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ÖNSÖZ
Bu çalışma, Değer Felsefesi disiplininin kısa tarihini, temel sorunlarını, bu sorunlarla
ilgili ortaya konulan teorileri, bu teorilerin ileri sürdüğü iddia ile argümanları ve bu teorilerle
ilgili karşı eleştirileri genel olarak tanıtmayı amaçlamaktadır.
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YAZAR NOTU
Değer Felsefesi adlı bu derste, değer ve ilgili kavramlarla ilgili felsefe tarihindeki
görüşler incelenmeye çalışılacaktır. Bu bağlamda bu derste, değerle ilgili temel sorunlar, bu
sorunlarla ilgili ortaya konulan teoriler, bu teorilerin ileri sürdüğü iddia ile argümanlar ve bu
teorilere karşı eleştiriler genel olarak ele alınacaktır. Böylece öğrenciler bu derste, değer ve
değer yargılarının doğası, farklı değer türlerinin olup olmadığı, varsa neler oldukları,
değerlerin nasıl hesaplanabileceği ve kendinde değerin ne olduğuyla ilgili felsefe tarihinde
ileri sürülmüş temel görüşleri öğrenebileceklerdir.
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1. DEĞER FELSEFESİNE GİRİŞ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.1. Değer Felsefesinin Tarihi
1.2. Değer Felsefesinin İlgilendiği Sorunlar
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Değer Felsefesi nasıl ortaya çıkmıştır?
2. Değer Felsefesi disiplininin inceleme alanı ve felsefenin diğer disiplinleri
arasındaki yeri nedir?
3. Değer Felsefesi hangi sorunlarla ilgilenir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

1.1. Değer Felsefesinin
Tarihi

Değer Felsefesinin tarihini
genel olarak öğrenmek.

1.2. Değer Felsefesinin
İlgilendiği Sorunlar

Değer Felsefesinin ne
olduğunu ve ilgilendiği
sorunları kavramak.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar
 Değer
 Değerlendirme
 Değer Teorisi
 Normatif Teoriler
 Meta-normatif Teoriler
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Giriş
Bu bölümün ilk kısmında Değer Felsefesi disiplininin tarihi kısaca anlatılacak, bu
kavramın ve disiplinin nasıl ortaya çıktığından genel olarak bahsedilecektir. Bölümün sonraki
kısmında Değer Felsefenin ne olduğu ve hangi problemlerle ilgilendiği genel olarak
belirtilecektir.
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1.1. Değer Felsefesinin Tarihi
‘Değer’, ‘değerlendirme’ ve bağlantılı terimler hem günlük dilde, hem de felsefe ve
diğer alanlarda farklı şekillerde kullanılmaktadır. ‘Değer’ teriminin kullanımı bir zamanlar
sınırlı olduğundan, onun anlamı günümüze göre bir derece daha açıktı. Değer, temel olarak
ekonomiyle bağlantılı bir terimdi ve bir şeyin kıymeti, ederi, değerlendirme de o şeyin
kıymetini tahmin etme anlamına geliyordu. Fakat daha sonra, bazı filozoflar, özellikle Rudolf
Hermann Lotze, Albrecht Ritschl, Schopehauer ve Friedrich Nietzsche kendi düşüncelerinde
ona temel bir rol verdiler ve terimin anlamını genişlettiler. Bu filozoflar ve sonrasında ‘değer’
ve ‘değerlendirme’ terimleri felsefede farklı anlamlara veya kullanımlara sahip olmaya
başladı. ‘Değer’ terimi günümüzde; iyi, ahlaken doğru, güzel, faydalı vb. gibi birçok olumlu
terimin ve kötü, ahlaken yanlış, çirkin, faydasız vb. gibi birçok olumsuz terimin
kullanımlarını içine olan bir terim gibi kullanılabilmektedir. Değer ve değerlendirmeyle ilgili
soru ve sorunlar da, iyi ve kötü, ahlaken doğru ve yanlış, güzel ve çirkin, faydalı ve faydasız
vb. gibi birçok şeyle ilgili soru ve sorunları kapsamakta gibi görünmektedir.
Günümüzde Değer Felsefesi bağlamında incelenen bu kavramların ve onlarla ilgili
sorunların ve teorilerin izi aslında Antik Çağa kadar sürülebilir. Çünkü Sokrates ve
Platon’dan beri filozoflar, iyi, güzel, ahlaki doğru vb. gibi kavramlarla ilgili soru ve sorunları
tartışmışlardır. Ama 19. yüzyılın sonunda, bütün bu kavram, sorun ve sorunların daha sonra
göreceğimiz gibi olguyla değil, değerle ilgili bir alana ait olduğuna dair bir düşünce doğdu.
Böylece etik, estetik, hukuk, ekonomi, eğitim vb. gibi alanlardaki sorunların genel bir değer
teorisi, değer incelemesi içerisinde daha sistematik bir çözüme kavuşturulabilecekleri
düşünüldü.
Bu düşünce Franz Brentano’nun Empirik Bakış Açısından Psikoloji (1874) ve diğer
eserlerindeki düşüncelerinde kökenini buldu ve Franz Brentano’nun iki Avusturyalı izleyicisi
olan Alexius Meinong ve Christian von Ehrenfels’in yazılarında olgunlaştı. Alexius
Meinong’un Değer Teorisi Hakkında Psikolojik-Etik İncelemeler (1894) adlı eseri ve
Christian von Ehrenfels’in iki ciltlik Değer Teorisi Sistemi) (1897–1898) adlı eseri değer
teorisiyle ilgili ilk çalışmalar olarak görülebilir. Bu düşünce daha sonra, 20. Yüzyıldaki iki
Alman felsefeci olan, Max Scheler’in Etikteki Biçimselcilik ve Materyal Değer Etiği (1913,
1916) adlı eseri ve Nicolai Hartmann’ın üç ciltlik Etik (1926) adlı eserlerinde de görüldü. Bu
belirtilen felsefeciler ve diğerlerinin sayesinde, genel değer teorisi düşüncesi Kıtada ve Latin
Amerika’da popüler oldu.
Değer teorisi düşüncesinin, Bernard Bosanquet, W. R. Sorley, J. M. Mackenzie, John
Laird ve J. N. Findlay’nin eserleriyle İngiltere’de de etkisi oldu. Bu etkinin daha sonraki
yıllardaki örneği olarak, John N. Findlay’nin Meinong’un Nesne ve Değerler Teorisi (1963);
Dil, Zihin ve Değer (1963) ve Değerler ve Yönelimler (1968) adlı eserleri belirtilebilir. İngiliz
filozoflar genelde iyi ve ahlaki olarak doğru gibi geleneksel terimlere bağlı olduklarından
değer teorisi düşüncesinin etkisi diğer yerlere göre daha az olsa da 20. Yüzyılın başında,
İngiliz felsefeciler, değer teorisinin alanına giren önemli çalışmalarda bulundular. Bunların en
önemlileri, G. E. Moore’un Etiğin İlkeleri (1903), Hastings Rashdall’ın İyi ve Kötünün Teorisi
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(1912) ve W.D. Ross’un Ahlaki Doğru ve İyi (1930) adlı eserleridir.
Değer teorisi düşüncesi 1. Dünya savaşından önce ve sonra Amerika Birleşik
Devletleri’nde ilgiyle karşılandı. O, Hugo Münsterberg ve W. M. Urban tarafınan tanıtıldı ve
Ralph Barton Perry, John Dewey, E. W. Hall ve daha sonra C. I. Lewis ve Paul W. Taylor
tarafından benimsendi ve sürdürüldü. Bu konudaki önemli eserler olarak Ralph B. Perry’nin
Genel Değer Teorisi (1926) ve Değer Türleri (1954); John Dewey’nin Değerlendirme
Teorisi (1939) ve C. I. Lewis’in Bilgi ve Değerlendirmenin Analizi (1946) adlı eserleri
sayılabilir. Değer, değerler ve değerlendirme terimleriyle ilgili geniş ölçekli tartışma
devamında psikoloji, sosyal bilimler, insan bilimleri ve hatta günlük tartışmalara kadar
yayıldı.
Yakın dönemde de değer felsefesiyle ilgili önemli çalışmalar yapılmıştır. Bunlardan
sadece birkaçı olarak, R. Nozick’in Felsefesi Açıklamalar (1981), D. Wiggins’in İhtiyaçlar,
Değerler, Hakikat (1987), H. P. Grice’ın Değer Fikri (1991) ve H. Richardson’ın Nihai
Amaçlar Hakkında Pratik Akılyürütme (1994) adlı eserlerinden bahsedilebilir.1
Günümüzde İngilizce akademik çalışmalar yapılan dünyada değerle ilgili doğrudan ya
da dolaylı çalışma yapanlar, çalışmalarında bu alan için ‘Value Theory’ terimini de
‘Axiology’ terimini de kullanmışlardır. Bu farklı adlandırma günümüzde de devam
etmektedir. Bazı felsefeciler alan için ‘Value Theory’ terimini2, bazıları ‘Axiology’ terimini3;
bazılarıysa, bu iki terimi birbirlerinin yerine geçecek şekilde kullanır.4 ‘Value Theory’
İngilizce Değer Teorisi anlamına gelir. ‘Axiology’ terimiyse Yunanca aksios, değerli, dikkate
değer, önemli ve logos, teori ya da inceleme terimlerinin birleştirilmesinden oluşmuştur ve
İngilizce yazan felsefe dünyasına Urban tarafından Almanca Werttheorie’nin çevirisi olarak
tanıtılmıştır.5 Biz ‘Değer Teorisi’ ya da ‘Aksiyoloji’ terimleri yerine ‘Değer Felsefesi’
terimini kullanacağız.

1.2. Değer Felsefesinin İlgilendiği Sorunlar
Değer Felsefesinin ilgilendiği sorunlar, onun nasıl tanımlandığına ve felsefe
disiplinleri arasında nasıl konumlandırıldığına bağlı olarak değişmektedir.

William K. Frankena, “Value and Valuation”, Encyclopedia of Philosophy, 2. bsm., ed. Donald M. Borchert,
Vol. 9, MI, Thomson Gale, 2006, s. 636, 640-641; Nicholas Bunnin; Jiyuan Yu, “Value”, The Blackwell
Dictionary of Western Philosophy, Oxford, Blackwell Publishing, 2004, s. 721; Barry Smith; Alan Thomas,
“Axiology”, Routledge Encyclopedia of Philosophy, Version 1.0, London and New York: Routledge, 1998;
Nicholas Bunnin; Jiyuan Yu, “Axiology”, The Blackwell Dictionary of Western Philosophy, Oxford, Blackwell
Publishing, 2004, s. 65.
2
Mark Schroeder, "Value Theory", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Summer 2012 Edition), Edward
N. Zalta (ed.), URL = <http://plato.stanford.edu/archives/sum2012/entries/value-theory/>, 1.
3
Smith; Thomas, “Axiology”.
4
Noah M. Lemos, “Value Theory”, The Cambridge Dictionary of Philosophy, 2nd. ed., ed. Robert Audi,
Cambridge, Cambridge University Press, 1999, s. 949; Bunnin; Yu, “Axiology”, s. 65.
5
Bunnin; Yu, “Axiology”, s. 65.
1
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En dar anlamıyla Değer Felsefesi sadece etiğin bir dalı olarak görülür.6 Bu anlamda o,
iyinin doğasıyla, nelerin iyi olduğuyla ve ne kadar iyi olduğuyla ilgilenen bir alan olur.7 Böyle
düşünüldüğünde, ‘Değer Teorisi’ ya da ‘Aksiyoloji’ dışında ‘Aksiyolojik Etik’8 ya da ‘İyi
Teorisi’9 olarak da adlandırılır.10 Bu anlamda Değer Teorisi, etiğin, ahlaki doğru teorisinin
yanında, değerlerle ilgilenen ikinci temel alt bölümüdür. Ahlaki Doğru Teorisi hangi
eylemlerin ahlaki olarak doğru, hangi eylemlerin ahlaki olarak yanlış olduğuna yoğunlaşırken,
Değer Teorisi hangi durumların içsel ya da temel olarak iyi ve hangilerinin bu anlamda kötü
olduklarıyla ilgilenir. Bu anlamıyla Değer Teorisi, doğrudan ne yapmamız gerektiğine
odaklanmaz; bunun yerine, temel olarak, aranmaya değer olan ve kaçınılması gereken şeylerin
ne olduğu sorularını merkeze alır. Ahlaki doğru teorisi, örneğin verilen sözleri tutmanın
ahlaki olarak doğru ve yalan söylemenin ahlaki olarak yanlış olduğunu söylerken; değer
teorisi ise örneğin hazzın, bilginin ya da erdemin iyi ve acının ya da erdemsizliğin kötü
olduğunu söyler. Haz, bilgi, erdem vb. gibi durumlar eylemler olmadıklarından, onlar ahlaki
olarak doğru ya da yanlış olamazlar, fakat olumlu ya da olumsuz değere sahip olabilirler.11
En geniş anlamdaysa Değer Felsefesi, etik, estetik, toplum ve siyaset felsefesi, hukuk
ve bazen feminist felsefe ve din felsefesi gibi değerle ilgili yönü olan tüm felsefe disiplinlerini
kapsayan bir üst disiplin olarak görülür.12 Bu anlamda o, genel olarak değerin anlamı, doğası,
karakteristik özellikleri, sınıflaması, ne türden şeylerin değere sahip olduğu, değerlendirmenin
ve değer yargılarının doğası vb. gibi soruları içeren, değer ve değerlendirmenin genel
incelenmesidir.13 Bu durumda o, ahlaki olarak doğru, yanlış, yükümlülük, erdem ve
erdemsizlik gibi etik değerler, güzellik ve çirkinlik gibi estetik değerler, gerekçelendirme ve
gerekçelendirme eksikliği gibi bilgisel değerler vb. gibi her türden değerle ilgilidir.14
Değer Felsefesindeki sorunlar ve teoriler birbiriyle ilişkili iki kısma bölünebilir: (A)
Normatif Sorunlar ve Teoriler ile (B) Meta-normatif sorunlar ve teoriler. Normatif Teorilerin
çözmeye çalıştığı normatif sorunlardan temel olanı neyin ya da nelerin değerli olduğudur.
Normatif Teoriler bu sorunla ilgili bir görüş ileri sürmeye ve bunu temellendirmeye çalışırlar.
Geniş anlamıyla normatif bir değer teorisi, en azından genel olarak, neyin iyi, daha iyi, en iyi,
kötü, daha kötü, en kötü olduğunu ve ayrıca neyin erdemli, ahlaki olarak doğru ve ahlaki
olarak zorunlu olduğunu, neyin estetik ve faydayla ilgili bakımdan değerli olduğunu
söylemeye çalışır. Dar anlamıyla ise normatif bir değer teorisi, genellikle temel olarak neyin
ya da nelerin kendinde iyiye sahip olduğuyla ilgili bir görüş ortaya koymaya çalışır.15
Lemos, “Value Theory”, s. 949.
Shroeder, “Value Theory”.
8
Joel J. Kupperman, “Axiological Ethics”, The Oxford Companion to Philosophy, ed. Ted Honderich, New
York, Oxford University Press, 1995, s. 71.
9
Thomas Hurka, “Value Theory”, The Oxford Handbook of Ethical Theory, ed. David Copp, Oxford, Oxford
University Press, 2006, s. 357.
10
Kupperman, “Axiological Ethics”, s. 71.
11
Hurka, “Value Theory”, s. 357; Kupperman, “Axiological Ethics", s. 71.
12
Shroeder, “Value Theory”.
13
Bunnin; Yu, “Axiology”, s. 65; Lemos, “Value Theory”, s. 949; Bunnin; Yu, “Value”, s. 721; Smith, Thomas,
“Axiology”.
14
Lemos, “Value Theory”, s. 949.
15
Frankena, “Value and Valuation”, s. 639.
6
7
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Meta-normatif Teorilerse, değer ve değerlendirmenin doğasıyla ilgili normatif
teorilerden önce sorulması gereken daha genel, daha kavramsal sorunlarla ilgilenir ve bu
konularda teori ortaya koymaya çalışır. Meta-normatif teorilerin çözüm bulmaya çalıştığı
temel sorunların değerin ve değerlendirmenin doğası, değer türleri, değerlerin hesaplanması
ve kıyaslanması olduğu söylenebilir.16

16

Frankena, “Value and Valuation”, s. 638-9.
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Uygulamalar
Aşağıda belirtilen uygulama sorularını bölümde anlatılanlar çerçevesinde yanıtlayınız.
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Uygulama Soruları
1. Değer Felsefesi düşüncesi nasıl doğmuştur?
2. Değer Felsefesi hangi problemlerle ilgilenir?

19

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümün ilk kısmında, ‘Değer Teorisi’ anlamına gelen farklı ifadelerle
adlandırılan, ‘Değer Felsefesi’ disiplininin tarihini kısaca inceledik. Bu incelemede, değer
fikrinin izinin aslında Antik Çağa kadar sürülebileceğini ama ilk defa 19. yüzyılda, etik,
estetik, hukuk, ekonomi, eğitim ve hatta belki de mantık ve epistemolojiyi içeren genel bir
değer ve değerlendirme teorisinin düşünüldüğünü gördük. Değer teorisi fikrinin 19. Yüzyılın
sonunda Franz Brentano’nun iki Avusturyalı izleyicisi olan Alexius Meinong ve Christian
von Ehrenfels’in yazılarında olgunlaştığını, daha sonra 20. Yüzyıldaki iki Alman felsefeci
olan Max Scheler ve Nicolai Hartmann’da sürdüğünü ve daha sonra, İngiltere’de sınırlı bir
etkisi olsa da, Kıta Avrupası’na ve Amerika Kıtasının geneline yayıldığını öğrendik. Bölümün
ikinci kısmındaysa Değer Felsefenin ne olduğunu ve hangi sorunlarla ilgilendiğini ele aldık.
Değer Felsefesinin felsefe disiplinleri içerisindeki konumunun tartışmaya açık olduğunu;
onun en dar anlamıyla sadece etiğin bir dalı olarak; en geniş anlamıylaysa, etik, estetik,
toplum ve siyaset felsefesi, hukuk ve bazen feminist felsefe ve din felsefesi gibi değerle ilgili
yönü olan tüm felsefe disiplinlerini kapsayan bir üst disiplin olarak görüldüğünü belirttik.
Bölümün üçüncü kısmındaysa Değer Felsefesinin hangi problemlerle ilgilendiğini görmeye
çalıştık. Burada da, Değer Felsefesindeki normatif ve meta-normatif sorunlara karşılık
gelecek şekilde teorilerin Normatif Teoriler ve Meta-normatif Teoriler olarak ayrılabileceğini
söyledik. Normatif Teorilerin normatif bir sorun olan neyin ya da nelerin değerli olduğu
hakkında, Meta-Normatif Teorilerinse meta-normatif sorunlar olan değerin ve
değerlendirmenin doğası, değer türleri ve değerlerin hesaplanması gibi konularda görüş
bildirdiklerini belirttik.
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Bölüm Soruları
1) İki Avusturyalı öğrencisinin ilk defa Değer Teorisi fikrini ortaya koyarken
görüşlerinden yola çıktıkları filozof kimdir?
a) Alexius Meinong
b) Franz Brentano
c) Christian von Ehrenfels
d) Nicolai Hartmann
2) Değer Felsefesi bağlamında önemli eserlerden biri olan Etiğin İlkeleri hangi
İngiliz filozofun eseridir?
a) G. E. Moore
b) Hastings Rashdall
c) W. D. Ross
d) J. N. Findlay
3) Değer
ilgilenirler?

Felsefesinin

Normatif Teorileri

aşağıdaki sorunlardan

hangisiyle

a) Değerin doğasının ne olduğu sorunuyla
b) İyinin anlamının ne olduğu sorunuyla
c) Değer türlerinin ne olduğu sorunuyla
d) Neyin değerli olduğu sorunuyla
4) Değerin ve değerlendirmenin doğasının ne olduğu sorunu Değer Felsefesindeki
hangi tür teorilerin cevaplamaya çalıştığı sorundur?
a) Temellendirici Teoriler
b) Betimleyici Teoriler
c) Meta-Normatif Teoriler
d) Değerlendirici Teoriler
5) En dar anlamıyla Değer Felsefesi hangi felsefe disiplininin bir alt dalı olarak
görülür?
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a) Epistemoloji
b) Metafizik
c) Etik
d) Dil Felsefesi
6) Değer Felsefesi nasıl ortaya çıkmıştır?
7) Değer Felsefesi disiplininin felsefenin diğer disiplinleri arasındaki yeri nedir?
8) Değer Felsefesi disiplininin inceleme alanı nedir?
9) Değer Felsefesi hangi sorunlarla ilgilenir?
10) Değer Felsefesinin sorunları nasıl sınıflandırılabilir?

Cevaplar
1)b, 2)a, 3)d, 4)c, 5)c
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2. DEĞERİN ve DEĞER YARGILARININ DOĞASI SORUNU
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.1. Soruna Genel Bakış
2.2. Sorun Hakkındaki Temel Teorilere Genel Bakış
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. ‘Olgu Yargıları’ ve ‘Değer Yargıları’ nedir?
2. Bilişel ifadeler ve bilişsel-olmayan ifadeler nedir?

3. Değer yargıları bilişsel ifadeler midir? Yoksa bilişsel-olmayan ifadeler midir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

2.1. Soruna Genel Bakış

Olgu yargıları ve değer
yargıları, bilişsel ifadeler ve
bilişsel-olmayan ifadeler
ayrımını kavrayarak değerin
ve değer yargılarının doğası
sorununu anlamak.

2.2. Sorun Hakkındaki
Temel Teorilere Genel Bakış

Değerin ve değer
yargılarının doğası
sorunuyla ilgili teorilerin
nasıl sınıflandırıldığını
öğrenmek.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar
 Olgu Yargıları
 Değer Yargıları
 Bilişsel İfadeler
 Bilişsel-olmayan İfadeler
 Bilişselci Teoriler
 Bilişselci-olmayan Teoriler
 Kendine Ait Nitelik
 İlişkisel Nitelik
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Giriş
Bu bölümde olgu yargıları ve değer yargıları, bilişsel ifadeler ve bilişsel-olmayan
ifadeler ayrımını kavrayarak değerin ve değer yargılarının doğası sorununun ne olduğu ve
değerin ve değer yargılarının doğası sorunuyla ilgili teorilerin nasıl sınıflandırıldığı
incelenmeye çalışılacaktır.
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2.1. Soruna Genel Bakış
Değerle ilgili meta-normatif teorilerin cevap aradığı temel sorunlarından biri, değerin
ve değerlendirmenin doğası sorunudur. Bu sorunu daha iyi anlamak için, felsefecilerin
genellikle yaptığı Olgu Yargıları-Değer Yargıları ayrımını görmek faydalı olabilir. Aşağıdaki
ifadelere bakalım:
Şu tablo yağlıboyadır.
Sana vurursam canın acıyacaktır.
Gelir düzeyini yükseltmek genel mutluluğu arttırmıştır.
Hoca derste bilgisayar kullanmaktadır.
Bir de onlara benzer olan şu ifadelere bakalım:
Şu tablo güzeldir.
Sana vurmam ahlaken yanlıştır.
Gelir düzeyini yükseltmeliyiz.
Hoca derste bilgisayar kullanmalıdır.
Felsefecilerden bazıları bu iki ifade gurubu arasında ayrım yapar. Bu ayrıma göre, ilk
belirtilen ifadelerde olduğu gibi, olguyla, şeylerin nasıl olduğuyla ilgili bir iddiada bulunduğu
ileri sürülen yargılara Olgu Yargıları adı verilir. Bu belirlemeye göre olgu yargılarının genel
olarak, ‘X, Y’dir.’, ‘X, Y’ydi.’, ‘X, Y olacaktır.’, ‘X’in Y özelliği vardır.’ gibi yargılar
oldukları söylenebilir.
Öte yandan, ikinci guruptaki ifadelerde olduğu gibi, şeylerle ilgili onların nasıl olması
ya da olmaması gerektiğini söyleyen, bir değerlendirme içerdiği ileri sürülen yargılara Değer
Yargıları adı verilir. Bu belirlemeye göre, değer yargılarının genel olarak, ‘X, Y olmalıdır.’,
‘X, Y olmalıydı.’, ‘X, Y’in olması gerekir.’, ‘X, Y olmamalıdır.’, ‘X iyidir/kötüdür.’, ‘X
güzeldir/çirkindir.’, ‘X ahlaken doğrudur/yanlıştır.’ vb. gibi yargılar oldukları söylenebilir.
Belirtildiği gibi bazı felsefeciler olgu ile değeri, olgu yargıları ile değer yargılarını
birbirinden ayırmıştır. Bunlar genellikle, bilgi üreten etkinliklerin, sadece olgu yargıları,
tasvirler ve açıklamalar ortaya koyabileceğini, fakat değer yargıları üretemeyeceği veya
üretmemesi gerektiğini ileri sürmüşlerdir. Bu felsefecilerden bazıları, olguları konu alan
bilimin nesnel, buna karşılık değerler ve değer yargılarının öznel olduğunu iddia etmişlerdir.
Öte yandan diğer bazı felsefeciler, insanın tarihsel olarak oluşan değerlerinden bağımsız bir
bilme yetisinin olmadığı ileri sürmüş ve bilgi ve değer arasında yapılagelmiş olan ayrımları,
sahte ayrımlar olarak görmüşlerdir. Onlar, bilgi faaliyetinin, diğer felsefecilerin ileri
sürdükleri gibi, değerden arınmış olamayacağını, onların birbirinden ayrılamayacağını, böyle
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bir şeyin mümkün ve arzu edilir olmadığını öne sürmüşlerdir. Onlar, olgu yargısı-değer
yargısı ayrımının sahte bir ayrım olduğunu veya her değer yargısının bir olgu yargısı, her olgu
yargısının bir değer yargısı içerdiğini iddia etmişlerdir.1
Olgu yargıları-değer yargıları ayrımı tartışmalı olmakla birlikte, anlatımda kolaylık
sağlamak açısından biz bu kavramları kullanacağız. Şimdi sorunumuzu daha iyi anlayabilmek
açısından bazı filozoflar tarafından yapılan bilişsel ifadeler ile bilişsel-olmayan ifadeler
ayrımını görelim. Şu ifadelere bakalım:
Dışarıda yağmur yağmaktadır.
Kapı kapalıdır.
Başka bir yıldız sisteminde dünyadan daha büyük bir gezegen vardır.
Canım balık çekti.
Bir de şu ifadelere bakalım:
Öffff!!!
Kapıyı kapat!
Yaşasın!!
Offf!
Şemsiyeni yanına al!
İlk belirtilen ifadeler, inanılabilecek, bilinebilecek ya da şüphe edilebilecek, doğru ya
da yanlış olabilecek bir şeyi ifade ederler. Üçüncü ifadede olduğu gibi, onların şu an için
doğrulanabilir olmaları gerekli değildir, onlar teorik olarak doğrulanabilir de olabilirler. Ama
şu için doğrulanabilir olsun olmasın, bu ifadelerin bir doğru ya da yanlış olabilecek bir
bildirimde ya da bir iddiada bulunmak için kullanıldığını söyleyebiliriz. Bu tür ifadeler bazı
felsefeciler tarafından bilişsel anlamı olan ifadeler olarak görülür. Bunlar Bilişsel İfadeler
olarak adlandırılabilir.
Öte yandan ikinci belirtilen ifadeler, doğru ya da yanlış olabilecek bir bildirimde ya da
bir iddiada bulunmazlar. Onlardan bazıları (‘Öfff!!!’, ‘Yaşasın!’, ‘Offf!’) onu ifade eden
kişinin duygularını dışa vurmaya yarayan, dışavurumcu ifadelerdir. Diğer bazıları (‘Kapıyı
kapat!’ ve ‘Şemsiyeni yanına al!’) ifadeler de emir vermek için kullanılan emredici
ifadelerdir. Ama dışavurumcu ifadeler de emredici ifadeler de, bir iddiada bulunmayan, doğru
ya da yanlış olamayacak, bilgiyle ilgili bilişsel ifadeler değildirler. Bu tür ifadeler de
felsefeciler tarafından bilişsel anlamı olmayan ifadeler olarak görülür. Bunlar BilişselDoğan Özlem, “Felsefe Tarihinde ‘Değer’ Kavramı”, Kavramlar ve Tarihleri -I-, İstanbul, İnkılap, 2002, s.
227-230.
1
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Olmayan İfadeler olarak adlandırılabilir.
Burada dikkat edilmesi gereken bir hususu belirtmek gerekir. Örneğin, “Kapıyı
kapatmanı istiyorum.” ile “Kapıyı kapat!” ifadeleri aynı anlama sahip gibi görünür. Ama bu
ifadelerden ilki bilişsel bir ifadeyken ikincisi bilişsel-olmayan bir ifadedir. Çünkü “Kapıyı
kapatmanı istiyorum.” ifadesini söyleyen kişi, bu ifadeyi söylediği kişinin kapıyı kapatmasını
gerçekten istiyorsa ifade doğru, istemiyorsa ifade yanlış olacaktır. Oysa “Kapıyı kapat!”
ifadesi doğruluk ya da yanlışlık değeri alabilecek bir ifade değildir.2
Öyleyse, konumuzla ilgisi açısından şu tür ifadeler olduğunu söyleyebiliriz: Sadece
olanla ilgili bir yargıda bulunduğu iddia edilen Olgu Yargıları ile olması ya da olmaması
gerekenle ilgili bir ifade ortaya koyduğu iddia edilen Değer Yargıları. Bilişsel olarak anlamlı,
doğrulanabilecek ya da çürütülebilecek bir şeyi ifade eden, doğru ya da yanlış olabilecek
Bilişsel İfadeler ve bilişsel olarak anlamlı olmayan, doğrulanabilecek ya da çürütülebilecek
bir şeyi ifade etmeyen, doğru ya da yanlış olamayan Bilişsel-olmayan İfadeler.
Olgu yargıları olarak adlandırılan yargıların bilişsel ifadeler oldukları kabul edilir. ‘Şu
tablo yağlıboyadır.’ yargısında biz, tablonun ‘yağlıboya olma’ niteliğine sahip olduğunu ileri
süreriz. Eğer tablo gerçekten bu niteliğine sahipse bu ifademizin doğru, değilse yanlış olduğu
söylenebilir.
Şimdi sorumuz şudur: ‘Şu tablo güzeldir.’, ‘Sana vurmam ahlaken yanlıştır.’, ‘Gelir
düzeyini yükseltmeliyiz.’, ‘Hoca derste bilgisayar kullanmalıdır.’ gibi değer yargıları denilen
ifadelerin durumu nedir? Onlar, bilişsel ifadeler midir, yoksa bilişsel-olmayan ifadeler midir?
Bu ifadeleri dile getirdiğimizde biz, tablonun güzellik, birine vurma eyleminin ahlaken
yanlışlık gibi bir niteliğe sahip olduğunu mu söyler, böylece doğru ya da yanlış olabilecek
bilişsel bir ifade mi ortaya koyarız? Yoksa bu ifadelerde biz sadece, doğru ya da yanlış
olamayacak, tabloya bakmanın bizdeki olumlu duygusunu dışa vurur; birine vurmamak
gerektiğini mi emrederiz.
O halde değerin ve değer yargılarının doğası sorunu; değerin ve değerlendirmenin ne
olduğu, olgu ile değer, olgu yargıları ile değer yargıları arasında bir ayrım yapılıp
yapılamayacağı, başka bir deyişle değerin ve değer yargılarının, olgudan ve olgu
yargılarından farklı olup olmadıkları, eğer farklılarsa ne anlamda farklı oldukları; değer
yargılarının olgu yargılarında olduğu gibi bilişsel ifadeler olup olmadıkları, onların doğru ya
da yanlış olup olamayacakları, eğer olabiliyorlarsa onların doğruluk ya da yanlışlıklarının
nasıl temellendirilebileceği sorularını içine alan bir sorun olarak özetlenebilir.3
Sorun çoğunlukla Etik bağlamında, ahlaki yargıların ve iyinin doğası ile ilişkili olarak
tartışılmakla birlikte biz onu diğer değerleri de içine alacak şekilde genişleterek bir Değer
Felsefesi sorunu olarak incelemeye çalışacağız.

