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SUNUŞ: "NİÇİN FELSEFE"

Maltepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakiiltesi Dekanlığı ve Kültür İşleri Daire Başkan-
lığının işbirliği ile düzenlenen "Felsefe Söyleşileri" başlıklı program, üniversitelerin, sade-
ce kayıtlı öğrencilerine değil, farklı toplum kesimlerine de bilgi aktarması gerektiği düşün-
cesiyle hazırlanmıştır. Ayrıca, Türkiye gibi nüfusuna oranla yetişmiş insan gücü bakıının-
dan sınırlı olan bir ülkede, başta insan kaynağı olmak üzere tüm kaynakların akılcı bir bi-
çimde değerlendirilmesi, büyük önem taşımaktadır.

Bilgi; ancak dünyayı, hayatı değiştirdiğinde ve insanlar arasında sağlıklı bir işbir|iği
oluşturduğunda anlamlı olabilir. Günümüzde sık sık yinelenen bir deyim var: "bilgi top-
lumu" deyimi ve bu deyime bağlı olarak birçok kişi de sık sık "bilgi toplumunı.ı oluştur-
mak" tan söz ediyor. Bu söz, aynı zamanda büyülü bir söz gibi görünüyor; gerçekten kulağa
çok hoş geliyor. Ancak bu sözün gereklerini yerine getirmek hiç de kolay değil. Çünkü
"bilgi" den ne anlaşıldığı çoğu kez, pek de doğru bir biçimde ortaya konulamıyor. Bilgi
olanla bilgi olmayan birbirine karıştırılıyor. Yaşamımızı değiştiren, dönüştüren bilgi aynı
zamanda güçlü de kılıyor. Bilgi türlerinden özellikle biri, kendimizibize anlatıyor; işte bu
bilginin öteki adı FELSEFE.

Felsefe her türlü varolanı bilinçli bir biçimde anlamanın temel yolu; insanın zihinsel
gücünü bir bakıma en üst düzeyde kullanmasını sağlayan bir etkinlik. Öyleyse düşünmeniır
ve bilmenin bu yolunu daha yakından, tarihsel boyutunu da hesaba katarak aıılamaya
çahşmak son derece anlamlı olsa gerek.

Üniversitemizin, düşünmenin bu en temel etkinliğini anlaşılır bir biçimde, isteyen her_
kese sunma çabası, gerçekten de çok önemli görünüyor. Yapılacak çalışmalann asıl amacı,
insanın kendisini ve içinde yaşadığı dünyayı bağlantıları içinde anlamasına yardımcı
olmaktır.

Her yıl iki ay sürecek olan bu etkinlikleri gerçekleştirmemizi sağlayan Üniversite yö-
netimine; bize katkıda bulunan bütün öğretim üyelerine: programın hazırlanışında ve uygu-
lanışında emeği geçenlere; yapılan çalışmaların kitap haline getirilmesini sağlayan Maltepe
Üniversitesi Rektörlüğüyle İstanbul Marmara Eğitim Vakfi yönetimine; programa katılan-
lara en içten teşekkürlerimi sunarım.

Prof. Dr. Mücella IJLIJĞ
Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı
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ciniş

Bu kitapta yer alan Felsefe Söyleşileri -I ve Felsefe Söyleşileri -II, 200l ve 20O2

yıllarının Nisan ve Mayıs aylarında, Maltepe Üniversitesinin Dragos kampüsünde gerÇek-

leştirildi.

Felsefe Söyleşilerinin birincisi, genel felsefi söylemde yer alan temel yaklaşımları,

kavramları ve sorunları belirgin kılmaya yönelikti. Ancak yapılan sunumlarda yer yer felse-

lb tarihi bilgileri de öne çıkarıldı.

3 Nisan - 29 Mayıs 200l tarihleri arasında haftada bir gün ve iki saat olmak üzere ger-

çekleştirilen çalışmalara hemen her kesimden, meslekten kişiler, sivil toplum kuruluŞların-
da yönetici olarak çırlışan uzamanlar katı[dı.

ilk haftanın konusu "Yapı ve İşlev Kavramları Açısından Felsefe"ydi. KonuŞmacı
Betül Çotuksöken. felsefenin bir düşünme biçimi olmasının yanlstra; bir bilgi türü de oldu-

ğunu belirterek. felsefenin yapısal özelliklerini oıtaya koymaya çalıştı ve felsefenin işlev-
leriııi farklı önermeler biçiminde sıraladı.

