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Pratik Felsefe Topluluğu 2019 yılından bu yana etkinlikler düzenleyen bir 
felsefeciler topluluğudur. Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü çevresinde 

oluşan topluluk haftalık toplantılar düzenlemekte ve pratik felsefe kapsamında 
hazırlanmış veya hazırlanma sürecinde olan çalışmaları tartışmaktadır. 

Her toplantıda bir kişi sunum yapmakta ve yapılan sunum üzerine geri dönüş 
toplamaktadır. Bu etkinlikler sayesinde katılımcılar çeşitli konu başlıkları 

etrafında fikir yürütme şansı yakalarken sunum yapan felsefeciler de etrafında fikir yürütme şansı yakalarken sunum yapan felsefeciler de 
çalışmalarını geliştirme imkanı bulmaktadır.

Pratik Felsefe Topluluğu tarafından düzenlenmekte olan bu konferans 
serisinin amacı pratik felsefe alanında çalışan lisansüstü, doktora ve doktora 

sonrası (doktorasını son 5 sene içerisinde teslim etmiş) araştırmacıları 
bir araya getirmek ve benzer konularda uzmanlaşan felsefecilerin 

araştırmalarını birbirleri ile paylaşıp çalışmalarına dair eleştiri, geribildirim 
ve öneriler almalarını sağlayacak bir zemin oluşturmaktır.
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Hak, Hukuk, Kötülük: 

Kant Felsefesinde Teleoloji ve Ahlak 

Bu!ra Yasin 

 

Kula!a ne kadar rahatsız edici gelse de iblislerden müte"ekkil bir ulus dahi (anlama yetisine sahip oldukları 
sürece) devlet kurmayı ba"arabilir.1 

Uzun süre liberalizmin kısır dünyasına hapsedilen Kant’ın ahlak ve siyaset felsefesinin, içinde barındırdı!ı 
gerilim ve çeli"kilerden soyutlanarak Aydınlanma dü"üncesinin ontolojik zeminini olu"turan rasyonel, 
otonom birey tasavvuruna ve “vatanda"lık” idesine indirgenmi" olması "a"ırtıcı de!ildir. Özellikle analitik 
çevreler tarafından benimsenen bu görü", Kant’ın erek-bilimsel (teleolojik) tarih felsefesinin ahlak felsefesiyle 
olan ba!lantısına yapılan vurgular sonucunda etkisini peyderpey kaybetmi"tir. Nitekim Kant’ın tarih 
felsefesi, mezkûr liberal tasavvurun negatif özgürlük ve bireysel haklar gibi temel kavramlarına ilaveten 
maneviyat ve cemaat gibi pozitif özgürlük alanına giren konuları da kapsamaktadır. 

Negatif-pozitif özgürlük ayrımı, Kant çalı"malarında yeni bir problemati!in ortaya çıkmasına neden 
olmu"tur. Özgürlü!ün ve aklın konusu (noumena) olan ahlâk ile illiyet [nedensellik] ba!larının hükmetti!i 
fenomenler dünyası arasındaki ayrım ve ili"ki nasıl tanımlanmalıdır? Bu soruyu Kant’ın tarih felsefesine 
binaen yanıtlayan çalı"malarda, hukuk devletinin (Rechtsstaat) bireylerin ahlaki geli"imi üzerindeki olumlu 
tesiri vurgulanmı"; Kant’ın ça!da" sivil toplum ve kozmopolit uluslararası sisteme atfetti!i önemin altı 
çizilmi"tir.2 Bu çalı"maların a!ırlıklı olarak “Dünya Yurtta"lı!ı Amacına Yönelik Evrensel bir Tarih 
Dü"üncesi” (1784) isimli eserden yararlanmı" olması önemlidir. 

Yargı Yetisinin Ele#tirisi ve Salt Aklın Sınırları Dâhilinde Din ba"lıklı eserlerden yararlanaca!ım bu 
çalı"mada, yukarıda tanımlanan problematik irdelenecektir. Söz konusu eserler, Kant’ın pratik aklın 
sınırlarını çizip ahlak felsefesini tesis etti!i çalı"maların akabinde yayımlanmı" olmaları nedeniyle tercih 
edilmi"tir. A"a!ıda yer alan pasaj, incelemenin teorik omurgasını olu"turmaktadır:       

Dünya üzerinde anlama yetisine ve dolayısıyla kendi kendine amaçlar belirleme kabiliyetine sahip tek varlık 
olması sebebiyle [insan], do!anın efendisi unvanına sahiptir. Do!a, teleolojik bir sistem olarak ele alındı!ı 
takdirde insanın, do!anın nihai gayesi (letzter Zweck) olmaya yönelik bir ça!rıyla/belirlenimle (Bestimmung) 
donatılmı" oldu!u ortaya çıkacaktır. Fakat insanın bu unvanı hak etmesi için gerekli olan ko"ul; aklını ve 
iradesini kullanmak suretiyle kendisini ve do!ayı ilgilendiren bir hedef belirlemesi ve bunu do!adan ba!ımsız 
bir "ekilde, kendi kendine gerçekle"tirebilmesidir. Bunu ba"ardı!ı takdirde ortaya çıkacak nihai hedef 
(Endzweck), do!adan münezzeh bir niteli!e sahip olacaktır.3   

O halde, hayvanlar âleminde anlama yetisine sahip tek varlık olarak temayüz eden insan (animal rationale), 
aynı zamanda, bu yetisinden kaynaklanan ahlaki bir sorumluluk ta"ımaktadır. Kant’a göre insan; kendini, 
toplumu ve hatta do!ayı dönü"türebilece!i ölçüde do!anın nihai gayesi (letzter Zweck) olma "erefine nail 
olacaktır. Evrensel niteli!i gayet açık olan bu ahlaki dönü"üm, Kant tarafından “en yüce iyi” (summum 

                                                           
1 Immanuel Kant, “Perpetual Peace: A Philosophical Sketch,” in Political Writings, ed. H. S. Reiss (Cambridge: Cambridge 
University Press, 2009), 112 [Çeviri bana aittir]. 
2 Bkz. Gunnar Beck, “Immanuel Kant's Theory of Rights”. Ratio Juris 19, no. 4 (2006); Thomas Fiegle, “Teleology in Kant’s 
Philosophy of History and Political Philosophy,” in Politics and Teleology in Kant, ed. P. Farmosa et al. (Cardiff: University of 
Wales Press, 2014); Alix Cohen, Kant and the Human Sciences: Biology, Anthropology, History (New York: Palgrave, 2009). 
3 Immanuel Kant, Critique of the Power of Judgment (Cambridge: Cambridge University Press, 2001), 298 (5: 431) [Çeviri bana 
aittir]. 



bonum) olarak tarif edilmektedir. O halde her insan için geçerli olan ahlaki görev, me"ruiyetini pratik aklın 
vazetti!i ahlak yasasından alan nihai hedef (Endzweck) do!rultusunda bir ya"am sürmektedir. 

Kant’ın ahlaka atfetti!i evrensel nitelik ile hukuk devletinin tanımı itibariyle tikel olan yapısını konu eden bu 
çalı"ma, moderniteye özgü toplumsal ve siyasal te"kilatlanmanın bireyde yol açtı!ı bölünmeyi/yarılmayı 
(Spaltung) i"lemektedir. Salt Aklın Sınırları Dâhilinde Din adlı eserde ifade bulan ahlaki cemaat (ethical 
community) tüzel-sivil toplum (juridico-civil society) ayrımı, Kant’ın teleolojik tarih tasavvuru açısından ne 
anlama gelmektedir? Söz konusu ayrım, Kant’ın ça!da" toplumun sosyolojik yapısı hakkındaki 
kötümserli!ine, ahlak ve siyaset felsefesine nüfuz eden bir gerilime mi tekabül etmektedir? Söz konusu kitapta 
kapsamlı bir incelemeye konu olan kötülük/"er mevzuu, sadece bireyin hür iradesini (Willkür) ilgilendiren 
bir sorun mudur yoksa insanın toplumsallı!ına mündemiç bir mesele olarak mı dü"ünülmelidir? Kant’ın 
ahlak ve siyaset felsefesinin tarih felsefesiyle kesi"ti!i momentlerin mercek altına alınaca!ı bu çalı"mada, 
yukarıda yer alan sorulara yanıt aranacaktır.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kant’ın Ahlak Felsefesi ve Ahlaki Hayalgücü 

Selda Salman 

 

Bu çalı"mada Kant’ın en fazla önem verdi!i felsefi alan olan ahlak felsefesi, hayalgücü yetisi ba!lamında 
incelenecek ve bu yetinin ahlak alanında önemine i"aret edilerek, ahlaki yargı ve tahayyüller düzeyinde 
konumlandırılması gerekti!i ileri sürülecektir. 

Kant Saf Aklın Ele#tirisi’nin birinci basımında hayalgücü yetisini transendental yetiler arasına yerle"tirerek 
felsefe tarihinde daha önce verilmemi" bir önem atfetmi"tir. Ancak aldı!ı ele"tiriler nedeniyle ikinci basımda 
bu yetiyi geri çekmi" ve Yargıgücünün Ele#tirisi’ne kadar geçen süreçte yayımladı!ı eserlerinde (Prolegomena, 
Ahlak Metafizi!inin Temellendirilmesi, Pratik Aklın Ele#tirisi) bu yetiye herhangi olumlu bir i"lev 
yüklememi"tir. Üçüncü Kritik’te ise hayalgücü yetisi dikkate de!er ölçüde merkezi bir konumdadır. Birinci 
ve üçüncü kritiklerdeki merkezi konum bir yana Kant’ın ahlak alanında hayalgücü yetisine yer vermemesi 
dikkat çekicidir ve bu durum “Kant’ın ahlak felsefesine ili"mi" olan so!ukluk, kuruluk, mekaniklik, fazlasıyla 
rasyonel olma ününden en azından kısmen de olsa sorumludur.”4  

Kant için ahlak yasası “aklın bir olgusu”dur (ein Faktum der Vernunft)5 ve bu olguyu açıklamak ise mümkün 
de!ildir.6 Kant bu olgunun olaylara nasıl uygulanaca!ına ili"kin formüllerde ise hayalgücünün "emaları 
yerine, Typik’i gündeme getirmi"tir. Her ne kadar ahlak yasasının formüle edilmesi, evrenselle"tirme, insanlık 
ve amaçlar krallı!ı formüllerinin ortaya çıkarılmasında typik’ten bahsedilebilse de bu formüllerin prati!e 
uygulanması noktasında bir bo"luk açı!a çıkmaktadır. Bu bo"luk Kant’ın ahlaki yargıgücüne ili"kin çok az 
açıklama yapmı" olması ile do!rudan ili"kilidir. Ahlaki yargı sorunu gerçekten de Kant’ın ahlak felsefesinin 
açık olmayan ancak bir o kadar da önemli kısımlarından biridir. Ne ahlakın en yüksek ilkesini belirlemesi 
konusunda ne de bu ilkenin ahlaki kararlara uygulanması ve edimlerin de!erlendirilmesi noktasında Kant 
ahlak yargısını tam anlamıyla açı!a kavu"turur.  

