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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-
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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



FELSEFE TARIHINDE ETIK

BErür Çorursö«4N*

"Etik nedir?" başhğı altında toplanan düşüncelerin içerik bakımından birbirinden

çok farklı niteliklerde olacağı açıktır. Geçen hafta üzerinde durulan "etik nedir?" soru-

su, belli bir felsefe anlayışı doğrultusunda oluşturulmuştur. Söz konusu çalıŞmada su-

nulan felsefe anlayışına göre, felsefe genellikle dışdünya-düşünme ve dil arasındaki so-

runlu ilişkileri inceler. İşte böyle bir yaklaşıma koşut olmak üzere felsefenin bir dalı, bir

disiplini olarak etik de belli türden dışdünya-düşünme- dil ilişkilerini gündemine alır.

Bu bağlamdaki dışdünyayl tümüyle insan ilişkileri ve bu ilişkilerin temel ögesi ola-

rak insan tutum ve davranışları oluşturur. Bu çerçevedeki düşünme dünyası ise davra-

nışları güden düşünsel çerçevelerden, kısaca kavramlardan (: değerlere, normlara iliŞ-

kin kavramlardan) oluşur. Ayrıca davranışlarla değerler arasındaki ilişkiler belli bir dil
düzeninde ortaya çıkarlar. Kimi etik çalışmaları da bu dil bağlamını araştlffna konusu

yaparlar.
Felsefenin "etik" adını alan dahnda ya da disiplininde bu üç özel alan arasındaki

ilişkiler üzerinde durulur. Şimdiye değin sergilenen yaklaşım, "etiğe ilişkin bir yakla-

şım"dır ve etiğin sınırlarrnı belirlemektedir. O halde felsefe tarihinde etikle ilgili Sunuş-

lara bu açıdan ya da bu hazırlıkla bakmak gerekmektedir. Böyle bir sınırlandırma Çaba-
sına giriştikten sonra, bu yaklaşım eşliğinde felsefe tarihine yönelmek, düşüneni nere-

ye götürür? Bu bağlamdaki ikinci adımı, felsefe tarihinin bir alt dalı olarak etik tarihin-

deki yaklaşımlar oluşturur. Etikte hangi yaklaşrmlar ya da görme biçimleri vardr? Ko-
nuya ilişkin belirlemeleri şöyle dile getirmek de olanaklıdır: Filozoflar, benimsedikleri

varlık, bilgi ve insan anlayışına koşut olarak, etik bağlamındaki görüşlerini ortaya ko-

yarlar. Öyleyse, varlık felsefesinin, bilgi felsefesinin, insan felsefesinin, etiğin temelini

oluşturduğunu ileri sürebiliriz. Hem etiğe ilişkin yaklaşımlarda hem de etikteki yakla-

şımlarda yukarıda sıralanan disiplinlere ilişkin belirlemeler önemli bir rol oynarlar. Ye-

ri gelmişken şöyle bir saptama daha yapılabilir: Belki de sıralanan bu disiplinler içinde

en etkili olanı, insan felsefesidir. İnsan felsefesi daha teknik bir deyişle felsefi antropo-

* Pro[. Dr. Betül Çotuksöken. Mılıepe Üniversiıesi.
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loji hem bir disiplin olarak hem de bir bakış açısı olarak, etiğe ilişkin görüşleri ağırlık-
lı bir biçimde etkilemektedir.

Felsefe tarihini dönemlere ayıITnanın ne denli zor c,lduğu, konuya ilgi duyan her-
kesin kolayca bulgulayabileceği bir şeydir. Ancak, felsefeye ilişkin yaklaşımda eğer
dışdünya-düşünme ve dil arasındaki ilişkileri incelemelı bir ölçüt olarak görülüyorsa,
felsefe tarihine de benzer açıdan yaklaşmak olanaklıdır. l}aşka bir deyişle, bu yolla, fel-
sefe tarihinin de dışdünya-düşünme ve dil arasındırki sıırunlu ilişkilerin tarihi olduğu
ileri sürülebilir. Ayrıca yine bu noktada klasik ayrıştırmı biçıır-ıi olarak, Antikçağ (Es-
kiçağ), Ortaçağ, Yeniçağ felsefesinden ve Çağdaş feise:'eden söz edilebilir. Başka bir
yol denenemez mi acaba?

