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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



ETIK NEDIR?

Brrür Çoruxsö«EN*

İnsan; düşünen, dile getiren, başkalarıyla iletişim kuran, varolanı değiştiren, kısa-
cası eyleyen bir varlıktır. Burada sırıılaııan tüm eylem biçimlerinin ortak paydası "yö-
nelme"dir1 İnsanın yöneimesi, yukarıda sıralanan eylemleri aracılığıyla başka öznelerin
duyumlamasına, algılamasına açık hale gelir. Eylemlerin arkasında ise, bireylerin, tarih-
sel öznelerin2 niyetleri3 söz konusudur. Bir içeylem olarak yönelim ya da niyet, daha

çok düşünsel olanı çağrıştırır. Öyleyse insan gözlemlenebilir, al_eılanabilir eylemlerinin
arkaplanındaki yönelimlerine, niyetlerine göre hııreket eden, davranan bir varlıktır. Ey-
leınlerin arkaplanında yer alan niyet keırdini her zaman açığa çıkııımaz; büyük ölçüde

+ Prof. Dr. Beıül Çotuksöken, Malıepe Üniversitesi.
l İnsanbilgi öznesiyadaeylemöznesi olaraivarolmak,yaşamak,anlamak,bilııekvb.içinyönelir.Özneolmık,

bilinçli yönelmelerle birlikte başlar; tam da o anda kendisine yönelinen eğer "insan" ise o da özne olur; "durum"
ya da "şey" ise nesne olur. Vıuolana yönelmek, ona "doğrulmirk"lr. Ayrıntılı bilgi için bkz. Betül Çotuksöken,
F c l s c|e., Ö : n c-.S, ;; 1cnı. İnkılip Kiıabevi, İsıanbu|. ](il2.

2 İnsanın "özne" tı]arak alımlanıııası farklı doğrultularda kendini gostermiştir. Felsefe tarihini farklı özne kav-
rayışlarının tarihi olarak algılaınak da olanııklıdır. Başlangıçlarda özne kavramının özel olarak önplana çık-
madığı, felsefe tarihiyle uğraşan herkesin kabrıl edebileceği bir saptamadır. Gününıüzden geriye bakıldığın-
da, eğer başlangıç dönemleri için bir özne tasarımından, kavrayışından söz edilecekse, bu kavrayışın niteliği-
niır "empirik" olduğu ileri sürülebilir. Eskiçağda ve Onaçağda özne, ruhsal, zihinsel işlemlerin betiınleyici bir
tutumla sergilendiği bir ortrm o|arak görültir. Üsıelik. felsefi ilginin daha çok varolana yönelik olduğu bu dö-

nemlerde. varolanı bilmenin aracı ortamı olarak "ruh"tan, "zihin"den söz edilir. Her şeyin ne ise o olarak bi-
linebileceğine ilişkin ortak kanı, egemen düşünüş biçimini imler. Ortaçağda bu tasarıııa, kavrayışa, mutlak

varlık olarak ve her şeyi bilen varlık o]arak Tanrı'nın varlığı eklenir. Daha sonra ise her insanın bilme edim-

lerinin ortak paydaları dikkate alınarak yeni bir özne kavrayışı, özellikle Kant örneğinde öne çıkınaya baş|ar.

Bu örnekle birlikte. felsefi söylemin kalkış noktası da varolma bağlamından, bilııe bağlamına geçer. Kant'ın
görüşlerinde billurlaşan yeni kavrayışta özne, transandantal öznedir. Zaınanla tarihsel olanın değerinin ve

öneminin anlaşılmasıyla birlikte, özne de "tarihsel" özne niteliğiyle -ölerlen beri varolaır ama önemi yeni ye-

ni anlaşılan bu niteliğiyle_ öne çıkar. Bu yaklaşım, günümüzde de çeşitli görünüınlerıyle varlığını sürdürmek-

tedir.
3 Niyet (Lat. intentio): Eylemi güden, amaç olarak da dilde ya da eylemde göriinür olan kalkış noklasıdır.
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düşünsel artalan olarak kalır. İçeylem olarak niyet ya da yönelim insanın kavramlany-
la, değerleriylea, değerlendirmeleriyle5 ilgilidir.

