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ÖÖzz 

Profesyonel sayg›,,toplumsal etik kurallar› aras›nda en önde gelenle-
rindendir. Profesyonelli¤in yeterince önemsenmedi¤i ve ifllenmedi¤i
toplumumuzda; farkl› meslek üyelerinin birbirlerine karfl› duyduklar›
güvensizlik, kendi bilgi yetersizlikleri ve yap›lan yanl›fll›klar, önemli za-
man ve madde kay›plar›na, toplum zarar›na yol açmaktad›r. Farkl› alan
profesyonellerinin etik d›fl› tutum ve davran›flla di¤eri hakk›ndaki dü-
flünceleri ve daha da öteye, birbirlerinin ifllerine kar›flmalar›, sorun ve
çat›flma yaratmaktad›r. Bir iflin profesyoneli olmak, onu en ince ayr›n-
t›lar›na kadar kavram›fl olmay› ve uygulayabilmeyi gerektirir. Toplumda
kabul gören ve gerçeklefltirilmesi beklenilen ifl (görev) ne kadar karma-
fl›ksa, profesyonelleflme de o kadar önem kazanmaktad›r. Profesyo-
nellik, toplumda ifl yapan herkesin benimsemesi gereken bir düflünce
ve davran›fl biçimidir. Profesyonelin iyi zaman kullan›m›, bildiklerini en
do¤ru ve yetkin biçimde, müflterisinin (hastas›n›n) yarar›na olmak ko-
fluluyla, uygulamas› ve yasalara uyarak iflini yapmas› esast›r. 

‹nsan onuru, eflitli¤i ve adâlet ilkeleri, profesyonel etik ve vahfli ka-
pitalizmin pazarlama koflullar› ile yönlendirilen maddesel de¤erlendir-
meler, çat›flmalara neden olmaktad›r. Kat› olan bilimsel hiyerarflî ile da-
ha yumuflak yaklafl›ml› insans› iliflkilerin çat›flmas› da benzer biçimde
ortaya ç›kmaktad›r. Profesyonellik, meslek örgütleri üyelerinin birbirle-

237

BBiillggii DD nnyyaass 2005, 6(2): 237-250

GGöörrüüflfllleerr // OO pinion PPapers

*Prof.Dr.; Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi Çocuk Cerrahisi Ana BD, Cebeci Hastanesi Dikimevi
06100 Ankara (gokcora@medicine.ankara.edu.tr).



rine ve meslek standartlar›na giderek daha fazla destek ve yüksek
nitelik kazand›rmaktad›r. Türkiye’de bireyselli¤in alabildi¤ine ön plâna
ç›kart›ld›¤›, tarafl› bas›n-yay›n kurulufllar›n›n halk› yönlendirdi¤i koflul-
lardan h›zla kurtulmam›z, ancak akl› bafl›nda, profesyonelce giriflimler-
le olacakt›r. Bilinçlenmenin somutlaflmas›, halk›n uyutulmas› yerine
ayd›nlat›lmas›yla gerçekleflecektir. Seçkin bir kararl›l›¤›n ard›s›ra
gitmek, ülkemizi daha ayd›nl›k günlere ulaflt›racakt›r. 
AAnnaahhttaarr ss zzcc kklleerr:: Profesyonellik, Çat›flma, Meslek örgütleri.

AAbbssttrraacctt 

Professional respect stands out as one of the forerunners of social
ethical behaviour. Insufficient respect and lack of interest for
professionalism, the mistrust of professionals directed to one another,
their superficial knowledge about other professionals cause social
deprivation resulting in important loss of time and material values.
Problems and conflict arise when unethical attitude and behavior
towards others, upon their ideas and even further, their overconcern
and intervention involving the others’ profession come into play. Being
a professional in a specific business necessitates grasping every
single detail of the job along with its proper application. The more
accepted and complicated the job is, the more important the
professionalism would become, requiring social satisfaction as well.
Professionalism is a way of thought and behavior which requires
adaptation by all who have a place and work in that society. Both time-
management, and correct/responsible conduct of professional work
need to be perfect, and in line with the laws, provided that it is in the
best interest of the professional’s customer (patient).

Human honour and equality, principles of justice, professional
ethics versus marketing conditions of wild capitalism along with the
manipulated material assessments cause conflicts. Clashes between
the strict scientific hierarchy and the humanitarian relations (which
utilizes a much softer approach) occurs in a similar manner.
Professionalism provides the gradual emergence of increasing support
among members of different professional organizations, and enables
a higher quality of work concept regarding individual career standards.
Escape from unhealthy conditions can only be materalized through
wise professional initiatives concerning the social unrest in Turkey,
where indivialism is brought into pivotal importance, and where the
public is manipulated by the biased-media corporations. Turkey’s
awakening can only materialize with the enlightenment of the public
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rather than their being deceived, as is practiced at the present. Turkey
will attain a bright future once a selective decision in this respect will
be made and fully performed. 
KKeeyywwoorrddss:: Professionalism, Conflict, Professional organizations.

GGiirriiflfl

Bir iflin profesyoneli olmak, onu en ince ayr›nt›lar›na kadar kavram›fl olmay›
ve uygulayabilmeyi gerektirir. Toplumda kabul gören ve gerçeklefltirilmesi
beklenilen ifl (görev) ne kadar karmafl›ksa, profesyonelleflme o kadar önem
kazanmaktad›r. Ancak, e¤itimi ve deneyimiyle iflini gerçeklefltirerek
karfl›l›¤›nda hak etti¤i maddî kazanc› sa¤layabilen kifli profesyoneldir. Di¤er
bir tan›ma göre; toplumda bir görevi, bir mesle¤i düzenli ve en az hata ile
sürdüren kifliye profesyonel denilmektedir. Bir etkinli¤i çok yetkin biçimde
uygulamak ya da herhangi bir ifllemi, bir sporu en mükemmel biçimde yap-
mak yine profesyonele özgündür. 

