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Yazar Notu
Elinizdeki bu eser, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nde okutulmak için
hazırlanmış bir ders notu niteliğindedir.

ÖNSÖZ
Ahlak felsefesi (etik) isimli dersimizin temel konusu, toplumsal bir olgu olarak ahlakın
ve ahlak felsefesinin ne olduğunu ortaya koymaktır. Bu bağlamda burada ilk olarak ahlakın ve
ahlak felsefesinin sınırlarını ve içeriğini ortaya koymaya çalıştık. Genel olarak ahlakın ve
ahlak felsefesinin ne olduğunun ortaya koyulmasıyla birlikte bu alana ait temel sorunlar ve
akımlar Antikçağ’dan günümüze kadar tarihsel bir sırayla işlenmiştir. Ahlak Felsefesi alanına
ilişkin temel sorunlar ve bunlara yönelik çözümler ilişkili filozoflar, felsefe okulları ya da
akımlar adı altında detaylı bir biçimde ortaya konulmuştur.
Bir toplumdaki insani ilişkilerin özünü belirleyen kurallar bütünü olarak
tanımlayabileceğimiz ahlakı ve bu toplumsal olguyu ele alan felsefe disiplini olarak ahlak
felsefesini diğer felsefe disiplinleri ile ilişkisini kurarak incelememiz, bize bu dersi çalışırken
büyük katkı sağlayacaktır.
Çalışmalarınızda göz önünde bulundurmanız gereken bir diğer önemli nokta, bu
kitapta sunulan bilgilerin sistematik bir bütün halinde hazırlanmış olmasıdır. Bunun için her
bölüm birbirinden tümüyle bağımsız ya da birbirinin tekrarı olarak değil, birbirini
tamamlayacak şekilde planlanmıştır. Dolayısıyla, kitabın her bir bölümünde sunulan dersleri,
bir diğeri ile ilişki içinde ve karşılaştırmalı olarak öğrenmeniz hem sizin için kolaylık
sağlayacak, hem de daha verimli olacaktır.
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KISALTMALAR


Bkz.: Bakınız
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YAZAR NOTU
Bu metin felsefe disiplinlerinden biri olan ahlak felsefesini tüm detayları ile birlikte
ortaya koyan bir çalışma olmaktan ziyade öğrencilere çalışmalarında eşlik edecek ders notları
olarak tasarlanmıştır. Bu kitabın hazırlanmasındaki başlıca amaç, bir konuya giriş yapmak,
konuya ilişkin temel kavramları ve önemli filozofların bu konulardaki görüşlerini genel olarak
sunmaktır. Böylece elimizdeki bu metin öğrencilerin yapacakları okumalarda onlara rehberlik
etmek amacını gütmektedir.
Ahlak felsefesini genel hatlarıyla ortaya koymaya çalıştığımız bu metni çalışırken
öğrencilerin daha zengin bir bakış açısına sahip olabilmeleri için hem konuyla ilişkili artı
okumalar yapmalarını ve hem de diğer felsefe disiplinleri ile ilişkisini kurarak çalışmalarını
tavsiye ederim.
Bu çalışmanın tüm okuyucularımıza katkı yapacağını umar, felsefi düşünmenin kişinin
yaşamında ne kadar gerekli ve olumlu anlamda dönüştürücü olduğunu bir kez daha
hatırlatmak isterim.
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1. AHLAK VE AHLAK FELSEFESİ (ETİK) NEDİR?
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde ahlak nedir, ahlak felsefesi ya da etik nedir? ile olgu-değer ilişkileri
bağlamında ahlak felsefesi konularını öğreneceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) İnsana özgü toplumsal bir olgu olarak ahlak nedir?
2) Ahlak felsefesi nedir?
3) Ahlak felsefesinin konu edindiği sorunlar nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Ahlak nedir?

Kazanım
Ahlakın ne olduğu ve felsefe
tarafından nasıl bir sorun
olarak ele alındığını ortaya
koyabilir.

Ahlak felsefesi ya da etik
nedir?

Ahlak felsefesinin yani
etiğin kapsamını, kendisine
konu edindiği temel kavram
ve sorunları ortaya koyabilir.

Olgu-değer ilişkileri
bağlamında ahlak felsefesi

Ahlak felsefesini toplumsal
bir bağlamda ve olgu-değer
ilişkileri kapsamında ele alıp
irdeleyebilir.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Okuma yaparak
Araştırma yaparak
Fikir yürüterek
Okuma yaparak
Araştırma yaparak

Okuma yaparak
Araştırma yaparak
Fikir yürüterek
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Anahtar Kavramlar
 Ahlak
 Etik
 Olgu
 Değer
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Giriş
Ahlak felsefesi (etik) dersinin bu ilk bölümde genel bir ifadeyle toplumsal bir olgu
olarak ahlakın ve ahlak felsefesinin ne olduğu, içeriği ve sınırları belirlenmeye çalışılmıştır.
Ahlak bir toplumdaki insani ilişkilerin özünü belirleyen kurallar bütünü olarak
anlaşılabilir. Burada insani ilişki derken kastettiğimiz şey, insanların birbirlerini insan olarak
görmeleriyle şekillenen eylem ve davranışlardır.
Ahlak felsefesi, kişiliğimizi ve davranışlarımızı belirleyen bir toplumsal olgu olarak
ahlakı ele alan felsefe disiplinidir. Ahlak felsefesi ahlakı, hem tarihsel bir olgu olarak hem de
normatif ve ideal bir bakış açısıyla ele alabilir. Bu anlamda ahlak felsefesi ya da etik, hem
analitik hem de sentetik ve spekülatif bir karakter ve işlevle karşımıza çıkabilir. Kısacası
filozoflar hem varolan toplumsal ahlakları analiz edip anlamaya hem de bize ideal ve evrensel
bir ahlak sistemi sunmaya çalışabilirler.
Bu bölümde ayrıca olay, olgu ve değer kavramları bağlamında ahlakın ve ahlak
felsefesinin içeriği ve sınırları belirlenmeye çalışılmıştır. Ahlakın ve ahlak felsefesinin
değerlerle ilgili olduğu söylenegelir. İnsan olmaktan kaynaklanan davranışlarımızı belirleyen
değerler, olaylar ve olgulardan ayrımlarıyla tanımlanabilirler. Olaylar öznel
beklentilerimizden bağımsız ortaya çıkan biricik ve tekil gerçekliklere, olgular ise yine öznel
beklentilerimizden bağımsız rutin ve genel gerçekliklere işaret ederler. Bu anlamda olaylar ve
olgular nesnel bir karakter taşırlar. Buna karşın değerler ise bu söz konusu nesnel
gerçekliklerin bizim kişiliğimiz ve öznelliğimiz üzerinde etkileri ve sonuçlarıyla
biçimlenirler. Bir değerin olgusal gerçekliği birey ve toplum tarafından algılanması ve
özümsenmesiyle ilgilidir.
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1.1. Ahlak Nedir?
Ahlak sözcüğü Arapça hulk kökünden gelmekte olup, tıpkı Yunanca ethos ve Latince
mos köklerinden kaynaklanan etik ve moral sözcükleri gibi, töre, gelenek, görenek,
alışkanlık, karakter, huy benzeri anlamlara gelmektedir.1 Felsefi çalışmalarda ahlak ve moral
sözcükleri kökenlerine uygun kullanılırken etik sözcüğü ise ahlak felsefesi ya da moral
felsefe anlamlarında kullanılagelmiştir.
Ahlak sözcüğünün töre, gelenek, görenek, alışkanlık, karakter, huy benzeri anlamlara
gelmesi konumuz bağlamında zengin çağrışımlara işaret etmektedir. Töreler ve gelenekler
insan davranışları bağlamında belli alışkanlıklara yol açmakta, bu alışkanlıklar toplumsal ve
bireysel düzlemde belli karakter ve huyların oluşmasına yol açmaktadır. İşte toplumsal yaşam
tarafından olumlanan ve desteklenen belli karakter ve huylardan beslenen belli davranış
kalıpları, o toplumun normlarını ve ahlakını oluşturmaktadır. Burada normal sözcüğü
Yunanca nomos kökünden gelmektedir ve gelenek, görenek, düzen, buyruk niteliğinde yasa
gibi anlamlara gelmektedir.2 Bu bağlamda nomosun işaret ettiği yasa ve düzen, doğal yasa ve
düzenden farklı olarak toplumsal bir yasa ve düzendir.
Yukarıda söylenenlerden hareketle ahlakı, tikel bir topluluktaki insanlar arası ilişkileri
düzenleyen ilke ve kurallar bütünü olarak tanımlayabiliriz. Bu ilke ve kuralların söz konusu
toplum ya da topluluğun olumlanan ve olumsuzlanan davranışlarını düzenleyen bir sistematik
yapı oluşturduğu söylenebilir. İlke ve kurallarla örülü her normatif düzen temel olarak
topluluk ya da sosyal grubu oluşturan bireylerin çoğunluğunca benimsendiği oranda bir
bağlayıcılık ve caydırıcılık taşıyacaktır. Ahlaki ilke ve kuralların belli bir devletin politik
otoritesi ve hukuksal yapısı tarafından gözetilip desteklenmesi ahlaki, politik ve hukuki
süreçler ve gerçeklik alanların iç içe olduğu gösterir. Bu bağlamda ahlak, siyaset ve hukuk
felsefeleri de yakın bir ilişki içindedir. Ahlak felsefesine eğitim felsefesi ve bilimi çerçevesi
içinde bakarsak, toplumsal eğitim sürecinin bireylerde oluşturulmuş normlar düzleminde bir
karakter yaratmaya çalıştığı rahatlıkla söylenebilir. Toplumsal yaşamın doğal örgüsü içinde
yaratılan bu karakterin, devletin resmi kurumları tarafından desteklenmesi, durumu pekiştiren
ve kalıcı kılan bir öge olarak karşımıza çıkarken, devlet tarafından desteklenmemesi ise sivil
toplum ve devlet arasında bir gerilim ögesi olarak karşımıza çıkacaktır.
Bu bağlamda herhangi tikel bir topluluğun ahlakı, kendine özgü ekonomik, politik ve
kültürel şartlarla belirlenir. Bu alanları birbirinden tümüyle yalıtmak olanaksızdır. Toplumsal
yaşamın birbiri içine geçmiş bu dokusu içinde ahlak, insanlar arası ilişkileri düzenleyen
kurallar bütünü olarak anlaşılabilir. Ahlak toplumun manevi gerçekliğinin bir ögesi olmasına
karşın tüm maddi gerçeklikten etkilenen ve etkileyen bir dinamizm taşır. Toplumda egemen
olan maddi ve manevi üretim süreçleri ahlaki yaşamın özünü ve dokusunu belirler.

1
2

Bkz. Doğan Özlem, Etik-Ahlak Felsefesi-, s.23 ve İ.Zeki Eyüboğlu, Türk Dilinin Terimleri Sözlüğü.
Bkz. F.E.Peters, Antik Yunan Felsefesi Terimleri Sözlüğü.
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1.2. Ahlak Felsefesi ya da Etik Nedir?
Ahlak felsefesi ya da etik, hem tarihsel gelişim seyri içindeki farklı ahlaki yapıları
felsefi düşünüş açısından konu edinebilir hem de tarihsel ve toplumsal tüm sınırlamaları aşan
evrensel bir ahlakın varlığına dair bir sorgulama ve arayışa işaret etmektedir. Ahlak felsefesi
bağlamında bu arayış temel olarak iyi nedir sorusu çerçevesinde şekillenmektedir. Zaten
bilindiği üzere iyi kavramı tıpkı doğru ve güzel kavramları gibi felsefenin temel
kavramlarındandır. Bu üç kavram aynı zamanda felsefi düşünüşün üç temel disiplini olan etik,
epistemoloji (bilgi kuramı) ve estetiğin (ağırlıklı olarak sanat felsefesi) alanlarını belirleyen
kavramlar olarak karşımıza çıkmaktadırlar.
Ahlak felsefesinin tarihsel gelişim seyri içinde farklı ahlaki norm ve değerleri analiz
etmesi, onun olgusal bir gerçeklik olarak tikel ahlaki yapılara dair analitik ya da diğer bir
ifadeyle çözümleyici işlevine işaret etmektedir. Böyle bir analitik işlev, ahlak felsefesinin tüm
tikel toplumsal sınırlamaları aşan evrensel norm ve değerler belirleme çabası için de bir zemin
oluşturmaktadır. Bu bağlamda etik ile uğraşan filozoflar genellikle olgusal gerçeklikten ya da
varolan gerçeklikten hareketle tüm insanlar için olması gerekenleri saptamaya çalışırlar. Buna
karşın Platoncu idealizmin varolan tikel gerçekliği ideal gerçekliğin kötü bir kopyası
olduğunu düşündüğünden, evrensel ve ideal gerçekliğin asıl başlangıcı oluşturması gerektiğini
düşünür ve felsefe tarihi bağlamında bu tavrında yalnız olduğu söylenemez. Örneğin Platon
varolan olgusal gerçekliğe transendent (aşkın) bir düzlemden hareketle evrensel ve zorunlu
normlar saptamaya çalışırken, Kant transendental (aşkınsal) bir düzlemden hareketle bir ahlak
felsefesi oluşturur. Bu bağlamda tikel toplumsal ahlakları barındıran empirik geçeklikle, olası
ideal ve evrensel bir ahlaki sistematiğin ilişkisinin nasıl düzenlenmesi gerektiği sorusu,
tümüyle ontolojik ve epistemolojik düzlemde yanıtlanabilir.

1.3. Olgu-Değer İlişkileri Bağlamında Ahlak Felsefesi
Olgu terimi, doğada ve toplumda olagelen olayları ayırıcı nitelikleri açısından
sınıflamamıza elveren genellemelere işaret etmektedir. Örneğin Fransız ya da Rus Ekim
Devrimi toplumsal bağlamda olagelmiş iki tarihsel olaydır. İşte bu söz konusu iki devrim
sonuçları ve kapsamları açısından çok önemli ve devasa birer tarihsel olaya işaret
etmekteyken, onların birer devrim olması ise tarihsel bir olguya işaret etmektedir. Doğa
alanından bir örnek vermek gerekirse elimizdeki taşı yere bıraktığımızda düşmesi doğal bir
olaya işaret ederken, yerçekimi ise doğal bir olgu ve yasaya işaret etmektedir. Bu anlamda
bütün doğal ve toplumsal yasalar eğer zorunlu ya da genellenebilir bir içerik taşıyorlarsa birer
olgu olarak nitelenebilirler. Şu anda dışarıda yağmurun yağıyor olması ya da bir aracın
geçiyor olması doğal ve toplumsal birer olaya işaret ediyorken yağmur ve trafik birer doğal
ve toplumsal olgudurlar. Bu anlamda olgular tekrarlanabilir genel durumlara işaret ederken
olaylar bu genel durumların anlık ve biricik örnekleri olarak karşımıza çıkmaktadırlar.
Dikkat edilirse toplumsal olgu ve yasalar doğal ve toplumsal olgulardan yalıtılamazlar
ve ancak onların varlığı üzerinde şekillenebilirler. Ya da diğer bir dile getirişle insan toplumu
doğasız varolamaz, fakat doğa insan toplumu olmaksızın varolabilir. Bu önemli ayrımın doğal
18

ve toplumsal olgu ve yasaların ayrımı bağlamında bir önemi vardır. İnsan açısından hem
doğal hem de toplumsal olgular ve onların zaman ve mekân içindeki örnekleri olarak olaylar
değerlendirmeye tabi tutulur. Ahlaki ve politik açıdan insan doğasını akılsal bir düşünüş
bağlamında iyi kavrayamayan ve toplumsal normlar bağlamında insan doğallığını yalnızca
bastırmayı hedefleyen bazı geleneksel toplumların modern toplumsal ilişkiler karşısında güç
kaybettiği görülmektedir.
Olgu ve değer ilişkileri de ahlak felsefesi bağlamında öncelikle analiz edilmesi
gereken ivedi bir sorundur. Olgu olan, olagelen şeylere, değer ise olması gereken, olması
istenen şeylere işaret etmektedir. Olgunun gerçeklikte bizim toplumsal ve bireysel
beklentilerimizden bağımsız olarak tüm olaylar bütününe işaret ettiği söylenebilir. Olgu
böylece gerçeklik alanına, işaret edilebilir ve ölçülebilir olaylar alanına karşılık gelmektedir.
Örneğin dışarıda şu an yağmur yağıyor olması doğal bir olay olarak işaret edilebilir ve
ölçülebilir bir şeydir. Bu olgusal gerçekliğin şu an için farklı insanlarda farklı sonuçlar ve
değerler yaratması ise farklı bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Yağmurun yağması o anda
tarlasını ekmiş bir çiftçi için ya da yaptığı çömlekleri kuruması için dışarıya bırakmış
çömlekçi için farklı bir değer taşıyacaktır. 3 Birisi için iyi olan bir olay başkası için kötü
olacaktır. Bu durumda değerler öznelliğimizden bağımsız olarak var olan doğal ve toplumsal
olguların, toplumsal ve kişisel beklentilerimize yönelik etki ve sonuçlarıyla dolayımlı ya da
ilgilidir. Toplumsal gerçekliği gözlediğimizde ekonomik, estetik, ahlaki, politik ve dinsel
olarak örneklendirilebilecek birçok farklı değerden söz edilebilir. Örneğin dinî inançları olan
birisi için bir ibadet yeri dinî inançları olmayan birisine göre farklı bir içerik ve değerle
karşımıza çıkacaktır. Örneğin Mozart’ın bir senfonisi ya da Zeki Müren’in bir şarkısı her
insan için aynı değer ve anlamı taşımayacaktır. Ahlaki alandan bir örnek vermek gerekirse
yalan söylemek ya da sözünü tutmak tüm bireyler tarafından aynı şekilde
değerlendirilmeyecektir. Değerler bizi kendi içeriklerine uygun şekilde davranmaya yönelten
ilkeler olarak anlaşılabilirler. Bu bağlamda ahlaki, siyasi, dinî, ekonomik ve estetik gibi farklı
değerlerin varlığı söz konusudur.
Değerlerin kendileri de birer toplumsal olgu olarak karşımıza çıkarlar. Toplumda
içselleşmiş normlar, kişisel değer yargıları ve bireysel öznelliğimizin beklentilerinden
bağımsız bir gerçeklik alanı olarak karşımızda durur ve bizi her gerçeklik alanı gibi belirler ve
sınırlarlar. Buna karşın fiziksel olgulardan farklı olarak değerler, birer toplumsal olgu olarak
doğrudan gözlenebilen ve ölçülebilen olgular değildirler. Değerler daha çok insanların olgusal
gerçeklik karşısında oluşturduğu karakterle biçimlenen içsel tepki mekanizmalarına işaret
ederler. Bu içselleşmiş tepki mekanizmaları ya da davranış kalıpları, bizi çoğunlukla uzun
soluklu düşünmeden olaylar karşısında tepki vermeye ve davranmaya yönlendirirler. İşte
ahlak felsefesinin bir diğer görevi de bu içselleşmiş tepki mekanizmalarını ve davranış
kalıplarını bilince kavuşturmak ve onların normatif değeri konusunda bir felsefi düşünüş ve
tartışma süreci başlatmaktır. Ahlak felsefesi, davranışlarımızı belirleyen değerlerin ve
karakter özelliklerimizin bilinçli bir düşünüş süreciyle sorgulanmasını hedefler.

3

Ahmet Arslan, Felsefeye Giriş, Vadi Yayınları, Ankara, 2001; s.100.

19

Değerler bize içinde bulunduğumuz toplumun düzeni bağlamında tikel bir yön
duygusu ve disiplin verirler. Davranışlarımızı yöneten değerlerimizi kendi yalıtılmış bireysel
varlığımız içinde üretemeyiz. Belli bir değerler sistemi içine doğarız. İster ailemiz ve isterse
tüm toplum açısından belli davranışları göstermemiz beklenir. Bu beklenti her zaman göz ardı
edilebilecek, umursanmayacak bir hafifliğe sahip değildir. Toplumsal beklentiler bireysel
benlikleri ve onların bu beklentilere aykırı davranma arzularını baskılar. Böylece doğal
olgulardan farklı olarak doğrudan işaret edilemeyen toplumsal değerler, bireyler için oldukça
nesnel ve bağlayıcı bir forma bürünürler. Toplumsal değerler insana yalnızca bir doğa varlığı
olmadığını ve bir kültür varlığı olduğunu sürekli hatırlatırlar. İnsan toplum içinde kendi
dolaysız bedensel varoluşunu ve onun içgüdü ve içtepilerini sürekli denetleme, düzenleme
gereksinimi içindedir. Ahlak insanı toplumsal kurallar bağlamında sürekli biçimlendirir ve
denetler.
Bu ilk bölümün bazı sonuçları şöyle özetlenebilir: Ahlak toplumsal bir olgu olarak
doğal gerçeklik ve olgulardan yalıtılamaz. Bu bağlamda olgular ve değerler karşılıklı olarak
birbirlerini belirleyen bir yapı içindedirler. Toplumsal bir varlık olarak birey, olguların
değerlere dönüştüğünü ve değerlerin olgusal bir gerçekliğe evrildiği bir tarihsel süreç içinde
yaşar.
Ahlak felsefesi de ahlakın özünü oluşturan değerlerin bu ikili karakterine uygun
olarak, hem analitik hem norm ya da değer koyucu bir işleve sahip olabilir. Filozoflar ahlak
felsefesi bağlamında hem varolan ahlaki sistemleri, toplumların kendilerine özgü ahlaklarını
anlamaya hem ideal ve evrensel bir ahlaki anlayış ve sistematiği ortaya koymaya
çalışabilirler.

20

Uygulamalar
1) Ahlakın ve ahlak felsefesinin toplumsal bir olgu olarak içeriğini irdeleyiniz.
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Uygulama Soruları
1) Ahlak felsefesinin kendisine konu edindiği temel sorunlar nelerdir? Tartışınız.
2) Ahlak felsefesinin değer koyucu işlevini, toplumsal olay ve olgular bağlamında
tartışınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu ilk bölümde genel olarak, toplumsal bir olgu olarak ahlakın ve ahlak felsefesinin ne
olduğunu, içeriğini ve sınırlarını belirledik. Bu bölümde ayrıca olay, olgu ve değer kavramları
bağlamında ahlakın ve ahlak felsefesinin içeriğini ve sınırlarını ortaya koyduk.
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Bölüm Soruları
1) ‘Ahlak’ teriminin açıklaması olarak aşağıda verilen şıklardan hangisi doğrudur?
a) Ahlak güzel söz söyleme sanatıdır.
b) Ahlak bize doğru düşünmenin
anlayabilmemizi sağlayan sistemdir.

kurallarını

öğreterek

varlığın

doğasını

c) Ahlak Mutlak’ın sadece kendinde değil aynı zamanda kendisi için de olduğunu
kavrayabilmemizi sağlayan kurallar bütünüdür.
d) Ahlak bir toplumdaki insani ilişkilerin özünü belirleyen kurallar bütünüdür.
e) Ahlak doğada içkin olan yasayı anlama yetisinin kategorilerine uygun olarak
kavrayıp ona göre davranmamızı sağlayan öğretidir.
2) Ahlak felsefesi için aşağıda yapılan tanımlamalardan hangisi doğrudur?
a) Ahlak felsefesi varlık olarak varlığın ne olduğunu araştıran felsefe disiplinidir.
b) Ahlak felsefesi düşünmenin yasalarını ortaya koyarak doğru akıl yürütebilmemizi
sağlayan felsefe disiplinidir.
c) Ahlak felsefesi kişiliğimizi ve davranışlarımızı belirleyen toplumsal olgu olarak
ahlakı ele alan felsefe disiplinidir.
d) Ahlak felsefesi insanın bilgisinin sadece öznel olabileceğinin kanıtlamasını yapan
felsefe disiplinidir.
e) Ahlak felsefesi toplumlar arasındaki ilişkilerin doğasını anlamamızı amaç edinen
felsefe disiplinidir.
3) Aşağıda verilen kavramlardan hangisi ahlak felsefesinin temel kavramıdır?
a) Transendental
b) İyi
c) Gerçek
d) Sonsuz
e) Evrensel
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4) Ahlak felsefesine ilişkin aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Ahlak felsefesi ahlakı, hem tarihsel bir olgu olarak hem de normatif ve ideal bir
bakış açısıyla ele alabilir.
b) Ahlak felsefesi hem tarihsel gelişim seyri içindeki farklı ahlaki yapıları felsefi
düşünüş açısından konu edinir hem de tarihsel ve toplumsal tüm sınırlamaları aşan evrensel
bir ahlakın varlığına dair bir sorgulama ve arayışa işaret eder.
c) Ahlak felsefesinin tarihsel gelişim seyri içinde farklı ahlaki norm ve değerleri
analiz etmesi, onun olgusal bir gerçeklik olarak tikel ahlaki yapılara dair analitik ya da diğer
bir ifadeyle çözümleyici işlevine işaret etmektedir.
d) Ahlak felsefesi temel olarak ‘iyi’ nedir sorusu çerçevesinde şekillenmektedir.
e) Ahlak felsefesi iyi, doğru ve aşkın kavramlarının ayrımını yaparak insanlar
arasındaki ilişkileri nesnel bir düzene oturtmayı amaçlar.
5) “....öznel beklentilerimizden bağımsız ortaya çıkan biricik ve tekil
gerçekliklere,....ise yine öznel beklentilerimizden bağımsız rutin ve genel gerçekliklere işaret
eder.” cümlesinde boş bırakılan yerlere gelecek kavramlar aşağıdaki şıkalrdan hangisidinde
doğru verilmiştir?
a) Olaylar – Olgular
b) Olaylar – Değerler
c) Değerler – Olgular
d) Olgular – Kavramlar
e) Değerler – Kavramlar
6) Aşağıda verilen örneklerden hangisinde olay ve olgu arasındaki ayrım doğru
verilmiştir?
a) Fransız devrimi bir olgudur, genel olarak devrim ise olaya işaret eder.
b) Dışarıda yağmur yağıyor olması bir olgudur, yağmur ise doğal bir olaydır.
c) Taşı yere bıraktığımızda düşmesi doğal bir olaydır, yerçekimi ise doğal bir olgudur.
d) Şu an sınav oluyor olmam bir olgudur, sınav ise olaya işaret eder.
e) İkinci dünya savaşı bir olgudur, genel olarak savaş ise olaya işaret eder.

25

7) Olgu ve değer tanımlamaları için aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
a) Olgu doğada ve toplumda olagelen olayları ayırıcı nitelikleri açısından
sınıflamamıza elveren genellemelere, değer ise daha çok insanların olgusal gerçeklik
karşısında oluşturduğu karakterle biçimlenen içsel tepki mekanizmalarına işaret eder.
b) Olgu öznel beklentilerimizden bağımsız ortaya çıkan biricik ve tekil gerçekliklere,
değer ise öznel beklentilerimizden bağımsız rutin ve genel gerçekliklere işaret eder.
c) Olgu olması gereken, olması istenen şeylere, değer ise olan, olagelen şeylere işaret
eder.
d) Olgu öznel bir karakter taşır, değer ise nesnel bir karakter taşır.
e) Olgu gözlemlenebilir ya da ölçülebilir olmayan gerçekliklere işaret ederken, değer
ise ölçülebilir gerçekliklere işaret eder.
8) Aşağıdakilerden hangisi ahlak sözcüğünün anlamları arasında yer almaz?
a) Gelenek
b) Karakter
c) Evrensel
d) Huy
e) Görenek
9) Değer kavramı ile ilişkili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
a) Değerler bize içinde bulunduğumuz toplumun düzeni bağlamında transendent
(aşkın) bir yön duygusu ve disiplin verirler.
b) Değerler tıpkı fiziksel olgular gibi doğrudan gözlenebilir ve ölçülebilirler.
c) Değerler sadece ahlak alanına aittir, bunun dışında siyasi, dini, estetik vb.
değerlerden bahsedemeyiz.
d) Değerler olması gereken, olması istenen şeylere işaret eder.
e) Değerler öznelliğimizi aşan ve yalnızca nesnellik alanına ait olan olgulardır.
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10) Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Ahlak felsefesi ahlakı, hem tarihsel bir olgu olarak hem de normatif ve ideal bir
bakış açısıyla ele alabilir.
b) Toplumsal yaşam tarafından olumlanan ve desteklenen belli karakter ve huylardan
beslenen belli davranış kalıpları, o toplumun normlarını ve ahlakını oluşturmaktadır.
c) Ahlakı, tikel bir topluluktaki insanlar arası ilişkileri düzenleyen ilke ve kurallar
bütünü olarak tanımlayabiliriz.
d) Filozoflar hem varolan toplumsal ahlakları analiz edip anlamaya ve hem de bize
ideal ve evrensel bir ahlak sistemi sunmaya çalışabilirler.
e) Ahlak felsefesi ahlakı sadece tarihsel bir olgu olarak ele alır.

Cevaplar
1) d , 2) c , 3) b , 4) e , 5) a, 6) c, 7) a, 8) c, 9) d, 10) e
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2. AHLAK FELSEFESİNİN FELSEFENİN DİĞER
DİSİPLİNLERİYLE İLİŞKİSİ

28

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde ontoloji ve etik, epistemoloji ve etik, estetik ve etik ve son olarakta
siyaset felsefesi ve etik konularını öğreneceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Etik ile diğer felsefe disiplinleri arasında ne türden bağlantı ve ilişkiler söz
konusudur?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Ontoloji ve etik

Ontoloji ile etik arasında ne
türden bağlantı ve ilişkiler
olduğunu ortaya koyabilir.

Epistemoloji ve etik

Estetik ve etik

Siyaset felsefesi ve etik

Epistemoloji ile etik arasında
ne türden bağlantı ve
ilişkiler olduğunu ortaya
koyabilir.
Estetik ile etik arasında ne
türden bağlantı ve ilişkiler
olduğunu ortaya koyabilir.
Siyaset felsefesi ile etik
arasında ne türden bağlantı
ve ilişkiler olduğunu ortaya
koyabilir.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Okuma yaparak
Araştırma yaparak
Fikir yürüterek
Okuma yaparak
Araştırma yaparak
Fikir yürüterek
Okuma yaparak
Araştırma yaparak
Fikir yürüterek
Okuma yaparak
Araştırma yaparak
Fikir yürüterek

31

Anahtar Kavramlar
 Ontoloji
 Epistemoloji
 Estetik
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Giriş
Ahlak felsefesi felsefenin diğer disiplinleriyle yoğun ve derin bir ilişki içindedir.
Bunun nedeni öncelikle felsefi düşünüşün kendine özgü düşünüş yöntemi ve sistematiği
içinde bir bütünlük oluşturmasıdır. Felsefenin her bir disiplini felsefi bütünlüğün bir dalı ve
unsuru olarak varolabilir ve anlaşılabilir.
Varlık felsefesi (ontoloji) insanın varlık evreninde nasıl bir yeri olduğunu ele aldığı
için, ahlak felsefesiyle derin ve yoğun bir ilişki içindedir. Bunun nedeni ise ahlakın tümüyle
bilinçli ve akılsal bir varlık olarak insan iradesi ve davranışlarıyla ilgili olmasıdır.
Bilgi felsefesi (epistemoloji) ise bilginin neliği, sınırları ve kapsamıyla ilgilenen
felsefe disiplini olarak ahlak felsefesini doğrudan etkiler. İnsan öncelikle bilen ve bilinçli bir
özne olarak, ahlaki değer ve davranışların öznesi olarak ortaya çıkabilir ve kendisini
gerçekleştirebilir.
Estetik ya da sanat felsefesi ise güzel olanın ve sanatsal yaratımın özüne odaklanan
felsefe disiplini olarak ahlak felsefesiyle karşılıklı dinamik bir ilişki içindedir. Sanatçı
toplumda bireysel kişiliklerdeki norm ve karakterlerin serimlenmesi yoluyla insanın ahlaki
içgörüsünü besler. Aynı şekilde herhangi bir sanatçının ve dolayısyla sanatsal yaratımın
ahlaki ilke ve normlardan bağımsız ve yalıtık var olması düşünülemez.
Bu bölümde son olarak siyaset felsefesiyle ahlak felsefesinin ilişkisi ele alınmıştır.
İnsanı insan yapan siyasi ya da diğer bir dile getirişle politik kurumları ele alan siyaset
felsefesiyle, bu siyasi kurumlaşmanın özünü oluşturan ahlaki ilke ve normları ele alan ahlak
felsefesinin birbirinden ayrı anlaşılması mümkün değildir.
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2.1. Ontoloji ve Etik
Varlık felsefesi ya da varlık öğretisi anlamlarına gelen ontoloji, felsefenin önemli ve
temel disiplinlerinden birisidir. Varlığın ve varoluş sürecinin genel özellikleri ve dinamikleri
üzerinde derinlikli bir kavramsal sistematiğe sahip olmadan insanın ahlaki gerçekliği üzerinde
derinlikli bir anlayış ve bilinç geliştirmek olanaklı değildir. Öncellikle insan tüm maddi ve
manevi boyutlarıyla var olan gerçeklik alanına aittir. İnsan gerçek bir varlık olarak varoluş
düzleminin neresinde yer almaktadır? İnsan nasıl bir varlıktır ve bu çerçevede onun ahlaki
davranışları nasıl anlaşılmalıdır? Bu tür sorular ontolojik (varlık felsefesi) zeminli etik (ahlak
felsefesi) sorularıdır.
İnsanın tüm varlık düzlemleri kendi karmaşık gerçekliğinin içinde özümsediği
söylenebilir. İnsan bedeniyle doğal bir varoluşa sahiptir; fiziksel ve kimyasal bileşenlerden
oluşan inorganik gerçekliği canlılığının zeminini oluşturan organik bedeninin içeriğini
oluşturur. İnsan bu organik bedeniyle diğer hayvanlarda olduğu üzere dış dünyayı
algılamasına elveren belli duyu yetilerine ve onlarla dolayımlı belli iç yaşantı ve duygulara
sahiptir. Fakat insan yalnızca duyu yetilerine ve çeşitli duygulanımlara değil, diğer
hayvanlardan farklı olarak yüksek bir soyutlama, dil ve düşünme yetisine de sahiptir. Birçok
filozof ve düşünür tarafından insan akıllı hayvan olarak tanımlanır. Akıllı ile kastedilen
kavramlarla düşünme yetisiyken, hayvan ya da hayvanlıkla kastedilen ise insanın biyolojik
yani bedensel varlığıdır. Bu bağlamda insan hem akıl sahibi bir varlık hem de beden sahibi bir
varlık olduğu için, maddi ve manevi gerçekliklerin gerilimli ve iç içe varlığıyla dolayımlı
dinamik bir varlıktır. Aklın evrensel ve mantıki kurallarıyla bedenin doğal içgüdü ve itkileri
insan davranışlarını ve ahlaki gerçekliği belirler. Eğer insan kendisini dolaysız bir şekilde
bedeninin dolaysız içgüdü ve itkilerini doyurmaya yöneltirse bir hayvandan farkı kalmazdı.
İnsan diğer hayvanlardan farklı olarak doğanın ve bedenin emrinde yaşamaz. İnsan ayrıca onu
diğer hayvanlardan ayırt eden kendine özgü akılsal düşünme yetisiyle biçimlenen, bir irade ve
davranış kültürüne sahiptir.
Aklıyla biçimlenen iradesi insanı bir kültür ve tarih varlığı kılar. Hem teknolojik hem
de manevi anlamda insan kendi dolaysız doğal varoluşunu sürekli kavrayarak
biçimlendirmeye çalışır. Böylece doğanın döngüsel ve tekrarlayıcı sürecine koşut bir tarihsel
gelişim ve dönüşüm süreci ortaya çıkar. Bir tarih ve toplum varlığı olarak insan, doğal
içgüdülerini iradesi ya da istenciyle denetler ve yücelttir. İnsan içgüdülerinin bu denetlenme
ve yüceltilme sürecinde ahlaki norm ve değerlerin büyük bir işlevi vardır. Yalnızca ekonomik
beklentiler ve hayat standardının maddi olarak yükseltilmesi değil, insan ruhunun düşünsel ve
tinsel olarak derinleştirilmesi ve yüceltilmesi de tarihsel dönüşüm sürecinin motoru olarak
işlev görür. Giyilen kıyafetlerden yenilen yiyeceklere, oturulan evlerden çalışılan mekânlara
her şey teknolojik bir gelişim sürecinden nasibini alır. Aynı zamanda inanılan değerlerden
ahlaki ilke ve normlara, bilimsel ve sanatsal varsayımlardan felsefi ve metafizik kavramlara
değin her şey tarihsel değişim ve gelişim sürecinden nasibini alır. Bu anlamda insan kendi
akılsal düşünme yetisiyle kendi doğal varoluşunu sürekli tahkim edip dönüştürerek var olan
tarihsel bir varlık olarak karşımıza çıkar. Ahlakı da bu dönüşüm sürecinin önemli bir
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bileşenidir. Ahlak felsefesi de insana özgü bu ontolojik dönüşüm sürecini göz ardı ederek iş
göremez ve anlaşılamaz.

2.2. Epistemoloji ve Etik
Bilgi felsefesi (epistemoloji) bilindiği üzere felsefenin bilginin niteliğini, kökenini ve
sınırlarını ele alıp inceleyen disiplinidir. Epistemoloji Modern Felsefe ile birlikte belirgin bir
şekilde ortaya çıkmış ve yükselişe geçmiş bir felsefe disiplini olarak Modern Dönem Ahlak
Felsefesi (Etik) tartışmalarını şekillenmesinde önemli bir rol oynamıştır. Bilgi sürecinde
öznenin rolünün ön plana çıktığı modern ruh aynı zamanda ahlaki öznenin davranış sürecine
dair derin felsefi tartışmaları da beraberinde getirmiştir. Fakat bu demek değildir ki ahlak
felsefesine dair tartışmalar modern döneme özgü tartışmalardır. Modern öncesi dönem, Antik
ve Orta Çağ felsefe geleneği ahlakı içeriği olarak alan felsefi düşünüşün ürünleriyle doludur.
Tüm felsefe tarihi boyunca gözlemlenen bu tartışmalarda epistemolojik sorun, çözüm ve
tavırların etik sorun, çözüm ve tavırlarla koşut olduğunu, bu iki alanın birbirini sürekli
beslediğini görmekteyiz.
Bilginin neliği, kökeni ve sınırlarına dair bir tartışma aynı zamanda insan
davranışlarının, ahlaki yönelimlerin neliği, kökeni ve sınırlarına dair bir tartışma olarak da
görülebilir. Bilgi alanında empirik, göreli veya pragmatist bir duruş sergileyen bir filozofun,
etik alanında bu epistemolojik duruşuna aykırı bir yönelime sahip olması pek olası değildir.
Büyük filozofların ontolojik, epistemolojik, etik ve estetik yönelimlerinin bir sistematik
yöntem dâhilinde birbirine bağlı olduğu rahatlıkla söylenebilir. Bilgi ve ahlak felsefelerinin
yakın ve içsel ilişkilerine dair yine başka bir örnek vermek gerekirse, insan bilgisinin
kaynağının akıl olduğunu söyleyen bir filozof insanin ahlaki davranışlarının kaynağını da
akılda bulacaktır. Bu anlamda söz konusu filozofun insan duyarlılık ve duygularının insanın
ahlaki davranışlarının oluşum süreci üzerindeki etkilerine dair daha mesafeli ve kuşkucu bir
tavır alış içinde olacağı aşikârdır.
Öncelikle yukarıda varlık felsefesi (ontoloji) ve ahlak felsefesi (etik) ilişkileri
bağlamında dile getirdiğimiz üzere, insan akılsal düşünme yetisine sahip olarak belli bazı
bilgilerle donatılmış tarihsel bir varlıktır. Ancak sahip olduğu bilgi birikimi ve bilinçlilik
durumuyla insan, ahlaki bir özne olarak karşımıza çıkabilir. Eğer insan tarihsel süreç boyunca
toplumsal olarak edindiği bilgilerden ve kültürden mahrum olsaydı, ahlaki bir özne olamazdı.
Hayvanların insani anlamda bir iradeleri ve ahlakları yoktur, çünkü onlar kendi dolaysız
içgüdülerini belirleyen ve dönüştüren bir bilgi durumuna ve akılsal yüceltme sürecine iye
değildirler. Bu nedenle ahlak ilkelerden mahrum bilgisiz ve bilinçsiz hayvanlar, deliler ve
yeterince olgunlaşmamış çocuklar, ahlaki yargılama ve değerlendirmenin konusu olamazlar.
Tüm bu söylenenler, bilginin ne olduğunu ele alan felsefe disiplini olarak
epistemolojiyle, insani değer ve davranışları ele alan ahlak felsefesinin neden iç içe bir
gelişim süreciyle biçimlendiğini bize gösterirler.
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2.3. Estetik ve Etik
Estetik ya da sanat felsefesi de yine ahlak felsefesi (etik) alanına dair inceleme ve
tartışmalarla yakından ilgili bir felsefe disiplinidir. Estetik güzelin neliğine ve kökenlerine
dair bir sorgulama içindeyken, etik bilindiği gibi insan davranışları bağlamında iyinin neliğine
ve kökene dair bir sorgulama içindedir. Antik Dönem filozofları genel olarak bu iki kavramı,
yani güzel ve iyi kavramlarını eş anlamlı olarak düşünmüşler ve birbirlerinden pek
ayırmamışlardır.
Güzellik insani arzu ve iradeyi kendisine çeken ve biçimlendiren değer olarak, ahlaki
norm ve değerlerle yakından ilgilidir. Eğer güzellik ya da kişinin güzel bulduğu şey insanı
mutlu ediyorsa ve insan içten gelen bir yönelimle güzel bulduğu şeye yöneliyorsa güzel ve iyi
olduğu düşünülen değerlerin çakışması ve ortaklığı insanı mutlu edecektir. Bu nedenle iyiyi
ve güzeli çakıştıran ve onların ortak değerler olduğunu savunan Antik Dönem filozofları
mutluluk ahlakına sahiptiler. İnsanı kendisine içten bir arzuyla çeken güzellik değerleriyle
ahlaki iyilik değerlerinin birbirine çakışmadığı ve ayrıştığı bir kişilik ve toplum yaşamı ise
tümüyle bir gerilim ve kendiyle çatışma sürecine işaret eder.
Sanat felsefesi anlamında estetik, bize ahlaki olarak ne verebilir? Güzelin dışavurumu
olarak sanat yapıtının insanı ahlaki açıdan yücelttiği ve arındırdığı düşüncesi Aristoteles ve
daha öncesine kadar geri götürülebilir. Sanat yapıtı öncelikle bir karakter ve kişilik analizi
olarak da görülebilir. Sanat yapıtı bize bizi gösterir, bize ayna tutar. Sanat bu anlamda insan
ruhunun bir dışavurumu olarak, dolaysız olarak işaret edilemeyen ahlaki duygu ve değerlerin
canlı imgeler ve olay örgüleri bağlamında göz önüne getirir. Bu anlamda denilebilir ki iyi bir
sanat yapıtı insanın ahlaki içgörüsü ve kavrayışını besler.
Olguya ters yönden baktığımızda ise ahlakın ve genel olarak insan kişiliğini belirleyen
tüm normatif ve ideolojik kalıpların sanatçının kişiliğini ve üretim sürecini belirlediği
söylenebilir. Tırnak içinde “ahlaksız bir sanatçı” ve dolayısıyla sanat ve estetik anlayıştan söz
edilemez. Örneğin Dostoyevski ya da Balzac kendi toplumsal ve ahlaki değerlerinin
gerçekliğinden bağımsız var olamazlar. Böylece sanatçının ahlaki ve politik görüş ve
yönelimleri onun sanatını doğrudan etkiler. Bu söz konusu etkinin sanatçıyı sanatçı yapan
unsur olmadığı, herkesin ahlaki bir perspektife sahip olmakla birlikte sanatçı olmadığı
söylenmelidir. Bu saptama doğrudan “sanat sanat için midir.”, “sanat toplum için midir.”
tartışmasıyla ilgilidir. Sanatın doğasına dair bu iki anlayışı, birbirinden tasarımsal bir katılıkla
ayırmak kavrayışımıza olumlu bir katkı sunmayacaktır. Sanatın ve sanatçının toplumla ve
ahlaki normlarla ilişkisi hem sanat felsefesi hem de ahlak felsefesi bağlamında ele alınabilir.
Ne sanatçıyı ve estetik algıyı ahlaki vicdan ve iradeden ne de ahlaki vicdan ve iradeyi
sanatçının kişiliği ve estetik algıdan tümüyle yalıtarak kavrayabiliriz.

2.4. Siyaset Felsefesi ve Etik
Siyaset felsefesi toplumsal iyilik ve mutluluğun siyasal ve kurumsal gerekleri üzerinde
bir inceleme ve sorgulama olarak karşımıza çıkarken, ahlak felsefesi ya da etik genel olarak
insan iyiliği ve mutluluğunu sorgular ve bireysel öznenin vicdan ve davranışlarına odaklanır.
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Kısacası siyaset felsefesi insani iyilik ve mutluluğun siyasal ve kurumsal gerekleri üzerinde
yoğunlaşan bir düşünce disipliniyken, ahlak felsefesi genel ve kavramsal olarak iyilik ve
mutluluğun özü ve mahiyeti üzerinde yoğunlaşan bir düşünce disiplinidir. Doğrusu bireyi
toplumdan ve toplumu ise siyasal ya da diğer bir ifadeyle politik kurumlaşma ve iktidardan
ayrı düşünmek pek olası değildir. Fakat çeşitli felsefe ve bilim dallarının kendi alanlarında
yoğunlaşıp derinleşmeleri için, inceleme alanlarını sınırlandırmaları zorunlu görünmektedir.
Hele günümüz dünyasında bilgi ve kültür birikiminin devasa oranda artmış olduğu şartlarda,
felsefe ve bilimler alanında uzmanlaşma kaçınılmaz bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır.
Aslında ilk filozoflarda politik ve etik meselelerin birlikte ele alındığını görmekteyiz.
Toplum, devlet ve birey ilişkilerinin nasıl düzenlenmesi gerektiği sorunu, insan için ve
insanların karşılıklı ilişkileri açısından neyi iyi ve doğru olduğu tartışmasından ayrılamaz.
Hem siyaset felsefesi hem de ahlak felsefesinin insanlar arası ilişkilerin nasıl düzenlenmesi
gerektiğine dair temel bir problemden hareketle ortaya çıktığı ve ivme kazandığı söylenebilir.
Siyaset felsefesi tıpkı ahlak felsefesi (etik) gibi, ikili bir perspektifle biçimlendirilip ele
alınabilir. İlkin siyaset felsefesi, tarihsel ve toplumsal bağlamda var olan tikel ve kendine
özgü siyaset kurumlarının felsefi olarak analizi olarak karşımıza çıkabilir. Bu çabanın
istisnasız bütün filozoflarda var olduğunu görmekteyiz. İkinci olarak siyaset felsefesi
karşımıza kural koyucu ve idealist bir perspektifle çıkabilir. Örneğin Platon siyasi ya da diğer
bir ifadeyle politik açıdan neyin olması gerektiğine odaklanır. İdeal bir düzlemden hareketle,
idealar teorisinden hareketle devlet kurumunu ve politik gerçekliği tanımlamaya çalışır.
Oysaki modern dönem analitik düşünürler öncelikle var olan siyasi gerçekliği analiz etmeyi
hedeflerler.
Siyasi ve ahlaki gerçekliği iç içe örülmüş olarak gördüğümüzde siyaset ve ahlak
felsefelerini de birbirinden yalıtık ve soyut bir şekilde kavramak zorlaşacaktır. Aristoteles
insan bireyini politik hayvan olarak tanımlamıştır. Gerçekten bireyi toplumsal ilişkilerden ve
bu toplumsal ilişkilerin kurumsal ve politik dolayımlarından soyutlayarak anlamak ve
kavramak olası değildir.
Kısaca özetlemek gerekirse ahlak felsefesi felsefenin diğer disiplinleriyle bir bütün
oluşturduğundan, söz konusu alana ilişkin terminoloji ve tartışmaların anlaşılması belli bir
düzeyde ontoloji, epistemoloji ve estetik bilgisini gerektirir.
Bu anlamda ontoloji, epistemoloji, sanat felsefesi ve siyaset felsefesine dair belli başlı
kavram ve akımları bilmeden ahlak felsefesi yapmak mümkün değildir. Aynı şekilde ahlak
felsefesine dair temel kavram ve perspektifleri bilmeden felsefenin diğer alanlarında
derinleşmek ve kendini geliştirmek pek kolay ve verimli olmayacaktır.
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Uygulamalar
1) Ahlak felsefesinin felsefenin diğer disiplinleri ile olan ilişkisini irdeleyiniz.
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Uygulama Soruları
1) Siyaset felsefesi ile ahlak felsefesinin neden birbirleri ile karşılıklı ve zorunlu bir
bağlantıya sahiptirler? Tartışınız.
2) Varlık felsefesi (ontoloji) ve ahlak felsefesi (etik) ilişkileri nasıl tanımlanabilir?
Tartışınız.
3) Bilgi felsefesi (epistemoloji) ve ahlak felsefesinin ilişkileri nasıl tanımlanabilir?
Tartışınız.
4) Estetik ya da sanat felsefesi ahlak felsefesiyle ne tarz bir karşılık ve dinamik
ilişkiye sahiptir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde genel olarak varlık felsefesi, bilgi felsefesi, estetik ve siyaset felsefesinin
ne olduğunu belirttik. Bununla birlikte ayrıntılı bir biçimde bu alanların ahlak felsefesi ile
nasıl bir ilişki içerisinde olduklarını ortaya koyduk.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi ahlak felsefesinin ilişkili olduğu felsefe disiplinlerinden
biri değildir?
a) Ontoloji
b) Mutlak İdealizm
c) Epistemoloji
d) Estetik
e) Siyaset felsefesi
2) Varlık felsefesinin (ontoloji) ahlak felsefesi ile ilişkili olmasının nedeni aşağıdaki
şıklardan hangisinde doğru verilmiştir?
a) Varlık felsefesi bilginin neliği, sınırları ve kapsamıyla ilgilendiği için ahlak
felsefesi ile yakından ilişkilidir.
b) Varlık felsefesi varlığı varlık olmak bakımından incelediği için ahlak felsefesi ile
ilişkilidir.
c) Varlık felsefesi güzel olanın nesnel gerçekliğini ortaya koymaya çalıştığı için ahlak
felsefesiyle ilişki içerisindedir.
d) Varlık felsefesi bize doğru düşünmenin kuralları öğrettiği için ahlak felsefesi ile
ilişkilidir.
e) Varlık felsefesi insanın varlık evreninde nasıl bir yeri olduğunu ele aldığı için ahlak
felsefesi ile derin ve yoğun bir ilişki içindedir.
3) İnsan davranışlarını ve ahlaki gerçekliği belirleyen nedir?
a) İnsan davranışlarını ve ahlaki gerçekliği aklın evrensel ve mantıki kurallarıyla,
bedenin doğal içgüdü ve itkileri belirler.
b) İnsan davranışları ve ahlaki gerçekliği belirleyen şey anlama yetisidir.
c) İnsanın soyutlama, dil ve düşünme yetisine sahip olması onun davranışlarını ve
ahlaki gerçekliğini belirler.
d) İnsanın biyolojik yani bedensel varlığı onun davranışlarını ve ahlaki gerçekliği
belirler.
e) İnsanın davranışlarını ve ahlaki gerçekliği belirleyen şey karşıtların birliği
yasasıdır.
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4) Bilgi felsefesinin (epistemoloji) ahlak felsefesi ile ilişkisi hangi şıkta doğru
verilmiştir?
a) İnsan tüm maddi ve manevi boyutlarıyla varolan gerçeklik alanına ait olduğundan
bilgi felsefesi ahlak felsefesi ile yakından ilişkilidir.
b) Bilgi felsefesi, insan hem akıl sahibi bir varlık hem de beden sahibi bir varlık
olduğu için ahlak felsefesiyle ilişkilidir.
c) Bilgi felsefesi iyilik ve mutluluğun özü ve mahiyeti üzerinde yoğunlaşan bir
düşünce disiplini olduğu için ahlak felsefesi ile yakından ilişkilidir.
d) Bilginin neliği, kökeni ve sınırlarına dair bir tartışma aynı zamanda insan
davranışlarının, ahlaki yönelimlerin neliği, kökeni ve sınırlarına dair bir tartışma olarak da
görülebileceği için bu iki disiplin biribiriyle ilişkilidir.
e) Bilgi felsefesi toplum, devlet ve birey ilişkilerinin nasıl düzenlenmesi gerektiği
üzerine düşündüğü için ahlak felsefesi ile ilişkilidir.
5) İnsanın ahlaki bir özne olarak karşımıza çıkabilmesi neye bağlıdır?
a) İnsan olgu ve değer arasındaki ilişkinin özünü kavradığında ahlaki bir özne olma
özelliğini kazanır.
b) İnsanı ahlaki bir özne yapan özelliği içgüdülerine göre hareket etmesidir.
c) İnsan sahip olduğu bilgi birikimi ve bilinçlilik durumu ile ahlaki bir özne olma
özelliğine sahip olur.
d) İnsanın ahlaki bir özne olması varlık ile düşüncenin bir olduğunu kavramasına
bağlıdır.
e) İnsan duygularının etkisinde hareket etmekle ahlaki bir özne olma özelliğini
kazanır.
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6) Güzellik hangi bakımdan ahlaki norm ve değerlerle yakından ilgilidir?
a) Güzellik insani arzu ve iradeyi kendisine çeken ve biçimlendiren değer olarak
ahlaki norm ve değerlerle yakından ilgilidir.
b) Güzellik evrendeki yerimizin ne olduğunu bize gösterdiği için ahlaki norm ve
değerlerle yakında ilişkilidir.
c) Güzellik toplumsal yaşam içerisinde nasıl yaşamamız gerektiğini gösteren kuralları
ortaya koyduğu için ahlaki norm ve değerlerle yakında ilişkilidir.
d) Güzellik olanı değil olması gerekeni bize gösterdiği için ahlaki norm ve değerlerle
ilişkilidir.
e) Güzellik varlığın doğasını kavramamızda bize doğru düşünme kurallarını
gösterdiği için ahlaki norm ve değerlerle yakından ilişkilidir.
7) Antik Dönem filozoflarının ‘iyi’ ile birlikte eşanlamlı olarak düşündükleri kavram
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Mutlak
b) Gerçek
c) Varlık
d) Güzel
e) Somut
8) Ahlak felsefesinin siyaset felsefesi ile ilişkisi hakkında verilen bilgilerden hangisi
doğrudur?
a) Hem ahlak hem de siyaset felsefesinin ortak özelliği bireysel öznenin vicdan ve
davranışlarına odaklanmalarıdır.
b) Ahlak felsefesi ve siyaset felsefesinin her ikisi de toplumsal iyilik ve mutluluğun
siyasal ve kurumsal gerekleri üzerine inceleme yaparlar.
c) Güzelin doğasının neliği araştırma konularının ortak noktası olduğundan ahlak ve
siyaset felsefesi birbirleriyle ilişki içindedirler.
d) Toplum içerisinde insanların belirli kurallara göre yaşamaları ve mutlu olmaları
için neyi bilebileceğimiz sorusunu sormaları ahlak ve siyaset felsefesini birbirleriyle ilişkili
kılar.
e) İnsanlar arası ilişkilerin nasıl düzenlenmesi gerektiğine dair temel bir problemden
hareket ettikleri için ahlak ve siyaset felsefesi birbirleriyle ilişkilidir.
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9) “İnsan bilgisinin kaynağının akıl olduğunu söyleyen bir filozof insanın ahlaki
davranışlarının kaynağını da akılda bulacaktır” cümlesi ile ahlak felsefesinin ilişkili kılındığı
bir diğer felsefe disiplini aşağıdakilerden hangisidir?
a) Sanat felsefesi
b) Bilgi felsefesi
c) Doğa felsefesi
d) Mantık
e) Varlık felsefesi
10) Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Siyaset felsefesi insani iyilik ve mutluluğun siyasal ve kurumsal gerekleri üzerinde
yoğunlaşan, ahlak felsefesi ise genel ve kavramsal olarak iyilik ve mutluluğun özü ve
mahiyeti üzerinde yoğunlaşan bir düşünce disiplinidir.
b) Varlığın ve varoluş sürecinin genel özellikleri ve dinamikleri üzerinde derinlikli bir
kavramsal sistematiğe sahip olmadan, insanın ahlaki gerçekliği üzerinde derinlikli bir anlayış
ve bilinç geliştirmek olanaklı değildir.
c) Doğalcılık güzel olanın ve sanatsal yaratımın özüne odaklanan felsefe disiplini
olarak ahlak felsefesiyle karşılıklı dinamik bir ilişki içindedir.
d) Bilgi felsefesi (epistemoloji) ise bilginin neliği, sınırları ve kapsamıyla ilgilenen
felsefe disiplini olarak, ahlak felsefesini doğrudan etkiler.
e) Güzelin dışavurumu olarak sanat yapıtının insanı ahlaki açıdan yücelttiği ve
arındırdığı düşüncesi Aristoteles ve daha öncesine kadar geri götürülebilir.