Burada gösterilmeye çalışıldığı gibi, niyetleri, yönelimleri olan ve bunların belirle-
mesiyle eyleme geçen, kendi eylemlerini ya da başkalarının eylemlerini birtakım zihin-
sel belirlemelere, değerlere göre değerlendiren eylem öznesinin, kişinin6, genellikle in-
sanın, hangi tarihsel çağ, hangi toplumsal yapı söz konusu olursa olsun ve hangi içerik-
le ortaya çıkarsa çıksın, diğer insanlarla paylaştığl ortak yapısal özellikleri vardır. Bu
özellikler, dünyaya insan açısından bakmanın, varolanı insanın algılama, alımlama, an-
lama gücüyle değerlendirmenin eşliğinde somutlaşan varlık anlayışının (: ontoloji), baş-
ka bir deyişle antropolojik ontolojinin işığında daha iyi bir biçimde ortaya konulabilir-
ler7. İnsann türdeşiyle paylaştığı toplumsal, tarihsel ve kültürel oluşunu taşıyan ortak
paydalarını ayrıntılı olarak ortaya koyan felsefe disiplini ve felsefi bakış açısı, felsefi
antropolojidir. Felsefi antropolojiye göre insan, şimdilik ele aldığımız konu bağlamın-
da olmak üzere yönelen, seçen, karar veren, tavır taklnan, değerlendiren, yargılayan bir
varlıktır8.

Bu eylemlere ilişkin doğru eylemde bulunmanın koşullarının bilgisi olan etiğin ne
olduğunu ayrıntılı bir biçimde ortaya koymada ilk adım, etiğin dışdünyaslnı, düşünme
bağlamını, dilinig belirgin kılmak olacaktır. Ancak bu belirlemelere ayrıntrh olarak geç-
meden önce, etik ile ahlak ya da moral arasındaki ayrıntrlar üzerinde durmak, çalışma-

4 Değer (Lat. valor): Kişinin isteyen ve amaç koyan bir vaılık olarak öteki öznelerle ve nesne ile bağlantısında be-
liren; biçimsel açıdan olumlu/olumsuz, göreli/salt, öznellnesnel; içerik açısından da nesne değerleri, mantıksal
değerler, etik değerler ve sanat değerleri olmak üzere çeşitli türlere ayrılan şey. Değerlerin, dışdünyada somut
bir karşılığı yoktur.

_5 Yukarıda tanııılanan değerler bağlamında yapılan değerlendirmeler. Bu bağlamda daha çok bilgi edinmek için
hku. Tııkiyetıin Menpüşo!Iu. Dciışmc: Dcg,erler De!işeıı Duvranışlar: l"elseJ'i l,.ıik İçin KriıiL Bir t!a:ırlık.İs-
tanbul Matbaası, İstanbul, I965: İoınnı Kuçurıdi. İıısan ve Değerleri (1. bs l971), Türkiye Felsefe Kurumu Ya-
yınları, Ankara, l998.

6 İnsan: birey, kişi ve yurttaş olarak vardır/varo]abılir. kişi değer yaraıan, değerlendiren insandır.
7 Ayrınıılı biIgi için bkı. Beüül ÇoıuksöLen, Felscfc; O:nc-Sö1,1cm. İnkıIdp Kitabevi. lstanbu1.200].
8 Ayrıntılı bilgi için bkz. Takiyetıin Mengüşoğlu. lnsoıı Fclsefesi (l. bs. başka bir adla, Felsefi Anthropologi adıy-

la yayın-ılanmıştır. I91Il1919), Reınzi Kiıabevi, İstınbuI, l988.
9 Fcl.ıı,fi Si.ılcnıNcJir| ıBeıül Çoıuk*öken.f el.rcJi.\ij.ı,lenıNeılir? -l.bs. l99l-İnkılipKiııbevi.İsıanhu1.2OO0ı

