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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

l0



FELSEFE, SOYLEŞILERI III:
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G UNUMIJZDE SIYASETB ILIM _ETIK
iı,işrisixix ANA HATLARINA BAKIş

Kıaıv H. Ö«rnx*

Siyaset ve/veya siyasetbiliın ile etik arasındaki ilişkiyi ircleleme gayretleri, belki
düşünce tarihi kadar eskiclir.| Örneğin yi)ııteınsel yaklaşıını ve duruşu hakkında aşağı-

da daha ayrıntılı açıklaınalara yer verilecek olan ve çoğu kere "bilimsel" f'elsefenin ku-

rucusu sayılaır Aristoteles, Nikonıukhtıs'tı Etik'in (EN) başında siyasetle etik arasırıdaki

ilişkinin ne denli önem]i olduğunu şöyle vurgulamaktadır:2

"[İyinin] ne olduğunu, hangi bilim ya da olanağın işi olduğunu biçimsel olarak dilc getir-

ırıeyi dcı-ıcmcli. E,ıı öı,ıcmliolaııııı vc eı-ı başta gclcııiııkinin olsa gcrck. Siyaset böyle bir bi-

lim olarak görünüyor... ijylc ki bu amaç 'iı-ısan içiı-ı iyi' olan olsa gere k. Bu bir kişı için vc

bir kcnt için aynı şcysc. kcı-ıt için olanını hcın clde ctmck lıem dc korunıak daha öncmli vc

aıı-ıacı claha uygun gibi gi)rüııüyor; çünkü o bir tek kişi içiı-ı dc ıstcncn bir şeydir. anıa bir

budun için vc kcntlcr içın olursa claha güzcl ve lanrısal olur. O haldc bİr sİyaset araşlırma-

sı olaı-ı bu arıüştırma bunlara varmayı arzuluyor." (6N I, l: l094 a 25 l094 b l l)

Aristoteles, ğly''ııin sonundaysa Deı,let isiınii kitabına doğruclıın geçiş yapnıaktadır:

"İındi ilkiır bizden ijncekilcr tarafıı,ıdan parça parça iyi bir şey siiylcnmİş nıi, bunu incclc-

ııcyc çalışalıın. İkincilcyin dcğişik dcvlct yönctiın biçiınlerinclcı-ı hangilcri devletleri kur-

* Yrıl. Doç. Dr. Kıın H. Ökıeıı. Bilgi Univcrsiıerı.
l Başlangıcındaır günümüze kıidar etiğin kısa tırihi için bkz. Alasdair Maclntyre. liıhik'in Kıstı l-cırilıi: llııınerik

Çuy,ıltın Yirnıint,i Yı|i:,-ılu. çev. Hıkkı Llünler, Solmaz Zelylit tiünler, Paradi_ıına Yayıııları. İrı;rn[ıul: ]{)ü|l. Ay-
rıciı bkz. Peter Singer, "Eılıics" Matlılc,si,Thc Neu, Encı,t,lııpuaıliıı IJriltınnit,a: Mucrııçıtıcıliu, Cilt ltl, On Beşin-
ci Basııı,ı, Chıcıgtı: l998. s. 492-52l. Ayrıcıı kapsamlı bir nıakale olarak bkz. llarun Tepe"'Bir Felsefe Dalı Ola-
rık Etik: 'Etik' Kıvraını, Tarihçesı ve Giiniiıniizde Eıik". /)ı,ğıi l}utı Diişıinı,e Dzr.çısi. Yıl l, Sayı 4, Ağus-
toVEylül/Ekim l99t]. s. l1-27. Yine kapsanılı bir derleme için bkz. Hııgh l-aFolletle (der.L'the Blıık*,e ll Gu-
iılı, ttı I|ıhical fiı,rıı-v, Blackwell Pııblishers. Malden, Oxliırd: 2([X).

2 Aristoıe le s. Niktınıukluıs'a F,ıik [:ıtıika Nikınaklıı,ırı, çev. S.ıllet Bnbiır. İkinci Bısıııı. Ayraç Yayıı-ıevı. Ankara:

t998. Atıflıir, Bekker edisyonunun sayla, s[itiiı-ı ve sıüır nuırıaralırrına göredir (bkz. Aıisıott,lis Operu. Editit: Imırıa-

nuel Bekke r. Acaderrı ia Regia Borussicir. Berlin: l fl3 1 -7(), yeni basıın: Walter de Grı.ıyter. Berlin: 1960 6l ).
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tarıyor, hangileri yok ediyor; ne gibi nedenler]e kimi yönctim biçimleri iyi, kiıni de kötü

yönctiyor. buı-ıları tek tek görmeye çalışalım, Bunlar üzerine tcori yaparkcrı hangi devlet
yöııetiıni cn iyi, hcrbiri nasıl düzeııleniyor, hangi yasaları, gelencklcri kullanmışlar, buı-ı-

ları da belki ciaha iyi bilebiliriz. İmdi baştın alılım." (EN X,9; l l81 b 15 - 23)

