
 



a a

FELSEFE, SOYLEŞILERI III_IV

Editör:

Betül Çotuksöken



lelsefe Söyleşileri III_IV

Editor
Yayına Hazırlayan

Kapak 'fasarıını

Kapak Uygulama

Maltepe Universitesi Yayınları
Birinci Baskı

ISBN

YAZISMA ADRF]si

Faks

31

Kasıın 20()6

L)] 5-6160-26-5

IiASKI : Şclik Malbaası: Marırııra Sınay,i Siıcsı
M Bluk Ntı: ]9 l İkitclli/l\tıüıibul

tsctül Çotuksi)kcn
kaan Özkaıı

serhat Akavcı
Barbaros Açıks(iz

Maltcpe Univcrsitcsi Fcn-Eclcbiyat Fakültcsi
Marnrırra Eğitırn Ktil,ıi 3:it1_57

Maltcpciİstanbui

(216) 6,2610 _50/l l0l 1l02
(216) 626 l l 13

'I'el



IÇINDEKILER

Giriş . s

FELSEFE SÖYLESİLERİ İİİ: BİİX

Etik Nedir? .13
Betül Çoıuksöken

Felsele Tarihinde Etik .19
Betül Çotuksökeıı

Günümüzde Tıp Etiğinin Gelişimi .29
Prof. Dr. Şefık Gijrkey

İoanna Kuçuradi'nin Felsefi Söyleminde Değer Problemi ve Etik , J7
Sevgi İyi

Meslek "Etikler"i: Temelleri ve Sorunları . ,/5
Harun Tepe

Ahlakta, Hukukta ve Siyasette Özgürlük Kavramı Üstüne ,51
Doğaıı Ozlenı

Günümüzde Siyasetbilim-Etik İlişkisinin Ana Hatlarına Bakış , 6.1

KrıQn H. Öktcıı

Psikoloji ve Etik. 71

Miicella Uluğ

Dünya Sorunları Karşısında Etik . 85
Betiil Çoıuksökeıı



FELsEFE sövı.nşiınRi ıv: iNsa,N HAKLARI

Eksen Kavramlar . 93
İbrahim Ö. Xaboglu

Eıik İIkeler ve Hukukun Temel İlkeleri Olarak İnsın Hakları . 99
ıoaııııa kut:uradi

İnsan Haklarının Korunmasının Önündeki Engel: Ayırımcılık . 107
Bet|il Çıııuksökeıı

Cinsel/Cinsiyetli Hakların Felsefi Temelleri . 113
Zcynep Direk

Çocuk Hakları Nedir, Nasıl Korunur'! . ]27
Giiney Haştenuığlu

Yeni Irkçılık . 137
sinaıı Özbek

İnsan l{akları ve Yurttaş Haklan . 145
Ahu Tunçcl

İnsan Hakları ve Küreselleşme . ,t55
Abdullah Dinçkol

İnsan Hakları Konusunda En Önemli Boyut: Eğilim. I79
Betül Çotuksöken

Seçme Kaynakça. l87



GIRIŞ

Maltepe Üniversitesi bilgiyi topluınla paylaşan bir üniversite olınanın sorunrlulu-

ğunu her bağlaında hayata geçirıyor; yaptığı çalışınırları gelenekselleştirİyor ya da ge-

lenekselleştireceği çalışııaları, etkinlikleri gündeınine alıyor.

Üniversiteıı"ıizin bu tür etkinliklerinden biri de Fclsefc Söyleşilcri. Söz konusu et-

kinliği 200 l yılı Nisan ayıııda kurucu vakfıır-ıız İstanbul Marn-ıara Eğitim Vakfıyla bir-

likte başlattık. Vakıf bize etkinliğin duyurulınası konusunda büyük destek verdi.

Mırltepe Üniversitesini yakından tanıyanların çok iyi bildiği gibi, Kurucun'ıuz Hü-

seyin Şımşek, tam bir felsef'esever. 09 Temmuz 2005 günü yapılan Mezuniyet Töreni

konuşınasındaki sözleri bu ileri görüşün soınut tantğı duruınunda. Biz; Maltepe Üniver-

sitesiırin f-elsef'ecileri, [Iüseyin Şiınşek'in bize duyduğu güveni, bize verdiği desteği her

zaman fark ettik.
Bir clizi olarak yayıınlamayı hep sürdüreceğimiz Felsefe Söyle şilerinin bu ikinci ki-

tabıı-ıın içeriği; 2003 ve 2004 yılında yaptığımız, "Etik" söyleşiieriyle "İnsan Hakları"

söyleşileri çerçevesinde sunulan metinleri içeriyor. Nermi Uygur'un Çok sık kullandığı

bir deyin-ıle, bu kitapta yer alaıı metin]er, söyleşilerİmizin "sıçraına tahtası"nı oluşturu-

yOr.

Fe lscfe Sö.ıleşilerine Rektörümüz Prof. Dr. Mesut Razbonyalı, Genel Sekreterinriz

Av. Müficle Şcnol, Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanı Şükran Sabah çok büyük des-

tek vercliler; katkıda bulunclular. Elbette en büyük katkı; söyleştiğiııiz, bilgiyi paylaştı-

ğıınız arkadaşlarıınızdaı-ı, bizi hiçbir zanıan yalnız bıraklnayan dostlarıınızdan geldi.

oyle ki ycı-ıi bir öğretinr yılı başladığıncla, nisan-mayıs ayları gelse de Sr)_ı;lcŞilr'r YaPıl-
sıı diye sabırsızlanıyori]uk. Bu hilli da böyle. LIer cuınartesi saat 10:00 sularıı-ıda baŞla-

yan çalışıırıılıırıı-ı,ıız l3:00 civarırıda bittiğiııde, herkesin yüzünde bilgiyi PaylaŞnıanın,
yiz yLize _9eliııen katı gerçekleri bilgiyle çerçeveleıneniı-ı yarattığı güveır ve özgüven,

Söytcşilari sürclürıne koı,ıusunda bizc büyük bir güç verdi.