Fred Feldman, Etik Nedir?, Çev. Ferit Burak Aydar, İstanbul, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, 2012, s. 310315.
3
Frankena, “Value and Valuation”, s. 639.
2
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2.2. Sorun Hakkındaki Temel Teorilere Genel Bakış
Felsefe tarihi boyunca bu soruları kapsayan değerin ve değer yargılarının doğası
sorunuyla ilgili farklı teoriler ileri sürülmüştür. Sorun hakkındaki teorilerle ilgili yapılan temel
bir sınıflandırma bu teorileri Bilişselci Teoriler ve Bilişselci-Olmayan Teoriler olarak ikiye
ayırır.
Bilişselci Teoriler (bunlar Tasvirselci Teoriler olarak da adlandırılırlar), değerin,
nesnelerin ya da şeylerin kendine ait ya da ilişkisel bir niteliği olduğunu ileri süren teorilerdir.
Bir kendine ait nitelik ya da içsel nitelik, örneğin ‘yuvarlak olma’ gibi, şeyin bir özneyle
ilişkisine bağlı olmayan bir niteliğidir. Bir ilişkisel nitelik ya da dışsal nitelik ise, ‘seviliyor
olma’ ya da ‘isteniyor olma’ gibi, bir şeyin bir özneyle ilişkisine bağlı olan bir niteliğidir. Bu
teorilere göre iyilik, güzellik gibi değerler ya tamamen ya da belirli bir derecede, insani
duygu, uzlaşım, faaliyet, inanç ve duygulardan bağımsız bir varoluşa sahiptir. Bu teorilerce
değer yargıları da, şeylerdeki nitelikleri tasvir eden yargılardır. Onlara göre örneğin ‘Şu tablo
güzeldir.’ değer yargısı, o tablonun ‘güzel olma’ niteliğine sahip olduğunu; ‘Yardımseverlik
iyidir.’ değer yargısı, yardımseverliğin ‘iyi olma’ niteliğine sahip olduğunu ileri sürer. Bu
bakımdan, değer yargıları, nitelikleri yerinde olarak tasvir edip edemediklerine göre doğru ya
da yanlış olabilirler. Örneğin ‘Yardımseverlik iyidir.’ ifadesi, yardımseverlik gerçekten ‘iyi
olma’ niteliğine sahipse doğru, değilse yanlıştır. Dolayısıyla bu teoriler, değer yargılarının
doğru ya da yanlış olabileceklerini ve onların doğruluğunun ya da yanlışlığının bir şekilde
gösterilebileceğini ileri sürer.4
Bilişselci-Olmayan Teorilere (bunlar Tasvirselci-olmayan Teoriler olarak da
adlandırılırlar) göreyse, değer, şeylerin herhangi bir niteliği değildir. Değerle ilgili terimler,
dünyada varolan nitelikleri göstermezler. Dış dünyada, iyi ya da güzel gibi terimlerin karşılık
geldikleri nitelikler yoktur. Değerle ilgili terimler, öznenin şeylere yüklediği özellikleri ifade
ederler. Dolayısıyla bu teorilere göre, değer yargıları denilen ifadeler, bilişsel-olmayan
ifadelerdir. Örneğin ‘Şu tablo güzeldir.’ ya da ‘Yardımseverlik iyidir.’ ifadeleri, tablonun
‘güzel olma’, yardımseverliğin ‘iyi olma’ niteliğine sahip olduğunu belirtmez. Onlar, öznenin
tablo ya da yardımseverlik konusunda olumlu duygusunu dışa vuran ve herkesin bu duyguya
sahip olması emrini veren bilişsel-olmayan ifadelerdir. Bu teorilere göre, değer yargıları
bilişsel-olmayan ifadeler olduklarından doğru ya da yanlış olamazlar. Bir değer yargısının
doğruluğu ya da yanlışlığından söz edilemez. Onlar ne matematiksel bilimlerdeki yargılara
benzer bir biçimde kanıtlanabilir, ne doğa bilimlerindeki yargılara benzer bir şekilde gözlem
ya da deneyim yoluyla doğrulanabilir.5
Frankena, “Value and Valuation”, s. 639-640; Lemos, “Value Theory”, s. 950; Nicholas Dent, “Value”, The
Oxford Companion to Philosophy, ed. Ted Honderich, New York, Oxford University Press, 1995, s. 895; Ahmet
Cevizci, Etiğe Giriş, İstanbul, Paradigma, 2. bsm., 2008, s. 331-332.
5
Frankena, “Value and Valuation”, s. 640. Lemos, “Value Theory”, s. 950; Geoffrey Sayre-McCord, “Factvalue distinction”, The Cambridge Dictionary of Philosophy, 2. bsm., ed. Robert Audi, Cambridge, Cambridge
University Press, 1999, s. 302; Dent, “Value”, s. 895; Michael J. Zimmerman, , "Intrinsic vs. Extrinsic
Value", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2010 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL =
<http://plato.stanford.edu/archives/win2010/entries/value-intrinsic-extrinsic/>, 3, bkz. dipnot. 36; Ahmet
Cevizci, Etiğe Giriş, s. 331, 348-350.
4
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Bundan sonraki bölümlerde değerin ve değer yargılarının doğası sorunuyla ilgili
olarak sırasıyla, iki Bilişselci Teori gurubu olan Doğalcı Teoriler ile Doğalcı-Olmayan
Teorileri ve iki Bilişselci-Olmayan Teori olan Duygusalcılık ve Kuralcılığı inceleyeceğiz.
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Uygulamalar
Aşağıda belirtilen uygulama sorularını bölümde anlatılanlar çerçevesinde yanıtlayınız.
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Uygulama Soruları
1. Değerin ne olduğuyla ilgili hangi görüşler ileri sürülmüştür?
2. Değer Yargıları ile Olgu yargıları arasında nasıl bir fark vardır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, değerin ve değer yargılarının doğası sorununu ve onun kapsadığı soruları
daha iyi anlamak için öncelikle, Olgu Yargıları ile Değer Yargıları ayrımını ve Bilişsel
İfadeler ile Bilişsel-Olmayan İfadeler ayrımını inceledik. Bu inceleme bize değerin ve değer
yargılarının doğası sorununun; olgu ile değer, olgu yargıları ile değer yargıları arasında bir
ayrım yapılıp yapılamayacağı, başka bir deyişle değerin ve değer yargılarının, olgudan ve
olgu yargılarından farklı olup olmadıklarını incelediğini gördük. Ayrıca bu sorunun, eğer olgu
yargıları ile değer yargıları farklılarsa ne anlamda farklı olduklarını; değer yargılarının olgu
yargılarında olduğu gibi bilişsel ifadeler olup olmadıkları, başka bir deyişle doğru ya da yanlış
olup olamayacakları, eğer olabiliyorlarsa onların doğruluk ya da yanlışlıklarının nasıl
temellendirilebileceği sorularıyla da ilgilendiğini öğrendik. Daha sonra, felsefe tarihinde bu
sorunu çözmeye yönelik teorilerin nasıl sınıflandırılabileceğini ele aldık. Konuyla ilgili
teorinin en genel sınıflandırılmasının, değer yargılarının bilişsel ifadeler olduğunu, onların
doğru ya da yanlış olabileceğini söyleyen Bilişselci Teoriler ve değer yargılarının bilişselolmayan ifadeler olduklarını ve onların doğru ya da yanlış olamayacağını söyleyen BilişselciOlmayan Teoriler olarak yapıldığını gördük.
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Bölüm Soruları
1) Şeylerin şu anda nasıl olduğu, geçmişte nasıl olmuş olduğu ya da gelecekte nasıl
olacağıyla ilgili bir iddiada bulunduğu ve doğruluğunun ya da yanlışlığının bir şekilde tespit
edilebileceği iddia edilen yargılara ne ad verilir?
a) Değer yargıları
b) Bilişsel yargılar
c) Olgu yargıları
d) Öznel yargılar
2) Doğru ya da yanlış bir şeyi ifade eden, bir bildirimde ya da bir iddiada bulunmak
için kullanılan ifadeler, aşağıdakilerden hangisidir?
a) Bilişsel ifadeler
b) Duygusal ifadeler
c) Dışavurumcu ifadeler
d) Emredici ifadeler
3) Değerin, nesnelerin ya da şeylerin kendine ait ya da ilişkisel bir niteliği olduğunu
ileri süren teoriler aşağıdakilerden hangisidir?
a) Bilişselci Teoriler
b) Bilişselci-Olmayan Teoriler
c) Anlamsal Teoriler
d) Olgusal Teoriler
4) Değerin, şeylerin herhangi bir niteliği olmadığını iddia eden teorilere ne ad
verilir?
a) Bilişselci Teoriler
b) Bilişselci-Olmayan Teoriler
c) Anlamsal Teoriler
d) Olgusal Teoriler
5) Aşağıdaki şıklardaki hangi iki teori de bilişselci teorilerdir?
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a) Doğalcı Teoriler ve Kuralcılık
b) Doğalcı-Olmayan Teoriler ve Duygusalcılık
c) Duygusalcılık ve Kuralcılık
d) Doğalcı Teoriler ve Doğalcı-Olmayan Teoriler
6) ‘Olgu Yargıları’ nedir?
7) ‘Değer Yargıları’ nedir?
8) Bilişel ifadeler nedir?
9) Bilişsel-olmayan ifadeler nedir?
10) Değer yargıları bilişsel ifadeler midir? Yoksa bilişsel-olmayan ifadeler midir?

Cevaplar
1)c, 2)a, 3)a, 4)b, 5)d
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3. DOĞALCI TEORİLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.1. Doğalcı Teoriler
3.2. Doğalcı Teorilerin Eleştirileri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Değer yargıları olgu yargılarına indirgenebilirler mi?
2. Değerle ilgili terimler, olgusal terimlerle tanımlanabilirler mi?

3. Değer yargılarının doğruluğu ya da yanlışlığı, olgulara gidilerek gösterilebilir mi?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

3.1. Doğalcı Teoriler

Doğalcı Teorilerin ne iddia
ettiğini kavramak.

3.2. Doğalcı Teorilerin
Eleştirileri

Doğalcı Teorilere yöneltilen
temel eleştirileri öğrenmek.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

42

Anahtar Kavramlar
 Doğal Nitelik
 Değerle İlgili Nitelik
 Doğal Terimler
 Değerle İlgili Terimler
 Doğalcı Teoriler
 Olgu-Değer Ayrımı
 Hume Yasası
 Doğalcı Yanılgı
 Açık Soru Argümanı
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Giriş
Bu bölümde, değerin ve değer yargılarının doğası sorununun çözümüne yönelik ileri
sürülen teoriler gurubundan Doğalcı Teorilerin ne iddia ettiği ve onlara yöneltilen temel
eleştirilerin neler olduğu incelenecektir.
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3.1. Doğalcı Teoriler
Bilişselci bir teoriler gurubu olan Doğalcı Teoriler, felsefe tarihinde birçok filozof
tarafından savunulmuştur. Bunlardan bir kaçı olarak Aristoteles (MÖ. 384-322), C. von
Ehrenfels (1859-1932), R. B. Perry (1876-1957), C. I. Lewis (1883-1964), J. Dewey (18591952) ve M. Schlick (1882-1936) sayılabilir.
Doğalcı Teorilerin ne iddia ettiğini daha iyi anlayabilmek için, doğal ya da olgusal
nitelik ile değerle ilgili nitelik arasında yapılabilecek ayrımı görmek faydalı olacaktır. Doğal
nitelik ya da olgusal nitelik, herkes tarafından doğrudan ya da dolaylı olarak
deneyimlenebildiği iddia edilen bir niteliktir. Bu niteliklere örnek olarak kırmızılık,
yuvarlaklık ya da haz verici olma verilebilir. Bir doğal niteliğin var olup olmadığını test
etmenin bir yolu her zaman vardır. Bazı doğal nitelikler doğrudan gözlemlenebilir. Örneğin
kırmızı bir nesnenin kırmızılığını görebilir ve küre şeklindeki bir nesnenin küresel niteliğini
hissedebiliriz. Bazı doğal niteliklerse dolaylı olarak gözlemlenebilir. Örneğin Radyoaktifliği
test etmek için Gayger sayacı, yirmi beş santimi test etmek için bir cetvel kullanabiliriz. Bir
şeyin hoş, arzulanır olma, mutlu etme vb. gibi bir niteliğe sahip olup olmadığını, onun bizde
belirli davranışlara yol açıp açmadığına bakarak dolaylı olarak deneyimleyebiliriz. Öte
yandan değerle ilgili nitelik ise, doğrudan ya da dolaylı olarak deneyimlenemediği iddia
edilen bir niteliktir. Bu niteliklere örnek olarak, iyilik, güzellik ya da ahlaken doğruluk
verilebilir. İyilik, güzellik, ahlaken doğruluk vb. gibi doğal-olmayan ya da değerle ilgili
niteliklerin, ne görülebilir, tadılabilir, kısaca algılanabilir yani doğrudan deneyimlenebilir, ne
belirli aletlerle, ya da insanda herhangi bir davranışa yol açması bakımından dolaylı olarak
deneyimlenebilir niteliklerdir. Bu ayrıma göre, kırmızı, yuvarlak, haz verici vb. gibi olgusal
ya da doğal nitelikleri ifade eden terimlere olgusal ya da doğal terimler, bunlardan oluşsan
ifadelere de olgusal ya da doğal ifadeler denilebilir. Öte yandan iyi, güzel, ahlaken doğru vb.
gibi değerle ilgili nitelikleri ifade eden terimlere değerle ilgili ya da değerlendirici terimler,
bunlardan oluşan ifadelere de değerlendirici ifadeler denilebilir.
Şimdi Doğalcı Teorilerin ne iddia ettiğini görmeye çalışalım. Doğalcı Teorilere göre
değer, şeylerin ilişkisel bir niteliğidir. Onlara göre, değer, bazı şeylerin sahip olduğu, onların
insanın ilgisini çekmesine, insana haz vermesine ya da insan tarafından tercih edilmesine yol
açan nitelikleridir. Örneğin bu teorilere göre ‘Yardımseverlik iyidir.’ gibi bir değer yargısı,
yardımseverliğin, insan tarafından tercih edilen, arzu edilen ya da insana haz veren bir niteliğe
sahip olduğunu belirtir. Ya da ‘X tablosu güzeldir.’ gibi bir değer yargısı, X tablosunun, insan
tarafından tercih edilen, arzu edilen ya da insana haz veren bir niteliğe sahip olduğunu belirtir.
Bu bakımdan bu teorilere göre bir şeyin değeri, onun insanla ilişkisiyle bağlantılıdır. Bir şey,
biz onda olan bir nitelikten dolayı o şeyi arzuladığımız, istediğimiz ya da ondan haz aldığımız
için değerlidir. Doğalcı Teorilere göre, değerle ilgili iyi, güzel, ahlaken doğru gibi terimler,
haz, istek, arzu, mutluluk vb. gibi doğal terimlerle tanımlanabilirler. Bu bakımdan onlara göre
değer yargıları olgu yargılarına dönüştürülebilirler. Örneğin iyinin, toplumun bizden
yapmamızı istediği şey olarak tanımlandığını düşünelim. Bu durumda, ‘Sözlerimizi tutmamız
iyidir.’ değer yargısı, ‘Toplum, sözlerimizi tutmamızı istiyor.’ olgu yargısıyla aynı anlama
gelir. Ya da ahlaken doğru olanın, en fazla kişiye en fazla sayıda mutluluk veren eylem olarak
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tanımlandığını düşünelim. Bu durumda ‘Ölüm cezası, ahlaken doğrudur.’ değer yargısı,
‘Ölüm cezası, en fazla kişiye en büyük mutluluğunu sağlar.’ olgu yargısıyla aynı anlama gelir.
Doğalcı teoriler değerle ilgili niteliklerin aslında olgusal nitelikler oldukları ve bu
bakımdan değer yargılarının olgu yargılarına dönüştürülebileceğini iddia ettiklerinden, onlara
göre değer yargıları doğru ya da yanlış olabilecek bilişsel yargılardır. Onlar değer yargılarının
olgu yargılarına dönüştürülebileceğini iddia ettiklerinden, bu teorilere göre değer yargılarının
doğruluğunun ya da yanlışlığının tespiti de, olgu yargılarında olduğu gibi bilimsel ya da
empirik olarak yapılabilir. Örneğin, ‘Sözlerimizi tutmamız gerekir.’ değer yargısı, ‘Toplum,
sözlerimizi tutmamızı istiyor.’ olgu yargısına dönüştürülebiliyorsa, ‘Sözlerimizi tutmamız
gerekir.’ değer yargısının doğruluğu ya da yanlışlığı, toplumun gerçekten bizden sözlerimizi
tutmamızı isteyip istemediğine göre belirlenebilir. Ya da ‘Ölüm cezası, ahlaken doğrudur.’
değer yargısı, ‘Ölüm cezası, en fazla sayıda insanın en büyük mutluluğunu sağlar.’ olgu
yargısına dönüştürülebiliyorsa, ‘Ölüm cezası, ahlaki olarak doğrudur.’ değer yargısının
doğruluğunu ya da yanlışlığını tespit edebilmek için, ölüm cezasının, en fazla sayıda insanın
en büyük mutluluğunu sağlayıp sağlamadığına bakmak yeterli olacaktır.22
Doğalcı Teoriler belirttiğimiz görüşlerde hemfikir olsalar da, onlar değerlendirici
terimlerin olgusal terimlerle nasıl tanımlanacağı ve değer yargılarının olgu yargılarına nasıl
dönüştürülebileceği konusunda birbirlerinden ayrılırlar. Bu bakımdan birkaç doğalcı teoriyi
genel olarak incelemek, doğalcı teorileri daha iyi anlayabilmek açısından faydalı olacaktır.
Doğalcı Teorilerden biri Ralph Barton Perry (1876-1957) tarafından ileri sürülmüştür.
Perry’ye göre bir şeyin iyi, güzel ya da genel olarak değerli olduğunu söyleyen kişi aslında o
şeye karşı olumlu bir ilgisi olduğunu söylemektedir. Karşıt olarak, bir şeyin kötü, çirkin ya da
genel olarak değersiz olduğunu söyleyen kişi de, ona karşı olumsuz bir ilgisi olduğunu
söylüyordur. Dolayısıyla Perry’e göre, x’in değerli olduğunu söylemek, bir insanın x’e olumlu
ilgisinin olduğu; o insanın x’i var etmek için çalışmaya güdülendiği anlamına gelir. Ona göre
x’in değersiz olduğunu söylemekse, bir insanın x’e olumsuz bir ilgisi olduğu; o insanın x’in
var olmasını engellemeye çalışacak şekilde güdülendiği anlamına gelir.23
Başka bir doğalcı teori Moritz Schlick (1882-1936) tarafından ileri sürülmüştür.
Schlick, bir nesnenin değerinin, bu nesnenin ya da söz konusu nesne düşüncesinin hisseden
bir öznede bir haz ya da acı duygusuna yol açması olgusundan meydana geldiğini ileri sürer.
O, değerlerin sadece bireyle ilişki içinde varolduklarını, bireyin arzularına bağlı
bulunduklarını öne sürer. Ona göre, haz ve acının, onların gerisinde de arzunun bulunmadığı
bir dünyada değerden de bahsedilemez.24
Başka bir Doğalcı Teori, Jeremy Bentham'ın geliştirdiği, John Stuart Mill'in üstünde
Feldman, Etik Nedir?, s. 254-281, 283-296; Frankena, “Value and Valuation”, s. 639-640; Lemos, “Value
Theory”, s. 950; Sayre-McCord, “Fact-value distinction”, s. 302; William Frankena, Etik, çev Azmi Aydın,
Ankara, İmge, 2007, s. 173-197; Cevizci, Etiğe Giriş, s. 341-348.
23
R. B. Perry, Realms of Value, Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1954, s. 3, 107, 109; Feldman,
Etik Nedir?, s. 264-267.
24
Cevizci, Etiğe Giriş, s. 342-345.
22
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değişiklikler yaptığı klasik Yararcılıktır. Bu teori de ahlaki doğruyu, en büyük sayıda insan
için en büyük mutluluğu sağlayan şey olarak tanımlar. Yararcılık, insan doğasına ilişkin bir
tasvirden nasıl davranmamız gerektiğine dair bir görüşe geçer.25

3.2. Doğalcı Teorilerin Eleştirileri
Doğalcı Teorilere felsefe tarihinde bazı eleştiriler yöneltilmiştir. Şimdi bu
eleştirilerden temel olanlarını genel olarak görmeye çalışalım.
Olgu-Değer Ayrımını Görememeleri
Doğalcı Teorilere karşı en önemli eleştiri, onların olgudan değere ya da değerden
olguya geçilebileceğini ileri sürmelerine yöneliktir. Doğalcı Teorileri eleştirenler, temel
olarak, Olgu-Değer Ayrımı denilen ayrımdan hareket ederek değerlendirici terimlerin,
olgusal terimlerle tanımlanamayacağını ve değer yargılarının olgu yargılarına
indirgenemeyeceğini söylerler. Olgu-Değer Ayrımını, dir-meli ayrılığı şeklinde ilk ifade eden
olarak, bir kişinin bir ‘dir’den, ‘meli/malı’yı çıkaramayacağını belirten Hume gösterilir. Bu
düşünceye sonradan Hume Yasası adı verilmiştir. Hume’un görüşüne göre, örneğin sana
vurursam canının acıyacağı olgusundan, yani bir ‘dir’ yargısından, biz meşru bir şekilde, sana
vurmamam gerektiğini, yani bir ‘meli/malı’ yargısını çıkaramayız. Araya, ‘senin canını
acıtacak hiçbir şey yapmamam gerekir’ şeklinde bir ‘meli/malı’ yargısı, değerle ilgili bir yargı
koymamız gerekir. Yani, biz olgu yargılarından, araya bir değer yargısı eklemeden, değer
yargısı olan bir sonuç çıkaramayız. Doğalcı Teorileri eleştirenler, Olgu-Değer Ayrımı denilen
ayrımı belirterek, olgu ve değer yargılarının hiçbir zaman birbirine indirgenemeyeceğini
söylerler. Onlara göre, ne bir değer yargısı bir olgu yargısına indirgenebilir ne de bir olgu
yargısı bizi bir değer yargısına götürebilir. Doğalcı Teorileri eleştirenler olgudan değere
geçme durumundaki yanılgıyı (mantıksal olarak uygun olmayan akıl yürütmeyi) belirtirken,
G. E. Moore tarafından ortaya konulmuş olan Doğalcı Yanılgı ifadesini de kullanırlar. Moore,
iyinin örneğin haz vb. gibi doğal bir terimle tanımlayabileceklerine inananların Doğalcı
Yanılgıya düştüklerini söyler. Moore’a göre onlar iyiyi tanımladıklarını zannettikleri halde
aslında tanımlayamamaktadırlar. Dolayısıyla bazı filozoflar Doğalcı Teorilerin, olgularla
değerlerin temelde farklı türden şeyler olduklarını göremediklerini ileri sürerler. Onlara göre,
olgu ile değer iki farklı alan olup aralarında mantıksal hiçbir bağ olmadığından DoğalcıTeoriler yanılmaktadır.26
Açık Soru Argümanı
Doğalcı Teorilere yönelik diğer bir eleştiri, ilk kez Moore tarafından kullanılmış olan
Açık Soru Argümanıdır. Açık Soru Argümanı bizlerin iyi ya da ahlaki olarak doğru benzeri
ahlâkî terimler üzerinde düşünürken, Doğalcılığı zaten reddetmiş olduğumuzu göstermeye
çalışır. Argüman anlamak için şu örneği düşünelim. Örneğin, merhametli bir kimsenin
Türkeri, a.g.e., s. 150.
Feldman, Etik Nedir?, s. 284-290; Cevizci, Etiğe Giriş, s. 335-336; Frankena, Etik, s. 179-180; Frankena,
“Value and Valuation”, s. 639-640; Lemos, “Value Theory”, s. 950; Sayre-McCord, “Fact-value distinction”, s.
302.
25
26
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soyulmuş bir adama yardım etmesi, olgusal olarak, en yüksek sayıda insanın en büyük
mutluluğunu temin eden bir eylem olsun. Doğalcılığın bir türü olan yararcılığa göre, buradan
mantıksal olarak adama yardım etmenin ahlaken iyi bir eylem olduğu sonucu çıkar. Bununla
birlikte Doğalcı karşıtları, her zaman "Bu eylemin en yüksek sayıda insanın en büyük
mutluluğunu temin etmesi kuvvetle muhtemeldir, ama bunu yapmak ahlâken doğru bir şey
midir?" diye sormada mantıksal olarak tutarsız hiçbir şey bulunmadığına işaret eder.
Doğalcılığın bu versiyonu doğru olsaydı eğer, fazladan böyle bir soruyu sormanın anlamı ve
değeri olmayacak, tam tersine cevap açık olacaktı. Olmadığına göre, Doğalcılık karşıtları
onun bir açık soru olduğunu veya soruya açık olma durumunda kaldığını öne sürerler.
Doğalcılık karşıları, aynı durumun değerle ilgili bütün durumlarda sorulabileceğini öne
sürerler. Dolayısıyla onların iddialarına göre Açık Soru Argümanı, "olması gereken"in
"olan"dan türetilemeyeceğini bize gösterir.27
İnsan Doğasının Var Olduğunu Varsaymaları
Doğalcılığa yöneltilen bir diğer eleştiri, onun insan doğası diye bir şeyi varsaymasıdır.
Jean Paul Sartre vd. bazı filozoflar insan doğası diye bir şeyin varolduğunu kabul etmenin bir
hata olduğunu ileri sürerler. Bu filozoflara göre, insanın önceden verili bir doğaya sahip
olduğunu düşünmek, her birimizin sahip olduğu büyük sorumluluğun bir şekilde
reddedilmesidir. Bizim tek tek her birimizin değerlerimizi kendimiz için seçmemiz
gerekmektedir. Bizim bu değer yargılarını, kendimizin dışından gelecek bir yol gösterici
olmadan oluşturmak durumunda olmamız, onlara göre insan olma durumumuzun temel bir
özelliğidir. Bu bakımdan Doğalcılık, bu kendimiz için seçme özgürlüğünün aldatıcı bir
şekilde yadsınmasıdır.28

27
28

Feldman, Etik Nedir?, s. 290-296.
Warburton, N., Felsefeye Giriş, Çev. Ahmet Cevizci, İstanbul, Paradigma Yayıncılık, 2008, s. 91.
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Uygulamalar
Aşağıda belirtilen uygulama sorularını bölümde anlatılanlar çerçevesinde yanıtlayınız.
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Uygulama Soruları
1. Doğalcı Teoriler Değer ve Olgu Yargıları konusunda ne düşünür?
2. Doğalcı Teorilere hangi eleştiriler yöneltilmiştir? Bu eleştiriler hakkında ne
düşünüyorsunuz?
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3. Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, da Doğalcı Teorilerin değerin ve değer yargılarının doğası konusunda
neler iddia ettiğini ve onlara yöneltilen temel eleştirilerin neler olduğunu gördük. Doğalcı
Teorilerin, ‘iyi’, ‘güzel’ vb. gibi değerlendirici terimlerin, ‘ilgi duyma’, ‘haz verme’, ‘tercih
edilme’ vb. gibi olgusal ya da doğal terimlere indirgenebileceğini, bunlarla
tanımlanabileceğini düşündüklerini belirttik. Bu teorilere göre değerin, bir şeyin insanın
ilgisini çekmesi, insana haz vermesi ya da insan tarafından tercih edilmesi vb. gibi durumlara
yol açan bir niteliği olduğunu, değerli olan şeyin, bu niteliğe sahip olan şey olduğunu
söyledik. Bu teorilerin, “olması gereken”in “olan”a ve “değer”in, “olgu”ya göre
tanımlanabileceğini ileri sürdüklerini, bunlar sayesinde, mantıksal olarak “olan”dan “olması
gerekir”e ya da “olgu”dan “değer”e geçilebileceğini iddia ettiklerini belirttik. Bölümün ikinci
kısmındaysa Doğalcı Teorilere yöneltilen temel eleştirilerin neler olduğunu öğrendik.
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Bölüm Soruları
1) Değerin ve değer yargılarının doğasıyla ilgili Aristoteles, Perry, Schlick, Dewey
gibi filozofların görüşlerini içine alan teorilerin adı nedir?
a) Doğalcı Teoriler
b) Doğalcı-Olmayan Teoriler
c) Duygusalcılık
d) Kuralcılık
2) Doğalcı Teoriler, değerlendirici terimlerin, hangi terimlere geri gidebileceğini, bu
terimlerle tanımlanabileceğini ileri süren teoridir?
a) Özsel
b) Olgusal
c) Kavramsal
d) Düşünsel
3) Daha sonra Olgu-Değer Ayrımı denilecek olan ayrımı dir-meli ayrımı olarak ilk
ortaya koyan filozof aşağıdakilerden hangisidir?
a) Hume
b) Moore
c) Russell
d) Locke
4) Doğalcı Teorilerin yanlışlığına yönelik ileri sürülen, “olması gereken”le “olan”
arasında kapatılamayacak bir ayrım olduğu görüşünü belirten ayrım aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Doğalcı-Doğalcı-Olmayan ayrımı
b) Meli-malı ayrımı
c) Olgu-değer ayrımı
d) Değerli-değersiz ayrımı
5) Aşağıdakilerden hangisi Doğalcı Teorilerin temel eleştirilerinden biri değildir?
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a) Açık Soru Argümanı
b) İnsan doğasını varsaymaları
c) Değerlendirici olmaları
d) Olgu-Değer ayrımını görmemeleri
6) Değer yargıları olgu yargılarına indirgenebilirler mi?
7) Değerle ilgili terimler, olgusal terimlerle tanımlanabilirler mi?
8) Değer yargılarının doğruluğu ya da yanlışlığı, olgulara gidilerek gösterilebilir mi?
9) Doğalcı Teoriler değer yargılarıyla ilgili ne iddia ederler?
10)

Doğalcı Teorilere yöneltilen temel eleştiriler nelerdir?