Bu konuda İoanna Kuçuradi'nin şu saptamas1 düşüneni, etikteki yaklaşımların tür-
lerikonusundaaydınlatmaktadır:<<Etiktarihiüzerineyazılanelkitaplarınage-
lince: bunların çoğuııa göre etik, aşağıclaki gelişme çizgisini izlemiştir: Eski Yunan eti-

ği mutlulukçu (euclaimonisl) etik idi (Eski Yunan filozofları, ınutlu olmak için "ne yap-
mamız gerekİr?" veya "nası1 yaşamamız gerekir'?" sorularını yanıtlamaya çalışmışlar-
dır); Kant'la deontolojik etik (yani evrensel geçerliliği olan formal "yasalar" getirmeye

çalışan etik) başladı 20. ynzyılda (Max Scheler ve Nicolai Haılmann'la) değerler etiği
başlıyor, giinümüzde de etiğin ulaştığı nokta metaetiktir (yani norın önerınelerini çö-
ztimlemeye ve temellendirmeye ya da temelini bulınaya çahşan etik).>>l Öyleyse şöy-
le bir değerlendirme yapılabilir mi? Etikteki kiıni yakiaşımlar, etiğin sorun odakların-
dan davranışlara ilişkin olanlarını dikkate alırken; kimi yaklaşımlar, düşünsel olanı, ki-
ınileri de dilsel olanı dikkate almaktaclırlar. Örneğin mutlulukçular, görünür algılanır
eylemlerin eşliğinde ve bizzai içinde yaşanaı-ı dünyaya önem ve değer vererek, insanın
mutluluğunun hangi koşullara bağlı olduğunu gözetmektedirler. Sokrates'in yaşama
dünyasını önemsemesi, doğrıı davranışın, erdenre uygun davranış olduğu ıörüşü üze-
rinde durması; Platon'un mutluiuk idealine ulaşmada iyi ideasıııı ölçüt alması, önemii
ipuçları içermektedir. Aristoteles'in herkesin bir "iyi"yi arzuladığı saptamasından yola
çıkması ve etİk İlİşkİyi tüm ilişki]erin temeline oturtma çabası, böyie bir yaklaşımın en
tjnem] i göstergelerinden biridir.

Antikçağ dönem olarak "erdem" denilen düşünsel ögeyi önemsemekte ve bu dü-

şünsel yapının davranışlarda, eyleınlerde somutlaşması üzerinde durmaktadır. Bu dö-
nemde, sınırları çiziiıneye, tanımlar yoluyla belirgin kılınmaya çalışılan erdemlerin, bil-
giyle olan ilişkisi üzerinde durulmaktadır. Ayrıca _eözden ırak tutulmaması gereken bir
nokta da şudur: Erdemler, ancak tcıplumsal yaşamda , insaıılar arasındaki ilişkilerde ger-

çekleştirilebilirler. Tek başına insan, örneğin ne adildir ne de değildir; çünkü adalet de
biitün erdemler gibi toplumsaldır. Platon'un toplum-devlet öğretisini \çeren Devlet (Po.
liteia) adlı yapıtına bu açıdan bakmak gerckınektedir. Benzer doğrultuları Aristoteles'te
de görmek olanaklıdır.

Antikçağda bir bakıma her filozof, her bireye nasıl yaşııyacağına, yaşaınını nasıl

l İoanna Kuçuradi, "Felsefi Etik ve'Meslek Etikleri"', Eıikı,e Meslek Etikleri -Tıp, Çeırc, İş,lJ(ısııü,llüıkIık |.L,

Silrıscı-, Yay. Haz. Harun Tepe, Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları, Ankara,2000, ss. l9-20.
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anlamlanclıracağına ilişkin bir davranış modeli sunmaktadır. Örneğin, Stoalıların "do-

ğaya uygun yaşama" idealinde olduğu gibi. Bu yaklaşımlarda oıtak olan, mutluluğa ya-

pılan vurgudur; asıl amaç mutluluktur, kişiyi mutluluğa götürecek olan da erdemdir. Er-
demin ne olduğu sorusuna da "erdem bilgidir" yanıtı verilmektedir. Bilgelik, adalet, ce-

saret, ölçülülük gibi temel erdemler, etkisini yizyıIlar boyu sürdürmüştür. Özellikle
adaletin hemen hemen her dönem en çok öne çıkarılan bir erdem olduğu dikkatli göz-

lerden kaçmaz; adaletin aynı zamanda hukukun da kavramı olması, bu erdemi her za-

man gündemde tutmaktadır. Antikçağın dışdünyayı, içinde yaşanan dünyayı önemse-

mesi; görünür/algılanır eylemi değerlendirme çabası, bütün bir dönemiır ortak paydası

olarak algılanabilir. Platon Lakhes diyalogunda "cesaret" üzerinde durur. Bu diyalogda
hangi bağlamda olursa olsun, cesaretin ortak bir tanımına Varmaya çalışılır; amaç, erde-

min bir parçası olarak cesaretin bir bilgi olduğunu, başka bir deyişle cesarete ilişkin tü-

mel bilgiyi elde etmektir. (Ek: 1)