Profesyonelli¤in en önemli ölçütü; iflinin gere¤ini en mükemmel haliyle
gerçeklefltirebilmektir. ‹flin ve konunun püf noktalar›, ç›kar ve ç›kmazlar› pro-
fesyonelce bilinir ve kollan›r. Yeryüzünde insan›n var olufluyla birlikte, her
geçen gün artan nüfus ve geliflen toplumun beklentilerine yan›t vermeye
çal›flan ifl alanlar› giderek özel uzmanl›k dallar›n›n da ortaya ç›kmas›na yol
açm›flt›r. Profesyonellik, toplumda ifl yapan herkesin benimsemesi gereken
bir düflünce ve davran›fl biçimidir. Nas›l göründü¤ünüz (k›l›¤›n›z-k›yafetiniz !),
konufltu¤unuz, yazd›¤›n›z, hareketleriniz ve nas›l ifl yapt›¤›n›z toplumca
sürekli de¤erlendirilerek profesyonel olup olmad›¤›n›za karar verilmektedir.

Profesyonellik, yaln›z yönetici, teknisyen, ö¤retmen, turizm görevlisi,
devlet memuru, siyasetçi, sporcu, yazar, kütüphaneci ya da sanatkâra uygun
görülen bir s›fat de¤ildir. Tüm çal›flanlar›, tüm insanlar› kapsayan bir yakla-
fl›md›r. 

Profesyonelin iyi zaman kullan›m›, bildiklerini en do¤ru ve yetkin biçimde,
müflteri (ya da kendi meslek alan›ma göre hastas›n›n) yarar›na olmak
kofluluyla, yasalara uyarak uygulamas› esast›r. 

Zaman yönetimine sahip ç›karak; 

ÿ verimli, 

ÿ eylemci (aktif/dinamik), yarat›c›, giriflimci özellikler,

ÿ kan›tlara ve deneyimlere uygun meslek uygulamas›, 

ÿ meslekte kendi s›n›rlar›n› (eksik ve fazlal›klar›n›, yeterlilik ve yetersiz-
liklerinin bilincine ulaflm›fl olmak) bilmek, 

ÿ mesleksel alanda sürekli kendini gelifltirmek, vb. kavramlar›n
oluflmas› ve pekiflmesi profesyonelli¤e soyunmufl kiflide gerçekleflir. 
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ÿ Ayr›ca profesyonel olan bir bireyde; 

ÿ özveri ve fedakârl›k (altruism), 

ÿ namuslu olma, dürüstlük ve tutarl›l›k (honesty and integrity), 

ÿ bilgililik (scholarship),

ÿ sorumluluk (responsiblity),

ÿ meslektafllara ve müflterilere (hastalara) sayg› (respect for
colleagues and clients (patients),

ÿ etik kurallar içinde davran›fl (ethical behaviour),

ÿ güvenirlik, s›r saklayabilme yetisi (confidentiality),

ÿ verimlilik (efficiency),

ÿ kültürleraras› yetkinlik (crosscultural competency),

ÿ tak›m çal›flmas› (multidisiplinary team work),

ÿ toplum, müflteri ve meslektafllara örnek bir birey ve meslek sahibi
olmak (ideal rol model) gibi kavramlar yerleflmifl ve uygulamadad›r.
Bunlar›n bilincinde olunmamas›, ya da herhangi birinin eksikli¤i pro-
fesyonelli¤i ortadan kald›r›r. 

Toplumumuzun diflinden t›rna¤›ndan art›rd›¤› vergilerle oluflan birikimle
verilmeye çal›fl›lan e¤itim faaliyetlerinde okul mezunlar›m›z aras›nda okuma
yazmay› yeterince bilmeyenler ne yaz›k ki bulunmaktad›r. Bir matematiksel
ifllemi gerçeklefltirmeyi bile beceremeyenler ya da araba kullanma belgesi
almak için s›navda tüm sorulara yan›t veremeyenlerin floför ehliyetnamesi
almaya hak kazanabildi¤i toplumumuzda profesyonelli¤e ne derece önem
verdi¤imiz de sorgulanmal›d›r. 

Büyüklerimizden gelen ö¤ütler aras›nda; “bir kazmaya sap ol, ama en
iyisinden ol” gibi, yaflam›m›zda yönlendirici olabilenleri ça¤dafl dünyan›n
karmaflas› içinde unutulup gitmektedir. Profesyonellik yeniden yap›lanma
sürecine girmifl bulunmaktad›r. Bu yap›lanma, maddesel ve teknolojik alan-
larda daha belirgindir. Kolay gerçekleflmesi beklenmeyen; yönetsel ve bilim-
sel alanlarda bile, profesyonel yap›lanma h›zla gerçekleflmektedir. Bu
de¤iflime karfl›n, profesyonelli¤e olan sayg› yeterince ve düzenli olarak
oluflamamaktad›r. ‹nsan onuru, eflitli¤i ve adâlet ilkeleri, profesyonel etik ve
vahfli kapitalizmin pazarlama koflullar› ile yönlendirilen maddesel
de¤erlendirmeler çat›flmalara neden olmaktad›r. Kat› olan bilimsel hiyerarflî
ile daha yumuflak yaklafl›ml› insans› iliflkilerin çat›flmas› da benzer biçimde
ortaya ç›kmaktad›r. Böylelikle, profesyonellerin toplum ve dünyada
oynad›klar› rol ve onlardan beklenilenler yo¤un olarak tart›fl›lmaktad›r.
Uluslararas› kurulufllarda al›nan kararlar, ilgili kuruluflta yerini
sa¤lamlaflt›rm›fl, salt kendi ç›karlar›n› gözeten emperyalist ülkelerin taraf›nda
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olmaktad›r. Bu aç›dan bak›ld›¤›nda; gerçekleflen “afl›r› profesyonelleflme”ye
karfl› olanlar›n say›s› da ço¤almaktad›r. 