başlıklı kitapta sergilenen felsefe anlayışına göre, felsefi bakışın dışdünya, düşünme ve dil olmak üzere üç ek-
seni vardır. Bu eksenlerin oılak payda o]arak benimsenmesi sonucunda, etik bağlamında yapılacak bir çalışma-
diı etiğin, dışdünyası. düşünme dünyası ve dil diinyasının ele alınacağı açıkır. Etikle ilgili olarak günümtizde
pek çok çalışma yapılmaktadır; bu çalışnıalardan biri de Annemarie Pieper'in çalışmasıdır: <<l. Etik, insanın
eylemlerini konu alır. Buna rağmen karakteristik bir eylem kuramı sayılamaz, ziıa etiğin konusunu her ıürlü in_

san faaliyeti ve eylemi değil de önceljkle ahlakiliği vurgulayan, yani ahlaki eylemler oluşturur. (...). 2. Etik, te-

ınellendiriImiş sonuçlara varmayı amaçlirrı dolayısıyla ne ahlakileştinrıe ne ideolojiye dönüştürme ne de dünya
göriişii ortaya koynıa gibi bir aınaca sahiptir. (...). 3. Eıiğin amacına gelince (.-.):

- İnsan pratiğini ahIaki nitcliği bakımından ıyclınlatıııa^
- Eleştirel, ahlak tarallndan bir bilinci geliştirebilecek etik ilrgüınanlasyon biçimlerine ve temellendirme süreç-
lerine girebiIırıe,
- Ahlaki eylemin. insanın isterse gerçekleştirebileceği, istemezse vazgeçebileceği keyfi bir eylem olmadığını;
aksine, insan olarık varlığına ilişkin vazgeçilnıez bir niteliğin ifadesi olduğunu gösterebilme, yani insanı sevme-
yi öğretebilme.>> (Annemıırie Pieper. Cıigr Giriş, Çev. Veysel Atayman-Gönül Sezer, Aynııtı YayınIirrı. İsrın-
bul. l999, ss. l6-18).
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mız açıstndan büyük önem taşımaktadır. Bu neden]e kısaca da olsa, söz konusu iki/üç

terimin sözlük anlamlarına bakabiliriz. Ahlak ya da moral (Lat. moralis) ilk anlamıyla

belli bir toplumda, belli bir dönemde benimsenmiş olan davranış kurallarının, törelerin

tümü anlamına gelmenin yanl sıra zaman zaman, iyi ve kötüye ilişkin felsefi inceleme-

lerin ortak adı ya da ahlak felsefesi anlaınına da gelmektedir. Ancak, bu çalışmanın çer-

çevesi içinde ahlak ya da moral, birinci anlamında daha çok alınacak; ahlak felsefesi ye-

rine de etik terimi kullanılaçaktır. Etik ise (Yun. ethike; Lat. ethica) iyinin ne olduğunu

araştıran; insanın olup bitenler karşısında takındığı tavırları çözümleyen, "ne yapmaiı-

yız?" sorusuna aranan yanıtiarı temellendiren; eylemde bulunma ile bilme, eylem ile

bilgi arasındaki ilişkileri inceleyen felsefe dalıdır.
Eylem ile bilgi arasındaki ilişki, cteğerlendirme ve yargıda bulunma bağlamında

son derece öneınlidir. FIer eylem öznesi, sürekli oiarak değerlendirmekte, yargıda bu-

lunmaktadır. İşte bu işleyişte nelerin ölçüt olarak benimseneceği, önemseneceği ve bu

ölçütlerin nereclen devşirileceği (yerel kültürel bağlamdan mı yoksa, evrensel kültür

bağlamından mı) son derece önemlidir. Daha önce de belirtildiği gibi, toplum, kültür,

tarih varlığı olarak insan, yargıda bulunma yetisini sürek]i bir biçimde görünür kılar.

Ancak bu görünürlüğün niyetle, içeylemle birebir örtüşmediği de bilinerı bir durumdur.