Cevaplar
1)a, 2)b, 3)a, 4)c, 5)c
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4. DOĞALCI-OLMAYAN TEORİLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4.1. Doğalcı-Olmayan Teoriler
4.2. Doğalcı-Olmayan Teorilerin Eleştirileri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Değerler, insan duygu ve tercihlerinden bağımsız mıdır?
2. Hiçbir insanın olmadığı bir dünyada ‘iyi’ ya da ‘güzel’ olan şeyler olabilir mi?

3. Değer yargılarının doğruluğu ya da yanlışlığı sezgisel olarak anlaşılabilir mi?
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4. Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

4.1. Doğalcı-Olmayan
Teoriler

Doğalcı-Olmayan Teorilerin
ne iddia ettiğini kavramak.

4.2. Doğalcı-Olmayan
Teorilerin Eleştirileri

Doğalcı-Olmayan Teorilere
yöneltilen temel eleştirileri
öğrenmek.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar
 Doğalcı-Olmayan Teoriler
 Kendinde Ait Nitelik
 İçsel Nitelik
 Doğal-Olmayan Nitelik
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Giriş
Bu bölümde, değerin ve değer yargılarının doğası sorununun çözümüne yönelik ileri
sürülen teoriler gurubundan Doğalcı-Olmayan Teorilerin neler iddia ettiği ve onlara yöneltilen
temel eleştirilerin ne olduğu anlatılacaktır.
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4.1. Doğalcı-Olmayan Teoriler
Bilişselci bir teoriler gurubu olan Doğalcı-Olmayan Teoriler, felsefe tarihinde birçok
filozof tarafından savunulmuştur. Bu teorileri savunan bazı filozoflar olarak Platon (M.Ö.
428/7-348/7), H. Sidgwick (1838-1900), H. A. Prichard (1871-1947), N. Hartmann (18821950), W. D. Ross (1877-1971) ve G. E. Moore (1873-1958) sayılabilir. Doğalcı-Olmayan
Teoriler ifadesi Doğalcı Teoriler dışındaki bütün teorileri kapsar görünse de, biz bu ifadeyi
sadece Doğalcı Teorilere karşıt olan teorileri belirtmek için kullanacağız.
Doğalcı-Olmayan Teorilere (ya da Sezgici Teorilere) göre değer, şeylerin kendine
ait niteliği ya da içsel niteliğidir. Başka bir deyişle, değer, şeylerin özneye bağlı olmadan
sahip olduğu bir niteliktir. Bu teorilere göre örneğin ‘Yardımseverlik iyidir.’ gibi bir değer
yargısı, yardımseverliğin, öznenin ilgisinden bağımsız olarak, iyilik gibi bir niteliğe sahip
olduğunu belirtir. Ya da ‘X tablosu güzedir.’ gibi bir değer yargısı, X tablosunun, o insanlar
tarafından tercih edilsin edilmesin, arzu edilsin edilmesin, güzellik gibi bir niteliğe sahip
olduğunu belirtir. Bu bakımdan bu teorilere göre bir şeyin değeri, bizim o şeyi
arzulamamızdan, onu istememizden, ondan haz almamızdan bağımsızdır. Bir şey, biz onu
istemesek, arzulamasak ya da ondan haz almasak bile değerli olabilir. Ya da bir şey, biz onu
istesek, ondan haz alsak ya da onu arzulasak bile değersiz olabilir. Doğalcı-Olmayan
Teorilere göre, değerle ilgili nitelikler, Doğalcı Teorilerin ileri sürdüğü gibi doğrudan ya da
dolaylı olarak deneyimlenebilen doğal ya da olgusal nitelikler değil, doğal-olmayan
niteliklerdir. Bu bakımdan, iyi, güzel, ahlaken doğru gibi niteliklerle ilgili olan değer yargıları
hiçbir şekilde olgu yargılarına dönüştürülemezler. Bu bakımdan, örneğin ‘Sözlerimizi
tutmamız iyidir.’ gibi bir değer yargısı, ‘Toplum, sözlerimizi tutmamızı istiyor.’, ‘Sözlerimizi
tutmak haz verir.’ ya da ‘Sözlerimizi tutmak en fazla sayıda kişiye en fazla mutluluk sağlar.’
vb. gibi hiçbir şekilde bir olgu yargısına dönüştürülemez.
Doğalcı-Olmayan Teoriler değer yargılarının, hiçbir şekilde olgu yargılarına
dönüştürülemeyeceğini iddialarının yanında, bu yargıların aynı zamanda doğru ya da yanlış
olabilen, bilişsel ifadeler olduklarını da düşünürler. Ama bu teorileri savunanlara göre, değer
yargıları olgu yargılarına dönüştürülemediğinden, değer yargılarının doğruluğunun ya da
yanlışlığının tespiti hiçbir zaman, bilimsel ya da empirik olarak yapılamaz. Örneğin ‘Ölüm
cezası, ahlaken doğrudur.’ değer yargısı, ‘Ölüm cezası, en fazla sayıda insanın en büyük
mutluluğunu sağlar.’ vb. gibi bir olgu yargısına dönüştürülemeyeceğinden, onun doğruluğunu
ya da yanlışlığını biz en fazla sayıda insanın en büyük mutluluğunu sağlayıp sağlamadığına
bakarak anlayamayız. İyilik, güzellik, ahlaken doğruluk doğal nitelikler olmadıklarından,
‘Ölüm cezası ahlaken doğrudur’ gibi bir değer yargısında, ölüm cezasının ahlaken doğruluk
gibi bir niteliğe sahip olup olmadığını gözlem vb. ile doğrudan ya da herhangi bir alet vb. ile
dolaylı olarak deneyimle anlayamayız. Öyleyse, değer yargılarının doğruluğu ya da
yanlışlığını nasıl tespit edebiliriz? Doğalcı-Olmayan Teorilere göre değer yargılarının
doğruluğu ya da yanlışlığı sezgisel olarak bilinir ya da başka bir deyişle onlar, kendiliğinden
apaçıktırlar. Bundan dolayı onların doğruluğu ya da yanlışlığını anlamak için herhangi bir
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kanıtlamaya ihtiyaç yoktur.1
Doğalcı-Olmayan Teoriler arasında en tanınmışı G. E. Moore’un teorisidir. Bu
bakımdan ona çok kısaca değineceğiz. G. E. Moore Etiğin İlkeleri'nde temel olarak iki iddia
ileri sürer:
(1) İyi herhangi bir doğal ifadeyle eşanlamlı değildir.
(2) İyi tanımlanamaz.
Moore’un ilk iddiasına göre Doğalcı Teorilerin iddialarının aksine, iyi,
herhangi bir doğal ifadeye indirgenemez. İyi, haz verici olma vb. gibi doğal bir niteliği
gösteren bütün doğal terimlerden farklı, biricik bir terimdir. Moore, diğer iddiasına göreyse,
iyi, sadece doğal ifadelerle değil, hiçbir şekilde tanımlanamaz bir terimdir. Ona göre, dilin
kendiliğinden açık olan, dolayısıyla tanımlanamayan birtakım nihai terimleri vardır. İyi de bu
tanımlanamayan, basit terimlerden biridir.2

4.2. Doğalcı-Olmayan Teorilerin Eleştirileri
Doğalcı-Olmayan Teorilere bazı eleştiriler yöneltilmiştir. Bu eleştirilerden temel
olanlarını kısaca incelemeye çalışacağız.
Doğal-Olmayan Nitelikler Olduğunu İleri Sürmeleri
Doğalcı-Olmayan Teorilere yöneltilen önemli bir eleştiri, bu teorilerin iyilik, güzellik
vb. gibi doğal-olmayan niteliklerin var olduğunu ileri sürmeleridir. Daha önce gördüğümüz
gibi Bilişselci-olmayan teorileri savunan felsefeciler, iyilik, güzellik vb. gibi niteliklerin
olmadığını ileri sürerler. Bu felsefecilere göre değer yargıları şeylerdeki herhangi bir niteliği
belirtmez; bu ifadeler sadece duyguları ifade etmek, emirler vermek ya da başkalarına nasıl
tercihte bulunacakları konusunda kılavuzluk etmek için kullanılan, bilişsel-olmayan
ifadelerdir.3
Değer Yargılarının Doğruluğunun Tespitini Yapamıyor Olmaları
Moore’un teorisine ve genel olarak ona benzer olan Doğalcı-Olmayan Teorilere
yöneltilen bir eleştiri, bu teorilerin doğru olsalardı, şeylerin iyi ya da kötü, genel olarak
değerli ya da değersiz olduğunu nasıl belirleyebileceğimizi anlamanın çok zor olacağı
yönündedir. Zira eğer iyilik, güzellik vb. gibi nitelikler görünmez, tespit edilemezlerse, bir
şeyde onların var olup olmadığını nasıl bilebiliriz? Eğer bir insan belli bir şeyin bu niteliğe
sahip olduğunu iddia ederken, başka bir insan reddediyorsa, hangisinin doğruyu ifade ettiğini
nereden bilebiliriz?
1
2

Feldman, Etik Nedir?, s. 297-307. Frankena, Etik, s. 186-191.
Feldman, Etik Nedir?, s. 297-300; Cevizci, Etiğe Giriş, s. 332-335.

3

Feldman, Etik Nedir?, s. 305-307.
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Daha teknik olarak bu itirazı şöyle bir argümanla gösterebiliriz:

1. Eğer Doğalcı-Olmayan Teoriler doğruysa, bir şeyin iyi, güzel, genel olarak değerli
olup olmadığı asla bilinemeyecektir.
2. Bazı şeylerin iyi, güzel, genel olarak değerli olduğu bilinmektedir.
3. O halde Doğalcı-Olmayan Teoriler doğru değildir.
Bir argüman, öncül(ler) ve sonuçtan oluşan önermeler topluluğu olarak tanımlanabilir.
Felsefenin temel araçlarından biri olan argümanlar, felsefeciler tarafından temel olarak kendi
iddialarını desteklemek ya da karşı oldukları iddiaların yanlışlığını göstermek amacıyla
kullanırlar. Mantıksal olarak geçerli argümanlar, öncül ya da öncülleri doğruysa sonucun da
doğru olmak zorunda olduğu argümanlardır. Yukarıdaki argüman geçerli bir argümandır. Bu
bakımdan onun birinci ve ikinci öncülleri doğruysa, sonucu da zorunlu olarak doğru
olmalıdır.
İkinci öncül olan ‘Bazı şeylerin iyi, güzel, genel olarak değerli olduğu bilinmektedir.’
yargısının doğruluğu Doğalcı-Olmayan Teorilerce kabul edilir görünmektedir. Örneğin
Moore insanlar arası münasebetin hazları vb. gibi bazı şeylerin iyi olduğunu bildiğini söyler.
Bazı filozoflar, birinci öncülün de doğru olduğunu, böylece argümanın sonucunun da doğru
olduğunu (‘Doğalcı-Olmayan Teoriler doğru değildir’) ileri sürerler. Onlar, eğer bir nitelik
doğrudan ya da dolaylı olarak deneyimlenebilir değilse, o zaman bir şeyde mevcut olduğunu
bilmemizin hiçbir yolunun olmadığını, dolayısıyla Doğalcı-Olmayan Teoriler doğruysa bizim
bir şeyin iyi, güzel ya da genel olarak değerli olup olmadığı asla bilemeyeceğimizi ileri
sürerler.4
Değerlendirici Terimleri Kullananların Aynı Şeyi Kastettiklerinin Bilinemeyeceği
Doğalcı-Olmayan Teorilere yöneltilen bir başka eleştiri, iyi, güzel vb. gibi terimlerin
anlamlarının nasıl bilindiği sorusundan yola çıkar. Nasıl olur da varlığı hiçbir şekilde tespit
edilemeyen nitelikler olabilir? Eğer iyilik ya da güzellik tespit edilemeyen nitelikleri ifade
ediyorlarsa, başkalarının bu terimleri kullandıklarında bizim kastettiğimizi kastettiklerinden
nasıl emin olabiliriz?5

4
5

Feldman, Etik Nedir?, s. 307.
Feldman, Etik Nedir?, s. 263.
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Uygulamalar
Aşağıda belirtilen uygulama sorularını bölümde anlatılanlar çerçevesinde yanıtlayınız.

63

Uygulama Soruları
1. Doğalcı-Olmayan Teoriler Değer ve Olgu Yargıları konusunda ne düşünür?
2. Doğalcı-Olmayan Teorilere hangi eleştiriler yöneltilmiştir? Bu eleştiriler hakkında
ne düşünüyorsunuz?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde değerin ve değer yargılarının doğası sorunuyla ilgili teoriler grubundan
biri olan Doğalcı-Olmayan Teorilerin neler iddia ettiğini görmeye çalıştık. Doğalcı-Olmayan
Teorilere göre değerin, bizim bir şeyi arzulamamızdan, onu istememizden bağımsız olarak
şeyin kendine ait, içsel bir niteliği olduğunu gördük. Bu teorilere göre değerin, doğrudan ya
da dolaylı olarak deneyimlenebilir bir nitelik olmadığını öğrendik. Ayrıca Doğalcı-Olmayan
teorilerin, değer yargılarının doğru ya da yanlış olabileceğini kabul ettiklerini, ancak onların
doğruluğunun ya da yanlışlığının tespitinin herhangi bir doğa bilimiyle ya da empirik olarak
yapılamayacağını, sadece sezgisel olarak yapılabileceğini ya da kendiliğinden apaçık
olduklarını düşündüklerini gördük. Felsefe tarihinde Sidgwick, Rasdall, Prichard, Moore,
Ross, Scheler, Hartmann, Ewing ve belki de Platon gibi felsefecilerin değerle ilgili
görüşlerinin Doğalcı-Olmayan Teoriler olarak adlandırıldığını, bu teoriler arasında en
tanınmışının G. E. Moore’un teorisi olduğunu belirterek, Moore’un teorisini genel hatlarıyla
incelemeye çalıştık. Moore’un temel iddialarından birinin iyinin herhangi bir doğalcı ifadeyle
eşanlamlı olmadığı olduğunu; diğerinin se iyinin tanımlanamayacağı olduğunu, ona göre
iyinin dilin kendiliğinden açık olan, dolayısıyla tanımlanamayan birtakım nihai terimlerinden
biri olduğunu gördük. Doğalcı-Olmayan Teorilerin neler iddia ettiğini genel olarak gördükten
sonra, bu teorilere yöneltilen, iyi ve kötüyü tespit edilemez yapması, iyilik diye bir özelliğin
varlığını iddia etmesi ve iyinin anlamının nasıl bilinebileceği sorusuna cevap vermemesi gibi
bazı temel eleştirileri inceledik.
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Bölüm Soruları
1) Doğalcı-Olmayan Teoriler, değer yargılarının doğruluğunun ya da yanlışlığının
tespitinin nasıl yapılabileceğini düşünür?
a) Gözlemsel
b) Bilimsel
c) Empirik
d) Sezgisel
2) Doğalcı-Olmayan Teorilere göre değer, bir şeyin nasıl bir niteliğidir?
a) Kendine ait, içsel bir niteliğidir
b) Dışsal ve ilişkisel bir niteliğidir
c) Kendine ait ve ilişkisel bir niteliğidir
d) Dışsal ve içsel bir niteliğidir
3) Aşağıdaki şıklardan hangisinde G. E. Moore’un teorisinin iki iddiası belirtilmiştir?
a) ‘İyi’ herhangi bir doğalcı ifadeyle eşanlamlıdır ve ‘iyi’ tanımlanabilir
b) ‘İyi’, herhangi bir doğalcı ifadeyle eşanlamlıdır ve ‘iyi’ tanımlanamaz
c) ‘İyi’, herhangi bir doğalcı ifadeyle eşanlamlı değildir ve ‘iyi’ tanımlanabilir
d) ‘İyi’, herhangi bir doğalcı ifadeyle eşanlamlı değildir ve ‘iyi’ tanımlanamaz
4) Aşağıdakilerden hangisi
sürmüştür?

önemli

Doğalcı-Olmayan Teorilerden

birini

öne

a) A. J. Ayer
b) Jean Paul Sartre
c) G. E. Moore
d) Aristoteles
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5) Doğalcı-Olmayan Teorilere yöneltilen önemli eleştirilerden biri aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Değer yargılarının doğruluğunun tespitini yapamıyor olmaları
b) Değerleri doğal niteliklere indirgemesi
c) Değerlendirici terimlerin tanımlanabileceğini düşünmesi
d) Değer yargılarının kişilerin duygularının ifadesi olduğunu ileri sürmesi
6) Doğalcı-Olmayan Teorilere göre değer yargıları olgu yargılarına indirgenebilirler
mi?
7) Doğalcı-Olmayan Teorilere göre değerle ilgili terimler, olgusal terimlerle
tanımlanabilirler mi?
8) Değer yargılarının doğruluğu ya da yanlışlığı Doğalcı-Olmayan Teorilere göre nasıl
gösterilebilir mi?
9) Doğalcı-Olmayan Teoriler değer yargılarıyla ilgili ne iddia ederler?
10)

Doğalcı-Olmayan Teorilere yöneltilen temel eleştiriler nelerdir?

Cevaplar
1)d, 2)a, 3)d, 4)c, 5)a
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5. DUYGUSALCILIK
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.1. Duygusalcılık
5.2. Duygusalcılığın Eleştirileri

69

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Değerler sadece onları ifade eden öznelerin duygularını ve emirlerini mi ifade
ederler?
2. Yuh/Yaşa Teorisi nedir?
3. Değerlerle ilgili tartışma anlamsız mıdır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

5.1. Duygusalcılık

Duygusalcılığın temel
iddialarını kavramak.

5.2. Duygusalcılığın
Eleştirileri

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Duygusalcılığın temel
eleştirilerini öğrenmek.
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Anahtar Kavramlar
 Duygusalcılık
 Yuh/Yaşa Teorisi
 Dışavurumcu İfadeler
 Emredici İfadeler
 Değer Atıfları
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Giriş
Bu bölümde, değerin ve değer yargılarının doğası sorununun çözümüne yönelik ileri
sürülen teorilerden Duygusalcılığın ne iddia ettiği ve ona yöneltilen temel eleştirilerin neler
olduğu anlatılacaktır.
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5.1. Duygusalcılık
Duygusalcı Teoriler Bertrand Russell (1872-1970), Rudolf Carnap (1891-1970), A. J.
Ayer (1910-1989) ve C. L. Stevenson (1908-1979) gibi filozoflar tarafından farklı biçimlerde
savunulmuştur. Bu teorilerden en bilineni A. J. Ayer tarafından ileri sürülmüştür. Biz de bu
derste Duygusalcılık derken Ayer’in ileri sürdüğü Radikal Duygusalcılığı kast edecek ve bu
teoriyi genel olarak incelemeye çalışacağız.
Duygusalcılık değerin, şeylerin bir niteliği olmadığını iddia eder. Başka bir deyişle,
değer, şeylerin özneye bağlı olmayan, yani kendine ait ya da özneyle ilişkisine bağlı olan,
yani ilişkisel herhangi bir niteliği değildir. Bu yüzden Duygusalcılığı göre değer yargıları da,
şeylerdeki herhangi bir niteliği ortaya koymaya çalışan ifadeler değildirler. Duygusalcılığa
göre değer yargıları, öncelikle bu yargıları ifade eden kişilerin duygularını dışa vuran,
dışavurumcu ifadelerdir. Örneğin, ‘Yardımseverlik iyidir.’, ‘Karşımdaki tablo güzeldir.’ gibi
değer yargılarını dile getiren kişi, yardımseverlik ve karşısındaki tablo konusunda olumlu bir
duyguya sahip olduğunu ifade etmektedir. ‘İnsan öldürmek ahlaken yanlıştır.’ ya da ‘Çalan
müzik çirkin bir müziktir.’ gibi değer yargılarını dile getiren kişi de, insan öldürmek ve çalan
müzik konusunda olumsuz bir hisse sahip olduğunu belirtmektedir. Dolayısıyla, örneğin
‘Yardımseverlik iyidir.’ ve ‘Karşımdaki tablo güzeldir.’ gibi değer yargıları, olumlu
duygumuzu belirten ‘Yaşaa!!!’ gibi bir ifadeyle aynı anlamdaki ifadelerdir. Benzer şekilde,
‘İnsan öldürmek ahlaken yanlıştır.’ ya da ‘Çalan müzik çirkin bir müziktir.’ gibi değer
yargıları da, olumsuz duygumuzu dışa vuran ‘Yuuh!!!’ gibi bir ifadeyle aynı anlamdadır. Bu
bakımdan bazı felsefeciler Duygusalcılığa Yuh/Yaşa Teorisi adını da vermişlerdir.
Duygusalcılığa göre, değer yargıları sadece öznenin duygularını dışa vurmakla kalmaz;
onların bir diğer işlevi de başkalarında benzer duyguları uyandırmak, onları öznenin istediği
doğrultuda eylemeye sevk etmek için emir vermektir. Dolayısıyla değer yargıları ayrıca
emredici ifadelerdir. Bir kimse nasıl "Yuh!" veya "Yaşa!" diye bağırdığı zaman, yalnızca
duygularını açığa vurmakla kalmayıp, genellikle başkalarını da kendi duygularını paylaşmaya
teşvik etmeye çalışırsa, Duygusalcılığa göre değer yargıları da aynı şekilde, hitap edilenleri
konuyla ilgili olarak kendisi gibi hissetmeleri için ikna etme görevi görür. Örneğin,
‘Başkalarına zarar vermek kötüdür.’ demek Duygusalcılara göre duygularımızı dışa vurduğu
kadar sizin de bu duygulara sahip olmanız için emir veren şu şekilde bir cümleyi ifade
etmektir: ‘Başkalarına zarar vermeyin!’ Ya da ‘Bu tablo güzeldir.’ demek, Duygusalcılara
göre şunu demekle aynıdır: ‘Bu tabloyu beğenin!’ Dolayısıyla Duygusalcılığa göre değer
yargıları (1) olumlu ya da olumsuz duygularımızı dışa vurmak ve (2) başkalarına bizimle aynı
duyguları hissetmeleri emrini vermek için kullanılan ifadelerdir.
Duygusalcılığa göre değer yargıları, homurtu ve iç çekiş gibi duygularımızı dışa vuran
veya verilen bir emri belirten bilişsel-olmayan ifadeler olduklarından, onların doğru ya da
yanlış olmasından söz edilemez. Bu teoriye göre örneğin ‘Yardımseverlik iyidir.’ gibi bir
değer yargısı, ‘Yardımseverlik birçok insanı mutlu eder.’ ya da ‘Ben yardımsever
davranılmasını istiyorum.’ vb. gibi doğru ya da yanlış olabilecek bir ifadeyle aynı anlama
gelmez. Bu değer yargısı sadece, doğru ya da yanlış olamayacak ‘Yaşasın yardımseverlik!
Yardımsever davranın!’ ifadesiyle aynı anlama gelir. Ya da örneğin ‘Başkasına zarar vermek
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ahlaken doğru değildir.’ değer yargısı Duygusalcılığa göre sadece doğru ya da yanlış
olamayacak, ‘Kahrolsun başkalarına zarar vermek! Başkalarına zarar vermeyin!’ gibi bir
ifadeyle aynı anlama gelir. Duygusalcılar değer yargılarının doğru ya da yanlış olamayacağı
görüşlerini, analitik filozofların önerme tanımlarına dayandırmış görünürler. Bu filozoflar
genellikle üç tür önerme kabul ederler: (1) Analitik olarak doğru olan önermeler; bu
önermeler mantıksal olarak ya da tanım gereği doğrudur; (2) empirik olarak doğru ya da
yanlış olan önermeler; bunlar empirik ya da bilimsel olarak sınanıp doğrulanabilirler; (3)
bilişsel olarak anlamsız önermeler; uygulanabilecek hiçbir nesnel ya da mantıksal ölçüt olmadığı için, ne doğru ne de yanlış olan önermeler. Duygusalcılara göre, değer yargıları
üçüncü kategoriye girer.
Duygusalcılık değerler hakkında tartışmanın ya da değer yargılarını temellendirmeye
çalışmanın manasız olduğuna inandığından bu teoriyi benimseyenler değer yargıları yerine,
genellikle değer atıfları ifadesini kullanırlar.34

5.2. Duygusalcılığın Eleştirileri
Duygusalcılığa bazı eleştiriler yöneltilmiştir. Bu eleştirilerden temel olanlarını aşağıda
kısaca incelemeye çalışacağız.
Değerle İlgili Bir Çatışma Durumunun Olmadığını İddia Etmesi
Eğer ben örneğin ‘Başkasına zarar vermek ahlaken doğru değildir.’ derken, siz de
‘Başkasına zarar vermek ahlaken doğrudur.’ derseniz, bu durumda Duygusalcılığa göre,
ikimiz de doğru ya da yanlış bir şey söylemiş olmayız. Her iki ifade de bu teoriye göre sadece
söyleyenin duygularını dışa vuran ve karşıdakilerin de böyle hissetmelerini sağlamaya çalışan
ifadelerdir. Ama birçok felsefeci yukarıdaki gibi iki değer yargısının olması gibi durumlarda
bir düşünsel çatışma durumu olduğunu düşünmektedirler. Dolayısıyla Duygusalcılığa karşı
şöyle bir argüman ileri sürülebilir:
1. Eğer Duygusalcılık doğruysa, o zaman değerle ilgili hiçbir çatışma yoktur.
2. Değerle ilgili çatışma vardır.
3. Öyleyse duygusalcılık doğru değildir.
Duygusalcılığa yönelik bu eleştiri, onun doğru olması durumunda, ahlaki argümanın
bütünüyle imkânsız hale geleceği eleştirisidir. Oysa biz ahlaki konu ve problemler söz konusu
olduğunda ciddi tartışmalara girişiyoruz. Bu eleştiriyi yapanlar bu yüzden Duygusalcılığın
yanlış olması gerektiğini iddia ederler.35

Feldman, Etik Nedir?, s. 308-317; Cevizci, a.g.e., s. 348-356; Frankena, Etik, s. 191-192; Frankena, “Value
and Valuation”, s. 640; Zimmerman, "Intrinsic vs. Extrinsic Value", 3 ve Dipnot 34.
35
Feldman, Etik Nedir?, s. 317-319.
34
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Değer Yargılarının Her Zaman Duygularımız Dile Getirdiğini İddia Etmesi
Duygusalcılığa ikinci bir eleştiriyse onun değer yargılarımızın her zaman
duygularımızı dile getirdiğini iddia etmesi ama bazen hiçbir duygu hissetmediğimizde değer
yargılarında bulunduğumuz gerçeğine dayalıdır.
Bir insanın bir kafese hapsedilmiş ve can sıkıntısı çeken bir tavşan gördüğünü
varsayalım. O, bunu görünce, tavşanın sıkıntı hissettiği düşüncesinden rahatsız olup çok
kızarak şöyle desin:
(A) Zavallı hayvanın böyle yaşamak zorunda olması kötü bir şey.
Zamanla bu insanın sakinleştiğini ve artık tavşanın kafese kapatılması konusunda
güçlü duygulara sahip olmadığını varsayalım. Şimdi ona tavşanın durumu hakkında ne
düşündüğünü soruyoruz ve şöyle diyor:
(B) Zavallı hayvanın böyle yaşamak zorunda olması kötü bir şey.
Duygusalcılığa göre, iki cümle de doğru ya da yanlış değildir; ikisinin de bilişsel
anlamı yoktur. Bunların duygusal anlamı vardır. Kızgınlıkla söylenen (A) cümlesinin tavşanın
çektiği sıkıntı konusunda o kişinin duyduğu olumsuz duyguyu dışa vurmak için kullanıldığını
söylenebilir. Ama hiçbir duygunun hissedilmediği bir sırada dile getirilen (B) cümlesi, bir
duyguyu dışa vurmak için kullanılmış olamaz. Dolayısıyla (B)’nin hiçbir duygusal anlamı
olmayacağı gözükmektedir.
Bu temelde, Duygusalcılığa karşı şöyle bir argüman formüle edilebilir:
1. Eğer Duygusalcılık doğruysa, (A) ile (B) cümleleri aynı anlamı taşır.
2. (A) ile (B) cümleleri aynı anlamı taşımaz.
3. Öyleyse Duygusalcılık doğru değildir.36
Ahlakla İlgili Akıl Yürütmeden Kaynaklanan Eleştiri
Duygusalcılığa bir diğer itiraz da ahlakla ilgili akıl yürütme konusundaki bazı olgulara
dayalıdır. Şu argümanı ele alalım:
1. Her hayır işi iyidir.
2. Bu bir hayır işidir.
3. Öyleyse bu iş iyidir.
Bu argümana A argümanı diyelim. Bu argümanın mantıksal olarak geçerli olduğu
gayet açık görünmektedir. Sonuç, yani (3) diğer iki önermeden mantıksal olarak çıkmaktadır.
36