Ahlak yargısı insana özgüdür. Örne!in melekler gibi yaratıklar dü"ünüldü!ünde ahlaki bir yargıdan 
bahsetmek söz konusu de!ildir. Aynı durum hayvanlar için de geçerlidir. Hayvanların güdü, arzu ya da 
seçimleri ahlakın konusu olmaktan uzaktır. #nsan söz konusu oldu!unda yegâne belirleyen olarak istek, arzu, 
dürtülerden bahsetmek olanaksızdır. #nsan kavramlarla, yargılarla ve çıkarımlarla i"leyen bir zihne sahip 
oldu!u için bir "eyi istemek ve ona ula"mak arasında tüm bunların da birlikte getirdi!i temsile dayalı ili"kiler 
söz konusu olur. Bu, genel olarak ahlak felsefesinin karma"ıklı!ının da nedenidir. 

Esas itibarıyla formüller aracılı!ı ile ahlaki bir yargıda bulunmak için hayalgücünün gerekli oldu!u varsayımı 
Kant felsefesi ile çeli"mez. Bir davranı" tüm insanlar tarafından ifa edildi!inde ortaya çıkacak olan tablonun 
ve bu davranı"ın insanlık ve amaçlar krallı!ı ilkelerine zarar verip vermedi!inin tahayyül edilmesini gerektirir. 
Nitekim ahlaki yargı, ahlaki davranı"ların ayırt edilmesi ve yasaya uygun davranı" konusunda muhakemede 
bulunulması anlamına gelir. Tam da bu yargıda bulunabilme gücü nedeniyle insan ahlak alanında 
belirlenmi", taklit ederek ö!renen ve dolayısıyla eylemlerinin sonuçlarından sorumlu olmayan bir varlık 
de!ildir. Ahlak bu nedenle özgür irade meselesidir. Yukarıda özetlenen gerekçelerle, bu çalı"ma kapsamında, 
ahlaki yargı düzeyinde hayalgücünün gerekli oldu!u ileri sürülecektir.  

Kant ahlaki alanda hayalgücünden bahsetmese de özellikle yirminci yüzyıl ahlak felsefesi ve etik alanında 
çalı"malar yapan isimler hayalgücünü bu alanda zikretmeye ba"lamı"lardır. Bu bahis ahlaki yargı konusuyla 
                                                           
4 Freydberg, B. (2005). Imagination in Kant’s Critique of Practical Reason, s.2. 
5 3UDWLN�$NOÕQ�(OHúWLULVL��5:31 
6 Wood, A. (2008). .DQWLDQ�(WKLFV, Cambridge University Press, Cambridge, s.134. 



da sınırlı de!ildir. Örne!in gelecek mefhumunun olu"masında hayalgücünün i"levinden bahsedilmesi ve bu 
mefhumun yalnızca ahlak alanında de!il insan faaliyetlerinin neredeyse tümünde önemli olması öne sürülen 
konular arasındadır.7 Kendimizi bilmek (amaç, arzu, ilgilerimizi vb. tanımak) ve bu bilgi do!rultusunda 
davranı"larımıza yön vermek anlamında hayalgücünün önemi haiz iken, ahlaki e!itim ba!lamında da –farklı 
duygu, dü"ünce ve pratiklerin aktarımı, empati vb.– hayalgücü önemli bir rol oynar.8 Aynı zamanda farklı 
ihtimaller, farklı senaryoları gündeme getirip bunlar arasından seçim yapmak, bir gelecek tahayyülü 
ba!lamında önemli oldu!u kadar yine aynı temelden hareketle özgürlü!ümüzü de “geli"tirici” bir etkiye 
sahiptir.9  

Yukarıda bahsedilen noktalardan hareketle bu çalı"mada her ne kadar Kant olumlu bir i"lev atfetmemi" olsa 
da hayalgücü yetisinin ahlak alanındaki elzem yetilerden biri oldu!u ileri sürülecektir. 

 

Anahtar kelimeler: Kant, Ahlak, Hayalgücü 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yazar Hakkında 
 

Selda SALMAN SAKIZLI 
Dr. Ö!retim Görevlisi 
#stanbul Kültür Üniversitesi 

2001 yılında Orta Do!u Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümünden mezun oldu. 2004 yılında Bilkent 
Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsünde Another Approach to Cinema: Bergson minus Deleuze ba"lıklı 
yüksek lisans tezini tamamladı. Ardından on yıl boyunca özellikle sinema olmak üzere kültür sanat 
alanlarında ulusal ve uluslararası çalı"malar gerçekle"tirdi. 2015 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar 
Üniversitesi Felsefe Bölümünde ba"ladı!ı doktora programını Kant’ta Transendental Felsefe için 
Hayalgücünün Ba!ımsız Bir Yeti Olarak Konumlandırılması Sorunu ba"lıklı tezi ile 2020 yılında 
tamamladı. Yurtiçi ve yurtdı"ı konferans ve çalı"taylara katıldı, sinema ve felsefe alanlarında kitap ve makale 
çevirileri ile hakemli ve hakemsiz dergilerde yayımlanmı" yazıları var. 

 

                                                           
7 .DQW¶ÕQ� JHOHFHN� WDKD\\�O�� QRNWDVÕQGD� KD\DOJ�F�Q�Q� |QHPLQL� WHVOLP� HWWL÷LQL� EHOLUWPHNWH� ID\GD� YDU�� %N]�� .DQW�� ,� ��������
$QWKURSRORJ\��+LVWRU\��DQG�(GXFDWLRQ��(G��*�QWHU�=|OOHU��5REHUW�%��/RXGHQ��&DPEULGJH�8QLYHUVLW\�3UHVV��&DPEULGJH���������V�������
7:186, s. 294.  
8 Kekes, J. (1991). Moral Imagination, Freedom, and the Humanities, American Philosophical Quarterly��&LOW������6D\Õ��������-111, 
s. 101. 
9 A.g.e., s. 107-110. 



 

 

Yardımseverlik: Yükümlülük mü, ahlaki ideallere ula"ma yolunda iste!e ba!lı bir arayı" mı? 

Gizem Kayahan 

 

Bu çalı"ma, ahlak teorileri içerisinde önemli bir yeri olan yardımseverlik kavramına odaklanıyor ve temel 
olarak "u soruyu soruyor: yardımseverlik, toplumsal yükümlülük olarak görüldü!ü için mi ki"iler tarafından 
gerçekle"tirilen bir eylemdir; yoksa ahlaki ideallere ula"ma yolunda ki"ilerin kendi iste!i do!rultusunda mı 
gerçekle"ir? Ana tez olarak ise "unu tartı"ıyor: yardımseverlik, bir yükümlülük olarak görülmektedir ancak 
bunun sebebi sadece daha fazla sayıda insanın daha fazla mutlulu!a sahip olmasına sebep olması, insanlara 
bir amaç olarak davranma biçimi olması, veya ba"kalarının da yardımseverlik görevlerini yerine 
getireceklerine dair bir inanca sahip olunması de!ildir. Yardımseverlik bir yükümlülük olarak görülür çünkü 
ki"iler; devlet kurumları ve medya aracılı!ıyla, muhtaç olanlarla ve yardımın gereklili!iyle ilgili içeriklere 
sürekli olarak maruz bırakılmı" durumdadır. Bu zorunluluk, iyi ahlaklı bir birey olma iste!inden çok, toplum 
tarafından tanımlanan ‘iyi’ ve ‘do!ru’ davranı" kavramlarına uyum mecburiyetinden ileri gelir. Bunları 
tartı"mak için bu çalı"ma, iki temel etik görü"e ba"vuruyor; faydacılık ve deontolojik etik. Jeremy Bentham 
ve onun takipçisi olan John Stuart Mill’in çalı"malarında kapsamlı bir formülünü bulabilece!imiz faydacılık 
teorisini içinde barındıran sonuçsalcılık veya sonuççuluk; bir eylemin ahlaki boyutunu, iyi veya kötü olu"unu 
de!erlendirirken eylemin sonucuna odaklanır. Pratikte sonucu belirleyebilmek çok kolay olmasa da, bu görü" 
be" adımlı bir yöntem sunar: ilk olarak, içkin de!erli olan "eyler belirlenir, mutluluk veya otonomi gibi; ikinci 
olarak ise içkin kötüler belirlenir; daha sonra mümkün olan seçenekler sıralanır ve ardından her bir seçene!in 
getirece!i sonucun de!eri ölçülür; son olarak da içkin olarak kötüden daha fazla iyi sonuç getirecek seçenek 
seçilir. #çkin de!erli olarak belirlenen "eye göre, sonuçsalcılık farklı kollara ayrılır. Bunlardan biri de 
mutlulu!u içkin de!erli olarak belirleyen faydacılıktır. Bu teoriye göre; mutluluk bir eylemin sonucu olarak 
istenecek olan nihai de!erdir; bir eylem mutluluk getirdi!i ölçüde iyi, ızdırap ve üzüntü getirdi!i ölçüde 
kötüdür. Tarafsızlık prensibi bu görü"te önemli yer tutar, buna göre; herkesin mutlulu!u e"it ölçüde 
de!erlidir. Yardımseverlik kavramı bu teoride yükümlülük olarak görülmektedir çünkü yardımseverlik daha 
fazla insan için daha fazla mutlulu!u hedefler ve mümkün kılar. Tarafsızlık prensibi sebebiyle, bu görü"te yer 
alan yardımseverlik oldukça talepkardır çünkü ço!unlu!un mutlulu!u için ki"ilerin, kendi ki"isel 
mutluklarından veya sevdiklerinin mutluluklarından feragat etmeleri beklenir. 