Cevaplar
1) b , 2) e , 3) a , 4) d , 5) c, 6) a, 7) d, 8) e, 9)b, 10) c

45

3. AHLAK FELSEFESİNE DAİR BAZI TEMEL PERSPEKTİF VE
YAKLAŞIMLAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde öznelci ve nesnelci yaklaşımlar, entelektüalist ve volontarist yaklaşımlar,
empirist ve rasyonalist yaklaşımlar, idealist ve materyalist yaklaşımlar ile kuşkucu, eleştirel,
pozitivist ve pragmatist yaklaşımlar konularını öğreneceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Felsefe tarihi kapsamında ortaya çıkan temel etik anlayışları nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Öznelci ve nesnelci
yaklaşımlar

Entelektüalist ve volontarist
yaklaşımlar

Empirist ve rasyonalist
yaklaşımlar

İdealist ve materyalist
yaklaşımlar

Kuşkucu, eleştirel, pozitivist
ve pragmatist yaklaşımlar

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Ahlak felsefesi bağlamında
öznelci ve nesnelci
yaklaşımları ortaya
koyabilir.

Okuma yaparak
Araştırma yaparak
Fikir yürüterek

Ahlak felsefesi bağlamında
entelektüel ve volontarist
yaklaşımları ortaya
koyabilir.

Okuma yaparak
Araştırma yaparak
Fikir yürüterek

Ahlak felsefesi bağlamında
empirist ve rasyonelist
yaklaşımları ortaya
koyabilir.

Okuma yaparak
Araştırma yaparak
Fikir yürüterek

Ahlak felsefesi bağlamında
idealist ve materyalist
yaklaşımları ortaya
koyabilir.

Okuma yaparak
Araştırma yaparak
Fikir yürüterek

Ahlak felsefesi bağlamında
kuşkucu, eleştirel, pozitivist
ve pragmatist yaklaşımları
ortaya koyabilir.

Okuma yaparak
Araştırma yaparak
Fikir yürüterek
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Anahtar Kavramlar
 Entelektüalizm
 Volontarizm
 Empirizm
 Rasyonalizm
 İdealizm
 Rasyonalizm
 Pozitivizm
 Pragmatizm
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Giriş
Ahlak felsefesine dair bazı temel perspektifler ve yaklaşımlar başlığını taşıyan bu
bölümde, konuya dair tüm yaklaşım ve perspektifleri özetlememiz elbette mümkün değildir.
Bu bölümde öncelikle ahlaki değerlere öznelci ve nesnelci açılardan yaklaşan
anlayışlar özetlenmiştir. Öznelci yaklaşım ahlaki değerlerin kişiden kişiye ve toplumdan
topluma değişen özelliğinden hareketle, tüm değerlerin bireysel ve toplumsal öznellikle
dolayımlı olduğunu savunur. Ahlaki ilke ve normlar bu bağlamda tümüyle tikel ve göreli bir
karakter taşırlar. Buna karşın nesnelci yaklaşıma sahip olan filozoflar ise ahlaki ilke ve
normların insan öznelliğini aşan bir nesnellik zemininde var olduğunu ve kavranabileceğini
savunurlar. Nesnelci yaklaşıma sahip filozoflar için, davranışlarımızı yönetmesi gereken
ahlaki ilke ve normlar evrensel ve zorunlu bir gerçekliğin dışavurumu olarak anlaşılmalıdırlar.
Ahlak felsefesi alanında entelektüalist ve volontarist anlayışlar daha çok ahlaki
davranışta bilgi ve iradenin (istencin) ne olduğu ve rolleri üzerindeki tartışmayla şekillenirler.
Entelektüalistler için bilmek, iyi ve erdemli bir davranış için yeterli bir ölçütken;
volontaristler (iradeciler) bilmenin yetmediğini, iyi ve erdemli bir davranış için ayrıca
bilgiden ayrı bir işleyişe sahip bir iradi süreci gerektirdiğini savunurlar.
Bu bölümde ayrıca ahlak felsefesi bağlamında empirist ve rasyonalist yaklaşımlar ile
materyalist ve idealist yaklaşımlara değinilmiştir. Ahlak felsefesi alanında empirist yaklaşım
insan duyarlılığı ve algısını temel alırken, rasyonalizm insanın akılsal düşünme yetisini ahlaki
ilke ve değerlerin özü olarak görmüştür. Materyalizm maddi gerçekliği ahlaki değerleri
açıklamanın zemini olarak görürken, idealist filozoflar tüm maddi gerçekliği aşan bazı ideal
ilke ve değerlere dayanarak kendi ahlak felsefelerini oluşturmuşlardır.
Son başlık altında ise klasik metafiziğe tepki bağlamında Hume’un kuşkuculuğuna,
Kant’ın eleştirel felsefesi, pozitivizm ve pragmatizmin ahlak anlayışlarına kısaca
değinilmiştir. Hume empirizm temelli kuşkucu anlayışıyla bilgimiz ve ahlaki
davranışlarımızın nesnel ve akılsal bir temele iye olmadığı savlarken, Kant eleştirel
felsefesiyle insan türüne özgü bir nesnellik ve akılsallık zemininde ahlakı analiz etmiştir.
Pozitivizm ahlaki değerleri gözlenebilen ve ölçülebilen olgular zemininde açıklamaya ve
temellendirmeye çalışırken, pragmatizm bilgi ve ahlaki erdemin temelini bireysel ve
toplumsal yarar bağlamında kavramaya çalışmıştır.
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3.1. Öznelci ve Nesnelci Yaklaşımlar
Ahlak felsefesinde ahlaki değer ve davranışların kökeni ve içeriğinin öznel mi yoksa
nesnel mi olduğuna dair bir tartışma, tüm felsefe tarihi boyunca etkili olmuştur denilebilir.
Ahlaki iyinin kökeni ve içeriğine yönelik bu tarzda bir tartışmanın en tipik örneği belki de
Antik felsefede Sofistlerle Sokrates-Platon geleneği arasındaki tartışmalarda ortaya çıkmıştır.
İyi, adalet, cesaret, cömertlik gibi ahlaki değerlerin bireysel öznelliğe göre mi şekillendiği,
yoksa toplumsal bir uzlaşma sonucu oluşan normlara mı işaret ettiği tartışılabilir. Fakat
Platoncu idealizm açısından bu tür değerler birer idea olarak hem bireysel öznelliği hem de
toplumsal normları aşan mutlak, evrensel ve nesnel bir gerçekliğe sahiptirler. Bu şu anlama
gelir; iyilik, adalet, cesaret, ılımlılık gibi bu türden ahlaki değerler bireysel ve toplumsal
beklenti ve eğilimlerden bağımsız bir yapı taşırlar, çünkü onlar aşkın (transendent) bir varlık
düzlemine ve gerçeklik alanına aittirler.
Bilindiği üzere buna karşı Sofistler ahlaki değerlerin bireysel ve toplumsal gerçekliği
aşan bir yapıda olmadığını, tersine bu tür değer ve kavramaların tam da bireysel ve toplumsal
gerçeklik zemininde şekillendiğini dile getirmişlerdir. Kısacası nesnelciler ahlaki değerlerin
bireysel ve toplumsal öznelliğin beklentilerinden bağımsız bir nesnellik taşıdığını dile
getirirlerken, öznelciler ise ahlaki değerlerin bireysel ve toplumsal öznelliğin beklentilerine ve
eğilimlerine paralel bir seyir izleyen tümüyle öznel değerler olduğunda ısrar ederler.
Nesnellik ve öznellik felsefe tarihi boyunca farklı anlam içerikleri kazanmış kavram
çiftleridir. Örneğin Platoncu idealizm açısından ahlaki değerlerin nesnelliği, tüm göreli ve
tikel gerçekliği aşan ontolojik bir gerçeklik olarak karşımıza çıkarken, Kantçı transendental
idealizm açısından ahlaki değerlerin nesnelliği, tüm göreli ve tikel duygulanımları önceleyen
akılsal bir gerçekliğe işaret eder. Kant için insan aklının transendental ve apriori ilkeleri,
empirik doğamızın göreli ve tikel gerçekliği karşısında zorunlu ve evrensel bir içerikle
karşımıza çıkar. Açıktır ki Kant’ın ahlaki alandaki bu evrensellik vurgusu Platon’dan farklı
olarak ontolojik değil, epistemolojik düzleme işaret eder. Ahlaki ilke ve değerlerin bireysel ve
toplumsal koşullamaları aşan tümüyle evrensel ve zorunlu bir nesnel zemin üzerinde
şekillendiğini savunan felsefi görüşlerin, insan aklının insanı insan yapan bir değer ve yeti
olarak ahlaki gerçekliğin de zemini olduğunu savunduklarını görmekteyiz. Bu bağlamda akıl
ve nesnelliğin çakıştığını görmekteyiz.
Örneklerle açıklamak gerekirse bazı toplumlarda çocuk ve gençlerin yaşlıların
görüşlerine karşı çıkması kötü bir ahlaki davranış olarak görülürken, bazılarında ise böyle bir
karşı çıkış ve eleştiri teşvik bile edilebilir. Böyle bir ahlaki tercihin yararları ve sonuçları
tartışılabilir ve böyle tartışmalar eğitim biliminin de içeriğini oluşturur. Ahlaki alanda
değerlerin öznel olduğunu savunanlar, farklı toplumlar arasındaki bu ayrımlardan hareketle,
tüm ahlaki ilke ve değerlerin bireyden bireye ve toplumdan topluma değişim gösterdiğini dile
getirirler. Buna karşın ahlaki değerlerin bireysel ve toplumsal öznelliğin tikel ve göreli
zeminini aşan bir nesnellik taşıdığını savunanlar ise bireyler ve toplumlara göre şekillenen
değerlerin gerçek ve hakiki değerler olmadığı ve yalnızca hakiki değerlerin kötü ve eksik
kopyaları ya da örnekleri olduğunu dile getirirler. İnsanlar hakiki ve ideal değerleri
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bilmedikleri ve yeterince özümseyemedikleri için, onların eksik ve kötü uygulamalarına
sarılırlar. Onlar bunu estetik ve felsefi değerler içinde dile getirirler.
Herhangi bir birey kendi kişisel yaşam tarihi boyunca görüşlerini değiştirip
yenileyebilir, bu bağlamda farklı ahlaki ilke ve değerlere sahip olabilir. Aynı şekilde bu
tarihsel değişim ve dönüşüm süreci toplumların kültürel yaşamı için de geçerlidir. Bireyler ve
toplumlar için bir zamanlar doğru ve iyi görünen şeyler bir süre sonra yanlış ve kötü
görünebilir. En azından belli eksikliklerin farkına varılabilir. Bu durum insanın ve insan
toplumunun tarihsel bağlamda dinamik boyutunu gösterir. İnsan aklı ve teknik becerileriyle
diğer hayvanlardan farklı bir tarihsel düzlemde yaşar. İşte insanın bu değişime açık doğasına
bakan öznelci bakış açısı, her şeyin insan öznelliğinin bireysel ve tikel doğasına göre
şekillendiğini savunurken, nesnelci bakış açısı ise söz konusu öznelliğin sürekli keşfettiği
şeyin bizzat nesnelliğin kendisi olduğunda ısrar eder. Onlara göre insan sadece değişmez aynı
zamanda gelişir; gelişmek nesnelliğe dair bilgimizin ve bilincimiz artışına koşuttur. Nesnellik
aynı kalır, değişen bizim ona dair algı ve bilincimizdir.

3.2. Entelektüalist ve Volontarist Yaklaşımlar
Ahlak felsefesinde entelektüalistler ahlaki davranışlarda irade ya da diğer bir ifadeyle
istencin rolünü yadsırlar ve söz konusu davranışların tümüyle bilişsel ve entelektüel bir
durum ve tavıra işaret ettiğini savunurlar. Buna karşın volontaristler (iradeciler) ise ahlaki
davranışlarımızda asıl belirleyici olanın irademiz ya da istencimiz olduğunu söylerler.
Sokrates “İnsan bile bile kötülük yapamaz.” anlayışıyla ahlakta entelektüalizme işaret
ederken, Descartes ise bilme ve istenç arasında bir ayrım yapar ve volontarist bir anlayışa
yakın durur. Ona göre bilmek iyi bir davranışın garantisi değildir ve böyle bir bilgi dolaysızca
iyi davranışa yol açmaz. İnsanın iradesiyle karar vermesi gerekir. Burada bilgi ve erdemi eşit
görüp görmemekle ilgili bir tartışma olduğu görülmektedir.
Tabi bu tartışmada bilginin ve iradenin ne olduğu ve bu iki olgunun ne oranda
çakıştığı önem kazanmaktadır. Bilgi insanın iradesini derinlemesine etkileyen bir bilgelik
olarak ya da kendi nesnesi ve içeriğine dair yüzeysel, soyut ve biçimsel bir tanımlama çabası
olarak da anlaşılabilir. Bilmek, bir şeyi bilmek insan istenç ve davranışlarını ne oranda
etkileyebilir? Ya da bilme edimi hangi yoğunluk ve aşamada dolaysız bir irade ve davranışın
dışavurumu olur? Ahlaki ilke ve değerleri bilmek yalnızca var olan toplumdaki normları
ezbere bilmek midir? Görüldüğü üzere bu tartışma aynı zamanda doğrudan bilme ediminin
doğası ve özü üzerine bir tartışmadır. Sokrates ve Descartes’in bilgi ve erdem ilişkilerine dair
saptamaları ele alındığında bu konuya tekrar dönmeyi umuyoruz. Yalnızca burada belki şu
nokta da eklenebilir; konu aynı zamanda Antik ve Modern felsefelerin niteliğiyle de ilgilidir.

3.3. Empirist ve Rasyonelist Yaklaşımlar
Bilindiği üzere empirizm (deneycilik) ve rasyonalizm (akılcılık) arasındaki tartışma
öncelikle epistemolojik bir tartışma olmakla beraber, etik ve estetik problemler bağlamında da
önem taşımaktadır. Ahlaki iyinin neliğine dair tartışma kuşkusuz doğru bilginin ya da kısaca
doğruluğun ne olduğuna dair bir felsefi tartışmadan ayrı düşünülemez. Empirizmin insan
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duyarlılığı ve duygularını temele alan epistemolojik perspektifine uygun etik bir perspektife
sahip olduğu açıktır. Aynı şekilde rasyonalizmin de insan aklını ve düşünme yetisini temel
alan epistemolojisine uygun bir etik perspektifle birlikte akılsal düşünme yetisi üzerinde
şekillenen bir erdem anlayışına sahip olduğu kendiliğinden aşikârdır. Bu bağlamda felsefe
tarihi boyunca egemen olmuş empirizm ve rasyonalizm akımları ahlak felsefesi için de
belirleyici bir rol oynamışlardır. Ahlak felsefesi alanında empirizmin en önemli
temsilcilerinin İngiliz empirizminin üç önemli filozofu J. Locke, G. Berkeley ve D. Hume
olduğu söylenebilir. Rasyonalist filozoflara ise örnek olarak Platon, Descartes, Spinoza, Hegel
verilebilir.
Empiristler olgusal gerçekliğe dair algısal deneyimiz ve bilgi birikimiz geliştikçe
ahlaki ilke ve normlara dair içgörü ve bilincimizin de geliştiğini savunurlar. Ahlak biraz da
deneyim ve görgü ile gelişen ve oluşturulan birşeydir. Böyle bir anlayış ahlaki değerleri de
içeren tüm manevi değerleri insan duyarlılığı ve doğasından ayrı düşünmek istemez. Buna
karşılık rasyonalistler ise ahlaki kavrayış ve içgörüyü daha çok insan aklının a priori yapısına
dayandırır. Burada a priori derken kastettiğimiz şey, deneye veya tecrübeye önsel akılsal
doğrulardır. İşte rasyonalist bu a priori akılsal ilke ve doğrulardan hareketle ahlaki ilkeleri
saptamaya ve ahlaki yargılarda bulunmaya çalışırlar. İnsan iradesi ve davranışların özü,
sıradan ve akılsız tecrübeyle değil, yalnızca aklın mutlak egemenliğinde belirlenmelidir.
Dersimizin ileriki bölümlerinde de görüleceği üzere, empirizm ve rasyonalizm bağlamında
çok farklı felsefi görüşler ve filozofların varlığı söz konusudur. Felsefe tarihi empirizm ve
rasyonalizm bağlamında zengin bir çeşitlilik ve tartışmayı bizden esirgemez.

3.4. İdealist ve Materyalist Yaklaşımlar
Felsefe tarihi rasyonalizm ve empirizm tartışmasında olduğu gibi, idealizm ve
materyalizm tartışmasından da beslenir. Rasyonalizm ve empirizm arasındaki tartışma
epistemolojik yani bilgi felsefesi temelli bir tartışmayken; idealizm ve materyalizm arasında
süregelen tartışma ağırlıklı olarak ontolojik yani varlık felsefesiyle ilgi bir tartışmadır.
İdealizm ontolojik açıdan belirleyici olanın ideal olduğunu, materyalizm ise maddi
olduğunu savunur. İdeal olan evrensel ve rasyonel bir gerçekliğe, maddi olan ise bireysel ve
empirik bir gerçekliğe işaret eder. Bu bağlamda idealizm ile rasyonalizmin ve materyalizm ile
empirizmin büyük oranda uzlaştığı söylenmekle beraber, bu uzlaşma ve çakışmanın mutlak
olmadığını söylemeliyiz. Örneğin İngiliz Empiristi Berkeley idealisttir. Berkeley’in idealizmi
algı temelli, daha doğrusu algılayan özne temelli bir idealizmdir. Rasyonel filozofların
idealizmi ise düşünen özneyi, akılsal düşünme yetisine sahip özneyi temel alır. İdealist ve
materyalist bakış açıları ahlaki tartışmaları, irade sahibi ahlaki öznenin bu söz konusu insani
iradesinin kaynağını, ideal ya da maddi bir zemine göre tanımlama çabalarına koşut olacaktır.
Algılayan özne ya da düşünen özneyi temele alan açıklama modelleriyle şekillenen idealist ve
materyalist ahlak anlayışları zamanı geldiğinde ayrıntılı olarak ele alınacaktır.
Bu noktada konuya dair bazı ipuçları verilebilir. Materyalistler insanın manevi ve
tinsel gerçekliğini, insanın fiziksel doğasına ve yaşamın maddi koşullarına bağlayarak
açıklamak isterler. Ahlaki ilke ve değerler dâhil tüm manevi gerçeklik alanı maddi gerçeklik
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alanıyla koşullanır ve belirlenirler. Bu bağlamda örneğin Marksistlere göre, insan toplumunun
tüm tarihsel gelişim seyri, yaşamın maddi açıdan yeniden üretimine ve dolayısıyla üretim güç
ve ilişkilerine göre biçimlenir. İnsan maddi açıdan nasıl yaşıyorsa öyle düşünecek ve
eyleyecektir. Bir çoban çoban gibi düşündüğü için çoban değildir, tersine bir çoban gibi
yaşadığı için bir çoban gibi düşünür. İnsanlar kendi yaşamlarını hangi üretim güç ve ilişkileri
içinde sürdürüyorlarsa öyle düşünür ve davranırlar. İnsanların yalnızca ahlaki değerleri değil,
kişisel rüyaları bile yaşamlarını nasıl kazandıkları ve sürdürdükleriyle dolayımlıdır.
Buna karşın idealist bakış açısı insanı insan yapan şeyin, insanın tüm maddi gerçekliği
aşan ideal yönü olduğunda ısrar ederler. Hiçbir bireysel ve toplumsal yaşamın özü, kendi
maddi üretim güç ve ilişkilerine indirgenemez. İnsanın tinsel ve manevi gerçekliği onun
maddi gerçekliğini aşan bir belirlenim olarak kavranabilir. En donanımsız insan bireyi bile,
kendi maddi yaşam koşullarının dolaysız bir uzantısı ve kölesi olarak var olamaz. Öncelikle
insanı hayvandan ayıran temel belirlenim ve yeti olarak akılsal düşünme yetisi, insanı doğanın
basit yalın bir uzantısı olmaktan kurtarır ve onu sonlu ve göreli maddi gerçekliğin ötesine
taşır. İnsan ahlaki alanda da yalnızca kendi maddi ve bedensel koşullarına göre değil, tüm bu
maddi gerçekliği gerektiğinde feda eden ve aşan bazı ideal ilke ve değerlere göre davranabilir.
İdealistlerin çoğu için bu söz konusu ahlaki ilke ve normların ideal değeri, genel olarak insan
aklının maddi ve empirik gerçekliğe aşkın doğasından kaynaklanır.

3.5. Kuşkucu, Eleştirel, Pozitivist ve Pragmatist Yaklaşımlar
Klasik metafizik geleneğe, epistemolojik bağlamda dogmatik felsefe geleneğine
yönelik kuşkucu ve eleştirel tutumlar, pozitivist ve pragmatist anlayışların biçimlenmesinde
önemli bir rol oynamışlardır. Bu bağlamda özellikle Orta Çağ skolastik felsefesinde hüküm
sürmüş olan kavram realizmine ve rasyonalist filozoflardaki idealizme yönelik tepkilerle
biçimlenmiş olan nominalizm belirleyici bir rol oynamıştır. Klasik metafiziğe karşı öncelikle
İngiliz empirizmi ve Kantçı felsefenin kuşkucu ve eleştirel ögeler içerdiği rahatlıkla
söylenebilir.
Felsefe tarihinde Klasik Metafizik gelenekle kastettiğimiz şey, asıl olarak Antik ve
Modern dönemlerdeki büyük idealist ve rasyonalist felsefe sistemleridir. Kendinden emin bu
büyük felsefe sistemleri ya da post-modern bir dile getirişle büyük anlatılar, felsefenin tüm
tartışma alanları ve disiplinlerini epistemolojik bağlamda dogmatik bir tavırla kucaklamaya
çalışmışlardır. İşte kendinden emin bu dogmatik tavra tepki olarak gelişen modern döneme
özgü kuşkucu, eleştirel ve analitik tavırdan söz edilebilir.
Bu bağlamda İngiliz empirizmin önemli temsilcilerinden bir olan David Hume’un
kuşkuculuğundan bahsedebiliriz. Hume’un kuşkuculuğu, ironik ve her şeyi yadsıyan bir
nihilist ahlaka varmaz. Onun kuşkuculuğu tüm insan bilgisini ve davranışlarını insan zihnine
özgü bazı çağrışımlara ve insana özgü bazı alışkanlıklara dayandırır. Böyle bir kuşkucu
anlayışta tüm bilgimiz ve değerlerimiz öznelliğimizin varsayımları ve alışkanlıkları üzerinde
şekillenir ve açıklanır. Bu varsayım ve alışkanlıklar nesnel ve akılsal bir temellendirilmeden
yoksundur.
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Buna karşın Kant’ın eleştirel felsefesi bağlamında, insan bilgisi ve ahlaki değerleri
nesnel ve akılsal bir temellendirmeye sahiptir. Kant’ın eleştirel felsefesi bağlamında bu
nesnellik ve akılsallık, klasik metafizik gelenekte olduğu üzere, ontolojik ve dogmatik bir
içerikle karşımıza çıkmaz. İnsan bilgisinin ve ahlaki ilke ve değerlerin kaynağı insan
öznelliğidir, fakat bu öznellik bundan böyle bireysel ve göreli olmaktan çok, insan türüne
özgü transendental (aşkınsal) bir karakterle karşımıza çıkar. Diğer bir dile getirişle Kant bilgi
ve ahlak temelini, empirik gerçekliği aşan nesnel bir akılsallıkta değil, empirik gerçeklikle
içeriği doldurulması gereken insan türüne özgü formel bir akılsallıkta bulur.
Bilgi ve ahlak alanında empirik ve olgusal gerçekliğe önem verilmesinin en tipik
örneği pozitivizmdir (olguculuktur). En önemli temsilcisi Fransız Filozof August Comte olan
klasik pozitivizm açısından, bilgimizin ve ahlaki değerlerimizi olgusal gerçekliği aşan bazı
tanrısal güçlere bağlayan teolojik anlayış ve olgusal gerçekliği aşan bazı metafizik güçlere
bağlayan metafizik anlayış, hem epistemoloji hem etik alanda aşılması gereken yetersiz
anlayışlardır. Buna karşın en doğru felsefi tavır ve görüş olarak pozitivizm, tüm bilgimizi ve
ahlaki değerlerimizi açıklamak için, yalnızca gözlemlenebilen ve test edilebilen empirik
olgulara başvurur. Gözlenebilen ve ölçülebilen olgusal gerçekliği aşan tüm varsayım ve
sanılar, hem epistemolojik hem de etik açıdan temelsizdir. Yalnızca temelsiz değil, aynı
zamanda insanlık için zararlı ve felaket getiricidir.
Klasik metafizik geleneğe bir başka önemli tepki de modern Amerikan
pragmatizmidir. En önemli temsilcileri Charles Sanders Peirce, William James ve John
Dewey olan pragmatizm, doğru bilginin ve ahlaki iyinin temelini genel olarak insana ve insan
toplumuna verdiği maksimum yarara bağlar. İnsan ve toplum açısından hiçbir algılanabilir
etki bırakmayan, insan yaşamı açısından hiçbir olumlu katkı ve yarar sunmayan düşünceler ve
davranışlar, yalnızca yarasız olmakla kalmazlar, aynı zamanda doğru ve iyi de değildirler.
Kısaca özetlemek gerekirse ahlak felsefesi alanında çok farklı yaklaşım ve bakış
açıları söz konusudur ve bu bölümde bu söz konusu yaklaşımlardan bazıları kısaca
özetlenmiştir. Bu farklı yaklaşım ve bakış açılarını birbirinden yalıtarak ve soyutlayarak
kavramaya çalışmak mümkün değildir. Her bir felsefi yaklaşım karşıtıyla birlikte dinamik bir
tartışma sürecine eşlik eder.
Bu alanda en önemli felsefi tartışmaların, öznelci ve nesnelci, empirist ve rasyonalist,
idealist ve materyalist anlayışlar arasında ortaya çıkmış olduğu rahatlıkla söylenebilir.
Ayrıca klasik ve dogmatik metafizik geleneğe bir tepki olarak ortaya çıkan, modern
kuşkucu, eleştirel, pozitivist ve pragmatist felsefeleri de unutmamak gerekir.
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Uygulamalar
1) Hume’un, Kant’ın, pozitivizmin ve pragmatizmin ahlak olgusuna yaklaşımlarını

özetleyiniz.
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Uygulama Soruları
1) Ahlak felsefesi alanında öznelci ve nesnelci yaklaşımın temel tezleri nedir?
İrdeleyiniz.
2) Empirizm ve rasyonalizm ahlaki ilke ve değerleri nasıl temellendirirler? Tartışınız.
3) Materyalist ve idealist gelenek ahlak olgusunu nasıl kavramaya çalışır? İrdeleyiniz.
4) Klasik metafizik geleneğe karşı çıkan modern felsefe akımları hangileridir?
Araştırınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde öncelikle ahlaki değerlere öznelci ve nesnelci açılardan yaklaşan
anlayışları genel hatlarıyla ortaya koyduk. Bunun yanında, entelektüalist ve volontarist ahlak
felsefesi anlayışlarını yine genel hatlarıyla gördük.
Bu bölümde ayrıca ahlak felsefesi bağlamında empirist ve rasyonalist yaklaşımlar ile
materyalist ve idealist yaklaşımların genel hatlarını çizdik.
Son başlık altında ise klasik metafiziğe tepki bağlamında ortaya çıkan kuşkucu,
eleştirel, pozitivist ve pragmatist ahlak anlayışlarına değindik.

59

Bölüm Soruları
1) Aşağıda verilen kavram çiftlerinden hangisi ahlak felsefesindeki yaklaşımlardan
biridir?
a) Sonlu – Sonsuz
b) Transendent – Transendental
c) Entellektüalist – Volontarist
d) Göreli – Evrensel
e) Olumsal – Zorunlu
2) Ahlak felsefesinde nesnelci yaklaşımın görüşü aşağıdakilerden hangisinde doğru
verilmiştir?
a) Ahlaki değerler bireysel ve toplumsal öznelliğin beklentilerinden bağımsızdır.
b) Davranışlarımızı yönetmesi gereken ahlaki ilke ve normlar evrensel ve zorunlu bir
gerçekliğin dışavurumudur.
c) İyinin ne olduğunu bilmek erdemli davranış için yeterli bir ölçüttür.
d) Ahlaki ölçütlerin belirleniminde insan duyarlılığı ve algısı temeldir.
e) Ahlaki değerler kişiden kişiye ve toplumdan topluma değişen özelliklere sahiptir.
3) Ahlaki davranışta ‘bilgi’ ve ‘irade’nin ne olduğu ve rolleri üzerindeki tartışma ile
şekillenen iki yaklaşım tarzı aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru verilmiştir?
a) Empirist - Rasyonalist
b) İdealist - Materyalist
c) Öznelci - Nesnelci
d) İdealist - Empirist
e) Entellektüalist – Volontarist
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4) Ahlak felsefesindeki empirist ve rasyonalist yaklaşımlar arasındaki fark nedir?
a) Empirist yaklaşım ahlak felsefesi alanında insan duyarlılığı ve algısını temel
alırken, rasyonalist yaklaşım ise a priori akılsal ilke ve doğrulardan hareketle ahlaki ilkeleri
saptamaya ve ahlaki yargılarda bulunmaya çalışır.
b) Empirist yaklaşım bilgi ve ahlaki erdemin temelini bireysel ve toplumsal yarar
bağlamında kavramaya çalışırken, rasyonalist yaklaşım insanın akılsal düşünme yetisini
ahlaki ilke ve değerlerin özü olarak görür.
c) Empirist yaklaşım ahlaki ilke ve normların insan öznelliğini aşan bir nesnellik
zemininde varolduğunu ve kavranabileceğini savunurken, rasyonalist yaklaşım tüm değerlerin
bireysel ve toplumsal öznellikle dolayımlı olduğunu savunur.
d) Empirist yaklaşım tüm maddi gerçekliği aşan bazı ideal ilke ve değerlerin olduğunu
ileri sürerken, rasyonalist yaklaşım maddi gerçekliği ahlaki değerleri açıklamanın zemini
olarak görür.
e) Empirist yaklaşım ahlaki davranışların tümüyle bilişsel ve entelektüel bir durum ve
tavıra işaret ettiğini savunurken, rasyonalist yaklaşım ahlaki davranışlarımızda asıl belirleyici
olanın irademiz ya da istencimiz olduğunu söyler.
5) “İnsan bile bile kötülük yapamaz” anlayışıyla ahlakta entellektüalizme işaret eden
filozof hangisidir?
a) Kant
b) Aristoteles
c) Hume
d) Sokrates
e) Hegel
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6) İdealist ve materyalist bakış açılarına ilişkin verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
a) Materyalist bakış açısı bilgimiz ve ahlaki davranışlarımızın nesnel ve akılsal bir
temele dayandığını söylerken, idealist bakış açısı ise bilgimiz ve ahlaki davranışlarımızın
öznel olduğunu savunur.
b) Materyalist bakış açısı maddi gerçekliği ahlaki değerleri açıklamanın zemini olarak
görürken, idealist bakış açısı tüm maddi gerçekliği aşan bazı ideal ilke ve değerlerin olduğunu
ileri sürer.
c) Materyalist bakış açısı bilgi ve ahlaki erdemin temelini bireysel ve toplumsal yarar
açısından kavramaya çalışır, idealist bakış açısı ahlaki değerleri gözlenebilen olgular
zemininde açıklamaya çalışır.
d) Materyalist bakış açısı ahlaki davranışlarda iradenin rolünü yadsır ve tamamen
bilişsel olduğunu ileri sürerken, idealist bakış açısı ahlaki davranışlarda belirleyici olanın
irade olduğunu söyler.
e) Materyalist bakış açısı ahlaki kavrayış ve içgörüyü insan aklının a priori yapısına
dayandırırken, idealist bakış açısı ahlaki ilke ve normların algısal deneyimimize dayandığını
ileri sürer.
7) Aşağıdaki filozoflardan hangisi ahlak felsefesinde rasyonalist yaklaşımın
temsilcisidir?
a) Hume
b) Berkeley
c) Locke
d) Descartes
e) August Comte
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8) Ahlak felsefesinde pragmatizmin savı aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru
verilmiştir?
a) Gözlenebilen ve ölçülebilen olgusal gerçekliği aşan tüm varsayımlar hem
epistemolojik hem de etik açıdan temelsizdir.
b) Ahlaki ilke ve değerlerin kaynağı insan türüne özgü formel bir akılsallıkta yatar.
c) Doğru bilginin ve ahlaki iyinin temeli genel olarak insana ve insan toplumuna
verdiği maksimum yarara dayanır.
d) Ahlaki değerlerimizin kaynağı deneyimi aşan evrensel ve zorunlu bir gerçekliğe
dayanır.
e) Ahlaki ilke ve değerlerin özü insanın anlama yetisine dayanır.
9) Bilgi ve ahlak alanında empirik ve olgusal gerçekliğe önem verilmesinin en tipik
örneği aşağıdakilerden hangisidir?
a) Rasyonalizm
b) İdealizm
c) Entellektüalizm
d) Pozitivizm
e) Formalizm
10) Ahlak felsefesindeki yaklaşım tarzlarına ilişkin aşağıda verilen bilgilerden hangisi
doğrudur?
a) Ahlak felsefesi alanında rasyonalizm insan duyarlılığı ve algısını temel alır.
b) Materyalizm tüm maddi gerçekliği aşan bazı ideal ilke ve değerlere dayanarak
kendi ahlak felsefesini oluşturur.
c) Öznelci yaklaşım ahlaki değerlerin evrensel ve zorunlu bir gerçekliğe dayandığını
savunur.
görür.

d) Rasyonalizm insanın akılsal düşünme yetisini ahlaki ilke ve değerlerin özü olarak
e) Volontaristler erdemli davranış için iyiyi bilmenin yeterli olduğunu savunurlar.
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Cevaplar
1) c , 2)b , 3)e , 4)a , 5)d, 6)b, 7)d, 8)c, 9)d, 10)d
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4. AHLAK FELSEFESİNE DAİR BAZI TEMEL KAVRAMLAR

65

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde özgürlük ve irade (istenç), sorumluluk ve vicdan, ödev ve hak ile
evrensel, tikel ve bireysel konularını öğreneceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Özgürlük ve irade nedir?
2) Sorumluluk ve vicdan nedir?
3) Ödev ve hak kavramlarının ahlak felsefesi ile nasıl bir ilişkisi vardır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Özgürlük ve irade (istenç)

Ahlak felsefesinin kendisine
konu edindiği temel
kavramlardan olan özgürlük
ve iradenin yeri ve önemini
ortaya koyabilir.

Sorumluluk ve vicdan

Ödev ve hak

Evrensel, tikel ve bireysel

Ahlak felsefesinin kendisine
konu edindiği temel
kavramlardan olan
sorumluluk ve vicdanın yeri
ve önemini ortaya koyabilir.
Ahlak felsefesinin kendisine
konu edindiği temel
kavramlardan olan ödev ve
hak kavramlarının yeri ve
önemini ortaya koyabilir.
Ahlak felsefesinin kendisine
konu edindiği evrensel, tikel
ve bireysel kavramları
ortaya koyabilir.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Okuma yaparak
Araştırma yaparak
Fikir yürüterek

Okuma yaparak
Araştırma yaparak
Fikir yürüterek

Okuma yaparak
Araştırma yaparak
Fikir yürüterek

Okuma yaparak
Araştırma yaparak
Fikir yürüterek
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Anahtar Kavramlar
 Özgürlük
 İrade
 Ödev
 Hak
 Evrensel
 Tikel
 Bireysel
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Giriş
Bu bölümde ahlak felsefesinin özgürlük, irade (istenç), sorumluluk, vicdan, ödev, hak
gibi bazı temel kavramları ele alınıp tanımlanmaya çalışılmıştır. Ayrıca felsefi terminoloji
açısından ve dolayısıyla ahlak felsefesi tartışmaları için önemli olan evrensel, tikel ve tekil
kavramları da anlaşılır kılınıp tanımlanmıştır.
Özgürlük hiç kuşkusuz felsefenin ve özellikle ahlak felsefesinin en önemli
kavramlarından biridir. Özgürlüğü kavramadan ya da özgürlüğe dair bir perspektif ve
kavrayışa sahip olamadan ahlak felsefesi alanında yol almak mümkün değildir. İnsani
anlamda özgürlük insanın dolaysız doğal var oluşunu kavrayan bir irade (istenç) olarak
karşımıza çıkar. Bu anlamda irade ancak bilinçli ve özgür bir öznelliğin akılsal istemi olarak
ortaya çıkabilir.
Sorumluluk da yine özgürlükle ilgili bir ahlaki kavram olarak görülebilir. İnsan bireyi
ancak özgür kabul edildiği oranda davranışlarından dolayı sorumlu tutulabilir. Vicdan
toplumda kabul görmüş ahlaki ilkelerin bireyde duygusal ve düşünsel açıdan özümsenmesi ya
da içselleştirilmiş olmasıdır. Bu nedenle vicdan Türkçede ayrıca duyunç olarak da karşılanır.
Ödev ve hak yalnız ahlak felsefesinin değil, siyaset ve hukuk felsefesinin de önemli
kavramlarındandır. İnsani anlamda toplumsal yaşamın ödev ve hakların karşılıklı dengesiyle
yürüdüğü ve olumlu ya da olumsuz belirlendiğini dile getirebilir. Biri olmadan diğeri eksik ve
temelsiz kalacaktır.
Evrensel, tikel ve tekil kavramları ise ahlaki ilke ve değerlerin biçimi ve içeriğinin
niteliğiyle ilgili tartışmalarda öne çıkan felsefi kavramlardır. Ahlaki ilke ve davranışlar
evrensel ve zorunlu ya da tikel ve göreli bir yargının konusu olabilirler. Dahası kişi tüm ahlaki
gerçekliği kendi bireysel ve keyfi değerlendirmelerinin içeriği kılabilir. Evrensel, tikel ve
bireysel (tekil) yargı ve değerlendirmeler arasındaki tüm tercihler, kişinin davranışlarını ve
kişiliğini belirleyen felsefi zemini oluşturacaktır.

70

4.1. Özgürlük ve İrade (İstenç)
Özgürlük öznenin nesnellik karşısında tümüyle bağımsız olması değildir. Böyle bir
özgürlük öznenin varoluş zeminini dışladığı için mümkün değildir. Yargıda bulunan ve
davranan özne ancak kendisini var eden ve anlaşılır kılan bir nesnellik zemininde var olabilir.
Burada öznellik derken insanın bilinçli ve akılsal öznelliğini kastediyoruz. Nesnellik ise bu
söz konusu insani özneyi bağlayan ve belirleyen tüm doğal ve toplumsal gerçekliğe işaret
etmektedir. O hâlde özgürlüğü nasıl tanımlamalı? Belki de insani açıdan özgürlüğü öznenin
kendisini çevreleyen ve belirleyen nesnellikten bağımsızlığı olarak değil de bu nesnelliğe dair
bilinçli akılsallığı olarak tanımlamak daha aydınlatıcı olacaktır. İnsan kendisini belirleyen
nesnel gerçekliği bilinçli bir akılsallıkla kavradığı oranda özgür olabilir. Böyle bir kavrayış
insana kendisini belirleyeni belirleme, kendisini sınırlayanı sınırlama olanağı verecektir.
İnsanın kendi nesnel gerçekliğini kendi öznel ihtiyaçları doğrultusunda belirleme
çabası onu bir kültür varlığı yapar. Yağmurdan ya da güneşten korunmak için şemsiye ya da
şapka yaparız, böylece yağmur yağarken ıslanmadan hareket edebilme arzumuz ve
ihtiyacımız belli oranda giderilmiş olur. Yine aynı şekilde coğrafi mesafeleri hızla kat etmek
için uçak yaparak hareket ve seyahat yeteneğimizi arttırmış oluruz. Tüm insani üretim ve
teknolojiler bizi doğanın kısıtlayıcı zorunluluklarından bir miktar olsun özgürleştirir. Burada
söz konusu olan doğal belirlenimliliği tümüyle iptal etmek, doğadan tümüyle bağımsızlaşmak
değildir. Tam tersine tam da doğal belirlenim ve nesnelliğin yasaları keşfedilmekte ve tam da
bu yasallık üzerinde gerçek bir insani yaratım ve üretim süreci söz konusu olmaktadır. Bu
bağlamda insanın teknolojik gelişimi ve ona eşlik eden kültürel dönüşümü, doğaya karşı
değil, doğaya dayanarak gerçekleşebilir. Modernizm ve ona bağlı bilimsel gelişmelerin tam
da bu anlayış zemininde yeşerdiği söylenebilir.
İnsanı özgür kılan ve onu bir kültür varlığı kılan ikinci bir bilinçli akılsallık ve üretim
süreci ise tinsel gerçeklik alanında hüküm sürmektedir. Tinsel gerçeklik doğal ya da maddi
gerçeklikten farklı olarak insanın iç dünyasını oluşturan tüm duyum, duygu, tasarım, düşünce
belirlenimlerine işaret eder. Bu bağlamda insan toplumsal gerçekliği içinde yalnızca doğal
gerçeklikler tarafından değil, tinsel ya da manevi diyebileceğimiz gerçeklikler tarafından
belirlenir. İnsan bu iki gerçeklik alanıyla iç içe yaşar ve onlar tarafından kuşatılmıştır. İnsan
akılsal düşünme yetisiyle kendi duygu, tasarım ve düşüncelerini bilinçli bir şekilde
sorgulamaya ve kavramaya çalışarak bu alanda da bir kültür varlığı olduğunu, tarihsel süreç
boyunca değişen dinamik bir varlık olduğunu ortaya koyar. Zaman içinde insan duygu ve
düşüncelerini değiştirir, bir zamanlar hoşlandığı şeylerden hoşlanmamaya, doğru bulduğu
davranış ve düşünceleri yanlış bulmaya başlar. İnsanın iç dünyasındaki değişim ve dönüşüm,
onun dış dünyasındaki değişim ve dönüşüm ile iç içe bir seyir izler. Karşılıklı bir etkileşim ve
dönüşüm söz konusudur.
Bu anlamda insan özgürlüğü incelikli ve karmaşık bir yapıya işaret eder; bir yandan
bizi belirleyen ve kuşatan maddi ve manevi bir nesnellik içine doğarız, öte yandan toplumsal
eğitim yoluyla edindiğimiz akılsal düşünme yetimizle bu nesnelliği sorgular ve dönüştürürüz.
Böylece akılsal düşünme yetisi insana tüm diğer hayvanlardan farklı ve daha geniş bir hareket
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ve yaşam alanı verir. Diğer tüm hayvanlar içgüdüleriyle hareket ederler ve bu söz konusu
içgüdüler doğrultusunda serbestçe hareket edebildikleri ve hedeflerine ulaşabildikleri sürece
mutludurlar. Hayvanlar için önemli olan içgüdülerinin ve itkilerin yönettiği davranış
serbestliğidir. İnsanlar ise bedenlerinin uzantısı gibi yaşamazlar. Bedensel varoluşun bir
dışavurumu olan içgüdüler insan dâhil tüm hayvan türlerinde vardır. Fakat bedensel
varoluşumuzun dolaysız dışavurumu olan içgüdülerden ve itkilerden farklı olarak irade ya da
istenç dediğimiz şey yalnızca insanda vardır.
İrade içgüdüden farklı olarak akılsal bir dolayımı gerektirir. İnsan bilinçli bir şekilde
düşünerek karar verdiği ve davrandığı sürece bir irade ya da istenç sahibidir. İrade böylece
insani özgürlüğü gerektirir. Uyuşturucu bağımlısı bir kişiyi düşünelim. Eğer söz konusu kişi
uyuşturucunun bedeninde yolaçtığı dolaysız etkilerle hareket ederse, davranışının uzun süreçli
zararlı sonuçlarını düşünmeden uyuşturucu kullanmaya devam eder. Fakat söz konusu kişi
uyuşturucunun kısa ve uzun süreli etkilerini hesaplar ve ona göre davranırsa, iradi bir davranış
göstermiş olur. Kuşkusuz uyuşturucu bağımlığı tüm hayvan ve insanlarda temel ve zorunlu
olan içgüdülerden farklı bir mahiyet ya da içerik taşır. Uyuşturucu bağımlığı insan bedeni ve
dolayısıyla ruhu için temel ve zorunlu bir bağımlılığa ve ihtiyaca işaret etmez. Açlık,
susuzluk, cinsellik, tehlikelerden sakınma gibi temel içgüdülerimiz bizim için zorunlu ve bizi
hayata bağlayan içgüdülerdir. İnsanın bu içgüdüleri iradeye dönüştürmesi, onları uzun ve kısa
süreli toplumsal ve doğal sonuçlarını düşünmeden tatmin etmekten vazgeçmesi ve
gerektiğinde erteleyebilmesiyle ilgilidir. İnsan bu içgüdülerini vahşi ve yabani bir şekilde
değil, uygar bir şekilde giderebildiği oranda bir irade gösterebilir.
Herhangi bir vahşi canlının zorlu doğa koşullarında ayakta kalma becerisi göstermesi
insani anlamda bir iradeye ya da istence sahip olduğunu değil, içgüdüler zemininde şekillenen
bir güç ve enerjiye sahip olduğunu gösterir. İrade daha çok dolaysız içgüdülerin
dolayımlanması ve akılsal bir düşünüşle eğitilmesine işaret eder. İrade bu anlamda belli
oranda dolaysız içgüdülerden özgürleşmeyi ve diğer insanlarla ilişkilerinde insanın kendi
egosunu parantez içine alabilmesini gerektirir. Bu anlamda hem irade hem de insani anlamda
özgürlük, insanlar arası ilişkileri düzenleme iddiasındaki ahlakın temelini oluşturan iki
kavramdırlar. İnsan ancak özgür olduğu sürece ve özgür iradesiyle ahlaki bir özne olabilir.
Yalnızca ahlaki özneler davranışlarından dolayı ahlaki bir yargı ve değerlendirmeye tabi
tutulabilirler. Açıktır ki böyle bir özgür iradeye sahip olabilmek için, öznenin bilinçli bir
akılsal düşünme yetisine sahip olması gerekir. Bu nedenle böyle bir donanım ve yetiye
yeterince sahip olmadıkları düşünüldüğünden, hayvanlar, deliler ve çocuklar davranışlarından
ötürü ahlaki yargı ve değerlendirmeye tabi tutulmazlar.