Bu ncıktacla şöyle bir saptanada bulunmak yerinde olacaktır salıtrım: Ulkeınİzİıı

seçkin filozotlırrı, biliın insaı-ılırrı olmasaydı, F'elsefe Slıyle şilari bu deııli SeS getirnlez-

di. Biz üı-ıiversite olarak onlara çok şey borçluyuz. FelscJ'e Söyle şilcriııiı'ı düzenleYicisi

oiarak oırlara başvurduğuınuzr.la, bize hep destek verdiler; hep yanımıztlır oldular. Ya-

pılaı,ı çalışır,ıalırra sağlarlıkları katkıdaır clolayı, ilkin "Etik" konusunclııki söyleŞidc suıitıŞ
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sırasıIıa göre, Prof. Dr. Şefik Görkey'e, Prof. Dr. Sevgi İyi 'ye, Prol-. Dr. I-Iarun Tepe'ye,
Prcıf. Dr. Doğan Özlen,ı'e, Yrd. Doç. Dr. Kaan II. Ökten'e, Prof. Dr. Mücella Uluğ'a;
"İırsan IIakları Söyleşileri"rıcleki sıraya göre de Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu'ya, Prof. Dr.
İoan,ra Kuçuradi'ye, Doç. Dr. Zeynep Direk'e, Av. Güney l-Iaştemoğlu'ya, Prof. Dr. Si-
narı Özbek'e, Ögr. GOr. Ahu Tuırçel'e (M.A.), Prof. Dr. Abdullah Dinçkol'a teşekkür
ediyoruın. Onların katkıları olmasaydı, biz Felsefe Söyleşilerini gerçekleştiremezdik.

Si)yleşilerin üçüncüsü yapılırken kurumsal olarak henüz Felsef'e Bölüııü yoktu
üııiversitemizde Söyleşilcı,in dördüncüsünde bölüınüınüzün kuruluşunun onaylanması
konusunda Yükseköğretin-ı Kurulu'nun alacağı kararı bekliyorduk ve gerçekteıı de Sr)y-
1t,.silı,ı,in dördüncüsü biımck üzereyken. karar açıklandı: Maltcpe Üniversitesi Felselc
Bölüınü kuruldu. Maltcpe Üniversitesi Fe]sefe Bölümünün kurulmasına clestek veren
Üniversitemizin Mütevelli Heyetine, Rektörlüğümüze, Dekanlığımıza bir kez daha te-

şekkürler. Artık büyük bir dayanak noktamız vardı; iyice kurumsallaşmıştık. Metinleri-
ni gelecek yıl yayımlayacağımız Si)yleşilerin beşincisini işte böyle bir kurumsa] çatı al-
tında yaptık.

Söyleşilerimizi, Türkiye Felsefe Kuruınu, İstanbu] Liseleri Felsefe Kulüpleri Plat-
formu her zaman destekliyor. Kurumda ve Platformda etkin olarak çalışan meslektaşla-
rımız, her zaman yanıınızdalar. Türkiye Felsef'e Kurumunun Başkanı, hepimizin hoca-
sı Prof. Dr. İoanna Kuçuradi her zaman biziın için yol açıcı oldu. Tartışmacı, eleştirici
tutumuyla öğretmen arkadaşlarımız; bir yandan en ilginç soruları soran, bir yandan da
fotoğraf makinesini elinden hiç düşürmeyenZeynep Altay, bize hep destek verdi. Her-
kese bir kez daha teşekkür ediyorum.

Bu çalışmalarda bana en çok yardım edenleri de anmak istiyorum: o sırada fakül-
temizin sekreterleri olan Ayça Dizmen'le Ayşin Ülker'e ve şu sırada fakültemizde ça_
lışan sekreterlerimizden Emel Satıral'a katkılarından dolayı teşekkürler. Goncagül Yıl-
dız'a ve Nlaltepe Üniversitesi Felsefe Bölümü Ögr. COr. Kaan Özkan'a en içten teşek-
kürler. Psikoloji Bölümünün öğrencileri ve öğretim üyeleri her zaınaır tartışmalara ka-
tılarak Felsefe Söyleşilerine büyük destek verdiler. Kurum mensupları olarak biriikte iş
görmenin keyfini tattık. Ahu Tunçel, Felsefe Sö1,leşileriyle özdeşleşti; her zamaıı ya_
nımda oldu. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum. Sosyai Yayınlar Kitabevi Yö-
neticisi Zeynep Aytekin, bu türden çalışınaların "kitapsız" olamayacağı konusundaki
yaklaşımımızı kendisine iş edindi ve Söyleşileı-sırasında kitap sergisi açmamıza destek
verdi. Kendisine bir kez daha teşekkürlcr.

Bildiğiniz gibi Sğleşileı1 Dragos Yerleşkemizde düzenliyoruz. Bu yerleşkeınizin
o yıllardaki yöneticileri -başta Ali Kaptan olmak üzere- gereken fiziksel oftamı bize
özen]e hazırladılar. Afişleriııizi büyük bir titizlikle hazırlayan Serhat Akavcı'ya teşek-
kürler. Ayrıca, İnsan Flakları afişimiz Graphis'te yer aldı.

Yukarıda da beiiıttiğim glbi, Fclsefe Söyleşilariııin üçüncüsünün konusu "Etik"ti.
Bilindiği gibi, her yıl, fhrklı bir koııuya ayrılıyor ve konular birbirini sistematik olarak
izliyor. FelseJ'e Sö,vleşilcrinin iiki f-elsef'eııin teııel kavran-ı, soru ve sorunlarına ayrılmış-
tı; ikincisinin konusu eğitinı ve kültürdü; üçüncüsüı-ıün ise etikti. Çünkü etik, biz insarı-
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iarıır eyleı-ırleri üzcrinclc clüşünırıesi sonucunda ortaya çıkıyordu ve biz; eyleınlerimiz,

cleğerlcriıniz, eyleınleriınizle değcrlerimiz arasıııdaki ilişki üzerine düŞünıneliYclik; tür-

deşleriıı-ıizi bu konular üzerinde düşünııeye davet etııeliyclik. Işte bu aıılııYıŞla "etik"

üzerinde çalışmaya başlaclık.

