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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

_5



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.

9



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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Değerlendirme Fenomeni

Değerlendirıne her insanın, hayatın içinde şu ya da bu ilişkide gerçekleştirdiği bir
etkinliktir. Öyle ki insan olan herkes, biliı-ıcinde olsun ya da olınasın yaşarken bir bi-

çiıı-ıde mutlaka değerlendirmeler yapmaktadır. Bizler yaşamın içinde olan bitenleri,
olayları, durumları, kendimizi, başkalannı değerlendirmekteyiz. Değerlendirme yap-

mak kaçınılmaz şekilde yapmak zorunda olduğumuz ve yapmakta olduğumuz bir iştir.
Bu rıoktayı İoanna Kuçuradi şöyle dile getirmektedir: "Kişinin başka kişileri, olayları,
drıruınları, kendisini ve genellikle tek tek şeyleri değerlendirmesi insanın bir yapı özel-
liği, bir var o]ma şartıdır." (Kuçuradi, l998:7)

Gerçekten de bir an için durup hayatın içinde yaşarken kendimize baktığımızda bıı-

zen kızdığımız, öfke duyduğumuz, kınldığımız, üzüldüğüınüz, karşı çıktığıınız veya
"hayır" dediğimiz; bazen de sevindiğimiz, umut gördüğüııüz, ınemnunluk duyduğu-
ınuz duruınlar yaşamaktayız hep. Bu duruııda, insanın var olması deınek bir bakıma,
"değerleı,ıdirme yapması" deınektir. Bizler yaşayan kişiler olarak olan bitenlere ne ka-

dar il_eısiz kalınak ya da onlar kıuşısında bir tavır takınmamak veya geçerli değerlendir-
me ölçütlerine karşı bir kuşkuınuzdan dolayı çıkmaza girip herhangi bir karara varına-
mayı istersek isteyeliın, bu istek ve çaba boşuna olııak zorundaclır. Kuçuradi bu noktır-

yı da şöyle dile getirmektedir: "ne var ki bu, ancak düşünmede olabilir; çünkü yaşanan

hayat söz konusu olunca, böyle bir tutumun tutarlı sonucu eyleı-ırsizlik demek olur. Ya-

şanan hayatın akışı enoxl'ye izin vermediği gibi, kişilerin duraksamalarını da bekle-

k Prul. Dr. Scvgi İli. Uludıi Üniıer.ııeti.

37



ınez. Kişi karşılaştığı her şeyi şu veya bu şekilde değerlendirırıek -adım başında karar
alınak, karar verınek, tavır takınınırk, davranmak- zorundadır. Kişinin düşünme alanın-
da karar verınemekte direnmesi bile, bununla tutarlı olarak yaşamasını gerektirir. Bu ise
eyleıı,ısizlik değil, olsa olsa belirli bir durunda çoğunluğun yaptığını yapmaınak, başka
türlü davranınııktır." (Kuçuradi, 1998:6)

Değerlendirıne etkinliği, insanın bir var olma koşulu ve bir "kişi fenomeni" olarak
böyle belirleııdikteıı sonra bu f'enonrene eğiiır-ıenin neden gerekli olduğu sorusu üzerin-
de durmakta yarar varclır. İnsan oiarak her kişinin mutlaka değeriendirme yapmakta ol-
duğunu açık olarak saptadıktan sonra bu konuyla ilgili daha fazla soruşturınanın ne gi-
bi bir öneııi vardır? Ya da bu saptamayl yapmanın önemi, gereği ve anlamı nedir?

Değerlendirme Problemi

Değerleııdirme f'enoıneninin üzerinde durnıak ve bu feııoııeni yakından inceleııek
iizellikle gerekii olan bir iştir. Bizlerin kişiler olarak yaşaııda değerlendirıne konusu
olaıı şeyleri mutlaka değerlendiriyor olınamız duruınunun yanında Kuçuradi'nin sapta-

dığı ve dikkatinıizi çektiği bir olgu vardır. Kendisini değer problemini araştırmaya yö-
nelteı,ı, "adım başında rastlanan" bu olgu karşısındaki hayretini belirterek onu şöyle di-
legetirınektedir:"Sözünüettiğimolgu,aynıinsanların,aynıolayların,aynıdu-
ruıı-ıların,aynıeylemlerin,aynıkararların,aynıeserlerin,hattaaynıfenomenle-
rinfarklıkişilertaraflndanfarklışekillerdedeğerlendirilmesi,farklışekiller-
de yoruıılaı,ıması, f a r k l ı şekillerde açıklanmasıdır." (Kuçuradi, l998: l)