Buı-ıa göre Aristoteles, siyaset(bilim) ile etiği bir bütünlük olarak düşünmekte, her
ikisinin de aynı bütünü ele alan birbirinin devamı bilimler olduğunun aitını çizmekte-
dir. Dolayısıyla Nikomoklıos'a Etik ı|e Devlet kitaplarını ayrı ayrı değil, birbirinin ta-
manrlayıcısı olarak gönnek gerekir. Başka bir deyişle Aristoteles, etiği kuramsal/spekü-
latif felsefeden ayırmak suretiyle başh başına bir felsefe disiplini olarak ele alan ilk dü-

şünürlerden biri olınuştur. Aristoteles'in söz konusu ayrımı "pratik felsefe"den hareket-
le yaptığı görülmektedir. O; etik, ekonomi ve politikayı pratik felsefenin üç kolu olıırak
tanımlamıştır. "Kuramsai f-c]sefenin konusu değişen ve değişmez varolan]a sınırh kalır-
ken, pratik felsefede insan eylemleri ve onların ürünleri söz konusu"dur.3

Özet olarak eliğin genei inceleme tablosunu aşağıdaki şekilde vennek mümkündür:a

3 Aııncnıaıİe Pıeper,6ıigc Gi-iş, çev. Veysel Aıayınan. Gönül Sezer. Ayrıı-ıtı Yayınları. İstınbu]: l999, s. ]9.
.tr Tablo. Pieper'in çalışıııısıııııı lleııel çatısıııııı özetlenınesiyle oluşıuruImuştur: bkz. Pieper, a.3._r., s.6-8.

Pratiğin Bilimi Olarak Etik
pratik Felsefe Alanları

Sil,aseı

llukuk Felsefesi

Kuramsal Felsefe Disiplinleri

Antrııpoloji

MetaJizik

Mantık

Etiğin Alt Disiplinleri

Pragnıaıik

Me ıa-Etik

Uygulamalı Etik

Si"ıusul Eıik

Tıbbi Eıik

Bi.,-ııeıi k

Sıı.ıyal Eıik
j,
l^lüsLül Llü.\I

Bıliın I|ıiği

Ekrılıı.ji Eıiii

Temel Etik Kuramı Tipleri

Filozofun AIakasına Göre

Kuranısa l Bi l gi Ala kas ı

Praıik Bilgi Alakası

Eleşıirel Eıik
Betiınleyici Etik

F enomenolojik

Dil Anali:ci

Eyriınci

Nonnaıif Eıik

Aşkın Felsefa

İroıte Eıiği

KrnsıriikııJ' Eıik

Dil I'ragnıuıiği

Ccnertıti.l Eıik

\/ a r r ı l u,ş 
5, 

ı ı A n l u ı, ı ş

"Mııılulıık" Eti,ği

I] t,dıınist

Yarıırı,ı

Tııplunı Sti:lcş»ıeci

Mulerı,alisl

Etik Argümantısyon Tipleri

Ahlaki Temellendirmeler

S omuı la İ l i şki le ndi rm e

Duygularla İlişk.

O las ı Sonuç, lar l a İ l i şk.

Ahlak Y asal ar ııla İ li şk.

Ahlaki Y e ı ki nli kl e i li Şk.

Vicdanla İlişkilendirme

Etik Gerekçelendirme ve

Temellendirmeler

Manlıksal yıjnteın

Siyle msel Ytınlenı

Diyalekıik Yöntenı

Analojik Yöntanı

Aşkın Yi)ntem

Analiıik yiiıteın

ll ernıe ni) t i k y ijnt eın
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Söz konusu tabloyu bu yazı çerçevesinde ayrıntılı biçimde ele alıııık ınümkiin ola-

mayacaktır. Ancak şu kadarını ifade etmek gerekir ki, siyasetbilim-etik iliŞkisi, buna

göre, pratiğin bilimi olan etiğin "uygulamalı etik" başlığı kapsamı içine girmekte olup,

temel etik kuramı tipi olarak "norınatif etik" alanı içinde incelenebilmektedir.