4.2. Sorumluluk ve Vicdan
Sorumluluk da tıpkı irade gibi, ahlak felsefesinin temel kavramlarından biri olan
özgürlük ile yakın bağlantılı bir kavramdır. Sorumluluk kişinin kendi karar ve davranışlarının
sonuçlarını üstlenmesine ve doğacak olumlu ve olumsuz etkilere katlanmaya hazır olmasına
işaret etmektedir. Sorumluluk duygusu da bu anlamda akılsal düşünme yetisini, insan bilincini
gerektirir. Vicdan ise insanın ahlaki iyi ve kötüye dair içsel duygu ve düşüncesine işaret eder.
72

Bu anlamda vicdan ahlaksal değerlerin ve diğer insanlara ve hayvanlara dair derin
duygudaşlığın bir dışavurumudur. Ahlaki iyi ve kötü, bilinçli öznenin tüm diğer canlılara
karşı davranışlarında ortaya çıkan değerlerdir. Vicdan ahlaki normların, genelin değerlerinin
bireysel öznede özümsenmiş olması oranında ortaya çıkabilir.
Bireysel özne ya da tüm bir toplum, herhangi bir olay ve davranışın sonuçları
konusunda kendisini sorumlu görmese bile vicdani bir duygulanım ve davranış içine girebilir.
Dahası insanın sorumluluk ve vicdan sahibi olması kendisini gerçek anlamda özgür
hissetmesiyle doğru orantılıdır. Fakat vicdan sorumluluktan farklı olarak özgürlükten daha
bağımsız bir seyir izler. Sorumluluk ise mutlak anlamda özgürlüğü, özgür olmayı gerektirir.
Özgürlük olmadan sorumluluk olamaz. Kant’a göre insan kendindeki sorumluluk bilinci
dolayısıyla özgür olduğunu bilir.

4.3. Ödev ve Hak
Ödev bir nevi sorumlu olduğumuz şey, sorumluluğumuzun yöneldiği hedeftir. Ödev
bu anlamda yapmamız gereken şeydir. İnsanın kendisine ve tüm diğer insanlara karşı belli
ödevleri olduğu söylenebilir. Yine insan ancak bilinçli ve özgür olduğu oranda ödevlerine
karşı sorumlu tutulabilir. Her insan bireyinin ödevlerine karşılık gelen bazı temel hakları
vardır. Birey bu temel haklarını devredemez. Her ne kadar ödev ve haklar arasında karşılıklı
bir denge olsa da haklar öncelikli bir konum taşır. İnsan açısından devredilemez bazı temel
haklardan söz edebiliriz. İnsanın kendisi açısından vazgeçilmez bir değer taşıyan haklarına
sahip çıkabilmesi için de bilinçli ve özgür bir ruha sahip olması gerekir. Genel olarak yaşama
hakkı ilk ve vazgeçilmez hak olarak anlaşılabilir. İnsan yalnızca genel ve yalın yaşama,
yaşamını devam ettirme hakkıyla yetinemez. İnsanın ayrıca iyi bir yaşam için zorunlu olan
bazı haklara sahip olması, toplum tarafından bu hak ve olanakların ona sağlanması gerekir.
Uygar bir toplum için zorunlu olan bu haklar; barınma, beslenme, güvenlik, eğitim gibi
başlıklarla belirtilebilir. İnsan ancak bu zorunlu ve asgari haklarla gerçek bir insani varoluşa
kavuşabilir. Burada insani varoluş ile kastedilen insanın yalnızca yalın bir doğa varlığı değil,
ayrıca bir kültür varlığı olduğudur. Bu anlamda insan ve daha başlangıçta insan yavrusu, hem
maddi hem manevi varlığıyla doğanın vahşiliğine ve toplumun çıkar çatışmalarına tümüyle
terk edilemeyecek belli vazgeçilmez ve zorunlu hak ve ödevlere göre var olmalıdır.
Hak kavramı bağlamında toplumdaki ahlaki normların hukuki ve siyasi ilke ve
uygulamalarla belli bir koşutluk ya da çatışma içinde olabileceği rahatlıkla söylenebilir.
Bireyin haklarını ve insani bir yaşam standardı için gerekli olanaklarını, yalnızca aile
kurumunun özel ve rastlantısal çerçevesi içinde tanımlamaya çalışmak, modern bir toplumun
ve sosyal bir devletin ruhuna uzak düşecektir. Birey kendi vazgeçilmez insani haklarıyla
ailesinin ve devletinin bir üyesi ve yurttaşıdır. Eğer insan olmaktan kaynaklanan bu haklar ve
ahlaki yükümlülükler yerine getirilmezse aile ve devlet sorumlu olacaktır. Görüldüğü üzere
politik, hukuki ve ahlaki anlamlarda tüm insani ilişkiler bireylerin karşılıklı hak ve ödevleri
çerçevesinde kavranabilir.
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4.4.Evrensel, Tikel ve Bireysel
Ahlaki ilke ve normların insan açısından evrensel, tikel ve bireysel bir değer mi
taşıdığı tartışması ahlak felsefesi bağlamında önemli bir yere sahiptir. Çok basit bir örnek
vermek gerekirse “Bütün insanlar ölümlüdür.” yargısı evrende var olan tüm insanlara dair bir
yargı olduğu için evrensel bir yargıdır. “Bazı insanlar ölümlüdür.” yargısı yalnızca bazı
insanlar için geçerli olduğundan tikel bir yargıdır. “Sokrates ölümlüdür.” yargısı ise yalnızca
bir insan olarak Sokrates için geçerli olduğundan bireysel ya da tekil bir yargıdır. Evrensel,
tikel ve bireysel yargı formlarını ahlak felsefesi alanında kullanırsak, karşımıza nasıl bir tablo
çıkar? Örneğin doğruyu söylemek bir ahlaki değer olarak tüm insanlar için mi geçerlidir,
yoksa yalnızca bir grup ya da bir insan için mi geçerlidir? Ayrıca her zaman ve istisnasız
olarak doğruyu söylemek iyi bir davranış olarak görülebilir mi? Kısacası doğruyu söylemek
her zaman, her koşulda ve herkes için geçerli bir ilke olabilir mi veya olmalı mıdır? Tüm bu
sorular çeşitlendirilerek çoğaltılabilir ve bu sorular bağlamında ahlaki değer ve ilkelerin
içeriği ve biçimine dair tartışmalar şekillenirler. İçerik ve biçim açısından şunlar dile
getirilebilir; ahlaki ilke ve yargılar biçim açısından zorunlu ve içerik açısından evrensel ya da
biçim açısından göreli ve içerik açısından tikel olarak görülebilirler. Bu felsefi kavramlar
bağlamında evrensel ve zorunlunun, göreli ve tikelin paralel ya da koşut bir işleyişe sahip
olduğu söylenebilir. İnsan bireyi, bireysel insan ahlaki değerleri evrensel ya da tikel, zorunlu
ya da göreli olarak değerlendirebilir ve davranışlarını ona göre biçimlendirir.
Yalan söylememeyi ya da hırsızlık yapmamayı evrensel ve zorunlu değerler olarak
gören birisiyle, tikel ve göreli değerler olarak gören birisinin davranışları farklılık
gösterecektir. Örneğin yalan söylememeyi evrensel ve zorunlu olarak gören birey, kendisini
her durum ve şartta doğruyu söylemek zorunda hissedecek ve belki de istisna kabul etmeyen
bu duygu ve düşüncesinin dramatik sonuçlarıyla boğuşacaktır. Kuşkusuz her tercihin ve
ilkesel davranışın bir çaba, irade ve bedel gerektirdiği söylenebilir, fakat böyle istisna kabul
etmeyen ilke ve tercihler yaşamımızı ne oranda yönetebilir ve yönetmelidir? Örneğin bir
arkadaşının karısını bir başka erkekle çok samimi bir şekilde gören biri bunu hemen
arkadaşıyla paylaşmalı mıdır? Dile getirdiğimiz şeylerin bireylerin kişilikleri, konumları ve
koşulları dikkate alınarak dile getirilmeleri daha akılcı olmaz mıydı? İnsan açısından geri
dönülmez ve trajik sonuçlar doğuracak söylemler ahlaki açıdan olumlanabilir mi? Görüldüğü
üzere ahlak felsefesi tartışmaları bağlamında evrensel, tikel ve bireysel kavramları önemli bir
işlev taşırlar.
Ahlaki ilke ve değerlerin yalnızca göreli ve tikel bir değer taşıdığı düşünen biri, ya
Sofistlerin bazılarında olduğu gibi kendi konum ve gücüne göre davranmayı doğru ve iyi
bulacaktır ya da içinde bulunduğu toplumun göreli ve tikel değerlerini tarihsel açıdan en
uygun değerler olarak görüp onlara göre davranacaktır. Her şeyi ve her davranışı kendi
bireysel çıkarı bağlamında değerlendiren biri ise kelimenin ahlaki açıdan kötü anlamıyla bir
egosit olacaktır.
Kısaca özetlemek gerekirse ahlak felsefesinde herbir kavramın diğerleriyle yakın ya da
daha dolaylı bir ilişki ve bağıntı içinde olduğu söylenebilir. Ahlakın doğasına dair
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tartışmalarda en belirleyici kavramların insan özgürlüğü ve iradesi (istenç) olduğu
söylenebilir. Bu iki kavramın insanı insan yapan ve onu diğer hayvanlardan ayıran akılsal
düşünme yetisiyle doğrudan ilintili olduğu görülmektedir.
İnsan bu akıl temelli özgürlük ve istenciyle kendisini sorumluluk ve vicdan (duyunç)
sahibi bir özne olarak ortaya koyar ve gerçekleştirir. Aynı zamanda bu vicdan ve sorumluluk
duygusuyla insan, ahlaksal bir varlık olur.
Ahlakın insanda hangi biçim ve içerikle ortaya çıktığına dair bir tartışma ise felsefe
tarihinde önemli bir yer tutan evrensel, tikel ve bireysel kavramlarından ayrı düşünülemez.
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Uygulamalar
1) Ahlak felsefesine ilişkin yeni öğrendiğiniz kavramlarla ilgili okuma ve araştırma
yapınız.
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Uygulama Soruları
1) Ahlak felsefesi (etik) açısından özgürlük nedir ve nasıl bir öneme sahiptir?
Tartışınız.
2) İrade (istenç) nasıl anlaşılmalıdır ve etik alanındaki önemi nedir? Tartışınız.
3) Sorumluluk ve vicdan nasıl tanımlanabilir? Değerlendiriniz.
4) Ödev ve hak dengesinin önemi nedir? Tartışınız.

5) Evrensel, tikel ve tekil kavramları ahlak felsefesi alanında nasıl bir belirleyiciliğe

sahiptirler? Araştırınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde ahlak felsefesinin özgürlük, irade (istenç), sorumluluk, vicdan, ödev, hak
gibi bazı temel kavramlarını irdeledik. Ayrıca felsefi terminoloji açısından ve dolayısıyla
ahlak felsefesi tartışmaları için önemli olan evrensel, tikel ve tekil kavramları hakkında bilgi
sahibi olduk.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi ahlak felsefesinin temel kavramlarından biridir?
a) Monad
b) Transendental
c) Özgürlük
d) Rasyonalizm
e) Töz
2) Evrensel, tikel ve tekil kavramlarının ahlak felsefesiyle ilişkisine dair aşağıda
verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Evrensel, tikel ve tekil kavramları, ahlaki ilke ve değerlerin biçimi ve içeriğinin
niteliğiyle ilgili tartışmalarda öne çıkan felsefi kavramlardır.
b) Evrensel, tikel ve tekil kavramları, ahlaki değerlerin kişiden kişiye ve toplumdan
topluma değişmeden kaldığını gösterdikleri için ahlak felsefesi için önemli kavramlardır.
c) Evrensel, tikel ve tekil yargı ve değerlendirmeler arasındaki tüm tercihler, kişinin
davranışlarını ve kişiliğini belirleyen felsefi zemini oluşturacaktır.
d) Ahlaki ilke ve davranışlar evrensel ve zorunlu ya da tikel ve göreli bir yargının
konusu olabilirler.
e) Ahlaki ilke ve yargılar biçim açısından zorunlu ve içerik açısından evrensel ya da
biçim açısından göreli ve içerik açısından tikel olarak görülebilirler.
3) Aşağıda verilen kavramlardan hangisi ahlak felsefesinin yanısıra siyaset ve hukuk
felsefesinin de önemli kavramlarından biridir?
a) Töz
b) Doğa
c) Öz
d) Hak
e) Sonsuz
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4) Aşağıda özgürlükle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Özgürlük öznenin nesnellik karşısında tümüyle bağımsız olması değildir.
b) İnsan kendisini belirleyen nesnel gerçekliği bilinçli bir akılsallıkla kavradığı oranda
özgür olabilir.
c) İnsan ancak özgür olduğu sürece ve özgür iradesiyle ahlaki bir özne olabilir.
d) Özgürlük irade ve sorumluluğun zeminidir.
e) Özgürlük insani özneyi bağlayan ve belirleyen tüm doğal ve toplumsal gerçeklikten
bağımsızlıktır.
5) İnsani özgürlüğün belirleniminde etkin olan iki gerçeklik aşağıdaki şıklardan
hangisinde doğru verilmiştir?
a) Doğal ya da Maddi Gerçeklik – Tinsel Gerçeklik
b) Sonlu Gerçeklik – Sonsuz Gerçeklik
c) Evrensel Gerçeklik – Tekil Gerçeklik
d) Tözsel Gerçeklik – İlineksel Gerçeklik
e) Zorunlu Gerçeklik – Olumsal Gerçeklik
6) “...kişinin kendi karar ve davranışlarının sonuçlarını üstlenmesine ve doğacak
olumlu ve olumsuz etkilere katlanmaya hazır olmasına işaret etmektedir” ifadesinde boş
bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Vicdan
b) Gerçeklik
c) Sorumluluk
d) Hakikat
e) Yasa
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7) Aşağıda irade ile ilişkili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
a) İrade toplumda kabul görmüş ahlaki ilkelerin bireyde duygusal ve düşünsel açıdan
özümsenmesi ya da içselleştirilmesidir.
b) İrade ahlaki ilke ve değerlerin biçimi ve içeriğinin niteliğiyle ilgili tartışmalarda
öne çıkan bir kavramdır.
c) İrade evrensel ve zorunlu ya da tikel ve göreli bir yargının konusu olabilir.
d) İrade öznenin nesnellik karşısında mutlak bağımsızlığına işaret eder.
e) İnsan bilinçli bir şekilde düşünerek karar verdiği ve davrandığı sürece irade
sahibidir.
8) Vicdan ile sorumluluk arasındaki en temel ayrım nedir?
a) Sorumluluk vicdandan farklı olarak özgürlükten daha bağımsız bir seyir izler.
b) Vicdan akılsal düşünme yetisini, insan bilincini gerektirirken, sorumluluk ise
akılsal bir dolayım gerektirmez.
c) Sorumluluk mutlak anlamda özgürlüğü, özgür olmayı gerektirirken, vicdan
sorumluluktan farklı olarak özgürlükten daha bağımsız bir seyir izler.
d) Sorumluluk doğal gerçeklik alanında, vicdan ise tinsel gerçeklik alanında etkindir.
e) Vicdan bir nevi sorumlu olduğumuz şey, sorumluluğumuzun yöneldiği hedeftir,
sorumluluk ise insanın ahlaki iyi ve kötüye dair içsel duygu ve düşüncesidir.
9) Aşağıda verilen kavramlardan hangisi için özgürlük önkoşuldur?
a) Gerçeklik
b) Ödev
c) Duyum
d) İyi
e) Nesnellik
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10) Ahlak felsefesinin temel kavramlarına ilişkin aşağıda verilen bilgilerden hangisi
yanlıştır?
a) İnsan içgüdü ve sorumluluk duygusuyla ahlaksal bir varlık olur.
b) İnsan akıl temellik özgürlük ve iradesiyle kendisini sorumluluk ve vicdan sahibi bir
özne olarak ortaya koyar ve gerçekleştirir.
c) İrade ve özgürlük kavramları insanın akılsal düşünme yetisiyle doğrudan ilişkilidir.
d) İrade içgüdüden farklı olarak akılsal bir dolayımı gerektirir.
e) İnsan ancak bilinçli ve özgür olduğu oranda ödevlerine karşı sorumlu tutulabilir.

Cevaplar
1) c , 2)b , 3)d , 4)e , 5)a, 6)c, 7)e, 8)c, 9)b, 10)a
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5. PRESOKRATİKLER VE SOFİSTLERİN AHLAK
ANLAYIŞLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde Herakleitos, Parmenides, Demokritos, insan odaklı felsefe ve genel olarak
sofistler, Protagoras ve Gorgias konularını öğreneceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Sokrates öncesi filozofların ve sofistlerin ahlak anlayışları ve etiğe ilişkin temel
sorun ve kavramları nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Konu

Kazanım

Herakleitos

Herakleitos’un ahlak
anlayışını ortaya koyabilir.

Okuma yaparak
Araştırma yaparak
Fikir yürüterek

Parmenides

Parmenides’in ahlak
anlayışını ortaya koyabilir.

Okuma yaparak
Araştırma yaparak
Fikir yürüterek

Demokritos

Demokritos’un ahlak
anlayışını ortaya koyabilir.

Okuma yaparak
Araştırma yaparak
Fikir yürüterek

İnsan Odaklı Felsefe ve
Genel Olarak Sofistler

Sofistlerin insan odaklı
ahlak anlayışlarını ortaya
koyabilir.

Okuma yaparak
Araştırma yaparak
Fikir yürüterek
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Anahtar Kavramlar
 Nesnellik
 Öznellik
 Ölçü

87

Giriş
“Presokratikler ve Sofistlerin Ahlak Anlayışları” başlığını taşıyan bu bölümde,
Presokratik gelenek içinde yer alan ve kısmen Sokrates’in çağdaşı da olan Sofistlere özel bir
yer ayrılmıştır. Bunun bir nedeni de genel olarak Sofistlerin felsefe tarihinde ve özellikle de
ahlak felsefesi tarihindeki belirleyici önem ve konumlarıdır.
Bu bölümde Sofistler ele alınmadan önce Herakleitos, Parmenides ve Demokritos’un
görüşleri ahlak felsefesi bağlamında birkaç cümleyle özetlenmiştir. Bu üç filozofun da etik
anlayışlarında insanın akılsal düşünme yetisini temel alan bir bakış açısına sahip oldukları
söylenebilir.
Sofistlere ayırdığımız kısımda ise öncelikle Sofistlerin epistemolojik ve etik görüşleri
sunulmaya çalışılmıştır. İnsanı, bireysel insanı odak olarak alan felsefi bir anlayışa sahip olan
Sofistler için, bilgi ve ahlaki davranış alanında her şey göreli ve tikel bir karakter taşır. Bu
görelilik ve tikellik bireysel öznenin ontolojik ve epistemolojik belirleyiciliğiyle ortaya çıkar.
Sofistlerin en önemli temsilcilerinden bir olan Protagoras’a göre “insan her şeyin
ölçüsüdür.” Buradaki insan bireysel insandır. Bireysel insanın nesnelliğe dair algıları
epistemolojik bağlamda asıl zemini oluşturur. Bireysel öznelliğe ve onun algılarına koşut bir
ahlaki tikellik ve görelilik ortaya çıkmaktadır. Politik ve etik bağlamda bireyin yargılarını
aşan nesnel ve evrensel bir iyi söz konusu olamaz.
Bir diğer önemli sofist olan Gorgias için “hiçbir şey yoktur; varolmuş olsaydı bile onu
bilemezdik; onu bilecek olsaydık bile başkalarına aktaramazdık.” Ontolojik ve epistemolojik
zeminli bir bilinemezcilik ve nihilizmin dışavurumu sayılabilecek olan bu cümleler,
Protagoras’ın kuşkuculuk ve görececiliğini daha da ileri götürür. Gorgias herkesi
bağlayabilecek bir felsefi hakikat arayışından çok, bireysel ve pratik ilgiler bağlamında
kullanılabilecek retorik sanatının önemini vurgular.
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5.1. Herakleitos
Antik dönemdeki ilk filozoflar, yani İonya doğa filozofları gibi Herakleitos da
mitolojiden farklı bir akılsal kurguyla gerçeği anlamlandırmaya çalışmıştır. Tikel bir ilke ya
da ilkeler grubundan hareketle bütünlüklü bir evren tablosuyla mitolojinin oluşturduğu
metafiziği aşma denemeleri, beraberinde bir ahlak anlayışını da ortaya çıkarmıştır.
Herakleitos evrendeki her şeyin belli bir akılsal işleyiş içinde dönüştüğünü, karşıt
belirlenimlerin dinamik bir dolayımıyla şekillendiğini savlar. Bu karşıt belirlenimler
arasındaki dolayım durgun, çatışmadan uzak bir senteze işaret etmez. Evrendeki tüm
belirlenimlerin özünü belirleyen şey, karşıtlar arasında süregelen savaşın yarattığı oluş
sürecidir. Bu oluş ve hareket süreci hem doğa hem de toplumsal alanda egemendir. Doğada
doğa yasaları oluş sürecini belirler, toplumda toplum yasaları, ahlaki ve politik normlar oluş
sürecini düzenlemeye çalışır. Herakleitos doğa yasaları ve toplum yasalarının hem doğal hem
de toplumsal alandaki düzen ve mutluluk için gerekli olduğuna inanır. İnsan kendi
bireyselliğinin dışavurumu olan duyum ve duyguları değil, aklının sesini izlerse bu yasalara
uyabilir ve mutlu olur; çünkü her alanda hüküm süren yasallığı yalnızca akıl ayırt edip
kavrayabilir.

5.2. Parmenides
Herakleitos’tan farklı olarak oluşu değil varlığı temel ilkesi olarak alan Parmenides
için, yokluk olarak nitelediği çokluk ve görünüşler dünyası yanılsamadan ibarettir. Bu
bağlamda ilginç bir şekilde Parmenides de tıpkı Herakleitos gibi rasyonalist denilebilecek bir
çizgide durur. Gelip-geçici çokluk ve oluş dünyası bir yanılgıdan ibarettir ve bu dünyayı bize
bir gerçekmiş gibi sunan duyu algılarımız değil, yalnızca hep değişmez ve bir kalan varlığın
hakikatini bilen felsefi aklımız temel alınmalıdır. Aklımızın yol göstericiliğinde
davrandığımız sürece erdemli bir yaşam sürebiliriz. Çokluğa ve oluşa inanan çoğunluk değil,
yalnızca seçkin bilgeler gerçek doğruluk ve iyiliği bulabilirler.

5.3. Demokritos
Algılanamayacak küçüklükteki atomları sisteminin temeline yerleştiren Demokritos
için de duyu algısı değil, akılsal bilgi felsefi ve etik açıdan belirleyici bir konumdadır.
Demokritos’a göre genel olarak felsefenin amacı doğru bilgi edinmek ve bu bağlamda ahlaki
açıdan mutlu olmaktır. Mutluluk ve haz arasında bir ayrım yapan Demokritos için, hazcılık
duyusal algıyı temel alan yanlış bir bakış açısının sonucu olarak ortaya çıkmıştır. İnsan
yaşamı ve davranışları için belirleyici ve sürekli olan şey duyusal ve maddi hazlar değil,
ruhsal uyum ve mutluluktur. Akılsal düşünme yetisiyle davranan bilge insan için
davranışlarında öz-denetim ve ölçülülük belirleyici bir rol oynar. Aklın davranışlardaki bu özdenetim ve ölçülülüğü ahlakın özünü oluşturur.
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5.4. İnsan Odaklı Felsefe ve Genel Olarak Sofistler
İlk dönem doğa filozoflarından farklı olarak Sofistler, insan ve kültür sorunlarını
merkeze alan bir felsefe anlayışına yönelmişlerdir. İnsan odaklı bir felsefe açısından
epistemolojik ve ahlaki sorunlar başat bir rol oynarlar. İnsan kavramıyla birlikte özne kavramı
da ön plana çıkar. Özne kavramı ise bize bilgi, bilinç, irade ve eylem kavramlarını verecektir.
İnsanlık tarihi bize doğanın tarihinden farklı olarak bilgi, bilinç, irade ve eylem alanı olarak
görünür. Bilinçli ve ussal bir varlık olarak insan, kendi doğal çevresinin dolaysız bir uzantısı
değildir. O artan bilgi birimi ve iradi eylemleriyle kendi doğal gerçekliğini değiştirir ve
kendisini sürekli bir tarihsel birikim ve oluşumun öznesi kılar. İnsanın öznelliği zamanla ve
tarihsel süreç boyunca onun nesnelliğini de belirler. İnsan öznelliğiyle nesnel varoluşun
dolaysız bir uzantısı olmayan reflektif ve diyalektik bir belirlenim taşır.
Genel olarak insan bilinci ve özel olarak da felsefi düşüncenin en önemli
bileşenlerinden olan kavramlar, evrensel bir karakter taşırlar. Kavramlar herbir bireysel
varoluşta geçerli olan ya da tüm bireysel varlıkların tabi olduğu oluş sürecini betimlediği
düşünülen genel nitelik ve kategorilerdir. Bu bağlamda her kavram evrensel bir belirlenim
olmakla birlikte tikel ve bireysel gerçekliği zorunlu olarak gerektirir, çünkü tikel ve bireysel
bir gerçeklik olmadan evrensel bir belirlenim ya da kategoriden söz etmek abes olacaktır.
Örneğin varlık genel ve en evrensel kavram olarak tikellik içerir, yani bazı varlıklar canlı
bazıları ise cansızdır. Yine varlık bireysellik ya da tikellik kategorisini de gerektirir ve içerir,
çünkü dünyamız bireysel varlıklardan oluşur. İşte Sofistler epistemolojik ve etik açıdan
bireysel öznenin varlığını temel alırlar ve insan algısını bireysel istemin tikelliğinin ve
keyfiyetinin özü olarak sunarlar.
Sofistler mitolojinin dogmatik katılığına ve aristokratik sınıfların eşitsizlik üzerine
kurulu yönetimlerine karşı gelişen özgürlükçü ve demokrat bir ruhun temsilcileridir. Onlar
özgürlüğü geleneksel dinin, toplumun ve politik iktidarın inkârcı ve baskıcı otoritesinin
karşısına koyarlar. Özgürlük genel olarak bireysel özgürlük olarak tanımlanır. Sofistlerin
özgürlüğü modern anlamda bir tür liberal özgürlük olarak tanımlanabilir. Sofistler için
özgürlük genel olarak, bireyin doğal dürtü ve tutkularına gem vurmaması ve onları geleneğin
ve politik otoritenin insafına terk etmemesi olarak da anlaşılabilir. Bu açıktır ki daha dünyevi
ve algı temelli bir özgürlük anlayışı olarak, Platoncu rasyonel ve idealist özgürlük
anlayışından farklıdır. Bilindiği üzere Platon için özgürlük doğal dürtü ve tutkuların
serbestliğinden çok, doğal ve bedensel olanın baskılanması ve denetlenmesi anlamına gelir.
Sofistler evrensel kavram ve kategorileri temel alan akılsal bir ahlak anlayışı savunmazlar.
Onlar için akıl daha çok bireyin tikel ilgi ve çıkarlarına hizmet etmesi gereken teknik bir araç
olarak görülebilir. Bu nedenle onlar aklın evrensel hakikat arayışı olarak tanımlanabilecek bir
felsefeye (philosophia) yönelmekten çok, aklın günlük ilgi ve çıkarlar için retorik kullanımını
gözardı etmeyen bir felsefeye yönelirler.
Doğal olarak Sofistlerin ahlak anlayışları da özgürlük anlayışlarına uyumlu olacaktır.
Bu noktada Sofistlerin ahlak anlayışlarının ayrıntılarına girmeden önce onların bilgi
anlayışlarına ve dolayısıyla düşünme ve davranış alışkanlıklarına kısa bir gözatmak yararlı
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olabilir. Sofizm ve sofist sözcüklerinin kökeni Yunanca bilgelik anlamına gelen sophia
sözcüğüne dayanır. Sofist böylece bilgeliğe sahip olan ya da bilge anlamına gelir. Sofist
Yunanca aslı philosophia, yani bilgelik sevgisi, bilgelik aşkı anlamlarına gelen felsefeden ve
dolayısıyla filozoftan farklı bir anlama sahiptir. Sofist yalnızca bilgeliği seven ve onu arayan
biri değil, bizzat bu bilgeliğe sahip olduğunu düşünen kişi anlamına gelmektedir. Dahası
Sofistler Antik Dönemde bu bilgeliği paraya dönüştürmüşler ve parayla bilgelik dersleri
vermişlerdir. Bu nedenle de Sokrates ve Platon gibi filozoflar tarafından eleştirilmişlerdir.
Sokrates ve Platon açısından doğruluk ve erdemin araştırılmasında, bilgelik arayışında filozof
tümüyle özgür olmalı ve tüm pratik kaygı ve çıkarlardan bağımsız olmalıdır. Sofistler için ise
pratik ilgi ve çıkarlardan tümüyle bağımsız bir teorik ilgi ve uğraşı temelsiz ve gerçek dışıdır.
Düşünen öznenin bireysel algı ve ilgilerinin ötesinde nesnel bir teorik ve epistemolojik
doğruluk anlayışı savunulamaz.
Bu anlayış Sofistlerin düşünme ve tartışma yöntemleriyle de örtüşür. Eğer bireysel
öznelerin algılarını ve pratik ilgilerini aşan nesnel ve evrensel bir doğruluk ve gerçeklik söz
konusu değilse bireyler arasındaki düşünsel tartışmalar, pratik ilgi ve çıkarları dışavuran bir
uzlaşı çabasının ötesinde anlam taşımazlar. Kamusal alandaki tartışmaların birincil amacı, var
olduğu düşünülen nesnel ve evrensel bir hakikate ulaşmak değil, bireysel ve tikel ilgileri karşı
tarafa kabul ettirme, ikna ve rıza yaratmadır. Felsefe ve politika, yüce ve ideal amaçlar uğruna
değil bireysel ve özel ilgiler uğruna yapılır. Bireysel ve tikel ilgiler gerçek bir varoluşa işaret
ederken, evrensel bir ilgi ise bir aldatmaca ve yanılsamanın sonucu olabilir. Sofistik tartışma
böylece ilkin farklı anlayış ve ilgilerin bir dışavurumu ve uzlaştırılması çabasıdır. Böyle bir
çabanın demokrasi kültürü ve insan davranışları açısından önemi açıktır. Eşit bir ağırlığa
sahip oldukları düşünülen farklı ve karşıt görüşlerin belli bir rekabet ortamında birlikte var
olmaya çalışması, sağlıklı bir liberal ve demokrat yaşam ortamı için çok gereklidir. Böyle bir
bireysel eşitlik ve rekabet ortamının aşkın bir doğruluk ve erdem anlayışıyla aşılmaya
çalışılması demokrasi kültürü açısından sakıncalar doğurabilir.
Öte yandan Sofistik tartışma eristik bir karakter de taşıyabilir ve tarihe bakıldığında
böyle bir evrilme ve dönüşüm yaşadığı da görülmektedir. Burada eristik tartışma ile
kastedilen şey, tartışmak için tartışmak, sorun çözmek ve bir sonuca ulaşmak için değil
yalnızca hasmını yenmek ve küçük düşürmek amacıyla tartışmaktır. Tartışmak yalnızca
zihinsel bir güç gösterisi ve yengi aracına dönüşür. Doğrusu güç haktır görüşünün Sofistler
arasında yaygın bir ahlaki ve politik ilke olduğunu da burada belirtmeliyiz. Güç haktır ilkesi
güçlü olan kazanır saptamasının ötesine uzanır, güçlü olan yalnızca kazanmaz, bu yengi ve
kazanç onun hakkıdır. Bu ilke aynı zamanda bazı Sofistler tarafından doğal olanın, dolaysız
güç ve şiddetin toplumsal uzlaşı ve normlara karşı birincil değeri olarak da yorumlanmıştır.
Güç haktır ikesi orman kanununun bir onaylanması olarak da yorumlanabilir. Bu
bağlamda özgürlük ve ahlaki davranış, doğal itki ve dürtülerin baskılanması olmayacaktır.
Doğa yasası toplumsal normlara göre bir referans noktası olarak iş görecektir. Bu anlayışa
göre, toplumsal normlar doğa yasalarına uygun düzenlenmelidir. Tüm bu yorumlara karşın
Sofistlerin bazı ortak epistemolojik ve etik ilkelere sahip olmakla beraber, oldukça farklı
görüşlerle de ortaya çıkmış olduklarını unutmamak gerekir. Belli bir grup toplumsal uzlaşı ve
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normların toplumsal yaşamın esenliği ve huzuru için gerekli olduğunda diretirken, başka bir
Sofist grubu ise doğa yasasının her zaman bu toplumsal uzlaşı ve normlara üstün olduğunda
diretirler. İsterseniz şimdi iki önemli Sofist düşünürün (Protagoras ve Gorgias) etik
anlayışlarına daha yakından bakalım.

5.4.1. Protagoras
“İnsan herşeyin ölçüsüdür.” anlayışı Sofistlerin en ünlü temsilcilerinden birisi olan
Protagoras’a aittir. Buradaki insan ibaresi genel olarak bireysel insan olarak yorumlanmıştır.
Bunun bir nedeni de Protagoras’ın bilgi anlayışı ve dolayısıyla epistemolojisidir. Nedir
Protagoras’ın temel epistemolojik iddiası? Bilginin algı olduğu iddiası Protagoras’ın temel
epistemolojik iddiasıdır. Protagoras için bir nesnenin ne olduğu tümüyle bireyin o andaki algı
durumuna bağlıdır. Diyelim ki bir rüzgâr esmektedir. Bu rüzgâr sağlıklı olan birisi için sıcak,
hasta ve üşüyen birisi için soğuktur. İşte insan için deneyimlenen nesnel gerçekliğin ne
olduğu tümüyle onun içinde bulunduğu şartlarla dolayımlı olan öznelliğine bağlıdır. Böyle bir
iddiayı kabul etmek epistemolojik açıdan tümüyle öznel ve göreli bir perspektife ve anlayışa
işaret edecektir. Bu anlayış şöyle de özetlenebilir: Benim için doğru olan bir başkası için
yanlıştır ve başkası için doğru olan benim için yanlıştır. Bireysel insanın algı ve tercihini aşan
bir nesnel doğruluk iddiası tümüyle temelsizdir. Bireysel öznellik karşında evrensel nesnellik
buharlaşırken, göreli ve rastlantısal olan karşısında da mutlak ve zorunlu olan temelsiz
kalmaktadır.
Üstelik bu bireysel öznelliğe dayalı görelilik (relativity) ve görecilik (relativizm)
yalnızca bilgi felsefesi, yani epistemolojiye değil, aynı zamanda ahlak felsefesine, yani etiğe
de özgüdür. Yalnızca doğruluk değil, iyilik ve erdemin ne olduğu da bireyden bireye ve
toplumdan topluma değişen göreli bir karakter taşır. Bu durumda Protagoras açısından
bireysel ya da toplumsal planda olsun farklı görüş ve değer arasında bir hiyerarşi gözetmenin
hiçbir epistemolojik zemini yoktur. Farklı görüş ve değerler birbirleri karşısında tümüyle
eşittirler. Bu eşitlikçi ve demokrat anlayış yalnızca özgür yurttaşlar arasında değil, kadınlar ve
köleler dâhil tüm insanlar arasında geçerlidir. Görüldüğü üzere Protagoras’ın politik ve ahlaki
görüşleri çağının çok ötesinde devrimci bir öz de taşırlar. Burada söz konusu olan şey
evrensel ve istisna kabul etmeyen bir eşitlikle karşımıza çıkan bireysellik ilkesidir. Bireysel
özneler neyin doğru, iyi ve güzel olduğuna kendi başlarına karar vermeye yetkilidirler. Açıktır
ki öznellik ve bireyselliğin bu vurgulanışı, etik ve politik bir göreciliğin ve liberalizmin
zemini olacaktır.
Ahlak ilkeleri böylece bireysel özneler onları belli bir uzlaşı sonucunda kabul ettikleri
sürece bir değer taşırlar ve geçerlilik kazanırlar. Bu bağlamda Protagoras için uzlaşı
kültürünün ve demokrasinin, birlikte yaşamanın koşullarını yaratmak açısında büyük önem
taşıdığını görmekteyiz. Ahlak ve tüm politik birliğin kendisi, ancak bireylerin öznel ve bencil
beklenti ve çıkarları belli bir oranda karşılandığı sürece olanaklı ve meşrudur. Bireylerin
bencil beklentileri ve bireysellik üzerine kurulu bir uzlaşmanın reddi tüm bir toplumsal ve
ahlaki yaşamı felç edecektir. Uzlaşı üzerine dayalı bir ahlaki normu mutlaklaştırmaya
çalışmak, onu bireysel öznelliği aşan bir mutlak gerçekliğin dışavurumu olarak yorumlamak,
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bireysellik ve göreliliği temel alarak şekillenmiş Sofizmin ruhuna aykırı olacaktır. Demokrasi
hem metafizik ve epistemolojik hiyerarşiyi hem de politik planda aristokratik hiyerarşi ve
despotizmi bir tehlike olarak görecektir. Ahlak özü itibarıyla her türlü hiyerarşiden uzak eşit
ve normatif bir bireyselliğe dayanır.

5.4.2. Gorgias
Gorgias’ın felsefi öğretisini üç sav üzerine kurduğu genel kabul gören bir anlayıştır.
Bu üç sav ya da iddia şöyle formüle edilebilir: Hiçbir şey yoktur; varolmuş olsaydı bile onu
bilemezdik; onu bilecek olsaydık bile başkalarına aktaramazdık. Bu oldukça tuhaf ve nihilist
anlayış Sofist Gorgias’ın felsefesinin özünü oluşturur. Burada epistemolojik ve etik bağlamda
nihilizme varan bir kuşkuculuğun izlerini görmek mümkündür. Gorgias’a göre sürekli bir oluş
ve değişim içindeki gerçekliği bilmek, böyle akışkan bir gerçekliğe dair evrensel ve nesnel bir
düşünceye sahip olmak imkânsızdır. Düşüncelerimiz tümüyle bireysel ve öznel bir nitelik
taşır. Bu anlamda düşüncelerimizin var olan gerçekliğe karşılık düşmesi anlamında nesnel
doğruluk ve bilgiden söz edilemez.
Bireysel öznellik karşısında evrensel ve nesnel bir doğruluk ve gerçekliğin bu
yadsınması, bireyi nesnel ve evrensel bir doğruluk ve hakikat arayışından uzaklaştırır.
Gorgias da öyle yapar ve herkesi bağlayan bir metafizik ve ahlak arayışına işaret eden felsefi
etkinlikten çok, bireysel ilgi ve çıkarları gerçekleştirmeye yarayan bir hitabet ya da retorik
sanatının peşine düşer. Toplumsal yaşamda önemli olan bireyin kendi pratik ilgileri için diğer
insanları inandırması ve ikna etmesi olabilir. Gorgias’da da Protagoras olduğu gibi bireysel
ilgilerin çekiştiği ve uzlaştığı bir sivil toplum anlayışının belirtilerini görmek mümkündür.
İnsan toplum içinde başarılı bir şekilde hedeflerine ulaşmak istiyorsa bilginin ve
bilgeliğin güç olduğunu görmelidir. Tümüyle bireysel ve öznel bir içerik taşıyan bilgi ve
bilgeliğin ölçütü ve değeri başka insanları inandırma ve ikna etme sürecinde ortaya çıkar.
Burada nesnel ve evrensel bir bilginin içeriği olan bir erdemden çok, ahlaki anlamda öznel ve
bireysel pratik ilgilerin hizmetine koşulan öznel ve göreli bir bilgi ya da sanı söz konusudur.
Bir sanı ya da görüşü diğerinden üstün kılan şey, tümüyle pratik sonuçlarıdır. Sofistlerin bu
bilgi ve ahlak anlayışlarının, belli farklılıklar içermekle beraber modern dönem bir felsefi
hareket olarak pragmatizmi öncelediği rahatlıkla söylenebilir.
Protagoras ve Gorgias’dan hareketle daha sonraki Sofist düşünürlerin, çok farklı, zihin
açıcı ve çeşitlilik içeren politik ve ahlaki düşünüş örnekleri sergiledikleri rahatlıkla
söylenebilir. Örneğin bazı Sofistler politik ve ahlaki yasaların, insandaki doğallığı ve vahşiliği
baskılama ve evcilleştirmeye yaradığını savunmuşlardır. Din ve devlet tarafından bize
dayatılan ahlak tümüyle korku ve baskı ile şekillendirilmiştir. Bazıları ise bu görüşe karşı
doğal ve toplumsal yasalar arasında bir süreklilik ve özdeşlik olduğu anlayışından hareketle,
ahlaksal ve politik ilke ve yasaların insan doğasından kaynaklandığını ileri sürmüşlerdir. Bu
anlayışa göre, tüm toplumsal normlar belli doğal zorunluluk ve şartların bir sonucu olarak
şekillenmiştir.
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Kısaca özetlemek gerekirse Presokratik filozofların, özellikle de Sofistlerin çok renkli
ve zengin bir etik anlayışla karşımıza çıktığını görmekteyiz. Sofistler insan odaklı
felsefeleriyle, felsefe tarihine olduğu gibi etik tarihine de yeni ve zengin bir katkı
sunmuşlardır.
Sofistler için önemli olan bireysel öznelliktir. İnsanın bireysellik ve öznelliğine dair bu
içgörü, ahlak felsefesini felsefi tartışmaların merkezine taşımıştır. Epistemolojik ve etik
tartışmaların iç içe geçtiği bu dönemde, teorik ilgiler pratik ve politik ilgilerle dolayımlı
olarak yorumlanmış ve geliştirilmiştir. Sofistler ahlaki alanda bireyselliğe koşut olarak, tikel
ve göreli olanın genel ve zorunlu olana karşı önemini vurgulamışlardır. Onların politik
bağlamda çoğulcu ve demokratik bir anlayışa da yakın oldukları söylenebilir. Felsefi teoriyi
pratik ilgilerin hizmetinde görmeleriyle de modern pragmatist ahlakın öncüleri olmuşlardır.
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Uygulamalar
1) Presokratik filozoflar ile sofistlerin ahlak anlayışlarını özetleyiniz.
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Uygulama Soruları
1) Herakleitos, Parmenides ve Demokritos’un etik anlayışları için genel olarak ne
söylenebilir? Tartışınız.
2) Sofistlerin, ahlak felsefesi tarihi bağlamında önemleri hangi temel noktalarda söz
konusudur? İrdeleyiniz.
3) Sofistlerin ahlak felsefesi için genel olarak neler söylenebilir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Sofistlere değinmeden önce Herakleitos, Parmenides ve Demokritos’un
görüşlerini ahlak felsefesi bağlamında ve genel hatlarıyla ortaya koyduk. Bu üç filozofun da
etik anlayışlarında insanın akılsal düşünme yetisini temel alan bir bakış açısına sahip
olduklarını gördük. Sofistlere ayırdığımız kısımda ise öncelikle genel olarak Sofistlerin
epistemolojik ve etik görüşlerini genel hatlarıyla ortaya koyduk.
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Bölüm Soruları
1) Parmenides’in ahlak görüşüne yönelik verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
a) Parmenides’e göre ahlaki değerlerimizin evrensel ve zorunlu değil, tikel ve
görelidir.
b) Parmenides’e göre öz-denetim ve ölçülülük ahlakın özünü oluşturur.
c) Parmenides’e göre ancak aklımızın yol göstericiliğinde davrandığımız sürece
erdemli bir yaşam sürebiliriz.
d) Parmenides’e göre hazcılık duyusal algıyı temel alan yanlış bir bakış açısının
sonucudur.
e) Parmenides’e göre erdemli davranışın kaynağı duyu bilgisidir.
2) Mutluluk ile haz arasında ayrım yapan Sokrates öncesi filozof hangisidir?
a) Thales
b) Demokritos
c) Herakleitos
d) Descartes
e) Anaksimenes
3) Demokritos’un ahlak anlayışı için verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
a) Demokritos’a göre genel olarak felsefenin amacı doğru bilgi edinmek ve bunun
sonucunda olabildiğince haz elde etmektir.
b) Demokritos bilmenin erdemli davranış için yeterli olduğunu savunur ve böylece
ahlak alanında entellektüalist yaklaşımın savunucusudur.
c) Demokritos ahlakın özünü erdemli davranışta bulur ve erdemli davranmak için de
gerekli olanın doğaya uygun yaşamak olduğunu ileri sürer.
d) Demokritos’a göre insan yaşamı ve davranışları için belirleyici ve sürekli olan şey
duyusal ve maddi hazlar değil, ruhsal uyum ve mutluluktur.
e) Demokritos ahlaki ilkelerin nesnel değil öznel olduğunu belirtir.
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4) Sofistler için epistemolojik ve etik açıdan temel olan şey nedir?
a) Doğaya içkin yasaların ortaya çıkarılması ve doğaya uygun yaşanması
b) Bilgi ve ahlak açısından göreli olmayan evrensel ve zorunlu ilkelerin olduğunun
ortaya koyulması
c) İnsanın iyiyi bildiği sürece kötülük yapamayacağı görüşü
d) Doğruluk ve buna uygun olarak erdemli davranışın zemininin nesnelliği
e) Bireysel öznenin varlığı
5) Sofistlerin ahlak anlayışı için verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Sofistlerin özgürlük anlayışı rasyonel ve idealisttir.
b) Sofistler evrensel kavram ve kategorileri temel alan akılsal bir ahlak anlayışını
savunmazlar.
c) Bireysel öznelliğe ve onun algılarına paralel olarak ahlaki değerlerde görelidir.
d) Politik ve etik bağlamda bireyin yargılarını aşan nesnel ve evrensel bir iyiden söz
edilemez.
e) Sofistler için özgürlük genel olarak bireyin doğal dürtü ve tutkularına gem
vurulmamasıdır.
6) “İnsan herşeyin ölçüsüdür” ifadesi aşağıdaki filozoflardan hangisine aittir?
a) Gorgias
b) Platon
c) Protagoras
d) Demokritos
e) Parmenides
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7) Aşağıdakilerden hangisi Sofistler arasındaki yaygın ilkelerden biridir?
a) Mutluluk için erdemli yaşamak gerekir.
b) Göreli olmayan evrensel ve zorunlu ahlaki değerler vardır.
c) Doğru ve iyi eşanlamlıdır.
d) Özgürlük doğal ve bedensel olanın baskılanmasıdır.
e) Güç haktır.
8) “Hiçbir şey yoktur; varolmuş olsaydı bile onu bilemezdik; onu bilecek olsaydık
bile başkalarına aktaramazdık” şeklindeki üç sav hangi filozofun felsefesinin özünü oluşturur?
a) Protagoras
b) Gorgias
c) Herakleitos
d) Demokritos
e) Parmenides
9) Aşağıda Gorgias’a ilişkin verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Gorgias’a göre sürekli bir oluş ve değişim içindeki gerçekliği bilmek, evrensel ve
nesnel bir düşünceye sahip olmak imkansızdır.
b) Bir görüşü ya da sanıyı diğerinden üstün kılan şey tümüyle pratik sonuçlarıdır.
c) Toplumsal yaşamda önemli olan bireyin kendi pratik ilgileri için diğer insanları
inandırması ve ikna etmesidir.
d) Akılsal düşünme yetisiyle davranan bilge insan için davranışlarında öz-denetim ve
ölçülülük belirleyici bir rol oynar.
e) Gorgias herkesi bağlayabilecek bir felsefi hakikat arayışından çok, bireysel ve
pratik ilgiler bağlamında kullanılabilecek retorik sanatının önemini vurgular.
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10) Presokratikler ve Sofistlere yönelik aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Demokritos’a göre insan yaşamı ve davranışları için belirleyici olan şey duyusal ve
maddi hazlardır.
b) Herakleitos’a göre oluş ve hareket süreci hem doğa hem de toplumsal alanda
egemendir.
c) Parmenides çokluğa ve oluşa inanan çoğunluğun değil, yalnızca seçkin bilgelerin
gerçek doğruluk ve iyiliği bulabileceğini ileri sürer.
d) Sofistler insan ve kültür sorunlarını merkeze olan bir felsefe anlayışına
yönelmişlerdir.
e) Protagoras yalnızca doğruluğun değil ayrıca iyilik ve erdemin de ne olduğunun
bireyden bireye ve toplumdan topluma değişen bir özellik taşıdığını söyler.

Cevaplar
1) c , 2)b , 3)d , 4) e, 5)a, 6)c, 7)e, 8)b, 9)d, 10)a
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6. SOKRATES VE AHLAK FELSEFESİNİN MERKEZİ KONUMU
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde kendini tanımak ve yaşamı anlamlandırmak, evrensel ve bireysel ilgiler
arasında filozof, ebe ve at sineği olarak ironik Sokrates, bilgi erdemdir ve öğretilebilir
konularını öğreneceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Sokratik ironi nedir?
2) Bilgi erdemdir ve öğretilebilir anlayışı nasıl yorumlanabilir.
3) Sokrates, Platon’u nasıl etkilemiştir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Sokrates ve Ahlak
Felsefesinin Merkezi
Konumu

Sokrates’in ahlak anlayışını
açık bir şekilde ortaya
koyabilir.