Sonuçsallı!ın kar"ısında duran, Immanuel Kant’ın görü"lerine adını veren Deontolojik Etik, ki kelime tam 
anlamıyla “görev teorisi” olarak çevrilebilir; bir eylemin ahlaki boyutunu eylemin kendisine bakarak 
belirlemekten yanadır. Teori, görev ve sorumluluklara odaklanır ve sonuçlarından ba!ımsız olarak ki"ilerin 
ne yapması gerekti!ini inceler. Kararın kendisi, motivasyon ve niyet; eylemin kötü veya iyi olu"unu 
belirlemede sonuçlara göre çok daha önemlidir. Kant burada, mutlulu!a ula"ıp ula"madı!ımızdan çok, 
mutlulu!a nasıl layık olaca!ımızı tartı"ır ve bu sorunun cevabına ula"mak için Kesin Buyruk Prensibini, yani 
insano!lunun ko"ulsuz "ekilde yerine getirmesi gereken görevler oldu!u görü"ünü ortaya atar; asla öldürme, 
her zaman do!ruyu söyle gibi. Kesin Buyruk prensibinin altında ise incelenmesi gereken iki nokta vardır: 
evrenselle"tirilebilirlilik ve otonomi. Buna göre; bir eylemin kesin buyruk olabilmesi için herkes tarafından 
kabul edilen ve yapılan olması, yapılması sonucunda yapılma amacına ula"ması ve eylemin ki"ilere bir araç 
de!il, amaç olarak davranması gerekmektedir. Yardımseverlik bu teoride de kendine önemli bir yer bulur 
çünkü evrenselle"tirilebilir ve di!er insanlara bir amaç olarak davranılması durumudur. Buna göre 
yardımseverlik bir kesin buyruktur. Faydacılık teorisiyle kıyaslandı!ında, bu teorideki yardımseverlik orta 
derece talepkardır çünkü bu teoriye göre insanların kendilerine öncelik vermesi ahlaki açıdan yanlı" bir 
davranı" de!ildir. 



Bu iki teoriden "u çıkarımı yapmak mümkün görünüyor: yardımseverlik, toplumun beklentilerinin bize 
dayattı!ı bir yükümlülük. Ki"iler ya daha fazla insanın mutlu olması gereklili!inden dolayı ya da kesin bir 
buyruk oldu!undan dolayı di!erlerine yardım etme dürtüsü gösteriyor. Ancak tartı"ma burada bitmiyor 
çünkü ki"iler, yardımı yalnızca daha fazla sayıda insanın daha fazla mutlu olması amacıyla veya di!erlerine 
amaç olarak davranma iste!iyle, veya herkesin yükümlülü!ünü yerine getirece!ine inanarak 
gerçekle"tirmiyor. Ki"iler, pratikte ço!u zaman faydacı veya deontolojik etik bilinciyle hareket etmiyor. Peki 
o halde pratik hayatta yardımsever olma yükümlülü!ümüz var mı? Evet, Peter Singer’ın da tartı"tı!ı üzere, 
yanı ba"ımızda bo!ulmakta olan bir çocu!a kar"ı kayıtsız kalmamalıyız ve onu kurtarmalıyız ama peki ya 
dünyanın öbür ucunda hiç tanımadı!ımız birine kar"ı olan sorumlulu!umuz ne kadar, ona yardım etmek 
zorunda mıyız? Ki"iler; devlet kurumları, medya, arkada"ları, meslekta"ları veya hiç tanımadıkları yabancılar 
tarafından sürekli olarak yardım isteklerine ve yardıma muhtaç olanların görüntülerine maruz kalıyorlar. 
Ki"iler; bu aracılara güvenerek; hiç bilgilerinin olmadı!ı, gerçekte hiç görmedikleri ve muhtemelen hiç 
göremeyecekleri ki"ilerin durumlarını iyile"tirmek zorunda hissediyor. Bunun sebebi de ki"ilerin, bu 
aracıların da sürekli olarak söylemlerinde kullanarak güçlendirdikleri ‘iyi’ ve ‘do!ru’ gibi üretilmi" davranı" 
kalıplarına uymak istemeleri. Bu kalıplar, ço!unlukla derin dü"ünülmü" ahlaki de!erlerden, üzerine 
tartı"ılmı" ahlaki teorilerden ileri gelmiyor; aksine bir ço!u toplum tarafından belli ihtiyaç ve çıkarlar 
do!rultusunda üretilmi" ve sunulmu" oluyor. Özellikle teknoloji ile birlikte ve belli gelenek görenek ve dini 
pratiklerin de deste!iyle, bu üretilmi" kalıplar güçleniyor ve bir zorunluluk olarak ki"ilere sunuluyor. Buna 
göre bu çalı"ma; devlet kurumları ve medya gibi araçların; ki"ileri, muhtaç olanlar ve yardıma olan ihtiyaçlarla 
ilgili konulara sürekli maruz bırakması, ve ‘iyi’ ve ‘do!ru’ gibi üretilmi" kalıpları üretip güçlendirmesiyle 
birlikte, yardımseverli!i bir zorunluluk haline getirdi!i sonucuna varıyor. Ki"iler, kendi ahlaki ideallerinin 
pe"inde, kendi tercihleri do!rultusunda ko"mak yerine; onlara sunulmu" olan ‘iyi’ ve ‘do!ru’ kalıplarına 
zorunda hissediyor, bu yüzden de yardım etme eylemini gerçekle"tiriyor. 

 

Anahtar Kelimeler: Yardımseverlik, Faydacılık, Deontolojik Etik, Immanuel Kant, John Stuart Mill 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yazar Hakkında 

 

Gizem KAYAHAN DAL 
#stanbul Teknik Üniversitesi, Siyasal ve Toplumsal Felsefe Doktora Ö!rencisi 
Ni"anta"ı Üniversitesi, Uluslararası #li"kiler (#ngilizce) Bölümü Ara"tırma Görevlisi 

 

 



 

 

Phron$sis ve Karar: Politikaya Giri" Olarak Etik 

Furkan Livan 

 

Bu çalı"mada, Aristoteles dü"üncesinde oldukça önemli bir yere sahip olan phron$sis (pratik bilgelik / aklı 
ba"ındalık) kavramı ve bu kavramın politika teorisinin temel meselelerinden birisi olan karar edimi ile irtibatı 
açıklanmaktadır. Phron$sis, Aristoteles felsefesinde etik ve politika alanlarını birbirine ba!lamakla kalmayıp 
aynı zamanda metafizi!in, fizi!in ve matemati!in yer aldı!ı teori düzlemi ile etik ve politikadan müte"ekkil 
pratik düzlemi birbirine ba!layan ve aynı zamanda Aristoteles’in tarif etti!i haliyle insan do!asının i"leyi"i 
içinde akıllı ve akıldan yoksun (logoslu ve alogoslu) kısımları da birbiriyle irtibatlı hâle getiren kilit bir 
kavramdır. Phron$sis olmaksızın hem bireysel düzlemde etik davranı"ın hem de toplumsal düzlemde (polis 
düzleminde) iyi bir yurtta" olmanın imkânı yoktur. Sonuç olarak, Aristoteles’in en yüksek iyi olarak 
tanımladı!ı, politikaya ve polis ya"amına katılımla gerçekle"ebilecek tamamlanma hâlinin, bir di!er ifade ile 
iyi durumda olmanın (well-being) ve mutlulu!un (happiness) -Antik Yunan dilinde eudaimonianın- elde 
edilebilmesinin yolu phron$sisi haiz bir ya"amla mümkündür. 

Aristoteles dü"üncesinde phron$sisin koordinatlarını belirleyebilmek için oldukça sistematik biçimde 
yerle"tirilmi" mantık silsilesini takip etmek gerekmektedir. Bu nedenle öncelikle potansiyel olarak zoon 
politikon (politik hayvan) olan insan için ya"amın amacı (telosu) olan eudaimoniaya ula"mak, potansiyelini 
aktüele çevirmek adına hangi tür ya"am tarzları oldu!una bakılmalıdır. Ona göre saf mutluluk haz 
ya#amından (bios apolaustikos) ve politika ya#amından (bios politikos) de!il, teori ya#amından (bios 
theorotikos) kaynaklanmaktadır. Yalnız teori ya"amıyla Tanrısal olana en yakın u!ra" olan tema#ada 
bulunulabilir ve bu sayede saf mutlulu!a en yakın etkinlik odur. Fakat politika ya"amı olmaksızın gündelik 
ya"amımızın en basit kararlarından bir toplumu yönetmek için verilen kararlara kadar uzanan pratik alan bo" 
kalacaktır. O nedenle politika ya"amı olmadan teori ya"amı eksik kalır. Bu noktada Aristoteles insanın do!al 
i#i ne ise, ona uygun ya"amın mutlulu!u getirece!ini ifade eder. Bu sorunun cevabı ise, ya#amının sonuna 
kadar, eksiksiz ve tam olan erdeme uygun etkinlikte bulunmak "eklinde verilir. Aristoteles bu ba!lantıyı 
kurmak için bir di!er taraftan insan ruhunun bölümleni"ini ve aynı zamanda erdem türlerini incelemektedir. 
Ona göre, insan ruhu logoslu ve alogoslu olarak ikiye ayrılırken; logoslu kısım kendi içinde bilimsel ve 
tartan/hesaplayan yanlara; alogoslu kısım ise kendi içinde arzulayan/i#tah duyan ve bitkisel/fizyolojik yanlara 
sahiptir. Erdemler de yine bu ayrıma uygun olarak, yani ruhun her bir kısmına belli türde erdemler denk 
gelecek "ekilde ayrılmaktadır. Bu ayrıma göre, dü#ünce erdemleri ruhun logoslu kısmının erdemleri iken, 
karakter erdemleri ise alogoslu kısmın arzulayan/i#tah duyan kısmıyla (bedensel olanla, haz ya"amına dair 
olanla) ilgilidir.  