Ona göre:
* Fe|sefe, dışdünya-düşünme ve dil arasındaki ilişkileri açıklar.
* Felsefe varolanın bitinmesinin nasıl mümkün olduğunu ortaya koyar. Felsefe, bireysel

olanla evrensel olan arasındaki ilişkileri inceler.
* Felsefe, varolanı nasıl anlamlandırdığımızı gösterir,
* Felsefe. varolan üzerinde düşünmenin yollarını gösterir.
t Felsefe. düşünme üzerine düşünmenin yollarını gösterir.
* Felsefe, dil üzerine düşünmenin yollarını gösterir.
* Felsefe, yargıda buluııma yetimiz üzerinde düşünmenin yollarını gösterir.
* Felsefe, bilimsel bilgi üzerinde düşünmenin yollarını gösterir.
x Felsefe, bir etki söz olarak, dünyayı değiştirmenin yollannı gösterir.

İkinci haftanın konusu "Eskiçağ (Antikçağ) ve Ortaçağdi Felsefe"ydi. Betül

Çotuksöken söyleşiyi başlatmak üzere, Eskiçağ felsefesindeki temel yönelimlerin ardında
yer alan soruları belirgin kılmaya çalıştı ve sörular eşliğinde her iki dönemi yansıtan sapta-

malarda bulundu. "Logos", "arkhe" kavramları ele alındı. Daha sonra da mutlak varlığa
yönelen Ortaçağın temel sorunsalları gözler önüne serildi.

Tüten Anğ, 17 Nisan 200l günü yaptığı çalışmada aşağıdaki sorular ve sorunlara
ilişkin saptamalan felsefi antropoloji bağlamında ele aldı. İnsanla ilgili kavrayış, herhangi

bir felsefi söyleınin en belirleyici ögesi olduğu için, böyle bir etkinlikte insan felsefesine
yer vermek büyük önem taşıyoldu.
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"İnsan Felsefesi" başlıklı çalışmanın soru bağlamları ve temel saptamaları şöyleydi:* İnsanın kendisini bilmesi insana ne sağlar?
* Antropolojinin tarihsel kökenleri: Kant'ın önemli rolü.
* Bir bakış biçimi olarak ve bir felsefe disiplini olarak: İnsan felsefesi ya da felsefi antropoloji
* Felsefi antropoloji alanında ortaya konulan kuramlar (teoriler) nelerdir?
* Bir kuram olarak "Gelişme Psikolojisi" kuramı nedir?
* "Geist Kuramı" nedir?
t "Biyolojik Kuram" ne anlama gelmektedir? Modern biyolojiyle ilgisi nedir?
* "Kültür Antropolojisi Kuramı" nedir?
* Felsefi Antropolojinin ontolojik temellere dayalı olması ne demektir?
* İnsanın varlık yapısının özellikleri ya da nitelikleri nelerdir?
* İnsanın varlık yapısına ilişkin nitelikler nasıl sıralanabi|ir? Bu bağlamda dikkate

alınması gereken kavramlar ve belirlenimler nelerdir?
* Bilen bir varhk olarak insan.
* Yapıp eden bir varlık olarak insan.
* Değerleri duyan bir varlık olarak insan.
x Tavır takınan bir varlık olarak insan.
* Önceden gören, önceden belirleyen bir varlık olarak insan.
* İsteyen bir varlık olarak insan.
* Özgür bir varlık olarak insan.
* Tarihsel bir varlık olarak insan.
* İdeleştiren bir varlık olarak insan.
* Kendini birşeye hasreden, bir şeyi seven bir varlık olarak insan.
* 

Çalışan bir varlık olarak insan.
* Egiten ve eğitilen bir varlık olarak insan.
* Devlet kuran bir varlık olarak insan.
* İnanan bir varlık olarak insan.
* Sanatın yaratlcısı olarak insan.
* Konuşan bir varlık olarak insan.
* Biyopsişik bir varlık olarak insan.
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Tüten Anğ, Takiyettin Mengüşoğlu'nun insan felsefesi kavrayışı çerçevesinde yukarıda
sıralanan konuları ana çizgileriyle e|e aldı.