Ancak Ortaçağda çoğun dinsel niteiikli düşünme doğrultularının belirleyiciliğinde
eylemler gündeme alınırken ve öte dünya tasarımıyla her şey algılanmaya çalışılırken,
eylemin ardındaki niyet de birdenbire önem kazanmaya başlar. Bu bağlamda, ömeğin

Sokrates'ten beri bilinen ve belki de tüm felsefe tarihinin temel izleği olan "Kendini

bil!" izleği, dinsel bir kıhkta ortaya çıkmaya başlar. Ortaçağ filozofu da aynı izleğin pe-

şine düşer; ancak bir farkla: Kendini bilme izleği, mutlak varlıkla olan ilgisi içinde ele

alınır. (Ek:2)
Eylemin ardındaki "niyet"e yönelme, niyete önem verTne, çağın önemli bir yakla-

şımıdır ve bu durum birçok araştlrmacı tarafindan da bilinmemektedir. Niyetin taşıdığı

önem ya da eylemin asıl amacı, örneğin Abelardus'ta büyük bir yer tutar. Bu arada gün

geçtikçe daha iyi keşfedilen bireydir. Aristoteles'in etikle ilgili yapıtlarrnı okumamış ol-

makla birlikte Abıelardus, Aristoteles'in kategorilere ilişkin belirlemelerinden yola çı-
karak, konuyu tümeller tartlşması bağlamında ele alır. Abelardus örneğinde etik çerçe-
vesindeki dışdünya-düşünme-dil ilişkisi, düşünme ekseninde, niyette kendini gösterir.

(Ek: 3)

Bireyin, bireysel olanrn gün geçtikçe daha ağırlıklı bir biçimde gündeme gelmesiy-

le, nasıl davranmak, olup bitenler karşısında nasıl bir tavır takınmak gerektiği konusun-

da birbirinden farklı belirlemeler yapılmaya başlanır. Hümanizmayla, insanın doğrudan

doğruya öne çıkmasıyla birlikte, "bu dünya" yeniden önem kazanmaya başlar. (Ek: 4)

Öte yandan filozoflar bilinçli olarak ütopyaların eşliğinde, yapılması gerekenleri sırala-
yarak, yeni bir insan ve yeni bir dünya yaratma girişimlerini sergilerler2.

Dinsel belirlemelerin, yönelimlerin bireysel/özel alanla gitgide sınırlandırıldığı ye-

ni durumda filozoflann eylemleri ve eylemlerin ardındaki düşünsel yapıyı farklı bir bi-

çimde değerlendirdikleri görülmektedir. Her bağlamda arayışlannı sürdüren, yeni yakla-

şımlarla yeni bir dünya tablosu çizmeye çalışan filozoflar, kendi örnek-lerinden yola çı-
karak eylem alanını sürek]i olarak gündemde tutarlar. Ömeğin Descartes, yaşamın erte-

2 Aynntılı bilgi için bkz. Felsefe Söyleşileri: I-1I,Yay. Haz. Betül Çotuksöken, Maltepe Üniversiıesi Fen Edebi-

yat Fakültesi-İstanbul Maımara Eğitim Vakfı. İstanbul, 2003.
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lenemezliğinin farl«nda olan bir kişi olarak, yönteminin kurallarını saptarken, eylem
dünyasında, günlük yaşam alanında nasıl davranacağını da göz|er önüne serer. (Ek: 5)

Yeniçağın bilgi ideali, birleştirilmiş bilim anlayışında somutlaşrr ve varolan, mate-
matik formlar altında kavranmak istenir. Dönemin filozoflanndan Spinoza, bu saptamaya
ilişkin en iyi örneği oluşturur. Spinoza, geometri eşliğinde eylem alanını kurmaya çalışır.
Bu konuda Ernst Cassirer şu değerlendirmeyi yapar; <<Bir kez kültür gerçektiği felsefi
ahla geçişli, yani felsefe için nüfuz edilebilir olmalıydı; o mistik bir karanhğa terkedilme-
meli ve teolojik geleneğin zincirleri içinde bırakılmamalıydı. O, tıpkı fiziksel kosmos gi-
bi, matematiksel yoldan kavranmak ve açık krhnmak zorundaydı. Bu temel bal«ş altında
Spinoza, etik ile geometri arasında sistematik bir birlik kurmayı denedi.>>3