Aristoteles’e göre, dü"ünce erdemleri e!itimle edinilebilecekken, karakter erdemleri alı"kanlıkla, tekrar edile 
edile huy hâline getirilmek suretiyle edinilebilmektedir. Dü"ünce erdemlerinden sophia (teorik bilgelik) 
ruhun logoslu kısmının bilimsel yanına dairdir ve oldu!undan ba"ka türlü olamayacakların bilgisine 
(epistemeye) sahip olma anlamında bilgeli!i ifade eder. Phron$sis (pratik bilgelik) ve poiesis/techne 
(sanat/üretim) ise oldu!undan ba#ka türlü olabileceklere dairken; ilki eylemle, ikincisi yaratımla ilgili 
bilgeli!e denk dü"mektedir. Karakter erdemleri, ki"inin pratikte oldu!undan ba#ka türlü olabileceklere dair 
verdi!i kararla ilgilidir. Ki"i dü"ünüp-ta"ınır (boulesis) ve tercihte bulunur (prohairesis). Ancak, karakter 
erdemlerine uygun olarak tercihte bulunmak, iki uç olan a"ırılık ve eksiklikten kaçınmayı ve orta olanı 
bulmayı gerektirmektedir. Dolayısıyla, dü"ünüp-ta"ınma ve tercih etme süreci için, ruhun logoslu kısmına ait 
olmakla birlikte alogoslu kısmının i"leyi"ini düzenleyen phron$sise sahip olarak eylemek "arttır. O halde, 
phron$sisin, ruhun logoslu ve alogoslu kısımlarını bir araya getiren, hem sophianın imkânını kuran hem de 



karakter erdemlerine sahip olmak için gerekli pratik/etik/politik tercihleri yapabilmemizi, bu alanlarda karar 
verebilmemizi sa!layan bir dü"ünce erdemi oldu!unu söylemek mümkündür.  

Görüldü!ü gibi, phron$sis mefhumu, Aristoteles dü"üncesinde etik ve politik bios politikosu düzenlemekle 
kalmayan bir muhtevaya sahiptir. Nikomakhos’a Etik kitabının sonunda belirtildi!i gibi, bios theortikosun 
bilgeli!i sophia en yüksek iyi olan eudaimoniaya ula"manın en çok mümkün oldu!u ya"amdır. Ancak, 
eudaimoniaya ula"mak, aynı zamanda erdeme uygun ya#am ile mümkün oldu!u için, bios politikosa dair olan 
phron$sis iki açıdan ki"inin ve toplumun (polisin) mutlulu!unu sa!lamaya muktedir görünmektedir. #lk 
olarak, dü"ünce erdemlerinin alanına ve kapsamına karar vermek, kimin teori ile ilgilenip kimin sanata 
yönelece!ini belirlemek ve politikanın i"leyi"ini kurgulamak için phron$sis gerekmektedir. #kinci olarak, 
yurtta"ların karakter erdemlerine uygun olarak ya"ayabilmesi adına yasaları yapan, ki"ileri eksiklik ve 
a"ırılıktan uzak tutacak caydırıcı cezaları üreten ve aynı zamanda do!ru tercihleri ödüllendirecek 
mekanizmalara karar veren alan da yine politikanın ve dolayısıyla phron$sisin alanı olmaktadır. #"te tam da 
phron$sisin tüm bu i"levlere denk dü"en bilgelik olması nedeniyle, Aristoteles felsefesinde etik alanı (yani 
phron$sisin bireysel düzlemi) politikaya (phron$sisin toplumsal/polissel düzlemine) giri" olarak tanımlamak 
isabetli olmaktadır.  

Phron$sis ve karar meselesi, Aristotelyen bir politika felsefesinin ötesinde, Machiavelli’nin yasa yapıcıya ve 
hükümdara biçti!i politik rolde, Hobbes’un Leviathan’ının politik vasfında, Schmitt’in dost-dü"man kararını 
veren egemen tanımında, Derrida’nın kararverilemezlik kavramını ele alı"ına kadar politika teorisinin ve 
felsefenin hemen her adımında oldukça önemli bir kaynak olagelmi"tir. Çünkü, Aristoteles’in yaptı!ı 
kavramsal ayrımların da gösterdi!i gibi, oldu!undan ba#ka türlü olabileceklerin bilgisine dair olan phron$sis, 
ister bireyin ister toplulu!un veya bizatihi devlet mekanizmasının aldı!ı her kararın ardında yatanı bize 
açıklayan bir perspektif sunmaktadır. Özellikle de temelcilik-sonrası (post-foundational) politika teorisini 
tartı"tı!ımız günümüz argümanları göz önüne alındı!ında; ezelî-ebedî olanların bilgisine ula"makla de!il; 
de!i"en, dönü"en, olu" hâlinde süreklili!e sahip olan pratik ya#am içinde verilen kararlarla irtibatlı olan 
phron$sisin önemi daha da artmaktadır. Teolojik ve modern metafiziksel olanın sabitleyici, özcü, tözcü, 
idealist ya da temelci argümanlarının sallantıda oldu!u günümüzde olumsallık meselesinin tam ortasında yer 
alan phron$sis, gelecek açısından da politika teorisinin farklı tartı"malarını besleyebilecek bir mefhum olarak 
ifade edilebilir. Zira o, verilen her türden karar ve her seviyede yapılan tercihlerin gerisinde, daha önceden 
belirlenmi" ve oraya yerle"tirilmi" bir temele göre de!il, olumsal olan ve bu nedenle de her daim o an için 
kararverilemez olana karar vermeyi sa!layan bir pratik bilgeli!e denk dü"mekle etik, politika, demokrasi, 
popülizm vs. gibi farklı ba"lıkların tartı"ılmasına önemli katkılarda bulunabilecektir. 
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Neden Herhangi Bir $ey Yaparız? 

Aristo’nun Nihai Amaç Kriterlerine Dördüncü Bir Eklenti 

Mete Han Gencer 

 

Nikomakhos’a Etik’te öne sürdü!ü üzere, Aristo’ya göre bilinçli ve kasıtlı gerçekle"tirilen her eylemin neden 
gerçekle"tirildi!inin bir açıklaması vardır. Örne!in, bilinçli ve kasıtlı bir okuma yapmamızın açıklaması 
okuma yaptı!ımız konuda bilgi edinmek olabilir. Ancak açıklamaların da açıklamaları talep edilebilir. Neden 
belirli bir konuda bilgi edinmeye çabaladı!ımız sorulursa daha iyi bir insan olmak istedi!imizi bir adım daha 
derin bir açıklama olarak sunabiliriz. Nedenler zincirini bu "ekilde sonuna kadar sürdürür ve ötesi 
açıklanamayacak bir noktaya varırsak, Aristo’ya göre, herhangi bir "ey yapmanın nihai amacına ula"mı" 
oluruz. Nihai amaç, herhangi bir bilinçli ve kasıtlı eylemi tamamiyle açıklayan ve kendisinin açıklaması talep 
edilemeyecek en derin eylem açıklaması olarak tanımlanabilir. Aristo, nihai amaç olacak açıklamanın üç 
kriteri oldu!unu ileri sürer: (1) Nihai amaç, her özne için kendi içerisinde arzulanabilir bir amaç olmalıdır; 
(2) Bir açıklama olarak nihai amacı açıklayan daha derin veya temel bir açıklama olmamalıdır; (3) Nihai amaç, 
nihai açıklama olmasından ötürü tüm bilinçli ve kasıtlı eylemleri tamamiyle açıklayabilmelidir. Bu sunumda, 
bir açıklamanın Aristo’nun tarif etti!i "ekilde nihai amaç olabilmesi için bu üç kriterden ba!ımsız dördüncü 
bir kriteri kar"ılaması gerekti!ini iddia edece!im.  

Aristo’ya göre bilinçli ve kasıtlı gerçekle"tirilen herhangi bir eylemin açıklaması nihai amaç olacaksa bu 
bahsedilen üç kriteri kar"ılaması gerekir. Bunun sebebi her kriter için sırasıyla "öyledir: (1) Nihai amaç kendi 
içerisinde arzulanabilir olmalıdır çünkü aksi halde bir öznenin nihai olarak onu arzu etmeden bilinçli ve 
kasıtlı bir eylem gerçekle"tirmesi mümkün olacaktır. Böyle bir eylemin mümkün oldu!u durumda, nihai 
amacın tanımına aykırı "ekilde, nihai amacın açıklama olarak görülemeyece!i en az bir bilinçli ve kasıtlı eylem 
olması da mümkündür. (2) Nihai amacı açıklayan ba"ka bir açıklama olmamalıdır çünkü o durumda nihai 
amaç en az bir eylem açıklamasını, yani kendisinin açıklaması olarak verilen açıklamayı, açıklayamamı" 
olacaktır. E!er en az bir eylem açıklaması nihai amaç adayı olan bir açıklama tarafından açıklanmıyorsa o 
daha derin veya temel açıklama temelinde bilinçli ve kasıtlı bir eylem yapmak ve nihai amacın 
açıklayamayaca!ı ba"ka bir duruma sebep olmak da mümkündür. Bu senaryo da nihai amacın tanımıyla 
çeli"mektedir. (3) Nihai amaç, tüm bilinçli ve kasıtlı eylemleri tamamiyle  

açıklayabilmelidir. Bunun sebebi, en ba"ta da belirtildi!i gibi, Aristo’nun tüm bilinçli ve kasıtlı eylemlerin bir 
açıklaması oldu!unu dü"ünmesidir. E!er tüm bilinçli ve kasıtlı eylemlerin bir açıklaması varsa ve nihai amaç 
bu açıklamalardan bazılarını açıklayamıyorsa nihai amaç tüm eylem açıklamalarının arkasında yatan en derin 
ve temel açıklama olamaz. Nihai amacın, en azından teoride, tüm di!er eylem açıklamalarına kıyasla daha 
derin ve açıklayıcı bir tablo sunması gerekmektedir. Bu üç kriter bir açıklama tarafından kar"ılanıyorsa, 
Aristo’ya göre, o açıklama nihai amaçtır.  