Bu, temelini insanın aynı zamanda kendini gizleyen bir varlık olmasında bulur. Yargı-
da bulunma yetisini sürekli olarak şu ya da bu biçimde hayata geçiren insan, içinde bu-

lunduğu her durumu, özerk olan ya da olmayan bir biçimde değerlendirir. Burada en te-

mel sorun şudur: Nasıl ki bilme sürecinde bilen varlık, özne bilmek üzere yöneldiği du-

rumu, olup biteni ne ise o olarak bildiğini, onu bütünüyle anladığını sanıyor ve bu bağ-

lamda kendine güveniyorsa, değerlendirme durumunda da değerlendiren varlık olarak

insan böyle bir clurumun içinde olduğunu, yaptığı değerlendirmenin içinde bulunduğu

durun-ıu tam da kendinde ne ise o olarak yansıttığını düşünür. Oysa duruın gerçekten

böyle miclir'? Eyleyen, değerlendiren özne olarak yapılan "değerlendirıneler" ne ölçüde

durumu tam olarak yansltmaktadır? İnsanlar olup bitenleri, içinde yer aldıkları, tanık ol-

clukları, etkilendikleri ya da etkiledikleri durumu/durumları neye göre değerlendiriyor-

lar. Burada dile getirilen sorular, eyleyen bir varlık olarak insanın, her şeyden önce ken-

disine sorması gereken sorulardır.
Eylem; ardında öznenin yer aldığı, bir tür varolandır; görülebilir, algılanabilir bir

oluşumdur. Eylemi heın eyleyen değerleııdirmektedir; hem de eylemi gözlemleyen öte-

ki özneler değerlendirmektedir. İşte iki (izneniı,ı karşı karşıya gelmesini, karşılaşmasını

belki de buluşmasını sağlayıın, eylem alanıdır. Bu eylemin doğru bir biçimde yorumla-

nabilmesi için, eyleyen öznenin eyieıninin kalkış noktası olan niyetin, eylemi değerlen-

direne açık olınası, ortada olınası ya da değerlendirenin bu niyeti anlırmak üzere eyle-

n-ıe yönelmesi gerekınektedir. tÖrneğin. X, oturduğu apartmandaki yaşlı komşusuı'ıa ev

işlerinde, alış verişte vb. yardım etııektedir. Neden?) Günlük yaşamda çoğun, niyetler

açıkça ortaya konulmadığından ya da olduğundan farklı bir biçimde yansıtıldığından,

anlamak isteyenle (: özne), anlamak istenilenin (: eylem) pek de buluşaınadıkları, ortak

bir alan oluşturamadıkları çok sık rastlanan bir durumdur. 1Örııek: X oturduğu apart-
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mandaki yaşlı ve zengin komşusuna ev işlerinde, alış verişte vb. yardım ediyor. Yaşlı
komşu, bu ilginin kalkış noktasını, niyetini/amacını bir türlü kavrayamıyor. Üçüncü ki-
şiler de olup bitenlere kayıtsız kalmayarak çeşitli yargılarda bulunuyorlar. Bu türden tu-
tumların "niçin"ini arıyorlar.) Eyiemi ve arrlındaki yönelimi, niyeti değerlendirme, olup
biten eylemi, dışavurum alanı olarak beliren eylemi anlamanın/anlamlı kılmanın bir yo-
lu olarak görülebilir/görülmelidir. Böyle bir yaklaşım, durumun ne denli zorlukiar içer-
diğini bize göstermektedir.

Burada konu, dikkat edilirse, dönüp clolaşıp, düşünsel olanla (değer, kavramsal
alan), duyulur-algılaııır olan (eyleın) arasındaki ilişkiye ve bunun da dilsel alanal0 ak-
tarılmasına gelip dayanıyor. İnsan. tarihsel özne ya da kişi olarak beili bir kavrama, de-

ğer örgüsüne göre eylemde bulunuyor (içten dışa gidiş); bir başka tarihsel özne ya da
kişi duyumladığı, algıladığı eylemi kendi düşünsel yapısındaki, zihnindeki, anlaına ye-
tisindeki bir kavrama, değer örgüsüııe göre (dıştaıı içe gidiş) değerlendirıneye çalışıyor
ve bunu dille ifade ediyor ya da bu dile aynı zamanda bir eylem de eşlik ediyor; çoğun
bir dil düzlen-ıi, dilsel eylem oluşturulmadan beden eylemleri birbirini izliyor.