Kant'a kadar süren etik tasarımlarda ağırlıklı olarak mutlulukçu öge önplana çıkar-
ken bir yandan da normatif etiğin gündeme alındığı görülür. Aynca koşullu olana ağırhk
veren yaklaşım önplandadr. Bu bağlamdaki tutum, belli bir davranışın karşilığının alın_
ması, belli bir tutumun önceden saptanan amaca göre benimsenmesi doğrultusundadır.
Her şey bir bakıma koşulludur. "Şöyle şöyle davranırsam, şöyle şöyle bir sonuç elde ede-
bilirim" gibi. Kant, köktenci bir biçimde ödev etiğini temsil eder; aynı zamanda da koşul-
suzluğu öne çıkanr. Artık yerine getirilmesi gereken bir ödev olarak benimsenecek olan,
koşulsuz, kategorik buyruktur. Bu anlamda Kant tam bir kınlma noktasrnı temsil eder. Bi-
limsel bilgide nesnelliğin peşine düşen Kant, etikte de nesnel olann peşindedir. Nesnelli-
ği sağlayacak olan da insanın özerk olması, kişi olması çerçevesinde, kesin bir buyruğa
göre davranması olacaktır. Kant, Pratik Aklın Eleştirisi adlı yapıtıy|a, Ahlak Metafiziğinin
Temellendirilmesi adllı yapltında konuyu, aynntılı bir biçimde ele alır. (Ek: 6)

Değer etiği konusunda öne çıkan kavramlardan biri de "kişi" kavramıdır. Çünkü de-

ğeri taşıyan, yaşama alanına geçiren kişidir. <<Ahlaksal değerler, ilkin, taşıyıcılan nesne
olamayan değerlerdir, çünkü özleri gereği kişi ve kişi edimlerine bağlıdırlar, kişiler ve
edimler de hiçbir zamar, nesne haline getirilemezler. Bedene, ruha bağlı bütün değerler bi-
ze nesne olarak verilebilirler, salt kişi değerleri, yani kişinin kendisinin değeri böyle değil-
dir. Bir insanı herhangi bir şekilde nesne haline getirdiğimiz zarnal, onun kişiliği elimiz-
den kaçar ve bize onun sadece "kılıfi" kalır. Bir kişinin ahlakla ilgisi olmayan değerlerini,
örneğin intellektüel değerlerini ya da sanatla ilgili değerlerini, nesnel bir şekilde, bu değer-
leri sonradan yaşayarak kavrayabiliriz. Arna hiçbir zamaır kişinin salt ahlaksal değerlerini
bu şekilde kavrayamayız. Çünkü bu değerler ancak kişinin salt sevme ediminde ortaya çı-
karlar. Bundan dolayı kişinin ahlaksal değerini ancak o kişi ile sevgi edimini "birlikte-ger_

çekleştirmekle", örneğin onun sevdiği şeyi birlikte sevmekle kavrayabiliriz.>>a
'lakiyettin Mengüşoğlu, varolandan, insan dünyasının görünüşlerinden yola çıkan

f'elsefi aııtropolojisine dayalı olarak oluşturduğu etik kavrayışında değer kavramının ne
denli önenıli olduğu üzerinde durur. <<Felsefi antropoloji değerler için bir varhk-tarzı,

3 Ernst Cassirer, "Kühüı Felsetesiııde Doğalcı ve insancı Temellendırme", Kıilıür l}ilimleri Kiitlür t,elsefesi,Çe-
viren: D<ığan ÖzIeın, Renızı Kitıbevi, İrrınbul, lq86. s. l62.

4 BediaAkarsu.Ma-rSclıelerFcisğesi'ntleKişiKuı,rıımıy,eİnsanOlmaSorunu,İnkılApKitabevi,İsıanbul, l998,
s. l 14.
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bir varolma tanımayan bu önyargı ile nasıl başa çıkabilir? Antropoloji ne bir bilgi teori-

si, ne bir ethik, ne de bir ontolojidir. Bundan dolayı onu ne değer-sferinin bir bilgi te-

orisi, ne de değerlerin bir varlık-tarzı ile varolma tarzlnın kanıtlanması ilgilendirir. Eğer

antropoloji "değer" adını alan ilkelerin, insanın yapıp-etmelerinin bir determination il-

kesi olduğunu gösteren fenomenleri ortaya koyar ve betimlerse, bu, antropoloji iÇin Ye-

terlidir. Bunu biz insan fenomenlerini, insanın yaplp-ettiklerini betimlerken gerÇekleŞ-

tirdiğimizi umuyoruz. Betimlenen bu t'enomenleri, hiç kimse, en kurgucu bir filozof bi-

le, yadsıyamaz.>>5 Mengüşoğlu'ya göre, antropolojik bakımdan değerler, yüksek de-

ğerler, araç değerler, davranış değerleri olmak üzere üçe ayrılırlat'.
Erdem kavramı etik tarihinde sık sık gündeme gelen bir kavramdır. Adalet erdemi-

ni toplumsal adalet ve adaletin eşit dağıhmı bağlamında yeniden gündeme getiren John

Rawls Adalet Kuramı başlıklı kitabında adaleti toplumda en üst değer olarak görür.