Feldman, Etik Nedir?, s. 319-321.
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Şimdi, Duygusalcılığa göre, ‘Her hayır işi iyidir.’ ifadesi, ‘Yaşasın hayır işi!’
ifadesiyle aynıdır; ‘bu iş iyidir.’ ifadesi de ‘yaşasın bu iş!’ ifadesiyle aynıdır. Dolayısıyla
Duygusalcılığa göre (A) argümanı, aşağıdaki (B) ‘argümanı’yla aynı olmak zorundadır.
1. Yaşasın hayır işi!
2. Bu bir hayır işidir.
3. Öyleyse, yaşasın bu iş!
Öte yandan (B) argümanının mantıksal olarak bir geçerliliğinden söz edilemez. (1) ve
(3)’ün bilişsel anlamı, dolayısıyla doğruluk değeri olmadığından aslında (B) bir argüman bile
değildir. Mantık açısından bakıldığında, ilk argüman ile ikinci ‘argüman’ arasında bir fark
olduğunu kabul etmek gerekir. Duygusalcılık ilk argümanın ikinci ‘argüman’ kadar
mantıkdışı olduğunu ima ettiğinden, bazı felsefeciler onun kabul edilebilir bir görüş
olmadığını ileri sürerler. Bu temelde, Duygusalcılığa karşı şöyle bir argüman formüle
edilebilir:
1. Eğer Duygusalcılık doğruysa, (A) ile (B) argümanı aynı derecede mantıklıdır.
2. (A) ile (B) argümanı aynı derecede mantıklı değildir.
3. Öyleyse Duygusalcılık doğru değildir.37

37

Feldman, Etik Nedir?, s. 322-323.
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Uygulamalar
Aşağıda belirtilen uygulama sorularını bölümde anlatılanlar çerçevesinde yanıtlayınız.
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Uygulama Soruları
1. Duygusalcılık Değer Yargıları konusunda ne düşünür?
2. Duygusalcılığa hangi eleştiriler yöneltilmiştir? Bu eleştiriler hakkında ne
düşünüyorsunuz?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, değerin ve değer yargılarının doğası sorununun çözümüne yönelik ileri
sürülen teorilerden Duygusalcılığın temel iddialarının ve ona yöneltilen temel eleştirilerin
neler olduğunu gördük. Duygusalcılığın A. J. Ayer, C. L. Stevenson, Rudolf Carnap, Bertrand
Russell gibi filozofların tarafından farklı biçimlerde savunulduğunu, bu bölümde
incelediğimiz onun en radikal halinin A. J. Ayer tarafından ileri sürüldüğünü belirttik. Bu
Duygusalcılık görüşünün, değer yargılarının tamamen ya da temel olarak, öznenin
duygularının dışavurumu ve/ya da başkalarında benzer tepkilere yol açmaya yönelik araçlar
olduğunu iddia ettiğini öğrendik. Bu görüşün, “İşkence yanlıştır”, “Öldürmek yanlıştır” ya da
“Doğruyu söylemen gerekir.” vb. gibi değer yargılarının yalnızca onları ileri süren kişinin
olumlu ya da olumsuz duygularını dışa vurmak ve/ya da başkalarına benzer duygular
hissetmeleri emrini vermek için kullanıldıklarından, değer yargılarının tasvir edici, bilişsel
hiçbir anlamları olmadığını ileri sürdüğünü gördük. Bu bakımdan duygusalcılığa zaman
zaman Yuh/Yaşa Teorisi adının verildiğini öğrendik. Duygusalcıların, değer yargılarının
bilişsel ifadeler olmadıklarını düşündükleri için değer yargılarının doğru ya da yanlış değeri
alamayacaklarını düşündüklerini gördük. Bu bakımdan Duygusalcılığa göre değer yargıları
yerine, bu ifadeler doğru ya da yanlış olabilen ifadeler olamadıklarından değer atıfları
denilmesinin daha doğru olacağını belirttik.
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Bölüm Soruları
1) Duygusalcılık değer yargılarının nasıl ifadeler olduklarını ileri sürer?
a)

Emredici-bilgi verici

b)

Dışavurumcu-emredici

c)

Bilişsel-doğrulanabilir

d)

Doğrulanabilir-dışavurumcu

2) Duygusalcılık değer yargılarının ne tür ifadeler olmadığını iddia eder?
a)

Bilişsel

b)

Bilişsel-olmayan

c)

Emredici

d)

Dışavurumcu

3) Duygusalcılığa göre "Doğruyu söylemen gerekir." vb. gibi bir değer yargısının
doğruluğu ya da yanlışlığı nasıl tespit edilebilir?
a)

Deneyimle ya da deneyle tespit edilebilir

b)

Sezgiyle tespit edilebilir

c)

Gözlemle tespit edilebilir

d)

Tespit edilemez

4) Duygusalcılığa göre “Yardımsever davranmak iyidir.” değer yargısı aşağıdaki
ifadelerden hangisine karşılık gelir?
a)

‘Yardımsever davranman gerektiğini düşünüyorum.’

b)

‘Yardımsever davranmanın doğru olduğu apaçık bilinen bir gerçektir.’

c)

‘Yardımsever davranmak olgulara uygun olandır.’

d)

‘Yaşasın yardımseverlik!’
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5) Duygusalcılık, temel olarak hangi bakımdan eleştirilmiştir?
a)

Değer yargılarının doğruluğunun duygularımızla tespit edilebileceğini iddia

b)

Değer yargılarının olgu yargılarına indirilebileceği iddia etmesi

c)

Değer yargıları arasında bir çatışma durumunun olmadığını iddia etmesi

d)

Değer yargılarının bilişsel ifadeler olduğunu iddia etmesi

etmesi

6) Duygusalcılık değer yargıları hakkında neler iddia eder?
7) Değerler sadece onları ifade eden öznelerin duygularını ve emirlerini mi ifade
ederler?
8) Değerle ilgili tartışmalar anlamsız mıdır?
9) Duygusalcılığa neden Yuh/Yaşa Teorisi denilir?
10) Duygusalcılığa yöneltilen temel eleştiriler nelerdir?

Cevaplar
1)b, 2)a, 3)d, 4)d, 5)c
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6. KURALCILIK
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6.1. Kuralcılık
6.2. Kuralcılığın Eleştirileri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Değerin ve değer yargılarının doğasıyla ilgili olarak Kuralcılık ne iddia eder?
2. Değer yargıları, tercihlere kılavuzluk etmek için kullanılan ifadeler midir?
3. Kuralcılığa hangi temel eleştiriler yöneltilmiştir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu
6.1. Kuralcılık

6.2. Kuralcılığın Eleştirileri

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Kuralcılığın temel iddialarını
öğrenmek.
Kuralcılığa yöneltilen temel
eleştirileri öğrenmek.
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Anahtar Kavramlar
 Kuralcılık
 Tercihlere Kılavuzluk Etmek
 Karşılaştırma Kategorisi
 İyi Kılan Nitelik
 Evrenselleştirilebilirlik
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Giriş
Bu bölümde, değerin ve değer yargılarının doğası sorununun çözümüne yönelik ileri
sürülen teorilerden Kuralcılığın ne iddia ettiği ve ona yöneltilen temel eleştirilerin ne olduğu
anlatılacaktır.
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6.1. Kuralcılık
Bilişselci-Olmayan başka bir teori olan Kuralcılık, yakın dönemle ileri sürülmüş ve
bazı felsefeciler tarafından savunulmuştur. Onun başlıca savunucusu R. M. Hare’dir (19192002). Bu bakımdan bu derste Kuralcılık derken onun teorisini kastedeceğiz.
Kuralcılık, Duygusalcılık gibi değerin şeylerin kendine ait ya da ilişkisel niteliği
olmadığını iddia eder. Bu yüzden Duygusalcılığa göre olduğu gibi Kuralcılığa göre de değer
yargıları, şeylerdeki herhangi bir niteliği ortaya koymaya çalışan ifadeler değildirler.
Kuralcılığa göre değer yargılarının temel işlevi, tercihlere kılavuzluk etmektir. Başka bir
değişle iyi, tercihlere kılavuzluk edecek şekilde kullanılır ve değer yargıları insanlara nasıl
tercihte bulunmaları gerektiğini söylerler. Tercihlere kılavuzluk etmenin en doğal ve uygun
yolu, emirlerden yararlanmaktır. Bir emir bir insana nasıl tercih yapması gerektiğini söylemek
için kullanılabilir. Mesela size doğruyu söylemeyi tercih etmenize rehberlik etmek istersem,
bunu “doğruyu söyle!” emriyle yapabilirim. Dolayısıyla Kuralcılığa göre değer yargıları,
tercihlerimize kılavuzluk etmek için kullanılan emirlerdir.
Bu noktaya kadar Kuralcılık, Duygusalcılıkla hemen hemen aynı görüşü paylaşır gibi
görünür. Duygusalcılık değer yargılarının bir işlevinin başkalarının duygularını ve dolayısıyla
eylemlerini etkileyecek emirler vermek olduğunu söyler. Öte yandan Kuralcılık da değer
yargılarının işlevinin başkalarının tercihlerine kılavuzluk edecek emirler vermek olduğunu
söylemektedir. Dolayısıyla her iki teori de değer yargılarının emirler olduğunu ileri
sürmektedir. Ama Kuralcılığı Duygusalcılıktan ayıran bir iki nokta vardır. Bunlardan biri,
Kuralcılık “duygusallığın” dilin çok yaygın bir özelliği, sadece değer yargılarıyla sınırlı
olmayan bir özelliği olduğunu düşünür. İkinci ve daha önemli nokta, Kuralcılığın emirlerin
mantığı konusunda Duygusalcılıktan daha farklı ve detaylı düşünceler ileri sürmesidir.
Hem iki teori arasındaki farkı hem de Kuralcılığı daha iyi anlayabilmek için bir örnek
üzerinden girmeye çalışalım ve ‘Arabam iyi bir aile arabasıdır.’ değer yargısını düşünelim.
Duygusalcılığa göre ‘Arabam iyi bir aile arabasıdır.’ değer yargısı, ‘Yaşasın arabam! Arabamı
beğenin!’ ifadesiyle aynı anlama gelir. Bu değer yargısı Duygusalcılığa göre sadece, arabamın
bende yarattığı olumlu duyguları dışa vurmamı ve bu ifadeyi dile getirdiğim kişilerin de bu
duygulara sahip olmasına çalışmamı ifade eder. Kuralcılığa göreyse ‘Arabam iyi bir aile
arabasıdır.’ değer yargısının daha karmaşık bir durumu vardır. İlk olarak, Kuralcılığa göre, bir
şeyin iyi olduğunu söylediğimizde, aklımızda bir karşılaştırma kategorisi vardır. Örneğin
‘Arabam iyi bir aile arabasıdır.’ dediğimde, karşılaştırma kategorisi aile arabalarıdır.
İkinci olarak, Kuralcılığa göre, bir şeyin bir karşılaştırma kategorisine göre iyi
olduğunu söylediğimde, aklımda o şeyi iyi olarak görmemin nedeni olan bir özelliği vardır.
Bu özellik, o karşılaştırma kategorisine göre o şeyin meziyeti ya da iyi kılan niteliğidir.
Dolayısıyla aile arabaları kategorisine göre arabamın iyi olduğunu söylersem, o zaman
aklımda onu iyi bir aile arabası olarak görmemi sağlayan bir özelliği (örneğin rahat, sağlam,
ekonomik ve güvenli olması vb. gibi) olmalıdır.
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Üçüncü olarak, Kuralcılığa göre, bir şeyin bir karşılaştırma kategorisine göre belirli bir
meziyeti nedeniyle iyi olduğunu söylediğimde, o şeyin iyi olmasına neden olan meziyete
sahip her şeyin iyi olduğu düşüncesi de vardır. Başka bir değişle Kuralcılara göre, bir değer
yargısındaki emir evrenselleştirilebilirdir.
Bu bakımlardan Duygusalcılıktan farklı olarak Kuralcılığa göre ‘Arabam iyi bir aile
arabasıdır.’ değer yargısını söylediğimde şunu ifade etmiş, şu genel kuralı söylemiş olurum:
‘Aile arabaları arasında bir tercihte bulunmanız gerekirse, x meziyetine sahip arabaları tercih
edin!’ Başka bir deyişle arabamın belirli bir modelin iyi bir örneği olduğunu söylediğimde,
Kuralcılığa göre, onun o modelin ortalama örneğinden daha iyi olduğunu ima ederim. Bu da
bu model arabalar arasında bir tercihte bulunmak gerektiğinde, o zaman belirtilen modeli
seçmek gerektiği yönünde bir emir vermem demektir.
Bu bakımdan Kuralcılığa göre iyi bir şeyden bahsetmek için, bir tercihte bulunma
durumu olması gerekir. Örneğin eğer gün doğumuna bakıp bakmama kararı alınması
gerekiyorsa iyi gün doğumlarından bahsedebiliriz. Ya da bir ıstakayı diğerine tercih etmemiz
gerektiğinde, iyi ıstakalardan bahsedebiliriz. Ya da nasıl bir insan olmaya çalışma tercihimiz
olduğunda iyi insanlardan bahsedebiliriz.38

6.2. Kuralcılığın Eleştirileri
Kuralcılığa bazı eleştiriler yöneltilmiştir. Onlardan temel olanlarını görmeye çalışalım.
Değer Yargılarının İşlevini Açıklayamaması
Kuralcılığa yönelik en temel eleştiri, onun iyi bir A’nın çoğu A’dan daha iyi bir A
olduğunu ileri sürmesine yöneliktir. Arabayla ilgili verdiğimiz örnek, Kuralcılık konusundaki
bu eleştiriyi örneklendirmek için kullanılabilir. Daha önce belirttiğimiz gibi, ‘Arabam iyi bir
aile arabasıdır.’ dediğimde Kuralcılığa göre aslında, ‘Aile arabaları arasında bir tercihte
bulunmanız gerekirse, benim arabamın sahip olduğu meziyete sahip arabayı tercih edin!’
ifadesiyle aynı şeyi söylerim. Ama bu noktada şu sorulabilir. ‘Arabam iyi bir aile arabasıdır.’
diyen kişi, belki de böyle bir evrensel kuralı savunmamaktadır. Belki de arabalar konusunda
başkalarına nasıl tercih yapmaları gerektiği emrini verme fırsatım olsaydı, onlara benim
arabam gibi bir arabaya yerine diyelim ki çirkin, külüstür eski arabaları tercih etmelerini
emrederdim. Eğer herkes benim arabam gibi arabaları tercih ederse, o zaman herkeste benim
arabam gibi arabam olurdu ve bu da belki de benim hiç hoşuma gitmezdi. Bu bencilce bir
düşünce olabilir ama tutarsız olmadığı açıktır. Dolayısıyla bu eleştiri, bir insanın bir tercihin
iyi bir tercih olduğunu kabul ederken, Kuralcılığın ileri sürdüğü gibi başkalarını bu tür bir
tercih yapmaya teşvik etmeyi istemeyebileceğini göstermektedir. 39
Fanatiklik Sorunundan Kaynaklanan Eleştiri

38

Feldman, Etik Nedir?, 337-354; Frankena, Etik, s. 193; R. M. Hare, The Language of Morals, New York,
Oxford University Press, 1964, s. 128.
39
Feldman, Etik Nedir?, 354-357.
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Kuralcılığa karşı başka bir eleştiri de fanatiklik sorunu olarak adlandırılabilir. Bu itiraz
şöyle formüle edilebilir: Diyelim ki Smith diye biri ırkçıdır ve şu iddiada bulunmaktadır:
‘Tüm azınlık mensupları sürülmelidir.’ Eğer Kuralcılık doğruysa, Smith'in sözü şu emirle
aynı anlama gelir: ‘Azınlık mensubu olan herkes sürülsün!’ Şimdi Kuralcılığa göre bu
durumda Smith’e, onun ileri sürdüğü değer yargısının doğru olması durumunda, eğer kendisi
de bir azınlık mensubu olsaydı, kendisinin de sürülmesi gerekeceğini iddia ettiği söylenebilir.
Fakat Smith’in ırkçılığı çok köklüyse, eğer kendisi de bir azınlık mensubu olsaydı, kendisinin
de sürülmesinin doğru olduğunu kabul edebilir. Dolayısıyla böylece o, kendi değer yargısının
doğruluğunda ısrar edebilir. Bazı eleştirmenler bunu Kuralcılığın ciddi bir kusuru olarak
görürler. Sorun şu ki eğer Smith kendisinin de sürülmesi gerektiğini kabul eder ve mantıksal
açıdan tutarlı olduğunu gösterirse, ‘Tüm azınlık mensupları sürülmelidir.’ ifadesinde yanlış
hiçbir şey yok görünmektedir. Irkçı olmayanlar bu ifadeyi asla kabul etmeyeceklerini
söyleyebilirler ama eğer Kuralcılık doğruysa, Smith’in görüşünün yanlış olduğunu iddia
edemezler. Çünkü eğer Kuralcılık doğruysa, Smith’in ‘görüşü’ hiç de bir inanç değildir. O,
tüm azınlık mensupları sürülsün dediğinde yalnızca zenginleştirilmiş bir emir vermektedir ve
bilişsel olmayan bir ifadede bulunmaktadır. Ama Smith’in sözü ne tutarsızlık ne de yanlışlık
bakımından çürütülemiyorsa, nasıl çürütülebilir? Çürütülemez görünmektedir. Kuralcılık
görüşünden bu sonuç çıktığından bazı felsefeciler, onun değerlendirmeci dili önemli bir
açıdan son derece zayıf hale getirdiğini ve bu bakımdan doğru olamayacağını ileri sürerler.40

40

Feldman, Etik Nedir?, 357-359.
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Uygulamalar
Aşağıda belirtilen uygulama sorularını bölümde anlatılanlar çerçevesinde yanıtlayınız.

92

Uygulama Soruları
1. Kuralcılık Değer Yargıları konusunda ne düşünür?
2. Kuralcılığa
düşünüyorsunuz?

hangi

eleştiriler

yöneltilmiştir?

Bu

eleştiriler

hakkında

ne
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, başlıca savunucusu R. M. Hare olan Kuralcılığın ne iddia ettiğini ve ona
yöneltilen temel eleştirilerin neler olduğunu gördük. Kuralcılığın en temel iddiasının değer
yargılarının tercihlere kılavuzluk etmek için kullanıldığını dile getirdikten sonra tercihlere
kılavuzluk etmenin en doğal ve uygun yolunun, emirler olduğunu, bu bakımdan Kuralcılığın,
bizim bir şeyin iyi olduğunu söylediğimizde, ifademizin bir tür emir olduğunu iddia ettiğini
gördük. Kuralcılığa göre, bir şeyin iyi olduğunu söylediğimizde, aklımızda bir karşılaştırma
kategorisi olduğunu; bir şeyin bir karşılaştırma kategorisine göre iyi olduğunu
söylediğimizdeyse, aklımızda o şeyi iyi olarak görmemizin nedeni olan bir meziyeti olduğunu
ve bu özelliğe sahip her şeyin iyi olduğunu ileri sürdüğümüzü gördük. Daha sonraysa
Kuralcılığa yöneltilen bazı eleştirilerin neler olduğunu öğrendik.
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Bölüm Soruları
1) Kuralcılığın en temel tezi değerlendirmeci dilin ne için kullanıldığıdır?
a)

Tercihlere kılavuzluk etmek

b)

Doğruyu söylemek

c)

Duyguları dışa vurmak

d)

Kuralların sezgilerle doğruluğunu belirlemek

2) Kuralcılığın önde gelen savunucuların biri aşağıdakilerden hangisidir?
a)

G. E. Moore

b)

A. J. Ayer

c)

R. M. Hare

d)

Platon

3) Kuralcılığa göre değer yargıları nasıl yargılardır?
a)

Deneyimle doğruluğu tespit edilebilir

b)

Evrenselleştirilebilir

c)

Sezgilerimizle doğrulanabilir

d)

Bilişsel olarak anlamlı

4) Aşağıdakilerden eleştirilerden hangisi Kuralcılığın eleştirilerinden biridir?
a)

Tercihlerimizi Sezgilerimizin belirlediğini ileri sürdüğü eleştirisi

b)

Değer yargılarının işlevini açıklayamaması

c)

Değer yargılarının doğru ya da yanlış olabileceklerini ileri sürdüğü eleştirisi

d)

Değer yargılarının deneyimle temellendirilebileceğini ileri sürdüğü eleştirisi
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5) Kuralcılık aşağıdaki sorunlardan hangisi bakımından eleştirilmiştir?
a)

Fanatiklik sorunu

b)

Bilişsellik sorunu

c)

Sezgisellik sorunu

d)

Yanlışlanabilirlik sorunu

6) Kuralcılık değer yargıları hakkında neler iddia eder?
7) Değer yargıları, tercihlere kılavuzluk etmek için kullanılan ifadeler midir?
8) Kuralcılığa göre, bir şeyin iyi kılan niteliği ya da meziyeti nedir?
9) Kuralcılığa göre karşılaştırma kategorisi nedir?
10) Kuralcılığa yöneltilen temel eleştiriler nelerdir?

Cevaplar
1)a, 2)c, 3)b, 4)b, 5)a
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7. DEĞER TÜRLERİ SORUNU
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.1. Soruna Genel Bakış
7.2. Sorun Hakkındaki Bazı Görüşlere Genel Bakış
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Değerlerin türleri var mıdır?
2. Değerlerin türleri varsa, bunlar biribirinden nasıl ayrılabilir?
3. Değer türleri arasında yapılan en temel ayrımlar nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

7.1. Soruna Genel Bakış

Değer türleri sorununun ne
olduğunu kavramak.

7.2. Sorun Hakkındaki Bazı
Görüşlere Genel Bakış

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Değer türlerinin neler olduğu
konusunda ileri sürülen bazı
görüşleri öğrenmek.
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Anahtar Kavramlar
 Değer Türleri
 Kendinde Değer
 Dışsal Değer
 Ahlaki Değer
 Estetik Değer
 Faydayla-İlgili Değer
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Giriş
Bu bölümde değerler türlerinin olup olmadığı, varsa neler olduğu, bunların nasıl
birbirinden ayrılabileceği ve bu değer türlerinin birbiriyle ilişkilerinin ne olduğu vb. gibi
soruları içine alan değer türleri sorunu genel olarak incelenecektir.
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7.1. Soruna Genel Bakış
Meta-normatif değer teorilerinin cevap aradığı diğer bir önemli sorun, değer
türleridir. Bu sorunu daha iyi anlayabilmek için örnekler üzerinden gitmeye çalışalım.
Varsayalım ki size, ihtiyaçları olduğu zaman başkalarına yardım etmenin iyi olup
olmadığı soruldu. Eğer bir hile olduğundan şüphelenmezseniz, “Evet, tabii ki” diyebilirsiniz.
Eğer soran kişi, böyle davranmanızın neden iyi olduğunu sorarsa, başkalarına yardım etmenin
onların ihtiyaçlarını karşıladığı için iyi olduğunu söyleyebilirsiniz. Eğer soran kişi ısrar
ederek, onların ihtiyaçlarının karşılanmasının neden iyi olduğunu sorabilir. Bu durumda,
İnsanların ihtiyaçlarının karşılanmasının onları mutlu ettiğini söyleyebilirsiniz. Karşıdaki kişi,
sinirlenmenizi göze alarak, insanların mutlu olmasının neden iyi olduğunu sorarsa, bu
durumda, sadece “Çünkü öyledir.” ya da “mutluluğun kendisi iyidir.” cevabı alabilir. Ya da
biri paranın iyi mi olduğunu sorarsa, iyi olduğu cevabı verilebilir. O, bunun nedenini
sorduğunda, çünkü onun arzuladığımız şeylere ulaşmamıza vesile olduğu söylenebilir. Peki,
arzuladığımız şeylere ulaşmanın neden iyi olduğu sorulduğunda, çünkü arzuladığımız şeye
ulaşmak bize haz verir denilebilir. Hazzın neden iyi olup olmadığı sorulduğunda ise belki de
yine “Çünkü öyledir.” ya da “Hazzın kendisi iyidir.” cevabı verilebilir. Bu ve benzeri soru
cevap zincirinin bir noktasında şunu fark edebilirsiniz: Eğer bir şeyin iyiliği ya da daha genel
olarak değeri başka bir şeyden kaynaklanıyorsa, bu gidişin bir yerde sonu olması gerekir. Ve
bu son, değeri başka bir şeyden kaynaklanmayan ya da başka bir şeyle ilişkisinden gelmeyen,
değeri başka bir değerin türevi-olmayan bir değer olmalıdır. Bu durumda, bazı şeylerin
değerlerinin başka bir şeyden kaynaklanmadığını ya da başka bir şeyle ilişkisinden
gelmediğini söyleyebilirken, diğer bazı şeylerin değerlerinin başka bir şeyden kaynaklandığı
ya da başka bir şeyle ilişkisinden geldiğini söylenemez mi? İşte bu ve benzeri nedenlerle
felsefecilerin çoğu tarafından değerler arasında yapılan temel ayrımlardan biri, kendinde
değer ile dışsal değer arasında yapılan ayrımdır.41
Başka bir örnek olarak, Nazi Almanyası döneminde çekilen İradenin Zaferi isimli
belgeseli düşünelim. Bu belgesel, Ari ırkın Yahudilerden farklı ve üstün olduğunu belirten bir
fikri savunan bir Nazi propagandasıdır. Bazılarınca, önemli bir yönetmen olarak görülen Leni
Riefenstahl tarafından çekilmiş bu belgeselin film tekniği açısından ve diğer bazı açılardan
değerlendirildiğinde güzel bir sanat eseri olduğu söylenmektedir. Bu durumda İradenin Zaferi
belgeselinin iyi ya da değerli bir belgesel olup olmadığı sorusuna ne cevap verilebilir? Onun
iyi ya da değerli olduğu ya da kötü ya da değersiz olduğu iddia edilebilir. Ama öte yandan bu
soruya, değerler arasında bir ayrım yapılarak da bir cevap verilebilir. Belgeselin yüksek bir
estetik değere sahipken, yani güzelken, aynı zamanda düşük bir ahlaki değere sahip, yani
ahlaken kötü olduğu söylenebilir. İşte bu ve benzeri nedenlerle değerler arasında felsefecilerin
bazıları tarafından yapılan başka bir ayrım da, ahlaki değer ile estetik değer arasındadır.
Değerler arasındaki iddia edilen başka bir ayrımın gerekçelendirilmesinin nasıl
olabileceğini görebilmek için şu örneğe bakalım: Maddi durumu çok iyi olmadığı halde, bir
Christine M. Korsgaard, “Good, Theories of the” Routledge Encyclopedia of Philosophy, Version 1.0, London
and New York, Routledge, 1998, 2; Frankena, “Value and Valuation”, s. 637.
41
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yardım kurumuna yüklü bir miktar bağışta bulunan birini göz önüne alalım. Ama bu eylemin
sonucu, bağışta bulunan kişiyi maddi olarak zor durumda bırakıp kendi ihtiyaçlarını
karşılayamaz hale sokup onun hayatını kötüye götürdü diyelim. Bu durumda onun bu
eylemini nasıl değerlendirilebiliriz? O, iyi midir, yoksa kötü mü? Ya da büyük kişisel
fedakârlıklar yaparak, müreffeh bir hayat yaşamaktan feragat eden kişileri düşünelim. Onların
hayatları iyi hayatlar mıdır; yoksa kötü hayatlar mıdır? Ya da zenginlik, refah ve mutluluk
içinde yaşayan bir mafya babasını düşünelim. Bu kişinin hayatı iyi bir hayat mıdır, yoksa kötü
bir hayat mıdır? Bu soruların her birine, bu eylemlerin ya da hayatların iyi ya da kötü, değerli
ya da değersiz olduğu şeklinde cevaplar verilebilir. Öte yandan değerler arasında bir ayrım
yapılarak da bu sorulara cevap vermek mümkündür. Yardım kuruma para bağışlayan kişi
örneğinde, onun bu eyleminin ahlaken iyi olduğu, ahlaken olumlu bir değere sahip olduğu
ama o kişinin kendi faydasıyla-ilgili olarak, onun refahı bakımından iyi olmadığı söylenebilir.
Ya da refahlarından büyük fedakârlıklar yaparak, başka insanlara yardım eden kişilerin
ahlaken iyi bir hayat yaşadıkları ama onların kendi faydalarıyla ilgili olarak, kendi refahları
bakımından kötü bir hayat yaşadıkları söylenebilir. Ya da mafya babasının zengin ve mutlu
hayatının onun kendi faydası bakımından iyi ama ahlaki bakımından kötü olduğu söylenebilir.
Bu örneklerin gösterdiği gibi, değerler arasında bir ayrım yapılarak, bir şeyin ahlaken iyi
olabilse de, kişinin faydası bakımından kötü olabileceği ya da bir şeyin bir kişinin
faydasınayken ahlaken kötü olabileceği söylenebilir. İşte bu ve benzeri nedenlerle
felsefecilerden bazıları tarafından değerler arasında yapılan başka bir ayrım da ahlaki değer
ile faydayla-ilgili değer arasındadır. 42
Öyleyse değer türleri sorununun, temel olarak, farklı değer türlerinin olup olmadığı ve
eğer oldukları iddia ediliyorsa, bunların birbirlerinden nasıl ayrılabilecekleri vb. gibi soruları
kapsayan bir sorun olduğu söylenebilir.