05 Nisan_3 1 Mayıs 2003 günlerinde yapılan çalışına, aynl zamanda o sırada hazır_

lanmakta olduğumuz "21. Dünya Felsefe Kongresi"nin öncesinde de yer alına bırkımın_

dan önem taşıyordu ve Türkiye Felset-e Kuruınurıun "2003'e Doğru" programt kapsa_

mındayclı. Gerçekten cle ülkemiz dürıya çapıncla bir felsefe etkinliğine evsahiPliği YaPı-

yorciu. Tüın katılımcılarınıız bunun farkındayclı. 05 Nisan 2003 günü Prof, Dr, Betiii

ÇotuksÖken "Etik Neclir?" başhklı bir çalışına sundu. Bu çalışmada, tartışmaya açılmırk

üzere, Çotuksöken insanın eyleyen varlık olduğu üzerinde durdu. Sö1,1cşı sırasında ey-

lem, niyet, eylemiır alnacl, cleğerlerle, eylemde bulunmaya aslında yine bir eylem ola_

rak eşlik ec]en dil/söylem boyutu üzerinde durulcju; felsefi antropolojiye dayalı bir oıı-.

toloji ile etik arasındaki ilişkiier tartışınaya açıldı; etiğe ilişkin tanım denemelerine yer

verildi.
12 Nısan 2OO3 günü yine Prof. Dr. Betül Çotuksöken, söyleşiye teınel olmak üze-

re yaptığı "Felsef-e Tarihincle Etik" başlıklı sunuşunda, etiğin dışdünyasln1: eylemler, iır-

sanlar arastndaki ilişkiler; düşünme dünyasını: niyet, değer kavraırıları; dildünyasını yer

yer saptaylcı, çoğu zaman ise normatif, çözümleyici bir dilin oluşturduğu savlndan yo-

la çıkarak, felsef-e tarihinde etiğe ilişkin yaklaşımları, etikteki temel görüşleri özgün me-

tinler eşliğinde sergiledi.
l9 Nisan 2OO3'te Prof. Dr. Şefik Görkey, "Günümüzde Tıp Etiği'nin Gelişimi"

başlıklı konuşmasında deontoloji, tıp etiği ve tıp etiğinİn ilkelerİ konusunda Somut ör-

neklere dayalı ayrıntıh bilgiler verdi; gelecek yıllarda, tıp etiğine iliŞkin Sorunların dü-

şünenlerin günciemincle daha çok yer aiacağına dikkati çekti,
26 Nisan 2003 günü, "İoanna Kuçuradi'nin Felsefi Söyleıniırde Değer Problemİ ve

Etik" başlıklı sunuşuncla Prof. Dr. Sevgi İyi, "değerlendirme fenomeni", "değerlendir-

me tarziarı", "etik cleğerler" bağlamında Kuçuradi etiğiırin ana dayanaklarını ortaya

koydu ve tartışmaya açtı. Gerçekten de değerlendirme insan dünyasının en temel ey_

lemlerinclen biri ve aynı zaınaı-ıdır en soruniu, tartlşmaiı konularından biridir. KuÇura-

di,nin belirttiği gibi ve Prof. Dr. Sevgi İyi'nin de altını çizdiği gibi, değerlendirme in-

sanın bir varoluş koşuludur.
03 Mayıs 2003 günü Fclscfe Söyte şilerinde Prof. Dr. Harun Tepe koıruştu, "Mes_

lek Etikleri: Temelleri ve Sorunları" başlıklı koıruşmasında Prof. Dr, I{arun Tepe, gii-

nümüz di_iı-ıyasındaki tekırolojik gelişmelerin yol açtığı sorunlar çerÇevesindeki etlk so-

rulara, özellikle insanın değerinin korunı-ııasının ne denli öneınli olduğuna dikkati Çek-

ti ve yiıre günüıı-ıüzde sayısı her geçeıı gün aı-tan neslek etiklerinİn temel sorunlarına

değindi, Ay1ca, ınesieklere ilişkin ahlak kodlarıyla etik arasıııdaki farkları gösterdi.

prof. Dr. Doğan Özlen-ı, 10 Mayıs 2003 tarihinde yaptığı "Ahlakta. Flukukta ve Si-

yasette ozgürlük Kavraını Üzerine" başlıklı konuşıı-ıasında özgürlük kavramını ten-ıel

t-elset'e clisiplinieriyle teoloji bakııı,ıınclan; arclından ahlak, hukuk ve siyaset aÇısından, İl-
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kin betimleyici bir tanımla, sonra da eleştirel bir tutum içinde "bir liberalizm eleştirisi"
başlığı altında ele alarak, "siyasal liberalizm"le "ekonomik liberaiizm"in bağdaşmadı-
ğını göstermeye çalıştı.

17 Mayıs 2003 günü Yrd. Doç. Dr. Kaan H. Ökten, "Cünümüzde Siyasetbilim-Etik
İliştisi" başhklı çalışmasında, siyasetbilimiyle siyaset arasındaki ayrlma dikkati çekti.
SiYasetbilimin etik iike, norm ve erdemleri inceleyen dalının "normatif siyaset kuraııı"
olarak adlandırılmasının gereği üzeriııde duran Kaan I{. Ökten'e göre norn-ıatif siyaset
kuramının bir başka konusu da siyasal etiktir ve siyasal etik bir yancian siyasetbiliı-ııin.
öte yandan da etiğin alanına giren konularla yakından ilgilidir.

Prof. Dr. Mücella Utuğ 2zl Mayıs 2003'te yaptığı "Psikoloji ve Etik" başlıklı su-
nuŞta, lıem etiğin farklı tanımları üzerinde durdu hem de bir ıııeslek etiği olarak konu-
Yıı ele aldı. Klinik Psikoloji ve alt alanlarındaki etik boyutla, Endüstri ve Ör_güt Psiko-
lojisi alanındaki etik boyutu ayrıntılıırıyla gözler öı-ıüne sercli; ayrıca, "Biliınsel Araş_
tırma Etiği" konusunda da bil_ci verdi.

Felsefe Söyleşiieri 3l Mayıs 2003 günü soı-ıa erdi. Prof. Dr. Betül Çotuksöken'in
YaPtığl SunuŞun başlığı "Dünya Sorun]arı Karşısıııda Etik"ti. Son _eüı,ıüıı tartışmaların-
da ilkin dünya sorununun ne olduğu üzerinde duruldu ve sorun]arııı ilkin çözüınlenıne_
sinde, ardından da olası çözüın yollarının üretilınesinde etik bağlaının ne denli öneınli
olduğu ayrıntılarıyla ele alındı.

Yine her zaman olduğu gibi, bu çalışmamızda da ınetinlerin ardından "Seçınc Kay_
nakÇa"Ya da yer verdik. Yaklaşık 65 kişinin katıldığı ve "etik" izleğine (: teırıasına) ıry-
rı|aıı FelseJ'e Sö1,-leşileriııin üçüncüsü de her zaman olduğu gibi son derece veriınli _eeç-
ti.