<<(...) John Rawls'un adalet görüşü iki temel ilkeye dayanmaktadır. Birinci ilke, her ki-

şinin diğerleri ile eşit hakka sahip olması şeklinde ifade edilebilir. İkinci ilke ise sosyal

ve ekonomik eşitsizliklerin herkesin yararlna olacak şekilde bertaraf edilmesini, toP-

lumdaki görevlerin ve mevkilerin herkesin faydalanmasına elverişli olmasını öngör-

mektedir. Birinci ike, ikinciye oranla daha üstün bir yere ve değere sahiptir. Başka bir

ifade ile hürriyet ancak hürriyet adına sınrrlandrrılabilir. Sosyal ve ekonomik eŞitlik ta-

leplerinin gerçekleşmesi, herkesin hürriyetini geliştirmeyecek sonuçlar doğurabilecek-

se, bunlann terkedilmesi uygun olacaktır.>>z 1Ek: 7)

Görüldüğü gibi, şimdiye değin kısaca serimlenen görüşlerde büyük ölçüde, etiğin

bir felsefe dalı olarak üçlü sorunsalı (dışdünya: eylemler; düşünme: niyet, değer, norm;

dil: kimi zamansaptaylcı, çoğun normatif, çözümleyici/analitik) daha çok, ilk iki alanın

ilişkileri içinde ele alınmış, dil bağlamı srradan bir ortam olarak, pek de İlgi çekmemiŞ-
tir. Ancak, yirminci yüzyılda, etik çözümleyici/analitik felsefe açısından ele alınmakta-

dır; bu durumda ortaya çıkan çalışmaların onak adı ise metaetiktir.

Metaetikte sorunlar, dil açısından değerlendirilir. Bu noktada normatif etikle, me-

taetik arasındaki fark dikkate alınmalıdır. Çünkü normatif etik içerikli ya da içeriksiz

olarak yapılması gerekene dikkati çekerken, metaetik, biraz önce de belirtildiği gibi,

etik bağlamdaki dilsel yapıları çözümleme etkinliği olarak ortaya çıkar. Metaetikte şu

sorunlar mercek altına alınır: <<"Ahlaksal olarak doğru veya iyi ifadelerinin anlamı ve-

ya işlevi nedir?"; "Etik ve değer yargıları nasıl geçerli kılınabilir veya temellendirilir?";
"Temellendirilmeleri mümkün müdür?"; "Ahlak(lılık) nedir?"; "Ahlaksal (moral) olan

ile olmayan (nonmoral) arasındaki fark nedir?">>8 Bu sorular aynı zaınanda bilgiku-

ramsal ve anlambilimsel nitelikli sorulardır.

5 Takiyettin Mengiişoğlu, İnsan f-elscJesi,Reıızi Kitabevi, İstanbul, l988, s. l0l.
6 ,4g_v., ss- l02-1()9.
7 Aılulet Kaı,ruını. Yay. Haz. Adı-ıan Güriz, Tiirkiye Felsefe Kurum Yayınları, Ankara, 200l, s. l2.

8 Hartın Tepe, 1|ıit ı,a Metuetik.20.Yıizyıl Etiğintte NcırnıaıiflikTartışnasü, Türkiye Felsefe Kuruınu Yayınları

Ankara, l992, s. 20.
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Ek:l
<<sokrates 