Bilinçli ve kasıtlı herhangi bir eylemin açıklamasının nihai amaç olarak sayılabilmesi için bu üç kriterden 
tamamen farklı bir kriterin daha kar"ılanması gerekti!ini savunmaktayım. Bu dördüncü kriter "udur: Nihai 
amaç, tersi kendi içerisinde arzu edilemeyen veya öne sürülemeyen bir açıklama olmalıdır. Yani, hiçbir özne 
nihai amacın tersinin temelinde bilinçli ve kasıtlı bir eylem gerçekle"tirememelidir. Bu dördüncü kriterin 
gerekli olmasının sebebi "udur: Bilinçli ve kasıtlı yapılan bir eylemin açıklaması nihai amaç olarak verilen 
açıklamanın tersi olursa nihai amacın nedenler zincirinin sonunda duran bir açıklama olarak neden kendi 
tersinin bir açıklama oldu!unu açıklaması gerekir. Daha net olmak gerekirse, örne!in, okuma eyleminin 
açıklamasının “bilgi edinmek” olarak verildi!ini dü"ünün. $imdi, e!er nihai amacın “bilgi edinmemek” 



olması mümkünse bir noktada “bilgi edinmemenin” “bilgi edinmeyi” açıklaması gerekti!ini söylememiz 
gerekir. Ancak bir amacın kendisinin tersinin nasıl bir amaç olarak kullanılaca!ını açıklaması ortaya çıkacak 
çeli"kiden dolayı mümkün de!ildir. Eylem açıklamalarına dair böylesine açık bir çeli"kiden kaçınmak için ne 
nihai amaç olarak öne sürülecekse o "eyin tersinin tüm mümkün dünyalarda veya basitçe kendi içerisinde 
arzulanamayacak veya açıklama olarak öne sürülemeyecek bir "ey oldu!undan emin olunması gerekir. 
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Triyaj Eti!i ve Adalet 

Ay"e Uslu 

 

Belirsiz etkilere ve sonuçlara sahip sistemik bir risk olarak COVID-19’un bireysel ve toplumsal direnç 
e"i!imizi zorladı!ı en büyük sorunlardan biri hem kurumsal hem de bireysel ölçekte hastalıkla mücadelede 
ortaya çıkan etik ikilemlerdir. Covid-19, bireyleri ola!an zamanlarda gündelik hayatlarında kar"ıla"madıkları 
etik sorgulamalarla kar"ı kar"ıya bırakmı"tır. Bu sorgulamaları yaratan nedenlerin ba"ında, sa!lık 
kurumlarının ve çalı"anlarının ya"am-ölüm kararlarını, zaman baskısı altında ve eldeki ko"ulların elverdi!i 
ölçüde ivedilikle alması zorunlulu!unun do!mu" olmasıdır. Bu durumun yol açtı!ı en büyük etik sorular 
"öyle sıralanabilir; Sa!lık hizmetleri sınırlı hale geldi!inde, hangi hastalar tedavide öncelik sahibi olmalıdır? 
Önceliklendirmenin nedenleri etik olarak nasıl açıklanabilir? Kriz durumlarında sa!lık hizmeti sa!layan 
kurumlara tereddütsüz güvenmek etik olarak nasıl gerekçelendirilir? Kriz durumlarında kurumsal ölçekte 
alınan kararların dayandı!ı etik ilkelerin bireysel seçimlerimizle uyumsuzlu!u konusuna nasıl yakla"malıyız? 
Birinci olarak, salgınlar sırasında karantina gibi tedavi ve koruma biçimleri toplumsal sa!lı!ın bireylerin 
özerkli!inin önüne geçirecek önlemler alarak, kimi durumlarda bireylerin kendilerine özgü tedavi, bakım ve 
muamele görme hakkını ikincil plana itilmesi sonucunu do!urabilir. #kinci olarak, pandemi gibi büyük çaplı 
kriz durumlarında sa!lık hizmetinin da!ıtımında ana hedef, en çok sayıda bireyin en fazla miktarda yararını 
ortaya çıkarmaktır. Bu hedef kimi durumlarda tıbbi yönden en çok yarar elde edecek hastanın seçilmesi 
anlamına gelebilir. Bu durum aynı zamanda salgın dı"ındaki nedenlerle sa!lık hizmetinden yararlanmak 
isteyen bireylerin ikincil önem derecesinde kabul edilmesi ve hizmetlerden yararlanamaması olarak da 
kendini gösterebilir. Di!er yandan, en çok yarar sa!lanacak durumun belirlenmesinde, ya"amın 
sürdürülmesinin mi, ya"ama eklenecek tahmin edilen sürenin mi, belirli bir nüfusta belirli bir zaman dilimi 
içerisinde hastalı!a tutulanların sayısının sa!lıklı kalmı" nüfusa oranına bakılarak kayıpların bertaraf 
edili"inin mi, yoksa hastanın bireysel tatmininin mi göz önünde bulundurulaca!ı yine etik olarak tartı"ma 
konusudur. Sa!lık hizmetleri sınırlı hale geldi!inde ba"vurulan önceliklendirme çalı"malarının dayandı!ı 
temel etik çerçeve sonuççu ahlak kuramlarından biri olan faydacı ahlak anlayı"ı üzerine kuruludur. Faydacı 
ahlak anlayı"ı, tek ba"ına kullanıldı!ında ana motivasyonu genelin iyili!ini do!uracak en fazla ki"ide en fazla 
miktarda haz/iyilik hali ortaya çıkarmak oldu!undan, azınlık haklarının adilane olmayan "ekilde yok 
sayılmasıyla sonuçlanabilir. Bu nedenle biyomedikal etik alanında yararlılık hedefi, adalet ve bireyin 
özerkli!ine saygı ilkeleriyle desteklenerek sa!lık ara"tırmalarında ve hizmetlerinde uygulanan yöntemlerin 
ana eksenini olu"turmu"tur. Adalet ilkesi, bireylerin sa!lık hizmetlerinden adil "ekilde yararlanması ilkesine 
tekabül eder. Buna göre, ki"ilerin gereksinimlerine özgü tedavi yöntemlerinin belirlenmesi gereklili!i 
anlamına gelir. Ki"ilerin özerkli!ine saygı ilkesiyle iç içe dü"ünülebilir; bireylerin mahremiyeti, gizlili!ine 
saygı, bilgilendirmeden uygulama yapılmaması için aydınlatılmı" onam alınmasıyla bireylerin kendi 
durumları hakkında ba!ımsız karar verme hakkına saygı duyulmasını içerir. Anla"ılaca!ı üzere, sa!lık 
hizmetlerindeki kaynakların sınırlı olması ve toplumsal olanakların daralması nedenleriyle pandemi gibi kriz 
durumlarında bu temel üç ilkeden ço!u durumda yalnızca yararlılık ilkesi ba"at rol oynayarak adalet ve 
özerkli!e saygı ilkelerinin saf dı"ı kalmasına neden olur. Devlet kurumları sınırlı tıbbi kaynakların nasıl 
payla"tırılaca!ı ya da genel refahın nasıl korunması gerekti!i sorunuyla kar"ı kar"ıya kalır ve bu durumda 
yararlılık ilkesini tek ba"ına yürürlü!e koyarak bireysel adalet ve özerklik üzerinde zorlamaya neden 
olabilecek önlemler alır. Sınırlı kaynaklar kar"ısında önceliklendirme yöntemi olarak triaj, sa!lık 
hizmetlerinden en etkin "ekilde yararlandırmayı hedeflerken örne!in ya"lıların gençlerden daha az sa!lık 
hizmeti alması gerekti!i sonucunu do!urabilir. Bu durum genel olarak tıp eti!inde oldukça mantıklı ve 
adildir. Ancak, bireysel dünyalarda ayrımcılık olarak algılanabilir ve büyük ölçeklerde uygulandı!ı 



dü"ünüldü!ünde en ba"ta bireylerde yolaca!ı de!ersizlik duygusundan ötürü toplumsal sonuçları travmatik 
olabilir. Bu sunumun amacı, uygulamalı eti!in alt dalı olan biyoeti!in sorgulama alanına giren, triaj gibi 
önceliklendirme stratejilerinin yol açtı!ı etik ikilemleri tartı"maya açmaktır.  

 

Anahtar kelimeler: Triaj, Etik ikilem, Faydacılık, Adalet, Özerklik 
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Sosyoloji Bölümü 

(d. 1984)  ODTÜ Felsefe Bölümü’nden mezun olduktan sonra, yüksek lisansını Bilkent Üniversitesi 
Medya ve Görsel Çalı"malar programında tamamladı. ODTÜ Felsefe Bölümü ve Tilburg Üniversitesi 
Felsefe Bölümü’nde, bili"sellik ve duygulam ili"kisi üzerine yaptı!ı ara"tırmalarıyla zihin felsefesi 
alanında doktora derecesini aldı. Akademik ara"tırmada güncel ilgi alanı, hafıza teknolojilerinin 
insan bedeni üzerindeki etkisi ve bunun teorik, etik-politik sonuçları, duygulam çalı"maları ve 
biyoetik tartı"malarıdır. Marmara Üniversitesi ve Ni"anta"ı Üniversitesi’nde felsefe, uygulamalı etik, 
beden felsefesi ve insan-sonrası kuram konularında lisans ve yüksek lisans dersleri vermektedir. 

 

 

 

 

 



 

 

Wittgenstein’da Dünyanın Anlamı Sorusu 

Ne"e Aksoy 

 

         Ludwig Wittgenstein’da dünyanın anlamı sorusu, dünyanın nasıllı!ının dı"ına konumlandırılan, 
üzerinde dilsel (önermeler yoluyla) ve dü"ünsel olarak bir ifade kurulamayan ve gizemli bir konu olarak 
addedilse da esasında pratik bir sorunsaldır. Nitekim Wittgenstein, dünyanın anlamı sorusunun dünyaya 
içkin olmadı!ını ve a"kın bir sorunsal oldu!unu yazsa da, esas olarak bu soruyu iyi ve mutlu ya"amın temeline 
koyar. Ona göre, insan, iyi ve mutlu bir ya"amı dünyanın anlamını sormakla açımlar. Wittgenstein, Tractacus 
Logico-Philosophicus’ta dünyanın nasıllı!ı ile dünyanın neli!i/anlamı arasında temel bir ayrım yapar. Buna 
göre, dünyanın nasıllı!ı, yani mantıksal uzam içinde belirlenim kazanan olgu ba!lamları, hiçbir gizemi içinde 
barındırmayan ve do!ru tümceler ve dü"ünceler yoluyla oldu!u gibi anla"ılabilir ve ifade edilebilir olan bir 
olgudur. Yani, Wittgenstein’a göre, dünya, mantıksal uzayda açı!a çıkan atomik olgulardan olu"ur ve bu 
olgular bütünüyle somut ve bilimseldir. #çinde hiçbir gizemi barındırmazlar. Örne!in, do!a bilimleri ve 
mekani!in temel amacının dünyanın nasıllı!ını (gerçekli!i) oldu!u gibi açı!a çıkarmak oldu!unu yazar 
Wittgenstein. Tractacus’ta "öyle der: “Tümce olgu ba!lamlarının varolmasını ve varolmamasını ortaya koyar. 
Do!ru tümcelerin toplamı, toplam do!abilimi (ya da do!abilimlerinin toplamı)dır” [4.1 ve 4.11]. Yine aynı 
eserde "öyle denir: “Mekanik, dünya betimlemesi için gereksindi!imiz bütün do!ru tümceleri tek bir tasarıya 
göre kurma denemesidir” [6.343]. Bu ba!lamda, Wittgenstein’a göre, dünyanın nasıllı!ı mantıksal ve bilimsel 
bir temele dayanır ki, mantıksal ve bilimsel olan tüm tümce ve dü"ünceler dünyanın nasıllı!ını do!ru bir 
biçimde yansıtabilmektedirler. Bu çerçevede, Wittgenstein’da dünyanın gerçekli!ine ili"kin olarak hiçbir 
gizemli konunun olmadı!ı ve dünyanın oldu!u gibi anla"ılabilir oldu!u izlenimi ortaya çıkar. Zira “oldu!u 
gibi olan her "ey” olarak ifade edilen dünya, bilimler ve mekanik sayesinde oldu!u gibi anla"ılabilmekte ve 
ifade edilebilmektedir.   