Profesyonelin yüksek oranda uzmanl›k bilgi, beceri, tutum ve davran›fl
biçimine eriflmesi yan›nda; uygulad›¤› her görevde kendi iste¤ine göre ve
serbestçe kontrol edebilme yetisi, yapt›¤› ifle heves ve sayg›s›,
meslektafllar›na ve toplumuna karfl› sorumlulu¤u oluflturaca¤› standartlar›
büyük ölçüde etkilemektedir. Profesyonellik, meslek örgütleri üyelerinin bir-
birlerine, meslek standartlar›na giderek daha fazla destek ve yüksek nitelik
kazand›rmaktad›r. Di¤er bir deyiflle, mesleksel birliktelikleri ve sayg›nl›klar›
da bu yöntemle artmaktad›r.

‹yi fleyler üretmek için insan›n yapt›¤› ifli sevmesi gereklidir. Düflünceleri
dikkate al›nmayan, yaln›zca “evet efendim, tamam efendim” demesi bekle-
nen çal›flanlar›n üretmeyece¤i yayg›n kabul görmektedir. Di¤er yandan, nite-
likli bir çal›flan›n giydi¤i giysilerin rengi veya markas›n›n her ne kadar pro-
fesyonelli¤i yans›tt›¤› varsay›lsa bile, bunun kiflinin profesyonelli¤ini belir-
lemez. (Kalabal›¤›n aras›nda seçilebilmek ve fark edilir olabilmek için k›yafe-
timize özen gösteririz. Giysilerimizle karfl›lan›r, fikirlerimizle yolcu ediliriz !)
Yönetici veya müflterisi odaya girdi¤inde aya¤a f›rlayan, ifline erkenden gelip,
herkesten geç ç›kan - ama bu süre içinde bofl oturup, görevini yerine getirme-
den, kendine de¤in özel ifllerle zaman dolduran kifli-hiç de profesyonelce
davranmamaktad›r. 

Günümüzde hemen her çal›flan›n istençlenme (motivasyon) eksikli¤i,
yaflama ve di¤er insanlara, do¤aya ba¤l›l›¤›nda özensizlik ve azalma giderek
dikkat çekmektedir. Türkiye’de durum; toplumun profesyonelleflmenin gerek-
ti¤i konuma eriflmedi¤i, henüz profesyonellere yönelik sayg›n›n yeterince
oluflmad›¤›, tersine sayg›s›zl›¤›n daha yayg›n oldu¤u biçimindedir. Konuya
olabildi¤ince aç›kl›k getirmek ve yaflam›n›zdan örneklerle birlefltirebilmek
için; afla¤›daki paragraflarda profesyonelli¤e de¤in tan›mlar ve bilim
alan›ndan örnekler üzerinde durmak yerinde olacakt›r: 

TTaann››mmllaarr

Bernard Barber, profesyonelli¤in davran›flsal boyutunu dört temel özellikle
tan›mlamaktad›r:

ÿ Yüksek derecede genel ve sistematik bilgi.

ÿ Bireysel ç›karlardan çok toplumsal ç›karlara yönelme. 

ÿ ‹flteki toplumsallaflma süreci içerisinde ve uzmanlar›n kendilerinin
gönüllü olarak kurup ifllettikleri dernekler, sivil toplum örgütleri vb.
arac›l›¤›yla oluflturduklar› etik kavramlarla kendi davran›fllar›n› kont-
rol etme e¤ilimi.
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ÿ Bireysel ç›kar anlam›na gelmeyecek, fakat yaln›z iflteki baflar›lar›
imgeleyen (somut ya da soyut yönden tatmin edici) bir ödül sistemi-
nin varl›¤›.

PPrrooffeessyyoonneell KKiimmddiirr ??