- Öyleyse, önce erdemin ne olduğunu bilmemiz gerekmez mi? Çün-
kü, erdemin ne olabileceği üstüne hiçbir fikrimiz olmasaydı, onu edinmenin en iyi yo-
lunun ne olduğu konusunda herhangi bir kimseye nasıl yol gösterebilirdik? (...) erclemi,
hemen bütünüyle ele almayalım dostum; aşrı bir iş olur bu belki. Önce bir bölümüyle,
onun üstüne Yeterince bilgimiz olup olmadığını görelim. Bu inceleme, tabii daha kolay
olur bizim iÇin. (...) Önce cesareti tanımlamaya çalışalım, Lakhes. Cesaretin gençlere
idmanla, öğretimle ne derecede aşılanabileceğini sonra inceleriz. Soruma cevap verTne-
Ye ÇalıŞ bakalım: cesaret nedir? (...) Senden öğrenmek istediğim şey yalnız piyadelerde
değil, süvarilerde, bütün savaşçılarda ve yalnız savaşçılarda değil, denizin tehlikelerine
göğüs geren insanlarda, hastalığa, yoksulluğa, siyasetin tehlikelerine karşı yiğitlik gös-
terenlerde cesaretin ne olduğu; şunu da ekleyeyim, ya|nız acıya ve korkuya karşı yiğit-
lik gösterenlerde değil, gerek dayanıp gerek kaçarak tutkulara ve zevklere diretenlerde
cesaretin ne olduğu; çünkü bütün bunlar arasında da cesur insanlar var değil mi? (...)
bütün bu durumlarda aynr olan şeyi açıklamaya çalış bana.

Lakhes 
- 

(Cesaret) sanrrrm bir çeşit ruh dayanıklılığıdır. (...) gerek savaşta gerek
baŞka her alanda nelerden kaçınıp neleri göze almak gerektiğini gösteren şeylerin bilgi-
sidir.>>

Platon, Lakhes (ya da Cesaret Üstüne), Çev. Tanju Gökçöl
Remzi Kitabevi, İstanbul, l986, l90 c-195 a.

<<Her sanat ve her araştırmantn, aynı şekilde her eylem ve tercihin de bir iyiyi ar-
zuladığı düşünülür, bu nedenle iyiyi "her şeyin arzuladığı şey'' diye yerinde dile getir-
diler. (. .) Acaba bu iyi ne olabilir? Değişik eylem ve sanatlarda değişik bir şey gibi gö-
rünüYor; tıpta ve askerlikte başka başka şeydir, öteki alanlarda da. o halde her birinin
iyisi nedir? Acaba öteki şeylerin onun uğruna yapıldığı şey mi? Bu da tıpta sağlık, as-
kerlikte utku, mimarlıkta ev, herbirinde de bir başka şeydir, her eylem ve tercihte ise
amaçtır; çünkü herkes öteki şeyleri onun için yapıyor. (...) onuru, hazzı, usu ve her er-
demi hem kendileri için tercih ediyoruz (...) hem de mutluluk uğruna, onlar aracılığıy-
la mutlu olacağımızı düşündüğümüz için tercih ediyoruz. Oysa hiç kimse mutluluğu oır-
lar uğruna Ya da genel olarak başka bir şey uğruna tercih etmiyor böyle olduğu kendi-
ne Yeterliğinden de görünüyor, çünkü kendisi amaç olan iyi kendine yeter düşünülüyor.
'Kendine Yeter'den kastettiğimiz, kişiııin tek başına olması, yalnız bir yaşam sünnesi
değil, ana-babası, çocukları, karısı, dostları ve yurttaşlarıyla birlikte olmasıdır, çünkü
insan doğal yapısı gereği toplumsaldır.>>

Aristoteles, Nikomakhos'a Etik, Çev. Saffet Babür,
Ayraç Yayınevi, Ankara, |997 , |O94 a- l097b.
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Ek:2
<<I. 1. Efendi, sen büyüksün, en yüksek övgüye layıksın; senin gücün büyük, bil_

geliğinin sınırı yok. Ve seni övmek isteyen bir insan: Senin yaratmanın bir parÇasl;

ölümlülüğünü beraberinde taşıyan, günahlarının tanığı, kendini beğenmişlere haddini

bildirdiğinin tanığı olan bir insan! Yine de seni övmek istiyor -bir insan, senin yarat-

manın bir parçası. Sevincini seni övmekte bulsun diye onu yüreklendiren sensin; Çünkü

sen bizi kendine yönelik yarattın; yüreğimiz sende dinginliğini kazanıncaya dek tedir-

gin kalacak. Efendi, bana bilme, anlan-ıa gücü ver: Seni çağırmak mı yoksa övmek mi,

seni bilmek mi yoksa çağırmak mı önce gelir? Ne ki, seni bilmiyorsa kim seni Çağıra-
bilir? Çünkü seni bilmeyen kimse senin yerine başka birini çağırabiiir. Yoksa seni tanı-

mak için seni çağırmak gerekmiyor mu? Ama biri, inanmadığıni çağırabilir mi'] Ama

biri seni bildirmeden sana nasıl inanılabilir ki'? Efendiyi arayanlar onu övecek. Çünkü
onu ararlarsa bulurlar; bulurlarsa överler. Efendi, seni bulmak istiyorum, bunun iÇin se-

ni çağınyorum. Çünkü sen bize bildirildin. Efendi, bana armağan ettiğin; oğlunun insan

oluşuyla, seni bildirenin yardımıyla bana verdiğin inanç için çağırmakta.>>

Augustinus, "İtiraflar, Birinci Kitap", Çev. Betül Çotuksöken, Saffet Babür,

Metinlerle ortaçağda Felsefe,3. bs. Kabalcı Yayınevi, Istanbul, 2000, s. 75.