Fcl.tcfı'Scı1'/cşi 1r,ı,inin dördüncüsünün ana izleği "İnsan Hakları"ydı. insan Haklurı
konusunda Maltepe Üniversitesi olarak çok farklı bağlamlarcla çalışn-ıalar yapn,ıakta,

Projeler yürütmekteyiz. Bilgiyi üst düzeyde üreten, aktaran ve paylaşan bir kurum c,ı]a_

rak, her şeyin, t a n ı n i] ıı, k o r u n a n, g e l i ş t i r i ] e n "insan hakiarı"yla başla-
dığının bilincindeyiz. İşte bu anlayışla ve özellikle c]e "etik"le olan bağı çerçevesinde
konuYu Felsefe Söylcşilcriııin _Eüı,ıdeıııine taşıdık; 200z1 yılı çalışnralarırıı insaır hal<la_
rına ayırdık.

03 Nisan 2001-29 Mayıs 2004 tarihleri arasında yiııe cumartesi günleri Dra_cos'ta-
ki yerleŞkemizde gerçekleştirdiğiniz söyleşilerimizcle 03 Nisan 200zl eünü, iıısaıı hak-
ları dcndiğınde akla iik gelen ad]ırrdan biri olan Prof. Dr. İbrahiın Kaboğlu'yu konuk et-
tik. İnsan hakları konusu her zan-ıan disiplinlerarası bir çalışmayı gerektiriyor. Bunun da
bilinciııde olduğumuz için insan haklırrıyla hukuk arıısındaki bağı ele alı,ııaınız gerekti-
ğinden, bu noktadan, bu açıdan konuyu tartışınaya açınak, söyleşi oılamına taşınıak, bi-
zim için çok önemliydi. Prof. Dr. ibrıhim Kaboğlu konuya, hukuk, özellikle de "öz-
gürlükler hukuku" açısındarı yaklaştı. Böyle bir yaklaşım. sırasıyla "insan hakları",
"hak ve özgürlük", "insan onuru" kavraınlarının eie alınnasıııı gerektiriyordu. Konuş-
ınaclnltz bu konulara iiişkin bilgilerini 2002 yılında 6. baskısı yapılınış o|an Ö:giirlı'ik-
ler Hukukıı (İııge Kitabevi, Ankara, 2002) başlıklı kitabından derleyebileceğiınizi be-

8



lirtti ve adı geçen kitabın "Giriş" bölüınünden derlecliğiıniz birkaç paragrafi, yazarıı-ıın

izniyle, Falsat'e Sö,ıteşilari: ttI-IV'e aktardık. Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu'ya vercliği iziıı
icin ayrıca teşekkür cdiyoruz.

Türkiye'de insan hakları konusunu önemli bir gündeııı n-ıaddesi olarak algılaınayı

sağlayanlardan biri de Prot. Dr. İoanna Kuçuradi'dir. Konuya ilişkin çaiışmalarını hem

ulusal hem cle uluslararası boyutia ortaya koyan, tartlşnıaya açan Prof. Dr. İoanna Ku-

çuradi, Felsefe Söyleşileriniı,ı dördüncüsünün 10 Nisan 2004 tarihinde konuğu oldu;
"Eıik ilkeler ve Hukukun Temel İlkejeri Olaruk İnsan I]akları" başlıklı bir konuşınu

yaptı. Başlıktan da anlaşıldığı gibi, asıl vurgulanınası gereken, iıısan haklarının huku-

kun da teınel ilkeleri olduğu ıdi. Gerçekten de "insan hakları hukuk değildi; hukukun

türetileceği öı-ıcüllerdi." İnsan haklarının etik bağlaını dikkate a]ınacak olursa, etığin hu-

kuku öncelediği; hukukun temelinde yer aldığı ya da alması gerektiğİ sonucuna kolay-

ca varılır; çoğun gözden kaçan da budur.
17 Nisan 20O4'teki oturumun konuşmacısı, FclsaJ-e Sr)1,/cşılerinin koordinatörü

Prof. Dr. Betül Çotuksöken'c]i. İnsan haklırını tanımayı, koruııayı ve gelİştİrmeyİ, her

fırsatta haklara ilişkin yörıeliminde teınel ekseıı olarak belirleyen Prof. Dr. Betül Çotuk-
söken, bu üç eylemirı önündeki en büyük eı,ıgellerden biri olarak "ayırımcılığı" görmek-

tedir. "İnsan Haklarının Koruırınırsının Önündeki Eıı_eel: Ayırııncılık" baŞlıklı konuŞ-

masında, ayırııncılığın orıtolojik ve episteınolo.jik boyutlarına yer vererek ayırımcılığın
"özcü ontoloji"nin ışığında filizlendiğini gösterıneye çalıştı.

Özcü ontolojiye dayalı olarak ortaya çıkan. cinsiyetlerarası ya da cinslerarası eşit-

lik günümüzde belki de üzeriırde en çok durulıııası gereken sorunlardan biridir. Doç. Dr.

Zeynep Direk, 24 Nisan 2004 tarihli oturuında sunduğu "Ciıısiyetli Hakların Felsefi Te-

nıelleri" başlıklı konuşmasıncia konuyu ayrıırtılı bir biçimde ele aldı. Konuşmasındıı te-

kil olanı, farklılıkları, bireysel olanı ijnceieyen, soınut ve tarihsel olandan hareket eden

Doç. Dr. Zeyııep Direk, cinsiyet fıırklılığına vurgu yapan konuşmasıyla veriınli tartış-

maların gerçekleşmesini sağladı.
Haklar koırusuı-ıcla çalışanların bir bölümü elbette kuruınsal olırı-ıı aşıp uygulamada

da yer alınaktadırlar. Özellikle hıklırı hiçe sayılan, özgürlükleri, içiııde buluııduklı-rrı

yaşama koşullarının olumsuzluklarındıın dolayı elleriı,ıclcır alıı,ıan ve çocukluğunu. cle-

vamında cia insanlığıı-ıı yaşan,ıaktaır alıkonulan. yasılarla ihtilala düşen geı-ıÇlerle doğ-

rudan ilgilenen Av. Güııey Haştemoğlu,01 Mayıs 2004 güniü otururııdıı "Çocuk tlak-

ları Nedir'? Nasıl Korunur?" konusunu işledi. Çocuklara Yeı-ıiclen Özgürlük Vakt'ınıı-ı

kurucusu ve başkanı olan Av. Güney Haşteınoğlu, vakıf çalışınaiarıııdan devşirdiği zen-

giı-ı deneyiıılerle oian]ara ve olınası/yapılınası gerekeıılere hukuk, "sivil topluııı", "sivil

toplum kuruiuşları" ve devlct bağlaııında_ işarcı etti.