      Buna kar"ın Wittgenstein’a göre dünyanın anlamı sorusu, bu türden sarih bir konu de!ildir. Dünyanın 
anlamına ili"kin olarak Tractacus’ta "öyle denir: “Dünyanın anlamı, dı"ında yatsa gerek. Dünyanın içinde 
her "ey nasılsa öyledir, her "ey nasıl olup bitiyorsa öyle olup biter; içinde hiçbir de!er yoktur- olsaydı bile, 
hiçbir de!er ta"ımazdı. De!er ta"ıyan bir de!er varsa, bütün olup bitmenin, öyle olmanın dı"ında yatsa gerek. 
Çünkü bütün olup bitme, öyle-olma, raslantısaldır. Onu raslantısal-olmayan kılan, dünyanın içinde yatamaz, 
çünkü öyle olsaydı, bu da yeniden raslantısal olurdu. Bu, dünyanın dı"ında yatsa gerek” [6.41]. Bu alıntıda, 
Wittgenstein, dünyanın içinde her "eyin olgusal ve raslantısal oldu!unu yazmakta, dünyaya içkin olan hiçbir 
de!er ve anlamın olmadı!ını ifade etmektedir. Ona göre, dünyayı anlamlı kılan ve onun raslantısallı!ını a"an 
zorunlu neden, dünyanın dı"ında olmalıdır. Bu ba!lamda, Wittgenstein dünyanın anlamı sorusunu, 
dünyanın olgusallı!ının (nasıllı!ının) dı"ına konumlandırmaktadır. Wittgenstein, “Dünyanın nasıl oldu!u 
de!ildir gizemli olan, oldu!udur,” [6.44] diyerek dünyanın nasıllı!ının ötesinde temel olarak dünyanın 
varolu"unun bir gizemi içinde barındırdı!ını imlemektedir. Bu ba!lamda, Wittgenstein’a göre, dünya oldu!u 
gibi anla"ılabilir bir "eydir, ancak dünyanın neli!i/anlamı sorusu gizemli bir konudur. Defterler 1914-
1916’da Wittgenstein dünyanın anlamı sorusunun Tanrı’ya inanmakla açımlanabilece!ini söyler. Ona göre, 
Tanrı’ya olan inanç, dünyanın salt atomik olgulardan olu"an bir yapı olmadı!ını ve dünyanın olgusallı!ını 
(nasıllı!ını) a"an metafizik bir anlamının oldu!unu göstermektedir. Wittgenstein, yine aynı yazılarında 
dünyanın anlamı sorusunun metafizik öznenin faaliyetine dayandırır. Ona göre, dünyanın anlamı sorusunun 
sorulması, fizyolojik veya psikolojik bir varlı!ın i"i olamaz. Dünyanın anlamı, ancak dünyanın sınırında 
konumlanan birinin, veya metafizik/felsefi öznenin, i"i olabilir. Wittgenstein’a göre metafizik/felsefi özne, 
dünyayı zaman ve mekân içinde anlayan bir varlık de!il, dünyayı zaman ve mekânın dı"ından zaman ve mekân 
görüsüyle birlikte anlayan bir varlıktır. Yani metafizik özne, dünyaya içkin de!il, dünyayı a"kındır. 



Wittgenstein bunu metafizik/felsefi öznenin sub specie aeternitatis bakı"ı olarak ifade eder. Buna göre, 
metafizik/felsefi özne, dünyanın anlamını, sonsuzlu!un bakı" açısından bakarak görür ve bu oldukça gizemli 
bir "eydir. Zira tıpkı etikte oldu!u gibi dünyanın anlamı, üzerine ne bir tümce kurulabilir, ne de bir dü"ünce 
üretilebilir. Aksine, dünyanın anlamı, metafizik/felsefi özne tarafından ancak gösterilebilir. Bu gösterme 
edimi ise Wittgenstein’a göre, oldukça gizemlidir. Tractacus’ta, “Dilegetirilmeyen vardır gene de. Bu 
kendisini gösterir, gizemli olandır o,” [6.522] der Wittgenstein. 

      Dünyanın anlamı sorusu, yukarıda ele alındı!ı çerçeve itibariyle, oldukça teorik ve soyut bir konudur. 
Zira herhangi bir dilsel (önermelere dayalı) veya dü"ünsel edimle ifade edilmesi mümkün de!ildir dünyanın 
anlamının. O ancak kendisini gösterir ki, bu oldukça gizemli bir "ekilde ortaya çıkar. Bunun yanı sıra, 
dünyanın anlamı, Tanrıya inanç temelinde ortaya çıkar ki bu da temelde gizemli bir olgudur. Buna kar"ın 
Wittgenstein’a göre, dünyanın anlamı sorusu iyi ve mutlu bir ya"amın temel nedeni olmakla oldukça pratik 
bir sorunsaldır. Buna göre, metafizik/felsefi özneye ait sub specie aeternitatis bir bakı", sanatsal (estetik) ve 
etik bir bakı"tır ve bu tür bir bakı", insanı mutlu ve iyi ya"ama ta"ıyan temel faktördür. Yani Wittgenstein’a 
göre, insan yalnızca etik ve estetik bir karakterde dünyayı anlamlandırdı!ında iyi ve mutlu bir ya"amı 
açımlamaktadır. Peki insan bu türden sonsuzlu!un içinden bir bakı" temelinde açımlanan iyi ve mutlu bir 
ya"amı nasıl mümkün kılacaktır? Buna cevap olarak, Wittgenstein iyi ve mutlu bir ya"amın temeline iradeyi 
ve vicdanı koyar. Defterler 1914-1916’da, “Tanrının sesi” olarak ifade etti!i vicdanın iyi ve mutlu bir ya"amın 
temel unsurlarından biri oldu!unu yazar. Yine aynı yazılarında, Wittgenstein, iyinin ve kötünün ta"ıyıcısı 
olarak ifade etti!i iradenin insanın ya"amına/dünyaya anlam kazandıran temel etmen oldu!unu ifade eder. 
Yani Wittgenstein’a göre, insan, vicdanının sesini dinledi!inde ve iyinin ve kötüyü ayırt etmesini sa!layan 
iradesiyle hareket etti!inde dünyanın anlamı sorusunu açımlayarak iyi ve mutlu bir ya"am olana!ını mümkün 
kılabilir. Bu ba!lamda, Tanrı’ya inanç ve metafizik öznenin sub specie aeternitatis bakı"ı temeline 
dayandırılan dünyanın anlamı sorusu, esasen pratik bir sorunsal olarak iradenin ve vicdanın konusu olarak 
ortaya çıkmaktadır. Bu çerçevede, bu bildirinin amacı, Wittgenstein’da dünyanın anlamı sorusunun teorik 
boyutunun ötesinde insan iradesi ve vicdanı ile olan temel ilgisi ba!lamında pratik yönüne dikkat çekmek 
olacaktır. 

 

Anahtar Kelimeler: #rade, Wittgenstein, Dünyanın anlamı, Vicdan.  
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Bo!aziçi Üniversitesi #ngiliz Dili ve Edebiyatı ve Felsefe bölümlerinden mezun oldu. Yüksek lisansını 
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinde tamamladı. Kant üzerine çalı"tı. Halen aynı üniversitede 
doktora e!itimini sürdürmektedir. 

 

 

 



 

 

Uzak Gelece!in Önemi: Bir Öznelik Tartı"ması 

Fırat Akova 

 

Nüfus eti!i merkezinde Derek Parfit tarafından önü açılan gelecek ku#aklar ve ku#aklararası adalet alanı, 
geçen yüzyılın ortalarından beri birçok farklı filozof tarafından irdeleniyor. Oxford Üniversitesi bünyesinde 
Hilary Greaves ve William MacAskill gibi filozoflarca kurulan Global Priorities Institute, uzun dönemcilik 
olarak adlandırılan yeni bir yakla"ımı geli"tirmeye ba"ladı. Uzun dönemcili!e göre, "u an gerçekle"tirdi!imiz 
eylemlerin uzak gelecekte yaratacakları sonuçlar yakın gelecekte yaratacakları sonuçlara göre daha önemli 
olabilir; çünkü uzak gelecekte yakın gelecekle kar"ıla"tırıldı!ında çok daha fazla özne, çok daha geni" bir etki 
alanının öznesi durumunda olacak. Gelgelelim, uzun dönemcili!in geçerlili!ini ve tutarlılı!ını 
de!erlendirmek, bir ba"ka soruyu dü"ünmeye itiyor bizi: Yüz yıllar, bin yıllar ve milyon yıllar sonra, bir di!er 
deyi"le, uzak gelecekte ya"ayacak olan gelecek ku"aklar önemsenmeli mi? 