Ek:3
<<Gerçekten insanlar gizli nedenlerle değil, görünüşlerle yarglya varırlar. Onların

ölçüp biçtikleri, suçluluktan çok eylemin sonuçlarıdır. Sadece Tanrı, içinde hareket et-

tiğimiz zihne, yaptığımız eylemlerden daha çok dikkat eder, Tanrı niyetteki suÇluluğu

ölçü olarak ahr.>>

Abrelardus, (Scito te ipsum), M. de Gandi\Iac, CEuvres choisies d'Abölard,

Çev. Betül Çotuksöken Aubier Editions Montaigne, Paris, l945, s, l47.

<<Eylemler (opera) lanetlenmiş olanlarda da, seçkinlerde de ortaktır; kendinde

varlık olarak farksızdır tümüyle ve ancak hareket edenin niyetinden ötürü iYi Ya da kö-

tü diye adlandırılabilirler; yoksa şu ya da bu biçimde hareket hiç de iyi ya da kötü de-

ğildir; fakat bu eylemler iyi ya da kötü yapıldıkları yani kendilerine uygun gelen ya da

gelmeyen niyet çerçevesinde yapıldıkları için iyi ya da kötü diye yargılanabilirler.>>

Abalardus, (Scito te ipsum), M. de Gandilı|ac, (Euvres choisies d'Abölard,

Çev. Betül Çotuksöken Aubier Editiors Montaigne, Paris, 1945, s. 159.
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Ek:4
<<Seni dünyanın ortasına koydum ki oradaki her şeyi daha koiay anlayasın ve gö-

resin. Seni ne yalnız göğe ne de yalnız yere ait, neyalnız ölümlü ne de yalnız ölümsüz
bir varlık olarak yarattım ki kendine biçiın vermede ve kendini aşmada özgür olasın. Bir
canavar düzeyine düşebilirsin ve tanrısallığa benzer olarak yeniden doğabilirsin (...)

Kendi özgür istemene bağlı bir büyüıne bir gelişıne yalnız sana veriimiştir. Evrensel bir
hayatın tohuınları sendedir.>>

Pico della Mirandola'dan Aktaran: Uluğ Nutku, İnsan Felsefesi Çalışmaları,
Bulut Yayınları, İstanbul, 1998, s. l5.

Ek:5
"(...) ülkemin yasalanna ve Adetlerine uymaktı 1...; İkinci ilkem, eylemlerimde ola-

bildiğim kadar çok sağlam ve kararlı olmaktı ve en kuşkulu sanıları, bir kez karar ver-
diğimde, pek güvenilir görüşlermiş gibi sürekli olarak izlemekti. (...) Üçüncü ilkem her
zaman talihten çok kendimi yenmeye ve dünyanın düzeninden çok arzularımı değiştir-
meye; ayrıca genel olarak düşüncelerimizden başka hiçbir şeyin tümüyle elimizde ol-
madığına; öyle ki dışımızda olan şeylerle ilgili olarak elimizden geleni yaptıktan soffa,
bizim açımızdan başarmamrzrn mutlak olarak imkAnsız olduğu şeylerin varlığına inan-
ma alışkanlığını edinmekti. (...) Nihayet, bu ahlakın sonucu olarak, insanların bu ya-

şamdaki çeşitli uğraşlannı -başkalarının yaptığı işler hakkında hiçbir şey söylemeksi-
zin- en iyisini seçmeye çalışarak, gözden geçirmeyi düşündüm; bulunduğum yerde yap-
tığım işi sürdürmekten yani, kendime buyurduğum yöntemi izleyerek, hakikatin bilgi-
sinde ilerleyebildiğim kadar ilerlemekten ve bütün yaşamımı aklrmı geliştirmekle geçir-
mekten daha iyisini y apamay acağımı düşündüm. "

Descartes, Discours de la möthode. CEuvres de Descartes, Par Charles
Adam et Paul Tannery. Çev. Betül Çotuksöken, L6opold Cerf. Paris, 1902, ss. 22-21.