İnsan bilen ve eyleyen bir varlık olarak kendini gerçekleştirir. Doğru eyleıncle
bulunma ve doğru değerlendirmeler yapabilme belki de insan dünyası için asıl amacı
oluşturmaktadır. Söyleşilerin dördüncüsünde İoanna Kuçuradi bu konularda söyleşiye
katılanları aydınlattı 've şu sorulann yanıtlarını bulmamıza yardımcı oldul özet olarak
şunları dile getirdi:

"Etik son l5-20 yılda moda bir sözcük oldu. Ne var ki, kullanıldığı bağlamlara bakılır-
sa, 'etik' sözcüğünün en az üç ayrı anlamda kullanıldığı görülür: değişik ve değişken de-
ğerlendirme ve davranış norm bütünleri anlamında; meslek kodları anlamında ve felsefenin
bir alanı anlamında. 'Etik' sözcüğünün bugün imlediği üç farklı kavramın karıştınlmaması



için, isim olarak 'etik' sözcüğünü yalnızca felsefenin alanı için kullanmayı yeğliyorum; di-

ğer iki anlamı için 'ahllk' ve 'ahliklılık' sözcüklerini kullanıyorum.
Ahlfiklar, büyük bir kısmı farklı topluluklarda farklılık gösteren, aynı toplulukta da

zaman içinde değişen normlardan - kültürel değer yargılan ve davranış kurallarından -

oluşur. Bu normlar, deneysel kaynakhdır. Belirli koşullarda türetilip geçerli kılındıkları
toplulukta, o topluluk üyelerinin o koşullarda yarannı/çıkannı korumayı amaÇlarlar. Bu tür

davranış norınları, isabetli türetildikleri zaman, toplumsal yaşamda önemli bir iŞlev görür-

ler. Değer yargıları ise ezbere değerlendirmelere götürürler.

Ahlakhhk normları, genel geçer kılınmak üzere ortaya konur. Bunlar da davranış

belirleyen normlardır. Meslek kodları, mesleği İcra eden herkesten -nerede ve ne zaman

olursa olsun- dile getirdikleri normlara uygun davranmasını buyururlar.
Felsefenin bir dalı olarak Etik, normlardan değil, bilgilerden oluşur. Bilme konusu

yaptığı, çok genel anlamda, insanlararası ilişkilerde değer sorunları ve eylem sorunlarıdır.

Değerlendirme bir insan fenomenidir. Değerlendirmelerde bulunmadan yaşamak ve ey-

lemde bulunmak olanaksızdır. Ancak, yaşamda yapılan değerlendirmelere baktığımızda, bu

cleğerlendirmelerin çoğu zaman değerlendirilen nesnenin değerinin bilgisine götürmediği-

ni, ezbere değerlendirmeler olduğunu görüyoruz.
Değerlendirmelerin yaşamda nasıl yapıldığına baktığımızda, üç farklı değerlendirme

tarzıy |a karşı laşırı z.
Bunlar:
a. Değerlendirileni, değerlendirenle özel ilgisinden dolayı iyi-k<lttl, güzel-çirkin ve

bu gibi sıfatlarla nitelendiren değerlendirmeler;
tı. Değerlendiren için geçerli değer yargılanndan hareketle yapılan değerlendirmeler ve

c. Değerlendirileni anlama, değerini belirleme ve değerliliğini-değersizliğini -insan

türü için öneınini- ortaya koymaya çalışan değerlendirmeler.

Böylece 'değer atfetme' ve 'değer biçme' dediğim ilk iki türden değerlendirmelerin öz-
nel ve göreli olmaları kaçınılmazdır. Bir değerlendirme ancak üçüncü tarzda gerçekleştirile-
bildiği zaman, değerlendirilenin değerinin bilgisine götürebilir. Değerlendirme, bütün ey-

lemlerimizin ilk, en temelde bulunan ögesidir."