08 Mayıs 2004 günü yapıları çalışmanııı baş|ığı "Bir İnsan Flakkı Sorunu Olarıık

Irkçılık"tı. Prof. Dr. Sinan Özbek, konuyu tarihsel bağlaını dır dikkate alarak suırdu.

"Yeni Irkçılık" kavranıı üzerinde duran Prof. Dr. Siııan Özbek. Iıkç,ılık (Bulut Yayınla-

rı, İstanbui,2004) adlı yapıtından birkaç paragrafı yayın-ılaınaınızaizin verdi; kenclisi-

ne teşekkür ediyoruz.
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Ögr. Cor. Ahu Tunçel 15 Mayıs 2OO4 günü yaptığı konuşmasında insan hak]arı ko-
nusuna yurttaş hakları bağlamında yaklaştı. "İnsan ve Yurttaş Hakları" başhklı sunuşta
konuyu "eşitlik" ve "özgürlük"le de ilişkilendirerek çeşitli paradokslara, günlük politi-
kalar uğruna hakların ihlal edilmesinin görmezden gelinmesine dikkati çekti.

22Mayıs 2004 günü Prof. Dr. Abdullah Dinçkol"İnsan Hakları ve Küreselleşme"
başlıklı bir çalışma sundu. Bilindiği gibi küreselleşııe günüınüzün cn etkili konuların-
dan biri ve olgusai bir duruına işaret ediyor. Küreselleşıne konusunda heın tarihsel hem

de güncel belirlemelere yer veren Prof. Dr. Abdullah Dinçkol, küreselleşmeyle birlikte
insan hakları kavraınıııın siyasal alana daha belirgin bir biçimde girdiğini somut örnek-
ieriyle gözler önüne serdi ve oturumun son derece veriınli tartışmalarla geçınesini sağ-
ladı.

"İnsan Hakları" sorunlarına özgülenen Felscfe Söyleşileri:lV'ün son hatiasınıı-ı ko-
nuşmaclsı yiııe Prof. Dr. Betül Çotuksöken'di. Konuşınacı. "İn*an Hakları Koııusuı,ıdır
En Önemli Boyut: Eğitim" başlıklı sunuşunda insan hırklarııra ilişkiıı olarak verilecek
eğitimin "boş sözler" toplan,ıı olınaktan kurtulmasınıır _eercği üzerinde durdu.

Felsefe Söylcşileri sürüyor. 2005 yılında 5.'si yapılclı. Konu "Siyaset Felsefesi"ydi.
2006 yılında yapılacak olaııın konusu da "FIukuk Felsef'csi". Bilgi toplunıu olma yolun-
daki çabalara üniversitelerin katkısı artarak sürıneli. Maltepe Üniversitesi ve kurucu
vakfımız olan İstanbul Marmara Eğitim Vakfi bu bilinçli çahşnıaları sürdürüyor.

Çalışmalarımızı bir "paydaşiar topluluğu" olarak sürdürüyoruz ve her yılın iki gü-
zel bahar ayını bizimle birlikte geçiren dostlarımıza, Felsefe Söy/eşileri 'nin değerli iz-
leyicilerinc çok şey borçluyuz; oı-ılara ne kadar teşekkür etsek azdır. Sağolsunlar, varol-
suniar, biz, oniarla birlikte varız.

Prof. Dr. Betül Çcıtııksöken
M arnı arrı E ğ it i m K ö\,ii

20 Ocak 2006
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FELSEFE, SOYLEŞILERI III:
ETİK



DUNYA SORUNLARI KARŞISINDA ETIK

Brrür ÇorursörnN*

İnsan dünyaya değer katan ve değerler aracılığıyla kendisini gerçekleştiren bir var-
lfttır. Dünya ile olan ilişkileri çoğun gerilimli, çatışmalı olan insan, içinde bulunduğu
velveya ayırdına vardığı gerilimleri birbirinden farklı düzlemlerde kavrar. İnsan geri-

limleri ilkin ayrıştınr/çözümler ardından da şu ya da bu biçimde çözmeye, çözüm üret-

meye çalışır. Çözüm yollan bilim, felsefe, sanat ya da din olarak adlandırılır. Adı ge-

çen bu etkinliklerin içinde sadece felsefe; sorunlaıı, gerilimleri, çatışma noktalarını kav-
raına srraslnda gerçekleşen süreçlere yöneliktir. Bu bağlamda felsefe, belli bir düşünme

yöntemidir ve aynı zamanda eleştirel düşünmeyle denkleşmektedir.
Felsefenin temel konularını ise şunlar oluşturmaktadır:
. varolanı nesne kılma ve bu arada da özne olmaya ilişkin sorunları kavrama;
. varolanların sorunlu yanlannı görme;
. Dışdünya olgularıyla kavramlar arasındaki ilişkilere yönelme;
. Doğal dille, simgesel dili işlevleri yönünden inceleme;
. Dilin dışdünyayı ve/veya düşünme dünyasını ne ölçüde, nasıl yansıttığı konusun-

daki sorunlan ele alma. Dışdünya-düşünme-dil ilişkisinin; özne-nesne-söylem ilişkisin-
de yeniden kurulmasınrn ya da somutlaşmaslnın koşullarını gündemine alan felsefe -var-
lık felsefesinden, çevre felsefesine kadar- yöneldiği sorunlara göre sürekli olarak daha

alt bölmelere aynlır. Felsefe; insanrn ve insanın "alıcı", "verici", "simgesel dizge"leriy-
lel birlikte kendisinin hldığı dünyanın, insan dünyasının felsefesidir.