Bu şekilde saptanan bu olguya dikkat ettiğimizde gerçekten de üzerinde düşünül-
meye değer bir yan olduğu görülmektedir. Burada söz konusu olan şey yalnızca, kişile-
rin ayııı şeyler hakkında farklı değerlendirıneler yapıyor olınalarının gözlemlenmesi de-

ğil, değerlendirme etkinliğinin kişilerce gerçekleştirilııesi durumuyla ilgili sorunlu bir
noktaı-ıın ele alınmak istenmesidir. Bu bağiamda Kuçuradi'nin işaret ettiği çok daha
iineınli bir ııokta vardır: "Yapılan bununla da kalınıyor: aynı insanların, aynl olayların
bu t-arklı değerlendirilmesi sözlerde kaiınıyor, her farklı değerlendirme tek doğru değer-
leı-ıdirıne olduğunu ileri sürerek ortaya çıkıyor; bu da kişilerin birbirleriyle çatışmasııra,
yanyaııa yaşamanın çoğu zaman iıı-ıkiıısız hale gelmesine, kişilerin harcannıasına neden

oluyor." (Kuçuradi, 1998:1) Bu ı,ıoktada bizler de yine bir aır durup olan bitenlere, kişi-
leriır yııptıklarına (eylemlerine, kararlarına, aldıkları tavırlara, tutuınlarına) bakacak ve
üzerine düşünecek olursak bu söz]erde dile getirilen şeyi daha iyi anlayabiliriz.

Gerçi dikkatilı-ıizi yönelttiğinizde açık olarak gözlemleyebileceğiıniz bu olgu kar-

şısıırda "ayrıı şeyler neden farklı kişiler tarafından farklı şekilde değerlendirilmekte ve
ırynı şeyler karşısıırda fhrklı kişiler fırrklı şeyler yapmakta?" sorusunu sorduğuıı-ıuzda bu

soruya çeşitli insan biliınlerinin yaptığı gibi nedensel bir açıklaınaya girişerek yanıt ve-

rebiliriz. Değerlendirme yırpan kişiııin koşullarına (içinde yetiştiği çevreye ve ahiik
yargıJarınıı, kişinin kendi iç düııyıısıııa ve ruhsal yapısıı,ıa) bağlayarıık bunun zaten böy-
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le olmak r]urumuncla cılduğunu söyleyebiliriz. Buradan lıareketle de yine insan biliınle-

rincle bazcn yapılmakta olcluğu gibi "değer özneldir" yargısına varabiliriz_ Konuya böy-

le yaklaşıldığıncla yukarıda saptanan ve önemle işaret edilen olguya ilişkiıı sorunlu bir

noktanın olınadığı sonucu çıkartılabilir. Böylece yukarıda belirtilen "dcğer öznelclir"

yargısının taıı-ıaınlayıcısı olarak "cieğerler göreliclir" yar_eısıyla bir]ikte "bılimsel" bir

bakışla çalışmalarıınızı ve yaşamıınızı sürdürebiliriz. Bu noktada Kuçrıradi'nin şu tt,s-

pitine clikkat etınekte ve bununia söylenmek istenen üzeriı-ıdc düşünmekte yarar varclır:

"Eskiclen felsefi görüşlerden hareket edilerek t'elsef-e yapılıyordu. Çağımız insanının bir

özelliği ise, fiiien yapılanl _bu yapılaıı ne olursa olsun_ ıneşru giisterıTeğe çalışınasi:

yapılanın 'felset'esini' arkadan yapmasıclır." (Kuçuracli, 1998:2) Böyle clilc getirdiği bu

saptaınanın ardınclan şunu söylemektedir: "Düşünürün görevi, başkalarının yaptığıııı,

arkasındanmeşrugösterııeğeçalışmakdeğildir.oııungörevi,olanveolanbite-
niı-ı teııeliı,ıi gösterınck, bu temeli göremiyenlerin de görınesinc yardııncı olmaktır,

çünkü ancak bundan sonra olan bitenc yiin verıne söz konusu olabİlİr; eyleııe sıı'ılrlar

çiziiebilir; insanlara insanca yaşama iınkinı sağlaına çırbırlarına rılnutla bakılabilir."