Burada adını adım sıralanan yapıp etmelerin, eylemde bulunmaların arkasında
acaba insanın hangi yetisi iş başında? Bu yetiye yargıda bulunma yetisi diyebiliriz. An-
cak daha baştan, yargıda bulunma yetisini gerçekten etkin kılmanın/kılabilmenin de
koşulları vardır: Yargıda bulunma yetisi, ezbere davranmanın, robot gibi davranmanın
önüne geçilınesini gerektiriyor; bu bağlamda ya özerk olunuyor ya da olunmuyor/olu-
namıyor. Eğer bir yandan, eylemde bulunandan, sürekli olarak alışılagelmiş eylem ka-
lıplarını hayata geçirmesi istenirse ve eylemi değerlendirenden de yine aynı kalıplara
göre eylemi değerlendirmesi beklenirse ya da bu doğrultuda bir değerlendirme söz ko-
nusu olursa, hiçbir biçimde sorun oiuşmaz. Çünkü eyleyen ve eylemi değerlendirilen
kişi aynı temelden yola çıkmaktadır. Öyleyse, kendisinden yola çıkılan değerlerin han-
gi kaynaktan türetildiği sorusu burada büyük önem kazanmaktadır, Eğer değerler, de-

ğişmemesi istenen ya da değişmediği sanılan ve önyargılarda somutlaşan yerel kültü-
rel normlardanll, teme,lde keyfi yaklaşımlardan, sadece inananı bağlayıcı inançlardan,
her türlü tjznelliktenl2 ya da öznelliğe dayalı öiçülerden türetiliyorsa, ne eyiemde bu-
lunan birey özerktir ne de eylemi değerlendiren öteki birey özerktirl3. Yargıda bulun-
ma yetisi bu bağlamda özerk bir biçimde işlememektedir ve eyleyen de kişi değildir;
Çünkü böyle bir ortamda, sorumluluk, özgürlük söz konusu değildir. Burada artık ne
türden eylem söz konusu olursa olsun, moral o]an, törel ve aynı zamanda yerel olan
egemendir.

l0 Sah saptımanın ötesiıre geçen, değerlendirici, hatta yargılayıcı biçiın olarak kendini sunan doğal dil.
l l <<Nonna: Kural, standart, ölçü, ölçek. düzgü, norm; ön,ıek, mosüra, düstur.>> A.g.y., s. 389. Ayrıca bkz. Paul

Aınselek, Norın ve Yasa, Çev: Tuğba Ballıgi1,1/ukuk Felsefe:ii ı,e Sos1,olojisi Arkivi. I . Kitap, Hazıriayan: Hay-
rettin Ökçesiz. İstanbul, l993, ss. 33-52.

l2 Salt özneyle beIirlenmiş olma durumu.
13 "Özerk" niteliği, burada insan bireyinin, kişinin bir niteiiği olarak verilmekteclir; özerk insan bireyi, başka bir

deyişle kişi, eyleıı yasasını, bizzat kendisi, öteki kişileri de hesaba katarak koyar. Bu durum, bir bakıma her
türlü keyfiliğin de önüne geçer; aynl zamantla sorumlu]uk ve özgürlükle birlikte gider.
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Öyieyse, yapılan eylemin özgür ve eyleme yönelik değerlendirmenin özerk olma-

sı durumunda ancak eyleyen ve değerlendiren özne kişi olur. Bu bağlamda en önemli

sorun, yerellikler içeren moral değerler örgüsü içinde yer alan yapının en ideal biçime

kavuşması, onun dönüştürülmesi yönünde harcanan çaba büyük önem taŞımaktadır.