Dışdünyayı, düşünme ve dille olan ilişkisinde sorunlaştıran felsefenin yöneldiği

* Prof. Dr. Betül Çotuksöker5 Maltepe Üniversitesi.
l Burada Jakob Johann Baron von Uexküll, Emst Cassirer ve Takiyettin Mengüşoğlu'nun görüşlerine dikkat çe-

kilmektedir. Aynntıh bilgi için bkz. Jakob Johann Baron von Uexküll, Theoreıical Biology, Translated by D. L.
Mackinnon, London. l926; Emst Cassirer. İnsan Üsıüne Bir Deneme,Çev. Necla Arat, Remzi Kilabevi, İslan-

bul, l980; Takiyettin Mengüşoğlu, İnsan Felsefesi, Remzi Kitabevi. İstanbul. l988ı Betül Çotuksöken. "Emst

Cassirer'de insarı", Kavramlara Fetsefe İle Bakmak, İnsancıl yayınlan. İstanbul, l998, ss. l I8-t30.
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Sorun bağlamlarının ortak adı nedir? Bu ortak ad, dünya sorunudur. "Dünya sorunu-
nun/sorunlarının sınırları nasıl çizilebilir; bu sorunların kaynağı nedir; bu sorunlar han-
gi bağlamlardan doğarlar?" sorusunu şu dile getirişlerle daha belirgin kılabiliriz:

l- Dünya sorunları insanın, insanla olan ilişkilerinden kaynaklanır.
2- Dinya sorunları insanrn, toplumla olan ilişkilerinden kaynaklanır.
3- Dünya sorunlan insanın, kamuyla olan ilişkilerinden kaynaklanır.
4- Dünya sorunları insanın, toplumun doğa ile olan ilişkilerinden kaynaklanır2.
Bu belirlemelerde en çok dile getirilen terim insan terimidir. Yapılan belirlemele-

rin insana ilişkin birçok özelliği imlediği görülmektedir. Bu belirlemelere göre insan;
özel, toplumsal ve kamusal ilişkiler içinde yaşayan, türdeşiyle, doğayla, çevreyle olan
bağını toplumsallık ve kamusallık içinde ya da toplumsallık/kamusallık üzerinden ku-
ran bir varlık olarak gösterilmektedir. Daha temelde olan belirlenim ise insanın tek ba-
şına hiçbir şeyin üstesinden gelemeyeceğine ilişkindir. Daha yalın bir anlatımla, aynı
zamanda toplumsal ve kamusal bir varlık olan insan sürekli olarak sorunlarla yizyize
gelir; sorunları ayrıştırır/çözümler ve bilgisi oranında, sorunlara ilişkin çözümler de
üretir. İnsan dünya sorunlarınl yaşamakla ve onlara çözüm üretmekle kalmaz, tam da
burada yapıldığı gibi, bu sorunları ortak bir başlık altında toplayarak yapı ve işlev ba-
kımından da inceler. Bunu da aslında felsefi bilinçle yapar. Felsefi bilinci dikkate alan
bu yaklaşım, şu tanım denemesiyle de büyük ölçüde örtüşür: <<"Dünya problemleri",
çeşitli ülkelerde ve bir bütün olarak dünyada şu veya bu şekilde kurulmuş (ve bu arada
ekonomik) ilişki bütünlerinin ve siyasal ilişkileri düzenleme tarzrnrn yaratmlş olduğu
olgulardır; ya da: çağca ulaştığımız felsefi değer bilgisiyle baktığımızda farkına varılan
ve yeryüzünde yaşayan birçok insana insan olarak olanaklannı gerçekleştirebilmeye el-
veriŞsiz oldukları ya da bu geliştirmeyi imkAnsız kıldıkları için istenmeyen durumlar-
dır.>>3

"Olgu" velveya "istenmeyen durum" olarak sınırları çizilmeye çalışılan, felsefi de-
ğer bilgisiyle farkına varıldığı ileri sürülen "dünya sorunu" kavrayışı, insanın bilgi ve
eylem öznesi oluşuyla doğrudan bağlantılıdır. Çünkü insan ancak özne olduğunda va-
rolanı nesneleştirir ve ardından da varolandaki sorunlu yanları görebilir. Bunun yanı sl-
ra, özne oluşunu fark eden insan bireyi, sorun görmenin ne demek olduğunu da anlama-
ya ÇalıŞır. Bu; öznenin düşünme, dile getirme, kısaca bilme de içinde olmak üzere, ken-
dine ve dünyaya yönelmesi demektir. İnsanın düşünme ve dile getirme üzerinden bilme
edimlerine yönelmesi bilgi felsefesini (: epistemoloji) oluştururken, türdeşiyle kurduğu
iliŞkilerin ortak bağlamı olan eylemlerine yönelmesi, eylemlerini anlamaya çalışması,
başka öznelerin eylemlerine, eylemlerinin ardındaki niyetlere, eylemleri belirleyen de-
ğerlere yönelmesi, onları değerlendirmesi, ahlak felsefesini (: etik) oluşturur.

"İnsan-insan, insan-toplum, insan-kamu, insan-doğa ilişkileri olarak beliren ey-

2 Bu belirlemeleri, yapılan saptamalaIdaki diğer terimleri kullanarak yeniden oluşturmak ve bu yolla geliştirmek
olanaklıdır.

3 İoanna Kuçuradi, "Açış Konuşması", Diinya Prcıbleınleri Karşısında F'elsaJ'e.Yay. Haz. İtıanna Kuçurıdi-Kur-
tuluş Dinçer, Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları, Ankara, l987, s. 10.
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lemlerin ardıırda ne türden kavramlar ya da düşünsel çerçeveler vardır?" sorusu, dıiı-ı-

ya sorunları ile etiği ilişkilendirmek olarak algılanabilir. Dünya soruı,ılarının kaynaği
insaır eylemleri olcluğuna göre ve etik cle eylen,ılere yöıreiik olduğuna göre, dünya so-

runlarıyla etik arasındaki ilişkiyi büyüteç altına aiınak büyük öneın taşımaktailır|. sim-
diye cleğin "eyleın", "dünya sorunu" deyiınleriyle oldukça soyut bir biçimde iınlt-,ı,ıeıı-

ler, daha soınut olarak içerikleııdirilınelidir. Çünkü bu belirleınelerie, gcrck eyleırı, ıi: ,

rek dünya sorutıu deyinıi bir "x" değişkeni gibidir. Oysıı bıı "r" değişkı:ııi soınutlaştı-
rılmalıdır.

I]urada "x" değişkeni bir dünya sorunu olan küresel[eşme olgusunu imleyeıı 'kii-
reselleşme" terimiyle somutlaştırılacaktır. Bir dünya sorut]tı ve aynı zaınaırda gürıct-[

bir sorun olarak küreselleşme, farkına varılsın ya da varıln,ıasııı, eşsüremli ilişkilerin
ortak bağlamı olarak tüın dünya insanlarını ilgilendirıne ktedir. Kürcst,llr,şıne5. insan-
[ar, toplunılar, kuruıı-ılar arasındaki ilişkileri clile getiren bir "olgu"dur ve aynt zaıılan-
da bir "durum"dur. Küresei ilişkiler günüıııüzde büyük öiçüde ekonomik ilişkilcr bı-

çiminde keııdiı,ıi gösterınektedir6. Felsefi düşüııııe ve t'elsefi bilgi aracılığıyla bir ".lu-

ruın" olarak saptanan, başka bir deyişle bir düııya soruııu r-ılarak ıılgılaııan küresel iliş-
kilerin ardınclıı yer alan eylemlere de etik açısından bıkılatıilit. ''Kiiresc1 cylenılcriır
en belirgin özellikleri nelerdir?" sorusu, bu bağlaıncla srııu]ıııası gerekcn ilk stıru,:ltır.