Ek: 6
<<Dünyada, dünyanın dışında bile, i y i bir i s t e m e d e n başka kayıtsız şartsız

iyi sayılabilecek hiçbir şey düşünülemez. (...) İyi isteme. etkilerinden ve başardıkların-
dan değil, konan herhangi bir amaca ulaşmaya uygunluğundan da değii, yalnızca iste-
me olarak, yani kendi başıı-ıa iyidir; ona, kendi başına ele alındığında, onun herhangi bir
eğilimin, hatta isterseniz bütün eğilimlerin topunun birden, lehine gerçekleştirebileceği
her şeyden, karşıiaştırılamayacak kadar daha yüksek değer verilmelidir. Talihin özel bir
cilvesiyle veya üvey ana ınuamelesine uğramış bir doğal yapının cimri donatımından
dolayı bu isteme amacrnı gerçekleştirmede güçsüz kalıyorsa; harcadığı en büyük çaba-
ya rağmen hiçbir şeyi başaramıyor ve yalnızca iyi isteme olarak (...) kalıyorsa; yine de
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bir mücevher gibi, kendi tüm değerini kendinde taşıyan bir şey olarak, kendi başına par-

lar. Yararlılık veya verimsizlik bu değere ne bir şey ekleyebilir, ne de ondan bir ŞeY ek-

siltebilir. Yararlılık, denebilir ki, onu günlük ahşverişte daha iyi kullanabilmek veYa

onu henüz yeterince bilmeyenlerin dikkatini çekmek için bir çerçeve olur; onu bilenle-

re salık vermek ve değerini belirlemek için değil.>>

Kant, Ahlak Metafiziğinin Temellendirilmesi, Çev. İoanna Kuçuradi,

Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara, 1982, ss. 1-2,

<<Şimdi bütün buyruklar koşullu olarak ya da kesin olarak buyururlar. İıt uuy-

ruklar, insanın ulaşmak istediği (veya isteyebileceği) başka bir şeye araç olarak olanak-

lı bir eylemin zorunluluğunu ortaya koyarlar. Kesin buyruk ise, bir eylemi kendisi iÇin,

başka herhangi bir amaçla ilgi kurmadan, nesnel zorunlu olarak sunan buyruk olur.>>

Kant, Ahl Ek M e t afi zi ği ni n.T e me ll e ndi r i l me s i, Çev. İoanna Kuçuradi,

Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara, 1982, s. 30

<<şimdi diyorum ki: insan ve genel olarak her akıl sahibi varhk, şu Veya bu iste-

me için rastgele kullanılacak sırf bir araç olarak değil, kendisi amaÇ olarak vardır; ve

gerek kendine gerekse başka akıl sahibi varlıklara yönelen bütün eylemlerinde heP aY-

nr zamanda amaç olarak görülmelidir. (...) Öyleyse pratik buyruk şu olacak: her defa_

sında insanlığa, kendi kişisinde olduğu kadar başka herkesin kişisinde de, sırf araÇ

olarak değil, aynı zamanda amaç olarak davranacak biçimde eylemde bulun. >>

Kant, Ahl dk M e t afi zi ğ.i nin T e me ll e nd i r i l me s i, Çev. İoanna Kuçuradi,

Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara, 1982, ss. 45-46.

<<Öyle eyle ki, senin istemenin maksimi, hep aynı zamanda genel bir yasamanln

ilkesi olarak da geçerli olabilsin.>>

Kanı. pratik Aklın Ele ştiı,isi. 2. bs.. Çev. İoanna Kuçuradi. Ülker Gokberk.

Füsun Akath, Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları, Ankara, 1994, s. 30
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Ek:7
<<BirÇok f'arklı şey için adil ya da adil değil denir: sadece yasalar, kurumlar ve top-

lumsal dizgeler değil, çok çeşitli ayrı eylemler, örneğin, kararlar, yargılar ya da suçla-
malar içiır de böyle clenir. İnsansal varlıkların kendileri için de, bu varlıkların karakter
özeilikleri içiı-ı oiduğu gibi, tutumları için de adil ya da adil değil diyoruz. Fakat bura-
da topluınsal adaleti incelememiz gerekiyor. Bizim için adaletin ilk nesnesi, toplumun
temel yapısıdır ya da daha kesin olarak, en öneınli toplumsal kurumların, temel hakları
ve ödevleri dağıtma ve işbirliği yoluyla sağlanan yararları bölüştürme tarzıdır. En
öneınli kuruınlar deyişinden, siyasal oluşunıla sosyo-ekonomik temel yapıları anlıyo-
rum.>>

John Rawls, ThEorie de la justice, traduit par Catherine Audard,

Çev. Betül Çotuksöken, Editions du Seuil, Paris, 1997, s. 33.
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