(Kuçuraclı, i998:2)
Öyleyse, aynı şeylerin (değerlendirme konularının/ncsnelerinin) farklı kiŞilercc

farklı değerlendirilınesi olgusuna ve bu o1gunuır sorunlu yirnına eğilıırek iırsan cltinYası-

nl ve burada olan bitenleri aniamada çok yararlı bir çalışına olacaktır. Böylecc "cleğer

probleınini" ve cieğerlendirme f'eıromenini inceleınenin ve bir anlamclır ayııı ŞeYi iflıtle

eden "clcğer ijzne]ciir" yargıstnı soruşturmanın hayati önemi açığa çıkacaktır.

Değer Problemi

"Değer problemi lelset-ede aslında değerlendirme problen-ıi ve değerler probleıni

olarak karşımıza çıkar" cliyor Kuçuradi. (Kuçuradi:1998:8) Bu ciuruırrda "değer" kavra-

mı ile "değerler" kavraı-ı,ıının açıklığa kavuşturulması gerekııekletlir. Bu, değerleııciir-

mc l'enomeı1inin çözüınlenmesinde önem taşıyırrı bir ııoktadır. Bu İkİ kavraılı arıısııır]ıt-

ki ayırıın ve ilişki dikkatle göz öııüne alınmadığı duruıncia "cleğerin tjzne 1" olduğu, "di:,

ğerleriıı göreli" olduğu sol]ucunA varılabilmektedir.
"Değer özneldir" diyen anlayışa göre, aynı şeyiıı (objeniı-ı) değeri kişilere bağlı ola-

rak değişir. Örneğin bir sanat eseriniır, flasan'ın gözürıde başka Ayşe'ııiıı gözüncle lıaŞ-

ka bir rleğeri oiacaktır. "Değerler görelidir" cliyen anlayışa göre ise clcğerler "aynı çağ-

da topluııdan topluına ve aynl topiunıda çağdan çağa değişir." (Kuçurııdi, l998:9) Ba-

zı insan bilimleri, örneğiır sosyoloji, psikoloji, antropoloji gibi bilin-ıler aÇısıncian veYa

pragnatist ve neopozitivist görüşler açısıırdan böyle söylenebilir,

Ancıık, Kuçuradi'niıı ele alclığı soruyla ilgisinde "değcr"in ve "değerler"iı'l ı-ıe tıl-

cluğuııun belirleı1ınesi bu ıroktacla başka bir görıne açısı vermektetlir. KuÇuracli, değclr

ile cleğerler arasındaki farkı şöyle belirtmektedir: "'Değer'İle 'değerler' ıryrl aYrl ŞeYler-

clir.'Değerler'varolaırşeylerciir,varolaniır-ıkirılardır; 'Değer'sebirşey,iıı,Jc
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ğ e r idir; bir şeyin bir çeşit özelliğidir." (Kuçuradi, 1998:40). Buraciır dile _ııeıirilen şe-
Yi Yine kendi sözleriyle biraz claha açnıak gerekirse "ci e ğ e r, yani bir şeyin cleğeri, ken-
disiyleayrııcinstenolaıışeylerarasınciaözel yericlir."(Kuçuradi, l9q8:.+i,;Örııeğin"in-
sanın değeri", "insanın, cins olarak iıısanıı,ı, diğer varlıkiarla (insan olınıyan herşeyle)
ilgisi bakımından özel durumu ve bu özei duruıııunciırn dolayı kişilerin insaırlararası iliş-
kilerde sahip olduğu bazı haklar, başka bir deyişie insanın varlıktaki özel yeridir." (Ku-
çuradi, 1998: 40)

Burada "değer" kavramının içeriğinin, "insanın değeri" bağlamıncia belirlenişine
özellikle dikkat etmekte yarar vardır. Çünkü bu nokta bir bakıma değer probleıninin
özüYle iigili bir ııoktadır. "İnsanın değeri"niı,ı bilgisi ya da buna ilişkin bilgi eksikliği
YaŞadığıınız dünyada etkili olıı,ıakta, olan bitenlere yön vermektedir. Değer kavramının
"insanıır değeri" ile olan teıı-ıel ilcisini Kuçuradi şöyle beliıınıektedir: "Dünyaya gelen
her kiŞinin YaŞama, besleı,ıırıe, eğitilıııe hakkı, dokunulmazlığı, kısaca çeşitli uluslarara-
sı bilclirilerde ve anayasalarcla birçoğu 'iı-ısan hakları' aclı altıııda toplanan - aına hergün
binleırce clefa Çiğııenen - hirklıır, teır-ıelleriı-ıi insanın değerinde buiurlar." (Kuçuradi,
i998:40)