Oxford Üniversitesi’ndeki Global Priorities Institute bünyesinde hazırladı!ım projenin yapıta"larını içerecek 
olan bildiri, uzak gelecekte ya"ayacak olan gelecek ku"akların neden önemsenmesi gerekti!ine yönelik savları 
(sayı savı, yaralanabilirlik savı, demokrasi savı) ve neden önemsenmemesi gerekti!ine yönelik kar"ı savları 
(olanaksızlık savı, kaynaksızlık savı, anlamsız da!ıtım savı) masaya yatırıyor olacak. Sayı savına göre gelecek 
ku"aklar önemsenmeli; çünkü yıllar içerisinde biriken ve farklı refah ölçeklerine sahip insan ve hayvan gibi 
hissedebilir varlıkların sayısı, "imdiki eylemlerimizin rastgeleli!ini önlemeyi gerektirecek ölçüde büyük 
olacak. Yaralanabilirlik savı da bir ba"ka açıdan aynı sonuca çıkıyor: Henüz var olmamaları nedeniyle gelecek 
ku"akların kendilerini herhangi bir "ekilde savunamamaları onların esenli!ini tehdit ediyor ve onları savunma 
yükümlülü!ü de "imdiki ku"aklara dü"üyor. Demokrasi savı da gelecek ku"akların önemsenmesi gerekti!ini 
ileterek politik ve ekonomik bir karardan etkilenen öznelerin karar sürecine katılmalarının bir ilke olarak 
ortaya koyulması gerekti!ini ifade ediyor; gelecek ku"aklar, "imdiki ku"akların kararlarından 
etkileneceklerine göre, ku"aklararası adalet ba!lamında bir politik temsil gereklili!i do!uyor. Olanaksızlık 
savı, görgül belirsizlikler nedeniyle gelecek ku"aklar için "imdiden bir "ey yapamayaca!ımızı söylüyor; ne de 
olsa uzak gelece!in belirsizlikleri o kadar büyük bo"luklar yaratıyor ki gelecek ku"aklar için harekete geçmek 
beklenmedik ve yanlı" sonuçlar do!urabilir. Kaynaksızlık savı, gelecek ku"aklara ayrılan her bir kayna!ın 
"imdiki ku"aklardan alındı!ını imliyor; öyle bir durumda "imdiki ku"aklar bünyesinde olan dezavantajlı 
grupların kaynak kıtlı!ı nedeniyle kitlesel zorluklar çekebilece!i vurgulanıyor ve gelecek ku"aklar yerine 
"imdiki ku"aklara yo!unla"ılmasının daha do!ru olabilece!i söz konusu ediliyor. Anlamsız da!ıtım savına 
göre ise sınırlı bir kayna!ı uzak gelecekte ya"ayacak ve büyük bir nüfusun bir parçası olacak olan ki"ilere 
da!ıtmak, nüfusun büyüklü!ü nedeniyle ki"i ba"ına dü"en yararın çok dü"ük olmasına neden olacak; o 
nedenle gelecek ku"aklara göre nüfusu çok daha az olan "imdiki ku"aklara sözü edilen sınırlı kayna!ı 
aktarmak daha do!ru olabilir. 

Hilary Greaves ve William MacAskill dı"ında Toby Ord, Nick Beckstead, Christopher Groves, Stephen M. 
Gardiner ve Karsten Klint Jensen gibi filozofların çalı"malarından yola çıkarak gelecek ku"aklar"imdiki 
ku"aklar ikili!inde tartı"aca!ım savlar ve kar"ı savlar; hangi zamanın ye!lendi!i, hiç do!mamı" öznelerin 
politik temsilinin mümkünlü!ü, olası kaynak da!ıtımı seçeneklerinin kar"ıla"tırmalı de!erlendirmesi ve etik 
yükümlülüklerin do!ası gibi konular üzerine temellenecek. Uzun dönemcili!in güçlü ve zayıf yönlerini 
anlamak ve yeni yeni do!makta olan söz konusu yakla"ımın çözümlemesini yapmak da ancak ve ancak uzak 
gelece!in de!erlendirilmesiyle mümkün. Dü"lemesi bile zor olan uzak gelecek kavramının etik ve politik 
felsefe alanında daha çok tartı"ılır hâle gelmesinin geri döndürülemez türden bir de!er kayması yarataca!ını 



söylemek iddialı gibi görünse de, yakından incelendi!inde söz konusu durumun do!al bir sonuç oldu!u 
kolaylıkla anla"ılabilecektir. 
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Fırat Akova 

Warwick Üniversitesi Felsefe Bölümü'nde doktorasını a"ırı yoksulluk, hayvan sömürüsü, ekolojik felaketler 
ve varolu" riski gibi sorunlar üstüne çalı"an ve dünyaya en yüksek yararı sa!lamanın yollarını arayan efektif 
altruizm hareketi üstüne yapıyor. Oxford Üniversitesi'ndeki Global Priorities Institute'da gelecek 
ku"akların politik temsili üstüne proje geli"tiriyor. Disiplinlerarası gençlik toplulu!u Poedat'ın 
kurucusudur. 

Doktora çalı"masını yürüttü!ü üniversitede ara"tırma görevlisi olarak seminerler verdi. Çe"itli ulusal ve 
uluslararası konferanslarda bildiriler sundu; uluslararası dergilerde hakem olarak görev aldı. Dezavantajlı 
kesimlerin üniversitelerin felsefe bölümlerine olan katılımlarını arttırmak için çalı"an Minorities and 
Philosophy a!ının üniversite e" temsilcili!ini yaptı. 

 

 

 



 

 

#fadecili!i #leri Ta"ımak: Kolektif Ahlaki Sorumlulukta Anlatı Modeli 

Barı" Ka"ta" 

 

Gruplara ahlaki sorumluluk yüklenebilir mi? Yüklenebilirse hangi gerekçelerle ve ne tür gruplara 
yüklenebilir? Bu sorulara cevap olarak, ahlaki yargıların belli bir ki"i ya da grubu suçlayan ya da öven 
hikayeler oldu!unu, bu nedenle de insanlık gibi çok büyük gruplar da dahil olmak üzere bir çok gruba ahlaki 
sorumluluk yüklenebilece!ini savunaca!ım.  

Sunumumda öncelikle bu yeni anlatı modelini ahlaki ifadecilik (moral expressivism) akımı içine 
yerle"tirece!im. Ahlaki ifadecilik, ahlak felsefesi içerisinde, bütün ahlaki önermelerin (“Hırsızlık kötüdür” 
gibi) aslında ahlaki bir gerçekli!e de!il, söyleyen ki"inin duygusal tutumlarına (“Hırsızlık beni 
öfkelendiriyor!” gibi) de!indi!ini savunur. Ancak bu duygusal tutumların tam olarak ne anlama geldi!i, nasıl 
yorumlanması gerektikleri ve bunun ahlaki davranı"la ilgili neyi ifade etti!i ifadeciler arasında halen devam 
eden bir tartı"madır. Ahlaki ifadeciler arasında özellikle P. F. Strawson’ın ifadecili!i, ahlaki yargıların 
do!asına dair metafizik soruların etrafından dolanıp, ahlaki yargıların ifade ettikleri duyguların yerindeli!i 
üzerinden test edilebilece!ini iddia etmektedir. Deborah Perron Tollefsen, Strawson’ın modelini kullanarak 
grupların ahlaki sorumlulu!u tartı"masındaki metafizik meselelerin etrafından dola"mı" ve ahlaki grupların, 
biz ifadeci bir yargıyı ifade etti!imizde bunu anlayıp tepki verebilen varlıklar olması nedeniyle gruplara da 
ahlaki sorumluluk yüklenebilece!ini savunmu"tur.  

Bu ba!lam içerisinde benim sundu!um model, Tollefsen ve di!er ifadecilerin modellerinin çözemedi!i bazı 
sorulara çözüm sunabilmektedir: Tollefsen’in modeli sadece belli bir dü"ünme ve harekete geçme yetisine 
sahip gruplara ahlaki sorumluluk yüklemekte, böylece insanlık gibi çok büyük gruplara ya da finans sektörü 
gibi beraber dü"ünmek ve harekete geçmek zorunda olmayan gruplara sorumluluk yüklenmesini mümkün 
kılmamaktadır. Bu tür gruplara neden sorumluluk yüklemek isteyebilece!imizi konu"tuktan sonra bu 
sıkıntıyı a"mak için ifadecilik içinde yeni bir model önerece!im: Ahlaki önermelerin bir olaya u!rayan ki"inin 
(“ma!dur”) anlattı!ı ve uyandırdıkları duygulara göre olayı yapan ki"inin (“fail”) takdir ya da azarı hak etti!i 
sonucuna ula"tıran hikayeler oldu!u empatik anlatı modeli. Bu durumda ahlaki yargıları, ma!durların 
anlattıkları hikayeyle ne kadar empati kurabildi!imize göre (yani faile kar"ı hissedilen takdir ya da azarı ne 
kadar yerinde buldu!umuza göre) haklı ya da haksız olarak addedilen yargılardır. Ahlaki sorumluluk, böyle 
bir süreçte hikayede fail rolünde olmasıyla empati kurulabilen herkese yüklenebilir, bu da di!er ifadeci 
modellerin aksine insanlık ya da belli bir ülke ya da belli bir sosyal sınıf gibi gruplara ahlaki sorumluluk 
yükleyebilmemizi sa!lar.  

Sunumun geri kalanında böyle bir ifadeci modelin yarattı!ı belli soruları cevaplamaya çalı"aca!ım: Hepsiyle 
empati kurabildi!imiz farklı hikayeler arasında hangisinin tercih edilece!ini neye göre belirleriz? E!er ahlaki 
sorumluluk mantıksal önermelerle de!il de duygusal hikayelerle belirleniyorsa, empati kurabili!imiz ancak 
mantıken kabul edilemez olan ahlaki de!er yargılarından nasıl kaçınabiliriz? Faillerin beraber bir eylem 
kabiliyetine sahip olması gerekmiyorsa grupların dı"ında do!al afet ve makine gibi varlıklara da ahlaki 
sorumluluk yüklememiz gerekmez mi? Ahlaki sorumlulu!un sadece ma!durun hikayesi üzerinden 
belirlenmesinin ne tür sonuçları olabilir? Bütün bu sorulara verece!im cevaplarla, hem ahlaki sorumlulu!u 
belirledi!imiz tabanı, hem de ahlaki sorumluluk yüklenebilecek varlık listesini de!i"tirerek sorumlulukla olan 
ili"kimizi, hem sorumluluklarımızı daha açık  

bir "ekilde anlayabilece!imiz, hem de bize ahlaki bir sorumluluk yüklendikçe daha sa!lıklı bir "ekilde bu 
sorumlulu!u üstlenebilece!imiz bir noktaya getirebilece!imizi umuyorum.  
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Barı" C. Ka"ta", 2017 yılında Paris Politik Bilimler Enstitüsü'nden (Sciences Po Paris) siyaset bilimi 
alanında mezun oldu. 2019 yılında aynı kurumda S#yaset Teorisi alanında yüksek lisansını tamamladı. 
Yüksek Lisans tezini demokrasi teorisi ve bili"sel zayıflıklar üzerine yazan Ka"ta", daha sonra siyaset ve ahlak 
felsefelerinin kesi"iminde özne konusunu incelemeye ba"ladı. 2020 yılında Bilkent Üniversitesi'nde 
doktoraya ba"layan Barı" C. Ka"ta", halen tez öncesi e!itimini devam ettirmekte ve tez konusunu belirlemek 
için hazırlıklara devam etmektedir. Ayrıca Barı"'la Basitçe adlı Youtube kanalında popüler kültür 
eserlerindeki felsefi temaları açıkladı!ı kısa ve e!itici videolar hazırlamaktadır. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Marx ve Spinoza’da Yabancıla"ma ve Hayvanlar 