Sokrates ve Ahlak
Felsefesinin Merkezi
Konumu

Sokratesin “Bilgi erdemdir
ve öğretilebilir.” görüşünü
ahlak felsefesi açısından açık
bir şekilde ortaya
koyabilmek ve
temellendirebilmek

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Okuma yaparak
Araştırma yaparak

Okuma yaparak
Araştırma yaparak
Fikir yürüterek
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Anahtar Kavramlar
 Sokratik İroni
 Bilgi
 Erdem
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Giriş
Sokrates’e ayırdığımız bu bölümde onun yalnızca bir filozof olarak değil, aynı
zamanda tarihe mal olmuş trajik bir karakter olarak da ahlak felsefesi tarihini etkilediğini
belirtiyoruz. Epistemolojiyle etik ve bilgiyle iradeyi iç içe geçiren bir felsefi anlayışla karşı
karşıyayız. Tüm felsefi çabamız erdemli bir yaşam içindir.
Sokrates’in bilgiyle erdemi birleştirdiği felsefesi, bir yaşam felsefesi, ahlaki karakterli
pratik bir felsefe olarak karşımıza çıkar. Filozof Sokrates felsefesiyle yaşar ve sokaklar ve
meydanlar onun felsefe mekânıdır. Kendisini bir ebe olarak tanımlayan Sokrates, genç ve
körpe beyinlerde gizil olarak bulunan düşünceleri doğurtma amacındadır. Bu ruhsal ebeliğe
eşlik eden başka bir metaforda at sineği metaforudur. Sokrates kendisini hantal ve uyuşuk
zihinleri uyandırmaya çalışan bir at sineği olarak tanımlar
Evrensel tanımlar peşine düşmüş olan Sokrates, bireysel ve tikel ilgilere boğulmuş
zihinleri uyandırmayı, kavramsal bir düşünüş ve usavurma sürecine yöneltmeyi hedefler.
Sofistlerin tikellik, görelilik ve bireysellik temelli etiklerine karşı Sokrates, evrensel, zorunlu
ve ussal açıdan bağlayıcı bir etik arayışına yönelir.
Sokrates’in bilgi erdemdir anlayışı, bilginin öğretilebileceği anlayışıyla desteklenir.
Öğrencisi Platon’dan farklı olarak politik ve etik bir toplumsal hiyerarşi fikrine açık bir
şekilde sahip olmayan Sokrates, insanların yaşadığı sokakları ve meydanları kendi felsefi
etkinliğinin mekânı olarak görmüştür. Felsefeyi tüm insanlara açık bir etkinlik olarak
düşünmesi ve çevresindeki insanlar üzerindeki zihinsel ve ruhsal etkisi, onu zamanının politik
otoriteleri için tehlikeli bir kişilik yapmıştır.
Sokrates ile birlikte ahlak felsefesinin sorunları belirgin bir şekilde felsefi etkinliğin
merkezine yerleşmiştir. O bu anlamda Sofistlerin mirasını eleştirmiş ve daha da ileri
taşımıştır.
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6.1. Kendini Tanımak ve Yaşamı Anlamlandırmak
Sokrates için kendini tanımak ve yaşamı anlamlı kılmak, yalın duygu ve sanıların
ötesine uzanmayı gerektirir. Bireysel insanı belirleyen algılar, duygular ve sanılar, onun
kendisini tanıması ve anlamlı ve erdemli bir yaşamı keşfetmesine yetmezler. Dolaysız ve
işlenmemiş algı, duygu ve sanılarla hareket eden insan, çevresi tarafından belirlenen göreli ve
rastlantısal bir varoluşa ve yaşama sahip olabilir.
Sokrates açısından insanın felsefi yükselişi evrensel ve nesnel tanımlara ulaşmasıyla
biçimlenebilir. İnsan yaşamı açısından tanımlanmaya ve anlaşılmaya çalışılması gereken şey,
evrenseller, yani kavramlardır. Filozof hem epistemolojik hem de etik anlamda, zorunlu ve
nesnel evrensellerin peşindedir. Rastlantısal ve öznel algının içeriği olan bireysel varlıklar,
zorunlu ve evrensel tanımların yalnızca örnekleridir. Sıradan insan kavramları tanımlayamaz
ama örnekler verir. Sıradan insan düşünmekten çok algılar, tanıdığını ve bildiğini sanır.
Platon’un diyaloglarında da görüldüğü üzere, tipik filozof olarak Sokrates iyi nedir der,
çevrede bulunan sıradan bir Atinalı örneğin sözünde durmak ya da yalan söylememek der.
Ya da dahası “Ali iyidir.” der. Bu tür yanıtlarda felsefi olarak eksik olan şey, örnek verilen bu
kişi, olay ya da davranışların neden iyi ve erdemli olduğu, iyilik olarak iyiliğin ne olduğuna
dair kavrayış ya da içgörüdür. Böyle bir felsefi kavrayış ve içgörüye sahip olmayan insan, en
iyisinden örnekler ve hikâyeler üzerinden konuşur. Bilindiği üzere mitoloji de kişilikler,
örnekler ve hikâyeler üzerinden bir metafizik ve ahlak oluşturmaya çalışır. Sokrates’in
istediği şey, öncelikle Sofistlerden farklı olarak bireysel ve rastlantısal alanda evrensel ve
zorunlu olanı saptamaktır. Sofistlerin kendi epistemolojileri ve etikleri için temel aldıkları
insan algısı ve algı dünyası, bize yalnızca göreli, rastlantısal bireysel gerçeklikler dünyasını
verir. Felsefi düşünüşün akıl yürütmeleriyle henüz işlenmemiş bu ham ve dolaysız algı
dünyasında, evrensel, nesnel ve zorunlu bir bilgiye ulaşmak ve bu temel üzerinden herkesi
bağlayacak bir ahlak anlayışına sahip olmak mümkün değildir.
Birşeyi hakiki anlamda bilmek ve tanımak böylece Sokrates için o şeyin evrensel ve
zorunlu formuna ve tanımına sahip olmayı gerektirir. Bu da Sofistlerin göreli ve öznel
perspektifini terk etmeyi gerektirir. Sokrates’in evrensellik vurgusunun ve herkesi bağlayacak
bir erdem ve ahlak arayışının henüz çok dolaysız ve güçsüz olan Atina demokrasisinin
çoğulcu ve eşitlikçi özüne aykırı olduğu söylenebilir. Yine de unutulmamalıdır ki Sokrates de
bir yönüyle bir Sofist olarak görülmüştür. Sokrates en önemli öğrencisi ve idealist geleneğin
babası Platon’dan farklı olarak, kesin tanımlara ve bilgiye sahip olduğunu ileri sürmez.
Sokrates’in kendini tanıma ve yaşamı anlamlandırma çabası kesin çıkarımlar içermeyem
sürekli bir arayış olarak da okunabilir. Sürekli bir düşünsel sorgulama ve derinleşme çabası,
duygu ve sanıların ötesine gitme çabası tipik Sokratik bir tavır olarak görülebilir. Platon’un
ilk dönem yapıtlarının ruhunu belirleyen bu Sokratik diyaloglar, kesin bir sonuca ve tanıma
ulaşamayan tartışma süreçlerine işaret eder. Diyaloglardaki bu temkinlilik ve ucu açıklık,
Sofistlerde söz konusu olan esnek ve demokrat ruh ve karakterin bir belirtisi olarak da
okunabilir, fakat Sokrates açıkçası doğruluk ve iyiliğin bireysel ilgilerin uzlaşması ve
birliğinden hareketle yakalanacağı kanısında değildir.
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6.2. Evrensel ve Bireysel İlgiler Arasında Filozof
Sokrates sonuçta Platon’un hocasıdır. Sokrates’in ahlaki ve politik alandaki
evrensellik ve nesnellik vurgusu ve arayışının, güçsüz Atina demokrasisi için bir sorun teşkil
ettiğini görüyoruz. Bu soylu ve özgür erkekler demokrasisi, kendi politik ihtiyaçları ve kamu
düzeni için Sofistleri oluşturan kültürel iklimi yaratmıştı. Bireysel öznenin pratik ilgilerini
temel alan bir politika anlayışı ve retorik, aristokratların demokrasi oyunu için gerekli bir
şeydi. Mitoloji bu özgür ticari ve politik yarışın esnek bir şekilde sürdürülmesi için yeterince
uygun değildi. Böylece seküler bir anlayışla din ve devlet işleri belli bir oranda birbirinden
ayrıldı. Önemli politik kararlar demokratik oylamayla alınmaya başlandı. Fakat Sokrates
büyük felsefi dehasıyla Sofistlerin bireysel ilgileri temel alan öznel ve göreli bilgi ve ahlak
anlayışlarını eleştirmeye ve sıradan aristokratların bilgi birikimini alaya almaya başladığında,
süreç güçsüz demokrasi için yönetilemez bir hâl aldı. Biriken hınç ve öfke Sokrates’in sonunu
hazırladı.
Sokrates felsefi olarak alt edilemeyince dinsizlik ve geleneklere ihanetle yargılandı.
Peki, neydi Sokrates’i felsefi açıdan zorlu bir rakip ve sağlam kişilik kılan şey? Ahlaki bir
karakter olarak Sokrates kendi bireysel ilgi ve çıkarlarından çok evrensel ve genel geçer bir
doğruluk ve erdem peşinde olduğu iddiasındadır. Evrensel ve genel geçer bir doğruluk ve
erdemi gerçek dışı gören ve göreli ve tikel ilgileri ahlaki davranışın temel motifi olarak gören
Sofistler için bu kabul edilemez bir savdı. Sokrates’in felsefi tartışmalardaki gücü, dil ve
düşüncenin evrensel niteliğine dayanıyordu. Bilindiği üzere dil ve düşünme yetisi insanı diğer
hayvanlardan ayıran temel yetilerdir. İnsan hayvanlarla birlikte belli duyu algılarına,
duygulara ve bireysel ilgi ve çıkarlarımızın kökensel olarak zeminini oluşturan bazı temel itki
ve güdülere sahiptir. Fakat yalnızca insanın bir dini, felsefesi ya da bir ahlakı vardır. İnsanı
insan yapan ve onu diğer hayvanlardan ayıran yetiler gelişmiş bir dil ve düşünme yetisi
olduğuna göre, yalnızca insana özgü olan tüm din, felsefe ve ahlak gibi kültürel oluşumların
da dil ve düşünme yetisine dayanması gerekir. İşte açıkça ifade edilip formüle edilmemiş bu
önemli içgörü ve kavrayışla Sokrates, dil ve düşüncede ifade edilen evrensel kavram ve
tanımların arayışına yönelmişti. Buradaki başat soru biçimi örneğin doğru kavramı
bağlamında şöyle formüle edilebilir: Tüm doğru şeyleri doğru kılan evrensel nitelik nedir ve
nasıl tanımlanır. Açıktır ki doğru kavramı için ortaya konan bu soru sorma biçimi, iyi, güzel,
adalet, bir, çok, varlık gibi tüm soyut ve evrensel kavramlar için de söz konusuydu.

6.3. Ebe ve At Sineği Olarak İronik Sokrates
Sokrates kendisini doğurma yetisini yitirmiş ve başkalarının doğurmasına yardım eden
tecrübeli bir ebe olarak tanımlar. Tabi bu ebelik ve doğurtma sanatı tümüyle ruhsal bir nitelik
taşır. Filozof bedenin doğurmasına değil, ruhun doğurmasına yardım eder. Ruhun
derinliklerinden ortaya çıkarılması ve doğrultulması gereken şey, bilgidir. Bu bilgi biraz önce
de belirttiğimiz üzere evrensel ve nesnel bilgidir. Kendi öznelliğinin ve bireyselliğinin keyfi
ve yüzeysel sanılarına boğulmuş ruhun derinliklerindeki evrensel ve nesnel bilgi hazinesinin
ortaya çıkartılması, oldukça yorucu ve yetenek gerektiren bir ebelik sanatına işaret eder.
Burada temel kural bilginin önceden hazır bir şekilde sunulmaması, ebenin ironik bir
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bilgisizlik durumunda olmasıdır. Doğurması gereken kişi tecrübeli ve olgun ebe değil, genç
ve körpe beyinlerdir. Bu oldukça sinir bozucu doğurtma sürecinden dolayı Sokrates kendisini
ayrıca bir at sineği olarak da tasvir eder. O hantal bir at gibi zihinsel bir hareketsizlik ve
tembellik içindeki sıradan insanlar için, rahatsız ederek harekete zorlayan bir at sineğidir.
Ahlaki bir karakter olarak Sokrates’in böyle bir misyon ile ortaya çıkması, döneminin birçok
insanı için oldukça küstah ve cüretkâr görünmüş olmalıdır. Fakat çevresinde birikmiş birçok
hayranı ve taraftarı da bulunmaktaydı. Çok güçlü ve çekici bir kişilik olduğu tartışma
götürmez.
Sokrates’in kişilik açısından bu güç ve çekiciliği kuşkusuz bedensel değil ruhsal bir
çekicilikti. Dönemine ve kendisine ilişkin birçok tarihsel kayıt onun bedensel olarak itici
sayılabilecek bir yapıya sahip olduğunu aktarır. Sokrates’in ruhsal çekiciliği bütün Atinalıları
ve döneminin tüm düşünür ve sanatçılarını geride bırakan entelektüel birikiminden
kaynaklanmaktaydı. Bu açık ve belirleyici bir tarzda özümsenmiş bir bilgeliğe ve yaşam
felsefesine dönüşmüş derin bir birikime işaret etmekteydi. Tüm donanımına ve birikimine
karşın Sokrates, Platon’un ilk dönem diyaloglarında ilkin kendisini bilgisiz gösterir ve diğer
insanlardan bir şeyler öğrenmeye hevesli olduğunu belirtir. Kuşkusuz bu ironik bir durum
sayılmalıdır. Bilgisizliğin kabulüne dayalı böyle bir ironi, Sokrates ile karşılaşan kişiler için
hem çekici hem de rahatsız edici bir provokasyon olarak duyumsanmaktaydı. Burada
provokasyonu hem olumlu hem de olumsuz bir anlamda kullanıyorum. Provokasyon bilindiği
üzere kışkırtma anlamına gelir. İnsan birilerini hem olumlu anlamda uyarmak ve uyandırmak
hem de kontrolden çıkarıp küçük düşürmek veya kullanmak için kışkırtabilir. Sokrates’inki
kuşkusuz olumlu anlamda bir kışkırtmaydı; o gençleri ve çevresindekileri düşünmeye ve
tartışmaya davet etmekte, daha bilge ve erdemli olduğunu düşündüğü bir yaşam için
kışkırtmaya çalışmaktaydı. Öte yandan onun bu epistemolojik ve etik çabası, bazılarınca kötü
niyetli ve yoldan çıkarıcı olarak nitelendi. Bu kötü algı ve yorumların nedenlerinden biri, bazı
kişilerin Sokrates’in bilgi birikimi ve güçlü kişiliği karşısında duydukları eziklikle
açıklanabilir. Bir başka neden Sokrates’in taviz vermez kişiliğiyle mevcut iktidar için bir
tehlike olarak görülmesi olabilir.
Sokratik diyalogların olumsuz tepkilere yol açmış olmasının bir başka önemli nedeni,
bu diyaloglar sonrasında insanların bilgisizliklerini itirafa zorlanmış olmasıdır. Bilginin bir
güç olarak görüldüğü bir ortamda bu oldukça utandırıcı bulunmaktaydı. Bilgi sahibi olmak
günümüzde de yaygın olarak bir güç ve statü belirtisi olarak duyumsanmakta ve tüm gelişmiş
ve karmaşık iş bölümüne rağmen insanlar bilgisizim demekte zorlanmaktadırlar. Kaldı ki
Sokrates’in muhatap aldığı kişiler Yunanlı Aristokratlar olarak daha gururlu ve kibirli
olmalıydılar.

6.4. Bilgi Erdemdir ve Öğretilebilir
Sokrates açısından bilgi, özellikle de bilgeliğe özdeş felsefi bilgi, kişinin maddi ve
teknik bir zenginlik ve yetiye sahip olmasına benzemeyen bazı özelliklere de işaret
etmekteydi. Kuşkusuz bilgi sahibi olmak, doktor, kaptan, şoför ya da kunduracı olmak bir
meziyet ve yeteneğe işaret ederler. Fakat felsefe tüm bu mesleki ve teknik bilgi ve
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becerilerden farklı bir bilgi ve beceri türüne işaret eder. Felsefe yalnızca pratik ilgi ve
amaçlarımıza hizmet eden teknik ve mesleki bir beceri olarak görülemez. Felsefe tüm yaşamı
sorgulayan ve yaşamı bütünlüğünde anlamaya çalışan bir zihinsel etkinlik olarak karşımıza
çıkar. Böylece felsefe zaten önceden var olan pratik ilgi ve amaçlarımızın hizmetinde olan bir
mesleki ve teknik bilgi olmanın ötesine uzanır. Felsefe bize doğumumuzdan itibaren verilmiş
olan hazır kalıp amaç ve ilgileri de kuşku ve eleştiri konusu kılar.
Felsefe böylece bizim bilinçli ussal bir süreçle bir metafizik ve dünya görüşü
oluşturmamıza da olanak verir. Eğer içinde bulunduğumuz ve kişiliğimizi oluşturan dinin,
toplumsal gelenek ve devlet kurumlarının bize verdiği ideoloji ve dünya görüşleri
sorgulanmamış bir eğitim ve özümseme sürecinin sonucuysa felsefi anlamda sorgulanmış bir
yaşamdan uzağız demektir. İşte Sokrates felsefi olarak sorgulanmadan, felsefi bir kuşku ve
analizin konusu kılınmadan edinilmiş tüm doğruluk, iyilik ve güzellik anlayışları sorunlu
bulmaktadır. Sokrates için felsefe öncelikle bir yaşam felsefesi ve özel olarak ahlak
felsefesidir. Felsefenin en yüksek hedefi yaşamın bütünsel anlam ve amaçlarına dair bir
içgörü kazandırması ve davranışlarımızı yönetecek iyilik ve erdemin ne olduğunun
saptanmasıdır.
Bu anlamda bir bilgi bize sorgulanmış ve doğru amaçlar verdiği sürece, bizi
sorgulanmamış pratik ilgi ve amaçlardan özgürleştirdiği sürece felsefi bir bilgi ve bilgeliğe
işaret eder. Sokrates açısından felsefe, varlık ve doğa üzerine çeşitli genellemelerin, farklı
pratik alanlara dair teknik ve mesleki bilgilerin ötesinde bir anlam taşır. Yalnızca felsefi bilgi
insanı gerçek anlamda erdemli kılar, çünkü yalnızca felsefi düşünüş bize gerçek anlamda
sorgulanmış ve temellendirilmiş rasyonel hedefler ve amaçlar sunar. İşte ancak bu felsefi
anlamıyla bilgi kişiyi erdemli kılabilir.
Sokratik erdem rastlantısal ve göreli bir şekilde erdemli olmaya değil, zorunlu ve
mutlak bir şekilde erdemli olmaya işaret eder. İnsanlar tesadüfen, ailelerin ve toplumun
etkisiyle iyi ya da kötü davranabilirler. Buna karşın yalnızca iyinin ve kötünün ne olduğunu
kavramış kişiler, zorunlu ve evrensel bir akılsal düşünüşle iyi ve erdemli olmayı tercih
ederler. Dinin, geleneğin, toplumsal çevrenin, mesleki ve teknik bilgi ve becerilerin hiçbiri
insanı zorunlu ve evrensel bir tarzda iyi ve erdemli kılmaz. Bu alanda hep tesadüflerin,
olumsal kurgu ve birikimlerin göreli ve tikel etkileri söz konusudur.
Felsefe böylece insana yalnızca çeşitli filozof ve kavramlar hakkında bir bilgi birikimi
vermez. Bu felsefenin yüzeysel, teknik ve akademik anlamda mesleki yönüdür. Sokrates
anlamında felsefe insanı yeniden oluşturur. İnsan felsefeyle birlikte yeni bir irade ya da diğer
bir ifadeyle istenç oluşturur. Sokrates’in yaşamını gözönüne aldığımızda o bir meslek erbabı
ya da modern anlamıyla yalnızca mesleğini icra eden bir akademisyen değildir. O ilkeleri
uğruna ölümü göze alan bir ahlaki karakter olarak karşımıza çıkar. Sokrates bu anlamda
sorgulanmamış hiçbir görüşü kabul etmeyen ve bir at sineği olmaktan hiçbir zaman
vazgeçmeyen trajik bir karakterdir.
Bilgi böylece dolaysız bir iradenin zemini olabildiği, yani erdeme dönüşebildiği
oranda felsefi bir bilgidir. Bu anlamda Sokrates ahlak felsefesi bağlamında bir
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entelektüalisttir. Daha önce de dile getirdiğimiz üzere ahlak felsefesi alanında
entelektüalistler, volontaristlerden (iradeciler) farklı olarak bilgi ve iradeyi (istenç) eşitlerler.
Böyle bir çeşitliliğin sonucu ise bilginin doğrudan erdem olduğu, yani ahlaki davranışa bizi
yönelttiğidir. Bu anlamda Sokrates için insan bile bile kötülük yapamaz. Yalnız yukarıda da
dile getirdiğimiz üzere bu bilginin diğer bilgi türlerinden ayrımı içinde felsefi bilgi olduğu
unutulmamalıdır. Sokratesci anlamda felsefe, bilgi ile iradeyi birleştiren zihinsel bir etkinlik
olarak karşımıza çıkma iddiasındadır. Böylece epistemoloji ve etik Sokrates ve öğrencisi
Platon’da iç içe ve derin bağlarla birbirine bağlı bir seyir izlerler.
Sokrates öğrencisi Platon’dan farklı olarak felsefi bilginin pedagojik açıdan herkese
öğretilebilir olduğunu düşünür. Atina sokakları Sokrates’in felsefe mekânıdır; çevresine
toplanan gençler ve her yaştan Atinalılar isterlerse bu toplantılara katılabilirler. Sokrates bu
anlamda yine Platon’dan farklı olarak farklı sınıflardan oluşmuş bir toplumsal hiyerarşi
düşüncesine de belirgin bir şekilde sahip değildir. Felsefe kendisiyle uğraşan herkese açık bir
etkinlik olarak kamuya açık alanda, agorada yapılır. Felsefe erdemli bir yaşam için en doğru
ve zorunlu yoldur.
Kısaca özetlemek gerekirse Sokrates yalnızca felsefi bir kişilik, bir filozof olarak
görülemez; o aynı zamanda Hegel’in deyimiyle Dünya tarihine mal olmuş bir insan, bir
kişiliktir. Sokrates tüm yaşamını felsefeye adamış, felsefe yapmayı anlamlı ve erdemli bir
yaşayış için zorunlu ve biricik yol olarak görmüş bir kişiliktir.
Felsefe tarihinde idealizmin kurucusu olan Platon’un hocası olan Sokrates, tikel ve
bireysel amaç ve ilgileri aşan evrensel ve bağlayıcı amaç ve ilgilere yönelmenin ilk en
belirgin temsilcisidir. Evrensel tanım ve kavramlara bu yöneliş, felsefi düşünüşün de ruhunu
ve özünü oluşturur. Filozof tek tek iyilikleri ve iyilik örneklerini değil, tüm bireysel şeyleri iyi
kılan evrensel ve zorunlu iyilik ve erdemi kavramaya çalışır. İdealist ve rasyonalist geleneğin
belirleyici köklerinden birisi, hiç kuşkusuz Sokrates’in Sofistlerin tikel ve göreli etiklerine
karşı çıkışıdır.
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Uygulamalar
1) Sokrates’in ahlak felsefesi içerisindeki yeri ve önemini tartışınız.
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Uygulama Soruları
1) Sokratik ironi nedir? Tartışınız.
2) Sokrates’in felsefi etkinliği bağlamında ebelik sanatı ve at sineği metaforları ne
anlama gelir? Tartışınız.
3) Bilgi erdemdir ve öğretilebilir anlayışı nasıl yorumlanabilir?
4) Sokrates Sofistlerin etik anlayışlarına hangi temel savla karşı çıkar? Araştırınız.
5) Sokrates öğrencisi Platon’u nasıl etkilemiştir? Tartışınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Sokrates’e ayırdığımız bu bölümde onun yalnızca bir filozof olarak değil, aynı
zamanda tarihe mal olmuş trajik bir karakter olarak da ahlak felsefesi tarihini etkilediğini
gördük. Sokrates özelinde, epistemolojiyle etik ve bilgiyle iradenin iç içe geçtiği bir felsefi
anlayışı öğrendik.
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Bölüm Soruları
1) Sokrates’in ahlak felsefesine ilişkin verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Sokrates’de epistemolojiyle etiğin ve bilgiyle iradenin içiçe geçtiği bir felsefi
anlayışla karşılaşırız.
b) Sokrates’e göre tüm felsefi çabamız haz içindir.
c) Sokrates bilgiyle erdemi birleştirir.
d) Sokrates evrensel, zorunlu ve ussal açıdan bağlayıcı bir etik arayışına yönelir.
e) Sokrates’in bilgi erdemdir anlayışı, bilginin öğretilebileceği anlayışıyla desteklenir.
2) Sokrates’e göre filozofun epistemolojik ve etik anlamda peşinde olduğu şey nedir?
a) Evrensel ve zorunlu gerçekliklerin olmadığını ortaya koymak
b) Bilgi ve ahlaki ilkelerin göreliliğinin ispatı
c) Zorunlu ve nesnel evrenseller
d) İyinin ne olduğu
e) Bilginin ve ahlaki ilkelerin kaynağının duyusal algı olduğunun kanıtlanması
3) Aşağıdakilerden hangisi Sokrates ve öğrencisi Platon arasındaki farklardan biridir?
a) Sokrates evrensel ve nesnel tanımlara ulaşableceğini savunurken, Platon Sofistleri
takip ederek ancak göreli ve öznel tanımlamalarda bulunabileceğimizi ileri sürer.
b) Sokrates erdemin öğretilemez olduğunu savunur ancak Platon’a göre erdem
öğretilebilirdir.
c) Sokrates mutluluğu hazda bulurken, Platon mutluluk ,çin gerekli olanın erdem
olduğunu ileri sürer.
d) Sokrates Platon’dan farklı olarak kesin tanımlara ve bilgiye sahip olduğunu ileri
sürmez.
e) Sokrates ahlaki ilkelerin kaynağını duyusal algı olarak belirler, Platon ise aklı
ahlaki ilkelerin kaynağı olarak sunar.
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4) Sokrates’de ‘kendini tanımak ve yaşamı anlamlandırmak’ konusunda aşağıda
verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Sokrates’in kendini tanıma ve yaşamı anlamlandırma çabası sonuçta kesin
çıkarımlara varılan bir arayıştır.
b) Sokrates için kendini tanımak ve yaşamı anlamlı kılmak yalın duygu ve sanıların
ötesine uzanmayı gerektirir.
c) Bireysel insanı belirleyen algılar onun kendisini tanıması ve yaşamı anlamlı
kılması için yeterli değildir.
d) Sokrates için kendini tanıma ve yaşamı anlamlandırmadaki tavır kesintisiz düşünsel
sorgulamada bulunma ve derinleşme çabasıdır.
e) Sokrates’in kendini tanıma ve yaşamı anlamlandırma çabası kesin çıkarımlar
içermeyen sürekli bir arayıştır.
5) Sokrates’in bir yönüyle Sofist olarak görülmesinin nedeni nedir?
a) Sokrates de Sofistler gibi mutluluğu haz arayışına bağlamıştır.
b) Sofistler de olduğu gibi Sokrates için de evrensel ve zorunlu ahlaki değerlerden
bahsedemeyiz.
c) Sokrates’in bir yönüyle Sofist olarak anılmasının nedeni kesin tanımlara ve bilgiyi
sahip olduğunu ileri sürmemesidir.
d) Sokrates de Sofistlerle aynı görüşü paylaşarak erdemin öğretilemez olduğunu
savunur.
e) Sokrates’in bir bakıma Sofist olarak görülmesinin nedeni ‘güç haktır’ ilkesini
benimsemiş olmasındandır.
6) Sokrates’in ebelik sanatına ilişkin verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Sokrates’in ebelik sanatı tümüyle ruhsal bir nitelik taşır.
b) Ebelik sanatı sonucu ruhun deriniliklerinden ortaya çıkarılması ve doğrultulması
gereken şey bilgidir.
c) Ebelik sanatı ruhun derinliklerindeki evrensel ve nesnel bilginin ortaya
çıkarılmasını sağlar.
d) Sokrates’in ebelik sanatının amacı mutlak güzele ulaşmaktır.
e) Ebelik sanatındaki temel kural bilginin önceden hazır bir şekilde sunulmaması,
ebenin ironik bir bilgisizlik durumunda olmasıdır.
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7) Sokrates’e göre felsefenin en yüksek hedefi nedir?
a) Felsefenin en yüksek hedefi Mutlak’a ulaşmaktır.
b) Felsefenin en yüksek hedefi davranışlarımızı yönetecek iyilik ve erdemin ne
olduğunun saptanmasıdır.
c) Felsefenin en yüksek hedefi kavramın nesneye, nesnenin de kavrama eşit olduğu
mutlak bilgi noktasına ulaşmaktır.
d) Felsefenin en yüksek hedefi insanı sanılar dünyasından kurtarıp idealar dünyasına
ulaştırmaktır.
e) Felsefenin en yüksek hedefi varlığın çok değil bir olduğunu göstermesidir.
8) Sokrates’e göre insanı gerçek anlamda erdemli kılan şey nedir?
a) Hayatın sürekli sorgulanması
b) Dürtülerin bastırılması
c) Mutlak’ın bilgisi
d) Doğaya uygun yaşamak
e) Felsefi bilgi
9) “Sokratik erdem....ve....bir şekilde erdemli olmaya değil, ....ve....bir şekilde erdemli
olmaya işaret eder” cümlesinde boş bırakılan yerlere gelmesi gereken sözcükler aşağıdaki
şıkalrdan hangisinde doğru verilmiştir?
a) Rastlantısal – Göreli – Zorunlu – Mutlak
b) Olumsal – Öznel – Nesnel – Mutlak
c) Nesnel – Zorunlu – Olumsal – Göreli
d) Evrensel – Zorunlu – Tikel – Öznel
e) Zorunlu – Mutlak – Öznel – Göreli
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10) Sokrates’in ‘bilgi erdemdir’ görüşü ahlak felsefesi bağlamında hangi yaklaşım
tarzına işaret eder?
a) Rasyonalizm
b) Materyalizm
c) Entellektüalizm
d) Empirizm
e) İdealizm

Cevaplar
1)b , 2)c , 3)d , 4)a, 5)c, 6)d, 7)b, 8)e, 9)a, 10)c

119

7. SOKRATES SONRASI VE PLATON’UN İDEALİST ETİĞİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde Sofistler ve Sokrates’in mirası, Sokrates sonrası felsefede etik, kavram
realizmi ve idealar teorisi, ontoloji-epistemoloji-etik ile politika ve ahlak konularını
öğreneceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Sokrates’in ahlak felsefesine bıraktığı miras nedir?
2) Sokrates sonrasında ortaya çıkan ahlak anlayışları nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Sofistler ve Sokrates’in
mirası

Sofistler ile Sokrates’in etik
anlayışlarının ahlak
felsefesine katkılarını ortaya
koyabilir.

Sokrates sonrası felsefede
etik

Sokrates sonrası ortaya çıkan
etik anlayışlarını ortaya
koyabilir.

Kavram realizmi ve idealar
teorisi

Platon’un sistematik
felsefesi bağlamında ahlak
anlayışını ortaya koyabilir.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Okuma yaparak
Araştırma yaparak
Fikir yürüterek
Okuma yaparak
Araştırma yaparak

Okuma yaparak
Araştırma yaparak
Fikir yürüterek
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Anahtar Kavramlar
 Kinizm
 Hedonizm
 İdea
 Kavram Realizmi
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Giriş
Sokrates sonrası bazı etik anlayışlarıyla Platon’un etik anlayışına ayırdığımız bu
bölüm, ilk olarak Kinikler ve Kireneliler’in ahlak anlayışları özetlemektedir. En önemli
temsilcileri Antistenes ve Sinoplu Diyojen olan Kinikler, toplumsal ilişkilerden bağımsız sade
bir yaşamı savunurken, en önemli temsilcisi ve kurucusu Aristippos olan Kirene Okulu’nun
etik anlayışı haz ilkesi üzerinde biçimlenir ve hazcılık (hedonizm) olarak adlandırılır. Bu
anlamda ahlak felsefesi bağlamında Kinizm, insanı ikiyüzlülüğe ve bağımlı bir kişiliğe
yönelten toplumsal ilişkilerden uzak bir yaşam biçimini, Kirenelilerin hazcılığı ise maksimum
hazın sağlamak için gerektiğinde toplumsal ilişkilerin kullanılmasını bilen bir yaşam biçimini
savunur.
Kinizm ve Kirene hazcılığın devamı sayılabilecek iki etik anlayış ve yönelişten söz
edilebilir. Bunlardan ilki Epikuroscu hazcılık, ikincisi ise Stoacılıktır. Epikuros ilk dönem
Kirene hazcılığına göre daha ölçülü ve acı yokluğunu hedefleyen bir hazcılıkla karşımıza
çıkar. Bu daha ölçülü ve entelektüel bir hazcılıktır. En önemli temsilcisi Kıbrıslı Zenon olan
erken dönem Stoacılık, Kinizme göre daha ölçülü ve toplumsal yaşamı gözardı etmeyen bir
bağımsızlık ve kayıtsızlık vurgusuyla ortaya çıkar. Bireyin erdemli ve mutlu bir yaşam için
gereksinim duyduğu bağımsızlık ve özgürlük, dünyayı değiştirmekten çok ondan olumsuz
anlamda etkilenmemeyi gerektirir.
Platon hocası Sokrates’in kuşkusuz en büyük öğrencisidir. Platoncu İdealizm
Sokrates’in kavramların evrensel ve nesnel tanım arayışıyla şekillenmiştir. Platon için
kavramlar birer ideaya dönüşler; idealar yalnızca evrensel ve nesnel tanımlara değil, aynı
zamanda ontolojik bağlamda tözsel bir varlık düzlemine işaret ederler.
Platon kavram realizmi olarak tanımlanabilecek kendine özgü idealizmiyle, kendi
ontolojisini, epistemolojisini, etiğini, estetiğini ve politik anlayışını oluşturur ve sistematize
eder. Platon için asıl ve kalıcı varlık olan idealar, doğru bilginin, iyi davranışın ve güzel
şeylerin zeminini ve özünü oluştururlar.
Felsefenin tüm disiplin ve branşları Platon’un “İdealar Kuramı” bağlamında
birbirlerine sistematik bir yapı ve yöntem dâhilinde bağlanırlar. Platon’un felsefe tarihinde
yeni bir dönemin öncüsü olduğunu söyleyebiliriz. Platon ile birlikte felsefe daha teknik ve
derin bir düşünüş sürecine girmiştir.
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7.1. Sofistler ve Sokrates’in Mirası
Platon’nun kişiliğini ve felsefini etkileyen en önemli iki bileşen Sofistler ve hocası
Sokrates’in görüşleridir. Sofislerin bireysel öznellik ve göreliliğe dair vurgularıyla,
Sokrates’in evrensel, nesnel ve zorunlu bir bilgi ve erdem arayışı, Platon’un felsefesini
etkilemiştir. Sofistlerin ve Sokrates’in felsefi mirası yalnızca Platoncu idealizmi değil, onun
öncesinde ve sonrasında birçok irili ufaklı felsefi okulu da derinden etkilemiştir. Bu bağlamda
Kinikler, Kireneliler (hedonistler), Stoacılar (Erken Stoa) ve Epikurusculuktan söz edilebilir.
Bu sıraladığımız felsefi ekoller ahlak felsefesine dair tartışmalar bağlamında da önemli bir yer
işgal ederler.

7.1.1. Sokrates Sonrası Felsefede Etik
Sokrates sonrası felsefeler Sokrates’in mirasını farklı konum ve bakış açılarıyla devam
ettirme savındadırlar. Hepsi de Sokrates’in mirasçısı olma savındaki bu okullar birbirlerinden
farklı görüş ve perspektifleriyle insanı şaşırtırlar. Bu durum biraz da Sokrates dramatik
sonunun filozoflar arasında yarattığı derin sarsıntıyla ilgilidir. Örneğin en önemli temsilcileri
Atinalı Antistenes ve Sinoplu Diyojen olan Kinizm için önemli olan şey, en azla yetinip
toplumsal ilişkilerden bağımsız kalabilmektir. Toplumsal ilişkilerden bu bağımsızlık, bireysel
öznenin erdemli ve mutlu bir yaşam için gereksinim duyduğu en önemli şeydir. Kişi aile,
topluluk ve dahası devlet ilişkilerinden kendini özgürleştiremediği sürece, gerçek iyilik ve
mutluluğa göre değil, başkalarına göre davranacaktır. Bu ise ikiyüzlülüğü, samimiyetsizliği ve
çeşitli toplumsal beklentilerle beslenen korkaklığı beraberinde getirecektir. Hatırlanacağı
üzere Sokrates toplumsal ilişki ve kuralları dışlamayan bir felsefi yöneliş ve ahlaksal yaşam
yolu izlemişti. Kinizm için ise toplumu dönüştürmeye çalışmak, toplumdan olumlu şeyler
beklemek Sokrates’in trajik sonunun da gösterdiği üzere beyhude ve yararsız bir çaba
olacaktır. Yunanca kinik terimi Türkçede köpek gibi anlamına gelir. İşte Kinikler bir sokak
köpeği kadar sade bir yaşamı savundukları için böyle adlandırılırlar ve bununla da gurur
duyarlar. Bilindiği üzere meşhur Kinik Filozof Diyojen’in Büyük İskender ile Atina
sokaklarında karşılaştığında söylediği çarpıcı sözler bu felsefi anlayışın etik perspektifini kısa
ve özlü olarak vurgularlar; Büyük İskender’in “Dile benden ne dilersen” sözlerine karşılık,
Diyojen “Gölge etme başka ihsan istemez.” yanıtını vermiştir. İşte Kinikler için önemli olan
sade bir yaşam ve insanı köleleştiren bencil tutkulara hâkimiyettir.
Sokrates sonrası felsefi ekollerden birisi de Kirenelilerdir. En önemli temsilcisi ve
kurucusu Aristippos olan Kirene Okulu’nun etik anlayışı hazcılık (hedonizm) olarak
adlandırılır. Hazcılık için en yüksek iyi hazdır. Kireneliler için bu haz aktif ve dinamik hazdır.
Kişi bu hazlara ve her türlü haz verici konfor ve zenginliğe ulaşmak için gerekirse toplumla
ve etkili kişilerle iyi geçinmesini bilmelidir. “Hızlı yaşa genç öl” ilkesinin bu türden bir haz
anlayışına ve hedonizme uygun düştüğü söylenebilir. Aristippos’un kastettiği aktif ve canlı
hazlar genellikle bedensel hazlardır. Bu tür hazlar kuvvetli ve dolaysız hazlardır. Kirenelilerin
hazcılığının (hedonizminin) Sokrates örneğinde olduğu üzere, iyiyi kötüden ayıramayan,
entelektüel ve entelektüel olmayan arasındaki ayrımı değerlendiremeyen topluma bir tepki ve
düş kırıklığı içinde doğduğu söylenebilir. Böyle duyarsız ve kaba bir toplum için ideal,
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entelektüel ve gerçekleşmeyecek beklentilerle yola çıkmak yerine, dolaysız ve dinamik
bedensel hazlar için bu toplumu kullanmak daha gerçekçi ve çekici gelmiş olmalıdır. En
azında bir süre toplumdaki bazı entelektüellere egemen olan ruh hâli bu olmalıydı.
Felsefe tarihi bağlamında yukarıda kısaca söz ettiğimiz felsefi anlayışların bir devamı
sayılabilecek iki felsefe anlayışını da belli bir sıra düzenini izlemeden burada özetlemek
uygun olur kanısındayım. Bunlardan ilki Epikurosçu hazcılık ya da diğer bir dile getirişle
hedonizmdir. Epikuros’un ahlak felsefesinin Kirenelilerin hazcılığının bir devamı ve
geliştirilmesi olduğu söylenebilir. Epikuros için de yaşamın en büyük ereği ve mutluluğu
hazdır. Epikuros açısından hazcılığın biraz daha dolayımlı ve ölçülü bir ton taşıdığı
söylenebilir. Bu tür bir hazcılıkta önemli olan şey, dolaysızca haz verip sonradan acı veren
şeylerden kaçınmaktır. Belki de acıdan kaçınmak aktif ve canlı bir haz yaşantısından daha
önemlidir. Kişinin mutluluğu acı yokluğuna doğrudan bağlıdır. Epikuros açısından bu durum,
yani acıdan kaçınmak aslında doğaya uygun yaşamaktır. Acı yokluğu aktif değil de pasif bir
haz durumuna işaret eder. Bu durumda ruhu bedene teslim etmeyen, ölçülü ve acı vermeyen
hazlar ön plana çıkmaktadır. Tutku derecesinde bir aşk değil de insana huzur ve güven veren
bir dostluk tercih edilecektir. Kısaca Epikuros’un dolaysız ve canlı bedensel hazlardan çok,
dolaylı ve entelektüel olan ruhsal hazlara önem verdiği söylenebilir.
Bu bağlamda söz edeceğimiz ikinci ahlak felsefesi ekolü ise Stoacılıktır. Stoacılığın
birçok dönemi olduğu için bizim burada söz edeceğimiz Erken Stoacılık olacaktır. Stoacılığın
Kinikliğin bir devamı ve geliştirilmesi olduğu söylenebilir. Nasıl ki Kinikler için ahlaki
açıdan kişinin öz-denetimi ve kendine hâkim olması önemliyse, Stoacılık için de bu ilkeler
belirleyicidir. MÖ 3. yüzyılda Kıbrıslı Zenon tarafından kurulan bu felsefe okulu da ağırlıklı
olarak bir ahlak felsefesinin sorunlarıyla ilgiliydi. Stoacılar için genel olarak dış etkilere
kayıtsız kalabilmek büyük bir erdemlilik belirtisiydi. İnsan bu kayıtsızlık içinde kendi
bağımsız kişiliğini koruyabilirdi. Yaşamın tüm acı ve hazlarına karşı bir bağımsızlık duygusu
ve kayıtsızlık, kişinin kendi iç huzuru ve mutluluğunu sağlam bir zemine dayandırması
anlamına gelecektir. Burada temel ilkelerden birisi de “Dünyayı değiştirmek değil, kendini
değiştirmektir.” Stoacılar kaderciydi, evrende olup biten her şeyin Tanrı tarafından
belirlendiğini savındaydılar. Bu nedenle Tanrı’nın belirlediği bu düzeni değiştirmeye
kalkışmanın hem gücümüz hem de hedeflerimiz bağlamında anlamı olamazdı. Özgürlük ve
mutluluk onlara göre dünyayı değiştirmekten çok, dünyaya dair algımız bağlamında
kendimizi değiştirmek anlamına geliyordu. Tanrı’nın yarattığı bu dünyaya seve seve
katlanmak, iyi ya da kötü kaderini sevmek ve kabullenmek Stoacı ahlak ve bilgeliğin en
önemli belirtisi olarak saptanmıştı. Onlara göre başkalarını etkilemek değil, etkilenmemek
sağlam bir kişilik özelliği olabilirdi. Stoacılar Kiniklerden farklı olarak, bu kayıtsızlık ve
bağımsız kişilik içinde toplumsal nimetler ve refahtan yararlanmanın ahlaki bir sorun teşkil
etmeyeceği düşüncesindeydiler. Kişi bağımlı ve köle ruhlu olmadığı sürece, her türlü
toplumsal unvan ve zenginliği kabul edebilirdi.
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7.2. Kavram Realizmi ve İdealar Teorisi
Kavramlar Platon açısından yalnızca zihnimizde var olan öznel gerçeklikler
değildirler. Kavramlar düşünen benliğimizin içeriği olmanın ötesinde nesnel anlamda da
gerçektirler. Bu söz konusu kavram realizminin (gerçekçiliğinin) anlamı ve içeriği nasıl
yorumlanmalıdır? Kavramların gerçekliği, dahası asıl gerçekliği oluşturduğu düşüncesine
Platon hocası Sokrates’in tanım arayışlarına dayanarak varmış olmalıdır. Genel olarak kendini
bireysel varlıklarda ortaya koyan evrensel belirlenim ya da niteleme olarak kavram nasıl
tanımlanmalıdır? Örneğin “Tüm bireysel güzel ya da iyi şeyleri evrensel bir belirlenim ve
niteleme içinde güzel ya da iyi yapan şey nedir.” gibi bir Sokratik soru, bizi güzel olarak
güzelin ve iyi olarak iyinin ne olduğunu düşünmeye götürecektir. Düşünmeye diyorum, çünkü
güzel olarak güzeli ya da iyi olarak iyiyi algılamamız söz konusu olamaz. Algılarımızın
içeriği yalnızca bireysel varlıklar olabilir. Bireysel varlıklar da bilindiği üzere uzay ve zaman
içinde var olan maddi gerçekliklerdir. İşte Platoncu İdealizm açısından asıl gerçeklik bu
değişken ve Herakleitoscu anlamda oluşa tabi olan maddi gerçeklikler değil, düşünsel ve ideal
gerçekliklerdir. Düşünsel ya da ideal diyorum, çünkü yalnızca düşünmenin içeriği olarak
oluşa ve bozuluşa tabi olmayan ideal varlıklar sonsuz ve kalıcı bir gerçekliğe sahip olabilirler.
Platon’un tüm ontoloji, epistemoloji, etik, estetik ve politik felsefelerini baştan sona
belirleyen idealar teorisi ya da kuramı, düşünmemizin içeriğini oluşturan evrensel
kavramların aynı zamanda birer idea olarak nesnel bir gerçekliğe sahip oldukları ve ontolojik
anlamda asıl varlığı oluşturdukları anlamına gelir. Nesnel anlamda asıl gerçekliği oluşturan
kavramlar, yani Platoncu terminolojiyle idealar, bireysel ve maddi dünyanın oluş ve bozuluş
içindeki gerçekliğin ötesinde aşkın bir varlığa iyedirler. Bu aşkınlık onları her türlü oluş ve
dolayısıyla bozuluş ve yokoluştan kurtarır. İşte Platon idealar için Herakleitoscu anlamda
oluşu kabul etmeyerek, kendine özgü idealist bir etik anlayışla karşımıza çıkar. Platon için
gelip-geçici, göreli ve bireysel ahlaki ilkeler değil, ebedi, mutlak ve evrensel ahlaki ilkeler
yaşamımızın rehberi olmalıdır.

7.2.1. Ontoloji – Epistemoloji - Etik
Yukarıda da dile getirdiğimiz üzere idealar teorisi Platon’un tüm felsefesini baştan
sona belirler ve bu bağlamda felsefenin ontoloji, epistemoloji ve etik gibi tüm disiplin ya da
branşları birbirine bağlanır. Ontolojik açıdan asıl varlığı, yani tözü oluşturan idealar,
epistemolojik açıdan doğru ve hakiki bilgiyi ve etik açıdan ise evrensel ve mutlak ahlaki
ilkeleri oluştururlar. Şimdi bu felsefi disiplinler arasındaki Platoncu bağlantı ve iç işleyişe
biraz daha yakından bakalım. İdeaların belirleyici niteliklerini evrensellik ve akılsallık olarak
sıralayabiliriz. Evrenseller asıl belirleyici ve tözsel varlıklar olarak tanımlandığında, ontoloji,
yani varlık felsefesi bağlamında Platoncu idealizme ulaşmış oluruz. Platoncu anlamda Klasik
İdealizm, evrenselin bireysel, akılsalın duyusal, idealin maddi ve ruhun beden karşısında
önceliği düşüncesini temel alır. Epistemolojik bağlamda baktığımızda Platon’un radikal bir
rasyonalist olduğunu görüyoruz. Yukarıda da dile getirdiğimiz üzere, Platon akılsal olanın
duyulur gerçeklik karşısındaki üstünlüğünü savunur. Asıl hakikat ve doğruluk bize duyu
algımız yoluyla değil, akılsal düşünme yetimiz aracılığıyla verilir.
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Akılsal düşünme yetimizin içeriğini oluşturan idealar hem epistemolojik hem de
ontolojik manada başlangıcı oluştururlar. Başka bir dile getirişle Platon için neyin doğru ve
hakiki olduğu neyin gerçek ve kalıcı şekilde var olduğuyla ilgilidir. Platon için varlık da bilgi
de ancak evrensel ve sonsuz olduğu sürece, gerçek ve doğrudur. İşte Platon’un bu anlayışı
tüm felsefesine yayılır. Etik, estetik ve politik olarak da ilkeler ve değerler ancak evrensel ve
sonsuz bir geçerliliğe sahipseler, gerçek ve doğrudurlar. Bu anlamda epistemolojik anlamda
doğruluk, ahlaki anlamda iyilik ve estetik anlamda güzellik içten bir kavramsal bağla birbirine
bağlıdırlar.
Yalnızca bir insan ya da bir topluluk için geçerli olan bir doğruluk, iyilik ve güzellik
anlayışı, evrensel ve sonsuz olarak doğruluk, iyilik ve güzelliği tümüyle tanımlayamaz. Özel
olarak etik alanına, yani ahlak felsefesine baktığımızda, ahlaki norm ve değerlerin gerçek
anlamda bağlayıcı olması tüm coğrafi ve tarihsel sınırlamalardan arındırılmış olmasına
bağlıdır. Platon’un ve hocası Sokrates’in Yunan mitolojisi ve Atina demokrasisiyle tarihe mal
olmuş gerilimli ilişkilerin gerçek zemini, tam da yukarıdaki anlayışla dolayımlıdır. Doğruluk
olarak doğruluğu, iyilik olarak iyiliği ve güzellik olarak güzelliği kendi felsefi arayış ve
düşünüşlerin temel düsturu yapmış bu iki büyük filozofun, içinde bulundukları tarihsel ve
göreli kültür dünyasıyla tümüyle gerilimsiz bir birliktelik yaşamaları koşullar gereği mümkün
değildi. Ancak çok gelişmiş ve sağlam kurumları olan modern anlamda bir devlet ve
demokraside, çok aykırı ve muhalif görüşler belli bir hoşgörü ve beğeni ortamında gelişip
serpilebilirler. Oysaki Yunan mitolojisinin hikâye edici ve metaforik yapısıyla beslenen
zamanın ahlaki normları ve karmaşık ve oturmuş kurumlara sahip olmayan zamanın politik
yapısı, ne Sokrates’in ne de hocasının trajik mirasını bütün ciddiyetiyle devam ettiren
Platon’un felsefi beklentilerini tümüyle karşılayabilirdi.

7.3. Politika ve Ahlak
Platon için gerçek anlamda iyi ve mutlu bir yaşam, ancak siyasi, yani diğer bir dile
getirişle politik bir örgütlülüğe sahip bir toplum içinde olanaklı olabilir. Devlet politik olarak
örgütlenmiş bir topluluk ya da toplumdur. Bu bağlamda Platon’un devlet ve politika
öğretisiyle ahlak öğretisi iç içe bir seyir ve yapılanış içindedir. Kısacası Platon için bireysel
insan toplumdan yalıtık bir şekilde var olamayacağı gibi, toplumsal ilişkilerinden bağımsız bir
şekilde ahlaki bir davranışın öznesi de olamaz.
Platon’un politik ve etik sorunları tartışıp biçimlendirdiği birçok yapıtı içinde Devlet
diyalogu öncelikle dikkati çeker. Platon için iyi bir devlet evrensel ve ebedi iyiyi, yani diğer
bir dile getirişle iyi ideasını bu dünyada elden geldiğince gerçekleştirmeye çalışan devlettir.
Hocası Sokrates’ten farklı olarak Platon, herkesin akılsal düşünme süreci olarak felsefeye
yatkın olmadığı düşüncesindedir. Devlet diyalogunda insanlar zihinsel kapasiteleri,
entelektüel seviyeleri, pratik ilgi ve becerileriyle üç gruba ayrılırlar. Bu toplumsal grup ya da
sınıfların ilkinde felsefi olarak eğitilmiş ve ideaların bilgisine sahip insanlar yer alır. Bu
eğitimli ve entelektüel insanlar ideal iyi, doğru ve güzelin ne olduğunu bildikleri için, devleti
ve toplumu yönetmesi ve koruması gereken, yönetici ya da koruyucu sınıfı oluştururlar. İkinci
seviyeyi oluşturan toplumsal sınıf ise yüreği ve cesareti ile hareket eden insanlardan oluşan
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askerler ya da savaşçılar grubudur. Bunlar toplumu iç ve dış tehlike ve düşmanlardan
korumak için yönetici sınıfın emrinde iş görürler. Son olarak çalışanlar ya da zanaatkârlar
grubu vardır ki bunlar da yine yöneticilerin direktifleri altında çeşitli alanlarda üretim
faaliyetinde bulunurlar. Çoğunluğu oluşturan bu çalışanlar sınıfı, yaşamın sürdürülmesi için
zorunlu olan maddi üretim sürecini belli bir iş bölümü içerisinde gerçekleştirirler. Aslında
Platon’un topluma dair üçlü bölmesi, insan ruhunu üç bölüme ayırmasına koşuttur.
Bilindiği üzere Platon ruhu işlevleri ve nitelikleri açısından üç kısma ayırır. Akılsal,
yürekli ve itkisel bölümler. Ruhun akılsal bölümünün erdemi bilgelik, yürekli bölümünün
erdemi yüreklilik ya da cesaret ve itkisel bölümünün erdemi ise ılımlılıktır. Platon’a göre
insan ruhunun yürekli ve itkisel bölümleri akılsal bölüme göre, yani bir bilgelik içinde
kendilerini gerçekleştirdikleri sürece, insan gerçek anlamda iyi ve mutlu bir yaşama sahip
olabilir. Tıpkı nasıl ki ideal devlette filozof ya da filozoflar devleti yönetmeliyse, insan ruhu
anlamında da aklımız bizim tüm ahlaki eylemlerimizin kılavuzu olmalıdır. Hem cesaretimizde
hem de itkisel yaşantımızda aklımız bize yol göstermelidir. İtkisel yaşantımız derken
kastedilen şey, bizi harekete geçiren temel içgüdü ve ihtiyaçlarımızdır. İşte insan kendi arzu
ve ihtiyaçlarını giderirken, bir insan olduğunu ve aklıyla hareket etmesi gerektiğini hiçbir
zaman unutmamalıdır. Ahlaki iyilik ve erdemin özü aklın bu hâkimiyetidir.
Kısaca özetlemek gerekirse Sokrates sonrası felsefe, özellikle de Platoncu İdealizm
Sokrates’in mirası olmadan anlaşılamaz. Sokrates’in düşünsel mirasının tüm yakın takipçileri,
aynı zamanda onun derin kişiliğinin ve trajik sonunun mirasçılarıdır.
Kiniklerin, Kirenelilerin ve dahası Epikuros’un ve Stoacılığın etik anlayışlarının,
Sokrates’in yaşamının dramatik içeriği ve trajik sonuyla açıklanabilecek bir tepkinin
dışavurumunu da içerdikleri söylenebilir. Öte yandan Platon tüm ruhu ve felsefesiyle Hocası
Sokrates’in daha açık ve belirgin bir mirasçısıdır. Bunun nedenlerinden biri Platon’un uzun
süre Sokrates’in yanında onun bir öğrencisi olmasıdır.
Platon Sokrates’in mirasını, onun evrensel tanım arayışlarını, kendi idealist ve
rasyonalist felsefi anlayışının zemini kılmıştır.
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Uygulamalar
1) Sokrates’in ahlak anlayışı ile Sokrates sonrasında ortaya çıkan ahlak anlayışlarını
karşılaştırınız.