Bu «iurumda "değer" kavramından, bir şeyin içiı,ıcie bulunduğu alandaki ayırıcı
özelliğini, oülu o şey yapan yanını ve özel yerini anlayarak, kişinin değeriııden, bir kişi-
nin değerinden, Sanatın değerinden, bir saırat eserinin değerinden stjz etınek mümkün-
dür. Nitekim değerlendinne etkinliğincle yapılaıı şey de buniarın değerinin ne olciuğu-
nuıı gösıerilmesi işidir.

Değerin "değerler"den ayrı bir şey olduğunu, her ikisi de birbiriyle iiişkili oln,ıak-
la birlikte aralarındaki ayırlmı daha iyi aı-ılayabilnrek için "değerler"le ilgili şu belir]e-
meYedikkatetmekteyararvardır:"Değerlerise,eserlerleveyakişilerinyaptıkla-
rıYla, YaŞamlarıyla gerçekleştirilen insan f-enoınenleridir; insanın kışilerce gerçekleştiri_
len varlık yapısı in,ıkinlarıdır." (Kuçuradi, |998:42) Bu belirieme göz önüne alınarak
değer Problemine bakıldığında burada "değerler" denen şeylerin alışılageldiği ya da ka-
bul ediie_celdiği gibi "değer yırr_uıları" olmadıkları, onlardan farklı ve başka. bir şey ol-
dukları görülınektedir. Örneğiıı "insanın değerleri", "cins olarak insanın bütün başarıla-
rıdır: bilgi, biliınier, sanatlar, l'eisefe, teknik, ınoraller, kültürlerclir. Bunlar. insanın var-
lık imkin]arının gerçekleşıııesidir; varlık şaıılarının ürünü oian fenomenlerdir. Ürünle-
rini kiŞilerin birbirine bağlı olarak ortaya koydukiarı bu başarılar; kişi-üstü değerler ola-
rak insan dünyasının belii başlı öğelerindendir." (Kuçuradi, 1998:40) Bu açıklamaclan
anlaŞılabileceği gibi değerler, kişiler tarafindan _qerçekleştırilen, varlaştırılaı-ı ve insaı1
dünYasına katı]an şeylerdir, insanın yaplca olanakiarıdır. Biz onların varlıklarını, _ıer_
ÇekleŞıniŞ oldukları durumlarda yaşaının içinde görebiliriz, duyabiliriz. Yine, "ombuts-
ıııcııı'ı geiiren hukuk, insan haklannı korumaya yönelik ilkeleri etkili kılınaya çalışan si_

Yaset olarak karşımıza çıktığında-, irısanın değerlerini oluştururlar." İnsanın değerleri,
"amaçlarına uygun şekilde gerçekleştirilen insan etkinlikleridir. Kişilerce bu şekılde
gerçekleştirileninsanınetkinlikleri,bizeinsanınbazıolanaklarınınbilgis
i n i sağlarlar. Bu olanakların bilgisi de, bize insanın değerinın bilgisini sağlar." (Kuçu-
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racli l988:l70) Bu örneklerden cie anlaşılabileceği gibi cleğerlcr asla değer yargılarıyla
ayı-ıı türden şeyler değildirler, Değcr yırr_tıiarı belirli bir toplumda, yerde ve zamanda

geçerlikte olan ve o toplun-ıun veya topluluğuıı üyeleriniı,ı uyması beklenen çeşitii dav-

ranış, tiıvır alış (genellikle iyinin - kijtünün ne olduğunu bildiren) iilçüleridir. Böyle öl-

çüler olarak aynı zırıııanda o topluluğuıı içinde olarak üyelerin benimsediği değerlendir-
ıne iilçüleridirjer. Bu duruında değerlerin değer yargılarından farklı olduğu görülmedi-

ğinde, değerlerle aynı sayılaı-ı bu ölçüler cloğal olarak topluluklara göre değişeceğinden

değerlerin de göreli olduğu sonucuna vıırılabilmektedir. Oysa yukanda yapılaır belirle-
nıeler ve bun]ar arasındaki farklı yöıı göz önüne alınarak bir değer örneği yani değer-

lerden bir tanesi ile bir değer yargısı örneği karşılaştırıldığında ikisinin başka başka şey-
ler oldukları anlaşılırbilecektir.