Profesyonel, iflin gereklerini yapan ve piyasa de¤eri bulunan kiflidir. ‹flini iyi
bilen ve bunu çevresindekilere kan›tlam›fl olan kiflidir. Bireysel kalitesine,
yapt›¤› iflin ve çevresindekilerle iliflkilerinin kalitesine tutkun olan kiflidir. Kendi
gelece¤ini elinde tutan ve sa¤lam bir çizgisi olan kiflidir. Profesyonel, bir
h›rs›zd›r; fikir h›rs›z›! Tek farkla; çald›¤› mal›n sahibini aç›klar. Profesyonel,
kalabal›k içinde ço¤u kez yaln›z kalan kiflidir. Profesyonel, “zamanl›” olabilen,
zaman› iyi kullanan kiflidir. Köfle dönmeyi de¤il, ifl yapmay› amaçlayan kiflidir.
Terimsel olarak z›t görünen iki kavram› birlefltirerek yorumlayabilen kiflidir.
Profesyonel, orman›n içinden gelen (altyap› ve iflleri bilen), belirli kademeler-
den seçilmek ve geçmek suretiyle yükselerek gelen kiflidir (tepeden inme
de¤il !). Bilgi ve beceri düzeyini sürekli güncel tutan, deneyimli bir kiflidir.
Yapt›¤› ve yapaca¤› iflin en ayr›nt›l› yönlerini, girdisini-ç›kt›s›n› kavram›flt›r.
Kendisinden beklenileni çok iyi bilir. ‹flini en k›sa zamanda tamamlar. ‹yim-
serdir ve en ufak bir ters durumda moralini bozmaz. Özenli giyimi-kuflam› ve
dikkatli seçilmifl sözcüklerle oluflan düzgün konuflmas›yla karfl›s›ndakini
etkiler. ‹fl yapt›¤› yöreyi düzgün tutar. Kendisini ifline odaklam›flt›r. Yanl›fllar›
dikkate al›r ve yeniden yapmamaya özen gösterir. Zor görevlerin adam›d›r,
karfl›laflt›klar› her güçlü¤ü yenmek için yarat›lm›flt›r. Parasal iflleri iyi bilir ve
bu konularda çok dikkatlidir. Baflkalar›n›n sorunlar›na, üzüntülerine de çözüm
bulmaya çal›fl›r. Duygusal yaflam›n nefleli, doyumlu, hevesli ve flansl› özel-
likte olanlar›n› ye¤ler. Hedefe ulaflana kadar inatla yorulmadan çal›fl›r ve ken-
disinden beklenilen çok üstünde nicelik ve nitelikte ürün ya da hizmet
oluflturur. Profesyonel, ifl ahlak ve normlar›na uyan, oyunu kural›na göre
oynayan kiflidir. “Hay›r !” demesini de bilen kiflidir. Do¤ay› kavrayabilen ve
anlayabilen, benzer koflullar› yaratma çabas›nda olan kiflidir. Önceden kona-
mayan kurallar› do¤açlamadan, an›nda koyabilen kiflidir. Sözcük anlam› pro-
fesyonelli¤e z›t görünse bile, içindeki “amatör ruhu”, “heves” ve “gayreti” her
zaman koruyan ve bunlardan coflku duyan kiflidir. ‹fl ve iliflkilerinde kuru bir
mant›k savunuculu¤u yapmak yerine kendisine özgü yetenekleri, sezgi ve
duygular› kullanarak yapt›¤› ifle damgas›n› vurabilen, rengini yans›tabilen,
imzas›n› atabilen kiflidir. Profesyonel, bu sahnede oynayan ama sadece ken-
dini oynayan, yapmac›k olmayan kiflidir. Profesyonelli¤e ilk ad›m öncelikle
kiflinin kendisini profesyonel olarak görmesiyle bafllar. 
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PPrrooffeessyyoonneell KKiimm DDee¤¤iillddiirr?? 

Profesyonel, “ben iflimi yapar, param› al›r giderim” diyen kifli de¤ildir. Yaln›zca
“yönetici” de¤ildir, Ruhsuz, heyecans›z bir ifl üreten de¤ildir. Bir makam,
merci, apolet sahibi olmak çabas›nda da de¤ildir, ”Aile”den veya d›flar›dan
olmak, amatör ruhtan kurtulmak profesyonellik koflullar› de¤ildir. Profesyonel,
iflleri karmafl›klaflt›ran kifli de¤ildir, ‹kide birde, “flapkam› al›r giderim” diyen
kifli hiç de¤ildir. Kimsenin emir kulu, hele kiral›k katili hiç de¤ildir. ‹fline sahip-
tir, sadece kendi ç›karlar›n› düflünmez, Yönetici veya bilim-insan›n›n fazladan
eli ya da kolu de¤ildir. Profesyonel, moda ve yozlaflm›fl kelâmlar ederek
yaln›zca lâf üreten kifli de¤ildir. ‹pek kravatlar› ve gö¤üs cebindeki fl›k kalem-
leri ile dolaflan, giydi¤i kürkü ve gösteriflli giysisi ya da beden güzelli¤iyle
çevresindekileri cinsellikle yönlendiren kifli de de¤ildir. 

Kazananla–kaybedeni; profesyonel olan ve olmayan benzerli¤inde
düflünürsek, afla¤›daki karfl›laflt›rma benzer bir yaklafl›ma örnek olacakt›r: 

Kazanan her zaman çözümün bir parças›d›r,

Kaybeden her zaman problemin bir parças›d›r.

Kazanan›n her zaman bir program› vard›r,

Kaybedenin her zaman bir özrü vard›r

Kazanan “Bu ifli senin için yapar›m” der,

Kaybeden “Benim iflim de¤il ki” der.

Kazanan her sorunda bir çözüm görür,

Kaybeden her çözümde bir sorun görür.

Kazanan “Uzak ama yolu biliyorum” der,

Kaybeden “Yak›n ama yolu bilmiyorum” der.

Kazanan çak›llar›n yan›ndaki çimeni görür,

Kaybeden çimenin yan›ndaki çak›llar› görür.

Kazanan “Zor olabilir ama olanakl›” der,

Kaybeden “Olanakl› ama çok zor” der.
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KKaarrflfl››llaaflfltt››rrmmaall›› BBaazz›› ÖÖrrnneekklleerr 