Etik bu bağlaında yukarıda da kısaca belirtildiği gibi, eylemin doğru değerlendirilmesi-

nin velveya cloğru eylemde bulunmanın koşullarını içeren bir bilgi alanı olarak görül-

melidir.
Ayrıca tam da burada üzerinde durulınası gereken bir başka nokta, kişi ile kişi ara-

sında yer alan etik ilişkilerinla her türlü ilişkinin teıne]inde bulunan bir ilişkitürü oldu-

ğunun bilinmesidir; bu gerçeğin farkına varılmasıdır. Etik ilişki, bu anlamda üst düzey-

de olan, ulaşılması güç olan bir ilişki türü değildir; tam tersine temelde olan, her türlü

insansal ilişki türünün temelinde bulunan bir ilişkidir. Bilginin bu bağlamda hesaba ka-

tılması büyük önem taşımaktadır. Sürekli olarak bilgi sözü geçiyor burada; i'ıyleyse he-

men sorınak gerekiyor: Ne tür bir bilgidir bu? Bu, kişinin doğru davranmasını, yapılına-

sı gerekeni yapmasınl sağlayan bir bilgidir. Bir defalık eylem, her yönüyle, tüm ayrın-

tısıyla bilinmek durumundadır. Değerlere göre yargıda bulunanın, durumu anlamak

üzere çaba harcaması gerekmektedir. Ace]ecilik böyle bir tutumun hayırta geçirilmesİn-

de en tehlikeli olanı imler. Yapılacak iş, eylemi ve artalanını ayrıntılı bir biçiınde de-

ğerlendirmek olınalıdır ve buna bağiı olarak, durumu bilgiye dayaiı olarak, açık seçik

bir biçimde srrptamak ve o yolda yürümeye çalışmak asıl amacı oluşturmalıdır. Böyle
bir oluşum bizden gerçekten de ayrıntılı düşünmeyi, gerçek anlamda özne olmayı, doğ-

ru değerlcndirmelerde bulunmayı, özellikle de tutarlı olmayı beklemektedir.
Öyleyse; eylem, eylemi belirleyen değerler, eylemi değerlendiren öznelkişi, eyle-

mi gerçekleştiren özne/kişi ve yeni eylem atılımı, iç içe giren, birbirini karşılıklı olarak

vareden yapıiardır ve günlük yaşamın her kesitincle temelde olan ya da belirleyici olan,

eylemin etik yönüdür. Bu, temel de insanın küitür varlığı olmasıyla ilgilidir. Ancak bu

kültür dokusu, salt yerel/bölgesel olania, tam bir belirleyicilik ve geleneksellik formu

içinde kalmayı içerirse, doğru eylemde bulunmanın ve doğru değerlendirmeler yapma-

nın önünde aşılmaz/aşılamaz engeller var denilebilir.
Bu belirlemelerin hepsi, eylem, eylemin ardındaki niyet/aııaç, eyleııin dayandığı

cleğer örgüsü, eyleırıin bedensel ve diisel davranış olarak dışavurumunun f'elsefe açı-

sından ele alınışıyla bağlantılıdır. Söz konusu belirlemeler, meslek etikleriyie karşılaş-

tırıldığinda ya da meslek etıkleriyle ilgisi içinde, "felsefi etik" olarak da adlaııdırılabi-
lirl5. Etik ayrıca bu bıığlamda özel, topluınsal ve kaınusal a]anın öznesi olanl6 kişiııin
tüın yaşamında kcndisiyle, başkalarıyla ve kuruınlarla olan ilişkisinde ortak paydayı

oluşturur.

l4 Ayrıntılı bilgi için bkz. İoanna Kuçuradi, ['ıit (l. bs. 1977), Türkiye Felsefe Kurumu Yıryınları. Ankara, l988.

l5 Ayrüntllıbilgiiçinbkl..L:tikı,eMeslckIiıiklari :tıp,Ç'evrt,İş,Basın.llıı/.ııkı,€.Sı,\,d.§c1-,Yay.Haz.HaırıııTe-
pe, Tüıkiye Felsefe Kuruınu Yayınları, Ankara, ZUJ().

l6 Alan ıryırımı konusu ayrıca ele alınması gereken bir konudur ve bu çerçevede, etik hukuk-siyaset-siyaset bili-

mi-siyaset feisefesi ıuasındaki orlak sorun alanına dikkat çekilebilir.
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