131

Uygulama Soruları
1) Kiniklerin ve Stoacıların ahlak felsefelerinin temel özellikleri nelerdir?
2) Kirenelilerin ve Epikuros’un hazcılık (hedonizm) anlayışlarını karşılaştırınız.
3) Sokrates’in evrensel tanım arayışıyla Platon’un kavram realizmi arasında nasıl bir
bağ vardır?
4) Platoncu idealizm nasıl tanımlanabilir?
5) Platon’da ontoloji, epistemoloji ve etik arasında nasıl bir ilişki söz konusudur?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Sokrates sonrası bazı etik anlayışlarıyla Platon’un etik anlayışını genel
hatlarıyla gördük. Ayrıca Platon’un kavram realizmi olarak tanımlanabilecek kendine özgü
idealizmiyle kendi ontolojisini, epistemolojisini, etiğini, estetiğini ve politik anlayışını nasıl
oluşturduğunu ve sistematize ettiğini öğrendik.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi Sokrates sonrası felsefe okullardan değildir?
a) Kireneliler
b) Pythagorasçılar
c) Kinikler
d) Stoacılar
e) Epikurosçular
2) Kinizmin ahlak anlayışı hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Kinizm için önemli olan şey en azla yetinip toplumsal ilişkilerden bağımsız
kalabilmektir.
b) Toplumsal ilişkilerden bağımsızlık bireysel öznenin erdemli ve mutlu bir yaşam
için gereksinim duyduğu en önemli şeydir.
c) Kişi aile, topluluk ve devlet ilişkilerinden kendini özgürleştiremediği sürece,
gerçek iyilik ve mutluluğa göre değil başkalarına göre davranacaktır.
d) Kinikler için önemli olan sade bir yaşam ve insanı köleleştiren bencil tutkulara
hakimiyettir.
e) Kinizm için en yüksek iyi hazdır ve kişi bu hazlara ulaşmak için gerekirse toplumla
iyi geçinmesini bilmelidir.
3) Kirene okulunun en önemli temsilcisi ve kurucusu aşağıdaki filozoflardan
hangisidir?
a) Antistenes
b) Zenon
c) Aristippos
d) Gorgias
e) Epikuros
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4) Kirene okulunun haz anlayışına ilişkin verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
a) Kirene okulu için haz en yüksek iyidir ve bu aktif, dinamik bir hazdır.
b) Kirene okulunun haz anlayışına göre dolaysızca haz verip sonradan acı veren
şeylerden kaçınmak gerekir.
c) Kireneliler insanın mutlu olabilmesini hazda değil erdemli yaşamasında bulurlar.
d) Kirene okulunun hazcılığı ölçülüdür ve acı yokluğunu hedefler.
e) Kirenelilere göre acıdan kaçınmak aktif ve canlı bir haz yaşantısından daha
önemlidir.
5) Epikuros için yaşamın en büyük ereği ve mutluluğu nedir?
a) Erdemli yaşam
b) Haz
c) İyinin bilgisi
d) Hazların bastırılması
e) Kayıtsızlık
6) Stoacıların ahlak anlayışına ilişkin verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
a) Stoacılara göre yaşamın en büyük ereği hazdır.
b) Stoacılara göre mutlu yaşamın temel ilkelerinden biri ‘kendini değiştirmek değil,
dünyayı değiştirmek’tir.
c) Stoacılar için en yüksek iyi haz olmakla birlikte bu bedensel değil ruhsal hazlardır.
d) Stoacılara göre bireyin erdemli ve mutlu bir yaşam için gereksinim duyduğu
bağımsızlık ve özgürlük, dünyayı değiştirmekten çok ondan olumsuz etkilenmemeyi
gerektirir.
e) Stoacılar için asıl ve kalıcı olan idealar, doğru bilginin, iyi davranışın ve güzel
şeylerin zeminini ve özünü oluşturur.
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7) “Platon için....ve....ahlaki ilkeler değil,....ve....ahlaki ilkeler yaşamımızın rehberi
olmalıdır” cümlesinde boş bırakılan yerlere gelmesi gereken sözcükler aşağıdaki şıklardan
hangisinde doğru verilmiştir?
a) Mutlak – Evrensel – Göreli – Aşkın
b) Aşkın – Nesnel – İçkin – Öznel
c) Göreli – Bireysel – Mutlak – Evrensel
d) Öznel – İçkin – Mutlak – Aşkın
e) Sonlu – Göreli – Sonsuz – Zorunlu
8) Platon’un ahlak felsefesine ilişkin verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
a) Platon’da ahlaki norm ve değerlerin gerçekliğinin kaynağı duyusal algıdır.
b) Platon evrensel ve mutlak ahlaki ilkelerin zemini olarak ideaların duyusal dünyaya
içkin olduğunu ileri sürer.
c) Platon için asıl ve kalıcı varlık olan idealar, doğru bilginin, iyi davranışın ve güzel
şeylerin zeminini ve özünü oluşturur.
d) Platon ahlak anlayışında tıpkı Kirene okulu gibi en yüksek iyinin haz olduğunu
ileri sürer.
e) Platon’a göre yaşamın tüm acı ve hazlarına karşı kayıtsızlık, kişinin kendi iç
huzuru ve mutluluğunu sağlam bir zemine dayandırması anlamına gelecektir.
9) Platoncu idealizme ilişkin verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Platoncu idealizm Sokrates’in kavramların evrensel ve nesnel tanım arayışıyla
şekillenmiştir.
b) Platon için asıl ve kalıcı varlık idealardır.
c) Kavramlar düşünen benliğimizin içeriği olmanın ötesinde nesnel anlamda da
gerçektirler.
d) Ontolojik açıdan asıl varlığı, yani tözü oluşturan idealar, epistemolojik açıdan
doğru ve hakiki bilgiyi ve etik açıdan ise evrensel ve mutlak ahlaki ilkeleri oluştururlar.
e) Platoncu idealizme göre nesnel gerçekliğe sahip olup asıl varlığı oluşturan idealar
duyulur dünyanın ötesinde değil bu dünyadaki bireysel varlıklara içkindirler.
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10) Sokrates sonrası okullar ve Platon’un ahlak felsefesine ilişkin verilen bilgilerden
hangisi doğrudur?
a) Kinikler ve Kireneliler için yaşamın en büyük ereği haz olmakla birlikte Kinikler
bedensel, Kireneliler ruhsal hazlara önem verir.
b) Epikuros ve Kireneliler için yaşamın en büyük ereği haz olmakla birlikte
Epikuros’daki haz anlayışı olabildiğince haz elde etmekten çok acı yokluğunu hedefler.
c) Stoacılık için de en yüksek iyi Epikuros’da olduğu gibi hazdır ve insan bunu
doğaya uygun yaşayarak elde edebilir.
d) Platon hocası Sokrates’i takip ederek evrensel ve zorunlu gerçekliklere
ulaşılamayacağını ileri sürüp ahlaki değerlerin göreli ve tikel olduklarını belirtmiştir.
e) Epikuros ve Kireneliler için ahlaki açıdan kişinin öz-denetim sahibi olması ve
kendine hâkim olması önemlidir.

Cevaplar
1) b , 2) e , 3) c , 4) a , 5) b, 6)d, 7)c, 8)c, 9)e, 10)b
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8. ARİSTOTELES’İN ETİĞİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde madde ve biçim (form), insanın ayırıcı özelliği olarak akıl, ölçü ve orta
nokta, siyaset ve etik, Aristoteles ve sonrası konularını öğreneceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Aristoteles, hocası Platon’un fikirlerine hangi noktalarda katılmış ve hangilerinde
karşı çıkmıştır.
2) Aristoteles’in etik anlayışının temel unsurları nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Aristoteles’in etiği

Siyaset ve etik

Kazanım
Felsefe tarihinin en etkili
olmuş filozoflarından olan
Aristoteles’in ahlak
anlayışını ve konu edindiği
temel etik kavram ve
sorunları ortaya koyabilir.
Aristoteles’in etik anlayışı
ile siyaset felsefesi anlayışı
arasındaki bağlantı ve
ilişkileri ortaya koyabilir.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Okuma yaparak
Araştırma yaparak
Fikir yürüterek

Okuma yaparak
Araştırma yaparak
Fikir yürüterek
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Anahtar Kavramlar
 Madde ve form
 Ereklilik
 Akıl
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Giriş
Aristotelesçi etiğe ya da diğer bir dile getirişle ahlak felsefesine ayırdığımız bu
bölümde, öncelikle Aristoteles’in, hocası Platon’un idealar (formlar) öğretisinin açmazlarına
karşı geliştirdiği madde-form ilişkilerine dair anlayışı özetlenmiştir. Aristoteles tüm maddi
gerçekliğe aşkın (transendent) bir idealar ya da formlar dünyasından çok, kendisini bireysel
ve maddi varlıklarda gerçekleştiren formlardan söz eder. Form ya da biçim bu dünyada kendi
maddesinden bağımsız bir varlığı sahip değildir ve her bir bireysel varlık kendi içsel özünü ve
ereğini oluşturan formunu ya da biçimini gerçekleştirmeye çalışır. Erek ya da ereklilik
Aristoteles için yalnızca ahlaksal gerçeklik alanına özgü kavramlar değildirler ve var olan tüm
gerçekliğe ilişkin kavramlar olarak karşımıza çıkarlar.
İnsanın ayırt edici biçimi ya da formu aklı ya da akılsal düşünme yetisidir. Aristoteles
insanın ahlaki davranışlarını bu zemin üzerinden, yani akılsal düşünme yetisi üzerinden
kavramaya ve kurgulamaya çalışır. Erdemli davranış tüm irademiz ve davranışlarımızın aklın
denetiminde gerçekleştirilmesine işaret eder.
Aklımızın denetiminde ve yönetiminde gerçekleştirilen davranış öncelikle ölçülü
davranıştır. Aristoteles etiğinin bir diğer önemli kavramı da ölçü ya da orta noktadır. Örneğin
korkaklık ve gözükaralığın orta noktası akılla denetlenmiş cesaret olarak yürekliliktir.
Aristoteles etiği açısından bir diğer önemli nokta ise ahlak ve politikanın iç içeliğidir.
İnsan ancak bir toplumsal ve politik örgütlenme içinde var olabileceği için, ahlak felsefesine
dair temel problem ve tartışmaların, siyaset felsefesinin temel problem ve tartışmalarından
ayrılamayacağı ortadadır.
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8.1. Madde ve Biçim (Form)
Platon’un idealar teorisinde tüm bireysel varlıkların ötesinde aşkın (transendent) bir
konumlanış içindeki ideaların, yani evrensel biçimlerin bireysel varlıklarla ilişkisi oldukça
sorunluydu. Aristoteles hocası Platon’un felsefesindeki bu evrensellerle bireyseller arasındaki
sorunlu ilişkiye çözüm getirir. Aristoteles’in çözümü bireyseller ve evrenseller arasındaki
ilişkiyi daha içsel ve derin bir tarzda kurgulamasına dayanır. Evrensel biçim ya da diğer bir
dile getirişle form, bireysel gerçekliğin ötesinde aşkın bir gerçeklik düzleminde bulunmaz. En
azından bu empirik ya da maddi dünya için böyledir. Bu dünyada biçim maddesine içkindir
(immanent). Duyu algılarımızın içeriğini oluşturan maddi dünyada her bir bireysel varlık,
belli bir biçimle karşımıza çıkar. Bu dünyadaki her şey, tam da sahip olduğu kendine özgü
biçimiyle algılanabilir ve tanımlanabilir. Aristoteles açısından varlık hiyerarşisinin en alt
basamağında yer alan biçimsiz madde ya da ilk madde (prote hyle), yalnızca bir potansiyel ya
da gizil olarak vardır. Bir şeyin gerçek ya da fiili olarak ortaya çıkması için, belli bir biçime
(form) sahip olması gerekir.
Aristoteles’in evren tablosunun en üst basamağında salt ya da mutlak biçim (form)
olarak Tanrı vardır. Tanrı her türlü maddi gerçeklikten arındırılmış saf biçimdir. Tıpkı hocası
Platon’un ideaları gibi, Aristoteles’in tanrısı da her türlü maddi geçeklikten olduğu gibi her
türlü oluş ve yokoluştan arındırılmış sonsuz bir varlığa sahiptir. Aristoteles Metafizik adlı
önemli yapıtında Tanrı’yı kendi kendisini düşünen düşünce olarak tanımlar. Bu ne anlama
gelir? Öncelikle Tanrı’nın sonsuz hakikati, her türlü değişim, eksiklik ve kötülüğün kaynağı
olarak görülebilecek maddeden arındırılmış olmasına dayandırır. Tanrı, düşünme edimi ve bu
düşünme ediminin içeriğini oluşturan düşünce kadar maddesizdir (immaterial). Tanrı’nın
düşünmesi için onu sonlu kılacak bir bedene, böyle sonlu bir bedenin duyu algılarına
gereksinimi yoktur. Her türden beden, insanda da olduğu gibi, ruhu bağımlı kılan ve belli
maddi koşulların etkileşimine ve insafına terk eden bir yapılanış içindedir. Tanrı böylece
bedensiz bir saf ruh olarak vardır. Tanrı kendisini ihtiyaç sahibi kılacak bir bedene sahip
olmadığı için, kendi kendisinden başka bir şeye bağımlı olmadığı için, yalnızca kendi
kendisini düşünen bir mutlak varlık olarak düşünülebilir. Böyle bir varlığın maddi ve bireysel
varlıkları algılaması, onların etkilerine ve varlığına tabi olması düşünülemez. Tanrı kendi
düşünme ediminin hem öznesi hem de nesnesidir.
Görüldüğü üzere Aristoteles’in tanrısı tek tanrılı dinlerin maddi ve gelip geçici
dünyayla ilgilenen, ahlaki ve dinî bağlamda bazı emirlerle her dine özgü sevap ve günahları
saptayan tanrısından oldukça farklı bir mahiyette karşımıza çıkar. Aristoteles’in felsefi
sistemindeki tanrı, adeta egosit ve narsist kişilik ya da öznellik olarak yorumlanagelmiştir.
Öte yandan Aristoteles’in bu kendi kendisini düşünen tanrı anlayışının felsefesinin ve
etik anlayışının bütünü açısından belirleyici sonuçları olmuştur. Tanrı Aristotelesçi
Kozmolojide (evrenbilim) evrendeki tüm varlıkların ereksel nedeni olarak tanımlanır. Tanrı
evrendeki diğer varlıkları yaratmamıştır ve onlara müdahale etmez. Evrendeki (kozmos) her
şey tanrıya, onun sahip olduğu saf biçimselliğe, eksiksizliğe ve mutluluğa ulaşmak için bir
çaba ve etkinlik içindedir.
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8.2. İnsanın Ayırıcı Özelliği Olarak Akıl
Evrendeki her şeyin bir biçimi ve bu biçim çerçevesinde bir ereği varsa evrenin
erekbilimsel (teleolojik) bir tarzda hareket ettiği söylenmelidir. Aristoteles de kozmolojisinde
erekbilimsel, yani teleolojik bir perspektife sahiptir. Örneğin bitkilerin, hayvanların ve
dünyamızdaki her şeyin Aristotelesçi anlayış bağlamında ideal bir şekilde gerçekleştirmeye
çalıştığı bir biçimi ya da formu vardır. Bu bağlamda insanın da gerçekleştirmeye çalıştığı bir
biçim (form) ve bu biçim çerçevesinde bir ereği vardır. Aristoteles için insanın ayırt edici
özelliği akıldır. İnsan diğer hayvanlardan akılsal düşünme yetisiyle ayrılır. Akıl insanı
evrendeki diğer canlılar içinde tanrıya en çok yaklaştıran ayırt edici ve belirleyici biçim
(form) ve yetidir.
Aristoteles insan ruhunu iki kısma ayırmıştır. İlk kısım edilgin ya da pasif ruh olarak
adlandırılır. Ruhun bu kısmı insan bedeniyle dolayımlı olarak duyu algılarıyla beslenir. İnsan
ruhu burada adeta bir tabula rasadır. İnsanın algısal deneyimleriyle ruh zaman içinde dolar
ve şekillenir. Bu aşamada insanın ruhuyla, kendi bedeninin ve dolayısıyla maddi dünyanın
bireysel varlıklarının olumsal etkilerine açık olduğu söylenebilir. Ruh bedenin adeta bir
uzantısı gibi var olur ve edilgin bir varoluş içindedir. İnsan pasif ya da edilgin ruhuyla daha
çok hayvanlara benzer bir yaşantı sürer. Bu aşamada insana özgü gerçek bir ahlaki yaşam,
erdem ve mutluluktan söz edilemez. Pasif ruh açısından en yüksek hedef, zorunlu bedensel
ihtiyaçların giderilmesi, bazı temel bedensel ve ruhsal yetilerin sağlıklı bir tarzda işlev
görmesidir. Aristotelesçi felsefenin kurgusu açısından, burada gerçekleştirilmesi gereken en
yüksek erek acı yokluğu ve haz olabilir.
Etkin ya da aktif ruh akılsal ruhtur. Aristoteles için bu aşamada ruh yalnızca bedenin
edilgin bir uzantısı ya da dışavurumu olmaktan kurtulur. Etkin ruhu, yani akılsal düşünme
yetisiyle insan, kendi bedenin tüm işlevlerini ve ihtiyaçlarını daha gelişmiş ve entelektüel
erekler bağlamında denetler ve düzenler. Bu aşamada ruh bedenin basit ve doğal bir uzantısı
olmaktan uzaklaşır ve kendi maddi doğasını etkin bir şekilde denetler ve yönetir.
İnsan bedene bağlı ve edilgin ruhsal yetileri ile ölümlü ve sonlu bir varlığa sahiptir.
Akılsal ve etkin ruhsal yetisiyle ölümsüz ve sonsuz bir varlığa sahiptir. Bu anlayış bağlamında
Aristoteles için ahlaki anlamda iyi davranışlar ya da diğer bir dile getirişle erdemler, iki ana
ve temel gruba ayrılabilir; dianoetik ve pratik erdemler. Aristoteles için insan için en yüksek
erek ya da ahlaki hedef, mutluluktur. Hem pratik erdem hem de dianoetik erdemler insan için
mutluluğu hedeflerler. Dianoetik erdemler anlama yetimizle, aklın bilim, sanat ve gündelik
kullanımıyla ilgili erdemlerdir. Aklımızı doğru kullanmamıza işaret eden bu erdemler,
bilgelik erdemleri olarak da adlandırılabilir. Aristoteles için pratik ya da kelimenin gerçek
anlamıyla ahlaki erdemler ise aklımızın isteklerimize, irademize egemen olmasıyla ilgili
erdemlerdir. İrademiz aklımızın yönetiminde ve denetiminde bizi harekete geçirdiği sürece,
bu ahlaki anlamda pratik erdemlere sahibizdir. Bu bağlamda Aristoteles’in etik görüşlerini
şekillendiren güçlü akılcı (rasyonalist) bir temelden söz edilebilir.
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8.3. Ölçü ve Orta Nokta
Aristoteles’e göre aklın yönetiminde yaşamak, ölçülü davranışlarda bulunmaktır.
Ölçülü davranmak aşırı uçlarda dolaşmamak anlamını da taşır. Herhangi bir davranış için söz
konusu olabilecek yetersizlik ve aşırılık uçlarından mümkün olduğunca uzak durmak gerekir.
Örneğin ölçülülük bağlamında korkaklık ve gözükaralık gibi iki uç ruh durumu ve davranış
tarzının orta noktası yüreklilik olacaktır. Yüreklilik akılla donatılmış cesaret olarak, hem
korkaklığın hem de gözükaralığın olası olumsuz sonuçlarından kaçınmamız için en iyi ve
ölçülü davranış tarzına işaret edecektir. Böylece yüreklilik bir erdem, korkaklık ve
gözükaralık ise birer erdem olarak değerlendirilmeyecektir. Davranışlarımızda aklın
denetiminden uzak bir atılganlık ve gözükaralık bizi erdemli ve ölçülü olmaktan
uzaklaştıracak, gereksiz ve önceden hesaplanmamış risklerle karşı karşıya bırakacaktır.
Akılsız bir korkaklık da olumlu bir tarzda harekete geçmemizi ve bize sunulan yaşam
olanaklarını değerlendirmemizi engelleyecektir. Böyle bir korkaklığın kimseye olumlu bir
katkı sunmayacağı söylenebilir.
Yine aynı şekilde müsriflik ve cimrilik de bir erdem olarak cömertliğin iki aşırı ucunu
oluştururlar. Ne müsrif ve savurgan olmak ne de çok eli sıkı ve cimri olmak kişiyi diğer
insanlarla ilişkilerinde ölçülü ve dengeli bir kılmaz. Cömertlik diğer insanlarla ölçülü ve
dengeli bir ilişkiye işaret eder. Aristoteles’in davranışlarda ölçülü olmayı ve orta yolu öneren
anlayışının bir başka örneği de öfkeli ve tepkisiz aşırı uçlarına sahip olan dengeli davranıştır.
İnsan bu anlayış bağlamında davranışlarında bir dengeyi gözetmeli ve diğer insanlara karşı ne
aşırı öfkeli ne de tümüyle tepkisiz olmalıdır. Aşırı öfkeli olmak bizi olayları anlamaktan ve
diğer insanlara empati yapmaktan uzaklaştıracaktır. Toplumda bazı insanların en ufak bir
haksızlık ve adaletsizlik duygusuyla nasıl bir öfke nöbetine tutulduklarını görmekteyiz. Bu
durum muhtemelen birikmiş ve dile getirilmemiş bazı duyguların sonucu olarak karşımıza
çıkmaktadır. Bu durumda tepkisizlik ve öfke nöbetlerinin birbirini besleyen iki aşırı uç olduğu
söylenebilir. En iyi çözüm dengeli bir tavır alış içinde duygularımızı biriktirmeden ölçülü bir
biçimde dışavurmak olmalıdır. Duygu ve davranışlarımızın çoğunluğu için geçerli olan bu
ölçü ya da orta nokta, Stoacıların apatheiasına (duygusuzluk/tutkusuzluk) karşılık
Aristoteles’in metriopatheia ilkesini öne çıkardığını gösterir.

8.4. Siyaset ve Etik
Aristoteles adaleti etik ve politikanın birleştirdiği yer ya da orta nokta olarak tanımlar.
Adalet aynı zamanda haksızlık yapmak ve haksızlığa uğramanın orta noktası olarak, iki aşırı
uçtan uzak durmayı imler. Amacı toplumdaki herkesin mutluluğunu sağlamak olan adalet,
hukuki ve politik düzenlemelerin de özünü oluşturur. Bu Aristotelesçi anlamıyla adalet,
akılsal ölçü ve orta noktanın kendisidir.
Aristoteles de tıpkı Hocası Platon gibi erdemli ve mutlu bir insani yaşamın ancak
toplumsal ve politik bir düzlemde mümkün olduğunu düşünür. Etik ve politika iç içe bir
oluşum ve gerçekliğe işaret ederler. İnsan iyi ve erdemli bir yaşama ancak belli bir devlet
örgütlenmesi altında sahip olabilir. Aristoteles’in tabiriyle insan toplumsal ve politik bir
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hayvandır. Toplumsal yaşamdaki olgular her ne kadar fiziksel olgular gibi öngörülebilir bir
mahiyet taşımasalar da devlet örgütlenmesiyle insanlar, tüm olumsal ve beklenmedik toplum
ve doğa koşullarına karşı bir birlik oluştururlar. Bu bağlamda devlet insanların amaçlarını
gerçekleştirmek için kullandıkları bir araç olarak da görülebilir.
Aristoteles altı farklı politik yönetim biçiminden söz eder. Bu sınıflama bağlamında
her iyi yönetim biçimine karşılık bir kötü ve yozlaşmış yönetim biçiminden söz edilir. İlk
olarak tüm toplumun iyiliğini amaçlayan tek kişinin yönetimi olarak monarşi söz konusudur.
Monarşi yozlaşır ve kötü bir yönetime dönüşürse tiranlık adını alır. Tiranlıkta monark (tekerk)
toplumun bütününün iyiliğini ve mutluluğunu hedeflemekten çok, kendi bencil ve keyfi istek
ve çıkarlarının peşine düşer. Monark bu bencil arayışlarında tam bir despota dönüşür. İyi
yetişmiş ve yetenekli az sayıda insanın, yani küçük bir grubun yönetimi olan aristokrasi tüm
toplumun iyilik ve mutluluğunu hedeflerken, onun yozlaşmış biçimi olan oligarşi ise
yönetimdeki küçük grubun çıkarlarını gerçekleştirmeye çalışır. Çoğunluğun, devleti oluşturan
yurttaşların yönetimi olan anayasal hükümet (politi) tüm yurttaşların iyilik ve mutluluğunu
hedeflerken, onun yozlaşmış biçimi olan demokrasi ise çoğunluğun ve halkın yönetimi olarak
her bir yurttaş ve bireyin kendi iyilik ve çıkarının peşinde koştuğu yozlaşmış bir yönetim
biçimidir. Görüldüğü üzere Aristoteles’in yukarıdaki politik sınıflandırması, yalnızca yönetim
biçim ve yöntemlerine dair teknik bir sınıflandırma olarak karşımıza çıkmaz. Aynı zamanda
yönetimdeki insan ya da insanların ahlaki duruş ve iyi niyetlerini de dikkate alan bir
sınıflandırmadır.
Aristoteles’in politik ve etik açıdan tüm insanlar arasında bir eşitlik gözettiği
söylenemez. Ona göre çocuklar, kadınlar ve köleler entelektüel ve ahlaki olarak yeterli bir
durumda olmadıklarından devlet yönetiminden dışlanmalıdırlar. Aristoteles köleliği ve kölelik
kurumunu onaylamıştır. Çocuklara ve gençlere okullarda erdem eğitimi yanında, dilbilgisi,
müzik, beden eğitimi ve resim eğitimini salık vermiştir.

8.5. Aristoteles ve Sonrası
Aristoteles felsefesinin sistematik kapsamı ve derinliğiyle kendinden sonraki tüm
felsefe tarihini etkilemiş bir filozoftur. İlgilerinin zenginliği, birikimi ve zekâsının
kıvraklığıyla göz kamaştırıcı bir felsefe mirasını bizlere bırakmıştır. Hem Helenistik
dönemdeki Yeni-Platonculuk da hem de tüm Orta Çağ felsefesindeki tümeller tartışmasında
Aristoteles’in felsefesinin belirleyici ve derin etkilerini görmekteyiz. Yalnızca Helenistik
Dönem ve Orta Çağ felsefesi bağlamında değil, aynı zamanda modern felsefe bağlamında da
Aristoteles’in çeşitli filozoflar üzerinde derin etkileri olmuştur.
Kısaca özetlemek gerekirse Aristoteles ahlak felsefesine dair tartışmalara ve temel
terminolojiye yeni bir ivme ve derinlik kazandırmış bir filozof olarak karşımıza çıkmaktadır.
Tüm evrensel varoluşu niteleyen temel hareket ve davranış modeli olarak ereklilik, yalnızca
ahlaksal davranışlarımıza özgü bir nitelik değildir. Ereklilik tüm evrensel varoluşun temel
varoluş ve hareket biçimidir.
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Aristoteles madde ve form ilişkilerine dair anlayışıyla da Platoncu idealizmin maddi
dünya ve idealar (formlar) dünyası arasında öngördüğü aşılmaz düalizmi (ikiciliği) aşmaya
çalışır. Aristoteles hocası Platon’a göre daha ılımlı, orta noktayı ya da ölçüyü gözeten bir etik
anlayışına sahiptir.
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Uygulamalar
1) Aristoteles’in sistematik felsefesinde ahlak felsefesinin yeri ve önemini tartışınız.
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Uygulama Soruları
1) Aristoteles Platon’un idealar teorisini hangi temel üzerinde eleştirmekte ve maddeform ilişkilerini kurgulamaktadır? Açıklayınız.
2) Aristoteles için evrendeki temel hareket ve davranış biçimi nasıl tanımlanabilir?
Tartışınız.
3) Aristoteles’e göre insanın ayırt edici niteliği ve formu nedir? Açıklayınız.
4) İnsanın ahlaki davranışları Aristotelesçi etik bağlamında hangi kavramsal zemin
üzerinde biçimlenir? Açıklayınız.
5) Aristoteles’e göre toplumsal ve politik örgütlenme insan yaşamı için nasıl bir değer
taşır? Tartışınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Aristotelesçi etiğe ayırdığımız bu bölümde, öncelikle Aristoteles’in Platon’un idealar
(formlar) öğretisinin açmazlarına karşı geliştirdiği madde-form ilişkilerine dair anlayışını
tanıdık. Bu doğrultuda Aristoteles’in ahlak anlayışını Platon’un sistematik felsefesi ile
karşılaştırmalı olarak ortaya koyduk.
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Bölüm Soruları
1) Aristoteles’e göre erdemli davranışın gerçekleşmesi neye bağlıdır?
a) Toplum hayatına kayıtsız kalmaya
b) Tüm irademiz ve davranışlarımızın aklın denetiminde olmasına
c) Acıdan kaçınıp olabildiğince haz elde etmeye
d) Bedensel değil ruhsal hazların peşinde koşmaya
e) Doğaya uygun yaşamaya
2) Aşağıdakilerden hangisi Aristoteles’in ahlak felsefesinin önemli kavramlarından
biridir?
a) Kayıtsızlık
b) Ruh dinginliği
c) En yüksek iyi olarak haz
d) Ölçü ya da orta nokta
e) Maddi neden
3) Aristoteles’e göre insanın ayırt edici biçimi ya da formu olmanın yanı sıra ahlaki
davranışlarının da zemini aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru verilmiştir?
a) Algı yetisi
b) Kendiliğinden hareket etme gücü
c) Akıl ya da akılsal düşünme yetisi
d) Zaman ve mekân bilinci
e) Anlama yetisi
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4) Platon ile Aristoteles’in evrenseller hakkındaki görüş ayrımı aşağıdaki şıklardan
hangisinde doğru verilmiştir?
a) Platon evrensellerin bireysellere aşkın olduğunu ileri sürer, Aristoteles ise
evrensellerin bireysellere içkin olduğunu savunur.
b) Platon evrensellerin sadece insan zihninde varolduklarını söyler, Aristoteles ise
evrensellerin insan zihninin dışında kendi başlarına varolduklarını ileri sürer.
c) Platon evrensellerin bireysellere içkin olduğunu, Aristoteles ise evrensellerin
bireysellere aşkın olduğunu ileri sürer.
d) Platon için evrenseller bireysellere aşkındırlar, Aristoteles için ise evrenseller
sadece birer addan ibarettir, kendi başlarına bir gerçeklikleri yoktur.
e) Platon evrensellerin bireysellerin özü olduğunu ileri sürer, Aristoteles ise
evrensellerin zihnimizin dışında bir gerçekliğe sahip olmadıklarını savunur.
5) Aristoteles Metafizik adlı yapıtında Tanrıyı nasıl tanımlar?
a) İlk madde olarak tanımlar
b) Tanrıyı doğayla bir olarak tanımlar
c) Maddeye biçim vererek evreni düzenleyen mimar olarak tanımlar
d) Kendisini bireysellerde görünür kılan evrensel olarak tanımlar
e) Kendi kendisini düşünen düşünce olarak tanımlar.
6) Aşağıdakilerden hangisi Aristoteles’in Tanrı anlayışı için söylenemez?
a) Tanrı her türlü maddi gerçeklikten arındırılmış saf biçimdir.
b) Tanrı doğaya içkindir.
c) Tanrı Aristoteles’in evren tablosunun en üst basamağında yer alır.
d) Tanrı kendi düşünme ediminin hem öznesi hem de nesnesidir.
e) Tanrı Aristotelesçi kozmolojide evrendeki tüm varlıkların ereksel nedenidir.
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7) Aristoteles’e göre insan için en yüksek erek ya da ahlaki hedef nedir?
a) Haz
b) Neşe
c) Acı noksanlığı
d) Ölçülülük
e) Mutluluk
8) Anlama yetimizle, aklın bilim, sanat ve gündelik kullanımıyla ilgili erdemlere
verilen ad nedir?
a) Pratik erdemler
b) Düşünsel erdemler
c) Dianoetik erdemler
d) Doğal erdemler
e) Bilimsel erdemler
9) Aristoteles’de aklımızın isteklerimize, irademize egemen olmasıyla ilgili erdemler
aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru verilmiştir?
a) Doğal erdemler
b) Koşulsuz erdemler
c) Teorik erdemler
d) Ahlaki erdemler
e) Akılsal erdemler
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10) Stoacıların ‘apatheia’sına (duygusuzluk/kayıtsızlık) karşılık Aristoteles’in duygu
ve davranışlarımızın çoğunluğu için geçerli saydığı ‘metriopatheia’ ilkesi neye işaret eder?
a) Haz
b) Ölçü ya da orta nokta
c) Doğruluk
d) Kendilik bilinci
e) Empati

Cevaplar
1)b , 2)d , 3)c , 4)a , 5)e, 6)b, 7)e, 8)c, 9)d, 10)b
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9. ORTA ÇAĞ FELSEFESİNDE ETİK
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde din, felsefe ve ahlak, patristik felsefe ve Augustinus, geç skolastik ve
nominalizm ile İslam felsefesi ve etik konularını öğreneceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Yeni-Platonculuk akımında din, felsefe ve ahlak ilişkileri nasıl yorumlanmıştır?
2) Orta Çağ felsefesinin temel akımları ve bunların ahlak anlayışları nelerdir?

158

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Konu

Kazanım

Din, Felsefe ve Ahlak

Ahlak felsefesi ile din
arasındaki bağlantı ve
ilişkileri ortaya koyabilir.

Okuma yaparak
Araştırma yaparak
Fikir yürüterek

Patristik Felsefe ve
Augustinus

Orta Çağ Patristik felsefe
bağlamında gelişen etik
anlayışları ortaya koyabilir.

Okuma yaparak
Araştırma yaparak
Fikir yürüterek

Geç Skolastik ve
Nominalizm

Orta Çağ geç Skolastik
felsefe bağlamında gelişen
etik anlayışları ortaya
koyabilir.

Okuma yaparak
Araştırma yaparak
Fikir yürüterek

İslam Felsefesi ve Etik

Orta Çağ İslam felsefesi
bağlamında gelişen etik
anlayışları ortaya koyabilir.

Okuma yaparak
Araştırma yaparak
Fikir yürüterek
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Anahtar Kavramlar
 Mistisizm
 Tümel (evrensel)
 Nominalizm
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Giriş
Orta Çağ felsefesindeki egemen etik anlayışları ele aldığımız bu bölümde, öncelikle
Patristik ve Skolastik felsefeleri etkilediğini düşündüğümüz Yeni-Platonculuğa felsefe ve din
ilişkileri bağlamında kısaca değinilmiştir. Yeni-Platonculuğun en önemli temsilcisi Plotinus
için, insan aklının kavrayamayacağı aşkın bir Tanrı söz konusudur ve bu söz konusu Tanrı
ancak mistik bir esrime (extase) içinde sezilebilir. Bu anlayışın Platoncu rasyonalizmden
uzaklaşan bir mistik ve dinsel ögeler taşıdığı açıkça görülmektedir.
Patristik felsefe Yeni-Platonculuktaki dinsel motif ve ögeleri daha da güçlendirir,
insan aklını ve felsefeyi Hristiyan dininin temel ilke ve dogmalarının hizmetine koşar. İnsanın
ahlaki ve dinsel yolculuğunda, Kilisenin otoritesi ve yetkisi, aklın ve felsefi düşünüşün
otoritesi ve yetkisinin üzerindedir. Patristik felsefenin en önemli temsilcisi Augustinus’dur.
Skolastik felsefenin en önemli temsilcisi Thomas Aquinas’dır. Skolastik felsefeyle
birlikte Aristotelesçi felsefenin arttığını görmekteyiz. Bu bağlamda Skolastik felsefede
evrenseller ve tümeller tartışmasının en az Tanrı’nın varlığı ve mahiyeti tartışmaları kadar
önem taşıdığını görmekteyiz. Thomas Aquinas tümeller tartışmasından Aristotelesçi çözüme
yakın durur ve Tanrı için madde-form birlikteliğini yadsırken, görünür dünya için bu
birlikteliği zorunlu görür. İnsanın tüm dinsel ve ahlaki çabası ve olgunlaşması, tanrısal
hakikat ve iyiliğe ulaşma yönünde olmalıdır. İnsana bu yöneliminde hem aklı hem de
kilisenin otoritesi yol gösterecektir. Nominalizm bağlamında Don Scotus ve Occamlı
William’ın görüşlerine değinilmiştir. Tüm evrensel ve zorunlu kavram ve ilkelerin varlığını
ve hakikatini kuşku konusu kılan nominalizm için, insan kendi bireysel iradesiyle Tanrı’ya
inanıp inanmayacağına karar vermelidir. Dinsel ve ahlaki olgunlaşma ve kurtuluş açısından
bireysel irade belirleyici bir role sahiptir.
İslam felsefesi bağlamında İbni Sina ve Gazali’nin görüşlerine kısaca değinilmiştir.
İbni Sina açısından akılsal düşünüş ve inanç arasında birbirini destekleyen ve zenginleştiren
bir paralellik söz konusudur. İnsan kendi akılsal düşünme yetisi ve felsefenin yardımıyla
tanrısal hakikati ve onun gerektirdiği ahlaksal ilke ve kuralları kavrayabilir. Buna karşın
Gazali için felsefe, tanrısal hakikati kavramamız için zorunlu olan ilahiyat için yalnızca bir
giriş olabilir. İnanç ve iman sahibi kişilerin felsefenin ve filozofların tanrısal hakikate dair
tutarsız ve kafa karıştırıcı düşünce ve çıkarımlarına karşı uyanık olması gerekir. Felsefe dinsel
inancı sarsan bir karaktere bürünebilir.
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9.1. Din, Felsefe ve Ahlak
Bu alt başlık altında din ve felsefenin iç içe geçtiği ve Orta Çağ felsefesini önceleyen
bir felsefi oluşum süreci ve hareket olarak Yeni-Platonculuktan söz edilecektir. YeniPlatonculuk felsefi düşünüş ve dinsel inancın harmanlandığı bir sistematik yapı gösterir. En
önemli temsilcisi Plotinus olan Yeni-Platonculuk yalnızca Platon’un değil, Aristoteles’in
felsefesinden de yararlanır. Dinsel açıdan ise Erken Hristiyanlık ve Yahudiliğin etkilerinden
söz edilebilir. Yeni-Platonculuk bağlamında, özel olarak Plotinus’un öğretisinde aşkın
(transendent) bir Tanrı anlayışıyla karşılaşmaktayız. Tanrı’nın bu aşkınlığı Platoncu felsefede
olduğu gibi, yalnızca duyulur ve maddi dünyaya göre değil aynı zamanda insan aklına göre de
bir aşkınlıktır. Böylece Yeni-Platoncu Plotinus’da Platon’dan farklı olarak bir mistizm
(gizemcilik) ortaya çıkar. Platon kendi idealizmi bağlamında temel olarak rasyonalist bir
duruş sergilerken, Plotinus akılsal düşünme yetimiz açısından kavranamayacak aşkın bir
Tanrı’dan söz eder.
Akılsal düşünme yetimiz tarafından kavranamayacak bir hakikat olarak Tanrı, ancak
mistik esrime içinde sezilebilir. Burada mistizm (gizemcilik) ve kendine özgü bir sezgiciliğin
birleştiği görmekteyiz. Plotinus’un sezgiciliği Descartes de olduğu gibi akılsal düşünme
yetimiz üzerinde şekillenen bir sezgi olmaktan çok, akılsal düşünme yetimizi aşan bir bilme
veya iç aydınlanma durumuna işaret eder. Bu bağlamda Plotinuscu sezginin İslam felsefesi
bağlamında Gazali’nin sezgiciliğine yakın olduğu ve onun habercisi olduğu söylenebilir.
Kendine özgü ve bireysel karakterli bir esrime (extase) içinde erişilen bu Tanrı
sezgisine, yalnızca ahlaki ve ruhsal açıdan belli bir olgunluk derecesine ulaşmış kişiler sahip
olabilir. Plotinus evrende bir varlık hiyerarşisi olduğunu dile getirir. Bu kozmolojik
hiyerarşisinin en üst basamağında tahmin edilebileceği üzere Tanrı vardır. Plotinus’un tanrısı
bir bakıma Parmenides’in Birine tekabül eder. Tanrı tüm ayrımların, kategorilerin aşıldığı
mutlak birlik olarak anlaşılabilir. Tanrı hiçbir şekilde kategorize edilemediği için kavranamaz
da. Bu kozmolojik hiyerarşide tanrısal yayılımın (südur) bir sonucu olan şu varlık ve
gerçeklik basamakları bulunur: nous (akıl), idealar, evren ruhu, bireysel ruhlar, bireysel maddi
varoluşlar, biçimsiz madde. Kişi bu kozmolojik hiyerarşi bağlamında kendisini tüm maddi
gerçeklikten, ruhsal ve manevi ayrım ve yetersizliklerden arındırdığı sürece, bir yükseliş ve
tanrısal hakikate yöneliş içine girebilir.
Tanrı’ya yükseliş aynı zamanda etik ve estetik bir yükseliş ve olgunlaşma anlamına
gelir. Ontolojik ve epistemolojik yükseliş etik ve estetik yükseliş ve olgunlaşmayla iç içe bir
seyir izler. Bu anlamda Plotinus için de tıpkı Platon’da olduğu üzere, gerçekliğin farklı
alanları ve bu farklı gerçeklik alanlarını konu eden felsefenin farklı disiplinleri belli bir
hiyerarşik düzen içinde birbirlerini anlamlandırırlar.
Görüldüğü üzere Plotinus’un etiği de tıpkı takipçisi olduğu Platon’un etiği gibi,
idealist bir ontoloji üzerinde şekillenen bir etiktir. Ahlaki anlamda iyi olana yöneliş süreci,
aynı zamanda maddi gerçeklikten bir arınma sürecidir. Kötülük tanrısal ışıktan ve idealardan
kaynaklanan biçimden yoksunluk anlamına gelir. Kişi kendi özünü oluşturan ideal biçimini
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gerçekleştirdiği ve ruhsal olarak Tanrı’dan ve evrensel aklın ışığından pay aldığı oranda, bilge
ve erdemli biri olacaktır.
Platon’dan farklı olarak Plotinus daha güçlü bir dinsel ve mistik etkileşim süreciyle
kendi felsefesini oluşturmuştur. Bu dinsel etkileşim ve kültürel atmosferin etkileri patristik
felsefe ve skolastik felsefede daha yoğun görülecektir.

9.2. Patristik Felsefe ve Augustinus
Patristik felsefe bizzat Kilise Babaları tarafından, Hristiyan dininin erken evrelerinde
dinsel dogmayı savunmak amacıyla ortaya konmuş felsefedir. Patristik felsefenin en önemli
ve tipik temsilcisi ise Augustinus’tur. Bir diğer önemli temsilcisi ise Origen’dir. Biz burada
konumuz bağlamında yalnızca Augustinus’a değineceğiz.
Hristiyan dininin erken evrelerinde ağırlıklı olarak felsefe Platon ve Yeni-Platonizmin
etkisi altındadır. Bu erken dinsel evrede Augustinus Platoncu ve Yeni-Platoncu felsefeleri
dinsel öğretinin hizmetine koşmuştur. Dinsel öğretinin, yani Hristiyan dininin dogmalarının
bir savunusu olarak tanımlanabilecek Augustinus felsefesinde ilk göze çarpan şey, dinsel
motiflerin güçlü ahlaki motiflerle birlikte ele alınmasıdır. Augustinus’a göre iki temel hakikat
ya da doğruluk kriteri vardır; biri Kilisenin otoritesidir, diğeriyse aklımızın ve vicdanımızın
bize verdiği kesin bilgi ya da iç bilinçtir. Aklımızla eriştiğimiz bilgiler Kilisenin görüşleriyle
çatıştığında, yapılması gereken Kilisenin otoritesine boyun eğmektir. Aklımız yanılabilir,
fakat dinsel otorite yanılmaz. Augustinus’a göre dünyada var olan ilk günah ve kötülük, ilk
insan olarak Âdem’in özgür iradesiyle Tanrı’nın buyruğu ve iradesine aykırı davranmasıyla
ortaya çıkmıştır. Tanrı mutlak iyi olduğu için hiçbir kötülük ve eksikliğin nedeni olarak
görülemez. Âdemin ilk günahı tüm insanlığın günahı olmuş ve insanlar ölümlü olmakla
cezalandırılmışlardır. İnsanın tekrar ölümsüz olması ve öte dünyada kutlu ve mutlu bir
yaşama kavuşması için, kendisini dinin emrettiği tüm günah ve kötülüklerden arındırması
gerekir.
Mutlak hakikat ve iyilik Tanrı’nın kendisidir. Tanrı en büyük iyiliktir (summum
bonum). Tüm diğer erdemler bu en yüksek iyilik ve hakikate yönelmek ve ulaşmak için bir
anlam taşırlar. Bu bağlamda Platon’un ölçülülük erdemi, her türlü kötülük ve yozlaşmadan
uzak durarak insanın kendini Tanrı’ya adaması ve hazırlaması olarak yorumlanır. Cesaret
erdemi, Tanrı’ya yönelik güçlü ve kalıcı sevgi olarak, adalet ise Tanrı’ya hizmet etmek olarak
yorumlanır. Augustinus açısından bilgelik erdemi ise ruhun Tanrı’nın yolundan sapmaması ve
iyilik ve kötülüğü birbirinden ayırabilmesi anlamlarına gelir.
Tüm erdemler ve ahlak felsefesine ait tüm olgular dinsel inanç ve terminoloji
bağlamında yorumlanır ve anlaşılırlar.