Örneğin değerlerden biri olarak biliınlerclen birini, söz geiişi psikoloji veya fizik
bilin,ıi ile bir değer yargıslnı, söz gelişi "yalan söylemek kötüdür" veya "büyükleri say-

mak iyidir" yargılarıyla karşılaştırdığımızda bu fark daha iyi ııırlaşılabilir.
Yukarıda değer probleminin aslıı,ıdıı dcğerleı,ıdirme problemi olduğu belirtilmişti.

Yıiııi cleğer probleınine cğiln-ıek değerlendirme fenomeniı,ıi inceieıırekli. Bu f'enoınene

bakıldığında aynı şeyleriıı farklı kişiler tırrallı-ıclan tarklı şekilde değerlendirildiği göz-

leıı-ılenen bir cılgu olarak çıkınaktaydı. Artık bu olgudan hareketle "değer özııeldir" yar-

gısına varmak söz konustı oln-ıadığına göre bu olgu nasıl açıklanabilir ya da bu olguyla
ilgili olan biten nedir'J Bu soruyu Kuçuradi'nin söyleminde şöyle yanıtlayabiliriz: Ay-
ııı şeyleri thrklı kişiler larklı şekilde değerlendirmektedir, çünkü kişiler farklı tarzlarda

değerlendirmeler yapmaktadır. Bu noktada "değerlendiıme tarzları" üzerinde durınakta
yarar vardır.

Değerlendirme Tarzları

l. De ğcr Alf'crnıa

Değerlcndirıne yapan kişinin değerlendirdiği şeye onda olmayan bir niteliği, o şey-
le olaı-ı özel ilgi veyıı ilişkisinden clolayı, değer olarak ona atfetıTıesidir. Örııeğin. "sev-

diğiın bir irısanın bıırıa belirli bir duruında verıniş olduğu yirmibeş kuruşluk tıırak, yal-

ıiız beniın için 'değerli'dir; çünkü ben o tarağıı, kendi dışında olan bir nedenden dolayı

değer atf'ediyorum" (1998:26). Demek ki değer atfetmede değerlendirilen objenin ken-

disine bak_ınak, onu kendi yapısı içinde görmek söz konusu değildir. Burada sadece de-

ğerlendireıı kişinin o şeyle özel bağı neyse ondan clolayı ona atfettiği değer söz konusu-

dur. Doğal olarak da bu atfedilen değerin değerlendirilen şeyin kendi değeri ile bir ilgi-
si yoktur.
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2. Değar Biçme

Değer biçmeııin ne olduğunu anlamak için ilkin Kuçuradi'nin şu sözlerine dikkat
etmekte yarar vardı: "Değerlendirmekten söz edilince, çoğu zamaıı, değerlendirilme-
si söz konusu olan şeyin kendi değerini göstermek değil de, geçerli ilkeler, kurallar,
normlar,standartlar,modalar,ölçülerbakımından-bunların'açı'sından,buır-
lara g ö r e - onu nitelendirmek anlıışılır. Çoğu zaınan da yapılan budur." (Kuçuradi,
199it:28)

Demek ki değer biçmede de değerlendirilen şeyin kendisi ve kendi değeri değil, o

şeye geçerlikte olan, moda olan ölçülere, kalıplara göre bir değer biçme, onda oimayan
değeri (bu değer oluınlu veya olumsuz olabilir) ona biçıne söz korıusudur. Bu bakım-
dan değer biçnıe de tıpkı değer atfetme gibi ezbere bir değeriendinnedir, yani değerlen-
dirilen şeyin kendi değeriyie ilgili bir değerlendirıne değiidir. "Yüklemleri iyi-kötü, gü-
zel-çirkin, faydalı-zararlı, doğru-yanlış, _eünah-sevap ve bu gibi sıfatlar olan değer yar-
gıları kurarak" yapılan değerlendirmedir değer biçme.