7.2. Sorun Hakkındaki Bazı Görüşlere Genel Bakış
Değer türleri sorunuyla ilgili bir önceki kısımdaki genel bakıştan görülebileceği gibi,
felsefeciler farklı değer türleri olduğunu ileri sürmüşlerdir. Değerin —ya da değerin dar
anlamda kullanılması, iyinin kullanımlarına ya da anlamlarına karşılık geldiğinden iyinin—
nasıl ayrıldığı konusunda sadece birkaç örnek vermek faydalı olacaktır.
Perry ve Taylor, değeri geniş anlamda kullanarak “değer alanları” adını verdiği sekiz
alanı şöyle belirtmiştir: Ahlak, sanat, bilim, din, iktisat, siyaset, hukuk ve âdet.43
Doğan Özlem, farklı değer teorilerindeki ortaklıklarına göre değerlerin şöylece
gruplandırılabileceğini belirtir: 1. hazcı değerler (olumlu: haz, olumsuz: acı), 2. bilgisel
değerler veya bilgi değerleri (olumlu: doğru, olumsuz: yanlış) 3. ahlâksal değerler (olumlu:

Roger Crisp, “Well-Being”, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2011 Edition), Edward N. Zalta
(ed.), URL = < http://plato.stanford.edu/archives/fall2011/entries/well-being/>, 1; Fred Feldman, What Is This
Thing Called Happiness?, New York, Oxford, 2010, s. 161.
43
Frankena, “Value and Valuation”, s. 637.
42
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iyi, olumsuz: kötü), 4. estetik değerler (olumlu: güzel, olumsuz: çirkin), 5. dinsel değerler
(olumlu: sevap, olumsuz: günah).44
Frankena değerleri ahlaki değerler ve ahlaki olmayan değerler olarak ayırdıktan sonra,
ahlaki olmayan değerleri de yarara bağlı değerler, dışsal değerler, özbiçimsel değerler, öz
değerler, katkı sağlayan değerler ve amaç değerler olarak ayırır.45
Von Wright ise iyileri, araçsal iyi (örneğin iyi bir bıçak), teknik iyi (örneğin iyi bir
sürücü), yararcı iyi (örneğin iyi bir öğüt), hazcı iyi (örneğin iyi bir yemek) ve insan için iyi ya
da iyi-durumdalık olarak ayırır.46

Özlem, “Felsefe Tarihinde ‘Değer’ Kavramı”, s. 205.
Frankena, Etik, s. 152.
46
Frankena, “Value and Valuation”, s. 637-638.
44
45
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Uygulamalar
Aşağıda belirtilen uygulama sorularını bölümde anlatılanlar çerçevesinde yanıtlayınız.
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Uygulama Soruları
1. Değer Türleri Sorunu nasıl bir sorundur?
2. Değerin türleri konusunda ne gibi görüşler ileri sürülmüştür
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Meta-normatif değer teorilerinin cevap aradığı diğer bir önemli soru olan
değer türleri sorununun ne olduğu ve hangi değer türlerinin olduğuyla ilgili temel görüşlerin
ne olduğunu gördük. Değer türleri sorunuyla ilgili temel soruların, değerler türlerinin olup
olmadığı, varsa neler olduğu, bunların nasıl birbirinden ayrılabileceği ve bu değer türlerinin
birbiriyle ilişkilerinin ne olduğu vb. gibi sorular olduğunu belirttik. Değer türleri arasında
yapılan en bilinen ayrımın, kendinde değer ile dışsal değer arasında yapılan ayrım olduğunu
dile getirdikten sonra, kendinde değer ve dışsal değer kavramlarına kısaca göz attık. Daha
sonra, değer türleri arasında yapılan yaygın ayrımlardan bir diğeri olan ahlaki değer, estetik
değer ve faydayla-ilgili değer ayrımına değindik. Bu ayrımların hangi gerekçelerle
yapılabileceğini görmeye çalıştık. Değer türleri sorunu hakkında genel bir bilgi aldıktan sonra,
bölümün sonunda bazı filozofların değer türlerini nasıl ayırdıklarını görmeye çalıştık.
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Bölüm Soruları
1) Değer türleri sorunuyla hangi teoriler ilgilenir?
a)

Normatif teoriler

b)

Meta-normatif teoriler

c)

Öznelci teoriler

d)

Tasvirci teoriler

2) Değer türleri arasında yapılan en bilinen ayrım aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Kendinde değer-dışsal değer

b)

Kendinde değer-ilişkisel değer

c)

Dışsal değer-İlişkisel değer

d)

İlişkisel değer-içkin değer

3) Aşağıdakilerden hangisi değer türleri arasında genellikle yapılan ayrımlardan
biridir?
a)

Estetik-geleneksel-siyasi

b)

Geleneksel-yöresel-siyasi

c)

Ahlaki-siyasi-geleneksel

d)

Ahlaki-estetik-faydayla ilgili

4) Değeri geniş anlamda kullanarak “değer alanları” adını verdiği sekiz alana ayıran
filozof aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Moore

b)

Perry

c)

Aristoteles

d)

Russell

5) Bir yardım kurumuna yüklü bir miktar bağışta bulunan birinin, bu bağışı nedeniyle
kendini maddi olarak zor durumda bırakıp hayatını kendi refajı için kötüye
götürmesi örneği hangi değerler arasındaki bir ayrıma örnek için kullanılabilir?
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a)

Estetik-ahlaki

b)

Ahlaki-faydayla ilgili

c)

Ahlaki-estetik

d)

Faydayla ilgili-estetik

6) Değer türleri arasında yapılan temel ayrımlar hangileridir?
7) Ahlaken doğru olmadığı kabul edilen bir mesaj veren ama birçok eleştirmen
tarafından başarılı bulunan bir film, hangi değerler arasındaki ayrıma örnek olarak
gösterilebilir?
8) Zengin ve mutlu hayatı olan bir mafya babasının durumu hangi değerler arasındaki
ayrıma örnek olarak gösterilebilir?
9) Frankena değerleri temel olarak nasıl ayırır?
10) Doğan Özlem değerlerin nasıl ayrılabileceğini belirtir?

Cevaplar
1)b, 2)a, 3)d, 4)b, 5)b
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8. KENDİNDE DEĞER

111

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8.1. Kendinde Değer
8.2. Kendinde Değer Hakkında Bazı Sorular
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Kendinde değer nasıl bir değerdir?
2. Kendinde değer diye bir değer var mıdır?
3. Birden fazla kendinde değer olabilir mi?

4. Kendinde değerle ilgili Tekçilik ve Çokçuluk görüşleri ne iddia ederler?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

8.1. Kendinde Değer

Kendinde Değer kavramının
ne olduğunu kavramak.

8.2. Kendinde Değer
Hakkında Bazı Sorular

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Kendinde Değer ile ilgili
sorulan bazı soruları ve
onların temel cevaplarını
öğrenmek.
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Anahtar Kavramlar
 Kendinde Değer
 Yalıtma Yöntemi
 Tekçilik
 Çokçuluk
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Giriş
Bu bölümde değer türleri arasında en önemli olan Kendinde Değerin ne olduğu,
onunla ilgili sorulan temel soruların ve bu sorulara verilen temel cevapların neler olduğu
incelenmeye çalışılacaktır.
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8.1. Kendinde Değer
Daha önceki derste gördüğümüz gibi, bazı şeylerin değeri, bizi başka şeylere
ulaştırmalarından kaynaklanır gibi görünmektedir. Örneğin paranın genellikle değerli olduğu
kabul edilir. Ama varsayalım ki, tüm isteklerimizin karşılandığı bir evrende paranın bir değeri
olur muydu? Dolayısıyla para bizim için değerli olan başka şeyleri elde etmemize vesile
olduğu için değerli değil midir? Bu bakımdan paranın değeri, bizi isteklerimize
ulaştırmasından kaynaklanır gibi görünmektedir. Ama isteklerimizi elde etmemiz de, bu
durum bizi mutsuz edecekse değerli olmayabilir. Bu bakımdan isteklerimizi gerçekleştirmenin
de bizi mutluluğa ulaştırdıkları için değerli olduğu söylenebilir. Ama eğer mutluluk da başka
bir şeyden dolayı değerliyse ve bu böyle sürekli devam ederse, hiçbir bir şeyin değerli
olmasından bahsedemeyiz. Dolayısıyla bu gidişin bir sonu olmalıdır. Ve bu, değeri başka bir
şeyden kaynaklanmayan ya da başka bir şeyle ilişkisinden gelmeyen bir şey olmalıdır.
Örneğimizde para, isteklerimizi gerçekleştirmemize neden olması bakımından değerli;
isteklerimizi gerçekleştirmemiz de bizi mutluluğa ulaştırması bakımından değerli
görünmektedir. Oysa örneğimizde, değerli olan başka bir şeye neden olduğu mutluluk için
değil, kendisi bakımından değerlidir. Ya da örneğin, diyelim ki boş vakte sahip olmak, spor
yapmaya neden olduğu için; o da sağlıklı olmaya yol açtığı için değerli olsun. Bu örneğimizde
sağlıklı olmak, değerli olan başka bir şeye neden olduğu için değil, kendisi bakımından
değerlidir. İşte herkes için, değeri kendinden kaynaklanan, kendisi bakımından değerli olan
şey, felsefeciler tarafından Kendinde Değer diye adlandırılır. Kendinde değeri belirtmek için,
içsel değer, araçsal-olmayan değer, amaç değer, kendinde iyi, amaçsal iyi ya da nihai iyi
gibi birçok farklı terim de kullanılır.47
Neyin ya da nelerin kendinde değerli olduğu sorununu ve bu sorunla ilgili bazı
teorileri daha sonraki derslerimizde göreceğiz. Bu derste, Değer Felsefesi açısından temel
kavramlardan biri olan kendinde değer kavramıyla ilgili sorulan bazı temel sorulara ve onların
bazı cevaplarına bakmaya çalışacağız.
Kendinde Değer Diye Bir Değer Var mıdır?
Felsefe tarihinde az sayıda olmakla birlikte kendinde değer kavramıyla ilgili bazı
şüphelerin ve eleştirilerin olduğu görülmektedir. Bu eleştirilerden biri Bilişselci-Olmayan
Teorileri savunan filozoflar tarafından, diğeri Pragmatist filozoflar tarafından yapılmıştır.
Kendinde değer kavramıyla ilgili eleştirilerin biri, kendinde değer kavramının
dayandığı bir kabulden kaynaklanır. 20. yy.’a kadar, daha önce gördüğümüz gibi Doğalcı ve
Doğalcı-Olmayan Teoriler, kendinde değerin, şeylerin içsel ya da ilişkisel bir niteliğinden
kaynaklandığı kabulünü benimsemişlerdir. Ama 20.yy.’ın başında bu kabule karşı eleştirilerin
ilk dile getirilişlerinden biri, Axel Hägerström’den (1868-1939) gelir. O kendi görüşünü
Değer Hiççiliği olarak adlandırsa da daha sonra o Bilişselci-Olmayan Teoriler olarak
adlandırılan teorilerin içine konulur. Bilişselci-Olmayan Teoriler olarak adlandırılan görüşü
savunan felsefeciler, kendinde değerin, bir şeyin herhangi bir niteliği olduğu kabulüne karşı
47
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çıkar. Onlar değerin nesnenin kendisinden değil, özneden kaynaklandığını ileri sürerek,
herkes için kendisi bakımından değerli olan şey olarak kendinde değer düşüncesini
reddederler.48
Kendinde değer düşüncesiyle ilgili başka bir tür eleştiri de Pragmatizm teorisinden,
özellikle onun John Dewey (1859-1952) tarafından geliştirilen türünden gelir. Dewey, amaç
olarak iyi ile araç olarak iyi arasındaki keskin ayrımı eleştirir. O, amaçları, çatışan arzularda
araçlar olarak benimsediğimizi ya da terk ettiğimizi ileri sürer. Belirli bir bağlamda amaç
olan, başka bir bağlamda araçtır. Bu bakımdan amaç olarak iyilerin ve araç olarak iyilerin
genel geçer, zamansız bir listesini önermek ya da aramak ona göre bir hatadır.49
Kendinde Değer Nasıl Bir Değerdir?
Felsefe tarihinde kendinde değer kavramı farklı şekillerde anlaşılmıştır ve
açıklanmıştır. Daha önce belirttiğimiz gibi bazı filozoflar kendinde değerin, bir şeyin sadece
kendinden, içsel niteliklerinden kaynaklandığını düşünürken, diğer bazıları bir şeyin ilişkisel
niteliklerinden kaynaklanan değeri olarak görürler. Bazı filozoflarsa bu iki görüşü farklı
kavramlarla ifade etmenin daha doğru olacağını ileri sürerler.
G. E. Moore gibi bazı düşünürler kendinde iyinin ne olduğunu ortaya koymak için
temel olarak onun kaynağından yola çıkar. Moore, hem kendinde iyi kavramının zihinde daha
iyi olarak anlaşılabilmesi hem de onun ne olabileceğinin söylenebilmesi için Yalıtma
Yöntemi adlı bir test önerir. O, kendinde iyi olup olmadığını düşündüğümüz bir şeyi,
zihnimizde başka her şeyden yalıtmamızı, sadece o şeyin olduğu bir evren düşünmemizi ister.
Böylece, onu başka şeylerle ilişkisi bakımından değil, sadece kendi içsel niteliklerine göre
değerlendirebiliriz. Bu durumda, mutlak bir yalıtımla sadece kendi başına olduğunu
düşündüğümüz şeyi, diğer durumlara tercih ediyorsak, o şey bir kendinde iyidir. Örneğin
hazzın bir kendinde iyi olup olmadığını sorduğumuzu düşünelim. Bu durumda Moore’un
testine göre, sadece hazzın olduğu, başka hiçbir şeyin olmadığı bir evreni düşünmemiz
gerekir. Ve daha sonraysa böyle bir evrenin, diyelim ki, bilgi, aşk, güzellikten alınan estetik
beğeni ve erdemler vb. gibi diğer bazı şeylerin olduğu ama daha az hazza sahip bir evrene
göre tercih edilip edilmediğini sormamız gerekir. Moore, bunun tercih edilmeyeceğini
belirterek sadece hazzı bir kendinde iyi olarak görmez. Dolayısıyla Moore’un kendinde iyiyi,
bir şeyin sadece kendi içsel niteliklerinden kaynaklanan iyiliği olarak düşündüğü söylenebilir.
Böyle bir görüşe göre, X, sadece ve sadece kendi doğası bakımından değerli ise, X’in
kendinde değere sahip olduğu söylenebilir.50
Öte yandan Franz Brentano, C. D. Broad, W. D. Ross, A. C. Ewing ve diğer bazı
filozoflar kendinde değerle ilgili Moore’dan farklı bir görüş ileri sürerler. Onlara göre,
kendinde değer kavramı, kendi uğruna değerli olmaya uygun olan şey diye düşünülmelidir.
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Onlara göre kendinde değer, belirli türde duygular ve arzulara uygunluk ya da yerindelik
kavramlarıyla açıklanabilir. Dolayısıyla bu filozoflara göre, birşey, sadece ve sadece kendisi
için arzulanmaya değerse bir kendinde değerdir. Ya da alternatif olarak, bir şey, onu kendisi
için tercih eden biri için uygun ise onun kendinde değer olduğu söylenebilir. 51 Bazı
felsefeciler ise, kendinde değerin bu iki farklı tanımını farklı terimlerle belirtmek gerektiğini
ileri sürerler.
“İyilikteki İki Ayrım” adlı makalesinde Christine Korsgaard, kendi uğruna amaçlanan
şeyi nihai değer olarak; içsel niteliklerinden dolayı değere sahip olan şeyi ise kendinde değer
olarak adlandırmanın doğru olacağını ileri sürer.52
Birden Fazla Kendinde Değer Var mıdır?
Kendinde değer konusundaki önemli sorulardan bir diğeri de, birden fazla kendinde
değerin olup olmadığıdır. Bu konuda temel olarak iki farklı görüş olduğu söylenebilir. Değer
Tekçiliği görüşünü ya da değerlerle ilgili olarak Tekçilik görüşünü savunanlar sadece bir tek
kendinde değere sahip olan şey olduğunu ileri sürerler. Buna karşı Değer Çokçuluğu
görüşünü savunanlar ya da değerle ilgili olarak Çokçuluk görüşünü savunanlar ise birden
fazla kendinde değere sahip olan şeyin olduğunu düşünürler.
Hem iki görüş de farklı şekillerde eleştirilir. Tekçilik görüşüne yöneltilen önemli
eleştirilerden biri, onun değerin tekliğiyle ilgili güçlü bir varsayıma sahip olduğudur.
Herhangi bir Tekçi Teoride, bir şey ya kendinde değerdir ya da tek bir kendinde değere
indirgenebilir.
Öte yandan Çokçuluğa yöneltilen önemli eleştirilerden biri, bir kendinde değerler
çokluğu listesi açıklayıcılık olarak tatmin edici olmadığıdır. Örneğin eğer hem haz hem de
bilgi bir kendinde değerse, şu soru sorulabilir: Niçin? Eleştiriye göre, bu sorunun bir cevabı
olacaksa, o ancak şöyle olabilir: Çünkü bunların ötesinde, daha temel, hem hazzı hem de
bilgiyi kapsayan bir tek kendinde değer vardır. Bu bakımdan, eleştiriye göre, Çokçuluk ya
açıklayıcı olarak yetersizdir ya da kendinde değeri tam olarak ortaya koymamaktadır.
Çokçuluğa karşı ileri sürülen başka bir önemli eleştiri de değerlerin kıyaslanamazlığından
yola çıkar. Birden fazla kendinde değer varsa, bunlar arasında nasıl bir kıyaslama yapılabilir?
Diyelim ki hem haz, hem de bilgi bir kendinde değer olsun. Bu durumda örneğin 2 birim haz
ve 1 birim bilgi içeren bir durum ile 1 birim haz ve 2 birim bilgi içeren bir durumu birbiriyle
nasıl karşılaştırabiliriz? Hangi durum daha değerli ya da iyidir? Eleştiriye göre değerlerin
kıyaslanması mümkün olmadığından ve Çokçuluk bu tür bir kıyaslanamazlığa
götürdüğünden, o yanlış olmalıdır.53
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Uygulamalar
Aşağıda belirtilen uygulama sorularını bölümde anlatılanlar çerçevesinde yanıtlayınız.
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Uygulama Soruları
1. Kendinde değer nasıl bir değerdir?
2. Birden fazla kendinde değer olabilir mi?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Kendinde Değerin ne olduğunu ve onunla ilgili sorulan temel soruların ve
bu sorulara verilen temel cevapların neler olduğunu gördük. Bu incelememizde kendinde
değerin, değeri başka bir şeyden kaynaklanmayan ya da başka bir şeyle ilişkisinden gelmeyen,
değeri başka bir değerin türevi-olmayan bir değer olduğunu öğrendik. Daha sonra kendinde
değerle ilgili bazı sorulara değindik. İlk olarak kendinde değer kavramıyla ilgili şüpheleri ve
eleştirileri ele aldık. Bu eleştirilerden birinin Bilişselci-Olmayan Teorileri savunan filozoflar
tarafından, diğerinin de pragmatist filozoflar tarafından yapıldığını belirterek eleştirileri
kısaca inceledik. Daha sonra kendinde değerin nasıl tanımlandığı, onun nasıl bir değer olduğu
konusundaki farklı görüşleri ele aldık ve bir yandan Moore’un öte yandan Franz Brentano, C.
D. Broad, W. D. Ross ve diğer bazı filozofların kendinde değeri nasıl gördüklerini öğrendik.
Son olarak, birden fazla kendinde değer olup olmadığıyla ilgili soruya değindik. Değerlerle
ilgili olarak Tekçilik görüşünü savunanların sadece bir tek kendinde değerin olduğunu ileri
sürdüklerini; öte yandan değerlerle ilgili olarak Çokçuluk görüşünü savunanların ise, birden
fazla kendinde değerin olduğunu düşündüklerini dile getirdik.
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Bölüm Soruları
1) Değeri başka bir şeyden kaynaklanmayan ya da başka bir şeyle ilişkisinden
gelmeyen, değeri başka bir değerin türevi-olmayan değer aşağıdakilerden
hangisidir?
a)

İlişkisel değer

b)

Katkıda-bulunan değer

c)

Kendinde değer

d)

İçkin değer

2) Yalıtma Yöntemi aşağıdaki filozoflardan hangisi tarafından ileri sürülmüştür?
a)

G. E. Moore

b)

A. J. Ayer

c)

Aristoteles

d)

J. S. Mill

3) Moore kendinde değerin nasıl bir değer olduğunu düşünür?
a)

Başka bir kendinde değerle ilişkisi nedeniyle değerli olan

b)

Belirli duygulara uygunluğu bakımından değerli olan

c)

Kendi doğası ve başka bir kendinde değerle ilişkisi bakımından değerli olan

d)

Sadece kendi doğası bakımından değerli olan

4) ‘Kendinde değer’ kavramının kendisine yönelik eleştirileri yapan görüşlerden biri
aşağıdakilerden hangisinde belirtilmiştir?
a)

Bilişselci-Olmayan Teoriler

b)

Nesnelci Teoriler

c)

Tekçi Teoriler

d)

Bilişselci Teoriler
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5) Hem hazzın hem de bilginin kendinde değer olduğunu ileri süren bir filozof, değer
konusunda aşağıdaki görüşlerden hangisini benimsemiştir?
a)

Tekçilik

b)

Çokçuluk

c)

Duygusalcılık

d)

Kuralcılık

6) Kendinde değer nasıl bir değerdir?
7) Kendinde değer diye bir değer var mıdır?
8) Kendinde değerin ne olduğu hakkında Moore neyi iddia eder?
9) Birden fazla kendinde değer olabilir mi?
10) Kendinde değerle ilgili Tekçilik ve Çokçuluk görüşleri ne iddia ederler?

Cevaplar
1)c, 2)a, 3)d, 4)a, 5)b
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9. DIŞSAL DEĞER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9.1. Dışsal Değer
9.2. Dışsal Değer Türleri
9.2.1. Araçsal Değer
9.2.2. Katkıda-bulunan Değer
9.2.3. İçkin Değer

126

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

Dışsal değer nasıl bir değerdir?

2.

Dışsal değerin türleri var mıdır?

3.

Katkıda-bulunan değer nasıl bir değerdir?

4.

İçkin değer nasıl bir değerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

9.1. Dışsal Değer

Dışsal Değerin nasıl bir
değer olduğunu kavramak.

9.2. Dışsal Değer Türleri

Dışsal Değerin, olduğu ileri
sürülen bazı türlerinin neler
olduğunu öğrenmek.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar


Dışsal Değer



Araçsal Değer



Katkıda-bulunan Değer



İçkin Değer
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Giriş
Bu bölümde Dışsal Değerin ve onun iddia edilen türlerinden araçsal, katkıda-bulunan
ve içkin değerin neler olduğu incelenecektir. Felsefeciler tarafından genellikle dışsal değer
türleri olarak görülen araçsal değer, katkıda-bulunan değer ve içkin değerin ne olduğunu
görülmeye çalışılacaktır.
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9.1. Dışsal Değer
Dışsal Değer, değeri kendinden değil, kendinde değerli olan şeyle bir şekildeki
ilişkisinden kaynaklanan, kendinde değerli olanla ilişkisi bakımından değerli olan şey olarak
tanımlanabilir. Dışsal Değer ayrıca ilişkisel değer, nihai-olmayan iyi ya da araçsal iyi vb.
gibi farklı terimlerle ifade edilir.
Kendinde değerle ilgili olan bir önceki bölümümüzde verdiğimiz örneği hatırlayalım.
Örneğimizde paranın isteklerimizi gerçekleştirmek, onun da mutlu olmak için değerli
olduğunu, mutluluğunsa kendinde değer olduğunu varsaymıştık. Bu durumda, kendinde
değerli olan mutlulukla bir şekildeki ilişkisini nedeniyle değerli olduklarından, paranın ve
isteklerimizi gerçekleştirmenin dışsal değerler oldukları söylenebilir. Yine bir önceki
kendinde değerle ilgili dersimizde verdiğimiz diğer bir örneği hatırlayalım. Örneğimizde boş
vakte sahip olmanın spor yapmak için, onun da sağlıklı olmak için değerli olduğunu; sağlıklı
olmanınsa kendinde değerli olduğunu varsaymıştık. Bu durumda, kendinde değerli olan
sağlıklı olmakla bir şekildeki ilişkisini nedeniyle değerli olduklarından, boş vakte sahip
olmanın ve spor yapmanın dışsal değerler oldukları söylenebilir.

9.2. Dışsal Değer Türleri
Dışsal değer, değerini, kendinde değerle bir şekilde ilişkisinden alıyorsa, bu bir şekilde
ilişki hangi şekillerde olabilir? Ya da başka bir değişle, dışsal değerin türleri var mıdır?
Felsefeciler farklı dışsal değer türleri olabileceğini ileri sürerler. Biz bunlardan en çok
belirtilen üç tanesine değineceğiz:

9.2.1. Araçsal Değer
Araçsal Değer, kendinde değerli olan başka bir şey için bir araç ya da neden olması
bakımından değerli olan dışsal değer olarak tanımlanabilir. Biraz önceki örneğimizde olduğu
gibi sağlığın kendinde değerli bir şey olduğunu kabul edersek, spor yapmak sağlığa neden
oluyorsa, bu durumda, spor yapmanın bir araçsal değer olduğu söylenebilir. Ya da örneğin,
hazzın kendinde değerli olan bir şey olduğunu kabul ettiğimizde, Alper’in güzel bir banyo
yapması onun haz almasına neden oluyorsa, banyonun bir araçsal değer olduğu söylenebilir.
Görülebileceği gibi, sıcak bir banyo kendinde değeri olduğunu varsaydığımız hazza, yürüyüş
yapmak da kendinde değeri olduğunu varsaydığımız sağlıklı olmaya neden oldukları için,
onlara ulaşmaya bir araç oldukları için bir değer olduklarından sıcak bir banyonun ve spor
yapmanın araçsal değer olduğu söylenebilir.54

9.2.2. Katkıda-Bulunan Değer
Katkıda-bulunan Değer, kendinde değerli olan bir bütünün değerine onun bir öğesi
olarak katkıda bulunan dışsal değerdir. Diyelim ki, iyi bir tatil yapmak kendinde değer olsun
ve kitap okumak, yüzmek ve dinlenmekten meydana gelsin. Bu durumda kitap okumak,
dinlenmek ve yüzmek, tek başlarına iyi bir tatile neden olmazlar. Onlar beraberce iyi bir tatili
54
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oluştururlar. Onlar iyi bir tatil yapmanın bileşenleri ya da öğeleridir. Bu durumda bunların
hiçbirine araçsal değer diyemeyiz. Ama bunlar kendinde değer olarak kabul ettiğimiz iyi bir
tatil yapmanın bileşenleri olarak değerli olmalıdırlar. Bu bakımdan, kendinde değer olarak
kabul ettiğimiz iyi bir tatilin öğeleri olarak ona katkıda bulunduklarından kitap okumanın,
dinlenmenin ve yüzmenin her birinin bir katkıda-bulunan değer olduğu söylenebilir. Ya da
diyelim ki, iyi hayatın bir kendinde değer olduğunu ve haz ile bilgiden oluştuğunu
düşünüyorsunuz. Bu durumda, haz da, bilgi de tek başlarına iyi hayata neden olmadıklardan
onlar araçsal değer olarak adlandırılamaz. Ama onlar, bazı filozoflara göre, kendinde değerli
olan iyi hayatın öğeleri olarak onun değerine katkıda bulunduklarından, katkıda-bulunan
değer olarak adlandırılabilirler. Bazı filozoflara göre, araçsal değerle katkıda-bulunan değer
arasında yapılan ayrım, belirli türde deneyim ya da etkinliklerin kendinde değerli olan hayatın
bir bileşeni olarak, araçsal değil ama katkı yaptıkları için değerli olduklarını
söyleyebilmemize imkân vermesi bakımından önemlidir.55

9.2.3. İçkin Değer
İçkin Değer, bir şeyin deneyiminin kendinde değer olduğu durumda, o şeyin değeri
olarak tanımlanabilir. Ya da başka bir deyişle içkin değer, deneyimlenmesi halinde kendinde
değerli olan bir şey meydana getiren şeyin kendi değeridir. Varsayalım ki, Mona Lisa
resminin seyrinin verdiği estetik haz kendinde değerli olan bir şey olsun. Bu durumda seyri
halinde bizde kendinde değere yol açtığından, resmin kendisinin bir içkin değere sahip olduğu
söylenebilir. Başka bir deyişle, bu resmin deneyimlenmesi kendinde değerli olan bir şey
meydana getirdiğinden, resmin bir içkin değeri olduğu söylenebilir. Benzer şekilde, güzel bir
günbatımının seyrinin estetik hazzının kendinde değerli bir şey olduğunu düşünelim. Bu
durumda onu deneyimleyende kendinde değerli bir şey meydana getirdiğinden, günbatımının
kendisi içkin değere sahiptir. Bu seyretme ile ilgili olduğu gibi, dinlemeyle de ilgili olabilir.
Örneğin, güzel bir müziği dinlemenin hazzının kendinde değer olduğunu kabul ettiğimizde,
dinleyende kendinde değer meydana getirdiği için, müziğin kendisinin bir içkin değeri olduğu
söylenebilir.56

55
56

Lemos, “Value”, s. 949; Schroeder, "Value Theory", 2.1.1.
Zimmerman, "Intrinsic vs. Extrinsic Value", 6.
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Uygulamalar
Aşağıda belirtilen uygulama sorularını bölümde anlatılanlar çerçevesinde yanıtlayınız.
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Uygulama Soruları
1. Dışsal değer nasıl bir değerdir?
2. Dışsal değer türleri nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Dışsal Değerin ve onun iddia edilen türlerinin neler olduğunu gördük.
Dışsal Değerin, değeri kendinden değil, kendinde değerle bir şekildeki ilişkisinden
kaynaklanan, kendinde değerle ilişkisi bakımından değerli olan değer olarak tanımlandığını
belirttik. Daha sonra dışsal değerin türleri olup olmadığını sorusunu ele aldık ve felsefecilerin
farklı dışsal değer türleri olduğunu iddia ettiklerini gördük. Bunlardan en çok belirtilen üç
tanesinin araçsal değer, katkıda-bulunan değer ve içkin değer olduğunu söyledik. Araçsal
Değerin, kendinde değer olan başka bir şey için bir araç ya da neden olması bakımından
değerli olan dışsal değer olduğunu gördük. Katkıda-bulunan Değerin, kendinde değerli olan
bir bütünün değerine onun bir öğesi olarak katkıda bulunan dışsal değer olduğunu dile
getirdik. İçkin Değerinse, bir şeyin deneyiminin kendinde değer olduğu durumda, o şeyin
değeri olduğunu, ta da başka bir değişle, deneyimlenmesi halinde bir kendinde değer meydana
getiren şeyin değeri olduğunu belirttik.
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Bölüm Soruları
1) Dışsal Değer, değeri hangi değerle bir şekildeki ilişkisinden kaynaklanan, hangi
değerle ilişkisi bakımından değerli olan değerdir?
a)

Faydayla-ilgili değer

b)

Kendinde değer

c)

Araçsal değer

d)

Ahlaki değer

2) Aşağıdakilerden hangisi bir dışsal değer türüdür?
a)

Araçsal değer

b)

Ahlaki değer

c)

Estetik değer

d)

Kendinde değer

3) Kendinde değerli olan bir bütünün değerine onun bir öğesi olarak değer katan dışsal
değer nasıl adlandırılır?
a)

Kendinde değer

b)

Katkıda-bulunan değer

c)

İçkin değer

d)

Katılımcı değer

4) Bir günbatımının seyrinin hazzının kendinde değer olduğunu düşünelim. Bu
durumda günbatımının kendisinin hangi değere sahip olduğu söylenebilir?
a)

Katkıda-bulunan değer

b)

Araçsal değer

c)

İçkin değer

d)

Kendinde değer
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5) Sağlığın bir kendinde değer olduğunu kabul edersek, spor yapmak sağlığa neden
oluyorsa, spor yapmak nasıl bir değer türü olur?
a)

Kendinde değer

b)

Araçsal değer

c)

İçkin değer

6) Dışsal değer nasıl bir değerdir?
7) Dışsal değerin türleri var mıdır?
8) Araçsal değer nasıl bir değerdir?
9) Katkıda-bulunan değer nasıl bir değerdir?
10) İçkin değer nasıl bir değerdir?