Felsefenin ayrıldığı uzmanlık alanları her geçen gün biraz daha çoğalmaktadır.
Bunların içinde estetik de öteden beri büyük bir yer tutmaktadır. Ismail Tunalı bu konuda

söyleşiye katılanlan aydınlattı ve özet olarak şunlan söyledi: "Insan, hazır olarak bulduğu
bu dünyayı, diğer canhlann aksine, değiştirme ihtiyacı duyar. Bu değiştirme, akıl, isteme ve

beğeni yetileriyle gerçekleşir.
Değişime uğrayan dünya, bir bilgi, bir ahlak (etik) ve bir estetik dünya olarak doğar.

Bu üç insansal dünyanın üç temel değeri vardır: bilgide doğruluk, ahlakta iyilik ve estetikte
güzellik.

Estetik dünya, insanın yaratıcl hayal gücüyle dünyayı değiştirme sürecinde, bir estetik

süje ile bir estetik obje arasında meydana gelen bir ilgiye dayanır. Estetik süje, böyle bir
ilgide haz duyan bilinç varlığı, estetik obje ise, doğal nesnelerden, sanat yapıtlarından, en-

düstri ürünlerine kadar uzanan geniş bir ye|pazeyi kapsar.
Bu bakımdan estetik, bir lüks değil, tersine, bilim ve ahlak kadar insan varlığı için

zorunlu bir felsefe bilimidir."
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ETİK VE,,ETİKLER"
İoanna KUÇURADİ

'Etik' sözcüğü son onbeş-yirmi yılda moda oldu. Eıit başlıklı kitabımı ilk yayınıladı-
ğım 70li yıllarda, etikle uğraşmak modası geçmiş bir iş sayılırdı. Oysa birbiriınizle ilişkile-
rimizde her yapıp ettiğimizde, her kararımızda etik değer sorunları söz konusu.

Etiğe ilginin canlanmasında çeşitli etkenler rol oynamıştır. Ne var ki, bugün nroda
olan, t'elsefenin bir alanı, bilgisel bir alan olarak etik değildir. Moda olan, "meslek etikleri"
denilen etiklerdir. Bunların en eskileri bio-medikal etik veya bioetik ve basın etiğidir" Şu
anda çeşitli meslekler ve hizmet alanları, kendi etiklerini geliştirme çabasında.

"Etik"le ilgili gördüğümüz yeni bir gelişme de, bütün kültürlere saygı talebinin ve
postmodernizmin norm sorunlanna relativist yaklaşımının -"her şey olur" (anythinç goes)
ilkesinin- yarattığı kargaşa karşısında, bazı çevrelerde "evrensel bir etik" veya "evrensel|eş-
tirilebilir bir etik" ya da "global bir etik" geliştirme girişimleridir.

Etikle ilgili bu girişimlerde çeşitli epistemolojik karıştırmalar dikkat çekiyor. Bu
karıştırmalar da, benim görebildiğim kadarıyla, etiği bugün gündeme getiren ihtiyaçlara
cevap verebilecek şekilde geliştirilmesine engel oluyor.

Bu nedenle, etik teriminin anlamca açıkhğa kavuşturulması ve 'etik' sözcüğüne bııgün
yüklenen farklı kavramsal içeriklerin ayırt edilmesi, yalnızca etiğin teorik ge|iştirilmesinde
ilk adım olarak değil, aynı zamanda öze|, kamusal ve meslek yaşaınımızda adım başında
yiz yuze geldiğimiz etik problenıler karşısında doğru ya da değerii eylemde bulunabilmek
için zorunlu görünüyor.

Bu ayrımları yapmak için, burada, 'etik problem' denilen çeşitli problemler arasındaki
bazı epistemolojik ve ontolojik farkları göstermeye çalışacağım.

Bir anlamdaki "etik problemler", felsefenin başlangıçlanndan beri filozofların uğraştı-

ğı ana bir soru ya da problem demetini oluşturuyor: "erdem nedir?", "adalet nedir?" ve bun-
lara benzer birçok soru, Platon'un birçok dialoğunun ve Aristoteles'in Nikcımaklıos'a
Etik' inin merkezindeki konuları oluşturuyor.

Başka bir anlamdaki "etik problemler", eylemde bulunmak zorunda olduğumuz
günlük yaşamla-farkında olsak da, olmasak da- doğrudan doğruya ilgili olan problemlerdir.