Aristoteles'in daha yukarıda sözü edilen "keşfi", _ıünümüz siyasetbilim-etik ilişki-
sini de yansıtır niteliktedir. Zira geniş anlamda ele alındığında siyasal ediın, daima ah-

laki bir veçheyi de bünyesinde barındırır. Bu sebeple o, hiç kuşku yok ki, etik ölçütle_

re bakılarak da değerlendirilmektedir. Bu sebeple etik ilke, norm ve erdemler siyasetbi-

limin ana izlekleri arasında sayılmaktadır. Genel bir ifhdeyle, insanların edimde bulu-

narak yaşadıkları her ilişki, bir etik ilişki olarak addedilmektedir.s

Günümüzcle icra edildiği üzere siyasetbilimin bu konuları inceleyen dallı, ntırnıatif

siyaset kuramı olarak isimlendirilmektedir. Norııatif siyaset kuramı; siyasal edimi. söz

konusu siyasal edimin dışında kalan bazı belir]i idealiere göre değerlendirınenin yolla-

rını değil, siyasal ilişki ve edimlerin teınelinde yatan ahiakİ nosyonları bulma ve uygu-

lama yollarını incelemektedir.
Aşağıdaki tabio, norııatif etiğe sinoptik bir bakış sağlama aıTıacını taşımaktadır:6

Yukandaki tabloya göre norınatif eıik, üç ana incelenıe alanı üzerine odaklanınak-

tadır. İçkin değerler olarak ifade edilen kavrıııılar, klasik etik koırusunun da bııŞlıkları

arasıııdadır. Öte yandaıı normatif etik, bir edimin sonuçlarını "doğruluk" aÇısından cla in-

celecliği için, söz konusu ediınin sonuçları ile bu ediıne ilişkin görevsel ilkeleri kiŞisel ve

toplumsal veçheleriyle ircleleınekteclir. Üçüncü ana inceleme alanı olan erdenılerle ilgili

çalışınalıır, bir yandan seküler ya da dünyevi erclemleri (örneğin cesııret, basiret, arkadırŞ-

5 İoannı Kuçuracli. ğıli. Ikinci Basını, Tıiıkiye Fe]sele Kurunıu. Aııkirra: l996. s. ],

6 Tııblo. VeatcI-ü'iı1 şu eserindeıı yararlaı-ıılarak ve değişıirilerek hazırlanıııştır: Roberl \{. Veatch, rİc I}asicS rı|

Birıethic.ş, ikinci Basıın. Prentice Hıll. [Jpper Sıtldle River/New Jersey:2()()3 (bkz. iin kıpak iÇi).

Normatif Etik

Erdemler

Seküler

Dinsel

Mesleki

Doğru Edimin Ilkeleri

Sonuç,lcırı Maksinıi:e Etten İ lkeler :

Kişisel: Kerem, Yasallık

Toplumsal: Kerem,Yasallık

Cljraı,seI İlkeIer

Kişisel: Özerklik, Bütünlük.

Yaşanıa

AdaletTopluınsal:

DeğerIer

LIakikat

Ahlak

İyilik

Güzellik

Mutluluk

Sağlık
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lık, sevgi vb.), diğer yandan dinsel erdemleri (ümit, aşk, bağlılık, hoşgörü vb.) ve bunla-
rın yanı sıra da mesleki erdeınleri (tıbbi, hukuki, askeri vb.) kapsamaktadır.

Normatif etik kuramı7 kapsamı içinde bulunan önemli bir uygulama alanı, daha ön-
ce de ifade edildiği üzere, normatif siyasal etik yada siyasal felsefedir. Siyasal etiği; si-
yasal edimler pratiği ve bu pratiklerin işlevsel temelini oluşturan siyasal kurumlar üze-
rinde sistematik bir düşünüm oiarak tanımlamak mümkündür. Bu niteiiği dolayısıyla si-
yasal etik, bir yandan siyasetbilimin, diğer yaı-ıdan ise etiğin kapsamı içine giren konu-
ları ele alarak disiplinler arası bir görünüm sergilemektedir. Bu anlamda, Aristoteles'in
dile getirdiği alansal (topos) bütünlüğün çağdaş incelemelerin de içine taşındığı göze

çarpınaktadır.
Siyasal etiğin incelenmesi iki farklı yoldan mümkündür:

1. Bireyi temel alan bir etik anlayıştan hareketle. Bireysel etik, değerlerin bir yan_
dan bireyin hubitus'una ("huyuna") dayalı biçiınde kendine mal edilınesi, di-
ğer yandan da aktörüıı yetkinliğiııin eleştirel biçiınde değerlendirilmesi olarak
algılanabilir.