Cevaplar
1)b, 2)a, 3)b, 4)c, 5)b
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10. ESTETİK, AHLAKİ ve FAYDAYLA-İLGİLİ DEĞER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10.1. Estetik Değer
10.2. Ahlaki Değer
10.3. Faydayla-ilgili Değer
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Estetik değer nasıl bir değerdir?
2. Ahlaki değer nasıl bir değerdir?
3. Faydayla-ilgili değer nasıl bir değerldir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın nasıl elde
Konu

Kazanım

10.1. Estetik Değer

Estetik değerin ne olduğu
konusundaki görüşleri
öğrenmek.

10.2. Ahlaki Değer

Ahlaki değerin ne olduğu
konusundaki görüşleri
öğrenmek.

10.3. Faydayla-İlgili Değer

Faydayla-ilgili değerin ne
olduğu ve diğer bazı
değerlerden nasıl
ayrılabileceği konusundaki
görüşleri öğrenmek.

edileceği veya
geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar
 Estetik Değer
 Güzellik
 Çirkinlik
 Ahlaki Değer
 İyilik
 Kötülük
 Faydayla-İlgili Değer
 Refah
 İyi-Durumdalık
 Kötü-Durumdalık
 Sempati Testi
 Beşik Testi
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Giriş
Bu bölümde, değer türleri arasında yapılan bir başka ayrım olan estetik, ahlaki ve
faydayla-ilgili değerin ne olduğu incelenmeye çalışılacak. İlk olarak estetik değerin nasıl bir
değer olduğuyla ilgili temel görüşlerin ne iddia ettiği incelenecek. Daha sonra, ahlaki değerin
nasıl bir değer olduğu ve ne olduğuyla ilgili temel görüşlerin neler ileri sürdüğü ele alınacak.
Son olarak da faydayla-ilgili değerin nasıl bir değer olduğu ve diğer değer türlerinden nasıl
ayrılabileceği belirtilmeye çalışılacak.
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10.1. Estetik Değer
Değer türlerinin yaygın bir sınıflandırılması değerleri, estetik değer, ahlaki değer ve
faydayla-ilgili değer olarak ayırır. Bizim, bir şeyle ilgili, estetik, ahlaki ve faydayla-ilgili
olarak bir değerlendirmede bulunabileceğimiz iddia edilir.
Estetik değer, temelde sanat ürünleriyle ilişkili olarak kullanılan bir değer türüdür.
Ama o, sadece bununla sınırlı kalmaz. Biz, insanlar, insan elinden çıkmayan doğal şeyler,
hayatlar vd. başka şeyler için de estetik değerlendirmede bulunuruz. Olumlu estetik değer
güzellik, olumsuz estetik değer çirkinlik olarak adlandırılır. Örneğin “Mona Lisa güzel bir
tablo.” ya da “Bu, harika bir müzik.” vb. gibi ifadelerde biz, estetik bir değerlendirme yapar
gibi görünürüz. Değerin doğasıyla ilgili derste gördüğümüz gibi bir değer olarak estetik
değerin ya da güzelliğin de temel olarak şu üç şeyden biri olabileceği söylenebilir: Bir görüşe
göre, güzellik, nesnenin herhangi bir niteliği değil, öznenin nesneye atfettiği bir şeydir. Bu
görüşe göre, ‘güzel’ dediğimiz nesnelerin tümünün sahip olduğu ortak belirli bir nitelik
yoktur. Başka bir değişe, bilinen tabirle “Güzellik bakanın gözlerindedir.” Biz ‘güzel’ terimini
nesneler için kullanırız çünkü onlar bize belirli bir hoşlanma verirler ama bu durum nesnenin
belirli bir niteliğinden kaynaklanmaz. Tam karşıt görüşe göreyse güzellik, basit, doğal
niteliklerle tanımlanamayan, özel bir tür estetik niteliktir. Bu durumda o kavramsal olarak
tanımlanamaz, sadece sezgi ile kavranabilir. Üçüncü görüşe göreyse güzellik, bir şeyin
öznede belirli bir tür hoş deneyim üretme kapasitesi olan bir ya da bir dizi niteliğidir. Hangi
niteliklerin bizde belirli bir tür hoş deneyim ürettikleri konusunda farklı görüşler olsa da, en
fazla benimsenenler, düzen, simetri ya da orantı gibi biçimsel ya da yapısal niteliklerdir.
Örneğin, güzelliğin, bir bütünün parçaları arasındaki bir Altın Orandan kaynaklandığı,
genellikle Antik Çağ’dan beri ileri sürülmüştür. Altın oranı göstermek için, Parthenon'un
mimarı ve bu oranı resmen kullandığı bilinen ilk kişi olan Phidias'a ithafen, Yunan
alfabesindeki φ (phi) harfi kullanılır. Bir doğru parçası (AB) eğer bir noktadan (C)
bölündüğünde; küçük parçanın (AC) büyük parçaya (CB) oranı, büyük parçanın (CB) bütün
doğruya (AB) oranına eşit olursa, bu iki doğru parçası arasındaki altın oranı verir. Leonardo
Fibonacci adındaki İtalyan matematikçi, sonradan Fibonacci serisi denilen bir seri ortaya
koymuştur. Bu, 0 ve 1’le başlayıp sonraki sayının, önceki iki sayının toplamı olduğu şu
seridir: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181,
6765… Bu seri ile Altın Oran arasında ilginç bir ilişki vardır. Dizideki ardışık iki sayının
oranı, sayılar büyüdükçe Altın Oran'a yaklaşır. Ünlü Eski Yunanlı heykeltıraş Phidias,
Parthenon'un tüm tasarımını Altın Oran'a dayandırmıştır. Rönesans sanatçıları Altın Oran'ı
tablolarında ve heykellerinde güzelliği elde etmek amacıyla sıklıkla kullanmışlardır.
Örneğin Leonardo da Vinci, Son Yemek adlı tablosunda, İsa'nın ve havarilerin oturduğu
masanın boyutlarından, arkadaki duvar ve pencerelere kadar Altın Oran'ı uygulamıştır. Altın
Oran, mimaride, müzikte, matematikte, doğada, insan vücudunda ve diğer birçok yerde
görülmektedir.57

Susan L. Feagin, “Beauty”, The Cambridge Dictionary of Philosophy, 2. bsm., ed. Robert Audi, Cambridge,
Cambridge University Press, 1999, s. 75-76.
57
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10.2. Ahlaki Değer
Ahlaki değer, bir kişiyle, o kişinin niyet, huy veya eylemleriyle ilişkili bir değer gibi
görünmektedir. Buna karşın, o da sadece bunlarla sınırlı kalmaz. Olumlu ahlaki değer, ahlaki
iyilik ya da iyilik olarak, olumsuz ahlaki değer, ahlaki kötülük ya da kötülük olarak
adlandırılır. Değerin doğasıyla ilgili derste gördüğümüz gibi bir değer olarak ahlaki değerin
ya da olumlu anlamını göz önüne alırsak iyiliğin de ne olduğuyla ilgili üç temel görüşten söz
edilebilir. Bir görüşe göre şeylerde iyilik niteliği yoktur. Başka bir deyişle, iyi dediğimiz
şeylerin tümünün sahip olduğu ortak belirli bir nitelik yoktur. İyi sadece bizim bir şeyle ilgili
olumlu duygularımızın dışa vurmamızı sağlayan bir terimdir. Başka bir görüş, iyiliğin,
şeylerin bir niteliği olduğunu ileri sürer. O, bizde herhangi bir istek, arzu, hoşlanma vb. gibi
şeyler doğurma kapasitesi olan bir niteliktir. İyi dediğimiz şeylerin bizde istek, arzu, hoşlanma
vb. gibi bir şey meydana getirmeleri, o şeylerde iyilik niteliğinin olması nedeniyledir. Diğer
görüşe göreyse, iyilik, şeylerin bir niteliğidir. Ama o, bizde herhangi bir istek, arzu, hoşlanma
vb. gibi şeyler doğuran bir nitelik değildir. Bir şey, bizde istek, arzu ya da hoşlanma meydana
getirmese bile iyilik niteliğe sahip olabilir. Dolayısıyla iyilik denilen nitelik, şeylerin kendinde
ait, içsel bir niteliğidir.

10.3. Faydayla-İlgili Değer
Faydayla-ilgili değer ya da kişiye-ilişkin değer, genellikle insanların eylemleri veya
hayatlarıyla ilgili kullanılabilen bir değerdir. Yakın zamanda isimlendirilen bir kavram olarak
farklı adlandırmaları olsa da, olumlu faydayla-ilgili değer, refah ya da iyi-durumdalık;
olumsuz faydayla-ilgili değer de kötü-durumdalık olarak adlandırılabilir.
Genellikle felsefeciler faydayla-ilgili değerin benzer bazı biçimsel özelliklerini dile
getirirler. Bir kişinin hayatının ne kadar iyi gittiğini belirten bir kavram olarak, faydayla-ilgili
değer, o kişi için bir değerdir. Belirli durumlar sizin için böyle bir değer taşımazken, benim
için taşıyabilir, benim faydam bakımından iyi olabilir. Dolayısıyla onun, o kişinin faydasına
olanla, neyin onun menfaatiyle, faydasıyla ilgili olarak iyi olduğuyla; neyin onu hali vakti
yerinde, müreffeh yaptığıyla ilgili bir değer olduğu söylenebilir. Ayrıca, faydayla-ilgili değer,
kişinin inancından ya da değerlendirmesinden bağımsızdır. Belirli durumların benim için
değeri olması, benim iyi-durumdalığıma katkı sağlaması, bu durumların değerli olduğuna
benim inanıyor olduğum anlamına gelmez. Ben onun değersiz olduğunu düşünsem ya da
onun değeri hakkında hiçbir fikrim olmasa da, bir şey benim faydamla-ilgili olarak, benim
refahım bakımından iyi olabilir. Ya da, ben bir şeylere kesinlikle çok ihtiyaç duyduğuma
inansam da onlar benim faydamla-ilgili olarak, refahım açısından değerli olmayabilir. Bu
bakımlardan, birinin belirli bir anda müreffeh ya da iyi-durumda olduğunu söylemek, o kişi
öyle olduğuna inansa da inanmasa da, o kişinin hayatının onun için belirli bir derecede iyi
gidiyor olduğunu iddia etmektir.
Refahın ya da iyi-durumdalığın, bu biçimsel özelliklerinin dışında ne olduğu
konusunda felsefeciler birçok görüş ileri sürmüşlerdir. Bunlara kısaca değinmek bile burada
pek mümkün görünmemektedir. Ama sadece bir örnek vermek için F. Feldman’ın konuyla
145

ilgili görüşünü söyleyebiliriz. Feldman, zarar, yarar, bencillik, özgecilik vb. gibi bağlantılı
olduğunu ileri sürdüğü bazı kavramlarla ilişkileriyle iyi-durumdalığın zihnimizdeki yerini
belirlemeye ve onu diğer değerlerden ayırmaya çalışmıştır. Ona göre, iyi-durumdalığın ne
olduğu ancak bu kavramlar hakkında net bir kavrayışımız olduğu durumda açığa kavuşabilir.
Feldman’a göre iyi durumdalık, bir kişi zarar gördüğünde azalan, yarar gördüğünde artan;
bencil kişinin kendi kişisel-çıkarını, özgecil kişininse başkalarının çıkarlarını arttırmaya
çalıştığında arttırmaya çalıştığı; sevdiğimiz ya da ilgilendiğimiz kişide geliştirmek
istediğimiz; birinin yaşanmaya değer bir hayata sahip olup olamayacağı hakkında
endişelendiğimizde aklımızda olabilen türde bir değerdir.
Faydayla-ilgili değerin ne olduğu tartışmalı olduğu gibi, onun diğer değerlerden nasıl
ayırabileceği de tartışmalıdır. Bu ayrımı yapmak için felsefeciler tarafından bazı biçimsel
olmayan testler önerilmiştir.
Faydayla-ilgili değeri, diğer türdeki değerlerden ayırt etmemiz için önerilen testlerden
biri Brad Hooker’ın Sempati Testidir. Hooker faydayla-ilgili iyilikle ya da refahla, sempati
ya da biri için üzgün olma arasında bir bağlantı kurar. Ona göre biz X’e sahip olmayan biri
için üzüldüğümüzde, bizim bu üzüntümüz, X eksikliğini onun refahındaki bir eksiklik olarak
gördüğümüzü gösterir. Dolayısıyla Hooker’a göre, biz bir kişinin sahip olmadığı bir şey için
üzüldüğümüzde, o kişinin refah bakımından eksikliğini düşünürüz. Ama bu test her durumda
faydayla-ilgili değeri diğer değerlerden ayırmakta mıdır? Varsayalım ki ben güzel bir insanın,
ufak bir buruna sahip olması gerektiğini düşünüyorum. Böyle bir buruna sahip olmak, bana
göre o kişiyi daha iyi-durumda yapmaz ama bence daha güzel yapar. Şimdi, bir kişide böyle
olmayan bir burun görüyorum ve o kişiye, küçük bir buruna sahip olmadığı için üzülüyorum.
Bu durumda, ben birine, o bir şeye sahip olmadığı için üzülsem de ben faydayla-ilgili değer
için değil, estetik değeri düşünüyorum. Ya da varsayalım ki, benim için ahlaki bakımından iyi
olmak önemli ve gerçekten ahlaki olarak iyi bir insanın cesur olması gerektiğini
düşünüyorum. Bu erdeme sahip olmanın zorunlu olarak bir kişinin refahını arttıracağını
düşünmüyorum fakat onun ahlaki iyiliğini arttıracağını düşünüyorum. Şimdi, korkak bir
insanla tanışıyorum ve onun için üzülüyorum. Ona, onun refahının düşük olduğunu
düşündüğüm için değil, ahlaki erdem bakımından önemli gördüğüm bir şeye sahip olmadığı
için üzülüyorum. Bu durumda, ben birine, o bir şeye sahip olmadığı için üzülsem de o kişinin
refahı için değil, ahlaki iyiliği bakımından üzülüyorum. Dolayısıyla öyle görünmektedir ki,
Sempati Testi her durumda doğru sonuç vermemektedir.
Faydayla-ilgili değeri, diğer türdeki değerlerden ayırt etmemiz için önerilen testlerden
bir diğeriyse Stephen Darwall başta gelmek üzere bir dizi filozof tarafından savunulan Beşik
Testidir. Bu yaklaşıma göre, refah, sevgi dolu bir ebeveynin, beşiğinde yeni doğmuş bebeğine
bakıp onun “iyi bir hayat”ı olmasını umar ya da dilerken düşündüğü türde bir değerdir. Bu
yaklaşıma göre, sevgi dolu ebeveynin çocuğu için “iyi bir hayat”ı düşündüğünde, o bebeği
için faydayla ilgili değer bakımından yüksek bir hayatı düşünür. Ama bu test de her durumda
faydayla-ilgili değeri diğer değerlerden ayırmakta mıdır? Sevgi dolu bir şekilde bebeğini
seyreden ve onun iyi bir hayatı olması için dua eden dini bütün bir ebeveyn hayal edelim. Bu
ebeveynin duasını dile getirirken, çocuğunun büyüdüğünü ve bir evliya ya da aziz olduğunu
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resmettiğini varsayalım. Bu ebeveyn çocuğu için “iyi hayat”ı düşündüğünde, onun,
çocuğunun gelecekteki refahı hakkında endişelenmediği kesindir. O, çocuğunun gelecekteki
ahlaki iyiliği hakkında düşünmektedir. Böyleyse, sevgi dolu ebeveynin beşikteki bebeğiyle
ilgili dileği refah kavramını ayırmakta başarılı olamayacaktır.58

Crisp, “Well-Being”, 1; Feldman, What Is This Thing Called Happiness?, s. 161-169; Haybron, The Pursuit of
Unhappiness, s. 6, 29, 30.
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Uygulamalar
Aşağıda belirtilen uygulama sorularını bölümde anlatılanlar çerçevesinde yanıtlayınız.
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Uygulama Soruları
1. Estetik, Ahlaki ve Faydayla-İlgili Değerin ne olduğu konusunda nasıl görüşler vardır?
2. Sempati ve Beşik Testine karşı başka örnekler bulabilir misiniz?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, estetik değerin, ahlaki değerin ve faydayla-ilgili değerin ne olduğuyla
ilgili ileri sürülen bazı görüşleri gördük. Estetik değerin temelde sanat ürünleriyle ilişkili
olarak kullandığımız bir değer olduğunu, olumlu estetik değer olarak güzelliğin ne olduğuyla
ilgili temel olarak üç farklı görüşün olduğunu belirttik. Bu görüşlerden ilkine göre güzelliğin
öznenin nesneye atfettiği bir şey; bir diğerine göre doğal niteliklerle tanımlanamayan, özel bir
tür estetik nitelik; üçüncüsüne göreyse, bir şeyin öznede belirli bir tür hoş deneyim üretme
kapasitesi olan bir ya da bir dizi niteliği olduğunu gördük. Ahlaki değerin de, temelde bir
kişiyle, o kişinin niyet, huy veya eylemleriyle ilişkili kullanılan bir değer olduğunu, onun ne
olduğuyla ilgili estetik değer gibi temel olarak üç farklı görüşün olduğunu belirttik. Bu
görüşlerden ilkine göre, onun tamamen kişinin duygularıyla ilişkili bir değer; ikincisine göre
öznede herhangi bir istek, arzu, hoşlanma vb. gibi şeyler doğurma kapasitesi olan bir nitelik;
üçüncüsüne göre, bizim istek, arzu ya da hoşlanmamızdan bağımsız bir nitelik olduğunu
gördük. Faydayla-ilgili değerin belirli bir kişiyle ilgili olarak, o kişinin hayatının ne kadar iyi
gittiğini belirten bir değer olduğunu ama onu diğer değerlerden ayırmanın zorluğunu belirttik.
Faydayla-ilgili değeri, ahlaki değer ve estetik değer gibi diğer türdeki değerlerden ayırt
etmemiz için önerilen testler olan Sempati Testi ve Beşik Testini inceledik. Ancak her iki
testin de bu iki değeri ayırmakta başarısız olduğunu ve bu değerlerin nasıl ayrılabileceğinin
hala önemli bir sorun olarak durduğunu gördük.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi, güzellikle ilgili ileri sürülen temel görüşlerden biri
değildir?
a)

Güzellik, nesnelerin bir niteliği değildir; özneye bağlıdır.

b)

Güzellik, basit, doğal niteliklerle tanımlanamayan, özel bir tür estetik niteliktir.

c)
Güzellik, bir şeyin öznede belirli bir tür hoş deneyim üretme kapasitesi olan bir
ya da bir dizi niteliğidir.
d)
Güzellik, nesnelerin bir niteliği
tanımlanamayan, özel bir tür estetik niteliktir.

değildir

ve

o,

doğal

niteliklerle

2) Bir kişinin hayatının ne kadar iyi gittiğini belirten değer aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Kendinde değer

b)

Faydayla-ilgili değer

c)

Ahlaki değer

d)

Estetik değer

3) Olumlu faydayla-ilgili değer ayrıca aşağıdaki ifadelerden hangisiyle adlandırılır?
a)

Ahlaki iyilik

b)

Hazcı değer

c)

Refah

d)

Araçsal değer

4) Güzelliğin, bir bütünün parçaları arasındaki bir Altın Orandan kaynaklandığı
görüşü, güzellikle ilgili hangi iddianın altından sınıflandırılabilir?
a)

Güzellik, nesnelerin bir niteliği değildir; özneye bağlıdır.

b)

Güzellik, doğal niteliklerle tanımlanamayan, özel bir tür estetik niteliktir.

c)
niteliğidir.

Güzellik, şeyin öznede bir tür hoş deneyim üretme kapasitesi olan bir

d)
Güzellik, nesnelerin bir niteliği
tanımlanamayan, özel bir tür estetik niteliktir.

değildir

ve

o,

doğal

niteliklerle
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5) Sempati Testi ve Beşik Testi, hangi değeri diğer değer türlerinden ayırmak için ileri
sürülmüştür?
a)

Araçsal değer

b)

Estetik değer

c)

Ahlaki değer

d)

Faydayla-ilgili değer

6) Olumluı estetik değer ne olarak adlandırılır?
7) Olumlu ahlaki değer ne olarak adlandırılır?
8) Olumlu faydayla-ilgili değer ne olarak adlandırılır?
9) Bir kişinin hayatının ne kadar iyi gittiğini belirten değer türünün adı nedir?
10) Faydayla-ilgili değerin biçimsel özellikleri nelerdir?

Cevaplar
1)d, 2)b, 3)c, 4)c, 5)d
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11. DEĞERLERİN HESAPLANMASI ve KIYASLANMASI SORUNU
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11.1. Değerlerin Hesaplanması ve Kıyaslanması Sorunu
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Değerler nasıl hesaplanabilir?
2. Bir şeyin değeri, onun parçalarının değerlerinin toplamı mıdır?
3. Bir şeyin değeri, onun parçalarının değerlerinin toplamından az ya da fazla olabilir
mi?
4. Değerle ilgili Atomculuk ve Bütüncülük görüşleri neyi iddia eder?
5. Organik birlikler ilkesi nedir?

155

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

11.1. Soruna Genel Bakış

Değerlerin hesaplanması ve
kıyaslanması sorununun ne
olduğunu kavramak.

11.2. Sorun Hakkındaki
Temel Teorilere Genel Bakış

Değerlerin hesaplanması ve
kıyaslanması sorunuyla ilgili
olan temel teorilerin neler
olduğu ana hatlarıyla
öğrenilecek.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar
 Değerlerin Kıyaslanması
 Değerlerin Hesaplanması
 Atomculuk
 Bütüncülük
 Organik Birlikler İlkesi
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Giriş
Bu bölümde, değerlerin hesaplanması ve kıyaslanması sorununun ne olduğunu ve bu
sorunlara yönelik ileri sürülen temel teoriler inceleyeceğiz. Değerlerin hesaplanması ve
kıyaslanması sorununun hangi soruları kapsadığını belirtecek ve bu sorularla ilgili
felsefecilerin ileri sürdükleri görüşler ve görüşlerini desteklemek için yararlandıkları
düşünceleri ele almaya çalışacağız.
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11.1. Soruna Genel Bakış
Meta-normatif teorilerin çözmeye çalıştığı diğer önemli sorunlar, Değerlerin
Hesaplanması ve Kıyaslanması Sorunudur. Sorunun bir yönü, değerlerin birbirleriyle
kıyaslanıp kıyaslanamayacakları, kıyaslanabiliyorlarsa nasıl kıyaslanabilecekleri sorularını
kapsar. Sorununun diğer ve daha önemli bir kısmıysa, değerlerin hesaplanmasıyla ilgili
soruları ele alır. Biz sadece bir şeyin değere sahip olup olmadığını değil, ne kadar değere
sahip olduğunu, ne kadar iyi ya da kötü olduğunu bilmek isteriz. Bu bakımdan bir şeyin
değerinin nasıl hesaplanabileceği sorunu gündeme gelir. Dolayısıyla bu sorunun kapsadığı
sorular, değerlerin birbirleriyle kıyaslanıp kıyaslanamayacakları, kıyaslanabiliyorlarsa nasıl
kıyaslanabilecekleri ve bir şeyin değerinin nasıl hesaplanabileceği vb. gibi sorulardır.

11.2. Sorun Hakkındaki Temel Teorilere Genel Bakış
İlk iki soruyla, yani değerlerin kıyaslanıp kıyaslanamayacağı ve kıyaslanabiliyorlarsa
nasıl kıyaslanabilecekleri konusunda farklı görüşler ileri sürülmüştür. Bazı felsefeciler
değerlerin ya da bazı değerlerin kıyaslanamazlığını savunur gibi görünürler. Örneğin, Ross,
Etiğin Temelleri isimli eserinde haz ile erdemin iyiliğinin karşılaştırılmasının mümkün
olmadığını ileri sürer. Sadece bir tek kendinde değer olduğunu savunan Tekçiler de değerlerin
kıyaslanamayacaklarını savunurlar. Onlara göre örneğin 2 birim haz ve 1 birim bilgi içeren bir
durum ile 1 birim haz ve 2 birim bilgi içeren bir durumu birbiriyle kıyaslamamamız mümkün
değildir. Öte yandan, birçok felsefeci, değerler arasında bir kıyaslamanın söz konusu
olduğunu kabul eder. Ama onlar bu kıyaslamanın nasıl yapılacağı konusunda burada ele
alamayacağımız kadar farklı görüşler ileri sürerler.59
Değerlerin nasıl hesaplanabileceğiyle ilgili de temel olarak Değer Atomculuğu ve
Değer Bütüncülüğü ya da Atomculuk ve Bütüncülük olarak adlandırılan iki farklı görüşün
olduğu söylenebilir.
Değer Atomculuğunu ya da değerle ilgili Atomculuk olarak adlandırılan görüşü
savunan felsefecilere göre, bir bütünün değeri, onun parçalarının değerlerinin bir şekilde
toplamıdır. Bazı felsefeciler bu parçalar toplamını basit ya da yalın bir toplam olarak alırken,
bazıları daha karmaşık toplama işlemleri yaparlar.
Somut bir örnek vermek için varsayalım ki acı çeken bir köpeğe yardımda bulunup
onun acısını dindiren ve böylece köpeğin sahibini mutlu eden birini göz önüne alalım. Bu
durumda bu durumun kendisini bir bütün olarak ele alırsak (ona D diyelim), onun
parçalarının, acı çeken bir varlığa yardımda bulunma (buna A diyelim), köpeğin acısının
dinmesi (buna B diyelim) ve köpeğin sahibinin mutlu olması olduğu söylenebilir (buna da C
diyelim). Değerlerin ölçülebileceğini varsayarak diyelim ki yardımseverlik eyleminin, yani
A’nın değeri 10; köpeğin acısının dinmesi durumunun, yani B’nin değeri 20, köpeğin
sahibinin mutlu olması durumunun, yani C’nin değeri 30 olsun. Bu durumda, yalın toplama
göre değerlerin hesaplanabileceğini savunanlara göre, bahsi geçen eylemin (D) değeri, yardım
59

Schroeder, "Value Theory", 2.2.1.
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eden kişinin yardımseverlik eyleminin (A), köpeğin acısının dinmesinin (B) ve köpeğin
sahibinin mutluluğunun (C) değerlerinin toplamı olacaktır. Bu durumda D’nin değeri A+B+C
olarak 60 olacaktır.
Öte yandan bazı felsefeciler, bir bütünün değerinin, onun parçalarının sadece yalın
toplamı olmadığını ileri sürerler. Onlar, A, B ve C, D’nin parçalarıysa, bu toplamın yalın
toplamdan daha karmaşık olarak A+B+C’nin yanında, A-ve-B, A-ve-C ve B-ve-C’yi de
içermesi iddia gerektiğini iddia ederler. Onlara göre D’nin değeri A+B+C+A-ve-B+A-veC+B-ve-C olarak hesaplanmalıdır. Bu durumda örneğimizdeki bütünün değeri 60 değil 180
olacaktır.60
Atomculuğa karşıt olarak bazı filozoflar, Değer Bütüncülüğü ya da değerle ilgili
olarak Bütüncülük olarak isimlendirilen görüşü savunurlar. Onlara göre, bir şeyin değeri
parçalarının değerlerinin toplamından fazlası ya da azı olabilir. Bütüncülük fikrinin izleri
Brentano’da, hatta belki de Thomas Aquinas’da görünse de bu fikri açık olarak formüle etmiş
ilk felsefeci G. E. Moore gibi görünmektedir.
Moore, “organik birlikler ilkesi” olarak adlandırdığı doğrudan dolayı, bileşik
bütünlerin kendinde değerinin belirlenmesi için kolay bir formül olmadığını iddia eder. Bu
ilkeye göre bir bütünün değeri, onun parçalarının değerlerinin toplamıyla aynı değildir. Kendi
başlarına az değeri olan durumlar, birleştiklerinde önemli bir değer oluşturabilirler. Kendinde
iyi bir parça, parçası olduğu bütünün değerini düşürebilir ya da kötü bir parça, parçası olduğu
bütünün değerini yükseltebilir.61 Moore, organik birlik örneği olarak, güzel bir nesnenin
farkındalığı örneğini verir ve farkındalığın ve nesnenin her birinin, eğer varsa, küçük bir
kendinde değer sahip olduğu halde bütünün büyük bir kendinde değere sahip olduğunu söyler.
O, daha önceden bahsettiğimiz yalıtma testi sonucunda, güzel bir tablonun onu herşeyden,
ona bakan gözlerden yalıtarak düşündüğümüzde değersiz olduğu düşüncesinden, tablonun
değerinin, o tabloya bakarak haz alanların da dâhil olduğu organik bir birlik olduğu sonucunu
çıkarır.62
Moore’un organik birlikler görüşü diğer birçok felsefeci tarafından benimsenmiştir. C.
D. Broad (1887-1971), organik birlikler düşüncesini, başka birçok durumda da kendini
gösteren daha genel bir durumun bir türü olarak alır. Örneğin ikisi de hoş olan iki ton,
kakafonik bir kombinasyon oluşturabilirler.63 Ya da her biri tek başına belirli bir derecede
lezzetli olan şeylerin birleşmesinden parçalarının lezzetlerinden çok daha lezzetli bir şey
ortaya çıkabilir.
Bütüncülüğü savunanlar, kendi görüşlerini desteklemek farklı örneklere
başvurmuşlardır. Bunlardan biri, acı çekebilen bir varlığa zarar vermenin kötü olması ama
bunu yaparken haz almanın çok daha kötü olması örneğidir. İkinci durum, ilk duruma ek
olarak haz almayı içermekle, dolayısıyla basit toplam yapıldığında daha iyi olduğu halde, ilk
60

Zimmerman, "Intrinsic vs. Extrinsic Value",
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duruma göre daha iyi değil daha kötü görünmektedir.64
Bu örneği biraz daha açalım: Örnek, acı çekebilen bir varlığa acı verme durumu ile acı
çekebilen bir varlığa acı vermeden haz alma durumları karşılaştırır. İlk durumun, yani acı
çekebilen bir varlığa acı verme eyleminin bileşenleri, acı verme eylemi ve acı çekebilen
varlığın acısıdır. İkinci durumun, yani acı çekebilen bir varlığa acı vermekten haz alma
durumunun bileşenleriyse, acı verme eylemi, acı çekebilen varlığın acısı ve acı verenin
hazzıdır. Acının kötü, hazzın iyi olduğunu düşünerek, basit bir toplam ile bir değerlendirmede
bulunduğumuzda, ikinci durumun ilk duruma göre daha değerli ya da iyi olması gerekir. Oysa
o, ilk duruma göre daha iyi değil daha kötü görünmektedir.