3. Doğru-yaıılış De ğerlendirıııe

Doğru değerlendirmede ilk iki değerlendirme tarzından farklı olarak değerlendi-
rilen şeyin (bu bir kişi olabilir, bir sanat eseri o]abilir, bir olay olabilir, insan olabilir,
kendimiz olabiliriz, bir eylem olabilir veya değerler -insanın başarıları ve etik değer-
ler - olabilir) kendi değerinin belir]enmesi söz konusudur. Burada da değerlendirıne-
yi yapan kişinin kim olduğu, nasıl bir yapı bütünlüğü içinde olduğu, o kişi oiarak sa-
hip olduğu biigi donanın,ıı, etik değerleri çok öneıı taşın-ıaktadır. Yani o kişinin öznel
koşulları söz konusudur. Ancak buradaki öznel koşullar, yaı-ıi cleğerleı-ıdirme yapan
kişinin kiın ve nasıl bir kişi olduğu, değerlenclirıneyi öilgiye dayanarak yapınası ba-
kınındaır önem taşıınaktaclır. Doğru değerlendirme, değerlenclirmeyi yapan kişinin
ruhsal yönden iç dünyasına ve buna bağlı olarak duyduğu ihtiyaçlara ya da o kişiniır
içinde bulunduğu toplumsal ortaının geçerli saydığı ölçülerc clayanarak ezbere değer-
iendirmek değil, değerlendirilen şeyin cloğrudan kendisine bakıp oııu olabildiğince
kendisi - neyse o - olarak görınek ve değerlendirmektir. Böyle olduğuııdan doğru cle-

ğeriendirıne her duruıı-ıda, değerlendirilen şcyin kendi değerini görme ve gösterıne
işidir. Bu duruııda, doğru değerlendirme yapıldığında değerlendirilen bir şeyin kişi-
lere göre fırrklı bir değerinin olması söz koı-ıusu değildir. Aynı şeyi farklı kişiler de-

ğeriendiriyor olsa da yapıiınak isteıren ya da gösterilen çaba doğru değerlendirme işi
tılduğuı-ıdan, doğru bir değerlendirme yapma olaı,ıağı, yani değerleııdirilen şeyin de-

ğerini doğru belirlemek, cleğerlendirene göre değişn-ıeyecek şekilde belirleırıek ola-
naklıdır.
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Etik Değerler

Bu noktacla Kuçuradi'nin etik görüşünde ijnemli bir yeri olan etik değerler ve bun-

ların türleri üzerinde kısaca durmakta yarar vardır. Etik değerleriı,ı insan dünYasınrla

varlaşmasınındünyayakatacağıçokşeyvardır."Etikdeğerlerkişininbazıolaır
a k l a r ı dır: yaşant1 ve eylem olanakları. Gerçeklikierinde ise, baŞka bir kiŞiYe iliŞkin

değerlilik yaşantıları tortuları ve bırzı kişi özellikleri olarak karşımıza Çıkarlar. Etİk de-

ğerlerkişinindeğerleridir;böyleolanaklarıgerçekleştirenkişiyideğerliya
da etik kişi kılarlar." (Kuçura«li, 1988:l72) Günümüzde "etik değerlerden" sıkÇa siiz

edilmekte olcluğunu cia göz önüne alarak bu sözlerde söylenmek isteneni ve böYlece etik

değerlerin ne olduğunu biraz daha yakıııdan ele alınak iyi olacaktır.

Kuçuradi etik değerlerin iki türünü beiirlemektedır: a) etik kışi değerleri (örneğin,

clürüst, saygılı, güvenilir olma gibi kişi özellikleri), b) etik ilişki değerleri (örııeğin, saY-

gı, sevgi, güven, minnet gibi değerlilik yaşantıları).

Bu iki türün özelliklerini ve birbirleriyle ilişkilerini anlama işine geçmeden önce

"kişi değerleri" (erdemler) üzeriı-ıcie durmakta yarar vırrdır. Kişi değerlerini KuÇurııdi

şöyle belirlemektedir: 1) Kişinin bilgisel yetenekleri (il_gileri doğrudan kavrayabilme-

zeki-, dikkatli bakabilme, hızlı bağlantı kurabilme, güçlü bir belleğe sahip olabilıne

v.b.), 2) kişinin kendisiyle ilişkisinde edindiği belirli karakter özellikleri (ölçülü, daya-

nıklı, sabırlı, cesur, sorumlu olmir gibi kişi özeliikleri). Bu özellikler kiŞinin yaŞamında

ve etik ilişkilerincle rol oynar, etkili olur, an-ıa yaptıklarının etik değerini doğrudan doğ-

ruya belirleyici değildir. Bu durumda bunlar, "kişi olanakları ya da özellikleri olarak

etik kişi değerlcri", "kişi değerleri"ııin (erdeınlerin) ancırk bir bölümüdür-" (KuÇuradi,