9.3. Skolastik Felsefe ve Thomas Aquinas
Patristik felsefenin devamı ve Aristotelesçi felsefenin güçlü etkileriyle daha da
olgunlaştırılması olan skolastik (Okulcu) felsefe, adını çeşitli kilise okullarında ders veren
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hocalardan alır. Skolastik felsefenin tüm uzun dönemi boyunca birçok düşünür ve filozofun
adı anılabilir; Scotus Erigena (810-877), Anselmus (1033-1109), Roscellinus (1050-1120),
Abelardus (1079-1142), Albertus Magnus (1193-1280), Thomas Aquinas (1225-1274), Duns
Scotus (1265-1308), Occamlı William (1280-1347) vd. Biz bu başlık altında konumuz
bağlamında bu dönemin belki de en önemli temsilcisi olan Thomas Aquinas’ın etik anlayışını
özetlemeye çalışacağız.
Skolastik felsefenin uzun dönemi boyunca tartışılan en önemli felsefi sorun,
evrenseller ya da tümeller sorunu olmuştur. İkinci temel sorun ise Tanrı’nın varlığının akılsal
kanıtı olmuştur. Thomas Aquinas evrenseller tartışmasında Aristotelesçi anlayışa yakın durur.
Ona göre de ilk felsefe olarak metafiziğin konusu varlık olarak varlıktır. İki tür varlık vardır;
öz olarak varlık ve düşünsel soyutlama ya da olumsuzlama olarak varlık. Örneğin sağırlık,
körlük gibi eksiklikler olumsuzluk ya da yoksunluk anlamında vardırlar, fakat bunlar öz
olarak (essentiae) var değildirler. Özler ya da cevherler ise yalın, saf özler ve formla
maddeden oluşan özlere ayrılırlar. Thomas Aquinas’a göre hakiki varlık yalnızca yalın ve saf
özdür. Yalın ve saf öz aynı zamanda yalın ve saf form olarak vardır. Diğer tüm şeyler madde
ve formun bir bileşimi olarak vardırlar. Tanrı dışındaki varlıkların bireysellikleri ve sonlu
doğaları maddi doğalarından kaynaklanır. Buna karşın Tanrı saf form olarak hem evrenseldir
hem de maddesiz bir bireyselliğe sahip olan mutlak varlıktır.
Böylece evrensel form ve öz Tanrı’da maddesiz bir şekilde mutlak olarak
gerçekleşmişken, tüm diğer şeyler evrensel özlerini ve doğruluklarını maddi bir zemin ve
bireysellik zemininde gerçekleştirebilirler. Tanrı mutlak ve zorunlu, yaratılan şeyler ise göreli
ve olumsal bir gerçeklik ve varlığa sahiptirler. Tıpkı Aristoteles’de olduğu gibi Thomas
Aquinas için de evren bir varlık hiyerarşisine tabidir. Bu varlık hiyerarşisinde alt seviyedeki
bir varlığın formu, üst derecedeki varlığın maddesini oluşturur. Bu hiyerarşide açıktır ki en
üstte saf form olarak Tanrı bulunur. Doğal hiyerarşisinin en üst aşamasında ise insan bulunur.
İnsan hem Kilisenin hem de kendi aklının yardımıyla dinsel ve ahlaki bağlamda doğru yolu
bulmaya çalışır. Kendisinde gizil (potansiyel) olarak bulunan doğruluk ve iyiliği fiili (aktüel)
hâle dönüştürmeye çalışır. Tanrı sonsuz bilgelik ve iradesiyle evreni yarattığı için, evrende
hüküm süren zorunlu ve yasal işleyişe karşı çıkmak yanlış olacaktır. Böylece Thomas
Aquinas için Tanrı’nın özgür iradesi keyfi ve rastlantısal olmaktan çok, evrendeki zorunlu
işleyişle aynı anlama gelir. İnsan iradesi (istenci) zorunlu olarak iyi olana yönelir. İnsan
özüne, aklına ve imanına uygun davrandığı sürece ahlaksal açıdan iyiyi ister ve gerçekleştirir.
Akıl sahibi bir varlık olarak insan kendi aklının ve aklının yanıldığı durumlarda Kilise
otoritesinin yolunu izlerse erdemli ve iyi bir yaşam sürecektir. Öte yandan insan şehvete
yönelirse kendi aklının ve imanının emrettiği iyiliği değil de kendi bedeninin dürtülerini
denetimsiz bir şekilde izlerse günaha ve kötülüğe yönelir.
Thomas Aquinas için Tanrı’nın iradesi de akla ve onun ilkelerine tabidir. Bu durumda
insan Tanrı’nın bir bağışı olan aklını yalın ve saf bir tarzda izlerse doğru yola yönelir, fakat
insanda akılsal düşünme yetisi bazı konularda hem yetersiz hem de çeşitli dışsal etkilerle
yanılgıya açık olduğundan, kilisenin otoritesiyle insana yol göstermesi gerekebilir.
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9.4. Geç Skolastik ve Nominalizm
Bu başlık altında Duns Scotus ve Occamlı William’ın genel felsefeleri çerçevesinde
etik anlayışlarını kısaca özetleyeceğiz. Duns Scotus felsefi görüşleriyle Occamlı William’da
olgunlaşan nominalizmin (adcılık) hazırlayıcılarından ve habercilerinden biri olmuştur.
Duns Scotus’a göre, kutsal kitap ve Kilisenin otoritesine dayanan dinsel öğretinin
dogmaları, felsefi düşünce için de belirleyici olmakla beraber, hiçbir inanç ve otorite akla
uygun olmadığı sürece kabul edilemez. Bu bağlamda Duns Scotus’un rasyonalizminin dinsel
inancını, filozofluğunun da ilahiyatçılığını öncelediği söylenebilir. Felsefe ve ilahiyat (teoloji)
arasındaki bu ayrışma ve uzmanlaşma eğiliminin Geç Skolastik dönemin belirgin bir yönelimi
olduğu dile getirilebilir. Dahası genel olarak farklı manevi disiplinler arasında belirgin bir
ayrımlaşma ve profesyonelleşme eğiliminin modernizme doğru arttığı ve derinleştiği
görülecektir. İşte Duns Scotus’a göre en yüksek otorite ve hakikat ölçütü akıldır ve kutsal
metinler ve dinsel otoriteler ancak akla dayandıkları sürece meşru bir otoriteye sahiptirler.
Duns Scotus evrenseller tartışmasında nominalizm ve empirizme yakın bir konumlanış
içindedir. Asıl birincil anlamda var olan bireysel varlıklardır. Bireyselliğe yaptığı bu vurgu
yanında Duns Scotus tanrısal ve insani iradenin önemini de vurgular. Bireyi birey yapan, onu
diğerlerinden ayıran iradesidir. Bu bağlamda hem Tanrı mutlak iradesiyle hem de insan göreli
iradesiyle kendi varlıklarını belirler ve gerçekleştirirler. İnsan kendi iradesiyle aklın
gereklerini yerine getirebileceği gibi, akla karşı bir eylem arayışına da yönelebilir. Ahlaki
olarak insan yaşamını ve kişinin kaderini belirleyen şey, insanın sahip olduğu bu özgür
iradedir. İnsan iyi ve kötü davranışlarının gerçek öznesi ve sorumlusu olarak karşımıza çıkar.
Occamlı William nominalist (adcı) bir filozof olarak evrenseller tartışmasında,
evrensellerin birer addan, işaretten, kelimeden ibaret olduğunu savunur. Evrenseller yalnızca
bireysel şeyleri niteleyen ve sınıflayan adlardırlar ve zihnimizde bir soyutlama olarak
vardırlar. Asıl varlıklar bireysellerdir. Evrenselleri birer addan ibaret gören nominalizmin,
evrensellerden kaynaklanan tüm genel ve zorunlu belirlenim ve ilişkileri temelsiz ve kuşku
konusu kılar. Bilim ve felsefenin evrensel ve zorunlu işleyişe dair yasaları, Occamcı bir
nominalizm açısından kuşku konusu olacaktır. Böyle bir nominalizmin tutarlı bir sonucu
olarak bilinebilen tek gerçeklik bireysel gerçekliktir. Bireysel gerçekliğin bize verebileceği
tek bilgi ise bireysel, göreli ve mümkün bilgidir. Ne bilim ne felsefe ne de Tanrı’nın varlığını
kanıtlamaya çalışan ilahiyat bu kuşkudan kurtulamaz. Occamlı William’ın nominalist temelli
kuşkuculuğu için, gerçek anlamda bilgelik ve bilim ancak Tanrı’ya mahsus olabilir ve insanın
payına düşen şey ancak inanç olabilir. İnanç ve bilgi arasındaki bu kopuş, bireyin yalnızca
kendi seçimi ve inancıyla dinsel bağlamda ahlaki bir yaşayışa yönelebileceğine işaret eder.
İnsan Tanrı’ya ve hakikate dair yetersiz bilgisiyle bir seçim yapmak zorundadır; ya
inanacaktır ya da inanmayacaktır. Bu bağlamda Occamlı William’ın da tıpkı Duns Scotus gibi
bireysel iradeyi vurgulayan ve temel alan bir etik anlayışına sahip olduğu söylenebilir.
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9.5. İslam Felsefesi ve Etik
Belli bir tarihsel sıra düzeni gözetmeden İslam felsefesine ayırdığımız bu kısıtlı
bölümde, konuya dair çok genel ve özet bir kaç bilgi verebiliriz. İslam felsefesine kısıtlı bir
yer ayrılmasının bir diğer nedeni, konuya ilişkin başka derslerde daha ayrıntılı ve doyurucu
bilgilerin sunulacak olmasıdır. İslam felsefesinin bazı önemli düşünür ve filozofları şöyle
sıralanabilir: Kindi, Farabi, İbni Sina, Gazali, İbni Rüşt vd. Biz burada İslam Felsefesinde
önemli bir yerleri olan iki önemli düşünürün, İbni Sina ve Gazali’nin genel felsefeleri
bağlamında ahlak felsefelerini kısaca özetleyeceğiz.
10 ve 11. yüzyıllarda yaşamış olan İbni Sina (Ölümü 1036 Isfahan), tanınmış bir
hekim ve ünlü bir Aristoteles yorumcusuydu. İbni Sina’nın felsefi bağlamda yalnızca
Aristoteles’ten değil, aynı zamanda Yeni-Platonculuktan da etkilendiği söylenebilir. İbni Sina
evrensellerin yalnızca Tanrı’nın zihni bağlamında bireysel ve tikel gerçekliğe önsel olduğunu,
insan zihni açısından ise evrensellerin bireysel ve tikel gerçekliğe dair deneyiminden
hareketle yapılmış soyutlamalar olduğunu savunur. Felsefe dinin doğrularını temellendirme
ve savunmamıza hizmet edebilir. Felsefenin bir başka amacı ise mutlak varlık olarak Tanrı’yı
bilmeye ve olabildiğince Tanrı’ya yaklaşmaya çalışmaktır. İbni Sina’ya göre var olan bütün
iyilikler, faal ve yaratıcı düşünce olan Tanrı’nın eseridir. Var olan kötülükler Tanrı’dan değil,
maddi şeylerden, eşyadan kaynaklanır. Dinsel ve ahlaki açıdan insana düşen temel görev,
Tanrı’ya dair içsel bir aydınlanmayla kendini tüm kötülüklerden arındırmak ve Tanrı’nın bize
sunduğu aklımızın ve inancımızın yolunu izlemektir.
Hem felsefeyi iyi bilen hem de özellikle Farabi ve İbni Sina’da belirginleşen
Aristotelesçi görüşleri eleştiren Gazali, bu konuda Filozofların Tutarsızlıkları (Tehafütü'l
Felasife) adlı eserini kaleme almıştır. Felsefi düşünüş bağlamında şüpheci bir tutum
sergileyen Gazali, felsefenin insanın inancını ve ahlakını temellendirmede vazgeçilmez bir
değeri olan ilahiyata ancak bir giriş olarak görülebileceği düşüncesindedir. Gazali Tanrı’nın
mutlak iradesini vurgulayan bir metafizik ve etik anlayışa sahiptir. Bu anlamda Tanrı evrende
var olan tüm şeylerin asıl ve mutlak nedeni ve failidir. Evrende bulunan her şey, melekler ve
insanlar dâhil yalnızca tanrısal iradenin vesileleri olmak bakımından bir fail ya da neden
olarak görülebilirler. İnsan bu dünyada bedenin gereklerinin ötesine uzanabildiği ve kendi
ruhunun gereklerini, meziyetlerini gerçekleştirdiği oranda, ahlaki anlamda bir yükseliş içine
girebilir. Tanrı’nın birliğine mutlak bir inanç ve inancın gerektirdiği ilke ve eylemlere
bağlılık, dinsel ve ahlaki kurtuluş ve yükselişin kaynağı ve zeminidir. Gazali’nin savına göre,
felsefe, özellikle de Farabi ve İbni Sina’nın geliştirdikleri Aristotelesçi felsefe, bu dinsel inanç
ve kurtuluş zeminini sarsmışlardır.
Kısaca özetlemek gerekirse dinsel öğreti ve felsefi düşünüşün iç içe geçtiği YeniPlatonculuk, Patristik felsefe, Skolastik ve İslam felsefeleri dönemleri, filozofların ahlaki
görüşlerinin de dinsel öğretinin etkisi altında şekillendiği dönemlerdir. Dinin metafizik çatısı
ve pratik gerekleri yanında, Tanrı’nın ve bu dünyanın gerçeklikleri ve ilişkilerine dair
yorumlar da söz konusu düşünür ve filozofların ahlak anlayışlarının şekillenmesinde önemli
rol oynamıştır.
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Orta Çağ felsefesi bağlamında akıl ve inanç ilişkilerinin nasıl kurulması gerektiğine
dair tartışma belirleyici olmuştur. Ayrıca tanrısal hakikatin doğası ve Tanrı’nın mahiyeti
tartışmaları da belirleyici rol oynamıştır. Ahlak felsefesine dair tartışmalar da bu dinsel
içerikli felsefi tartışmalar temelinde kavranılabilirler.
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Uygulamalar
1) Platon’un ahlak anlayışı ile Orta Çağ ahlak anlayışlarını karşılaştırmalı olarak
irdeleyiniz. Eksik kaldığınız noktaları saptayarak bu noktalar üzerinde okuma yapınız.
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Uygulama Soruları
1) Yeni-Platonculuk açısından din, felsefe ve ahlak ilişkileri nasıl yorumlanmıştır?
Açıklayınız.
2) Patristik felsefenin dine ve ahlaka dair temel savları nelerdir? Açıklayınız.
3) Thomas Aquinas tümeller (evrenseller) tartışmasına nasıl yaklaşmaktadır?
Açıklayınız.
4) Nominalizm tümeller (evrenseller) tartışmasına nasıl yaklaşmaktadır? Açıklayınız.
5) İbni Sina ve Gazali din ve felsefe ilişkilerine dair nasıl bir tartışmaya girmişlerdir
ve tüm bu tartışmaların ahlak felsefesi bağlamında sonuçları nelerdir? Tartışınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Orta Çağ felsefesindeki egemen etik anlayışları ele aldığımız bu bölümde, öncelikle
Patristik ve Skolastik felsefeleri etkilediğini düşündüğümüz Yeni-Platonculuğu felsefe ve din
ilişkileri bağlamında gördük.
Patristik felsefeyi Augustinus özelinde inceleyerek, onun Yeni-Platonculuk’taki dinsel
motif ve ögeleri daha da güçlendirerek insan aklını ve felsefeyi Hristiyan dininin temel ilke ve
dogmalarının hizmetine koştuğunu öğrendik.
Skolastik felsefenin etik anlayışını onun en önde gelen temsilcilerinden birisi olan
Thomas Aquinas üzerinden genel hatlarıyla ortaya koyduk. Ayrıca İslam felsefesi bağlamında
İbni Sina ve Gazali’nin görüşlerini genel hatlarıyla öğrendik.
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Bölüm Soruları
1) İnsanın ahlaki ve dinsel yolculuğunda, kilisenin otoritesini ve yetkisini, aklın ve
felsefesi düşünüşün otoritesi ve yetkisinin üzerinde tutan felsefe aşağıdakilerden hangisidir?
a) Analitik Felsefe
b) Helenistik Felsefe
c) Pragmatik Felsefe
d) Patristik Felsefe
e) Nominalist Felsefe
2) Plotinus’un Tanrı anlayışına ilişkin verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
a) Plotinus’da Tanrı hem maddi dünyaya hem de insan aklına aşkındır.
b) Tanrı ancak mistik esrime içinde sezilebilir.
c) Plotinus’da Tanrı her türlü maddilikten arınmış saf biçimdir.
d) Tanrı kozmolojik hiyerarşinin en üst basamağında yer alır.
e) Tanrı sezgisine yalnızca ahlaki ve ruhsal açıdan belli bir olgunluk derecesine
ulaşmış kişiler sahip olabilir.
3) Tüm erdemlerin en yüksek iyilik ve hakikat olarak Tanrı’ya yönelmek ve ulaşmak
için bir anlam taşıdıklarını belirten ve Patristik felsefenin en önemli temsilcisi olan filozof
kimdir?
a) Plotinus
b) Augustinus
c) Thomas Aquinas
d) Duns Scotus
e) Abelardus
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4) Aşağıdaki filozoflardan hangisi Patristik felsefenin devamı ve Aristotelesçi
felsefenin güçlü etkileriyle daha da olgunlaşmış olan Skolastik felsefe içerisinde yer almaz?
a) Plotinus
b) Scotus Erigena
c) Anselmus
d) Abelardus
e) Albertus Magnus
5) Aşağıdakilerden hangisi ahlak felsefesi bağlamında Thomas Aquinas’ın insan
anlayışı için söylenemez?
a) İnsan hem kilisenin hem de kendi aklının yardımıyla dinsel ve ahlaki bağlamda
doğru yolu bulmaya çalışır.
b) İnsan iradesi zorunlu olarak iyi olana yönelir.
c) Akıl sahibi bir varlık olarak insan aklının yanıldığı durumlarda kilise otoritesinin
yolunu izlerse erdemli ve iyi bir yaşam sürecektir.
d) İnsan özüne, aklına ve imanına uygun davrandığı sürece ahlaksal açıdan iyiyi ister
ve gerçekleştirir.
e) İnsanın ahlaki açıdan erdemli davranabilmesi
başvurmaksızın akılsal düşünme yetisi yeterlidir.

için

kilisenin

otoritesine

6) Skolastik felsefenin uzun dönemi boyunca tartışılan en önemli felsefi sorun
aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru verilmiştir?
a) Kötülüğün kaynağı problemi
b) Ahlaki değerlerin kaynağı problemi
c) Evrenseller ya da tümeller sorunu
d) Evrenin yaratılıp yaratılmaması sorunu
e) Tanrının evrene içkin ya da aşkın olma problemi
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7) Ahlaki olarak insan yaşamını ve kişinin kaderini belirleyen şeyin özgür irade
olduğunu savunan Skolastik filozof kimdir?
a) Augustinus
b) Boethius
c) Plotinus
d) Duns Scotus
e) Francis Bacon
8) Nominalist bir filozof olarak Occamlı William hakkında aşağıda verilen bilgilerden
hangisi yanlıştır?
a) Occamlı William’a göre dinsel ve ahlaki olgunlaşma ve kurtuluş ancak kilisenin
otoritesi altında gerçekleşebilir.
b) Occamlı William evrensellerin birer addan, işaretten ibaret olduğunu savunur.
c) Bilinebilen tek gerçeklik bireysel gerçekliktir.
d) Gerçek anlamda bilgelik ve bilim ancak Tanrıya mahsus olabilir.
e) Occamlı William’ın bireysel iradeyi vurgulayan ve temel alan bir etik anlayışa
sahip olduğu söylenebilir.
9) Felsefi düşünüş bağlamında şüpheci bir tavır sergileyip, felsefenin insanın inancını
ve ahlakını temellendirmede vazgeçilmez bir değeri olan ilahiyata ancak bir giriş olarak
görülebileceğini savunan İslam filozofu kimdir?
a) Gazali
b) İbni Sina
c) Farabi
d) Kindi
e) İbni Rüşt
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10) Kilisenin otoritesi ile aklımızın ve vicdanımızın bize verdiği kesin bilgi ya da iç
bilinç olarak iki temel hakikat ya da doğruluk kriteri olduğunu savunan Ortaçağ filozofu
kimdir?
a) Erigena
b) Sokrates
c) Augustinus
d) Plotinus
e) Occamlı William

Cevaplar
1)d , 2)c , 3)b , 4)a , 5)e, 6)c, 7)d, 8)a, 9)a, 10)c
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10. DESCARTES, SPİNOZA VE LEİBNİZ’DE ETİK
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde Descartes’ın düşünen özne kavramı bağlamında etik, Spinoza’nın etiği ve
Leibniz’in etiği konularını öğreneceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Modern rasyonalist felsefe kapsamında karşımıza çıkan başlıca etik anlayışları
nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Konu

Kazanım

Descartes’ın Düşünen Özne
Kavramı Bağlamında Etik

Descartes’ın etik
anlayışının temel kavram
ve sorunlarını ortaya
koyabilir.

Spinoza’nın Etiği

Spinoza’nın etik
anlayışının temel kavram
ve sorunlarını ortaya
koyabilir.

Okuma yaparak
Araştırma yaparak
Fikir yürüterek

Leibniz’in Etiği

Leibniz’in etik anlayışının
temel kavram ve
sorunlarını ortaya koyabilir.

Okuma yaparak
Araştırma yaparak
Fikir yürüterek

Okuma yaparak
Araştırma yaparak
Fikir yürüterek
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Anahtar Kavramlar
 Cogito
 Töz
 Monad
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Giriş
Ahlak felsefesi (etik) dersimizin bu 10. bölümünde Kıta Avrupası rasyonalizminin üç
büyük temsilcisi Descartes, Spinoza ve Leibniz’in etik anlayışları ele alınmıştır. Descartes
Modern Felsefenin kurucusu olarak felsefe tarihinde önemli bir yere sahiptir. Modern özne
kavramıyla Descartes, tüm epistemolojik ve etik düşünüşün başlangıç noktası ve zemini
olarak öznelliğe işaret etmiştir. Her türden kuşkudan muaf dolaysız varlığıyla düşünen özne
(cogito), modern bireyin kendi politik ve ahlaki yaşamını kurmasının da yegâne zemini olarak
karşımıza çıkmaktadır. Düşünen özne her türden dışsal otoriteye karşı kendi akılsal düşünme
yetisine dayanarak düşünmeli ve yaşamalıdır. Descartes’in bu çıkışı zamanının politik ve
dinsel otoriteleri tarafından kuşkuyla karşılanmıştır.
Spinoza Ethica adlı yapıtında ontolojik zeminli ve geometrik çıkarım yöntemine
dayalı bir etik anlayışını ortaya koymaktadır. Tanrı ve doğayı özdeşleştiren Spinoza için,
tanrısal ve doğal zorunluluğu aşan bir özgür insani iradeden söz edilemez. İnsani bireysellik
ve öznellik düzleminde özgürlük, var olan doğal zorunluluğunun bilincine uygun bir tarzda
davranmak olabilir. İnsan için kötülük olabilir, fakat sonsuz ve tözsel varlık olarak Tanrı için
kötülük yoktur. Tanrısal planda her şey belli bir yasallık ve zorunluluk tarafından
belirlenmektedir. İnsanların etik açıdan yapması gereken en önemli şey, tanrısal zorunluluğun
bilinciyle davranmak ve olup biten şeylerin neden olup bittiğine dair gerçek bir kavrayış ve
içgörüye sahip olmaktır. Böyle bir kavrayış ve içgörü kişiyi köleleştiren kötülük algısından ve
dolayısıyla edilgin ve mutsuz edici duygulardan özgürleştirecektir.
Leibniz’in felsefi sistematiği açısından belirleyici olan unsur, onun monad öğretisidir.
Lebniz’e göre evreni oluşturan tözler monadlardır. Monad terimi Yunanca birlik, teklik gibi
anlamlara gelmektedir. Böylece Leibniz’in diğer birçok filozoftan farklı olarak çoğulcu ve
bireysel bir töz anlayışına sahip olduğunu görmekteyiz. Leibniz’in bu bireyselliğe dayalı
çoğulcu töz anlayışının, modern dönemin çoğulcu ve bireysellik zeminli ahlak ve politika
anlayışına da uygun olduğu görülmektedir.
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10.1. Descartes’ın Düşünen Özne Kavramı Bağlamında Etik
Fransız Filozof René Descartes (1596-1650) modern felsefenin kurucusu olarak kabul
edilir. Descartes felsefi doğruluğa erişmede tüm akıl-dışı otoriteleri yadsıyıp kuşku konusu
kılarken, felsefenin aklın ışığından ve onun meşrutiyetinden ayrılmaması gerektiğini
vurgulamıştır. Aklımızın doğru bilgi arayışında bazı dış etkenler ve etkiler yüzünden
yanılgıya düşmemesi için, uyması gereken bazı kurallar ve ilkeler vardır. Descartes’e göre, bu
kural ve ilkelerin ilki ve belki de en önemlisi, açıkça ve kuşku götürmez bir tarzda doğru
olarak tanımadığımız hiçbir şeyi kabul etmemek olarak formüle edilebilir.
Kuşku Descartes’in felsefesi için önemli bir işleve sahiptir. Orta Çağ boyunca Batı
felsefi düşünüşüne egemen olmuş Hristıyan inancı ve ona dayalı ilahiyat (teoloji),
Descartes’in felsefi anlamıyla kuşkuyu doğruluğa erişmede bir yöntem düzeyine
yükseltmesiyle çok ciddi bir teorik darbe almıştır. Her ne kadar Descartes, felsefi kuşkuyu
yalnızca doğruluğa ve Tanrı’nın varlığına dair temellendirilmiş bir bilgiye erişmek için
kullandığını dile getirmiş olsa da öncüsü olduğu modern felsefe artık sorgusuz sualsiz kabul
edilen hiçbir dinsel inanca sıcak bakmayacaktır. Tanrı’nın varlığı dâhil tüm dinsel inanç ve
kabuller de radikal ve taviz vermeyen bir kuşku ve eleştiriye tabi tutalacaklardır. Yükselen
burjuva sınıfıyla birlikte belirgin bir şekilde güçlenen dünyevi ve laik ruh, artık geri dönülmez
bir şekilde felsefi düşünüşün özünü de belirlemeye başlayacaktır. İşte bu dünyevi ve laik ruh,
Descartes’in felsefesi için elzem olan özne kavramıyla birlikte gerçek ve sağlam teorik bir
zemin de kazanmıştır. Descartes için insan aklı, felsefi ve dinsel doğruluk ve hakikatlere
ulaşmada kullanılması gereken yegene zemindir. Descartes bu anlamda bir akılcı (rasyonalist)
filozoftur. Akıl felsefi anlamda doğru bilgiye ulaşmak için, en sağlam ve güvelir başlangıç
noktasını öznellik zemininde bulur. Düşünen özne aklın meşru kullanımı için düşünülebilecek
en meşru ve güvenilir zemini bizlere sunar.
Düşünen özneye (cogito) biraz daha yakından baktığımızda, onun her türlü kuşkudan
muaf bir varlığa sahip olduğunu görürüz. Düşünen öznenin kendisi tam da her türlü kuşkunun
öznesi olduğu için, kuşku ediminin gerçekleşmesi ya da dışavurumu için zorunludur. Öznellik
ve bireysellik düşüncesinin modern felsefeyle bu ön plana çıkması, yalnızca felsefeye değil,
modern kültürün tüm yönlerine ve ögelerine özgüdür. Modern insan nasıl bir iş, eş ve yaşama
yolu ve biçimi seçeceğine, ahlaki ve hukuki ilkeler bağlamında kendi bireysel öznelliğiyle
karar veren insandır. Modern insanı geleneksel insandan ayıran en önemli ahlaki ve politik
özellik budur. Bu önemli ahlaki ve politik özellik, Descartes’in felsefesinde ontolojik ve
epistemolojik bir zemine oturmuştur. Descartes, insanın kendi bireysel öznelliği bağlamında
tüm dış etkilerden ve otoritelerden bağımsız ve özgür bir akılsal düşünme yetisi ve iradesine
sahip olması gerektiği fikrinin felsefi temellerini atmıştır. Bu bağlamda öznenin kendi
kendisini düşünmesi ile bir başkasını ve genel olarak nesnelliği düşünmesi arasında hem
epistemolojik hem de etik bağlamda bir fark olacaktır. Epistemolojik doğruluk ve etik iyilik,
bireysel öznenin özgür ve bağımsız akılsal düşünme yetisine dayanılarak ortaya konulabilir.
Özne kendi dolaysız varlığından ve bu dolaysız varlığın temel ilkelerinden hareketle
gerçekliği yorumlayacaktır.
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10.2. Spinoza’nın Etiği
Kıta Avrupası’nın Descartes’ten sonra bir başka ünlü rasyonalisti olan Spinoza’nın
felsefi düşüncesinin merkezinde ontolojiyle birlikte etiğin bulunduğu rahatlıkla söylenebilir.
En önemli eseri olan Ethica, geometrik kanıtlama ve çıkarımlar temelinde bir etik anlayışını
ortaya koyar. Spinoza, hem mutlak ve zorunlu bir varlıktan hareketle tüm evrensel gerçekliği
teorik olarak temellendirme hem de bu temellendirme çerçevesinde bütünlüklü bir felsefi
duruş ve karakter ortaya koymaktadır. Bu bağlamda Spinoza’nın teorik (kuramsal) ve pratik,
felsefi ve ahlaki duruşları birbirlerinden dolaysız ve güçlü bir şekilde beslenir.
Mutlak ve zorunlu bir varlık ya da töz düşüncesinin temeli, böyle bir varlığın tam da
tüm doğaya ya da sonsuz varlığa özdeş görülmesiyle ortaya konmaya ve anlaşılır kılınmaya
çalışılır. Mutlak varlık ya da töz var olmak için kendi kendisinden başkasına dayanmayan
varlıktır. Bu mutlak varlık Tanrı ya da doğa olarak adlandırılır. Nasıl ki Tanrı kendi varlığı
ve doğruluğu için başka bir varlığa dayanmıyorsa, Tanrı dışındaki diğer tüm sonlu varlıklar da
kendi varlık ve doğruluklarına yalnızca Tanrı’nın varlığı ve doğruluğu sayesinde sahip
olurlar. Bu bağlamda kişinin kendi varoluşunu özüne uygun bir şekilde gerçekleştirmesi için,
Tanrı’yı ve kendisini bilmesi ve bu temelde bir ahlaki duruş sergilemesi gerekir. Bilme edimi
insanın kendi özüne ve doğasına uygun olmayan karşılaşmaları elimine etmesi için yaşamsal
bir değer taşır. Bilgi, ama öncelikle felsefi bilgi bize doğadaki yerimizi ve tanrısal bütünlük ve
sonsuzluk içindeki yerimizi saptamamıza hizmet eder.
Spinoza için, var olan bütün şeyler tanrısal bir düzenin ve sistemin parçası olarak
vardır ve anlamlıdır. Böylece bir felsefe sistemi de belli bir yöntem ve sistem çerçevesinde
ortaya konabilir. Spinoza’ya göre doğadaki hiçbir şey rastlantısal ya da olumsal bir tarzda var
olmaz. Her şey tanrısal ya da doğal zorunluluğun sonucu ortaya çıkar ve çıkmaktadır. Tanrı
mantıksal ve matematiksel olarak evrenin yaratıcısı ve tözüdür. Eğer Tanrı en son gerçeklik,
töz ve mutlak iyilik ise evrende var olduğunu düşündüğümüz kötülük nasıl açıklanmalıdır?
Spinoza açısından evrende var olan gerçek bir kötülükten söz edilemez. İnsanlar tarafından
kötülük olarak nitelenen her şeyin, tanrısal gerçekliği bilmemekten, var olan her şeyin ve her
belirlenimin tanrısal bütünlüğün zorunlu bir parçası ve bileşeni olarak var olduğunu
görememek ve kavramamaktan dolayı böyle nitelendiği söylenebilir. Kötülüğün yalnızca
bireysel öznellik temelinde bir gerçekliği söz konusu olabilir. Bireysel ve sonlu varlığımı
destekleyen ve güçlendiren şeyler iyi, desteklemeyen şeyler ise kötü olarak nitelenebilir.
Yaşama irademi ve gücümü arttıran şeyler, hem ontolojik düzlemde hem de ahlaki düzlemde
iyidirler. Bu durumda var olan her gerçeklik Tanrı’dan kaynaklandığı ve ona yabancı
olmadığı için, sonsuz tanrısal hakikat bağlamında zararlı ve kötü bir gerçeklikten söz
edilemez. Ontolojik ve etik açıdan iyilik ve kötülük sonlu varlıklar için söz konusudur.
Spinoza’nın monist (tekçi) ve determinist (belirlenimci) bakış açısıyla irade (istenç)
özgürlüğünü de olumsuzladığını görmekteyiz. İnsanların özgür bir irade ya da istence sahip
olduklarını düşünmeleri de yine bir bilgisizlik ve yanılgı durumuna işaret eder. İnsani
anlamda bir özgürlükten söz edilecekse bu daha çok doğada hüküm süren tanrısal
zorunluluğun bilinciyle bu zorunluluğa uygun davranmaya işaret eder. Özgürlük bu anlamda
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zorunluluğun bilinci olarak tanımlanabilir. Bu insani ve ahlaki anlamıyla özgürlük karşımıza
köleliğin karşıtı olarak çıkar. Köle karakterli birisi Spinoza tarafından duygularını
ılımlılaştırma ve denetlemede güçsüz olan kişidir. Akıl tarafından duygularını denetlemeyen
insan, duygularına dolaysızca boyun eğen insan, kendi yaşamı üzerinde denetime sahip
olmayan insandır. O kendi yaşamının öznesi ve egemeni olmadığı için özgür değildir. Bir
nevi talihin ve rastlantıların elindedir ve duygu ve olayların kendisini sürüklediği birisidir.
Çoğu kez kendisi için neyin iyi olduğunu görebilse de kötü olanı izlemeye zorlanır.
Spinoza’ya göre iyi olan insanın kendi doğasına uygun davranması ve kötü olan ise
kendi doğası ve özüne aykırı davranmasıdır. İnsanın akılsal düşünme yetisine sahip bir varlık
olarak davranması, kendi doğasına ve özüne uygun davranmasıdır. Duygularına edilgin bir
şekilde teslim olmayan insan, bilge insandır. Erdemli olmak öyleyse aklın klavuzluğu altında
kendine yararlı olanı ve varlığını koruyup arttıran şeyi seçmektir.
Spinoza, anlama yetimiz ve pratik ve ahlaki anlamda yararlı olan arasında derin bir
ilişki olduğu görüşündeydi. Gerçekten ve son kertede yararlı olan şey anlama kapasitemizi
artıran şeydir. Zararlı ve kötü olan ise anlamamıza engel olan, anlama yetimizi dumura
uğratandır. Bu yönüyle anlamak, duygulara kölelikten, onların düşünme yetimizi engeleyen
etkilerinden kurtulmaktır. Duygularımız kendilerine ilişkin bir kavrayışa kavuşur kavuşmaz,
bir tutku olmaya son verirler. Kavrayış zihni duyguların pasif bir izleyicisi olmaktan kurtarır.
Zihin kavrayış ile birlikte pasif bir konumdan aktif bir konuma geçiş yapar. Spinoza bu
duruma nefret duygusunu örnek olarak verir. Spinoza’ya göre nefret etkin değil edilgin bir
duygudur. Diğer bir anlatımla nefret kavrayış yetimizin, akılsal düşünme yetimizin askıya
alındığı bir duygu durumudur. Nefret böylece bizi kendisine esir eden, köle eden bir
duygulanım durumudur. Bizi esir alan bu duygu durumundan kurtulmak için yapılması
gereken şey, nefret edilen kişi ya da kişilerin doğal bir zorunluluğun sonucunda
davrandıklarını kavramaktır. Diğer bir dile getirişle Spinozacı determinizme uygun olarak
düşünmek ve yaşamak bizi kendi içimizde huzurlu ve başkalarına karşı kavrayışlı yapacaktır.
Kötü olarak nitelediğimiz şey bir kez kavrandığında, zihnimizde yarattığı edilgin ve
köleleştirici duygular zeminlerini yitireceklerdir.
Yukarıda söylenenler Spinoza’nın Ethica adlı yapıtında duygulara dair söyledikleri
çerçevesinde anlaşılabilir. Spinoza açısından haz ve acı iki temel duygu olarak tüm diğer
türev duyguların kaynağıdır. Örneğin bu türev duygulardan önemlilerden biri olan sevgi
(amor), “dışsal bir nedenin düşüncesinin eşlik ettiği haz duygusundan başka bir şey değildir.”
Nefret (odium) ise “dışsal bir nedenin düşüncesinin eşlik ettiği acıdan başka bir şey değildir.”
Şefkat ise “başkalarının duygularına öykünme, acı ile ilgili olduğu zaman” ortaya çıkan
duygudur. Sevgi ve nefretin haz ve acıdan çıkan ve insan yaşamının seyrini derinden
etkileyen iki belirleyici duygu olduğu söylenebilir. Spinoza’nın etik anlayışı bağlamında birey
için önemli olan, bedenin kimyasına ve ruhun doğasına ve sistematiğine uygun bir çevrede
yaşamaktır. Kişinin yaşama isteği ve sevincini artıran karşılaşmalar iyi, bu isteği ve sevinci
azaltan karşılaşmalar ise kötüdür. Bu bağlamda iyi (bonum) her türlü haz ve ona neden olan
şey, kötü (malum) ise her türlü acı ve özellikle isteklerimizi boşa çıkaran şeydir. Bu bağlamda
183

kişi, iyi ve kötü olarak duyumsanan her şeyin kendi kişiliği ve düşünceleriyle bağlantılı
olduğunu unutmamalıdır.
Spinoza için, bir şeye iyi dememizin nedeni onu istememizdir. İstemimizden bağımsız
bir iyilik yoktur. İyilik ve kötülük insani bağlamda bir anlam taşır ve aşkın bir konumlanış
içinde tanımlanamaz. İnsan istenci ya da iradesini doğal zorunluluğa uyumlu kılarak mutlu ve
huzurlu olur.

10.3. Leibniz’in Etiği
Leibniz’in felsefesi açısından belirleyici olan ilk şey onun monad öğretisidir. Monad
terimi Yunanca birlik ve teklik anlamlarına gelir. Monad Leibnizci felsefi sistematiğin
tözüdür. Monadlar bireysel ve tekil varlıklar olarak evrendeki tüm diğer bireysel varlıklardan
farklı ve bağımsız bir gerçekliğe sahiptirler. Bireyin ve bireysel olanın bu tözsel ve belirleyici
konumu, Leibniz felsefesinin ayırıcı özelliği olarak karşımıza çıkmaktadır. Etik açıdan
bakıldığında, bireyselliğin bu vurgulanmasının modernizm ve liberalizmin ruhuna uygun
olduğu söylenebilir. Modern toplumların hukuk sistemleri ve somut ahlaki yaşamlarının da
her bireyi vazgeçilmez ve devredilmez bazı haklarla tanımladıkları görülmektedir. Birey
modern liberal burjuva toplumu için, tüm toplumsal yaşamının özsel ve belirleyici bileşeni
olarak karşımıza çıkar. Leibniz’in monadları da evrensel varoluş açısından tözsel ve
belirleyici bir konum taşırlar.
Ayrıca Leibniz’in dışarıya kapalı ve kendi içinde bir sistem ve evren oluşturan
monadları, kapitalizmin üretim ve tüketim ilişkileriyle belirlenmiş günümüz insanının, kendi
içine kapalı, atomize olmuş bireylerini çağrıştırmaktadır. Böyle bir özel mülkiyet toplumunda
bencillik ve bireysel değerler ön plana çıkmakta ve bireyler birbirlerinden kopuk ve
yabancılaşmış bir yaşamın bileşenlerine dönüşmektedirler.
Leibniz’e göre Tanrı mutlak güçlü ve iyi olduğu için, mümkün dünyaların en iyisini
yaratmıştır. Dünyadaki her şey belli bir tanrısal akıl ve zorunluluğun sonucu olduğu için, bu
dünya mümkün dünyaların en iyisidir. Görüldüğü üzere Leibniz yalnızca bireysel olanın
önemine dair vurgusuyla değil, iyimserliğiyle de dikkat çeken bir filozoftur. Spinoza’ya koşut
olarak, tanrısal planda bir kötülükten söz edilemez. İnsani düzlemde bir kötülükten söz
edilebilir. İnsani bağlamda kötülük ise irade ya da istenç özgürlüğünden kaynaklanır. Tanrı
her şeyin kör bir zorunlulukla belirlendiği bir dünya yaratmak istememiştir. Tanrı insana özgü
bir irade özgürlüğünü, yani bir keyfiyeti içeren bir dünyanın daha iyi bir dünya olduğunu
düşünmüştür. İnsan bu anlamda belki kendi iradesi ve keyfiyetiyle kötülüğü seçebilir, fakat bu
kötülük dünyadaki genel ve ağırlıklı iyilik dengesini gölgeleyen bir boyutta değildir. İyilik her
zaman belirleyici ve kazanan taraf olacaktır. Leibniz’in bireysellik vurgusu yanında bu
iyimserliğinin de liberal burjuva iyimserliğini çağrıştırdığı söylenebilir. Ayrıca dikkati çeken
başka bir nokta da Leibniz’in öte-dünyacı, ahiretçi bir filozof olmaktan çok, tüm iyimserlik ve
bireyselciliğiyle bu dünaya dönük bir filozof olduğudur.
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Kısaca özetlemek gerekirse Descartes, Spinoza ve Leibniz’in felsefeleriyle modern
Avrupa kültürünün üç önemli düşünürü oldukları söylenebilir. Descartes Modern öznellik
fikriyle modern felsefenin kurucusu olarak nitelenegelmiştir. Bu modern öznellik anlayışına
uygun olarak her birey kendi politik ve ahlaki duruşunu kendi öznelliği zemininde biçimlenen
akılsal düşünüşüyle oluşturacaktır. Spinoza Tanrı ve doğayı özdeşleştiren ve doğayı
kavramayı ve ona uygun davranmayı salık veren etik anlayışıyla, modern avrupa kültürü
açısından önem taşıyan dünyeviliği pekiştirmiştir. Leibniz ise monad anlayışıyla bireyselliğin
önemine vurgu yapmaktadır ki onun bu vurgusu modernizmin bireysel öznelliğe yönelik
ilgisine uyumlu ve koşut bir durumdur.
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Uygulamalar
1) Bu bölümde öğrendiğiniz etik anlayışlarını, daha önce öğrendiğiniz etik anlayışları
ile karşılaştırınız.

186

Uygulama Soruları
1) Descartes’in modern felsefe açısından önemi nedir? Tartışınız.
2) Descartes kendi felsefesi için nasıl bir başlangıç noktası seçmiştir? Açıklayınız.
3) Spinoza Ethica adlı yapıtında nasıl bir töz anlayışına sahiptir? Açıklayınız.
4) Spinoza’nın töz anlayışı ve geometrik çıkarım yöntemi nasıl bir ahlak anlayışına
yol açmıştır? Değerlendiriniz.
5) Liebniz’in monad öğretisinin ahlak felsefesi açısından sonuçları nelerdir?
Tartışınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Ahlak felsefesi (etik) dersimizin bu 10. bölümünde Kıta Avrupası rasyonalizminin üç
büyük temsilcisi Descartes, Spinoza ve Leibniz’in etik anlayışlarını temel noktalarıyla
öğrendik.
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Bölüm Soruları
1) Modern özne kavramıyla tüm epistemolojik ve etik düşünüşün başlangıç noktası ve
zemini olarak öznelliğe işaret eden filozof aşağıdakilerden hangisidir?
a) Spinoza
b) Descartes
c) Hume
d) Leibniz
e) Locke
2) Descartes’a göre felsefi ve dinsel doğruluk ile hakkikatlere ulaşmada kullanılması
gereken yegâne zemin nedir?
a) Anlama yetisi
b) Duyu algısı
c) Duyusal sezgi
d) İç görü
e) Akıl
3) Ethica adlı eserinde geometrik kanıtlama ve çıkarımlar temelinde bir etik anlayışı
ortaya koyan rasyonalist filozof aşağıdakilerden hangisidir?
a) Descartes
b) Kant
c) Leibniz
d) Spinoza
e) Berkeley

189

4) Aşağıdakilerden hangisi Spinoza’ya göre Mutlak varlık ya da tözün özelliğidir?
a) Mutlak varlık ya da tözü düşünebiliriz ancak bilgisini elde edemeyiz.
b) Mutlak varlık ya da töz saf form olarak herşeyin kendisine doğru yöneldiği ereksel
nedendir.
c) Mutlak varlık ya da töz kendi kendisinden başkasına dayanmayan varlıktır.
d) Mutlak varlık ya da töz evrene içkin değil aşkındır.
e) Mutlak varlık ya da tözün zihnimizin dışında bir gerçekliği yoktur.
5) Aşağıdakilerden hangisi Spinozanın iyilik ya da kötülük üzerine görüşlerinden
değildir?
a) Kötülük ve iyilik her ikisi de evrende varolan özsel gerçekliklerdir ve Tanrısal
düzende yer sahibidir.
b) Kötülüğün yalnızca bireysel öznellik temelinde bir gerçekliği söz konusu olabilir.
c) Bireysel ve sonlu varlığımı destekleyen şeyler iyi, desteklemeyenler şeyler ise kötü
olarak nitelenebilir.
d) Yaşama irademi ve gücümü arttıran şeyler hem ontolojik hem de ahlaki düzlemde
iyidirler.
e) Ontolojik ve etik açıdan iyilik ve kötülük sonlu varlıklar için söz konusudur.
6) Spinoza’ya göre erdemli olmak nedir?
a) Kilisenin otoritesine göre davranışlarını belirlemektir.
b) Olabildiğince haz elde etmektir.
c) Aklın kılavuzluğu altında kendine yararlı olanı ve varlığını koruyup arttıran şeyi
seçmektir.
d) Duygularımızın rehberliği altında hareket etmektir.
e) Doğaya aşkın olan Tanrının buyruklarına göre hareket etmektir.
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7) Spinoza hangi iki duyguyu diğer tüm duyguların temeli olarak belirtir?
a) Neşe ve sevinç
b) Haz ve acı
c) Sevinç ve üzüntü
d) Sevgi ve acı
e) Haz ve üzüntü
8) Leibniz’in felsefesi açısından belirleyici olan ilk şey ve felsefi sistematiğinin tözü
nedir?
a) Mutlak
b) Doğa
c) İyi
d) Monad
e) Sonsuz
9) “Dünyadaki herşey belli bir Tanrısal akıl ve zorunluluğun sonucu olduğu için, bu
dünya mümkün dünyaların en iyisidir” görüşü aşağıdaki filozoflardan hangisine ait olabilir?
a) Leibniz
b) Descartes
c) Malebranche
d) Spinoza
e) Kant
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10) ‘Tanrısal planda bir kötülükten söz edilemeyeceğini’ ileri süren iki filozof
aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru verilmiştir?
a) Spinoza – Descartes
b) Descartes – Leibniz
c) Leibniz – Spinoza
d) Spinoza – Hume
e) Hume – Leibniz

Cevaplar
1) b , 2)e , 3) d, 4)c , 5)a, 6)c, 7)b, 8)d, 9)a, 10)c
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11. İNGİLİZ EMPİRİZMİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde Locke ve İngiliz empirizminin başlangıcı, Berkeley’in öznel idealizmi,
Hume’un kuşkuculuğu ve ahlak anlayışı ile İngiliz yararcılığı konularını öğreneceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) İngiliz empirizmi bağlamında karşımıza çıkan belli başlı etik anlayışları nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Locke ve İngiliz
Empirizminin
Başlangıcı

Berkeley’in Öznel
İdealizmi

Hume’un
Kuşkuculuğu ve
Ahlak Anlayışı

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Locke’un ve genel olarak
İngiliz Empirizminin ahlak
anlayışını ortaya koyabilir.

Okuma yaparak
Araştırma yaparak
Fikir yürüterek

Berekeley’in ahlak
anlayışını, onun öznel
idealizmi bağlamında ortaya
koyabilir.

Okuma yaparak
Araştırma yaparak
Fikir yürüterek

Hume’un kuşkuculuk temelli
ahlak anlayışını ortaya
koyabilir.

Okuma yaparak
Araştırma yaparak
Fikir yürüterek
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Anahtar Kavramlar
 Empirizm
 Kuşkuculuk
 Yararcılık
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Giriş
Ahlak felsefesi dersinin bu 11. bölümünde İngiliz empirizmi başlığı altında Locke,
Berkeley ve Hume’un etik anlayışları incelenmiştir. İngiliz empirizminin ilk önemli temsilcisi
Locke için, insan bilgisinin kaynağı insanın duyu algısıdır ve insanın doğuştan getirdiği ve
sahip olduğu hiçbir düşünce yoktur. İnsan bilgisinin kaynağını deneyde gören bu felsefi
hareket için, duyu algısı ya da deneyden önce gelen hiçbir a priori (önsel) bilgi yoktur. Locke
için a priori bilgi olmadığı gibi, a priori yani deneye ve duyu algısına önsel bir ahlaki ilke ve
normdan da söz edilemez. Felsefi ve ahlaki açıdan tikel bir toplumdaki politik ve hukuki
iktidarın biricik meşrulu zemini toplumun çoğunluğundan aflığı rıza ve onay olabilir. Bu söz
konusu rıza ya da onay dışında evrensel, zorunlu ve bu anlamda a priori bir meşruluk zemini
aramak beyhude bir çaba olacaktır.
İngiliz empirizminin bir diğer temsilcisi Berkeley’in etik anlayışı dinsel inancına koşut
olarak şekillenmiştir. Berkeley için de duyu algısı ve insan deneyimi epistemolojik açıdan
vazgeçilmez bir önem taşımaktadır. Berkeley Locke’dan daha da ileri gider ve var olmayı
algılanmış olmaya indirger. Algılarımızın nesnel kaynağı olarak düşünülebilecek maddi bir
gerçekliği yadsıyan Berkeley, bireysel öznelliğimizin ve irademizin zemini olabilecek böyle
bir nesnelliği Tanrı’nın varlığına bağlar. Her şeyi algılayarak var eden Tanrı mutlak ve keyfi
iradesiyle her türden dinsel ve ahlaki arınma ve kurtuluşun kaynağı olarak belirlenir.
İngiliz empirizminin belki de en önemli temsilcisi olan Hume için, algı içeriklerinin,
duyu izlenimlerinin dolaysız varoluşunu aşan bir töz düşüncesi felsefi olarak
temellendirilemez. Öznel ya da nesnel töz düşünceleri hem epistemolojik hem de etik olarak
bir yana bırakılmalıdır. Hem epistemolojik hem de etik alanda deneye önsel olabilecek hiçbir
zorunlu, evrensel düşünce ve ilkeden söz edilemez. Tüm bilgi ve değerlerimizin kaynağı bazı
zihinsel çağrışım, duygulanım ve toplumsal uzlaşmalardır. Hume’un etik anlayışı bu söz
konusu temel üzerinde bazı yararcı ögeler içerir ve o bu anlamda İngiliz yararcılığının da
öncüsü olarak kabul edilebilir.
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11.1. Locke ve İngiliz Empirizminin Başlangıcı
İngiliz empirizminin temel savı hiçbir bilgi ve düşüncenin doğuştan gelmeyip
deneyimle kazanıldığı savıdır. Bütün bilgimizi deneyim kaynaklı gören bu sav, yalnızca bilgi
felsefesine özgü değildir, tersine ahlak felsefesi, siyaset felsefesi ve tüm diğer felsefe
disiplinlerine özgü sonuçlara da sahiptir. Rasyonalizme karşıt bir epistemolojik duruş olan
empirizm, bilgi alanında evrensellik, zorunluluk ve kesinlik gibi rasyonalist savları da kendi
keskin ve radikal eleştirisinin konusu kılmıştır. John Locke (1632-1704) ile başlayan bu
empirist eleştiri süreci, İrlandalı Öznel İdealist George Berkeley (1685-1753) ile kendine özgü
bir karakter almış ve İskoçyalı Düşünür David Hume’un (1711-1776) radikal kuşkuculuğuyla
doruğuna ulaşmıştır.
Bilgi alanındaki empirist duruş, tikellik ve göreliliğin ön plana çıkması anlamına gelir.
Locke’a göre hiçbir düşüncemiz doğuştan olmadığı için, tüm sosyal değerlerimiz ve özel
olarak ahlaki değerlerimiz deneyimin sonucu ortaya çıkarlar. Bu bağlamda ahlaki
değerlerimiz de tüm diğer toplumsal değerler gibi, tikel ve göreli bir tarihsel seyir içinde
şekillenirler. Aposteriori, yani deney sonrası şekillenen bilgilerimiz ve değerlerimiz, açıktır ki
tikel ve göreli bir karakter taşıyacaklardır. Ahlak felsefesi bağlamında İngiliz yararcılığının
öncüsü olan Locke’a göre, var olan tikel ve göreli toplumsal, dinsel yasa ve kurallara uymak
kişi için yararlı ve akıllıca olacaktır. Politik anlamda bir liberal olan Locke, toplumsal yasa ve
kuralların toplumu oluşturan bireylerin kendi yarar ve çıkarları için kabul ettiği bir sözleşme
olması gerektiği görüşündeydi. Politik iktidarın meşruluğu yalnızca halkın, toplumu oluşturan
tüm bireylerin rızasıyla sağlanabilirdi. Böyle bir toplumsal rızaya sahip olmayan hiçbir iktidar
meşru değildir.
Bu anlamda toplumsal yaşam için rıza oluşturma ve çoğunluğun uzlaşması hayati bir
önem taşımaktadır. Politik, ahlaki ve tüm diğer ilke ve değerler aşkın ve a priori bir kaynağa
dayanılarak haklı ve meşru kılınamaz. İnsanların eşit ve özgür doğmuş olduklarına inanan
Locke, eşitlik ve özgürlüğü insan olmanın iki temel belirlenimi olarak toplumsal yaşamın
temeli olarak görür. Buradaki eşitlik özel mülkiyeti ve servet birikimini dışlayan sosyalist bir
eşitlik değil, liberal bir eşitliktir. Liberal eşitlik temel olarak hukuki ve ahlaki bir nitelik taşır.
Hem ahlaki normlar hem de politik iktidar, özgür ve eşit yurttaşların onayları ve
uzlaşması olmadığı sürece hiçbir geçerlilik taşımaz. Her bir tikel toplumun tarihsel koşullarla
göreli ahlakı, içinde bulunulan çağın deneyimleriyle şekillenir ve toplumsal uzlaşmaya
dayanır. Evrensel, mutlak ve tümüyle akılsal bir ahlaki ve politik norm düşünülemez. Bu
anlamda Locke da tıpkı Descartes gibi, var olan ve içinde bulunulan dinin ve toplumun
değerlerine zorunlu olmadıkça ters düşmeyi yararlı ve akıllıca bulmaz. Var olan iktidara karşı
çıkmanın biricik zemini, söz konusu iktidarın halkın çoğunluğunun rızası ve onayına
dayanmıyor olmasıdır. Halkın çoğunluğunun onayı ve rızasını alamamış despotik bir yönetim
ve ahlak anlayışı, toplumun içinden bir onaya ve meşrutiyete sahip olmadığından, ayakta
kalamayacak ve yerini daha yararlı ve meşru bir iktidar ve değer anlayışına bırakacaktır.
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11.2. Berkeley’in Öznel İdealizmi
Berkeley İrlandalı bir piskopostu ve bu nedenle tüm felsefi düşüncesi dinsel inancının
etkileriyle biçimlenmiştir. Algı içeriklerinden bağımsız soyut ve evrensel düşüncelerin
varlığını yadsıyan Berkeley, öznel idealist bir felsefi bakış açısına sahiptir. Berkeley’in öznel
idealizmi solipsizme (tekbencilik) varmayan bir öznel idealizmdir. Bireysel özneler kendi
paylarına kendi algı içeriklerine sahiptirler ve bu çerçeve içinde tözsel bir konumlanış
içindedirler. Algı içeriklerimizin kaynağı olarak tasarımlanabilecek bir maddi gerçeklik ve
dünyadan söz edilemez. Her türden solipsizm ihtimalini geçersiz kılacak olan bir nesnellik
tanrısal algının kendisinden kaynaklanır. Diğer bir dile getirişle bireysel öznelliğim de dâhil
dünyadaki tüm gerçekliğin varlığı ve sürekliliği yalnızca Tanrı’nın onları algılamasına
dayanır.
Bu nedenle Berkeley’in etiği, tümüyle dinsel inancı ve bu dinsel inanca koşut
Tanrı’nın mutlak varlığı ve keyfiyeti anlayışıyla biçimlenmiştir. Algısıyla tüm evrensel
varoluşu gerçek kılan Tanrı, algı içeriklerimizin tümüyle öznelliğimizin yaratısı imgelerden
ibaret olmamasını sağlayan güçtür. Algı içeriklerimiz zihnimizin keyfi imge ve yaratılarından
farklı olarak öznelliğimize direnirler ve bireysel keyfiyet ve irademize sınır çizerler. Keyfiyet
ve iradesine sınır çizilemeyecek yegâne öznellik Tanrı’dır. Bu durumda etik açıdan sorulması
gereken soru, böyle keyfiyetine ve öznelliğine sınır çizilemeyen bir Tanrı’nın iyi olup
olmadığıdır. Açıktır ki bir piskopos olarak Berkeley’in bu soruya vereceği yanıt olumlu
olacaktır. Evrende işleyen tanrısal bir düzen söz konusudur. Bu tanrısal işleyiş ve düzeni biz
deneye önsel ya da diğer bir dile getirişle a priori olarak bilemeyiz. Deneyimlerimizin, algı
içeriklerimizin bize sunduğu bazı tekrarlar ve işleyiş düzenekleri yoluyla biz bu söz konusu
tanrısal işleyiş ve düzenin ayrımına varabiliriz. Doğada hüküm sürdüğü düşünülen nedensonuç ilişkileri hiç de mantıksal açıdan zorunlu değildir ve tanrısal keyfiyete bağlıdır. Tanrı
kendi iradesiyle bambaşka bir evren ve düzen yaratabilirdi. Bu bağlamda Berkeley Hume’u da
önceleyen bir tarzda, neden ve etki arasında mantıksal ve zorunlu bir bağıntının olmadığını
düşünür. Nedenler ve olası etkileri yalnızca zamansal bir ardışıklık içinde birbirlerini izlerler.
Doğa yasaları tanrısal öznellik ve iradeden bağımsız bir nesnelliğe iye değildirler. Söz konusu
yasalar Tanrı’nın alışkanlıkları olarak yorumlanabilirler. Bu noktada tüm doğanın ve evrensel
gerçekliğin mutlak bir özne olarak Tanrı’dan kaynaklanması, bilinçli ve akılsal öznelerin
edim ve yaratımlarını konu edinen ahlak felsefesi açısından ilginç bir nokta olarak karşımıza
çıkmaktadır. Tanrı iradesi sınırsız olarak tasarımlanırken, insan iradesi tanrısal iradenin hiçbir
mantıksal zorunlulukla açıklanamayacak gücüne tabi olmaktadır. İnsanın ahlaki kurtuluş
açısından tanrıya inanmak ve ona teslim olmak dışında bir seçeneği yoktur.
Görüldüğü üzere Tanrı’ya inanmak ve dinsel pratikleri yerine getirmek Berkeley’in
ahlaki özneye önerdiği temel şeyler olarak karşımıza çıkmaktadır.