64

Thomas, “Values”.
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Uygulamalar
Aşağıda belirtilen uygulama sorularını bölümde anlatılanlar çerçevesinde yanıtlayınız.
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Uygulama Soruları
1. Değerlerin hesaplanmasıyla ilgili hangi görüşler ileri sürülmüştür?
2. Değerlerin hesaplanmasıyla ilgili ileri sürülen görüşleri desteklemeye yönelik başka
örnekler bulabilir misiniz?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Meta-normatif teorilerin çözmeye çalıştığı başka bir sorun olan değerlerin
hesaplanması ve kıyaslanması sorununu ve bu sorunla ilgili temel görüşleri öğrenmeye
çalıştık. Sorunun bir yönünün, değerlerin birbirleriyle kıyaslanıp kıyaslanamayacakları,
kıyaslanabiliyorlarsa nasıl kıyaslanabilecekleri sorularını kapsadığını ve diğer yönünün
değerlerin nasıl hesaplanabileceği sorusunu kapsadığını gördük. Değerlerin kıyaslanıp
kıyaslanamayacakları konusunda felsefecilerin farklı görüşleri olduğunu belirttik. Bazı
felsefelerin değerlerin kıyaslanamazlığını savunduklarını, diğer bazı felsefecilerinse, değerler
arasında bir kıyaslamanın söz konusu olduğunu iddia ettiklerini öğrendik. Ana sorunumuzun
diğer sorusunun, bir şeyin değerinin nasıl hesaplanabileceği olduğunu ve bu soruyla ilgili
olarak da temel olarak Atomculuk ve Bütüncülük şeklinde iki farklı görüşün olduğunu
gördük. Atomculuk olarak adlandırılan görüşü savunan felsefecilerin, bir bütünün değerinin,
onun parçalarının değerlerinin bir şekilde toplamı olduğunu iddia ettiklerini; karşıt olarak
Bütüncülük olarak isimlendirilen görüşü savunan felsefecilerinse, bir şeyin değerinin onun
parçalarının değerlerinin toplamından fazlası ya da azı olabileceğini ileri sürdüklerini ele
aldık. Bütüncülük fikrini açık olarak formüle etmiş ilk kişinin “organik birlikler ilkesi”
düşüncesiyle Moore olduğunun söylenebileceğini ve Moore’un bu ilkesinin neyi iddia ettiğini
öğrendik. Son olarak Moore’un bu görüşünün daha sonra birçok felsefeci tarafından
benimsendiğini ve bu görüşü savunanların, kendi görüşlerini desteklemek için başvurduğu bir
örneği gördük.
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Bölüm Soruları
1) Bir bütünün değerinin, onun parçalarının değerlerinin bir şekilde toplamı olduğunu
savunan görüş aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Bütüncülük

b)

Atomculuk

c)

Tekçilik

d)

Çokçuluk

2) Organik Birlikler İlkesini ileri süren filozof kimdir?
a)

Aristoteles

b)

Moore

c)

Augustinus

d)

Bentham

3) Bir bütünün değerinin, onun parçalarının değerlerinin toplamından fazlası ya da azı
olabileceğini savunan görüş aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Tekçilik

b)

Atomculuk

c)

Çokçuluk

d)

Bütüncülük

4) Tekçiler, kendi görüşlerini desteklemek için aşağıdaki görüşlerden hangisine baş
vururlar?
a)

Değerlerin hesaplanamazlığı

b)

Değerlerin kıyaslanamazlığı

c)

Değerlerin çokluğu

d)

Değerlerin tespit edilemezliği
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5) Acı çekebilen bir varlığa zarar vermenin kötü olması ama bunu yaparken haz
almanın çok daha kötü olması örneği hangi görüşü desteklemek için ileri sürülmüş
örnektir?
a)

Bütüncülük

b)

Çokçuluk

c)

Tekçilik

d)

Atomculuk

6) Değerler nasıl hesaplanabilir?
7) Bir şeyin değeri, onun parçalarının değerlerinin toplamı mıdır?
8) Bir şeyin değeri, onun parçalarının değerlerinin toplamından az ya da fazla olabilir
mi?
9) Değerle ilgili Atomculuk ve Bütüncülük görüşleri neyi iddia eder?
10) Organik Birlikler İlkesi nedir?

Cevaplar
1)b, 2)b, 3)d, 4)b, 5)a
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12. NEYİN KENDİNDE DEĞERE SAHİP OLDUĞU SORUNU
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.1. Soruna Genel Bakış
12.2. Sorun Hakkındaki Temel Teorilere Genel Bakış

168

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Kendinde değere sahip olan nedir ya da nelerdir?
2. Hayatta insan için kendinde değerli olan şey ya da şeyler nelerdir?
3. Nasıl bir hayat yaşanmaya değerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

12.1. Soruna Genel Bakış

Neyin kendinde değere sahip
olduğu sorununun ne
olduğunu kavramak.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Neyin kendinde değere sahip
12.1. Sorun Hakkındaki
olduğu sorunu hakkındaki
Temel Teorilere Genel Bakış teoriler hakkında genel bilgi
sahibi olmak.
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Anahtar Kavramlar
 Kendinde Değer
 Tekçilik
 Çokçuluk
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Giriş
Bu bölümde, değer felsefesinin normatif teorileri tarafından çözülmeye çalışılan temel
sorun olan neyin kendinde değere sahip olduğu sorunu ve bu sorunla ilgili temel teorilerin
neler olduğu incelenmeye çalışılacaktır.
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12.1. Soruna Genel Bakış
Değer felsefesindeki Normatif Teoriler tarafından çözülmeye çalışılan temel sorun,
neyin (ya da nelerin) kendinde değere sahip olduğu sorunudur. Hayatta birçok değer
verdiğimiz şey bulunmaktadır. Ama değer verdiğimiz şeylerin hepsi kendileri değerli olan
şeyler midir? Sözgelişi bilgiyi, hakikati, erdemi ve mutluluğu kendinde değerler olarak
görebiliriz. Ama bunlar acaba sadece kendileri bakımından değerli şeyler midir? Örneğin
bunları, bizi mutluluğa ulaştırdığı; mutlu olmamıza vesile olduğu için değerli buluyor olamaz
mıyız? Eğer böyle düşünürsek, sadece mutluluğun kendinde değerli olduğunu, diğerlerininse
kendinde değerli olmayıp, bizi mutluluğa ulaştırması bakımından değerli olduklarını
söyleyebiliriz. Ya da estetik deneyim, sevgi, onur ve hazzı kendinde değerler olarak
görebiliriz. Ama acaba bunlar da sadece kendileri bakımından değerli şeyler midir? Bunları,
bize haz verdikleri için değerli buluyor olamaz mıyız? Eğer böyle düşünürsek, sadece hazzın
kendinde değerli olduğunu, diğerlerininse kendinde değerli olmayıp, bizi haz vermesi
bakımından değerli olduklarını söyleyebiliriz. Dolayısıyla neyin ya da nelerin kendinde
değere sahip olduğu sorunu, aslında değerli olan şeylerden hangilerinin kendinde değere
sahip, hangilerininse bizi bu kendinde değere ya da değerlere götürdükleri için, onunla
ilişkileri bakımından değerli oldukları sorunudur.

12.2. Sorun Hakkındaki Temel Teorilere Genel Bakış
Felsefe tarihinde neyin kendinde değere sahip olduğu konusunda birçok görüş ileri
sürülmüştür. Neyin ya da nelerin kendinde iyiye sahip olduğuyla ilgili ileri sürülebilecek
şeyler hakkında en geniş listelerden biri Frankena tarafından yapılmıştır. Liste şunlardan
oluşur:
Hayat, bilinç ve etkinlik; sağlık ve fiziki güç; her türlü ya da belirli hazlar ve tatminler;
mutluluk, saadet, memnuniyet vb..; hakikat; bilgi ve her türden doğru kanı, anlayış,
bilgelik; güzellik, ahenk, temaşa edilen nesnelerin simetrisi; estetik deneyim; ahlaki
olarak iyi eğilimler ya da erdemler; karşılıklı ilişki, sevgi, arkadaşlık, işbirliği; iyilerin
ve kötülerin adil dağıtımı; kişinin yaşamının ahengi ve uyumu; güç ve başarma
deneyimi; kendini ifade etme; özgürlük; barış, güvenlik; macera ve yenilik; saygı,
onur, itibar vb.65
Listeye Tanrı’yla iletişim vb. gibi dinsel, insan eli değmeyen vahşi bölgeler vb. gibi
çevresel değerler de eklenebilir. Neredeyse bu konuyla ilgilenmiş bütün filozoflar, kendinde
değer olarak belirtilen değerlerden birini ya da daha fazlasını düşünmüşlerdir denilebilir.
Bu sorunla ilgili görüşler farklı şekillerde sınıflandırılabilir. Bu sınıflandırmalardan
biri niceliksel olarak yapılabilir. Bazı filozoflar sadece bir tek kendinde değerli olan şey
olduğunu ileri sürerken, bazılarıysa birden fazla olduğunu düşünmüşlerdir. Daha önce
belirtilen Değer Tekçiliği ya da değerle ilgili Tekçilik olarak adlandırılan görüş, tek bir
kendinde değerin olduğunu ileri sürer. Öte yandan bu düşünceyi benimseyenler de kendi
65
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içinde bu kendinde değerin ne olduğu konusunda ayrılırlar. Epikuros, Bentham ve J. S. Mill
gibi bazı felsefeciler, yalnızca hazzın kendinde değerli olduğunu söylerler. Aristoteles onun
sadece, erdemli gerçekleştirmiş akli etkinlik olduğunu ileri sürer. Augustinus ve Thomas
Aquinas, kendinde değerli olanı Tanrı'yla iletişim olarak görür. Spinoza, bilginin; Nietzsche,
gücün kendinde değerli olduğunu savunur.
Öte yandan, yine daha önce belirtildiği gibi Değer Çokçuluğu ya da değerle ilgili
Çokçuluk olarak adlandırılan görüş ise, birden fazla kendinde değere sahip şey olduğunu ileri
sürer. Platon, G. E. Moore, W. D. Ross, F. Brentano, N. Hartmann ve M. Scheler bu
düşünceyi benimsemiş olan filozoflardan bir kaçıdır. Çokçular da kendi içlerinde kendinde
değerli olan şeylerin neler olduğu konusunda ayrılırlar. Genellikle hakikat, ahlaki iyilik ve
güzellik üçlüsü birçok filozof tarafından kendinde değerli olarak görülür. Birçok filozofun
listesinde de aşağıdaki değerlerden iki ya da daha fazlası bulunur: Hakikat, bilgi, güzellik,
estetik deneyim, erdem, haz, sevgi, arkadaşlık, adalet, özgürlük, kendini gerçekleştirme. G. E.
Moore, belli hazlara, güzellik, estetik deneyim, ve bilgiye önem verir. W. D. Ross’un listesi
G. E. Moore’la hemen hemen aynıdır; ama Ross güzelliği dışarıda bırakır ve listeye ahlaki
erdemler ile mutluluğun liyakate göre olmasını ekler. Platon, Philebos'ta, kendisinin
sıraladığı şekilde şu değerlere yer verir: 1. Ölçülülük, 2. Orantı, güzellik, yetkinlik, 3. Akıl ve
bilgelik, 4. Bilimler, zanaatlar ve doğru kanı, 5. Ruhun acısız ve saf hazları.66
Neyin ya da nelerin kendinde değer olduğuyla ilgili yapılabilecek başka bir
sınıflandırma, filozofların kendinde değer olarak gördüğü şey bakımından yapılabilir. Böyle
bir sınıflandırma çok geniş olsa da felsefe tarihinde neyin kendinde değere sahip olduğuyla
sorunuyla ilgili yaygın teoriler grubundan ikisinin Hazcı Teoriler ve Mükemmeliyetçi Teoriler
olduğu söylenebilir. Hazcı Teoriler ya da Hazcılık, genel olarak, sadece hazzın, haz veren
şeylerin, haz içeren deneyimlerin, durumların ve yaşantıların kendinde iyi olduğunu; sadece
acının, acı veren şeylerin, acı içeren deneyimlerin, durumların ve yaşantıların kendinde kötü
olduğunu ileri süren görüştür. O, felsefe tarihinde Epikuros, Aristippos, Jeremy Bentham,
Henry Sidgwick ve J. S. Mill gibi birçok filozof tarafından az ya da çok farklı biçimlerde
savunulmuştur. Mükemmeliyetçi teoriler ya da Mükemmeliyetçilik ise, insan için nihai olarak
iyi olanın, onun bir insan varlığı olarak kendini gerçekleştirmesi olduğunu ileri sürer. Başka
bir değişle, insan için iyi bir hayat sürmenin, bir insan varlığı olarak üstün, mükemmel olmak
olduğunu ileri sürer. Aristoteles, Aquinas, Hegel, Marx, Nietzsche gibi birçok filozofun
konuyla ilgili teorileri mükemmeliyetçi olarak sınıflandırılmaktadır.
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Uygulamalar
Aşağıda belirtilen uygulama sorularını bölümde anlatılanlar çerçevesinde yanıtlayınız.

175

Uygulama Soruları
1. Kendinde değerin ne olduğuyla ilgili hangi görüşler ileri sürülmüştür?
2. Sizce kendinde değer ya da değerler neler olabilir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Değer felsefesinin normatif teorileri tarafından çözülmeye çalışılan temel sorun neyin
ya da nelerin kendinde değere sahip olduğudur. Bu bölümde, neyin ya da nelerin kendinde
değere sahip olduğu sorununun ne olduğunu ve bu sorunla ilgili temel teorileri incelemeye
çalıştık. Felsefe tarihinde neyin ya da nelerin kendinde değere sahip olduğuyla ilgili birçok
görüş ileri sürüldüğünü belirttikten sonra, bu görüşlerin neler olduğunu genel olarak öğrendik.
Daha sonra, neyin kendinde değere sahip olduğuyla ilgili yaygın teoriler grubundan ikisinin
Hazcı Teoriler ve Mükemmeliyetçi Teoriler olduğunu belirtip bu teoriler hakkında genel bir
bilgi edindik.
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Bölüm Soruları
1) Neyin ya da nelerin kendinde değere sahip olduğu sorunu, değer felsefesinde hangi
tür teorilerin altında incelenmektedir?
a)

Meta-normatif teoriler

b)

Normatif teoriler

c)

Tasvirci teoriler

d)

Bilişselci teoriler

2) Felsefe tarihinde neyin kendinde değere sahip olduğuyla ilgili yaygın teoriler
grubundan ikisi aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Hazcı teoriler-Mükemmeliyetçi Teoriler

b)

Bilişselci Teoriler-Normatif Teoriler

c)

Bilişselci Teoriler-Hazcı Teoriler

d)

Mükemmeliyetçi Teoriler-Normatif Teoriler

3) Epikuros, Aristippos, Jeremy Bentham, Henry Sidgwick ve J. S. Mill neyin
kendinde değer olduğunu ileri sürer?
a)

Bilinç

b)

Huzur

c)

Haz

d)

Sevgi

4) Aristoteles, Aquinas, Hegel, Marx, Nietzsche gibi bir çok filozofun kendinde değer
bağlamında teorileri hangi teoriler grubunun altında sınıflandırılır?
a)

Hazcılık

b)

Bilişselcilik

c)

Mükemmeliyetçilik

d)

İradecilik
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5) Aşağıdaki filozoflardan hangisi birden fazla kendinde değer olduğunu ileri
sürmüştür?
a)

Epikuros

b)

Bentham

c)

J. S. Mill

d)

G. E. Moore

6) Felsefe tarihinde kendinde değere sahip olanın ne olduğu hakkında ne gibi teroiler
ileri sürülmüştür?
7) Epikuros, Aristippos, Jeremy Bentham, Henry Sidgwick ve J. S. Mill neyin
kendinde değer olduğunu ileri sürer?
8) Aristoteles, Aquinas, Hegel, Marx, Nietzsche gibi birçok filozofun kendinde değer
bağlamında teorileri hangi teoriler grubunun altında sınıflandırılır?
9) Sadece bir tek kendinde değerli olan şey olduğunu ileri süren görüş nasıl
adlandırılır?
10) Birden fazla kendinde değerli olan şey olduğunu ileri süren görüş nasıl adlandırılır?

Cevaplar
1)b, 2)a, 3)c, 4)c, 5)d
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13. HAZCI TEORİLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.1. Hazcı Teoriler
13.2. Hazcı Teorilerin Eleştirileri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Hayatta amaçlanması gereken tek şey haz mıdır?
2. Eğer imkan olsaydı, size en yüksek hazları verecek bir sanal gerçeklik makinasına
bağlanmayı kabul eder miydiniz?
3. Eğer böyle bir seçeneğiniz olsaydı, mutlu bir hayvan olmayı mı, yoksa mutsuz bir
insan olmayı mı tercih ederdiniz?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

13.1. Hazcı Teoriler

Hazcı Teorilerin temel
iddialarını kavramak.

13.2. Hazcı Teorilerin
Eleştirileri

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Hazcı Teorilere yöneltilen
temel eleştirileri öğrenmek.
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Anahtar Kavramlar
 Hazcı Teoriler
 Basit Hazcılık
 Nicelikçi Hazcılık
 Nitelikçi Hazcılık
 Tecrübe Makinası
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Giriş
Bu bölümde neyin kendinde değere sahip olduğu sorununa yönelik felsefe tarihinde
ileri sürülen en bilinen teoriler gurubundan biri olan Hazcı Teoriler incelenecektir. Felsefe
tarihinde Epikuros, Aristippos, Jeremy Bentham, Henry Sidgwick ve J. S. Mill gibi birçok
filozof tarafından az ya da çok farklı biçimlerde savunulan bu görüşün temel iddiaların ve bu
görüşe yönelik temel eleştirilerin neler olduğu genel olarak ele alınmaya çalışılacaktır.
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13.1. Hazcı Teoriler
Felsefe tarihinde, neyin kendinde değere sahip olduğuyla ilgili en basit ve yaygın
görüşler gurubundan biri Hazcı Teoriler ya da Hazcılıktır. Hazcı Teoriler felsefe tarihinde bir
çok filozof tarafından savunulmuştur. Bunlardan önde gelenleri Aristippos (MÖ. 435-356),
Epikuros (MÖ. 341-270), J. Bentham (1748-1832) ve J. S. Mil (1806-1873)’dir.
Hazcı Teorilerin temel iddiası, sadece hazzın, haz veren şeylerin, haz içeren
deneyimlerin, durumların ve yaşantıların kendinde değere ya da iyiye sahip olduğudur. Hazcı
olmayan bir felsefeci, hazzın kendinde iyilerden biri olduğunu savunabilir ama o, sadece
hazzın kendinde iyi olduğunu, hazzın tek iyi olduğunu savunamaz.
Birçok hazcı, sadece hazzın kendinde iyi olduğu görüşünü desteklemek için, insan
doğasıyla ya da psikolojiyle ilgili benzer bir görüşü de benimser. Psikolojik Hazcılık olarak
adlandırılan bu görüşe göre, insan doğası bu şekilde kurulu olduğunu için insan doğal olarak
sadece hazzı ister. Örneğin Jeremy Bentham Ahlakın ve Yasamanın İlkelerine Giriş adlı
eserinin hemen başında, doğanın insanlığı iki egemenin, haz ve acının yönetimi altına
koyduğunu belirtir.67 J. S. Mill de Yararcılık adlı eserinde, insan doğasının, haz ya da hazza
giden bir yol olmayan hiçbir şeyi istemeyecek şekilde kurulu olduğundan, istenebilecek tek
şeyin haz olduğunu belirtir.68 Hazcı düşünürler, insanın sadece hazzı amaç olarak istediği
düşüncesinden yola çıkıp, amaç olarak istenen şeyin kendinde iyi olduğu düşüncesini de
benimseyerek sadece hazzın kendinde iyi olduğu sonucuna varır.
Onların bu argümanları basitçe şöyle ifade edilebilir:
1. Amaç olarak istenen, kendinde iyidir.
2. Sadece haz, amaç olarak istenir.
3. O halde sadece haz, kendinde iyidir.
Bütün hazcılar, sadece hazzın kendinde iyi olduğunu kabul etmekle birlikte, hazların
doğasına bakışlarına göre, birbirlerinden ayrılırlar. Hazcılığın, bazı felsefeciler tarafından
Basit Hazcılık ya da Nicelikçi Hazcılık olarak adlandırılan, en önemli savunucusunun
Jeremy Bentham olduğu bir türü, sadece hazzın kendinde iyi olduğu iddiasına ek olarak,
hazlar arasında nitelikçe bir ayrım olmadığını iddia eder. Bu görüşü benimseyenlere göre,
hazların niteliklerindeki farklar, onların iyiliğinde ya da değerinde hiç bir fark yaratmaz.
Örmeğin Bentham, haz miktarları eşit olduğunda, bir çocuk oyunu olan pushpin’in, şiir kadar
iyi olduğunu ileri sürer. Bu bakımdan Nicelikçi Hazcılar, bir etkinliğin ya da yaşantının
kendinde iyiliğinin sadece, onun içerdiği hazzın miktarına bağlı olduğunu ileri sürer. Hazların
miktarının hesabı konusunda Bentham, onun, sadece hazzın süresi ve yoğunluğuna bağlı
olduğunu düşünür.
67
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Hazcılığın diğer türü, en önemli savunucusunun J. S. Mill olduğu, sonradan bazı
felsefecilerin Nitelikçi Hazcılık dediği hazcılıktır. Nitelikçi Hazcılık, sadece hazzın kendinde
iyi olduğunu kabul etmekte birlikte, hazların tür ya da nitelik bakımından birbirinden
ayrıldıklarını ileri sürer. Hazzın niteliğindeki farklar, hazzın değerinde de farklara yol açar.
Yani örneğin zihinsel hazlar, fiziksel hazlardan, sadece bu hazzın türünden dolayı, (içerdikleri
hazzın miktarına bakılmaksızın) daha iyi olabilir. Örneğin Mill ‘yüksek’ ve ‘alçak’ hazlar
arasında bir ayrım yapmıştır. O, Bentham tarafından tanımlanmış iki değer olan süre ve
yoğunluğa, üçüncü bir özellik ekler. Bu iki niceliksel özellikten ayırarak, Mill kendi üçüncü
özelliğini ‘nitelik’ olarak adlandırır. Bu ayrıma göre, doğaları gereği, diğerlerinden daha
değerli hazlar vardır. Örneğin, Shakespeare okumanın hazzı, doğası gereği, herhangi bir
miktardaki basit hayvani hazdan daha değerlidir. Mill, her iki türü de deneyimlemiş olan,
‘yetkili hakimler’in kararlarını bu temelde vereceklerini öne sürer. Dolayısıyla nitelikçi
hazcılığa göre, bir etkinlik, durum ya da yaşantı, hem ne kadar acıdan fazla haz içeriyorsa
hem de ne kadar ‘alçak’ hazlardan çok ‘yüksek’ hazlar içeriyorsa o kadar kendinde iyidir.69

13.2. Hazcı Teorilerin Eleştirileri
Hazcılığın birçok eleştirisi yapılmıştır. Bunlardan önemli olan bazılarını aşağıda
incelemeye çalışacağız.
Sadece Hazzın Kendinde İyi Olduğunu İleri Sürmesi
Hazcı Teorilerin bir eleştirisi, onların temel görüşü olan sadece hazzın kendinde iyi
olduğu düşüncesine karşı çıkar. Bu felsefeciler, sadece hazzın kendinde iyi olmadığını,
güzellik, hakikat ve erdem gibi, hazza neden olmakla birlikte, haz içermeden kendinde iyi
olan başka bazı şeylerin de olduğunu iddia ederek Hazcı Teorileri eleştirirler.70
Hazzın Kendinde İyi Olduğunu Düşünmesi
Hazcı Teorilere karşı başka bir eleştiri, hazzın bir kendinde iyi olduğu düşüncesine
karşı çıkar. Bu eleştiri, örneğin hainlik yapmaktan, acımasızlıktan, kötü niyetten, kötülükten
ya da kabalıktan hoşlanma veya bir işkencecinin kurbanının acısından aldığı sadist haz gibi
kendinde kötü olan hazlar olduğu için, hazzın kendinde iyi olan bir şey olmadığını söyler.71
Amaç Olarak İstenen Şeyin Kendinde İyi Olduğunu İleri Sürmesi
Hazcı Teorilerin bir diğer eleştirisi, onların insan tarafından amaç olarak istenen şeyin,
kendinde iyi olduğunu ileri sürmesine karşıdır. Daha önce gördüğümüz gibi Hazcı Teorileri
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benimsemiş çoğu felsefeci, amaç olarak istenen şeyin kendi iyi olduğunu düşüncesine amaç
olarak istediğimizin haz olduğu düşüncesini ekleyerek kendi görüşlerini desteklemeye
çalışmışlardır. Ama Platon, Moore ve Ross gibi bazı felsefeciler, ‘amaç olarak istenen
kendinde iyidir.’ düşüncesini, ‘bir şey, isteniyor olduğu için iyi değildir.’ ya da ‘bir şey,
sadece ve sadece isteniyor olduğu için iyi değildir.’ görüşünden hareketle reddetmişlerdir.72
Hazzın Amaç Olarak İstendiğini İleri Sürmesi
Hazcı Teorilere karşı diğer bir eleştiri, onların benimsediği, hazzın amaç olarak
istendiği görüşüne karşı yapılmıştır. Bazı felsefeciler, hazzın amaç olarak istendiği
düşüncesini çeşitli gerekçelerle reddetmişlerdir. Örneğin Aristoteles göre amaç olarak istenen
haz değil, belirli etkinliklerdir. Haz, isteklerimizin nesnesi değil, o belirli etkinlikleri
gerçekleştirirken ortaya çıkan bir şeydir; isteklerimizi elde ettiğimizde ulaştığımız doyum
hissidir. İddia, psikolojik hazcının, neden ile sonucu birbirine karıştırdığıdır. Bilgiyi ve diğer
yetkinlikleri bize haz verdikleri için istemeyiz; onlar isteklerimiz olduğu için ve isteklerimizi
doyurdukları için haz elde ederiz.73
Sadece Hazzın Amaç Olarak İstendiğini İleri Sürmesi
Hazcı Teorilere karşı yapılan diğer bir önemli eleştiri de, onların temel düşüncesi olan,
sadece hazzın amaç olarak istendiği düşüncesine karşı çıkar. Birçok felsefeci hazzın amaç
olarak istenen tek şey olmadığını göstermeye çalışan düşünce deneyleri ortaya koymuşlardır.
Bu düşünce deneylerinden biri şöyledir: Varsayalım ki, kısa süreli bir insan hayatı
yaşamak ile 300 yıllık ‘mutlu’, haz dolu bir istiridye hayatı yaşamak arasında bir seçim
yapma şansınız. Nasıl bir seçim yapardınız? Nicelikçi Hazcılara göre bu durumda, hayatının
uzunluğuyla birlikte değerlendirildiğinde elde ettiği haz miktarı, insan hayatında elde edilecek
haz miktarına göre daha fazla olacağından böyle bir durumda bir istiridyenin hayatı, insan
hayatına tercih edilmelidir. Ama birçok felsefeci, ne kadar uzun ve bu bakımdan daha fazla
haz dolu olursa olsun, bir istiridyenin hayatının bir insan hayatına tercih edilebileceğini iler
sürmenin kabul edilemez olduğunu düşünür.74
Sadece hazzın amaç olarak istenmediğine yönelik kullanılan en önemli argüman
Robert Nozick’in Anarşi, Devlet, ve Ütopya (1974) isimli kitabında geçen Tecrübe Makinası
düşünce deneyidir. Nozick’in düşünce deneyi şöyledir:
“Size istediğiniz tecrübeyi verecek bir tecrübe makinesinin olduğunu
varsayalım. Harika beyin psikologları beyninizi uyarır ve böylece büyük bir
roman yazdığınızı, bir arkadaşlık kurduğunuzu ya da enteresan bir kitap
okuduğunuzu hissettiğinizi sanırsınız. Bu esnada beyninize bağlanmış
elektrotlarla bir havuzun içinde bulunuyorsunuz. Yaşamınızdaki tecrübeleri
önceden programlayan böyle bir makineye ömür boyu bağlanılabilir mi? Eğer
72
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arzuladığınız tecrübeleri kaçırmaktan endişe duyarsanız, iş dünyasındaki
girişimcilerin diğer birçok insanın yaşamını tam olarak araştırdıklarını
farzedebiliriz. Bu tür tecrübeler ihtiva eden kütüphane veya büfeler içinden
tercihte bulunup, örneğin gelecek iki yılın yaşam tecrübelerinizi seçebilirsiniz.
İki yıl sonra, havuzun dışında on dakika veya on saat kalıp ondan sonraki iki
yılınız için tecrübeler seçersiniz. Tabii ki havuzun içinde iken orada
olduğunuzu bilmeyeceksiniz. Bunların gerçekten olduğunu zannedeceksiniz.
Diğerleri de istedikleri tecrübelere sahip olmak için bağlanmak isteyebilirler.
Böylece onlara hizmet etmek için bağlanmamış olarak kalmaya gerek kalmaz.
(Eğer herkes bağlanırsa makineleri kimin çalıştıracağı problemini bir yan[a]
bırakın.) Böyle bir makineye bağlanır mıydınız? İçerden yaşamlarınızın nasıl
hissedildiğinden başka bizim için ne önemli olabilir ki? Karar verdiğiniz an ile
makineye bağlandığınız an arasında birkaç saniyelik sıkıntıdan dolayı da bu
işten kaçınmamalısınız. Ömür boyu sürecek bir mutlulukla (eğer tercihiniz
buysa) kıyasladığınızda bir kaç saniyenin ne önemi var? Eğer en iyi kararı
verdiyseniz, neden sıkıntı hissedesiniz ki?”75