1988: l74)

a) Etik Kişi Değerleri
Kişi değerlerinin bir bölümü olarak etik kişi değerleri, "etik ilişkilerinde değer koru-

ınağa- insanın değerini kişilercle kcırumaya- veya bulunduğu durumlarda en az harcanına-

sını sağlırınağa çalışan kişinirı özelliklerıdir; insan olııanırı değerinin bilgisine sahiP olan

ve her eyiem ve tutumuncla bunu hesaba katan kişinin özeİlİklerİ: dürüst, saygılı, adİl, do-

iayısıyla 'özgür' olına gibi özellikler"clir. (Kuçuradi, l988:l74-175) Bu noktada etik kiŞi

değerleriııin şu özelliğiııe de clikkat etıı-ıek gerekir: bu değerler, bir etik iliŞkİde "Yalnızca

eylemde buluııan kişinin etik bütünlüğüyle ilgili olan eyleıı-ıede bulunma olanakları"dır.
yani bu değerleri taşıyan kişiler, "değer harcayan kişilerin dc 'iıısan hırkları'nı korur Ya

da bu özcllik]er kişiye, böyle duruınlarcla da cleğer koruyabiln,ıesini sağlar.

b) Etik ilişki Değerleri
Bu değerler yalnız kişi-kişi ilişkisinde yıışanabileıı değcriilik yaşantıSı olma özc]-

liğindedir. Bu değerler saygı, sevgi, ıninırct, _uüven gibi değerlerdir. Buıılar, "bir kiŞiııiıı

başkabe]irlibirkişiyleilişkisincledeğerlilikyaşaırtılarıclır: birkişiı-ıin

başkabirkişiyeyaşattığl tortubırakanyaşaııtıiar."(Kuçuracli, 1988:176)
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Bu yaŞantıların özelliği şudur: "oırları yaşıyan kişinin dışıncla bir 'karşılıkları"'
vırrdır. Saclece bu yaşaııtıiar "içerikli olırn yaşantılardır, dolayısıy]a onları yaşatan bakı-
nrlndan rastlantısal olınıyan, yaştyan bakıınından da eclilgin oimıyan yaşırntılar". Böyle
olmaları onları, etki-tepki ürünü olan "psişik" yaşaııtılardan ayırır. Temelinde ilişkide
olunan kişi hakkında etik özellikier bakııııındaır bir bılgi vardır. Etik bir ilişki belirli
özeilikte kişi varlığını gerektirdiğinclen böyle bir ilişkide yaşananiar, iki kişicieki değer_
lilik tıısarımı ortaklığına bağlı şekilde, "nesnesi olmayan bir değerlilik yaşantısı" olma-
yıp, "tortu bırakan" yaşantılar olarak kalıcı bir özeltik gösterirler.

Elik ilişki değerierini "tortu bırakan" yaşaııtılar olarak daha açık aniayabilmek için
KuÇuradi'nin verdiği ve açıkiadığı bir etik ilişki değeri örneğine bakabiliriz: Örneğin
sevgi, "insan olınanın değerini bilen bir insanın, bu değeri insanlarda koruınağa çalışan
bir insanla iliŞkisinde, onun eyleınlerini doğru değerlendirme sonucu yaşıyabileceği ya-
Şantıların tortusudur." (Kuçuradi. l988:178) İkinci bir ömek daha vermek _qerekirse,
saYgı, "insaıı olmanın değerini bilen bir insaı,ıın, bu değeri en 'zor'- keı-ıclisine pahalıya
malolabilecek-koşullardadakoruyaııbirinsanlailişkisinde,oırundeğerlieyleın-
lerini, hatta bir tek eylemini. doğru değerlendirme sonucu yaşıyabileceği yaşantıların
tortusudur." (Kuçuradi, 198tt: t 7tl)

SonuÇ olarak Kuçuradi'nin söyleıninde değer ve değerler kavraınlarının bilinçli bir
aYlrlnllna bağiı Şekilde değerlendirme fenomeniırin çözüınlenmesine ve değer bilgisine
dayanan bir etik görüşü bulmaktayız.

KAYNAKÇA:

Kuçuradi, İoanna (l98ti). ğıilt, Ankara.

KuÇuradi, İoanna (l998). 1,ı.r,ııı ı,,, Dt,lcrlt,ri, Ankara: Türkiye Fclscfe Kurumu Yayınları.

44