2. Topluınu teınel alan bir etik anlayıştan hareketle. Toplumu temel alan etiğe ni-
zııııfdizen etiği de clenilebilmektedir. Burada, siyasal sorurnluluk üstlenen ak-
törün törel duruşu incelenmekte ve "doğru toplumsırl düzen" sorusuna ne ölçü-
de yanıt verip veremediği tartışılmaktadır.

Bireyi temel alan etik anlayışın felsefi atası, Aristoteles ve onun kaleme aldığı Ni_
konıakhos'a ğııt isimli eseri sayılabilir. Aristoteles'in özellikle burada üzerinde clurdu-

ğu plıroncsis (basiret; 
'N 

VI) ve clikaio,çıınc (adalet; ğW V) kavramlarına dayanan siya-
sal etiğin bireyseli temel alan versiyonu, Ortaçağ'da Thomas Aquinas'ın polito-teolojik
açılımlarıyla birlikte Yeniçağ'a kadar gelmiştir.8 Yeniçağ siyaset felsefesi içindeyse si-
yasııl aktörün habitııs'ıı dolayısıyla yetkinliği ve aktörün bu açıdan "elverişliliği" siya-
sal etiğin bireysel versiyonunun teınel inceleme alanı olmuştur. Bu noktada özellikle
Max Weber'in l918'de verdiği Meslek Olarcık Siyaset başlıklı konf-eransı çığır açıcı bir
niteliğe sahip olmuştur.9 Weber burada, siyaset adamının sahip olması gereken hırs, iti-
dııl ve soruınluluk niteliklerini Aristotelesçi-Thomasçı bir çizgiden hareketle tanımla-
ınaya çalışıııştır.

Öte yaı-ıdan topluınu temel alan siyasal etiğiıı tarihsel arka planı, bireyi teınel alan
yaklaşıma kıyasla daha karmaşık ve belirsizdir. Doğru ve güzel bir toplumsal düzene
iliŞkin ütopyalar sayıca az olmasa da, siyasal etiğin inceleıne alanı toplum ütopyaları
değil, toplumun siyasal örgütleniş ve işleyişinin etik norın ve kurallar açısından ele alın-
masıdır. Bu sebepledir ki, on sekizinci yüzyılın ortalarıııa dek toplumsııl ve siyasal dü-

7 Bı.ı konuda bkz. Ahn,ıet Cevizci, Eıiğe Ciriş, Paradigma Yıyınlıırı, İsı.ınbul: ]00]. s. 7-8.
8 Saint Thomas Aquinas, Ptılititııl Wriıiııg.t. İngilizceyc çev. R. W. Dl,scın, Canıbridge Uıriversity Press, Camb_

ridge: 2002.
9 Max Weber, "Meslek Olarak Siyaset", Srıs1,olrıji Yu:ıltırı, çev. T;rlıı Pııliı, Üçüncü Bısım. Hürriyeı V:ıkfı Ya-

yınları, İstanbul: l993, s. 79-t25.
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zen önceden verili bir birim olarak kabul edilmiş ve ahlaki-etik irdeleme alanının dıŞın-

da olıiuğu varsayılmıştır. Yine aynı sebeple, söz konusu siyasal toplulıak anlayıŞında

etik sorun, verili düzenin etlıos'uy|aözdeştir: Kurumsal açıdan burada siyasetle etik bir

bütün oluşturmakta; Oıtaçağın toplumsal imgelemindeki bonum commune (iyi toplum)

siyasal edimin sabit ve değiştirilemez ölçütünü temsil etmektedir. Ancak Ortaçağın bu

sosyo-politik imgelem bütünü, bazı önemli tarihsel gelişmeler sonucunda çözülmüş
(Reformasyon,l0 Aydınlanma, ulus-devletlerin ortaya çıkışı vs.) ve yerine modernitenin

siyasal etiği kapsamı içinde ele alınan konu ve sorunlar/sorunsallar geçmiştir.

Söz konusu tarihsel gelişmelerin sonuçlarını üç grupta incelemek mümkündür:

1. Moderniteye geçişte devletle toplum arasında bulunduğu varsayılan ideal bütün-

lüğün ayrıştığı görülmektedir. Bu ayrışma nedeniyle siyasal etiğin hem içeriği değişmiş,

hem de inceleme nesnesi devlet örgütünün kurumsal edimleriyle devlette etkin olmaya

yönelik toplumsal gelişme ve yönelimlere odaklanmıştır. Anglo-Amerikan literatür bu

ayrışmayı üçlü bir kavramsal sınıflandırmaya başvurarak kategorize etmektedir:

polit,r-.. Siyasa yapımında icracı olan siyasal kurumlar bütünü, siyasal topluluk.

policy: Genel anlamda siyasa; bir başka deyişle, siyasal karar ve müdahalele-

rin içerik olarak bütünü.

politics: Genel anlamda siyaset; bir başka ifadeyle, siyasal irade oluşum süre-

ci bütünü.