Nozick’in bu görüşleri Hazcı Teoriler aleyhine bir argüman olarak aşağıdaki şekilde
ortaya konulabilir:
1. Eğer sadece haz amaç olarak isteniyorsa, -size hayat boyu, şu andaki hayatımızda
alacağımızdan fazla ve sürekli haz verecek- tecrübe makinesine bağlanmayı kabul
edilir.
2. Tecrübe makinesine bağlanmayı kabul edilmez.
3. Öyleyse sadece haz amaç olarak istenmez.
Nozick, bizim sadece hazzı amaç olarak istemediğimizi, bunun dışında başka şeyler de
isteyebileceğimizi ileri sürer. İlk olarak, biz sadece bir şeyler yapmanın tecrübesini kazanmak
değil, gerçekten bir şeyler yapmak isteyebiliriz. İkinci olarak biz, makinede ne olduğu belli
olmayan bir şey değil, kişiliği olan bir insan olmayı isteyebiliriz. Ve son olarak, biz
makinenin yapacağı gibi insan yapısı bir gerçekliğin sınırlanmak istemeyebiliriz. Bir deneyim
makinesine bağlanmak bizi insanların kurabileceklerinden daha derin ya da daha önemli
olmayan bir dünya ile sınırlar. Daha derin bir gerçeklik ile gerçek bir temas yoktur.76

Robert Nozick, Anarşi, Devlet ve Ütopya, Çev. Alişan Oktay, 2. baskı, İstanbul, İstanbul Bilgi Üniversitesi
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Uygulamalar
Aşağıda belirtilen uygulama sorularını bölümde anlatılanlar çerçevesinde yanıtlayınız.
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Uygulama Soruları
1. Hazcılık neyi iddia eder?
2. Hazcılık hangi bakımlardan eleştirilir? Hazcılığın aleyhine başka bir eleştiri
bulabilir misiniz?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Hazcı Teorilerin temel iddialarını ve bu kurama yöneltilen temel
eleştirilerin neler olduğunu gördük. Hazcılığın felsefe tarihinde Epikuros, Aristippos, Jeremy
Bentham ve J. S. Mill gibi birçok filozof tarafından az ya da çok farklı biçimlerde
savunulduğunu belirttik. Onun, sadece hazzın, haz veren şeylerin, haz içeren deneyimlerin,
durumların ve yaşantıların kendinde iyi olduğunu; sadece acının, acı veren şeylerin, acı içeren
deneyimlerin, durumların ve yaşantıların kendinde kötü olduğunu ileri süren görüş olduğunu
öğrendik. Hazcıların çoğunun, sadece hazzın kendinde iyi olduğunu desteklemek için
kullandığı temel argümanlardan birinin, insan doğasından yola çıkan ya da insan
psikolojisinden yola çıkan argüman olduğunu gördük. Argümanın, amaç olarak istenen şeyin
kendinde iyi olduğu öncülünden hareket ettiğini ve insanların sadece hazzı istediğini, insan
doğasının bu şekilde kurulu olduğunu görüşünü benimseyerek sadece hazzın kendinde iyi
olduğu sonucuna vardığını belirttik. Bütün hazcıların, sadece hazzın kendinde iyi olduğunu
kabul etmekle birlikte, hazların doğasına bakışlarına göre, birbirlerinden ayrıldıklarını ve bu
görüşün Nicelikçi Hazcılık ve Nitelikçi Hazcılık olarak temel olarak iki türü olduğunu
öğrendik. En önemli savunucusunun Jeremy Bentham Nicelikçi hazcılığın hazlar arasında
nitelikçe bir ayrım olmadığını iddia ettiğini, buna karşın en önemli savunucusu J. S. Mill olan
Nitelikçi Hazcılığınsa hazların tür ya da nitelik bakımından birbirinden ayrıldıklarını ileri
sürdüğünü gördük. Daha sonra bu görüşe yöneltilen temel eleştirileri ele almaya çalıştık.
Bunlardan önemli olanlarından bazılarını ve genellikle en önemli eleştiri olarak görülen
Nozick’in tecrübe makinası düşünce deneyini ele aldık.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden filozoflardan hangisi Hazcı bir Teori savunmuştur?
a)

Aristoteles

b)

Bentham

c)

Platon

d)

A. J. Ayer

2) Nicelikçi Hazcılığın en önemli savunucu olan filozof aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Moore

b)

J. S. Mill

c)

J. Bentham

d)

Epiktetos

3) Hazlar arasında nitelikçe bir ayrım olduğunu iddia eden etik hazcı görüş
aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Basit Hazcılık

b)

Güdüsel Hazcılık

c)

Nitelikçi Hazcılık

d)

Psikolojik Hazcılık

4) Hazlar arasında nitelikçe bir ayrım olmadığını iddia eden etik hazcı görüş
aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Basit Hazcılık

b)

Güdüsel Hazcılık

c)

Nitelikçi Hazcılık

d)

Psikolojik Hazcılık
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5) Nitelikçi Hazcılığın en önemli savunucusu olan filozof aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Moore

b)

J. S. Mill

c)

J. Bentham

d)

Epiktetos

6) Hazcılık temel olarak neyi iddia eder?
7) Hazcı Teorileri savunanlardan çoğu iddialarını desteklemek için hangi görüşü
benimsemişlerdir?
8) J. S. Mill hazlar arasında nitelik bakımından nasıl bir ayrım yapmıştır?
9) R. Nozick’in Hazcı Teorilere karşı önemli bir eleştiri olarak kullanılan düşünce
deneyi nasıldır?
10) Hazcı Teorilere karşı hangi temel eleştiriler yöneltilmiştir?

Cevaplar
1)b, 2)c, 3)c, 4)a, 5)b
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14. MÜKEMMELİYETÇİ TEORİLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14.1. Mükemmeliyetçi Teoriler
14.2. Mükemmeliyetçi Teorilerin Eleştirileri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Hayatta amaçlanması gereken tek şey insanın kendi doğasını gerçekleştirerek
mükemmelleşmesi midir?
2. İnsanın kendini nasıl gerçekleştirebilir?

3. Eğer birini tercih etmeniz gerekseydi, sadece size haz veren bir hayat mı, yoksa bir
insan varlığı olarak kendinizi gerçekleştirebileceğiniz bir hayat mı yaşamak isterdiniz?

197

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

14.1. Mükemmeliyetçi
Teoriler

Mükemmeliyetçi Teorilerin
temel iddialarını kavramak.

14.2. Mükemmeliyetçi
Teorilerin Eleştirileri

Mükemmeliyetçi Teorilere
yöneltilen temel eleştirileri
öğrenmek.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar
 Mükemmelleşme
 Kendini Gerçekleştirme
 İnsan Doğası
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Giriş
Bu bölümde, Mükemmeliyetçiliğin ne olduğunu ve bu görüşe yöneltilen temel
eleştirilerin neler olduğu incelemeye çalışacağız. Öncelikle Mükemmeliyetçi Teorilerin genel
olarak ne iddia ettiklerini belirteceğiz. Daha sonra, Aristoteles, Aquinas, Hegel, Marx,
Nietzsche ve diğer bazı filozoflar tarafından savunulmuş olan bu teorilerden en iyi bilineni
olan Aristoteles’in teorisini genel hatlarıyla incelemeye çalışacağız. Bölümün sonunda da,
Mükemmeliyetçiliğe yöneltilen temel bazı eleştirileri göreceğiz.
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14.1. Mükemmeliyetçi Teoriler
Mükemmeliyetçi Teoriler felsefe tarihinde birçok filozof tarafından ileri sürülmüştür.
Bunlardan bazıları şunlardır: Aristoteles (MÖ. 384-322), Thomas Aquinas (1225-1274),
Hegel (1770-1831), Marx (1818-1883) ve Nietzsche (1844-1900). Mükemmeliyetçi Teoriler,
insan için nihai olarak iyi olanın, onun bir insan varlığı olarak kendini gerçekleştirmesi
olduğunu ileri sürerler. Başka bir değişle, bu teorilere göre, insan için iyi bir hayat sürmek, bir
insan varlığı olarak üstün, mükemmel olmaktır. Bazı Mükemmeliyetçi Teoriler tek bir
kendinde değer olduğunu ileri sürerken, bazılarıysa bir kendinde değerler çokluğunu
benimser. Bazı teoriler, kendinde değer olarak, felsefi ya da dini bilgiyi görürken, diğer
bazıları politik başarı ve sanat yaratımı gibi değerleri tercih eder; başkalarıysa ahlaki erdeme
önem verir. Mükemmeliyetçi Teorilerin çoğu insan doğası kavramına başvurur. İnsan
doğasını merkeze alan Mükemmeliyetçi Teorilerin temel iddiası, herhangi bir doğal varlığın
doğasını gerçekleştirmesinin iyi olduğu düşüncesinden yola çıkarak, insan için de iyi olanın,
onun doğasında temel olan neyse, onu tamamen gerçekleştirmesidir. Öte yandan bu teoriler de
kendi aralarında, insanın doğasında neyin temel olduğu konusunda farklı görüşler ileri
sürerler.77 Görülebileceği gibi Mükemmeliyetçi Teoriler çok geniş bir teoriler gurubunu
içinde alır. Onlardan en iyi bilineni Aristoteles’in teorisi olduğundan, bu teorilere bir örnek
vermek için Aristoteles’in teorisini genel hatlarıyla görmeye çalışacağız.
Aristoteles’in Teorisi
Aristoteles, insanın her eyleminin ve tercihinin, yaptığı her zanaat ve araştırmanın, her
bilgi ve bilimin bir iyiyi amaçladığını kabul ederek iyiyi amaç olarak görür. Bu bakımdan her
zaman, uğruna amaçlanan daha iyidir.
Zanaatlar gibi kimi etkinlikler, sadece kendilerinden ayrı olan bir eser, ürün, sonuç
uğruna amaçlanır. Örneğin tıp zanaatı onun sonucu olan sağlık uğruna, komutanlık zafer
uğruna, ekonomi zenginlik uğruna amaçlanır. Bir zanaat, kendi ürünü, sonucu uğruna
amaçlandığından, zanaatın ürünü, o zanaattan daha iyidir. Bir zanaat, başka bir zanaat uğruna
amaçlanıyorsa, uğruna olduğu zanaat öncekinden daha iyidir. Eylemler gibi kimi etkinlikler,
kendileri uğruna da amaçlanabilir, başka bir eylem uğruna da. Bir eylem diğeri uğruna
amaçlanıyorsa, uğruna olduğu öncekinden daha iyidir.
İyiler arasında döngüsel bir ilişki olamaz. Çünkü A’nın B uğruna amaçlanması demek,
B’nin A’dan daha iyi olması demektir. Bu bakımdan, A, B uğruna amaçlanıyorsa B, A uğruna
amaçlanamaz. Dolayısıyla iyiler arasında bir hiyerarşi olmalıdır. Bir hiyerarşi varsa, bu
hiyerarşi ya sonsuza gitmeli ya da bir en üst noktada son bulmalıdır. Hiyerarşinin sonsuza
gitmesi demek, her şeyin başka bir şey için amaçlandığı anlamına gelir ki bu durumda aslında
amaçlanan hiçbir şey olamayacaktır. Dolayısıyla bu hiyerarşi ya bir en iyiler çokluğuyla ya da
bir en yüksek iyiyle son bulmalıdır.
Eğer bir en yüksek iyi varsa, bu durumda Aristoteles’e göre o, (1) kendisi uğruna
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amaçlanan, (2) başka hiçbir şey uğruna amaçlanmayan, (3) diğer her şeyin onun uğruna
amaçlandığı ve (4) hiçbir eksiği bulunmayan bir şey olması gerekir.
Aristoteles, herkesin iyi hayatı ya da mutlu hayatı bu özelliklere sahip olarak
gördüğünü belirtir. İyi hayat ya da mutlu hayat, en yüksek iyinin sahip olması gereken dört
özelliğe de sahiptir: O, kendisi uğruna amaçlanır; başka hiçbir şey uğruna amaçlanmaz; diğer
her şey onun uğruna amaçlanır ve onun hiçbir eksiği bulunmaz. Bu bakımdan Aristoteles’e
göre, adı iyi hayat ya da mutlu hayat olan bir en yüksek iyinin var olduğunu kabul etmek
gerekir.
Peki, iyi ya da mutlu hayat denilen bu hayat nasıl bir hayattır; başka bir değişle bu en
yüksek iyi neden meydana gelir?
Aristoteles bir şeyin iyisinin ne olduğunu sorarak incelemesine başlar. Örneğin bir
flütçü ya da heykeltıraş için, ya da genel olarak bir zanaatkârın iyisi nedir? Ya da göz, el, ayak
gibi vücudun parçaları için iyi nedir? Cevap ona göre, bir şeyin iyisinin, onun kendisine özgü
etkinliğini, işlevini başarılı şekilde gerçekleştirmesi olduğudur. Flütçünün görevi flüt
çalmaktır; iyi flütçü, flütçü çalma etkinliğini başarılı gerçekleştirendir. Gözün işlevi
görmektir; iyi göz, görme işlevini başarılı gerçekleştirendir. Dolayısıyla insan için de iyi ya
mutlu hayat, onun kendine özgü etkinliği başarılı şekilde gerçekleştirmesi olmalıdır. Peki,
insanın kendisine özgü etkinliği nedir?
Aristoteles’e göre bir şeyin kendisine özgü etkinliği ya da işlevi, ondan başka bir şeyin
yapamayacağı etkinliktir. Bu bakımdan insanın kendisine özgü etkinliğinin ne olduğunu
bulmak için, sadece insanın gerçekleştirebileceği etkinliğin ne olduğunu sormamız gerekir.
İnsanın diğer canlılarla birçok yönden ortaklıkları vardır. Beslenme ve büyümeyle ilgili
yaşam bitkilerle ortaktır. Algı yaşamı hayvanlarla ortaktır. Sadece insana özgü olan ise akli
etkinliktir. Bu bakımdan insan için iyi ya da mutlu hayat, onun akli etkinliğini başarılı şekilde
gerçekleştirmesi olmalıdır.
Peki, bir etkinlik nasıl başarılı şekilde gerçekleştirilir? Flütçü flüt çalma etkinliğini,
göz görme etkinliğini nasıl başarılı şekilde gerçekleştirir? İyi flüt çalma flütçü ya da iyi gören
göz neye sahip oldukları için bu etkinliği başarılı bir şekilde gerçekleştirirler? Aristoteles’e
göre cevap, o etkinlikle ilgili, o etkinliğe özgü erdeme, üstünlüğe sahip olup onu kullanarak.
Flüt çalma erdemine sahip olan ve onu kullanan flütçü başarılı flüt çalar. Görme erdemine
sahip olan ve onu kullanan göz, başarılı bir şekilde görür. Dolayısıyla, insan için de iyi ya da
mutlu hayat, insanın akli etkinliğini, ilgili erdemi (ya da birden fazla erdem varsa temelde
onların en iyi olanını) kullanarak başarılı şekilde gerçekleştirmesidir.
Görüldüğü gibi, Aristoteles’e göre, en yüksek iyi, başka bir deyişle kendinde iyi,
insanın kendi doğasını, kendine özgü olan etkinliğini başarılı, mükemmel bir şekilde
gerçekleştirmesidir. Dolayısıyla bir insan varlığı olarak kendini gerçekleştirmesidir. Sadece
hayvani hazlarla dolu bir hayat yaşayan, akli etkinliğini tam olarak gerçekleştirmemiş bir
insan, açmamış bir çiçek, kesmeyen bir bıçak, görmeyen bir göz gibi kendini tam olarak
gerçekleştirememiş olacaktır.
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Aristoteles insan için iyinin, insanın akli etkinliğini, ilgili erdemi kullanarak başarılı
şekilde gerçekleştirmesi olduğunu düşündüğünden incelemesinin devamında akli etkinlik ve
erdemler konusunu ele alır.
Aristoteles’e göre insanın akli etkinliği temel olarak iki türdür: Eylemeyle İlgili Akli
Etkinlik ve Felsefi Düşünmeyle İlgili Akli Etkinlik. Başka ve kısa bir deyişle Pratik ve
Teorik Akli Etkinlik. Pratik Akli etkinliğin başarılı şekilde gerçekleşmesi için kişide
Karakter Erdemleri bulunmalıdır. Bunlar, cesaret, ölçülülük, cömertlik, sakinlik, doğru
sözlülük vb. gibi huylardır. Kişi çocukluğundan itibaren gereken şeylerden haz alacak ve acı
duyacak şekilde yetiştirilirse, o doğru şeylerden haz alır ve acı duyar. Örneğin kişi korkutucu
şeylere dayanmaya alıştıkça cesurlaşır, cesurlaştıkça da korkutucu şeyler karşısında dayanıklı
olur. Böylece kişi, cesurca davranışlar gösterme huyu edinir. Böyle bir kişi, tehlikelere
dayanmaktan hoşnut olur; tehlikeler karşısında kaçmaktan ise acı duyar. Ama Pratik akli
etkinlik başarılı şekilde gerçekleşmesi için kişinin hangi durumda, kime karşı, ne derece bu
huylarını gerçekleştireceğini bilmesi gerekir. Bunun için de bir başka temel erdem olan
Pratik Bilgelik gereklidir. Pratik Bilgelik, iyi ve kötü şeylerle ilgili akılla eylemde bulunma
eğilimidir. Pratik olarak Bilge kişi nasıl eylemde bulunacağıyla ilgili hakikati bilendir. Pratik
Bilgelik, bizim, duygu ve eylemlerde, gereken şeylere ya da kişilere karşı, gerektiğinde,
gerektiği gibi hissetmemizi ve eylememizi, yani aşırı ya da eksik değil, orta olmamızı sağlar.
Orta olmak, herkes için aynı olan, aşırılık ya da eksiklik olan iki uçtan eşit uzaklıkta olma
değildir, kişiye göre ortadır. Kişi, kendi yatkınlığı, nelerden haz duyduğu, nelerden acı
çektiğini dikkate alarak bunu belirlemelidir. Dolayısıyla Aristoteles’e göre pratik akli etkinliği
başarılı şekilde gerçekleştirmek, yani doğru eylemde bulunmak, pratik bilgelik erdemi ile
kişilik erdemlerini beraberce kullanmaktır.
Aristoteles’e göre Teorik Akli Etkinliği başarılı şekilde gerçekleştirmek için de Teorik
Bilgelik erdemine sahip olup kullanmak gereklidir. Bu etkinlik, zorunlu ve kanıtlanabilir
şeylerle, yani varlığın temel yapısıyla ilgili hakikatleri bilme ve düşünme etkinliğidir.
Dolayısıyla Aristoteles’e göre, iki tür akli etkinlik vardır ve bunlardan teorik akli
etkinlik, konusu ve diğer bazı bakımlardan pratik akli etkinlikten daha değerlidir. Bu durumda
Aristoteles, bu iki tür akli etkinliğe karşılık gelen iki tür iyi ya da mutlu hayat olduğunu
düşünür: İyi ya da mutlu hayat ve bir de en iyi ya da en mutlu hayat. Böylece Aristoteles’e
göre insan için iyi ya da mutlu hayat, onun pratik akli etkinliği başarılı bir şekilde
gerçekleştirdiği, yani bir kişi ve yurttaş olarak doğru eylemde bulunduğu hayattır.
Aristoteles’e göre insan için en iyi ya da en mutlu hayat ise, insanın bir filozof olarak teorik
akli etkinliği başarılı bir şekilde gerçekleştirdiği hayattır.78

14.2. Mükemmeliyetçi Teorilerin Eleştirileri
Hem Aristoteles’in bu teorisine, hem de genel olarak Mükemmeliyetçi Teorilere çeşitli
eleştiriler yöneltilmiştir. Bunlardan önemli olan bazılarını görmeye çalışalım.
Bkz. Aristotle, Nicomachean Ethics, çev. W. D. Ross, gözden geçiren J. O. Urmson, The Complete Works of
Aristotle, Vol II içinde, ed. J. Barnes, Princeton, Princeton University Press, 6. bsm., 1995.
78
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Kendi Potansiyelini Gerçekleştirmek İstemeyenleri Dikkate Almamaları
Mükemmeliyetçi Teorilere yapılan bir eleştiri, kendi potansiyelini gerçekleştirmek
istemeyen, onun yerine başka şeyler yapmak isteyen bir kişinin durumunu dikkate
almadıklarıdır. Eleştiri, böyle bir kişinin istek ve arzularına karşı olsa bile onun için iyinin
onun kendi potansiyelini gerçekleştirmesi olduğunu söylemenin ne derece doğru olduğu
sorusunu sorar.79
İnsan Doğasını Varsaymaları
Mükemmeliyetçi Teorilere yapılan bir başka eleştiri, bu teorilerin belirli bir insan
doğası olduğu iddiasında bulunduklarıdır. Daha önce de gördüğümüz gibi bazı felsefeciler,
belirli bir insan doğası diye bir şeyin olmadığını ileri sürerler. Bu bakımdan insan doğasını
temele alan Mükemmeliyetçi Teorilere yapılan bir başka eleştiri, bu teorilerin insan doğasının
varlığı varsaydıklarıdır.
İnsan Doğasının Bütünlüğünü Dikkate Almamaları
Mükemmeliyetçi Teorilere yapılan bir diğer eleştiri, onların insan doğasının
bütünlüğünü dikkate almadıklarıdır. Aristoteles’in teorisi vb. gibi aklı ya da insan doğasının
herhangi bir yönünü tek başına ön plana çıkartan Mükemmeliyetçi Teorilere yapılan bu
eleştiri, onların, insan doğasını bir bütün olarak görmek yerine, ondaki bir yönü diğerlerinden
ayırdıklarıdır; onun bir yönünü diğerlerinden yalıttıklarıdır.

79

Brännmark, “Good, The”, s. 151.
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Uygulamalar
Aşağıda belirtilen uygulama sorularını bölümde anlatılanlar çerçevesinde yanıtlayınız.
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Uygulama Soruları
1. Mükemmeliyetçilik neyi iddia eder?
2. Mükemmeliyetçilik hangi bakımlardan eleştirilir? Hazcılığın aleyhine başka bir
eleştiri bulabilir misiniz?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, Mükemmeliyetçi Teorilerin temel iddialarını ve bu teorilere yöneltilen
temel eleştirilerin neler olduğunu gördük. Mükemmeliyetçi Teorilerin, insan için nihai olarak
iyi olanın, onun bir insan varlığı olarak kendini gerçekleştirmesi olduğunu ileri sürdüğünü; bu
teorilere göre, insan için iyi bir hayat sürmenin, bir insan varlığı olarak üstün, mükemmel
olmak olduğunu öğrendik. Bu teorilerin çoğunun insan doğası kavramını kendilerine temel
aldıklarını belirttik. Bu kavramı temel alan Mükemmeliyetçi Teorilerin merkezi iddiasının,
herhangi bir doğal varlığın doğası gereği gelişmesinin iyi olduğu düşüncesinden yola
çıktıklarını ve insan için de onun için iyi olanın, doğasındaki temel olan neyse, onun tamamen
gelişmesi olduğunu düşündüklerini gördük. Mükemmeliyetçi Teorilerin Aristoteles, Aquinas,
Hegel, Marx, Nietzsche ve diğer bazı filozoflar tarafından savunulmuş olduğunu belirterek,
bu teorilerden en iyi bilineni Aristoteles’in teorisi olduğunu Aristoteles’in teorisine genel
hatlarıyla incelemeye çalıştık. Aristoteles’in iyiyi amaç olarak gördüğünü, her zaman, uğruna
amaçlananın daha iyi olduğunu düşündüğünü ve iyiler ve amaçlarda bir hiyerarşi meydana
getirdiğini belirttik. Ona göre bu iyiler hiyerarşisinin tepesinde bir en yüksek iyi olması
gerektiği düşüncesini ve Aristoteles’e göre onun, (1) kendisi uğruna amaçlanan, (2) başka
hiçbir şey uğruna amaçlanmayan, (3) diğer her şeyin onun uğruna amaçlandığı ve (4) hiçbir
eksiği bulunmayan bir şey olması gerektiğini gördük. Aristoteles’in bu en yüksek iyiye
herkesin iyi ya da mutlu hayat adını verdiğini belirttiğini ve onun ne olduğunu incelediğini
dile getirdik. İncelemesi sonucunda Aristoteles’e göre bir insan için iyi ya da mutlu hayatın,
bir insan ve yurttaş olarak doğru eylemde bulunduğu hayat olduğu; insan için en iyi ya da en
mutlu hayatın ise, bir filozof olarak felsefi düşünme etkinliğinde bulunduğu hayat olduğunu
gördük. Bu bölümde son olarak, Mükemmeliyetçi Teorilere yöneltilen, kendini
gerçekleştirmek istemeyenlerin durumunun ne olacağı, görüşün insan doğasının varlığına
dayandığı ve görüşün sadece insanın ayırıcı yönünü temele aldığı gibi temel bazı eleştirileri
görmeye çalıştık.
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Bölüm Soruları
1) Mükemmeliyetçi Teorilerin en bilineni ileri süren filozof aşağıdakilerden
hangisidir?
a)

Epikuros

b)

J. S. Mill

c)

Aristoteles

d)

A. J. Ayer

2) Mükemmeliyetçi Teoriler, insan için nihai olarak iyi olanın, onun bir insan varlığı
olarak ne yapması olduğunu iddia ederler?
a)

Kendini gerçekleştirmesi

b)

En yüksek derecede haz alması

c)

Duygularını açığa çıkartması

d)

Huzura ulaşması

3) Mükemmeliyetçi Teorilerin çoğu hangi kavramı temele alır?
a)

Duygu

b)

İnsan doğası

c)

Haz

d)

Sezgi

4) Aristoteles’e göre insanın her eylemi, tercihi, yaptığı her zanaat ve araştırma, her
bilgi ve bilimin neyi amaçlar?
a)

İyiyi

b)

Hazzı

c)

Huzuru

d)

Ruh dinginliğini
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5) Aristoteles’e göre insan için iyi ya da mutlu hayat nedir?
a)

Hayattaki bütün acılardan uzak olması

b)

Tamamıyla ruh dinginliğine ulaşması

c)

Duyusal hazları en yüksek miktarda elde etmesi

d)

Akli etkinliğini başarılı şekilde gerçekleştirmesi

6) Felsefe tarihinde hangi filozofların görüşleri Mükemmeliyetçi Teoriler olarak
sınıflandırılır?
7) Mükemmeliyetçi Teoriler temel olarak ne iddia ederler?
8) Aristoteles insan için iyi ya da mutlu hayatın nasıl bir hayat olduğunu ileri sürer?
9) Aristoteles’e göre bir şey kendi etkinliğini ya da işlevini nasıl başarılı şekilde
gerçekleştirebilir?
10) Mükemmeliyetçi Teoriler hangi bakımlardan eleştirilir?

Cevaplar
1)c, 2)a, 3)b, 4)a, 5) d
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