Küresel eyleıııin özııcsi kiıııı-liı/kiıılcrtlir'j İstcr ekononri7 bağlamında olsun, ist!]i te-

4 Hızlı çoğalan ileıişim ilişkileri hem diinya sorunlarını çoğaltınakta hem de çeşiıli biciıı-ıIerde varolaıı düııy.ı ;ıı-

runlarından son derece hızlı bir biçımde haberdar olanmasını sağIaınktıdır. l{er iki sapıııı,ııia cla dlinyı ıtırıın
lar-ı epistemolojik yaklaşıırıı da içeren eıik çerçevesinde ele alınınak durumundıdır. <<Etik ı,ısıııılık lırıhi boyıın-

ca bilincn ve üzerinde tartışılan kavramlar arasında yer almaktadır. Yalnızcı ]clscl-eııin alıııııırlı ıieğii. hı|iıııın
her a|anınt]a yüz_yıllır boyunca tarıışılmış; insan top|uınunun gelişıne siirecine p:ı;ıilel ı.ıiarak dcği.ıııiş vc gelil.

miştir. (,..) İnsanlık tarihi bıryunca gcnellikle spekülatil ve operırtil'biliınleriıı ktı]lıııı;ıı .ılanlırı i:iiııle kaIıin b.,

kı.,rııır,ıın (etik kavrıııı, B. Ç.), giinümiizdeki kadar yaygın bir biçiınde tarlışılnıııtlığıııı ,_.i)rıiyuruz. }]unıııı se-

bepleri arasıııda güniimüzde bilgi ve iletişiın çağı olarak adlandırılan çağın getirdiğı belli }ıaşlı gereklilikleri sııy-

nıııııız gerekecektir. Bıııılar ıırısıııdıı bilgi iireliminin artışını, artın bilginiı de çağın ilclişıın tekniklr'ıi ile hızl;ı
yaygınlrrtırılinıisrnı gö5terel)iliriz.>> (I'roi. Dr. Alemdar Yalçın, "2l. Yiizyılda Etik Kavrııııının Ontır iniıı .\ıı-
ınasına Neden olın Gerekiiliklcr", l. UIusal Uy_eulamalı Etik Kongresi Kitabı, Orta Dcığu Tekııık Üni,.t:tıresi
Felset'e Bölümü, l2-13 Kısıın, ]()()l, Ankara,2(X)3, s.346.

5 Kiirı.selleşrne, bir bakııııı in,,..ııın dünlıya adıın attlğı ve dünya üzerinde dolaşmaya başladığı andan itinaren
kendini g(istenniştir. O tliintır,ıde dtığaya hiçbir değer katmıksızın, doğayı tiirdeşiyle biı,likte sadece sijmiiiınek-
lc retinen insan, çıüııııızda iletişım devriminin sağladığı olanaklarla heın doğıyı hern de lürdeşini daha liızlı bir
biçimde gcrçeklcseır tlevinısellik (: hareketlilik) içinde ve daha yoğun bir biçimde srjnıüıebilınektedir ya da sö-

ıııiirıı,:klc-tlir. Özellikle kiireselleşııenin egemeıı özne ve kurumları, iletişiın olanaklarını ellerinde bulunclurı,ı-
lır ıiinı tliiıı.,,ııl,ı ]ıı,r hıkıırıd;ıı-ı yönlendiııırekte, etkilemektedir.

6 <<Ekiıntııni ıiiizcl,inde.kiire.elleşııenin,piyasaekonoınisini düzenleyeniIkçlenııbtitiindünyayayayıImasıveulus
devlelin ekon,,ıııiııiı i:,leyişi iizcrindcki elkisinın giderek zayıflaması anlanına geldiği söylenebilir. >> (Ayşe Buğ-
r;ı, "Kiiresclleşıııe, [jkıııırıını'. Yışını ve İnsan llıkIarı". Elli Yillık Dcnal,inılcrin Işığınılıı'l'ıirkiye'tlc ve Diinlıııkı
İ ıısıııı l !ık!,ırı, Yay. l I;ız. İoirnna Kııçuradi ve Bülent Peker, Hıceııepe Üniver,iıesi İnsın HakIarı ve Felselesi Uy-
gtılıma ve .\rııştımııı illcıkezi. Unesco İn*.ın tl;ık|ırı İçin Felsefe Kiirsüsü, Türkiye Felsefe Ktırııııu Yııyınlıın, An-

kıra, l 999. s. 233; ;ryrıca ıl,nı kitat,ııır konuyla ilgili yazılara aynlmı ş bölümiine bakılabı lir: ss. 23 l -284

7 Ki]ı-esei lıirer nıekiıı olın ılışveriş nıerk!,zlerinde işyerlerinin sahıplerinin. tükeıiııı nesııelerini üretenleıin. tilke-
tici ijzneleıce açık seçik oiarak [ıilin(e)nıeyişi, bu saptamanın en iyi öıneği olarak gösleriIebılır. "İnsınsız" bın
kı ya dıı "şubeSİZ" banka örneği de burada verilebilir.
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rör8 bağlamında olsun, küresel eylemin en belirgin özelliği, eylemin öznesinin, edim-
cisinin bilinen tekil bir özne olmayışıdır. Örneğin, küresel terörde öznelerin belirsiz-
liği tam bir körleşmeye yol açmaktadır. Çünkü, ne eylemin öznesi/özneleri ne de bu
görünmeyen öznelerin amaçları, niyetleri bellidir. Eylemi, eyleme ilişkin sözel orta_
mı yöneten sanal ortam, üstelik gerçeği, çoğun aşama aşama perdelemektedir. Kim,
neyi, niçin gerçekleştirmektedir; anlaşılması en zor, hatta olanaksız olan tam da bu-
dur.