Devlet ile toplumun kurumsal açıdan birbirinden ayrlşması, siyasal yaşam ve ör_

gütlenmenin değişmesine ve yeni tipte devlet ve toplum örgütlenmelerinin doğmasına

yol açmıştır.1l Bunları da üç grupta toplamak mümkündür:

Hııkuk Devleti: Özgürlükçü hareketlerin ve vatandaş-devlet ilişkisinin kamusal

ve özel hukuk bağlamında düzenlenmesi ve hakların teminat altına alınmasına

yönelik devletsel7'toplumsal yapı.

Sosya/ Devlet: Vatandaşların sosyal hak ve özgürlüklerinin devlet eliyle gü-

vence altına alınması.
Demokratik Devlet: Vatandaşlann siyasal hak ve özgürlüklerinin anayasal bir

düzen içinde katılımcı biçimde düzenlenip teminat altına alınması.

2. Yukarıdaki gelişmeler doğrultusunda, siyasetbilim ile siyasal etik arasında yeni

ve bazı noktalarda da gerilimli bir ilişki doğmuştur. Özellik]e siyasetle ahlakın yanl S1-

ra siyasetle dinin birbirinden ayrı alanlar olduğunu, birey ahlakı ile devlet ahlakı arasın-

da önemli farkların bulunduğunu savunan temel siyasetbilimsel paradigma, siyasal etik

l0 Refbrmasycn ve sonuçlırrı hakkında ayrıntılar için bkz. Kıın H. Öklen. Refurmusl'ı,n Dönemi SiyaSal ı'e Din-

sel Diişiint,c T'arihinc Ci,iş, AIl-ı Yayınlırı. İsıanbul: ]003.

ll Bukonuylailgiliolıuakbkz.GianfrancoPoggi,MııdcrnDeı,leıinGelişimi:St,sı,ulnJikBirYaklaşım,Çev.ŞuIe
Kuı. Binnaz Toprıİ. ikinci Bısım. irtenbul Bilgi Üniversitesi Yayınlan. isıanbu|: ]00t.
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açısından eleştirilmiştir. Bu noktada, eleştiriye konu olan düşünür yine Weber olmuş-
tur. Weber'in "zihniyet etiği" ile "sorumluluk etiği" arasında bir ayrıma gitmesi. siya-
sal iktidarın meşruiyet zeminini salt betimleyici bir yöntemle incelemesi, meşru iktida-
rın ideal tiplerini (geleneksel, karizmatik, ussal) herhangi bir değer yargısında bulun-
maksızın biraraya getirmesi, siyasal etiğin eleştirisine hedef olmuştur. Bu akıl yürütme-

ler içinde siyasetbilimin ne olduğu ve nasıl icra edilmesi gerektiğine ilişkin temel para-

digmatik tartışmalar ortaya çıkmıştır. Bunun sonucu olarak da normatif siyasetbilim ile
deskriptif (betimleyici) siyasetbilim başlıkları altında toplanan bir ayrım meydana gel-
miştir.

3. Söz konusu gelişmelerin sonucu bonum commune anlayışının değişmezlik nite-
liğini yitirerek dinamik bir toplum kavramına dönüşmesi olmuştur, Artık commune,
modern toplumsal hayatı oluşturan şartların bütünü olarak algılanmaktadır. Öyle ki.
modern toplum anlayışında hem birey, hem de toplumsal gruplar, toplumu kendi amaç
ve çıkarlarının tatmin edilmesi için oluşturulmuş bir bünye olarak görmeye başlamıştır.
Dinamik bir bireysel ve ortak fayda/refah tanımına dayanan yeni toplum anlayışıyla bir-
likte, siyasetin neliği ve nasıllığı da değişmiştir. Artık Aristotelesçi anlamda erdemli bir
yaşam ideali değil, siyasal-etik temellere dayalı yapısal ilkelerden hareket eden bir ada-

let düşüncesi hakim hale gelmiştir.
Siyasal etiğin siyasetbilimle birleştiği, çatıştığı ve çekiştiği bu ortamda, birer araş-

tırma ve inceleme yöntemi olarak üç farkh branşın (ya da "öğretisel paradigma"nın) or-
taya çıktığı görülmektedir. Bunlar yararcılık, deontolojik liberalizm ve komüniterye-
nizm o|ıp sırasıyla aşağıda tanıtılmıştır:l2