Bu demektir ki, sizin, benim, günlük yaşamımızda ve meslek yaşamımızda her an
karşılaştığımız ve eylemde bulunmak için şu veya bu şekilde çözmek zorunda olduğun-ıuz
etik problemler, bir filozofun ele aldığı ve cevap bulmaya çalıştığı etik problenılerden
t ü r c e farklı problemlerdir: ilkleri, gerçek, birdefalık problemlerdir. Böyle bir problenıIe
belirli bir kişi, belirli bir anda, belirli bir durumda karşılaşır; dolayısıyla ona verilen ve ki-
şinin o durumdaki eylemini belirleyen cevap (belirli kişinin bulduğu çözüm), yalnızca o be-
lir|i probleme verilen bir cevaptır. Bu sorunlan çözmenin reçetesi yoktur; cevabın her du-
rumda bulunması gerekir. Oysa ikinci türden etik problemler genel, teorik problemlerdir.
Onlara verilen cevap, felseff bilgiyi oluşturur. Örneğin: "Doğru eylern nedir?" sorusu ile
"Bu durumda benim ne yapmam doğru olur?" sorusu epistemolojik bakımdan farklı şeyler

I
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soruyor. İll< (felsef?) soruya bir cevap, eylemle ilgisinde 'doğru' teriminin kavramsallaştırıl-
masıdır; oysa ikinci soruya cevap vermek için, kişi, o belirli, gerçek, somut, tek durumda

neyi yapması gerektiğini bulmak zorunda. Bunu da kişi, ey|eminin değeri için farklı
sonuçlar yaratan, farkh şekillerde yapabilir: bir "doğru eylem" kavramına dayanarak
yapabilir, kendisi için geçerli bir norma göre yapabilir ya da sadece amacına nasıl
ulaşacağını hesap eclerek eylemde bulunabi|ir. Örneğin "bİışımı alıp gitmem gerek" diye-
bilir ya da "kardeşimden durumu saklamam gerek" diyebilir. Görüldüğü gibi bu iki cevabın
felsefeyle ilgisi yoktur. Bu son türden problemlere "ahliksal problemler" de deniyor.

Ne var ki. çeşitli ıneslek etiklerinin şu anda uğraştığı "etik problemler", daha önce sö-
zünü ettiğim her iki tür etik problemden farklıdır. Meslek etiklerinin bugün peşinde

olclukları ya da aradıkları şey, normlardır -ama özel türden normlar. Bu normların da, söz
konusu mesleği icra edenlerin hepsinin ve her yerde kararlannı ve eylemlerini belirlemeleri
beklenir. Meslek etiklerinin aradıkları normlar, kişilerin, sahip olduklan dünya görüşlerin-
den. kültürlerinden, ideolojilerinden, dinlerinden bağımsız olarak uygulanmaları beklenen
normlardır.

"Evrensel bir etik" veya "global bir etik" oluşturmaya çalışanlar da normlar peşin-

dedirler. Aradıkları davranış normları da, üzerlerinde bir konsensus'un olabileceği normlar-
dır. Ama aradıklan ya da öne sürdükleri bu normların epistemolojik özelliklerine hiç mi hiç
dikkat etmiyorlar.

Şiındi, "etik problemler" ifadesinin anlamlarının bu açıklığa kavuşturulması ve bunları
farklı çözme yolları, 'etik' sözcüğünün günümüzdeki tartışmalarda kullanıldığı üç ayrı ana

anlamını ayıı1 etmeyi olanaklı kılıyor. Şöyle:

a. 'Etik' sözcüğü bazan ahlAk anlamında, yani: belirli bir grupta, belirli bir zamanda,
kişilerin birbirleriyle ilişkilerinde değerlendirmelerini ve eylemlerini be!irlemeleri
beklenen değerlendirme ve davranış normları sistemleri
aırlamında kullanılıyor. Bunlar y azı lı o l m a y a n norm sistemleri, ya da