11.3. Hume’un Kuşkuculuğu ve Ahlak Anlayışı
Locke ile başlayan ve Berkeley ile devam eden empirist gelenek, her türden maddi
tözün gerçekliğini kuşku konusu kılmıştı. Locke için duyu algılarımızın nesnel zemini olarak
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düşünülebilecek bir maddi töz zihnimiz açısından tümüyle bilinemez kalırken, Berkeley böyle
maddi bir gerçekliğin varlığını kendi algı teorisi ve idealizmi bağlamında tümüyle yadsımıştı.
Düşünceleriyle ve radikal fikirleriyle İngiliz empirizminin doruğu olarak nitelenebilecek
Hume için, yalnızca maddi değil aynı şekilde tinsel bir tözün kendisi de kuşku konusudur.
Algı içeriklerimizin zemini olarak düşünülebilecek bir tinsel töz düşüncesi temelsiz ve
kanıtlanamaz bir tezdir. Ruhsal bir bütünlük, benliğimize özgü bir birlik düşüncesine mesafeli
yaklaşan Hume için, ruh bir algılar ve düşünceler dizisi ve demeti olarak görülebilir. Hume
için matematiğin biçimsel ve nicel doğrulukları ve deneyim içeriklerimizin dolaysız ve
sezgisel algı içerikleri dışında herhangi bir doğruluk ve gerçeklikten söz etmek temelsiz
olacaktır.
Herhangi bir tinsel ya da ruhsal töz düşüncesi olmadan algı içeriklerinin nasıl var
olabileceğini açıklamak, Hume için zorunlu ve gerekli bir çaba olarak görülmüyordu. Nasıl ki
nesneler (örneğin bir çiçek ya da meyve) belli algı içeriklerinin ya da duyulur niteliklerin bir
demetiyse, bireysel öznenin kendisi de belli zihinsel edim ve niteliklerin bir dizisi ve demeti
olarak vardır. Öznellik ve nesnellik bağlamında, algılayan ve algılananlar bağlamında içsel,
zorunlu ve evrensel bir ilişki ve bağlantıdan söz etmek için elimizde hiçbir yeterli kanıt ve
duyusal veri yoktur. Algılarımızı birbirine bağlayan şey, zihnimizin duyu izlenimlerinden
edindiği çağrışımlardır. Hume açısından üç temel çağrışım ilkesi mevcuttur; andırım ilkesi
(bir şeyin başka bir şeyi andırması), bitişiklik ilkesi (bir bütünün parçalarının birbirini
çağrıştırması ve düşündürmesi), neden ve etki idesi (bir sonuç ya da etkinin bizi bir neden
idesine götürmesi ve tersi). Tüm bu çağrışım ilkeleri bize hiçbir zorunlu ve evrensel bağıntı
vermez. Hume’a göre matematiksel bağlantılar doğrudan olgusal gerçekliğe, algısal içeriğe
ilişkin olmadıkları için, bazı temel biçimsel ve mantıksal doğruluklar içerirler. Buna karşın
olgular arasında böyle zorunlu ve evrensel bağlantı ve ilişkiler varsaymamız için elimizde
hiçbir duyulur veri yoktur. Biz yalnızca algılar arasında belli çağrışımlara yol açan ardışık ve
bitişik duyu verilerine sahibizdir.
Hume’un nesnel ve öznel gerçekliğimiz bağlamında saptayamadığı zorunlu ve
evrensel bağlantı ve ilkeler, açıktır ki toplumsal yaşamımız ve ahlaki gerçekliğimiz
bağlamında da söz konusu olmayacaktır. Ona göre bireysel ve toplumsal bağlamda tüm
tarihsel gerçekliği aşan evrensel ve zorunlu ahlaki bir ilke ya da normdan söz edilemez.
Ahlaki değerlerimiz tekil ve tikel bir karakter taşırlar. Ahlaki gerçeklik, bireyden bireye,
toplumdan topluma ve dönemden döneme değişen bir doğadadır. Tikel bir toplumun ya da
topluluğun onaylamadığı ahlaki ilke ve kriterler, söz konusu toplum için kötüyken, onayladığı
ilke ve kriterler ise yine söz konusu toplum ya da topluluk için iyidir. Herbir toplum kendi
kamu düzeni ve çoğunluğun yararına bulduğu değer ve normları desteklerken, bu düzen ve
yarara aykırı bulduklarını ise bencil, tehlikeli ve zararlı bulur ve böyle niteler. Bu söz konusu
tikel ve göreli ahlaki ilke ve değerleri a priori bir tarzda yargılamamıza olanak verebilecek ve
bu bağlamda tikel bir toplumun duyguları ve değer yargılarını aşan akılsal ve mantıksal bir
düzlem yoktur. Her yargı ve düşüncenin kökenini duyu algısına dayanır ve bireysel, tikel ve
göreli bir nitelik taşır. İyi ve kötü nitelemeleri anlamlarını, var olan tikel toplum ve onları
oluşturan bireylerin kendi yararları açısından bu nitelemeleri onaylayıp onaylamamalarına
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borçludur. Birey ve toplumların neye yararlı ve değerli dedikleri ise göreli gerçeklik alanına
işaret eder.
Var olan olgusal gerçeklikten hareketle belli bir ahlaki ilke ve yargıyı zorunlu ve
evrensel bir tarzda onaylayamayacağımıza göre, olandan olması gerekene akılsal ve mantıksal
bir zorunlu geçiş de söz konusu olamaz. Olan olması gerekeni, olgular değerleri evrensel ve
zorunlu bir tarzda meşru kılamaz. Hume için ahlak felsefesi bu bağlamda tüm insanları
bağlayacak normlar ve buyruklar saptayan, neyin yapılması gerektiğini öğütleyen normatif bir
disiplin olmaktan çok, bilimsel ve betimleyici, yani olanı, olguları saptamaya ve gözlemeye
çalışan bir disiplindir.
Hume’e göre nasıl ki duyu algısını aşan akılsal bir zorunluluk ve evrensellik savı
temelsiz bir savsa, duygu ve tutkuları aşan, onları denetimine alan ve yöneten bir akıl savı da
temelsizdir. Akıl Hume açısından hiçbir zaman tutkulara egemen olamaz, tersine onların
kölesidir. Bu bağlamda Hume klasik ahlak öğretilerindeki rasyonalizmi, aklın tutkuları ve tüm
iradi eylemlerimizi belirlemesi ve yönetmesi gerektiğini savlayan tüm anlayışları eleştirir.
Aklımız bize nasıl yaşamımız gerektiğine dair büyük hedefler ya da amaçlar vermez. Aklımız
daha çok bize hedefler veren ve bizi yönlendiren duygu ve tutkularımıza hizmet eden bir araç
işlevini üstlenir. Bu durumda aklımız etik bir değer taşımaktan çok teknik bir işlev
üstlenmektedir.
İyiyi kötüden ayıran akıl olmadığına göre duygular olmalıdır. Ahlaksız ve erdemsiz
olarak nitelenen eylemler bizde hoşnutsuzluğa, ahlaklı ve erdemli davranışlar ise hoşnutluk
duygusuna yol açarlar. Hoşnut olmak ve hoşnutsuz olmak, haz ve acı gibi temel
duygulanımlar ahlaki eylemin kökenini olmakla birlikte, ahlakı eylemi belirleyen bu duygular
karmaşık bir toplumsal örgütlenme içinde var olurlar. Bu demektir ki eylemlerimizi belirleyen
tüm duygular ve özellikle Hume’un dile getirişiyle tutkular, bedensel gereksinim ve
içgüdülerimizin dolaysız dışavurumları olabilecekleri gibi, belli toplumsal ilişki ve
beklentilerin dolayımlı ve incelikli dışavurumları da olabilirler. Birey ve içinde bulunduğu
tikel toplum arasındaki ilişkileri düzenlemeye hizmet eden dolaylı ya da ikincil tutkular, gurur
ve alçak gönüllülük gibi bazı duygulardan köken alır ve oluşurlar. Toplumsal yaşamda sevilen
biri olmak, herkesin gurur duyduğu biri olabilmek bireyi motive eder ve bu kabul görme ve
onaylanma isteği, gerektiğinde temel içgüdülerimizden kaynaklanan bazı tutkuları
denetlememize ve gözden çıkarmamıza yol açar.
Hume’un ve tüm diğer İngiliz empiristlerinin epistemolojik görüşlerine uygun bir
şekilde duyarlılık ve duygularımıza dayanan yararcı etik anlayışı, İngiliz yararcılığının
hazırlayıcısı ve öncüsü olmuştur. Bu bağlamda Hume ahlak felsefesinde toplumsal mülkiyet
ve bireysel yarar duygusuna önem verir. Buna karşın Hume için mülkiyet ve yarar birer
toplumsal olgu olarak, ahlak fenomenini anlamak için yeterli değildirler. Aynı zamanda
toplumsal yaşamda ve ahlaki ilişkilerimizde duygudaşlık denilen olgu da önemli bir rol
oynar. İnsanın hem cinslerine yönelik belli bir duygudaşlığa sahip olması, ahlaki edim ve
erdemlerden belli bir haz ve hoşnutluk duymasına yol açar.
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11.4. İngiliz Yararcılığı
İngiliz yararcılığının en önemli temsilcileri, Jeremy Bentham (1748-1832), James Mill
(1773-1836), John Stuart Mill (1806-1873) ve Henry Sidgwick’tir (1838-1900). Yaracılık
genel olarak ahlakı ve erdemli davranışı yarar olgusu temelinde açıklamaya çalışır.
Yararcıların ontolojik ve epistemolojik konularda empirist bir kuşkuculuktan ve
pozitivizmden etkilendikleri söylenebilir. Metafizik ve dinsel gerçeklik savlarına karşı
temkinli ve eleştirel bir tavır alışları söz konusudur. Liberalizme koşut olarak bir bireysel
özgürlüğü ve burjuva demokrasisinin değerlerini önemserler. Demokratik seçim ve yönetimin
ruhuna uygun olarak, en büyük sayıda insanın en büyük mutluluğu ilkesini benimserler.
İngiliz Yaracılığının, bir süre Amerika Birleşik Devletleri’nin resmi felsefesi olacak
denli etkin olmuş Pragmatizmin hazırlayıcısı ve öncüsü olduğu rahatlıkla söylenebilir.
Bilindiği üzere pragmatizmin en önemli temsilcileri ise Charles Sanders Peirce (1839-1914),
William James (1842-1910) ve John Dewey’dir (1859-1952).
Kısaca özetlemek gerekirse genel olarak İngiliz empirizminin ahlak felsefesi
bağlamında daha tikel ve göreli bir perspektife sahip olduğu, ahlaki değerlerimizin kaynağını
insanın duyu algısına ve çeşitli duygulanımlarına dayandırdıkları söylenebilir. Locke ile
başlayan bu süreç hiç kuşkusuz Berkeley’in dinsel motifli felsefesinde değişik bir görünüme
bürünmüştür. Berkeley tüm ahlaki gerçekliği Tanrı’nın varlığı ve inancı çerçevesinde
anlamlandırmaya çalışmıştır. Böyle bir dinsel yönelimde onu empirist kılan şey, var olmayı
tümüyle algılanmış olmaya indirgemiş olmasıdır.
İngiliz empirizminin belki de en tutarlı ve radikal temsilcisi Hume ise etik
değerlerimizi tümüyle göreli ve tikel bir doğada görmüş ve daha seküler, yani dünyevi bir
ahlak anlayışını savunmuştur. Her türden evrensel, zorunlu ve a priori bilgi ve değeri
yadsıyan Hume, duyu algısı, duygular ve toplumsal uzlaşmaya dayanan bir ahlak felsefesine
sahiptir. Hume’un ahlak felsefesi İngiliz yararcılığı ve Amerikan pragmatizmini de derinden
etkilemiştir.
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Uygulamalar
1) Bu bölümde öğrendiğiniz etik anlayışlarını, daha önce öğrendiğiniz etik anlayışları
ile karşılaştırarak tartışınız.
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Uygulama Soruları
1) Locke’un İngiliz empirizminin başlangıcını oluşturan temel savları nelerdir?
Açıklayınız.
2) İngiliz empirizminin deneye önsel (a priori) bilgiyi yadsımasının genel olarak hangi
etik sonuçları olmuştur? Açıklayınız.
3) Berkeley’in dinsel motifli etik anlayışı genel felsefesi çerçevesinde nasıl ortaya
konabilir? Tartışınız.
4) Hume’un her türden töz düşüncesini eleştirmesi onun genel felsefesi ve etik
anlayışı bağlamında nasıl değerlendirilebilir? Yorumlayınız.
5) Hume düşünceleriyle felsefe tarihi bağlamında hangi epistemolojik ve etik düşünce
akımlarını etkilemiştir? Değerlendiriniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Ahlak felsefesi dersinin bu 11. bölümünde İngiliz empirizmi başlığı altında Locke,
Berkeley ve Hume’un etik anlayışlarını öğrendik. Ayrıca, özellikle Hume’un ahlak
anlayışından etkilendiğini ortaya koyduğumuz İngiliz yararcı ahlak anlayışını öğrendik.

206

Bölüm Soruları
1) Hiçbir düşüncemiz doğuştan olmadığı için tüm sosyal değerlerimizin ve özel olarak
ahlaki değerlerimizin deneyim sonucu ortaya çıktıklarını savunan filozof aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Spinoza
b) Descartes
c) Hegel
d) Locke
e) Lebniz
2) Aşağıda Locke’ın etik anlayışına ilişkin verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
a) Locke’ın etiği tümüyle dinsel inancı ve buna koşut olarak Tanrının mutlak varlığı
ve keyfiyeti anlayışıyla biçimlenmiştir.
b) Ahlaki değerlerimizin kaynağı doğuştan getirdiğimiz Tanrı idesine bağlıdır.
c) Ahlaki değerlerimiz a posteriori yani deney sonrası oldukları için tikel ve göreli bir
karakter taşırlar.
d) Tanrı ve doğayı özdeşleştiren Locke için tanrısal ve doğal zorunluluğu aşan bir
özgür insani iradeden söz edilemez.
e) Locke ahlaki değerlerimizin a priori yani deney öncesi oldukları için evrensel ve
zorunlu bir zemine sahip olduklarını savunur.
3) Varolan tikel ve göreli toplumsal, dinsel yasa ve kurallara uymanın kişi için yararlı
ve akıllıca olacağını ileri süren ve ahlak felsefesi bağlamında İngiliz yararcılığının öncüsü
olan filozof kimdir?
a) Locke
b) Berkeley
c) Jeremy Bentham
d) Spinoza
e) James Mill
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4) Berkeley, algı içeriklerinden bağımsız soyut ve evrensel düşüncelerin varlığını
yadsıması hangi felsefe anlayışını ortaya koyar?
a) Rasyonalizm
b) Mutlak idealizm
c) Realizm
d) Monizm
e) Öznel idealizm
5) Berkeley’in felsefesinin solipsist olmamasının dayanağı nedir?
a) Doğa
b) Tanrı
c) Töz
d) Diğer benler
e) Özbilinç
6) Yalnızca maddi değil tinsel bir tözü de kuşku konusu olarak gören, düşünceleriyle
ve radikal fikirleriyle İngiliz Empirizminin doruğu olarak nitelenebilecek olan filozof kimdir?
a) Locke
b) Hobbes
c) Hume
d) Berkeley
e) Spinoza
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7) Hume’un etik anlayışına ilişkin verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
a) Hume için ahlak felsefesi, tüm insanları bağlayacak normları ve buyrukları
saptayan normatif bir disiplindir.
b) Hume’a göre ahlaki değerlerimiz tekil ve tikel bir karakter taşır.
c) Hume duygu ve tutkuları aşan, onları denetimine alan ve yöneten bir akıl savını
temelsiz bulur.
d) Ahlaki gerçeklik bireyden bireye, toplumdan topluma değişen bir doğadadır.
e) İyiyi kötüden ayıran şey akıl değil duygudur.
8) Algılarımızı birbirine bağlayan şey, zihnimizin duyu izlenimlerinden edindiği
çağrışımlardır diyen ve andırım ilkesi, bitişiklik ilkesi ile neden ve etki idesi olmak üzere üç
temel çağrışım ilkesi belirleyen filozof aşağıdakilerden hangisdir?
a) Locke
b) Jeremy Bentham
c) Berkeley
d) Hume
e) James Mill
9) Hume’a göre ahlaksız ve erdemsiz ile ahlaklı ve erdemli davranışlar bizde hangi
duyguların oluşmasına yol açarlar?
a) Neşe – Acı
b) Haz – Üzüntü
c) Hoşnutsuzluk – Hoşnutluk
d) Sevinç – Keder
e) Acı – Neşe
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10) Ontolojik, epistemolojik konularda empirist bir kuşkuculuk ile pozitivizmden
etkilenen ve en önemli temsilcileri arasında Jeremy Bentham ve James Mill’in yer aldığı
felsefi akım aşağıdakilerden hangisidir?
a) İngiliz Empirizmi
b) Analitik felsefe
c) Pragmatizm
d) İngiliz Yararcılığı
e) Alman İdealizmi

Cevaplar
1) d , 2) c, 3) a, 4) e, 5) b, 6)c, 7)a, 8)d, 9)c, 10) d
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12. KANT’IN ÖDEV ETİĞİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde salt aklın eleştirisi ve bazı temel kavramlar, pratik aklın eleştirisi’nin
genel çerçevesi, koşulsuz buyruk (kategorik imperativ) ve ödev ahlakı, özgürlük ve
sorumluluk ilişkisi ile iyi irade (istenç) ve ödev konularını öğreneceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Kant’ın ödev etiği nedir ve onun etik anlayışının temel kavramları nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Salt Aklın Eleştirisi
ve Bazı Temel
Kavramlar

Kant’ın eleştirel felsefesinin
ve etik anlayışının zeminini
hazırlayan bazı temel
kavram ve sorunları ortaya
koyabilir.

Pratik Aklın
Eleştirisi’nin Genel
Çerçevesi

Kant’ın ahlak anlayışını ve
bu anlayışın temel kavram
ve sorunlarını ortaya
koyabilir.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Okuma yaparak
Araştırma yaparak
Fikir yürüterek

Okuma yaparak
Araştırma yaparak
Fikir yürüterek
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Anahtar Kavramlar
 Koşulsuz Buyruk (Kategorik İmperativ)
 Ödev
 Sorumluluk
 İyi İrade (İstenç)
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Giriş
Kant’ın ödev etiğine ayırdığımız bu bölümde, ilkin ahlak felsefesinin zeminini
oluşturan teorik ve epistemolojik çerçeveye değinilmiştir. Bu bağlamda öncelikle Kant’ın Salt
Aklın Eleştirisi adlı yapıtının genel çerçevesi ve ana teması kısaca tanıtılmıştır. Kant’ın Salt
Aklın Eleştirisi’nde aklın teorik bağlamda aşkın ve salt bir kullanımının meşru olmadığını
görmekteyiz. İnsan bilgisi için yalnızca aklın a priori ilke ve kategorileri değil, duyu algımızın
içerikleri de gereklidir.
Pratik, yani etik alanda ise aklımızın duyu algısına ve empirik gerçekliğe dayanmadan
salt ve arındırılmış bir kullanımı söz konusudur. Kant’ın Pratik Aklın Eleştirisi adlı yapıtı
kendi sistematiği açısından ikinci eleştiri (kritik) kitabıdır. Pratik Aklın Eleştirisi ahlaki
davranışının zemini olan insani iradenin, salt ve empirik gerçeklikten arındırılmış aklın ilke
ve kurallarıyla belirlenebileceği iddiasındadır. Akıl pratik alanda, empirik gerçeklikten
kaynaklanan her türden tikellik, görelilik ve olumsallıktan arınmış bir tarzda evrensel ve genel
geçer bazı ilke ve kurallara sahip olabilir.
Kantçı etiğin bazı önemli kavramları da bu bölümde genel hatlarıyla tanımlanmaya
çalışılmıştır. Bu kavramlar koşulsuz buyruk, özgürlük, sorumluluk, ödev, iyi irade (istenç) ve
vicdan olarak sıralanabilir.
Bu söz konusu kavramlardan koşulsuz buyruk (kategorik imperativ) Kant’ın ahlak
felsefesi bağlamında özel ve önemli bir anlama sahiptir. Koşulsuz buyruk günlük pratiğimizi
yönlendiren koşullu (hipotetik) buyruklardan farklı olarak, hiçbir bireysel ve toplumsal koşula
ve beklentiye bağlanamayacak olan ahlaki buyruktur. Koşulsuz buyruk, her türden empirik
gerçeklikten arındırılmış salt akıl temelli özgür bir irade ve davranışın başlangıç noktası
olarak da yorumlanabilir. Bu anlamda Kantçı anlamda ahlaki ödevin biçimsel yapısını da
belirleyen koşulsuz buyruktur.

216

12.1. Salt Aklın Eleştirisi ve Bazı Temel Kavramlar
Kant’ın birinci kritiği olan ve onun transendental idealizm olarak adlandırılan felsefi
sistematiğini başlatan yapıtı Salt Aklın Eleştirisi ya da daha öz türkçe dile getirişiyle Arı Usun
Eleştirisi, temel olarak bir bilgi kuramı kitabı olarak değerlendirilebilir. Salt Aklın Eleştirisi,
Descartes, Spinoza ve Leibniz’de en olgun ve önemli temsilcilerini bulan akılcılık
(rasyonalizm) ile Locke, Berkeley ve Hume’da temsil bulan İngiliz empirizminin bir
uzlaştırılması ve kendine özgü sentezi olarak görülebilir. Bilindiği üzere akılcı filozoflar
felsefenin epistemoloji ve etik dâhil her alanında akla dayalı evrensel ve zorunlu ilke ve
kuralları araştırıp temellendirmeye çalışırlarken, empirist filozoflar ise tüm bilgimiz ve
davranışlarımızın kökenini asıl olarak empirik deneyime dayanarak anlamlandırmaya
çalışırlar. Kant ise felsefi ilke ve doğruluklara ne yalnızca akılsal düşünüş aracılığıyla ne de
yalnızca empirik deneyimimizi oluşturan algı içerikleri yoluyla ulaşılabileceğini düşünür.
Kant hem akılcılar (rasyonalistler) hem de deneyciler (empiristler) ile
karşılaştırıldığında daha dengeli ve bütünlüklü bir epistemolojiye sahiptir. Kant’a göre algı
içeriklerimiz olmadan düşüncelerimiz boş ve kavramlar olmaksızın algılarımız kördür. Bu
epistemolojik bağlamda, ne algı içerikleri açısından bir şey ifade etmeyen boş düşüncelere ne
de akılsal düşünme yetimizin kavramları tarafından biçimlendirilmemiş kör algılara sahip
olmak bizi ileri götürebilir. Algı içerikleri bağlamında bir şey ifade etmeyen boş düşünceler,
klasik metafiziği anlatırlarken, kavramlarımızla anlamlı bir düşünüşün konusu kılınmayan
deneyimler ise insani bir deneyim olmaktan çok doğadaki kör zorunluluğa teslim olmuş
hayvanların deneyimine benzer. Zihnimizin var olan algısal deneyime önsel (a priori) bazı
ilke ve kuralları söz konusudur. Duyarlılığımızın a priori formları olarak uzay, zaman ve
anlama yetimizin a priori kategorileri, herhangi bir algı içeriğini anlamlandırma çabamızın
zeminini oluştururlar. Duyarlılığımızın ve anlama yetimizin bu a priori formları yalnızca algı
içeriklerimiz açısından bir bilgi değeri oluşturabilirler. Onlar yalnızca empirik deneyim
düzleminde biçimlendirici ve anlamlandırıcı bir işleve sahip olabilirler. Böylece zihnimizin a
priori formları ve kategorileri transendent (aşkın) değil, transendental (aşkınsal) bir karakter
taşırlar. Kant’a göre insan aklı epistemolojik bağlamda algısal deneyimimizi biçimlendiren ve
düzenleyen bir işleve sahiptir. Aklımız bu işlevi yerine getirirken, algı içeriklerinin bireysel,
tikel ve göreli içeriğini bazı evrensel ve zorunlu form ve kategorilerle insani bilgilere
dönüştürür. Klasik Platoncu idealizminin tersine Kant’ın transendental idealizmi için,
aklımızın tüm form ve kavramları, ontolojik anlamda aşkın bir gerçeklikten çok,
epistemolojik anlamda düzenleyici, yani transendental (aşkınsal) bir doğruluk taşırlar. Kantçı
idealizm bu bağlamda var olan empirik deneyimi içeriği olarak almayan aklın transendent
(aşkın) kullanımını transendental diyalektik bağlamında eleştiri konusu yapar. Algısal
deneyimimizi aşan bütün söylemler, içinden çıkılmaz ve çözümsüz çelişki ve çatışkılara
gebedir.

12.2. Pratik Aklın Eleştirisi’nin Genel Çerçevesi
Kant’ın epistemolojik bağlamda dengeli bir filozof olduğunu ve akılcılık ile
deneyciliğin ana savlarını anlamlı bir sentezin ögelerine dönüştürdüğünü dile getirmiştik.
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Kant etik alanında ya da diğer bir dile getirişle ahlak felsefesi alanında ise daha akılcı ve
idealist bir çizgide durmaktadır. Kant’ın ahlak felsefesinin temel sorunlarını ele alıp incelediği
temel yapıtı onun ikinci kritiği de olan Pratik Aklın Eleştirisi’dir. Nasıl ki Salt Aklın
Eleştirisi’nde insani bilginin ortaya çıkış koşullarına aklımız ve deneyimimiz bağlamında
değinilmiş ise Pratik Aklın Eleştirisi’nde de akılsal düşünme yetimiz ve algısal deneyimimiz
bağlamında insan iradesi ve davranışı ele alınıp incelenir.
Pratik aklın temel sorusu, aklımızın duyu algısından bağımsız olarak herhangi bir
tarzda bir iradenin öznesi olup olamayacağıdır. Davranışlarımızı belirleyen irademiz
(istencimiz) tümüyle akılsal bir belirlenimin konusu olabilir mi? Eğer tüm ahlaki
davranışlarımızın zemininde bulunan irademiz tümüyle akılsal bir zeminden hareketle
biçimlenebiliyorsa empirik deneyimin bireysel yaşantımızın içeriğini oluşturan tüm tikel,
olumsal ve göreli doğasının ötesine uzanacaktır. Böyle bir durumda insan kendi bedensel
varoluşundan ve empirik doğasından bağımsız ve otonom bir akılsallık ve iradenin öznesi
olabilecektir. Etik alandaki bu radikal akılcılık ve idealizm bağlamda, ahlaksal yasa ve ona
bağlı irademiz, empirik açıdan bireysel bir özne olarak neyi arzuladığımız, beğendiğimiz ya
da seçtiğimize bağlı olmaktan çıkacaktır. Kişinin doğal ve toplumsal gereksinimleriyle oluşan
tikel, göreli ve olumsal keyfiyeti değil, akılsal düşünüşünün evrensel ve zorunlu kural ve
ilkeleriyle biçimlenmiş iradesi, ahlaki davranışın özü ve öznesi olacaktır. Bu durumda Kant
için iyilik ve iyi davranışın kendisi, bireysel arzu ve keyfiyet tarafından değil, bizim için
akılsal açıdan olması gerekeni imleyen salt akılsal irade tarafından belirlenecektir. Salt akıl,
teorik ve epistemolojik bağlamda empirik algı içeriklerine bağlıyken, ahlaki irade açısından
transendent (aşkın) bir konumlanış içindedir. Kısacası pratik akıl kendi saltıklığı ve saflığı
içinde empirik gerçekliğe göre immanent (içkin) değil, transendent bir doğruluğa sahiptir. Bu
transendent (aşkın) konumlanış içinde salt akıl iradedir ve empirik alanda gözlediğimiz belli
davranışların nedeni ve transendental (aşkınsal) zeminidir.
Başka bir perspektif ve terminolojiyle bakıldığında konu şöyle özetlenebilir: Teorik
aklın ele aldığı doğa var olan fenomenler dünyasına işaret eder. Fenomenler dünyası bir
belirlenimli olgular dünyasıdır. Törel dünya ya da ahlaksal gerçeklik alanı ise özgür
davranışlar, olan değil olması gerekenler dünyasıdır. Burada numenal özneden, yani akılsal
özneden kaynaklanan özgür bir nedensellik süreci söz konusudur. Böylece doğa ve ahlak, tüm
insani deneyimimizi temellendirip anlaşılır kılan metafizik düşünüşün iki ana konusunu
oluşturur. Doğa zorunlu nedenselliğin alanıyken, ahlak özgür ve insani nedenselliğin alanıdır.
İlkinde zihnimizin içeriğini fenomenler oluştururken, ikincisinde kendisi bilginin doğrudan
nesnesi kılınamayan mutlak ve özgür bir öznellik asıl başlangıç ve zemini oluşturur.

12.3. Koşulsuz Buyruk (Kategorik İmperativ) ve Ödev Ahlakı
Kant göre, insanı harekete geçiren ya da harekete geçirmeyi hedefleyen buyruklar
(emirler) iki türlüdür: koşullu (hipotetik) ve koşulsuz (kategorik) buyruklar. Koşullu
buyruklar belli bir koşulla dolayımlı buyruklardır. Örneğin “Eğer İstanbul’a gitmek istiyorsan,
sol taraftaki yola girmelisin.” ya da “Eğer para kazanmak istiyorsan, çalışmalısın.” gibi
buyruklar belli bir istek ve hedefle izlenmesi gereken buyruklardır. Eğer ne İstanbul’a gitmek
218

ne de para kazanmak istemiyorsanız, bu buyrukları izlemeniz gerekmeyecektir. Buna karşın
Kant’a göre örneğin “doğruyu söyle” ya da “hırsızlık yapma” gibi buyruklar herhangi bir
koşula bağlı olmayan ahlaki buyruklardır. Bu ahlaki buyrukların koşulsuz şartsız izlenmesi
istenir.
Kant’ın etik anlayışı bağlamında şu söylenebilir; insan ne yalnızca bir akıl varlığı ne
de yalnızca bedensel itki ve arzularını izleyen bir varlık olmadığı için, ahlaki ilkelerimiz ve
davranış kurallarımız bize bir buyruk olarak verilir. Kişi doğal ve zorunlu bir şekilde ahlaki
ilke ve kuralları uygulamaz ve bu konuda bir bireysel keyfiyete sahiptir. Tam da bu
keyfiyetten dolayı, kişi ahlaki ve ahlaki olmayan davranış arasında bir seçim yapabildiği için,
ahlaksal ilkeler bir buyruk olarak bize hitap eder. Kişi bazen kendi doğal eğilim ve arzularına
karşı, onlara rağmen davranabildiği için, bireysel keyfiyetinden ayrı olarak bir iradeye
sahiptir.
Kant için ahlaki davranış haz verici olabilir, fakat doğal ve toplumsal
gereksinimlerimizle dolayımlı olan haz ve mutluluk, ahlaksal edim ve davranışlarımızın ana
ve belirleyici nedeni değildir. Haz ve mutluluk iyi ve erdemli davranışa eşlik edebilir, fakat
eşlik etmeyip dahası çatışabilir de.
İyi ve erdemli davranışa yol açan koşulsuz buyruğun (kategorik imperativ) farklı
formülasyonları ya da ilkeleri mevcuttur. Kant birinci ilkeyi şöyle formüle eder: “Her zaman
öyle davran ki davranışının ilkesi evrensel kural olarak geçerli olabilsin.” Ahlaki davranış
evrensel bir kural çerçevesinde, tüm tikel ve bireysel ilkelerin olumsal ve keyfi doğasından
kurtulabilir. Bu bağlamda kişi örneğin başkalarının kendisine yalan söylemesini doğru
bulmaksızın, yalan söylemeyi evrensel bir ilke kılamaz.
Koşulsuz buyruğun ikinci formülasyonu şöyledir: “İnsanlığı kendinde ve başkalarında
her zaman bir amaç olarak alacak, hiçbir zaman bir araç olarak almayacak şekilde davran.”
Bu ilkede insan karşımıza en yüksek değer ve amaç olarak çıkar. Kantçı etiğin temel
savlarından birisi, akıllı ve özgür bir özne olarak insanın, her türlü tikel ve bireysel ilginin
ötesinde evrensel bir değer taşıdığıdır.
Yine koşulsuz buyruğun üçüncü formülü şöyledir: “Her zaman akıllı iradeni (ussal
istencini) evrensel bir yasa koyucu olarak tesis edeceğin şekilde davran.” Bu ilkede vurgu
evrensel bir yasa koyucu olarak akılsal iradeyedir. İnsani irademiz bizi bir doğa varlığı kılan
tüm tikel ve bireysel belirlenimin kör zorunluluğundan kurtarılmalıdır. Bu doğal
belirlenimlilikten kurtarılmış öznellik otonom veya kendi kendini belirleyen bir nedensellik
olarak karşımıza çıkar. Bu otonom ya da özerklik içinde irade evrensel bir yasa koyucu
olabilir. Kant’a göre salt aklın özerkliği içinde ortaya konmuş evrensel bir ilke ve yasa
çerçevesinde eylemek, ahlaki açıdan koşulsuz bir tarzda yerine getirilmesi bir ödev olarak
anlaşılabilir. Böyle bir ödeve uymak ve onun gereklerini yerine getirmek, başka hiçbir
beklenti ve koşul olmadan salt ahlaki yasaya, yani koşulsuz buyruğa saygı temelinde ortaya
konmalıdır.
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12.4. Özgürlük ve Sorumluluk İlişkisi
Demiştik ki akıl salt olarak pratikse, yani irademi kendi başına belirleyebiliyorsa
özgürdür. Burada aklın kendi kendine dayanması, salt ya da saf olması empirik gerçekliğe,
algı içeriklerine ve onlarla şekillenen duygulara dayanmamasıdır. Kant’ın ahlak felsefesi
bağlamında konu edindiği özgürlük temel olarak mutlak anlamda özgürlüktür, çünkü Kant’a
göre empirik ya da göreli özgürlük ahlaki davranış ve sorumluluk için yetersiz bir belirlenim
ve kavrayış durumudur. Özgürlük burada önbelirlenimsiz belirlenim ya da nedensiz
nedensellik olarak anlaşılabilir. İnsan özgür bir özne olarak iki farklı dünyaya ait bir varlıktır.
Bir yandan doğal zorunluluğa tabi fenomenal bir varlıkken, öte yandan kendinde şey olarak
ele alındığında özgür bir öznedir ve ahlaki dünyanın bir üyesidir. Bu ahlaki dünya ve
gerçeklik bağlamında özgürlük ile birlikte sorumluluk ve vicdan gibi kavramların da önemli
bir yeri vardır.
Kant’a göre özgürlük ahlaki sorumluluğun varlık ya da özsel nedenidir (ratio esendi).
Sorumluluk duygusu ve vicdan ise insani özgürlüğün bilgi ya da bilinme nedenidir (ratio
cognoscendi). İnsan kendisindeki sorumluluk duygusu ve vicdanla özgür bir varlık olduğunu,
her koşul ve şart altında iyi ve kötü arasında bir seçim yapabileceğini bilir. Numenal ve
önbelirlenimsiz bir nedensellik olarak özgürlük, teorik aklımız açısından bizim için bilinemez
kalır. Bilmek bir şeyi bir nedene bağlamaktır, onu belli bir belirlenimlilik tarzına bağımlı
kılmaktır. Oysaki ahlaki anlamda özgürlük Kant için, nedensiz bir nedensellik,
önbelirlenimsiz bir belirlenimliliktir. Özgür nedensellik bağlamında özne, kendi kendisini
belirleyen bir kendinde şey olarak, kendi davranış ilke ve yasalarını kendisi koyar. Özgür
ahlaki özne, doğal zorunluluğa tabi değildir.
Bilindiği üzere Kant’ın Salt Aklın Eleştirisi’nde ele aldığı salt aklın ideleri
ölümsüzlük, özgürlük ve Tanrı’ydı. Ölümsüzlük ve Tanrı ideleri her ne kadar dinsel ve pratik
yaşamımız için bir önem taşısalar da bu idelerin gerçeklikleri teorik olarak kanıtlamaz kalır.
Mutlak anlamda özgürlük de teorik olarak kanıtlanamaz kalır. Buna karşın özgürlük salt aklın
diğer iki idesinden farklı olarak, ahlaksal davranış ve sorumluluğun varlık nedeni ve
koşuludur. Kantçı anlamda akıl böylelikle her ne kadar teorik açıdan özgürlüğü temelsiz ve
bilinemez bıraksa da pratik bağlamda özgür nedenselliği kabul eder.

12.5. İyi İrade (İstenç) ve Ödev
İyi irade ya da istenç, iyi niteliğini özgür ve akılsal olmasından alır. Kant’ın ahlak
felsefesi bağlamında iyilik, salt akılsal iradeden, mutlak özgür öznellikten kaynaklanır. İnsan
davranışlarını ahlaki açıdan yargılamamıza elveren birincil kavram iyi irade kavramıdır. Kant
davranışlarımızın sonuçlarından çok, yaşamımızı belirleyen irademiz ve niyetlerimiz üzerinde
biçimlenen bir iyilik anlayışına sahiptir. İnsan birçok erdeme ve iyi beceri ve niteliklere sahip
olabilir: akılsal düşünme yeteneği, cesaret, güç ve maddi ve manevi zenginlik. Kant’a göre
tüm bu iyi nitelik ve beceriler kötüye kullanılabilir. Kötü bir irade ve niyetin emrinde
olabilirler. Yalnızca iyi bir irade ya da istenç kendi bağlamında mutlak bir iyilik ve ahlaki
değere sahiptir.
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Doğal ve bedensel gerçekliğimiz için belirleyici olan şey, haz ve acı duyumlarımızken,
ahlaki gerçeklimiz için belirleyici ölçüt salt aklımız tarafından belirlenmiş iyi irademizdir. İyi
irade kavramı aynı zamanda Kantçı etiğin bir diğer önemli kavramı olan ödev kavramıyla da
yakından ilgilidir. Kant için ödev, irademiz ve vicdanımıza buyrulan ahlaksal ilkedir. Ödev
ahlaksal yasaya karşı duyulan saygı ve bu saygıdan kaynaklanan eyleme zorunluluğudur. Bu
Kantçı anlamıyla ödev yalnızca iyi bir iradenin ödevi olabilir, çünkü tüm empirik ve doğal
eğilimlerden, haz ve acı duygularından beslenen bir bireysel keyfiyetten çok, salt aklın
evrensel ve kategorik ilke ve yasalarından beslenen bir irade, yani iyi bir irade ödevden
kaynaklanan ve ödeve uygun olan davranışlarının öznesi olabilir.
Kısaca özetlemek gerekirse Kant, felsefe tarihi bağlamında önemli bir dönüm
noktasına işaret eder. Kendisinden önceki rasyonalist (akılcı) ve empirist (deneyci) geleneği
eleştirel ve çok yönlü bir sentezin içeriği olarak özümser. Rasyonalizm ve empirizm arasında
gözettiği bu çok yönlü ve eleştirel sentezin, pratik alandan çok teorik alan için geçerli olduğu
söylenebilir.
Toerik akıl bağlamında aklın deneye önsel, yani a priori kullanımı ancak empirik
gerçekliği içeriği olarak aldığı sürece bir bilgi değeri oluşturabilmekteydi. Oysaki pratik akıl
ya da etik alanında akıl, her türden empirik gerçeklik ve içerikten bağımsız ve özerk olarak,
özgür bir irade ve davranışın öznesi olabilmekteydi. Kant’ın aklın pratik kullanımı
bağlamında ortaya koymuş olduğu bu rasyonalist ve idealist tavır, kendisinden sonra gelen
Alman idealistleri Fichte, Schelling ve Hegel’i derinden etkilemiştir.
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Uygulamalar
1) Kant’ın ödev kavramı üzerinden temellendirdiği ahlak anlayışının diğer hangi etik
anlayışlara karşı durduğu söylenebilir? İrdeleyiniz ve tartışınız.
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Uygulama Soruları
1) Kant’ın Salt Aklın Eleştirisi adlı yapıtının temel problemini ve içeriğini özetleyiniz.
2) Kant için pratik akıl empirik gerçeklikten bağımsız bir iradenin zemini olabilir mi?
Tartışınız.
3) Koşulsuz buyruğun temel özellikleri nelerdir? Açıklayınız.
4) Kantçı etik bağlamında özgürlük ve sorumluluk ilişkisi nasıl kurulmaktadır?
Açıklayınız.
5) Kant’n ahlak anlayışı bağlamında ödev nasıl tanımlanabilir? Tartışınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Kant’ın ödev etiğine ayırdığımız bu bölümde, ilkin ahlak felsefesinin zeminini
oluşturan teorik ve epistemolojik çerçeveye değinilmiştir. Bu bağlamda öncelikle Kant’ın Salt
Aklın Eleştirisi adlı yapıtının, sonrasında ise Pratik Aklın Eleştirisi adlı yapıtının genel
çerçevesi ve ana teması kısaca tanıtılmıştır.
Kantçı etiğin bazı önemli kavramları da bu bölümde genel hatlarıyla tanımlanmaya
çalışılmıştır. Bu kavramlar koşulsuz buyruk, özgürlük, sorumluluk, ödev, iyi irade (istenç) ve
vicdan olarak sıralanabilir.
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Bölüm Soruları
1) Kant’ın, bir bilgi kuramı kitabı olarak değerlendirebileceğimiz ve erişebileceğimiz
bilginin sınırlarını belirleyerek ahlak felsefesinin zeminini oluşturan eseri aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Pratik Aklın Eleştirisi
b) Ethica
c) Yargı Yetisinin Eleştirisi
d) Salt Aklın Eleştirisi
e) Ahlak Metafiziğinin Temellendirilmesi
2) Kant’ın Pratik Aklın Eleştirisi adlı eserinin iddiası aşağıdaki şıklardan hangisinde
doğru verilmiştir?
a) İnsani irade empirik gerçeklikten arındırılmış aklın ilke ve kurallarıyla
belirlenemez.
b) Ahlaki davranışlarımızın belirlenimi için duyu algımızın içeriklerine ihtiyaç vardır.
c) İnsani irade, salt ve empirik gerçeklikten arındırılmış aklın ilke ve kurallarıyla
belirlenebilir.
d) Doğuştan getirdiğimiz hiçbir düşünce olmadığı için ahlaki değerlerimiz tikel ve
görelidir.
e) Ahlaki ilke ve kurallarımızın zemini duyulur dünyaya aşkın olan idealardır.
3) “Algı içeriklerimiz olmadan düşüncelerimiz boş ve kavramlar olmaksızın
algılarımız kördür” ifadesi aşağıdaki felsefi akımlardan hangisine işaret eder?
a) Klasik İdealizm
b) Transendental İdealizm
c) İngiliz Empirizmi
d) Rasyonalizm
e) Pragmatizm
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4) Bir algı içeriğini anlamlandırma çabamızın zeminini oluşturan, duyarlılığımızın a
priori formları olarak uzay ve zaman ile anlama yetimizin a priori kategorileri nasıl bir
karakter taşırlar?
a) Transendent (aşkın)
b) Analitik
c) Öznel
d) Sentetik
e) Transendental (aşkınsal)
5) Kant’ın, akılsal düşünme yetimiz ve algısal deneyimimiz bağlamında insan iradesi
ve davranışını ele alıp incelediği eseri aşağıdakilerden hangisidir?
a) Aklın İdaresi İçin Kurallar
b) Pratik Aklın Doğası
c) Transendental Diyalektik
d) Pratik Aklın Eleştirisi
e) Ahlak Felsefesinin İlkeleri
6) Kant’ın doğa ve ahlak anlayışına ilişkin verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Doğa varolan fenomenler dünyasına işaret ederken ahlaksal gerçeklik alanı ise olan
değil olması gerekenler dünyasına işaret eder.
b) Ahlaki açıdan erdemli olabilmemiz ve mutluluğa ulaşabişmemiz için doğada içkin
olan evrensel ve zorunlu yasaları keşfedip onlara uygun yaşamamız gerekir.
c) Doğa ve ahlak tüm insani deneyimimizi temellendirip anlaşılır kılan metafizik
düşünüşün iki ana konusunu oluşturur.
d) Doğa zorunlu nedenselliğin alanıyken, ahlak özgür ve insani nedenselliğin alanıdır.
e) Doğa alanında zihnimizin içeriğini fenomenler oluştururken, ahlak alanında kendisi
bilginin doğrudan nesnesi kılınamayan mutlak ve özgür bir öznellik asıl başlangıç ve zemini
oluşturur.
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7) “Her zaman öyle davran ki, davranışının ilkesi evrensel kural olarak geçerli
olabilsin” formülasyonu hangi buyruk türüne işaret eder?
a) Koşulsuz buyruk
b) Öznel buyruk
c) Ahlaki buyruk
d) Koşullu buyruk
e) Nesnel buyruk
8) Bir yandan doğal zorunluluğa tabi fenomenal bir varlıkken diğer yandan ahlaki
dünyanın bir üyesi olan insanın ahlaki sorumluluğunun varlık ya da özsel nedeni nedir?
a) Salt akıl
b) Vicdan
c) Ödev duygusu
d) Özgürlük
e) Anlama yetisi
9) Kant’ın iyilik anlayışına ilişkin aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
a) Kant için iyiliğin ölçütü davranışlarımızın sonuçlarına bağlıdır, irademizin bir
belirleyiciliği yoktur.
b) İyilik salt akılsal iradeden kaynaklanır.
c) Kant davranışlarımızın sonuçlarından çok, yaşamımızı belirleyen irademiz ve
niyetlerimiz üzerinde biçimlenen bir iyilik anlayışına sahiptir.
d) Yalnızca iyi bir irade ya da istenç kendi bağlamında mutlak bir iyilik ve ahlaki
değere sahip olabilir.
e) Mutlak özgür öznellik, iyilik için bir önkoşuldur.
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10) İyi irade kavramıyla yakından ilişkili olup, irademiz ve vicdanımıza buyrulan
ahlaksal ilke Kant için nedir?
a) Akıl
b) Haz
c) Ödev
d) Özgürlük
e) Koşulsuz buyruk

Cevaplar
1) d , 2) c, 3) b , 4) e, 5) d, 6) b, 7) a, 8) d, 9) a, 10) c
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13. ALMAN İDEALİZMİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde Fichte, Schelling, Hegel konularını öğreneceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Alman İdealizmi bağlamında ortaya çıkan temel etik anlayışları ve temel etik
kavram ve sorunları nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Fichte

Fichte’nin ahlak anlayışını
ortaya koyabilir.

Okuma yaparak
Araştırma yaparak
Fikir yürüterek

Schelling

Schelling’in ahlak anlayışını
ortaya koyabilir.

Okuma yaparak
Araştırma yaparak
Fikir yürüterek

Hegel

Hegel’in ahlak anlayışını
ortaya koyabilir.