Yararcılık (utilitarianisııı) düşüncesinin kökleri, on dokuzuncu yüzyılda yaşamış
olan sosyal reformcu Jeremy Bentham'a dayanan siyasal ve ahlaki bir felsefedir.13 İn-
sana dair soyut ya da spekülatif ilkelerden yola çıkan bir siyasal edim anlayışını redde-
den yararcıhk, insan doğasına ilişkin empirik gözlemlerle elde edildiği iddia edilen ke-
sin olgulardan hareket etmektedir. Bu olgulann başında, insanın temel gayesinin bir
yandan mutluluk ve huzura erişmek ("maksimizasyon"), diğer yandan da acı ve sıkın-
tıdan kaçınmak ("minimizasyon") olduğu gelmektedir. Bentham'a göre etik açıdan
doğru olan siyasal edimler, birtakım nicelleştirilebilir temel insani olgulara hizmet
eden, toplumda en çok sayıda bireye en çok yararı sağlayan edimlerdir. Buna göre si-
yasa yapıcıların hedefi, bileşik toplumsal yararı maksimize etmek olmahdır. Ancak
Bentham, söz konusu temel ilkeler üzerinde akıl yürütürken, bir edimler haritası ya da

kurallar manzumesini belirlememiş, bunu toplum üyelerine terk etmiştir. Buna göre ne-
ticede toplumdaki kararlar bütünü, en büyük yararı temsil edecek şekilde meydana ge-

lecektir.
Yararcı felsefeye karşıt olarak geliştirilmiş olan deontolojik liberalizm, ünlü Al-

l2 Genel olarak bkz. Daryl Glaser, "Nonnative Theory", Tlıeory antl Melhods in Pıılitical Sı,ir,ıırt,. der. David
Marsh. Gerry Stoker, Macınillıın Pıcss. London. New York: l995, s.23-29.

l3 John Stuart Mi]l, Jereıny Benthaıı, L]ıiliıarıanism aııtl Othe r 6ssa1,5, dg.. Alan Ryan. Penguın Books, Har-
montisworth: l987.
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man filozof Immanuel Kant'ın etik anlayışına dayanarak ortaya atılmıştır.14 Deontolo-
jik liberalizmin önde gelen kuramcısı Rawls olmuştur.15 Teleolojik (ereksel) her türlü

etik anlayışa karşı çıkan bir yaklaşım olan deontolojik liberalizm, bunun yerine hak ve

görevi ("deontoloji") ön plana çıkaran bir sistem geliştirmiştir. Kant'ın etiğinde,l6 bire-

yin hak ve özgürlüklerinden daha yüce bir amaca hizmet etmek amacıyla bunlardan fe-

ragat etmek ya da bundan vazgeçmek mümkün değildir. Kant'a göre bireyler, araç de-

ğil amaçtır. Bu temel duruştan hareket eden deontolojik liberalistler, bireyin kendi

amaçlarrnr tanrmlama ve icra etmede özgür olmaları gerektiğini savunurlar. Onlara gö-

re, başkalarının amaçlarını bireylere empoze etmek kabul edilemezdir. Deontolojik li-
beralizm çoğulcu olsa da görececi değildir. Zira insani edimleri sınrrlayan bazı temel

hak, görev ve sorumluluklar vardır. Örneğin bir insanın özgürlüğü, diğer insanın özgür-

lüğüyle sınırlıdrr. Öte yandan kolektif toplumsal edimlerin bile bireyin hak ve özgürlük-

lerine saygılı olması gerektiğini savunan deontolojik liberalizm, yine de kamusal otori-

tenin sağlanması için bir düzenleyici örgütlenmenin gerekli olduğunu kabul eder. Fakat

devletin görev ve yetkilerine ilişkin tartışmalarda deontolojik liberalistler arasında da

bazı görüş aynlıklarının bulunduğu da bir gerçektir.17

Deontolojik liberalizme karşıt olarak öne sürülmüş olan komunitaryanizm,18 birey-

sel benliğin liberal kavranışına karşı çıkmaktadır. Önde gelen savunuclarr arasında