Profesyonel sorunlar›n üzerine gider; profesyonel olmayan sorunlar›n
etraf›nda dolafl›r ve hedefe hiçbir zaman varamaz. Profesyonel ifline sar›l›r;
profesyonel olmayan ifli elinin ucu ile tutar. Profesyonel mesaî saatlerini aflsa
da ifli sonuçland›r›r; profesyonel olmayan, “sabah-akflam bafllang›ç ve ç›k›fl
saatlerine uyma hastal›¤›”na yakalanm›fl, yap›s›nda yarat›c›l›k ve sorumluluk
bulunmayan niteliktedir. Profesyonel ifl tan›m›ndan daha genifl bir sorumluluk
hissi tafl›r; profesyonel olmayan için ise “ben burada sadece çal›fl›yorum”
kavram› geçerlidir. Profesyonel ifl tan›m›n›n d›fl›na taflsa da iflin gere¤ini
yapar; profesyonel olmayana göre bu ifller “benim görevim de¤il”dir.
Profesyonel ifllerini yerine getirebilmek için gerekli yetkiyi u¤runda u¤raflarak
elde eder; profesyonel olmayan “sorumluluk çok, yetkim yok” diye s›zlan›p
durur. Profesyonel, yapabilece¤i iflleri, “ben bu ifli yapar›m” diye üstlenir; pro-
fesyonel olmayan tüm iflleri, “ben profesyonelim, istedi¤im koflullar sa¤lan-
mazsa çeker giderim” diye koflullan›r. Profesyonel k›s›tlamalar›, engelleri
aflmaya çal›flan “yap›c›” d›r; profesyonel olmayan her f›rsatta, “bu flirket
adam olmaz” diyen bir m›zm›zd›r. Profesyonel orta yetenekteki personelle de
görevlerini baflar›ya ulaflt›rabilir; profesyonel olmayan durmadan, “iyi adam
yok ki” diye gerekçe uydurur. Profesyonel üstlerini de yönetmesini becerebilir;
profesyonel olmayan, yöneticisi için, ”her ifle kar›fl›yor” diye, yak›nmaktan
iflini do¤ru dürüst yapamaz. Profesyonel “bu ifli yapman›n daha iyi bir yolu
olmal›” der;;profesyonel olmayan ise “biz bunlar› eskiden beri böyle yapard›k”
der. Profesyonel “araflt›r›p bulal›m” der;;profesyonel olmayan “kimsenin bir
fley bildi¤i yok” der. Profesyonel bir hata yap›nca “benim hatam oldu” diye
üstlenir; profesyonel olmayan “benim suçum de¤il” diye bahane üretir, sorum-
lu¤u baflkas› üzerine atar. Profesyonel konuyu yak›ndan ve ilgilenerek dinler;
profesyonel olmayan yaln›zca konuflma s›ras›n›n kendisine gelmesini bekler.
Profesyonel kaybetmekten korkmaz; profesyonel olmayan ise kazanmaktan
korkar. Profesyonel kendisine ay›raca¤› daha çok zaman› olsun diye hedefe
daha k›sa sürede ulaflmak için s›k› çal›fl›r; profesyonel olmayan ise kendi
kafas›na göre tak›ld›¤› ›v›r-z›v›r ifllerle u¤raflmaktan, sonuca ve üretime
ulaflacak iflleri yapmaya zaman bulamayacak kadar bilinçsizce ve çok çal›fl›r.
Zaman kullan›m› kavram›na sahip de¤ildir! Profesyonel söz verir (ve
arkas›nda durur); profesyonel olmayan (yaln›zca) vaat eder (söz verirmifl gibi
bofl umutlar da¤›t›r), Profesyonel “olmam gerekti¤i kadar iyi de¤ilim”
düflüncesindedir;; profesyonel olmayan “hiç olmazsa falanca kadar kötü
de¤ilim” diye kendini avutur. Profesyonel konuya aç›kl›k getirir; profesyonel
olmayan lâf› geveler, olaylar› ve kavramlar› iyice kar›flt›r›r. Profesyonel
dumanl› havay› da sever; profesyonel olmayan yazdan baflka mevsim
tan›maz. 
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SSaa¤¤ll››kk BBiilliimm AAllaann››nnddaann ÖÖrrnneekklleerr 

Burada özenle üzerinde durulmas› gereken, say›lan mesleklerin her birinin
kendi bafl›na sayg›n oldu¤unun ak›ldan ç›kart›lmamas› gere¤idir! Tüm
mesleklerde oldu¤u gibi, sa¤l›k alan› çal›flanlar›n›n mesleksel ve etik kavram-
lar›yla toplumun bilgi edinmesi ve gereksinimleri aras›nda zaman zaman
çeliflki ve çat›flmalar ortaya ç›kmaktad›r. Bu çeliflki yuma¤›ndan ç›kmak için
toplumsal e¤itim düzeyinin yükseltilmesi ile birlikte profesyonel e¤itim ve
meslek odalar›n›n do¤ru yönlendirmelerine gereksinim duyulmaktad›r. Sa¤l›k
bilimleri profesyonellik alan›ndan çeliflkilere örnekler vererek konu edilen
kavramlara aç›kl›k getirilmesinin yararl› olaca¤› düflüncesindeyim: 

ÿ Hekimlik diplomas›na hak kazanm›fl bir profesyonelin (di¤er bir
deyiflle; t›p fakültesinden mezun olmufl bir hekimin) bu baflar›s›n› ve
eme¤ini göz ard› ederek, araba/emlâk komisyonculu¤u, ses
sanatkârl›¤› gibi konularla u¤raflmas› sonucu; mesle¤ine kan kaybet-
tirmesi ve üniversiteleraras› s›navda sadece birkaç puan düflük
ald›¤›ndan, t›p fakültesine giremeyen bir baflka bireyin önüne geçmifl
olmas›. 

ÿ Ayn› hekimin özel e¤itim almadan günümüzde ayr› bir meslek olan
hastane yönetimine, bilgi-ifllem gibi daha ayr›nt›l› bilgi ve beceri
gerektiren görevlere getirilmesi ve bu meslekle ilgili hiç de profesyo-
nelce olmayan karar alma yetkisi verilmesi. 