belirli bir zamanda, belirli bir kültürde neyin "iyi"-neyin "kötü" olduğuna ilişkin
norm sisteınleri, dolayısıyla kişilerin g e n e l o l ar ak neleri yapmaları-neleri
yapmamaları gerektiğini dile getiren değişik ve değişken norm sistemleridir. Bu
ahlik normlarını, etik değerlerle karıştırmamak gerekir -bugün karıştırıldığı gibi.
Bu karıştırmayı ve onun günlük yaşamda yarattığı sonuçları önlemek için, bu
yazılı olmayan norm sistemlerine "ahl6k normları" diyorum,

b. Başka bağlamlarda'etik' sözcüğü, bir y a z ı l ı n o r m l a r bütünü: bir grup
insanın belirli amaçlarla oluşturduğu norm bütünleri anlamında kullanılıyor.
Böyle belgeler (kodlar), o amaç içiıı türetilmiş normlardan ve/veya mevcut
normlar arasından' seçilmiş, konsensus'la kararlaştınlmış ve "evrensel" olarak
geçerli kılınmak istenen normlardan oluşuyor. Ne var ki, bu belgelerdeki normlar

çoğu zaman f'elsefi olarak değerlendirilmemiş normlar oluyor, dolaysıyla bu bel-
geler evrensel nitelikte olan ve olmayan normlardan oluşuyor.

Meslek etikleri bağlaınında 'etik' sözcüğü, ayrıca, böyle normlarla uğraşan araştırma
alanları anlamında da kullanılıyor; örneğin biomedikal etik hem ilgili normlar bütUnünü,
hem de bunlarla l,eknik olarak uğraşan alanı dile getirmek için kullanılıyor.

{
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'Etik' sözcüğünün bu ikinci anlamı, meslek etikleri ve evrensel etik konularında yapı-
lan tartışmalann gösterdiği gibi, bugün en yaygın olan anlamıdır.

Yaygın karıştırmalardan ve bu karıştırmalann kamu yaşamında ve yasamada yarattığı
sonuçlardan kaçınma olanağını sağlamak için, "evrensel" olduğu farzedilen bir tür yazılı
norm kodlanna/bildirgelerine a h l A k lı l ı k b il d i rg e le r i ya da kodları demeyi
yeğliyorum. Normları nitelendirdiği zaman da 'evrensellik'ten: bir normun dünya düze-
yinde geçerli olmasını d e ğ i l, onun bir epistemolojik-aksiolojik özelliğini, yani türetildiği
ana öncüllerin bilgisel bakımdan bir özelliğini anlıyorum. Bu özelliklerinden dolayı bu tür
normlar, bütün insanların (çoğu böyle davranmtyorsa da) başka insanlara nasıl muamele
etmeleri ve bütün insanların nasıl muamele görmeleri gerektiğine ilişkin talepler getiren
normlardır.

Evrensel İnşan Hakları Bildirgesi bu tür temel etik normlar getirme niyetiyle oluş-
turulmuştur, bu bakımdan da bir evrensel ahlikhlık bildirgesi -ya da "evrensel etik"-
sayılabilir.

c. 'Etik' sözcüğü bir de, insansal bir fenomen olan etik fenomeni hakkında doğrulana-
bilir-yanlışlanabilir bilgi ortaya koyan ya da koyması beklenen felsefe dalını da dile
getirmek için kullanılıyor 

-her 
ne kadar, yaygın bir anlayışa göre, bu felsefe dalı

genellikle (ama Aristoteles'in Nikomakhos'a Etikinde ya da N. Hartmann'ın ğıjii
örneklerinde olduğu gibi her zaman değilse de) normativ bir dal sayılıyor olsa da ve
bunun sonucu o|arak bu felsefe dalına "normativ-deontolojik etik", metaetik v.b.
adlarla anılan çeşitli yaklaşımlar varsa da.

Yine, açıklık sağlamak nedeniyle, isim olarak 'etik' sözcüğünü, yalnızca ilgili felsefe
dalı için -: etik fenomenini nesne edinen ve bir bütün olarak aydınlatan, insanlararası iliş-
kilerde etik değerin ve etik değerlerin bilgisini ortaya koyan felsefe dalı için- kullanmayı
yeğliyorum. Etik değer ve etik değerlere ilişkin bu felsef? bilgi de, herhangi bir ahliklılık
bildirgesinin geliştirilmesi ve uygulanması için onsuz olamayacak bir koşul olduğu gibi,
günlük yaşamda, belirli durumlarda insan onuruna zarar vermeden eylemde bulunabilmenin
de ana koşuludur.