Alasdair Maclntyre, Michael Sandel, Charles Taylor, Amitai Etzioni, William Galston

ve Michael Walzer gibi kuramcılar yer almaktadır.lg Teoride liberal birey, içinde bu-

lunduğu toplumdan, o toplumdaki değer ve geleneklerden bağımsız görünmektedir. Oy-
sa komanitaryan yaklaşıma göre bireyler, soyut ve evrensel İlkeleri değil, kiŞisel Ve top-

lumsal ilişkilerden doğan hak ve özgürlüklerini kullanırlar. Kişinin varlığı, ancak bir
commune ("toplum", "belde") içinde mümkün ve anlamlıdır. Bu sebeple liberalist

akımlar ancak commune'nin özüne yabancılaşması halinde kök salabilirler. Oysa komu-

nitaryan anlayışa göre kişi, toplum içine konumlanmış olup, kendi benliğini toplumun

14 Kant'ın etiVülak öğretisine ilişkin olarak bkz. lmmanuel Kant, Grundlegun7 zur Meıaphysik der Siııen

(|'785), Gesammelte Schrifıen, Cilt 4, yay. Preussische Akademie der Wissenschaften^Valter de Gruyter, Ber-

lin: l973. Immanuel K^nt, Kritik der praktischen Vernunft (|'788), Ge sammelle Schrıfıe n, Cilt 5, YaY. Preus-

sische Akademie der WissenschaftenAValter de Gruyter, Berlin: 1962.

15 JohnRawls,ATheoryof.lustice,BelknapPressofHarvardUniversityPress,Cambridge:|9'7l.Bukitabınen
önemli eleştirilerinden birisi için bkz. Michael J. Sandel, Liheralism und the Limits of Jusıice, İkinci Basım.

Caınbridge Universıty Press, New York: l998.
l6 Bu konuyla ilgili olarak bkz. Bedia Akarsu,lmınanııel Kanı'ın Ahlak Felscfe si (Ahlak Ögrclile ri - 2), Dördün-

cü Baıım. İnkılıp Yayınevi. İstanbul: lgqq.

l7 BukonudaRawls'denfarklıduruşveyaklaşımlariçinbkz.JürgenHabemıas,FaktiziliilunılGeltung-Beitrü-
ge zur Diskurstheorie des Reı,hıs und des demokrrılist,hen Rechlssıaals, Suhrkaırıp Verlag, Frankfurt am Ma-

in: l9a8. Jürgcn Habcımas. İııı,ın D,,trıstııın Geletc.Qi. çev. Kaan H. Ökleıı. lkinci Basım.,Everest Yalınlıuı,
istanbu]: 2ü)3.Ayrıcabkz.RobertNozick,Anızrşi, Deı,letıvLlıopya,çr-v. AlişanOklay, lstanbul Bilgi Uni-

versitesi Yayınları, İstanbul: 2000.

l8 Matılrew Stiııson, Crınırıııı ııilarianism antl ıhe Limiıs of Explanaıion, <http://www.matthewstinson.com,/portfO-

licı/pdfs/con,ınıunitariaııisnı and-the-liıırits.pdf> [Erişim:02.05.2003].
19 DanielBell"'Coınınunıtarianism",The SıunJrırdEncyclrıpetliaof Philosophy(Winler200l l]ılilion),der.Ed-

ward N. Zalıa. <Iıttp://plato.sıaııftırci_erlu/archives/win200l/entries/commıınitarianism/> [Erişiın: ()2.05.2(X)3].
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özünden alr. Bu anlamda commune, insana, varlığının özünü bahşeden yer, birim ve
bütündür. Yirminci yizyıl tarihi içinde hem komünizmin hem de faşizmin bir tür komu-
nitaryanizmi savunduğunu; ancak bu tarihsel distopyaları iyi okuyan teorinin günümüz-
de özellikle mikro-uluşçuluk ya da grup aidiyeti gibi farklı konır ve sorunsallar üzerin-
de durduğunu gözlemlemek mümkündür.

Son zamanlarda, "uygulamalı etik" başlığı altına girdiği halde siyasetbilim-etik
ilişkisi içine dahil edilmeye başlanan bazı konuların/alanların ortaya çıktığı da görül-
mektedir.20 Bunlar eşitlikçilik, çevrecilik, savaş/barış ve biyoetik/biyopolitika disiplin-
leri sayılabilir:

Eşitlikçilik tartışmaları, çeşitli alanları kapsayan bir üst başlık olarak düşünülebi-
lir. Bunlar arasında sivil haklar/insan hakları bağlamında rkçılık ve ayrımcılık karşıtı
tartışmalar ve aktif siyasal edimler sayılabilir. Bir diğer önemli çalışma/etkinlik alanı,
kadın haklarıfeminizm tartışmaları ve bu doğrultudaki siyasal edimlerdir. Bu tartışma-
lar, belki de son yirmi yıla damgasını vuran en önemli normatif siyasal etik uygulama-
ları olmuştur. Öte yandan özellikle Marksist etik2l üzerinden giden bir argüman zincii
de bağımlıhk, bağlantısızlık, Üçüncü Dünyacılık, emperyalizm, küresel/gezegensel ka-
pitalizm, yerellik gibi kavramların çözümleme ve eleştirisini ele alarak önemli bir ku-
ramsal/edimsel katkıda ve düzenlemede bulunmuştur.