ÿ Ayn› hekimin yetifltirildi¤i bilimsel alanda; kifli sa¤l›¤›n› korumak ve
tedavi etmek amac›yla yön verici için çal›flmas› yerine, yetiflmedi¤i
ve e¤itim görmedi¤i bir alandaki (örne¤in mimarl›k, mühendislik,
müteahhitlik gibi..) görevleri üstlenmesi. 

ÿ Ayn› hekimin toplumsal moral ve kültür yetersizli¤imiz nedeniyle etik
d›fl› davran›fllara (meslek ve itibar›n› kötüye kullanmak, rüflvet vb.)
iteklenmesi ya da sürüklenmesi, 

ÿ Bilime ve insanl›¤a hizmet vermekle yükümlü olan hekime yard›mc›
olmas› beklenilen yönetimdekilerin hekimden daha fazla kazanç bek-
lemesi ve müflteri olarak görülen hastalar›n maddesel sömürülme-
sine yönelik eylemleri. 

ÿ Diyabetli (fleker hastal›¤› bulunan) bir kiflinin son on befl y›ld›r dan›fl-
t›¤› endokrinoloji uzman› hekimin bilgisi d›fl›nda, ayak baflparma¤›n-
daki yaray› bir enfeksiyon hastal›klar› uzman›na dan›flmas›yla oluflan
hekimler-aras› ve hekim-hasta iliflkilerinin bozulmas›. 

ÿ Özel muayenehanesine gitmedikçe, çal›flt›¤› hastane koflullar›n›n
a¤›r koflullar› sonucu, yüzü gülmeyen ve davran›fllar›n› ayarlaya-
mayan hekim tutumu. 
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ÿ Bir hemflirenin evlenince mesle¤ini terk ederek kendince as›l görevi
oldu¤unu varsayd›¤› ev han›ml›¤› ve anneli¤i üstlenmesi gibi...

Bu aflamada, özellikle mezuniyet öncesi e¤itimde sa¤l›k alan› çal›flan›na
verilecek kritik profesyonel bilgi ve kazançlar›n önemi üzerinde durulmas›n›
e¤iticilerin dikkatine çekmek yerinde olacakt›r: Örne¤in, bir hemflire kendi-
sine, bak›m verdi¤i bireylere, mesle¤ine, çal›flt›¤› kuruma ve topluma karfl›
sorumludur. Mesle¤i konusunda sorumlu davranan hemflire hasta bireylerin
ve profesyonellerin güvenini kazanacak, bilgi ve becerisinde yeterlilik ve
mesle¤in etik ilkeleri do¤rultusunda davranmaya isteklilik gösterecektir.
Ancak olumlu ve iyi örnek ö¤retim üyelerinin (hocalar›n) kendilerine benzer,
profesyonel hekimler, hemflireler, sa¤l›k yöneticileri yetifltirmeleri söz
konusudur. T›p fakülteleri e¤itim sisteminde profesyonellik ve ona sayg›n›n
önemi yeterince yo¤un bir biçimde vurgulanmal›d›r. Tüm e¤itimcilerin
konunun bilincinde ve duyarl›l›¤›nda olmas› toplumu ve toplumun gelece¤ini
de etkileyecektir.

YYoorruumm vvee SSoonnuuçç

Profesyonellik ve profesyonellere sayg› birbirine güveni ve inanc› bulun-
mayan ülke insanlar›n›n becerebilece¤i ya da gerçeklefltirebilece¤i bir tav›r
de¤ildir. Profesyonelli¤e sayg› göstermeme ve insanlar›n birbirlerine güven-
memesi toplumun her katman›na dalga dalga yay›lmaktad›r. Yine
mesle¤imden örnek verirsem; insanlar›m›z›n bir hekime güvenmeyip “doktor
doktor gezmesi!” de bu tür tavr›n yans›mas›d›r. Sokakta karfl›laflt›¤›m›z her-
hangi birisine ya da örne¤in; bindi¤imiz taksinin floförüne ne kadar
güvenirsek, askerimize, polisimize, hekimimize, ö¤retmen veya yarg›c›m›za
da ancak o kadar güvenmek durumunday›z. Ayn› meslekten insanlar›m›z›n
(rakip bile olsalar!) birbirlerine sahip ç›kmalar› veya övmeleri yerine,
kötülemeleri de bu örnekler aras›nda say›labilir. (Hekimin hastas›yla
görüflürken di¤er bir kuruluflta çal›flan meslektafl›n› kötülememesi de buna
bir örnektir). Kamu alan› ya da özel kurulufllar olsun veya spor alan›nda
olsun; insanlar›m›z›n önce kendilerine, sonra birlikte çal›flt›klar› yak›n
çevrelerine, meslektafllar›na, kendi çal›flma alanlar›na güven duymalar›,
sahip ç›kmalar› ve sayg› duymalar› gereklidir. Profesyonel sayg› bunun
toplumda ifl ve meslek alan›na yans›mas›d›r. 