Okuma yaparak
Araştırma yaparak
Fikir yürüterek
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Anahtar Kavramlar
 Transendental Ben (Ego)
 Vicdan
 Özgürlük
 Törellik
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Giriş
Dersimizin bu 13. bölümünde Alman İdealizminin üç önemli temsilcisi Fichte,
Schelling ve Hegel’in ahlak felsefeleri ele alınıp incelenmektedir. Bu üç önemli filozofta
Kant’ın transendental idealizminden derinden etkilenmişlerdir. Fichte, Schelling ve Hegel
kendi felsefi sistematiklerini oluşturma sürecinde hem Kant’ın felsefi terminolojisinden bolca
yararlanmış hem de söz konusu terminolojiyi eleştirerek dönüştürmüşlerdir.
Fichte her türden empirik belirlenim ve kısıtlamadan bağımsız bir transendental ben
(ego) düşüncesinden hareketle kendi felsefi sistematiğini ve etik anlayışını kurgulamıştır.
Doğal ve fenomenal zorunluluğa teslim olmayan transendental ben, gerçek ve hakiki
anlamıyla ahlaki özgürlük ve öznelliğin de zeminidir. Fichte ayrıca etik anlayışında vicdan
kavramına da büyük önem verir. Ona göre vicdan zorunlu ve evrensel bir karakter taşıyan
ahlaki iyiliğe dair dolaysız ve sofistike olmayan bir ayrımsama ve duygu durumu olarak,
eğitimli ya da eğitimsiz tüm insanlarda yol gösterici bir işleve sahiptir. Kendinde yanılmaz
olan vicdanın empirik koşullar tarafından baskı altına alınıp köreltilmemesi büyük önem
taşımaktadır.
Schelling’in ahlak anlayışından belirleyici olan kavramlar özgürlük ve kötülük olarak
karşımıza çıkmaktadır. Kötülüğün tanrısal varlık düzleminde yadsıyan Schelling, insan
varoluş düzleminde ise onaylamaktadır. Spinoza’da olduğu üzere Schelling için de kötülük
yalnızca insan için gerçek ve fiili bir durumdur. İnsan kendi özgür iradesiyle iyi ya da kötü
arasında seçim yapabilir. İnsan kendi kişiliğini ve ahlaki seçimlerini zaman içinde kendi çaba
ve etkinlikleriyle oluşturur.
Hegel ahlaksal açıdan iyi davranışa yol açan şeyin, istençte içerili evrensellik
olduğunu düşünür. Kişi yalnızca kendi bireysel ve tikel ilgileriyle değil de evrensel ve tüm
insanları gözeten ilkelere göre davrandığı sürece, insanı bir gerçeklik ve olgu olarak ahlaktan
söz edilebilir. Bireysel ve tikelin ötesindeki evrenselli içeriği olarak alan zihinsel yetimiz de
akılsal düşünme yetimiz olduğu için, ahlak düşünme yetisine sahip olan insana özgü bir
olgudur. Hegel için ahlak toplumsal ve tarihsel bir olgu olarak kavranmalıdır. Toplumsal
kurumlaşma ve nesnellikten bağımsız bir bireysel varoluş olamayacağı gibi, bir ahlaktan da
söz edilemez. Hegel’de bireysel ahlak moralitaet ve toplumsal ahlak (törellik) sittlichkeit
olarak adlandırılır.
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13.1. Fichte
Kant’ın transendental (aşkınsal) idealizmini daha da ileri taşıyan Fichte, felsefenin asıl
başlangıç noktası ve zemininin ben (ego) olduğunu dile getirir. Ben ben-olmayanın zeminidir.
Nesnellik öznellikten hareketle bilinir ve ortaya konur. Her türlü fenomenin kaynağı olan ben,
bireysel bir ben değildir. Fichte her türlü algı içeriği ve yaşantının kaynağı olan ben ya da
benliğin, transendental ben (transendental ego) olduğunu söyler. Bilindiği üzere transendental
ya da aşkınsal ben Kant felsefesi için de önemli bir kavramdır. Transendental ben tüm
deneyimimizin birliğinin kaynağıdır. Ben ya da insan benliği yalnızca teorik bağlamda tüm
deneyimimizin öznesi olmakla kalmaz, aynı zamanda pratik ilgilerimiz de benliğimizin bir
dışavurumu olarak görülebilir. Transendental ben kendinde şeydir.
İnsanın ahlaksal gerçekliği de insan benliğinin bir dışavurumu olarak anlaşılabilir.
Fichte insanın ahlaksal davranışlarını onun ahlaksal doğasına dayandırır. Diğer canlılar ve
hayvanlardan farklı olarak insanda, bazı eylemleri sırf kendileri uğruna yapmaya yönelik bir
itki vardır. Bir eylemi ya da davranışı sırf kendi uğruna yapmak demek, onu ikincil ya da
dışsal bir amaç ya da yarar gözetmeksizin yalnızca kendisi uğruna yapmak demektir. İnsana
özgü bu itki insanın ahlaksal doğasını oluşturur. Fichte’ye göre insana özgü bu ahlak
olgusunu kavramak, etik ya da ahlak felsefesinin temel amacıdır.
Fichte ben ya da egoyu belirleyen şeyin sürekli bir etkinlik ve çaba olduğunu dile
getirir. Benin ya da insan benliğinin bu çabası kendisini ilkin bilinçaltına özgü bir itki ya da
dürtü biçiminde gösterir. İnsan benliği bu bağlamda bir itki ve dürtüler bütünlüğü olarak da
yorumlanabilir. Tüm bu itki ve dürtülerin hepsi insanın kendi varlığını sürdürme ve koruma
dürtüsüne indirgenebilir. Bu bağlamda insan doğanın bir organizmasıdır. İnsan kendisini
burada, doğada bir fenomen, bilincin bir nesnesi olarak konumlar.
Öte yandan insan aynı zamanda bilinçli bir özne olarak karşımıza çıkar. İnsan ve onun
tüm davranışlarının kaynağı olan benliği, yalnızca bedensel dürtülerin bir mekanizması olarak
anlaşılamaz. Bilinçli özne bilincine varılan organik nesnellikten farklı olarak, kendi varlığını
koruma ve sürdürme dürtüsünün ötesine uzanır ve tüm dış etkilerden bağımsız olarak
kendisini yalnızca kendisi belirleme yönelimine sahiptir. Bilinçli özne gerçek bir ahlaki özne
olarak, tam bağımsızlık ve özgürlük uğruna bir uğraş ve çaba içindedir. Burada bilinçli ve
ahlaki özne, yalnızca kendi varlığını sürdürme ve gereksinimlerini gidermeye çabalayan bir
organik benlik olmanın ötesine uzanır ve özgür ve akılsal bir ben olarak karşımıza çıkar.
İnsan bu anlamda hem doğal zorunluluk ve akılsal özgürlük alanına ait bir varlıktır.
Bilinçli bir varlık olarak insanın hem doğal zorunluluğu hem de kendi aklından
kaynaklanan özgürlüğünü bütünsel bir çaba ve eylem pratiğinin parçası kılması gerekir. Doğal
ve tinsel çaba ve etkinliği biraraya getirecek olan insanın bilincidir. Ne bedensel varoluşum
kendini sürdürme ve doyurma hazzından ne de bilinçli öznelliğin kendini özerk ve özgür
olarak belirleme amaç ve çabasından vazgeçmelidir. İnsanın ahlaki bir özne olarak,
bedensizleştirilmiş, bedensel ihtiyaç ve çabadan arındırılmış bir tinsel varlık gibi yaşaması
nasıl istenilir bir durum değilse, aynı şekilde tüm tinsel varoluş ve çabadan arındırılmış yalın
bir bedensel varoluş ve çabaya indirgenmesi de istenilir bir şey değildir. Bu bağlamda ahlaki
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açıdan yapılaması gereken şey, insanın davranışlarını salt dolaysız doyum ve haz amacına
teslim etmek değil, bedensel ve organik varoluşun insan yaşamı için yerine getirilmesi
zorunlu ihtiyaç ve gereksinimlerinin, tinsel ve ideal bir ereğe yönelik temel bir çabanın zemini
olarak görülmesidir. Yaşamımızı sürdürme ve koruma dürtüsü, kendi kendimizi kendi
aklımızın evrensel ve zorunlu idealleri bağlamında belirleme çabamız ile birlikte var olduğu
sürece, iyi ve ahlaki bir yaşamın bütünsel ve zorunlu bir bileşeni olarak görülebilir.
Fichte’nin ahlak felsefesi bağlamında vicdan (duyunç) kavramına da özel bir değer
yüklediğini görmekteyiz. Fichte vicdanımıza göre davranmamız gerektiğini söyler. Burada
vicdan temel ahlaki ödevlerimize dair dolaysız bir bilinç ya da duygu durumu olarak
tanımlanır. Bu dolaysız bilinç hiçbir zaman yanılmaz. Vicdan davranışlarımızın ahlaki açıdan
yargılanması ve değerlendirilmesi için, mutlak bir ölçüt olarak anlaşılır. Böyle bir anlayış
bağlamında Fichte, böyle dolaysız bir bilinç ve duygu durumu olarak vicdanın eğitimli ya da
eğitimsiz her türden insanda bulunduğunu dile getirir. Vicdan dolaylı ve sofistike bir yargı
olmaktan çok, dolaysız bir duygu olarak empirik ben ile transendental ben arasında bir köprü
işlevi görür. Vicdan insan benliğinin en derin ve evrensel derinliklerinden gelen bir duygu
olarak anlaşılır ve yorumlanır. Böyle bir duygu dolaysız ve derin varlığıyla her türden dolaylı
ve teorik akıl yürütme ve bilinç durumunu önceler.
Fichte’ye göre vicdan olarak vicdan her ne kadar yanılmaz olsa da belli yaşantı ve
deneyimlerle bulanıklaştırılabilir ve dahası tümüyle kaybedilebilir. Bu bağlamda kimse
doğuştan ve benliğinin en derinlerinden vicdansız ve şeytani bir varlığa sahip değildir. Tıpkı
Platon’un mağarasında olduğu gibi, insanların nasıl ki bazı temel idealara ilişkin bilinçleri
bulanıklaşırsa vicdanları da bulanıklaşır ve körleşir.
Böyle bir durumda, yani kendinde yanılmaz olan vicdanın körelebildiği koşullarda,
filozofun belli temel ahlak ilkelerine ve biçimsel kural ve yasalara dair bir bilinç ve inceleme
içinde olması ve bu bilinç ve birikimi insanlara taşımaya çalışması, istenilir ve anlaşılır bir
şey olur.

13.2. Schelling
Alman idealizminin bir diğer önemli temsilcisi olan Schelling’in ahlak felsefesine dair
düşünüşü, özellikle özgürlük kavramı ve bu kavram bağlamında tanrısal ve insani iyilik ve
kötülük sorunları üzerinde yoğunlaşmıştır. Schelling de öncülü Fichte gibi din eksenli bazı
suçlama ve eleştirilere maruz kalmıştır. Bu bağlamda Schelling tıpkı Spinoza gibi panteist
(tümtanrıcı) olmakla ve insan özgürlüğüne felsefi sisteminde yer vermemekle eleştirilmiştir.
Schelling panteizm suçlamasına yanıt verirken, panteizmin iki türlü anlaşılabileceğini
dile getirir. Panteizm Tanrı’nın empirik dünyaya, doğaya özdeş olduğu anlamına gelebilir.
Panteizm ayrıca ikinci olarak da sonlu gerçekliğin var olmadığı ve yalnızca Tanrı’nın yalın,
dolaysız ve ayrımlaşmamış birliğinin var ve hakiki olduğu anlamına gelebilir. Schelling’e
göre kendi felsefesi her iki anlamda da panteist değildir, çünkü felsefesi ne Tanrı’yı doğayla
özdeşleştirir ne de evrenin ve doğanın hiçliğine dair bir sava sahiptir. Doğa Tanrı’nın bir
sonucudur, Tanrı’nın kendisi değildir. Schelling’e göre kendisi olsa olsa var olan her şeyin
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Tanrı’ya içkin bir varoluşa sahip olması anlamında bir panteisttir. Tabi eğer böyle bir anlayış
panteizm olarak nitelenebilirse böyle bir eleştiri haklı olacaktır.
Sonuç, yani doğa nedene, yani Tanrı’ya bağımlıdır. Bu aralarında hiçbir ayrım
olmadığı anlamına gelmez. Sonuç nedene içkindir ve onun dışında bir gerçekliğe sahip
değildir. Schelling’e göre, her şeyin Tanrı’ya içkin olması, insanın özgür olmadığı, özgür bir
iradeye sahip olmadığı anlamına gelmez. Ona göre eğer Tanrı özgürse onun bir yansıması ve
imgesi olan insan da özgür olmalıdır.
Schelling açısından insanın özgürlüğü kendisini bir iyilik ve kötülük gücü olarak
dışavurur. Bu bağlamda özgürlük açıktır ki öncelikle ahlaki bir belirlenim ve yeti olarak
karşımıza çıkar. İnsanlar kişilik sahibidirler ve bu kişiliklerine doğuştan sahip değildirler.
Kişilik yaşantıyla kazanılan bir şeydir. Tüm ortaya çıkış ve doğuşlar karanlıktan aydınlığa
doğru olduğu için, insanda da karanlık bir köken ya da temel söz konusudur. Bu karanlık
köken bilinçaltı, temel dürtü ve itkiler alanıdır. İnsan kişiliği bu karanlık köken ya da temel
üzerinde biçimlenir. İnsan ya bu karanlık temel üzerinde kalmaya devam ederek, bilinç ve
aklını doğal itki ve dürtülerin, bencil isteklerin kölesi yapar ya da bilinçaltı ve dürtülerini belli
bir emek ve gerilim ile aklının ve aklından kaynaklanan bilincinin denetimine alır. Bu ikinci
seçenek ahlaki iyiliğin özünü oluşturur ve insan kişiliği açısından belli bir yüceltme ve
dolayımı imler. Bu durumda insan kişiliği açısından hep karanlık bir temelden söz edilebilir.
Ahlaki açıdan asıl mesele bu temelin ya da zeminin belli bir tinsel dolayım ve yüceltmeye tabi
tutulup tutulmadığıdır.
Tanrı sonsuzluk içinde sevgi olduğu için, tanrısal bağlamda bir kötülükten söz
edilemez. Tanrının dışsal belirlenimlerinde, yaratımlarında iyi ve kötü iradeden ve
davranışlardan söz edilebilir. Tanrı’daki dağılmayan ve çözülmeyen birlik insanda dağıldığı
ve çözüldüğü için, kötülük ve kötü davranış olanaklıdır. Bu kötülük olanağın zemini Tanrı
olmasına karşın, gerçek bir dışavurmu ancak insanda ve onun bilinçaltı ve doğal dürtülere
teslim olan kişiliğinde söz konusu olabilir. İnsanlık tarihi bir nevi akılsal ve bilinçli iradenin
bilinçaltı itki ve dürtüleri denetleme ve yüceltmeye çalıştığı ahlaki çabalara tanıklık eder.
İnsan kendi kişiliğini ve ahlaki yönelimini kendi çabasıyla oluşturmalıdır. İnsana bu ahlaki
çabasında yardımcı olabilecek biricik zemin bilinçli iradesi olacaktır.

13.3. Hegel
Hegel’e göre ahlak, yalnızca kendi tikel ve bireysel hakkını ve iyiliğini istemeyen,
fakat özbilinçli bir şekilde evrensel hak ve iyiliğin arayışında olan iradeyi tanımlar. Gerçek
özgürlük ve iyi davranış, iradede cisimleşen evrensel ilkenin tanınmasını gerektirir. İrade ya
da istençte içerili evrensellik, tikel ve bireysel ilgilerin ötesinde başkalarının ve tüm insanların
hak ve hukuklarının tanınmasını gerektirir.
İnsan tini ve ruhunu bir kültür varlığı kılan ve doğal durumdan uzaklaştıran şey, tam
da iradede içerili bu evrensellik ve akılsallıktır. Yalnızca insanların bir ahlakı vardır, çünkü
yalnızca insanların bir aklı vardır. Tikel ve bireysel ihtiyaç ve ilgilerin ötesine uzanan
evrensel ilke ve ilgileri kavrayan, akılsal düşünme yetisidir. Bu bağlamda insan açısından
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tikel ve bireysel gereksinim ve ilgileri temel alan haz ve yarar, ahlaki davranışın tatmin edici
bir açıklamasını veremez.
Öte yandan Hegel’e göre iradede içerili evrensellik ilkesine işaret eden ahlak
(Moralitaet) kendi soyutluğu ve tek-yanlılığı içinde, ahlaki iyiliğin toplumsal bir yaşamın
temeli olmasını sağlayamaz. Bireysel öznelerde söz konusu olabilecek iyi bir irade toplumsal
yaşamdaki iyilik, huzur ve refah açısından önemli olmakla birlikte, yetersiz ve öznel bir
belirlenimdir. Bireylerin iyi bir irade ve keyfiyete sahip olmaları istenilir ve iyi bir şeydir,
fakat bunun bir garantisi, nesnel ve zorunlu bir gerçekliği yoktur. Bireyler iyi ya da kötü bir
irade ve keyfiyete sahip olabilirler. İradede içerili bu evrensellik ilkesini, akılsal ögeyi garanti
altına almak ve kalıcılaştırmak için, toplumsal kurumlara ihtiyaç vardır.
Aile, sivil toplum ve devlet gibi toplumsal örgütlenme ve kurumlar, ahlaki açıdan iyi
davranışları kalıcılaştırmanın ve garanti altına almanın önemli araçları olarak karşımıza
çıkmaktadır. Hegel bu kurumlarla birlikte ahlaki norm ve değerlerin, bireysel irade ve vicdan
gibi öznel ve keyfi bir zeminden nesnel ve kalıcı bir zemine taşındığı düşüncesindedir.
Kuşkusuz akılsal düşünüş bağlamında evrensel ilke ve normların ne oranda bilincine varıldığı
ve belli tikel kurumlar aracılığıyla garanti altına alındığı, tümüyle tarihsel gelişim süreci
içinde yanıtlanabilecek bir sorudur. Burada Hegel açısından altı çizilmesi gereken nokta,
toplumsal iyilik ve refahın, bireylerin keyfiyet ve kaprislerine bırakılamayacak kadar önemli
olduğu düşüncesidir. Toplumsal yaşamın iyilik ve refahı, soyut bireysel ahlakın biçimsel ilke
ve yasalarında değil, somut toplumsal yaşamın ahlaki norm ve kurumlarına dayanabilir.
Bireysel irade ve vicdanı da oluşturup eğiten somut toplumsal ilişki ve kurumlardır. Ahlaki
irade ve davranışların özneleri olan bireyler, toplumsal ilişki ve kurumlardan yalıtık var
olamaz ve yaşayamazlar. Hegel’e göre bireysel irade ve ahlaka dair tüm eleştiriler,
bireyselliğin toplumsal yaşamın vazgeçilmez bir bileşeni olduğunu kabul ettiğimizde derin bir
kavrayışa hizmet edebilir. Bireysel ahlakın eleştirisi onun değerin tümüyle yadsınması olarak
değil, tek yanlılığına dair bir saptama olarak okunmalıdır.
Hegel ahlakın soyut ve bireysel ilke ve kurallarının bağlayıcı birer norm ve toplumsal
yasaya dönüşmesi gerektiğinden hareketle, toplumsal ve kurumlaşmış ahlakı, törellik
(Sittlichkeit) olarak adlandırır. Örneğin bu bağlamda aile kurumu, dayanaklı bir iradeler
(istençler) topluluğu yaratmaya yönelik ilk çabadır. Hegel’e göre evliliğin temeli romantik
duygular ve yalın duyusal haz olamaz, çünkü duyum ve duygular kalıcı ve dayanaklı bir irade
ve davranışın garantisi ve zemini olamaz. Evlilik töreniyle bireysel arzu ve duygular
toplumsal onay ve kurumlaşma içinde bir nesnellik ve dayanıklılık edinirler. Aynı şekilde tüm
toplumsal örgütlenmeler ve tüm bu örgütlenmelerin doruğu ve çatısı olarak devlet, toplumsal
norm ve davranış kalıpları oluşturmaya, irade ve kişilikleri bu amaç uğruna eğitmeye
çalışırlar.
Hegel için özgürlük doğal ve toplumsal yasa ve normlardan bağımsız olmayı değil, bu
yasa ve normların akılsal olmasını imler. Aklımızın evrensel ilke ve kuralları, düşüncemizin
mantıksal işleyişi, bireysel ve öznel istem ve davranışlarımıza yol gösterdiği sürece bir
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özgürlükten söz edebiliriz. Toplumsal kural ve yasalar akılcı ve evrensel ilke ve kurallardan
beslendiği sürece, toplumu oluşturan bireysel iradeleri kısıtlamak yerine özgür kılarlar.
Kısaca özetlemek gerekirse Fichte, Schelling ve Hegel ağırlıklı klasik Alman
idealizminin üç önemli temsilcisi olarak rasyonalist ve idealist zeminli bir etik anlayışı ortaya
koymuşlardır. Toplumsal ve bireysel bir olgu olarak ahlakın insana özgü bir gerçeklik olduğu
ve insanı diğer hayvanlardan ayıranın da temel olarak akılsal düşünme yetisi olduğu göz
önüne getirildiğinde, ahlak olgusuna rasyonalist ve idealist bir perspektiften bakmanın çok
aykırı bir felsefi tutum olmadığı söylenebilir.
Öte yandan Alman İdealizminin bu üç önemli temsilcisi için, insan tümüyle rasyonel
ve ideal bir zeminden hareketle eyleyen ve davranan bir canlı değildir. İnsanın bedensel
varoluşundan kaynaklanan tüm doğal itki ve dürtüleri de onun davranışlarını ve toplumsal
gerçekliğini belirler. Burada Alman idealizmi için belirleyici olan nokta, ahlaki iyilik ve
özgürlüğün zeminini, aklın ve onun evrensel içeriğinin bireysel öznenin tikel ve tekil ilgilerini
denetlemesi ve yönetmesinde görmesidir.
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Uygulamalar
1) Kant’ın transendental felsefesi Alman idealizmi kapsamında karşımıza çıkan ahlak
anlayışlarını hangi noktolarda etkilemiştir? Tartışınız.
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Uygulama Soruları
1) Klasik Alman İdealizminin üç önemli temsilcisi Fichte, Schelling ve Hegel’i hangi
filozof ve onun hangi temel görüşleri derinden etkilemiştir? Açıklayınız.
2) Fichte ahlaki davranışın kaynağı olan transendental egoyu (ben) nasıl
tanımlamaktadır? Açıklayınız.
3) Schelling kötülük sorununa tanrısal ve insani gerçeklik düzleminde nasıl
yaklaşmaktadır? Açıklayınız.
4) Hegel için iradede içerili evrensellik ilkesi ne anlama gelmektedir? Açıklayınız.
5) Hegel ahlakın ve iyi davranışın bireysel öznenin keyfiyetine teslim edilmemesi için
neyi önermektedir? Açıklayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Dersimizin bu 13. bölümünde Alman idealizminin üç önemli temsilcisi olan Fichte,
Schelling ve Hegel’in ahlak felsefeleri ele alınıp incelenmiştir.
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Bölüm Soruları
1) “Fichte her türden empirik belirlenim ve kısıtlamadan bağımsız bir. . . .
düşüncesinden hareketle kendi felsefi sistematiğini ve etik anlayışını kurgulamıştır”
ifadesinde boş bırakılan yere gelecek sözcük aşağıdakilerden hangisi olabilir?
a) Mutlak ben
b) Öznellik
c) Transendental ben
d) Nesnellik
e) Pratik ben
2) Fichte’ye göre insanın ahlaksal doğasını oluşturan şey nedir?
a) Erdemli davranmak
b) Bir eylemi ya da davranışı sırf kendi uğruna yapmak
c) Toplumsal yaşama uygun yaşamak
d) Anlama yetisinin kategorilerine uygun yaşamak
e) Doğaya uygun yaşamak
3) Fichte için tam bağımsızlık ve özgürlük uğruna bir uğraş ve çaba içinde olan
ahlaki bir özne olmanın koşulu nedir?
a) Evrensel ve zorunlu yasaları keşfetmek
b) Doğaya hâkim olmak
c) Entelektüel sezgiye sahip olmak
d) Doğuştan gelen kimi evrensel ve zorunlu ahlaki ilkelere uygun yaşamak
e) Bilinçli özne olmak
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4) Fichte’nin ahlak felsefesinde kendisine özel bir değer yüklediği ve dolaysız bir
duygu olarak empirik ben ile transendental ben arasında bir köprü işlevi gören şey nedir?
a) Vicdan
b) Özgürlük
c) Ödev
d) İrade
e) Sezgi
5) Schelling’in ahlak analyışı için belirleyici olan iki kavram aşağıdaki şıklardan
hangisinde doğru verilmiştir?
a) Transendental Ben – Doğa
b) Özgürlük – Kötülük
c) Pratik Akıl – Teorik Akıl
d) Vicdan – Doğa
e) İrade – Tin
6) Spinoza’da olduğu gibi kötülüğü yalnızca insan için gerçek ve fiili bir durum
olarak görüp, Tanrısal varlık düzleminde yadsıyan filozof aşağıdakilerden hangisi olabilir?
a) Hume
b) Fichte
c) Kant
d) Schelling
e) Hegel
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7) Hegel’de ‘Moralitaet’ ve ‘Sittlichkeit’ olarak adlandırılan kelimelerin Türkçe
karşılıkları hangi şıkta doğru verilmiştir?
a) Bireysel ahlak – Toplumsal ahlak (törellik)
b) Transendental ahlak – Pratik ahlak
c) Bireysel ahlak – Doğal ahlak
d) Doğal ahlak – Toplumsal ahlak (törellik)
e) Ahlak – Pratik Ahlak
8) ‘Ahlakın, yalnızca kendi tikel ve bireysel hakkını ve iyiliğini istemeyen, fakat
özbilinçli bir şekilde evrensel hak ve iyiliğin arayışında olan irade’ olduğunu dile getiren
Alman İdealizmi temsilcisi kimdir?
a) Spinoza
b) Hume
c) Hegel
d) Descartes
e) Kant
9) Hegel’e göre yalnızca insanların bir ahlaka sahip olmasının sebebi nedir?
a) Entelektüel sezgiye sahip olmak
b) Akıl sahibi olmak
c) Anlama yetisine göre hareket etmek
d) Doğaya ait olmak
e) Dürtülerine hâkim olmak
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10) Ahlak felsefesi bağlamında Alman idealizmi için belirleyici olan nokta aşağıdaki
şıklardan hangisinde doğru verilmiştir?
a) Doğal ve fenomenal zorunluluğa teslim olmayan transendental ben, gerçek ve
hakiki anlamıyla ahlaki özgürlük ve öznelliğin zeminidir.
b) Kötülük yalnızca insan varoluş düzleminde onaylanır, Tanrısal varlık düzleminde
kötülük yadsınır.
c) Bilgimizin kaynağı duyu algısı olduğu için evrensel ve zorunlu bir bilgiden
bahsedemeyiz ve buna paralel olarak ahlaki değerlerimiz de göreli ve tikeldir.
d) Ahlaki açıdan yapılması gereken şey insanın davranışlarını salt dolaysız doyum ve
haz amacına teslim etmektir.
e) Ahlaki iyilik ve özgürlüğün zemini, aklın ve onun evrensel içeriğinin bireysel
öznenin tikel ve tekil ilgilerini denetlemesi ve yönetmesidir.

Cevaplar
1) c , 2) b , 3) e , 4) a, 5) b, 6) d, 7) a, 8) c, 9)b, 10) e
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14. HEGEL SONRASI AHLAK ANLAYIŞLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde Hegel sonrası felsefe, Schopenhauer’in kötümserlik etiği, Marksizm’in
ahlak anlayışı, Nietzsche’de ahlak ile pozitivizm, analitik felsefe ve pragmatizm konularını
öğreneceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Hegel sonrasında ortaya çıkan felsefe akımlarının etik anlayışlarının temel kavram
ve konuları nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Schopenhauer’in Kötümserlik
Etiği

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Schopenhauer’in ahlak
anlayışını ortaya koyabilir.

Okuma yaparak
Araştırma yaparak
Fikir yürüterek

Marksizm’in Ahlak Anlayışı

Marksist ahlak anlayışını
ortaya koyabilir.

Okuma yaparak
Araştırma yaparak
Fikir yürüterek

Nietzsche’de Ahlak

Nietzsche’nin ahlak
anlayışını ortaya koyabilir.

Okuma yaparak
Araştırma yaparak
Fikir yürüterek

Pozitivizm, Analitik Felsefe ve
Pragmatizm

Pozitivizm, Analitik Felsefe
ve Pragmatizm gibi felsefi
akımlar kapsamında gelişen
ahlak anlayışını ortaya
koyabilir.

Okuma yaparak
Araştırma yaparak
Fikir yürüterek
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Anahtar Kavramlar
 Kötümserlik
 Güç İstenci
 Pragmatizm
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Giriş
Hegel sonrası felsefedeki ahlak anlayışlarını ele aldığımız bu son bölümde, öncelikle
Schopenhauer’un kötümserlik etiğine, genel hatlarıyla Marksist etiğe, Nietzsche’nin ahlak
felsefesinin bazı temel özelliklerine değinilmiştir. Hegel sonrası felsefi hareketler olarak
pozitivizm, analitik felsefe ve pragmatizm de bu bölümde kısaca ele alınmıştır.
Hegelci felsefenin sahip olduğu akılcı ve idealist iyimserlikten çok uzak olan
Schopenhauer, insan yaşamını ve tüm evreni egemenliği altına almış akıl-dışı bir kör iradeden
söz eder. İnsanın ahlaki esenliği bu kör iradenin bilincine varmayı ve ona elden geldiğince
direnmeyi gerektirir. Bu kör iradenin yok edilmesi mümkün olmamakla birlikte, kişi ona karşı
estetik, ahlaki ve dinsel bir karşı duruş ve direniş içine girebilir.
Marksizm insanın manevi ve ahlaki açıdan özgürleşmesini, ekonomik ve toplumsal
açıdan özgürleşmesine bağlar. İnsan bilincini ve kişiliğini belirleyen asıl şey içinde yaşadığı
nesnel ve toplumsal gerçeklik ve ilişkileridir. İnsan pratik gerçekliği ve ahlaki edimleri ancak
toplumsal pratik ve bu bağlamda öncelikle üretim güç ve ilişkileri dönüştürülerek
iyileştirilebilir.
Nietzsche her türden evrensel ahlak anlayışını eleştirir ve temel olarak iki tür ahlaktan
söz eder; efendi ve köle ahlaklar. Güç istenci ve yaşamın onaylanması efendi ahlakının özünü
oluşturur. Efendi ahlakında iyi olan, soylu olan anlamına gelir. Köle ahlakı ise daha çok
toplumsal çoğunluğu oluşturan köle ruhlu insanların ahlakıdır. Köle ahlakında iyi olan
toplumsal çoğunluğun, toplumsal sürünün yararına olandır. Köleler açık bir güç istenciyle
yaşamın temel değerlerini açıkça onaylanmak yerine, sinsi ve ikiyüzlü bir eşitlik söylemiyle
ortaya çıkarlar.
Pozitivizm, analitik felsefe ve pragmatizm ise genel olarak bilimlerin ve özellikle de
doğa bilimlerin gelişmesi, endüstriyel ve teknolojik devrimlerden etkilenmiş felsefe akımları
olarak, insanın ahlaki gerçekliğine olgusal ve empirik gerçeklik temelinde yaklaşırlar. Bu
felsefe akımları ahlakın, spekülatif ve metafizik kurgular çerçevesinde değil, olgusal
gerçekliğine dayanan bir düşünüş ve analiz sonucunda anlaşılabileceğini savunurlar.
Pragmatizm toplumsal pratik ve yararın ahlaki iyiliğin özü olduğunu ileri sürer.
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14.1. Hegel Sonrası Felsefe
Alman idealizminin son büyük temsilcisi Hegel 1831’deki ölümüyle ardında büyük ve
devasa bir miras bıraktı. Bu mirası sahiplenenler olduğu gibi eleştirenler de oldu. Hegel’i
izleyenler, yani eleştirel bir tonda da olsa onun felsefi mirasını tümüyle reddetmeyen belli
oranda kabul eden ya da tümüyle sahiplenen düşünürler genel olarak iki gruba ayrılır: sağ ve
sol Hegelciler. Sağ Hegelciler genellikle Hegelci sistematiğin panteist ve materyalist
yorumlarına karşı çıkan, Hegel’in felsefi görüşleriyle Hristiyan teolojisi arasındaki mesafeyi
açmamaya çalışan düşünürlerdir. Önemli temsilcileri arasında K. Rosenkranz, J. E. Erdmann
ve I. H. Fichte’nin (ünlü Alman İdealisti J. G. Fichte’nin oğlu) olduğu sağ kanat genel olarak
muhafazakâr filozoflardı. Önemli temsilcileri arasında D. F. Strauss, L. Feuerbach, K. Marx
ve F. Engels’in olduğu sol kanat Hegelciler ise Hegelci felsefenin daha materyalist, seküler ve
ateist bir yorumuyla kendi felsefi görüşlerini temellendiriyorlardı.
Ayrıca Hegel sonrası felsefe tarihinin Hegel’in felsefi sistemini aşan bir sistem
anlayışıyla değil, karşıt tezler ve belirlenimler arasında yaptıkları analitik ayrım ve tek-yanlı
vurgularla ön plana çıktıklarını da dile getirilebilir. Bu bölümde ahlak felsefesi bağlamında
Hegel sonrası düşünür ve filozoflardan Schopenhauer, Marx ve post-modern düşünceyi de
etkileyen Nietzsche’in ahlak anlayışlarına kısaca değinilecektir. Yine ayrıca pozitivizm ve
pragmatizmin ahlak anlayışları da kısaca özetlenecektir.

14.2. Schopenhauer’in Kötümserlik Etiği
Schopenhauer, Hegel’in aydınlanmacı felsefi gelenekten devraldığı rasyonalist
iyimserliğinden çok uzak bir filozoftur. Hegel’e yönelik eleştirileri genel olarak öfke dolu
hakaretlerle birlikte dile getirilirler. Hegel ile aynı dönemde Berlin Üniversitesi’nde bulunmuş
ve onun gölgesinde kaldığı için üniversitedeki görevinden ayrılmıştır. Schopenhauer
Hegel’den farklı olarak aklın her şeyin özünü belirleyen tözsel güç olduğu düşünmüyordu.
Ona göre aklı kendisine tabi kılan akıldışı bir irade söz konusuydu.
Schopenhauer için bu akıldışı irade kendisini yalnızca insanda gösteren bir olgu
değildir. İrade kendisini fiziksel, organik ve insani tarzlarda ortaya koyabilir. Fiziksel alanda
irade kendisini olgular arasındaki çekim kuvvetleri, kimyasal ve elektriksel dürtüler şeklinde
ortaya koyar. Organik alanda yaşama ilişkin temel itki ve dürtüler şeklinde ortaya çıkan irade,
insanda kendisini bilinçle dolayımlı bir tarzda ortaya koyar. İnsanda bilinçle birlikte ortaya
çıkan irade bir yaşama gücü ve istemi olarak, acıya yol açar. Bunun nedeni doyurulması
imkânsız ihtiyaç ve arzuların bir ifadesi olan bu akıldışı ve kör iradenin bilincinin, insanı
çaresiz bırakarak acıya yol açmasıdır. Schopenhauer’a göre insanlarda akılsal düşünme yetisi
ve bilinç yükseldikçe bu söz konusu acı ve mutsuzluk artacaktır, çünkü durumun kötülüğü ve
çaresizliğine durumun kavranmasından kaynaklanan bilincin yarattığı umutsuzluk da
eklenecektir.
İradenin köleliğinden kurtulmanın çeşitli yollarından söz edilebilir. Schopenhauer
hepsi aynı ağırlıkta olmamakla birlikte üç çözüm yolu ve yöntemi önerir; estetik, ahlaki ve
dinsel. Estetik seyredişte kişi algı nesnesine karşı ilgisiz bir konumlanış içindedir. Estetik
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algımızı uyaran güzel bir nesneyi, temel ve belirleyici itki ve dürtüleri uyaran bir nesne olarak
alırsak, estetik seyrediş ve algının arılığından ve otantikliğinden uzaklaşmış oluruz. Estetik
deneyim ve yaşantı temel olarak beni kölesi kılan itki ve dürtülerimi uyaran deneyim ve
yaşantılardan farklı bir içeriğe ve biçime sahiptir. Estetik deneyimde nesne benim için, istek
ve arzularım açısından ifade ettiği pratik değerle değil, sırf bir algı içeriği olarak bende
yarattığı hoşnutluk duyguyla var olur. Schopenhauer için en azından geçici de olsa, estetik
seyrediş ve deneyimle, istek ve arzularıma kölelikten uzaklaşırım.
Akıldışı kör iradenin köleliğinden kurtulmanın bir diğer yolu da ahlaki yönelimdir.
Schopenhauer’a göre, her türlü bencillik, çatışma ve nefrete yol açan kör yaşama arzusu ve
iradesi, her türlü kötülüğün de kaynağıdır. Bu durumda ahlak ve erdemli davranış, bizi kölesi
kılan bu akıldışı kör iradenin yadsınması ve olumsuzlanmasını içermelidir. Ahlakın özü bu
noktada aranmalıdır. Kör iradenin boyunduruğuna karşı bir başka çözüm yolu da dinsel perhiz
ve çilecilik yoluyla kurtuluşa ermedir. Dindarın dünyevi olana fazla bel bağlamama, azla
yetinme, oruç tutma, yani dinsel ve metafizik değerler adına kendini denetleme ve
olumsuzlama arayışları bu çözümün özünü oluşturur. Schopenhauer son kertede insanın tüm
gerçekliği ve yaşamını bir düşkünlük ve suç biçiminde tarif eder.

14.3. Marksizm’in Ahlak Anlayışı
Marksist felsefenin kurucuları K. Marx ve F. Engels’dir. Marksizm toplumda egemen
olan üretim güç ve ilişkilerinden hareketle tüm kültürel yapıyı anlamaya ve analiz etmeye
çalışır. İnsanların ahlaki bilinç ve iradeleri dâhil tüm toplumsal ve kültürel dokunun, egemen
ekonomik yapı ve sınıfsal ilişkilerle şekillendiğini savlayan Marksizm, insanların maddi
yaşam koşulları değişmeden gerçek bir özgürleşmeye sahip olamayacaklarını düşünür. Maddi
ve ekonomik koşul ve ilişkiler bağlamında özgür olamayan insanların ahlaki olarak
yargılanması, var olan sınıfsal ilişkilerden bağımsız evrensel bir ahlak ve iyilik düşüncesi
kelimenin kötü anlamıyla idealist ve ideolojik bir bakış açısına işaret edecektir.
Marx kendisinden önceki filozofların dünyayı yalnızca çeşitli biçimlerde
yorumlamaya çalıştıklarını, oysa asıl yapılması gerekenin dünyayı değiştirmek olduğu
iddiasındadır. Dünyayı değiştirmek tam da yukarıda değindiğimiz üzere, öncelikle insanların
içinde bulunduğu maddi ve ekonomik koşulları, üretim güç ve ilişkilerini değiştirmeye işaret
eder. Devrimci bir müdahale sonucunda ortaya çıkacak böyle bir değişim, dünyayı doğru bir
şekilde analiz edip yorumlamakla yetinmeyip, örgütlü bir güç bağlamında var olan üretim güç
ve ilişkilerini altüst edip değiştirmek anlamına gelir. Üretim güç ve ilişkileri değiştiğinde
insanların içinde bulunduğu tüm toplumsal hiyerarşi, kendilerine ve başkalarına ilişkin
ideolojik algı da değişmiş olacaktır. İnsanların ahlaki olarak özgürleşmeleri toplumsal ve
ekonomik ilişkiler bağlamında özgürleşmesini takip eden bir süreçtir.

14.4. Nietzsche’de Ahlak
Nietzsche bütün insanları bağlayacak evrensel bir ahlak düşüncesine karşı eleştirel bir
yaklaşım içindedir. Genel ve alışıldık anlamıyla ahlakı toplumun uzun erimli çıkarlarının ve
varlığının belli bir düzen içinde sürdürmesinin aracı olarak gören Nietzsche, bu bağlamda
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ahlakın bireyin toplumun çıkarları doğrultusunda yontulup biçilmesi olduğu görüşündedir.
Birey içinde bulunduğu toplum tarafından öyle bir zorlama ve ikna aracılığıyla biçimlendirilir
ki toplumun bireye dayattığı tüm ilke ve normlar birey tarafından içselleştirilerek özümsenir.
Toplumsal değerler bu anlamda bireyin vicdanında kristalize olurlar, onun bizzat vicdanı
olurlar. Toplumsal değer ve normlara bağlılık böylece içten bir kabul ve rızanın dışavurmuna
dönüşür. Birey topluma tabi olmaktan, çoğunluğun değeriyle yaşamaktan gönüllü bir tarzda
haz alan bir köleye dönüşür.
Nietzsche’ye göre temel olarak iki tür ahlaktan söz edilebilir; efendi ve köle ahlakları.
Hem efendi ahlakı hem de köle ahlakının kimi özellikleri farklı toplum ve bireylerde birbirine
karışmış olarak bulunabilir. Nietzsche’nin asıl olarak ve öncelikle değer verdiği efendi
ahlakında, iyi olan soylu olana eşittir. Değer yargısı eylem ve davranışlardan çok kişilere
yöneliktir. Köle ahlakında iyi olan topluma yararlı olan, yanı toplumsal sürüyü oluşturan
kölelerin yararına olandır. Kölelere karşıt kutbu oluşturan aristokratlar ya da soylular, doğal
içgüdü ve itkilerini, doğanın kendilerine bahşettiği yeteneklerini kullanmaktan çekinmez ve
geri durmazlar. Kendi doğalarından kaynaklanan arzuları için savaşmayı göze alırlar. Buna
karşın köle ruhlu insanlar ise kendilerini köleleştiren yetersizlik ve korkularından dolayı,
efendi ahlakını savunan ve yaşayan soylulara karşı içsel bir tepkiyle biçimlenen bir ahlak
anlayışına sahiptirler. Kendilerinden üstün soyluların güç ve otoritelerine karşı durabilmek
için, ikiyüzlü, sinsi ve dolaylı taktiklere sarılırlar. Köle ruhlu insanlar kendilerinden daha
değerli ve üstün olan aristokrat ya da soylu ruhlu kişileri kendi düzeylerine indirmek için,
alçakgönüllülük, duygudaşlık gibi kadınsı değerleri, demokrasi ve eşitlik gibi politik değerleri
savunurlar. Kölelerin ahlaki direnişlerine hizmet eden başka bir unsur da Yahudi-Hıristiyan
dinsel geleneğinde egemen olan köleliğe uygun ahlaki perspektiftir. Yaşam değerleri ve
bireyin doğal istemleri için açık ve dürüst bir savaştan çok kölece bir teslimiyet ve uzlaşmayı
savunan tüm gelenekler ve onların değerleri reddedilmelidir. Köle ruhlu insanlar
gerçekleştirmekten korktukları tüm yaşam değerlerini kötülerler, tüm temel içgüdülerini
bastırırlar ve bunun sonucunda içten içe bir hınç ve öfke biriktirirler. Tüm bu içerleme, hınç
ve öfkeye karşın yaşam değerleri için gerçek ve soylu bir kavgadan geri dururlar. Kendi
yaşam değerleri için gerçek bir cesarete sahip değildirler. Yaşamın hakiki zeminini oluşturan
güce saygı duymaktansa ikiyüzlü bir alçakgönüllüğü erdem olarak yutturmaya çalışırlar.
Nietzsche Sokratik-Platonik geleneğin rasyonalizm ve idealizm temelli evrensel ahlak
anlayışını da eleştirir ve Pre-Sokratik gelenekte hüküm sürmüş olduğunu düşündüğü soylu ve
trajik ahlak ve erdem anlayışını olumlar. Ona göre güç istenci yaşamın özünü oluşturur ve güç
haktır ilkesi efendi ahlakın temelini oluşturur. Tüm bilim ve felsefe eğer yaşama iradesi ve
gücümüzü artırıyorsa, olumlanabilir. Yaşamı olumlamayan, bireyin güç istencini
olumlamayan hiçbir şey olumlanmamalıdır. Yaşam değerlerini olumlamayan her şey düşmüş
ve yozlaşmış bir yaşamın belirtileri olarak okunabilir. Nietzsche yaşam değerlerine sırtını
dönen bu düşkünlük ve yozlaşmışlığı dekadans olarak adlandırır.
Nietzsche’nin her türden evrensel ve zorunlu ahlak anlayışını eleştirmesi,
aydınlanmacı ruhun rasyonalist iyimserliğine eleştirel tavır alışı, onu post-modern düşünüş ve
felsefeler için de önemli bir referans noktası kılmıştır.
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14.5. Pozitivizm, Analitik felsefe ve Pragmatizm
Doğal bilimler alanındaki gelişmeler, endüstriyel gelişim ve teknolojik yeniliklerle de
beslenen felsefi düşünüş hareketleri pozitivizm, analitik felsefe geleneği ve pragmatizm
olarak sıralanabilir. Bu felsefi yöneliş ve hareketler aynı zamanda Hegelci felsefenin olgusal
gerçeklik ve empirik deneyimden uzak olduğu düşünülen spekülatif ruhuna ve yapısına da bir
tepki olarak görülebilir. Bu alt başlık altında tüm bu felsefi anlayış ve hareketlere ahlaki
görüşleri bağlamında kısaca değinilecektir.
Pozitivizm genel olarak teolojik ve metafizik spekülasyonlara bir tepki olarak olgulara
geri dönmemiz gerektiğini savunurken, analitik felsefe felsefeyi olgulara ve deneysel
gerçekliğe dayanmayan spekülasyonlardan uzak tutmayı amaçlar ve bu bağlamda felsefenin
bilimlerin ve özellikle de doğal bilimlerin önermelerinin bir analizine indirgenmesi
gerektiğini savunur. Pragmatizm ise bilginin ve felsefenin değerinin insan yaşamı için pratik
değerinde aranması gerektiğini savlar.
Pozitivizmin kurucusu Auguste Comte için ne teolojik düşünüşün tanrıları ne de
metafizik düşünüş ve spekülasyonaların olguları aşan güç ve kavramları olgusal bir
temellendirme ve değere sahiptirler. Ahlaki ve politik açıdan asıl referans ve hareket noktamız
insanlar olmalıdır, çünkü insanlar gerçek ve olgusaldırlar. Dinin tanrılarına ve metafizik
değerlere adanmış tüm güç ve enerjimiz bundan böyle insanlığın gerçek ve olgusal
sorunlarına harcanmalıdır.
Pragmatizm için ise nasıl ki tüm teorik çabamızın ve bilgimizin değeri onun pratik
sonuçlarında, toplum için bize sağladığı yararda aranmalıysa, ahlaki ilke ve normlarımızın
değeri de pratik sonuçları ve topluma sağladığı yararlarda aranmalıdır.
Analitik felsefe ise felsefenin görevinin bundan böyle metafizik hakikatlere ulaşmak
olmadığını, filozofların yapabilecekleri en iyi şeyin, bilim adamlarının olgusal gerçekliğe dair
önermelerini analiz edip anlamlarını açığa kavuşturmak olduğunu vurgular. Bu anlayış
bağlamında da öğüt verici ve normatif bir ahlak felsefesinden çok, ahlaksal önermelerimizin
anlamlarını analiz etmeyi ve günlük yaşam pratiğinin bileşenleri olarak açıklığa kavuşturmayı
amaçlayan analitik bir etiğe yönelmişlerdir.
Kısaca özetlemek gerekirse Hegel sonrası felsefenin onun ansiklopedik felsefe
sistemini yeni ve daha büyük bir sistemle aşmaktan çok, Hegel’in spekülatif karakterli
idealizmine bir tepki içinde biçimlendikleri söylenebilir. Bu anlamda Hegel sonrası felsefede
olgucu, materyalist, analitik ve pragmatist bakış açılarının daha belirleyici bir role sahip
oldukları görülmektedir. Olguculuk (pozitivizm), materyalizm ve özel olarak Marksizm,
analitik felsefe geleneği ve ayrıca Amerikan pragmatizmi, ahlak olgusuna rasyonalist ve
idealist bir perspektiften bakan Alman idealizminden oldukça farklı perspektiflere sahip
felsefelerdir.
Schopenhauer’in akıl-dışı iradeye dayanan kötümserlik etiği Nietzsche’nin güç
istencine dayalı etik anlayışıyla birlikte, Hegelci rasyonalizm ve idealizme bir tepki olarak
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okunabilir. Hem Schopenhauer hem de Nietzsche’nin etik anlayışlarında kişiselliğin ve
bireysel öznelliğin önem kazanmış olduğu söylenebilir.
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Uygulamalar
1) Hegel sonrası felsefe akımlarının ortaya koyduğu temel etik sorunlar ve bunlara
ilişkin ortaya konulan çözüm önerilerini özetleyiniz.
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Uygulama Soruları
1) Schopenhauer’un ahlak felsefesinin (etiğinin) temel özellikleri nasıl sıralanabilir?
Özetleyiniz.
2) Marksizm ahlak olgusunu nasıl bir temelden hareketle anlamaya çalışır?
Açıklayınız.
3) Nietzsche’e efendi ve köle ahlaklarını nasıl tanımlar? Açıklayınız.
4) Nietzsche’de “güç istenci” ne anlama gelmektedir? Yorumlayınız.
5) Pozitivizm, Analitik Felsefe ve Pragmatizm ahlak olgusuna nasıl yaklaşırlar?
Açıklayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Hegel sonrası felsefedeki ahlak anlayışlarını ele aldığımız bu son bölümde, öncelikle
Schopenhauer’un kötümserlik etiğini, genel hatlarıyla Marksist etiği, Nietzsche’nin ahlak
felsefesinin bazı temel özelliklerini öğrendik. Ayrıca, Hegel sonrası felsefi hareketler olarak
pozitivizm, analitik felsefe ve pragmatizmi de bu bölümde kısaca tanıdık.
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Bölüm Soruları
1) İnsan yaşamının ve tüm evrenin akıl-dışı kör bir iradenin eğemenliği altında
olduğunu ileri süren ve ahlak anlayışı kötümserlik etiği olarak nitelenen filozof
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Nietzsche
b) Schopenhauer
c) Marx
d) August Comte
e) Hegel
2) İnsanın manevi ve ahlaki açıdan özgürleşmesini, ekonomik ve toplumsal açıdan
özgürleşmesine bağlayan ve insan bilinci ile kişiliğini belirleyen şeyin içinde yaşadığı
toplumsal gerçeklik ve ilişkiler olduğunu ileri süren felsefi görüş nedir?
a) Pragmatizm
b) Rasyonalizm
c) Pozitivizm
d) Marksizm
e) Empirizm
3) İyi olan toplumsal çoğunluğun yararına olandır, görüşünü benimseyen köle ahlakı
ile iyi olanın soylu olan anlamına geldiği efendi ahlakı olmak üzere iki tür ahlaktan bahseden
filozof kimdir?
a) Nietzsche
b) August Comte
c) Schopenhauer
d) Marks
e) Kant
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4) İradenin köleliğinden kurtulmanın estetik, ahlaki ve dinsel olmak üzere üç çözüm
yolu olduğunu ileri süren filozof aşağıdakilerden hangisidir?
a) Marks
b) August Comte
c) Nietzsche
d) Feuerbach
e) Schopenhauer
5) Nietzsche’nin ahlak anlayışına ilişkin aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
a) Güç istenci ve yaşamın onaylanması köle ahlakının özünü oluşturur.
b) İnsan ahlaki esenliği için kör iradeye karşı estetik, ahlaki ve dinsel bir karşı duruş
içinde bulunabilir.
c) Güç istenci yaşamın özünü ve güç haktır ilkesi de ahlakın temelini oluşturur.
d) İnsanın ahlaki edimleri ancak toplumsal pratik ve bu bağlamda üretim güç ve
ilişkileri dönüştürülerek iyileştirilebilir.
e) Toplumsal pratik ve yarar ahlaki iyiliğin özünü oluşturur.
6) Nietzsche’nin Post-modern düşünüş ve felsefeler için önemli bir referans noktası
olmasının sebebi nedir?
a) Ahlaki ilke ve normlarımızın değerini pratik sonuçları ve topluma sağladığı yararda
araması
b) İnsanın ahlaki gerçekliğine olgusal ve empirik gerçeklik temelinde yaklaşması
c) Normatif bir ahlak felsefesinden çok, ahlaksal önermelerimizin anlamlarını analiz
etmeyi ve günlük yaşam pratiğinin bileşenleri olarak açıklığa kavuşturmayı amaçlaması
d) Her türden evrensel ve zorunlu ahlak anlayışını eleştirmesi ve aydınlanmacı ruhun
rasyonalist iyimserliğini eleştirel tavır alışı
e) İnsanların maddi yaşam koşulları değişmeden gerçek bir özgürleşmeye sahip
olamayacalrını düşünmesi
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7) Ahlaki ve politik açıdan asıl referans ve hareket noktamızın insanlar olması
gerektiğini, çünkü insanların gerçek ve olgusal olduklarını savunan filozof aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Nietzsche
b) Marks
c) August Comte
d) Schopenhauer
e) Fichte
8) “Pozitivizm, Analitik felsefe ve Pragmatizm, insanın ahlaki gerçekliğine. . .ve. . .
gerçeklik temelinde yaklaşırlar” ifadesinde boş bırakılan yerlere gelmesi gereken sözcükler
hangi şıkta doğru verilmiştir?
a) Olgusal – Empirik
b) İdealist – Rasyonel
c) Empirik – İdealist
d) Olgusal – Determinist
e) İdealist – Determinist
9) Felsefenin görevinin bundan böyle metafizik hakikatlere ulaşmak olmadığını,
filozofların yapabilecekleri en iyi şeyin, bilim adamlarının olgusal gerçekliğe dair
önermerlerini analiz edip anlamlarını açığa kavuşturmak olduğunu savunan felsefi görüş
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Rasyonalizm
b) İdealizm
c) Realizm
d) Öznel idealizm
e) Analitik Felsefe
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10) Ahlaki ilke ve normlarımızın değerinin pratik sonuçlarda ve topluma sağladığı
yararlarda aranması gerektiğini ileri süren felsefi görüş aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru
verilmiştir?
a) Pozitivizm
b) Empirizm
c) Pragmatizm
d) İdealizm
e) Analitik Felsefe

Cevaplar
1) b , 2) d, 3) a, 4) e , 5) c, 6) d, 7) c, 8) a, 9) e, 10) c
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