'Ahlhklar' dediğim, genellikle deneysel olarak (bir çeşit induksiyonla) türetilen, yazılı
olmayan norm sistemleri, 

-oluştukları 
normlar basiretle türetilmiş oldukları takdirde-

toplulukların kamusal yaşamıntn gerçeklik koşullarında kişilerin kendi yararlarını koruma
olasılığını artırıyor.

Bugün 'etik' adı a]tında karşımıza çıkan ahliklılık bildirgelerinin ya da "meslek etikle-
rinin" de yaşamımızda önemli bir yeri vardır -ama felsefT bilgiyle oluşturuldukları ve de_

ğerlendirildikleri takdirde ve kendilerine özgü işlevleri, yani neyi ne kadar sağlad*ları
bilindiği takdirde: kişiler eylemde bulunmak zorunda oldukları, ama hakkında yeterince
bilgi sahibi olmadıklan durumlarda, kamu yaşamında insan onurunu koruma olasılığını
artırıyor, ama insan onurunu korumayı kayıtsız-şartsız güvence altına almıyor. Çünkü
norınlar, etik değer koruyucu kararlar almaya veya eylemde bulunmaya yetmiyor. Bunun
nedeni de, eylemde bulunmak zorunda olduğumuz her durumun tek-eşsiz olması ve bir
durumda bir norma uygun davranmak, ama etik bakımdan değersiz davranmak olası|ığının
bulunmasıdır. Kant'ın "ödevden dolayı" ve "ödeve uygun" eylemde bulunmak ayınmı, iki
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kişinin görünüşte.aynı davranışının, birer eylem olarak değer farkını açıkça gösteriyor.

Yazılı olmayan bu evrensel ahldklılık normları, ayrıca yasalann türetilmesi için de önemli-

dirler: ğozitifhukukta etik kaygılara yer verme çabasının ürünüdürler.

Kişiler, normlara uygun davranmaya zorlanabilirler, ama etik değer korumayı
i s te me y e ve koruyarakeylemde bulunmaya zorlanamazlar. Bunakarşılık, öyle

eğitilebilirler ki, bazıları böyle bir istemeyi edinebilir ve yaşamlannda -bu arada da

meslek yaşamlarında- böyle eylemlerde bulunabilmek için gerekli olan felsefi değer

bilgisiyle donanabilir. Çünkü bu isteme ve bu bilgi, eylemde bulunulacak durumun

bilgisiyle birlikte, belirli-gerçek bir durumda değer koruyarak -veya en az değer

harcayarak- eylemde bulunabilmenin onlarsız olunamayacak koşullarıdır.

Belirli bir durumda insan onurunu koruma olasılığını artıran bir evrensel ahlAklılık
bildirgesini ve bu arada "meslek etikleri" oluşturabilmenin asgari koşullarına gelince:

bunlar 
-benim 

görebildiğim kadarıyla-, felsefi etik değer bilgisi ve normlara ilişkin
epistemolojik ve aksiolojik bilgidir. Şu andıiki ilgili tartışmalar, böyle bilgilere -yani 

bir
bütün olarak etik f'enomeninin bilgisine- yeterince dayanıyor görünmüyorlar.

Etik değer koruyarak yaşayabilmek ve mesleğimizi etik değer koruyarak yapabilmek

için, normlardan ziyade etik değerin ve etik değerlerin felsefT bilgisine dayanan felsefi bir
eğitime ihtiyaç vardır. Çünkü böyle bir eğitim, yüzyüze geldiğimiz durumlarda, insan

onurunun nerede tehlikede olduğunu gören bir göz kazanmamıza yardımcı olabiliyor.

Platon'un dialoglarındaki Sokrates'in "hiç kimse isteyerek kötü olmaz" kabulüne ve

erdem ile erdemlerin bilgisine olan gereksinimi ısrarla vurgulamasına daha çok kulak
vermemiz yararlı olur. Bu da, genel olarak eğitimde ve çeşitli mesleklerin eğitiminde felsefi
etik eğitimine daha önemli bir yer vermemiz gerekir anlamına geliyor.
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