PPrrooffeessyyoonneell SSaayygg››,, toplumun etik kurallar› aç›s›ndan en önde gelen-
lerindendir. Profesyonel sayg›n›n yeterince ifllenmedi¤i toplumumuzda farkl›
meslek üyelerinin birbirlerine karfl› duyduklar› güvensizlik, kendi bilgi yeter-
sizli¤i ve yap›lan yanl›fll›klar önemli zaman ve madde kay›plar›na, toplum
zarar›na yol açmaktad›r. Farkl› alan profesyonellerinin etik d›fl› tutum ve
davran›flla, di¤eri hakk›ndaki düflünceleri, daha ötesi, birbirlerinin ifllerine
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kar›flmalar›, sorun ve çat›flma yaratmaktad›r. Örne¤in; asker, mimar veya
ö¤retmenin bir hekimin bulundu¤u ortamda sa¤l›k konusunda bilgiçlik tasla-
malar› hekim taraf›ndan tepkiyle karfl›laflacakt›r. Ülkemizde s›kl›kla
karfl›laflt›¤›m›z gibi, bas›n-yay›n ortam›nda bir sa¤l›k alan› çal›flan›n›n yapt›¤›
yanl›fl›; profesyonellik ad›na ve kas›tl› olarak tüm bir mesle¤e yönlendirip,
sald›rmak, halk›n gözünde yermek, o mesle¤e olan güvenini kaybettirmeye
çal›flmak da profesyonelli¤e uyan bir tutum de¤ildir! Profesyonelli¤in ürünü
olan sonuç odakl› çal›flma; yeterli bilgi, beceri ve deneyime, profesyonellik
kavram›n›n tam olarak anlafl›lmas›na ba¤l›d›r. Profesyonellik gidilecek yer-
den çok gidilecek yol ile iliflkilidir. Normal olarak yol do¤ru izlendi¤inde gidile-
cek yere var›l›r. Do¤ru yolu izlemeden, belki daha çabuk sonuca ulaflmak
mümkündür, ama bu yaklafl›m›n profesyonellik ile iliflkisi yoktur. Bu ba¤lamda
profesyoneli, yanl›fl yollardan k›sa sürede geçici sonuç alabilen kiflilerin
aksine, uzun vadede de olsa do¤ru yollardan kal›c› sonuç alabilen kifli olarak
tan›mlamak yanl›fl olmayacakt›r. Günümüz Türkiye’sinde profesyonelli¤in
birey, toplum, yönetici ve bilim-insanlar›n›n da uymak durumunda oldu¤u “etik
çal›flma düzeni” oldu¤unu alg›lamak durumunday›z. 

fiimdi bu aç›klamalara göre vurgulamaya çal›flt›¤›m; “profesyonellik”
çerçevesinde günümüz profesyonellerini de¤erlendirdi¤imizde; koca kâ¤›ttan
kulelerin gözünüzde nas›l yerle bir oldu¤unu göreceksiniz… Kendi profesyo-
nellik kulenizi yap›land›r›rken zamana direnebilecek bir temel üzerine kur-
man›z gerekti¤ini de hiç ak›ldan ç›karmamal›s›n›z. Profesyonel yap›m›z için-
deki; amatör, yenili¤e aç›k, özverili ve çocuk ruhumuzu sak›n ola ki kaybet-
meyelim. Amatör ruh; heyecan›, ifli sevmeyi, benimsemeyi, sorumlulu¤unu
almay› ve ifle dört elle sar›lmay› yans›t›r. Arkas›nda heyecan olmayan hiçbir
iflte baflar› yoktur. Bu anlamda amatör ruh, dürüstlük, yapt›¤› ifli sevmek,
özveriye katlanabilmek demektir. Bunlar bir k›s›m yükselen de¤ercilerce;
safl›k say›labilir. Ancak gerçek öyle de¤ildir. O vitrin profesyonellerinin, görün-
tü profesyonellerinin, içi bofl, kof, Bat›-özentisi, güzel kalem, güzel kelâmla
s›n›rl› s›¤ kültürlü (kültürsüz !) taklitçilerin, “bofl çuval ayakta durmaz” özdeyi-
flindeki gibi, baflar›lar›n›n sürekli olmamas› ve sayg›ns›zl›klar› hepimizin
gözleri önünde hemen her gün gerçekleflmektedir. fiirketlerde, spor klüple-
rinde, resmî dairelerde ve bilim ortam›ndaki insanlar›, görev aç›s›ndan yöneti-
ciler ve di¤erleri (alt kademeler) diye kesimlere ay›rmamal›y›z. Hangi
düzeyde olursa olsun, bireyler niteliklerine ve yapt›klar› iflin kalitesine sayg›l›
ve hevesli olmad›kça, e¤itim ve hizmet alanlar›nda gerekli “toplam kalite
uygulamalar›”na geçemeyeceklerdir. Her geçen gün, daha iyiye, daha
güzele, daha mükemmele yönelemeyeceklerdir.