Son yıllarda önemi giderek artan ve kurumsal sonuçlar da doğurmuş olan bir tar-
tışmaysa genel anlamda çevrecilik başlığı altında ele alınmaktadr. Doğanın, insanlarrn
ona atfettiği araçsal değerden bağımsız bir içsel değere sahip olduğu duruşundan hare-
ket eden bu tartışmalar,22 doğayılçevreyi koruma ve geliştirme, tür çeşitliliğini koruma,

çevre bilincinin oluşturulması ve/veya yükseltilmesi, atıkların azaltılması ve işlenmesi
gibi hususlar üzerinde hem kuramsal argümanlar öne sürmüş, hem de çok sayıda ku-
rumsal sonuçların elde edilmesine yol açmıştır.

Öte.yandan güncel normatif siyasal etiğin "ideal olmayan" şartlara uygulanması,
ömeğin uluslararası ilişkiler disiplinindeki savaş/barış tartışmalarını yeni bir düzeye

çekmiş, öte yandan sivil itaatsizlik ve devrim konusunu yeniden ele alarak ulusal söy-
lemde devlet-yurttaş tartışmalarına ayrı bir boyut katmıştır. Bu bağlamda uluslararası
ilişkiler düşüncesi açısından Yeni Uluslararası Düzen, önceleyici vuruş doktrini, "terö-
rizm", tek kutupluluk ve Birleşmiş Milletler'inA.{ATO'nun/AB'nin yeni rolü gibi izlek-
ler yoğun bir tartışma ortaml doğurmuştur. Öte yandan ulusal tartlşmalar açısından

20 Bukonudabkz.JamesP.Sterba(der.),Sr.ıcia1 andPoliticalPhilosophy-ContemporaryPerspectives,Rout-
ledge, London, New York: 2001 (özellikle s.24'1-386). Bu makalede "postmodem etik" kuramına değinmiyo_
rum. Bu konuda bkz. Zygmunt Bauman, Posımodern ğıiics, Blackwell Publishers, Oxford, Cambridge: l998.
Aynca bkz. Ali Yaşar Sanbay, "Politik Teori, Modernite ve Etik", Doğu Batı Düşünce Dergisi, Yıl l, Sayı 4,
AğustoslEylül/Ekim l998, s. 55_60.

21 Giriş niteliğinde bir ufuk taraması için bkz. Barry Hindess, "Marxism",A Crımpanion ıo Contemporary PoIi-
tical Philosophy, der. Robert E. Goodin, Philip Pettit, Blackwell Publishers, Oxford, Cambridge: |992, s.3l2-
332. Bir klasik olarak bkz. Tom Bottomore, Marksisı Diişünce Söztüğü, çev. Mete Tunçay. İletişim Yayınları.
İstanbul: 2002.

22 Peter Singer, "Ethics" Maddesi,The New Encyclopaetlia Briıannica: Macropaedia, Cilt l8, On Beşinci Ba-
sım, Chicago: l998, s. 5l8.
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azulık hakları, Sivil Toplum Kuruluşları, modemleşme, küreselleşme, kamusal alan gi-

bi konular halen ciddi biçimde ele alınmaktadır.
Nihayet biyoetik/biyopolitika üst başlığı altında tıp, biyoloji, genetik ve teknoloji-

nin "insan" üzerine etkileri çok çeşitii boyutlarda tartlşma konusu edilmeye baŞlanmıŞ-

tır. ilkin kürtaj ve ötenazi tartışınalarından doğan söz konusu etik mülahazalar, son yll-

larda genbilim ve teknolojik inkanlardaki gelişmelerle birlikte insanın değeri, doğru

yaşam nedir sorusu, özgürlük, karar verme gibı son derece önemli ve ciddi sorunsalla-

rı da kapsar hale gelmiştir. Gelecek yıliarın en zorluklu etik sorunsalı olması muhteııel

olan biyoetik/biyopolitika tartışmaları, insanlığın ve alışık olduğumuz kanıusal/özel Ya-

şantıınlzın yanl slra dinsel inançlarııı da geleceğine ilişkin temelli bir argüınantasyona

gidilmesine neden olacağa benzemektedir.23
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