İletişim olanak-larını alabildiğine genişleten aşırı teknikleşme, dünyayı iyice küçül-
türken, etik değerleri taşıyan bireysel özneyi her anlamda ortadan kaldırmakta, dünya
sorunlarını da küreselleşme örneğinde iyice çoğaltmaktadır. Olup bitenlere ilişkin ha-
berler küçülen dünyada bir yerden başka bir yere sanal ortam aracılığıy|ahızla akmak-
ta, grup kimliği, bireysel kimliğin önüne geçmektedir. Bireysel öznehız|a ortadan kal-
karken, grup kimliği paradoksal bir biçimde "öz" olarak algılanmakta ve her şey bu
kimliğe hizmet eder duruma getirilmektedir. Dünyayı küçülten haberleşme sistemleri,
"öz"e ilişkin anlatımların etkili bir biçimde hızla yayılmasına yol açmaktadır. Felsefi
yönelim ve onun daha özel bir biçimi olarak etik9 yönelim neyi göstermektedirş Söz ko_
nusu yönelim iki şeyi göstermektedir;

1- Birey ancak grup içinde varolabilir. Bu da en iyi anlatımını "ayrrımcılık"ta bu-
lurl0.

2- Birey sadece ekonomik, siyasal vb. ilişkilerin eylem nesnesidir; onların üzerin-
de her türlü işlem gerçekleştirilebilir; onlar istendiği gibi yönlendirilebili1ll.

Bunlar, günümüzde egemen olan küreselleşmeyi küreselleşme yapan iki temel
ögedir bunlar aynı zamanda ve temel olarak da insanın araç kılınmasr söz konusudur
burada; başka türlüsü olabilir mi?l2 Olabilir; ancak bakış açısının, yeni bir "küreselleş-
me" modelinin gündeme alınması gerekmektedir. Başka bir deyişle, farkrna vardrğımız,
içinden geçmekte olduğumuz küreselleşmenin dışında yeni doğrultularla yaratılması

8 l l Eylül 200l'den beri çok sık kullanılan bir deyim olarak "küresel ıerör" bu konuda iyi bir örnek oluşturmak_
tadıri eylem, sadece sonuçlan bakımından ortadadır; eylemin aktörleri, edimciler tümüyle belirsizdir. İnsan
kopyalaması konusunda zaman zaIıan verilen haberlerde de yine benzer durum söz konusudur; bu bağlamda
da eylemin aktörleri, edimciler ortada yoktur. Aşın ıeknikleşmiş iletişim kanallarının, saydamlığı sağlaya-
cak/geliştirecek bir ortam olduğundan sık sık söz edilmektedir. Ancak istençli bir varlık olan insan, sanal orta-
mın olanaklannı varolan ner şeyi perdelemek için kolaylıkla kullanabilmektedir.

9 Etik burada, eylemi, eylemin ardındaki niyeti, amacı ve niyetin, amacın dile geıirilişine ilişkin çözümlemeleri
içeren zihinsel bir etkinlik olarak anlaşılmııktadır. Başka bir deyişle, olanı çözümlemeye ilişkindir. İkinci an-
lamda ancak etik olması/yapılması gerekeni imlemektedir.

l0 Herhangi bir ayınmcı örüntü, bireyin sarsılmaz, değişmez kimliği olarak beIirlenir. Burada egemen olan ashn_
da özcü tutumdur; ömek: etnik, cinsiyetçi, dinci ayırımcılıklar.

ll Hertürlükültürögesindeolduğugibi.Ömeğinı moda.okunankitaplar,seyredilenfilmler.Busonömeközel_
likle çağımızda en etkili olanıdır. Çünkü aşırı teknikleşme, kültür endüstrisinde, sözde eğlence endüstrisinde
en iyi örneğini bulmaktadır. Belli yaş gruplarına yönelik filmlerin, o yaş gruplannın boş zamanlanna, ömeğin
yanyıl tatillerine denk getintmesi gibi. Önceden gören ve planlayan varlık olarak insan kuşkusuz bunlan da

çok iyi bir biçimde planlamaktadır!
l2 Yapılan bu saptamaya -ancak- bir dünya sorunu olarak küreselleşmeye felsefi-etik açıdan bakınca ulaşıla-

bilir.
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gereken yeni bir küreselleşmeden söz edilebilir. Böyle bir küreselleşmeyi taşıyacak

olan, iyice yıpratılmış gibi görünen ulusalüstü ya da evrensel hukuk dizgesidirl3. Ay-
dınlanmaya dayalı hukuk dizgesinin yıpratılması, aşındırılması ve giderek yok edilme-

si, "mutlak özne" yaratma istemini güçlendirmektedirla.

Ortaçağda "mutlak özne" tanm toplumunun sınırları içinde ve bu toplumun temsil-

cileri aracılığıyla din bağlamında egemenliğini sürdürüyordu. Henüz cogjro'nun gücü

keşfedilmemişti; günümüzde ise siyaset ve ekonomi bağlamında iletişim devriminin ya-

şandığı ilişkiler çerçevesinde ve "özgürlük", "barış" gibi kavramlar kullanılarak Yeni
bir mutlak özne egemenliği oluşturulmaya çalışılıyor. Böyle bir yapı içersinde bireyin

kendini bulması ve bilmesi oldukça zor görünüyor.

Burada, iletişim ilişkileri bağlamında hız kazanan "küreselleşme" bir dünya soru-

nu olarak ele alındı ve herhangi bir dünya sorununa etik açıdan bakmanın ne anlama

geldiği gösterilmeye çalışıldı. Artan iletişim ilişkileri etiğin ya da ahlak felsefesinin ba-

krşına gerçekten _her zamankinden daha çok_ gereksinmemiz olduğunu gösteriyor.

Dünya sorunları karşısında felsefenin temel dallarından biri olarak etik, burada kısaca

ömeklendirilen durumları görmeyi, çözümlemeyi sağhyor. Çözüm nerede? Çözüm, ye-

niden aydınlanmacı temele dönmede: insanı, insani bireyi araç olarak değil, amaÇ ola-

rak görebilmede kendini gösteriyor.

l3 lrak savaşıyla iyice etkisiz kılınmaya çalışılan aydınlanma düşüncesine dayalı "Birleşmiş Milleller Örgütü" ile

"insan hakları" düşüncesi.
14 ortaçağa anıştırma; mutlak özne olarak Tann. Aynntlı bilgi için bkz. Betül Çotuksöken-SaffetBabü, Metin,

lerle ortaçağtla Felsefe, (|. bs. 1989), Kabaicı Yayınevi, İstanbul, 2000; Betül Çotuksöken, Ortaçağ Yazıları,

Kabalcı Yayınevi, İstanbul, l993.
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