E¤itimin yanl›fl ve geç olarak ilkokula kadar geciktirildi¤i günümüzün
“Türkiye E¤itim Sistemi ve Politikas›zl›¤›”nda, nice çocu¤umuz gerek bireysel
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gerekse toplumsal aç›dan yeterli ve üstün düzeylerde yetifltirilememekte ya
da olanaks›zl›klar içinde harcanmaktad›r. Türk E¤itim Sistemi’nde anadilimizi
ö¤renme ve kullanmaya de¤in kavramlar belirgin bir çerçeve içine yerlefltiril-
medi¤i gibi izlenmesi amac›yla herhangi bir çaba da gösterilmemektedir.
E¤itim görme olana¤›na sahip olanlar aras›nda moda e¤ilim ise, yar›m ve
üstünkörü yabanc› dil ö¤renmeye çal›flmakt›r. Topluma ve bilim dünyas›na
hiç katk›s› olmayan, yapay ve yabanc› dili kullanarak eserlerin üretilmesi bu
politikas›zl›¤›n ya da yanl›fl yönlendirmenin sonucudur. YYaabbaanncc llaarraa kkaarr
aa aa ll kk dduuyygguussuu ii iinnddee ddeebbeelleenneenn bbiilliimm--iinnssaannllaarr mm zzddaann hheerrhhaannggii bbiirr
yyaarraatt cc ll kk bbeekklleemmeekk,, kkaass ttll  bbiirr ttuuttuumm yyaa ddaa eenn bbaassiitt iiffaaddeeyyllee,, ssaaffddiilllliikkttiirr..
Toplumsal yaflamda bireyin ekonomik geliflmiflli¤inin yan› s›ra kültürel alan-
daki ilerlemesi eflit olmamaktad›r. Mesle¤e yönelik sayg›n›n ve tatminin
varl›¤› bir ölçüt olarak ele al›nabilir. Yönetici durumunda olanlar›n kendilerini
tüm mesleklerin üstad› sand›klar›, Türkiye ortam›nda, ne yaz›k ki, profesyo-
nel sayg› eksiktir. Vergilerimizle sa¤lanan maddî destekle e¤itilenlerin önem-
li bir kesimi, kendi meslekleri d›fl›nda ve bambaflka alanlarla u¤raflmaktad›r.
Yeterince e¤itim almad›klar› konularda bilgiçlik taslamakta, ahkâm kesmekte,
çevrelerine ve toplumun yarar›na olmayan, gereksiz ve yanl›fl, daha ötesi,
zarar veren sonuçlara yol açmaktad›rlar. ‹nsano¤lunun tarihsel gelifliminde
böylesine duraksamalar do¤a dengesini de etkilemektedir. Görüldü¤ü üzere
profesyonellik konusunda uzlaflma zor olmakla birlikte, var olan kavramlar-
dan profesyoneli ““ sahip oldu¤u yetki, bilgi ve becerileri en iyi flekilde kulla-
narak iflini bilinçli ve kusursuz yapan” diye tan›mlamak, yanl›fl olmayacakt›r.
Sonuç odakl› bu tan›mda yer almamakla birlikte kavram›n özünde; kurumsal
ba¤l›l›k, sorumluluk duygusu gibi etik de¤erler de mevcuttur. Profesyonellik
bireylerin bir yetkinli¤i olmas›n›n yan› s›ra bir “çal›flma felsefesi”ni de ifade
eder. Bu felsefeye göre iflveren-çal›flan iliflkilerinde profesyonel yaklafl›m, ifl
eti¤ine uygun davranmay› ifade eder. Özellikle profesyonel davran›fl›n ölçüt-
leri ile günümüzdeki etik de¤erlerden yoksunluk fleklinde geliflen profesyo-
nellik yaklafl›m›n tezatl›¤› çok çarp›c›d›r. Profesyonellik, kiflilerin ve mesle¤in
toplumla olan karfl›l›kl› güvenine ve etik yaklafl›m›na dayan›r. Bürokratik
engeller ço¤unlukla sistem taraf›ndan oluflturulur ve profesyonelin etik
de¤erleri ile çat›flabilir. Örne¤in: zengin, güçlü ve iyi e¤itim alm›fl bir birey,
sa¤l›k bak›m› ile ilgili haklar›n›n bilincindedir ya da haklar›n› ö¤renmekte zor-
lanmaz. Bunun tersine yoksul, güçsüz ve e¤itim almam›fl bir birey, haklar›n›n
bilincinde de¤ildir ve ona haklar›n› ö¤retmek profesyonelin kaç›n›lmaz göre-
vidir. Bireylerin haklar›n› korumaya çal›flt›¤›nda, profesyonel kendisi ve
mesle¤inin etik de¤erleri ile toplum sistemi aras›nda çat›flma yaflayabilmek-
tedir. Yeterlilik için sorumluluk üstlenildi¤inde ve etik ikilemleri çözümlemek
için sistematik bir süreç kullan›ld›¤›nda profesyonel sorumluluk kavram› da
yerine getirilmifl olur. Bu nedenle, verilen etik kararlarda tüm sa¤l›k alan›
çal›flanlar› yer almal›d›r. 
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Toplumsal bilinç ve örgütlenmeye “Atatürk dönemi” ve “Kurtulufl
Savafl›m›z”daki kadar çok gereksinimimizin oldu¤u bir dönemdeyiz.
Bireyselli¤in alabildi¤ine ön plâna ç›kart›ld›¤›, tarafl› bas›n-yay›n
kurulufllar›n›n halk› yönlendirdi¤i koflullardan h›zla kurtulmam›z ancak akl›
bafl›nda, profesyonelce giriflimlerle olacakt›r. Türkiye’de bilinçlenmenin
somutlaflmas›, halk›n uyutulmas› yerine ayd›nlat›lmas›yla gerçekleflecektir.
Seçkin bir kararl›l›¤›n ard›ndan gitmek ülkemizi daha ayd›nl›k günlere götüre-
cektir. Siyasete kat›lm›fl insanlar›m›z, ülke ufkunu ve ötesini görebilmelerinin
yan› s›ra, profesyonellerin becerilerini en iyi biçimde bilmeleri ve onlardan en
fazla yarar› sa¤lamay› kendine hedef edinmelidirler. Ço¤unlu¤un profesyo-
nellik olarak alg›lad›¤› yaklafl›mlar, gerçekte profesyonellikle uzaktan
yak›ndan iliflkili de¤ildir. ‹nsan›n› seven, sayan, ona güvenen ve yapacak-
lar›n› halk›n›n iyili¤ine yönlendiren, profesyonelli¤e inanan, çevresindekilere
güven veren niteliklerin insan›m›zda bulunmas› ayd›nl›k gelece¤imiz için
flartt›r. Ancak böyle bir tutumla, di¤er insanlar ve ülkeler aras›nda Türk insan›
sayg›n bir yer kazanabilecektir.

SSOONNSSÖÖZZ:: YYii¤¤iiddii ööllddüürr,, hhaakkkk››nn›› yyeemmee !!
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