Balam Kenter 

 

Yabancıla"mı" emek veya yabancıla"ma kavramı en duygusal Marxist fikirlerden biri olabilir. Bu açıdan, Marx 
ve, bir duygular antropolojisi olarak da tanımlanabilecek olan Etika’nın yazarı, Spinoza arasındaki olası 
ba!da"abilirlikleri ara"tırmak için yabancıla"ma iyi bir ba"langıç noktası. Yabancıla"ma ayrıca Marx’ın 
kapitalist sömürü kuramının “kalbi” olarak nitelenebilir çünkü hem kapitalizmin ana çeli"kilerini anlamanın 
anahtarı hem de kapitalizmi ortadan kaldırmanın ön ko"uludur. Marx’ın yıllar içinde vermi" oldu!u çe"itli 
yabancıla"ma tanımlamalarının aynı zamanda Marx’ın insan tabiatı kavramını içerdi!i de iddia edilebilir. 
#nsan tabiatı bir yandan yabancıla"mı" eme!in öte yandan insan-olmayan hayvanların tam zıttı olarak 
tanımlanmı"tır. Bu bakımdan, Erken Yazmalar’dan Kapital’e, Marx’ın yabancıla"mı" emek kavramını içeren 
pasajlarda insan-hayvan ayrımının dikkatle incelelendi!ini, yabancıla"manın hayatın dirimsel etkinli!inin alt 
üst olması, ve insandı"ılı!ın timsalı olarak anlatıldı!ını görürüz. Spinoza’nın, özellikle de iktisadi anlamda, 
bir yabancıla"ma kavramı olmamakla beraber, Marxist yabancıla"ma Spinozist terimler kullanarak belirli bir 
duygulanımsal durum veya edilgenlik olarak ifade edilebilir görünmektedir. Dahası, Spinoza ve Marx, 
metinlerindeki önemli kuramsal noktalarda, insan-olmayan hayvanlara kar"ı benzer yakla"ımlar ortaya 
koyarlar. Marx ve Spinoza’nın yabancıla"ma/edilgenlik ve hayvansılık kar"ısında kurdukları insanlık 
tanımları birbirine çok benzerlik göstermektedir.  

Bu sunumda, öncelikle Marxist yabancıla"mayı Spinozist terimlerle ifade etmeye çalı"arak iki felsefecinin de 
insanlık tanımlarına ula"maya çalı"aca!ım. Daha sonra, Marx ve Spinoza’nın hayvanlarla ilgili yakla"ımlarını 
insan do!ası tanımlarıyla kar"ıla"tıraca!ım. Sonuç olarak da, bu insanlık tanımlarının özgürle"tirici 
politikalar açısından, özellikle de hayvanların insan boyunduru!undan çıkmasına yönelik politikalar 
açısından, ne gibi sonuçlar do!urabilece!ini tartı"aca!ım.  

Marxist yabancıla"manın dört aya!ı da Spinozist terimlerle ifade edilebiliyor. Bunun sebebi de ikisinin de 
özcü olmayan ve etkinlik tabanlı insanlık kuramları olması. Hem Spinoza, hem Marx, sırf  insanları de!il “her 
bir "eyi,” veya her “tür”ü, ya"am mücadelesi, ya"am ısrarı, ve dirimsel ihtiyaçları doyuran etkinlikler 
üzerinden tanımlar: kısacası ne oldukları de!il neler yaptıkları ve yapabildikleri üzerinden. #"te tam da bu 
anlamda, Marx ve Spinoza’nın insanlara ve di!er varlıklara atfetti!i “öz”, dura!an özelliklerden de!il, farklı 
etkinlik ve kudret yo!unluklarıyla birbirinden ayırd edilebilen, de!i"ebilir tabiatlardan ibarettir. Buradan 
bakıldı!ında, Marx ve Spinoza’nın hayvan özgürle"mesi açısından bizlere kaynak sa!layabilecekleri dü"ünülse 
de, hayvanların insanlar tarafından kullanılmasını ve sömürülmesini gerekçelendiren talihsiz kuramlara 
ula"ırlar. Spinoza duygulanımlardan (hayvanların duyguları vardır ama bizden farklı duyguları vardır) Marx 
üretimden (hayvanlar da üretebilir ama bizden farklı "ekilde üretirler) yola çıkarak, insan ve hayvan 
tabiatındaki ba!da"maz farklılıkları öne sürerek, hayvanların insanlar u!runa feda edilmesini onaylar. 
Hayvanlar dirimsel edimleriyle özde" olduklarından (Marx 2000: 90) Marx'a göre asla yabancıla"ma 
ya"amayacakları halde; ve e!er erdem “kendi tabiatının kanunlarına göre davranmak” (Spinoza 2002: 330) 
demekse hayvanlar Spinoza'nın tanımıyla her zaman erdemli sayılabilecek oldu!u halde, Marx ve Spinoza’dan 
fazla destek bulamazlar.  

Yine de ikisinin arasında önemli farklar vardır. Marx’ın hayvanlar konusunda yakla"ımı daha nüanslıdır. 
Sonuç olarak Marx’ın dü"ünceleri hayvan özgürle"mesi mücadelesine katkı sunacak "ekilde geni"letilmeye 
daha elveri"li gözükmektedir. Bu açıdan yapılabilecek müdahalelerden biri yabancıla"ma kuramının üçüncü 
aya!ını (akran insanlardan yabancıla"ma) bizimle bir gün daha ya"amanın konatusunu payla"an akran 



hayvanları da içine alacak "ekilde geni"letmek ve kapitalist üretimin sadece insan eme!i de!il hayvan eme!i 
ve hayvan bedenleri üzerinden kuruldu!u gerçe!ini merkeze almak olabilir.   

 

KAYNAKÇA 

Deleuze, Gilles. 1980. Lectures on Spinoza: Lecture 6 [Retrieved from 
http://deleuzelectures.blogspot.com.tr/2007/02/on-spinoza.html] 

Holland, Eugene W. 1998. Spinoza and Marx in Selected Works of Eugene W Holland. [Retrievedfrom 
http://works.bepress.com/eugene_w_holland/2 ] 

Lordon, Frederic. 2014. Willing Slaves of Capital: Spinoza & Marx on Desire, trans. Gabriel Ash.New York: 
Verso. 

Marx, Karl. 2000. Karl Marx: Selected Writings, ed. David McLellan. New York: Oxford University Press. 

Rehmann, Jan. 2017. Power =/= Power: Against the Mix-up of Nietzsche and Spinoza. Critical Sociology: 1-
14 . [Retrieved on June 6, 2017 from https://doi.org/10.1177/0896920516683233]Spinoza, Baruch. 2002. 
Spinoza: Complete Works, ed. Michael L. Morgan & trans. Samuel Shirley. Indianapolis/Cambridge: 
Hackett Publishing Company, Inc. 

 

 

 

 

 

 

Yazar Hakkında 

 

Balam Nedim Kenter 
Doktora Ö!rencisi  
(Alanlar: Felsefe, Ele"tirel Engellilik Çalı"maları, Ele"tirel Hayvan Çalı"maları) 
The Humanities PhD Program, Center for Interdisciplinary Studies in Society and Culture 
Concordia University, Montreal, Canada 

Lisans e!itimini Cornell Üniversitesi’nde Sanat Tarihi alanında tamamladıktan sonra UCLA’deki World 
Arts and Cultures bölümünde ilk yüksek lisans tezini normatif olmayan bedenler ve normatif olmayan 
sindirimsel pratikler üzerine yazdı. UCLA’den mezun olduktan sonra yedi yıl boyunca tiyatro müdürlü!ü ve  
çevirmenlik yaptı. 2015’te yeniden akademiye dönme kararı alarak Bo!aziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü 
yüksek lisans programına girdi. Bu bölümden Felsefe ve Engellilik Çalısࡤmaları’nı birles  tiren bir yüksekࡤ
lisans tezi yazarak mezun oldu. Güz 2019’dan beri Concordia Üniversitesi, Center for Interdisciplinary 
Studies in Society and Culture (CISSC), Humanities doktora programında (HUMA) çalı"malarını 
sürdürmektedir. 

 

 

 



 

 

 

Pi"manlı!ın Fenomenolojisi 

Sinan Oruç 

 

Bu bildirinin amacı felsefede pi"manlık fenomeni üzerine yapılmı" çalı"maların fenomenolojik bir ele"tirisini 
sunarak pi"manlı!ın bireysel geli"me ve özgürle"menin zorunlu bir parçası oldu!unu göstermektir. Pi"manlık 
fenomeni felsefede büyük oranda ihmal edilmi"tir. Suçluluk, sorumluluk, vicdan azabı gibi ahlak felsefesi için 
önemli olan fenomenler üzerine felsefede geni" literatürlere rastlanırken pi"manlı!ın genel olarak ki"ide 
yarattı!ı olumsuz nitelikler bakımından üstünkörü i"lendi!i söylenebilir. Pi"manlı!ın insanı sıkı"tıran, 
geçmi"te yaptı!ı hatalara takılıp kalarak kendi olanaklarını geli"tirmesini önleyen baskıcı ve olumsuz bir 
duygu ya da psi"ik edim oldu!u dü"ünülmü"tür. Bu bakımdan pi"manlık filozofların dikkatini büyük oranda 
olumsuz nitelikleriyle çekmi"tir. Örne!in Spinoza pi"manlı!ın bir erdem de!il erdemsizlik oldu!unu çünkü 
insana orantısız biçimde kabahat, suç ya da günah yükleyerek zayıflı!ı ve mutsuzlu!u artırdı!ını iddia eder. 
Pi"man olan ki"i, Spinoza’ya göre, yaptı!ı yanlı"ı düzeltmek yerine onu kendi için bir nefret ve tiksinti hâline 
getirerek aklın spontanlı!ından uzakla"ır ve duygularının esiri hâline gelir. Benzer "ekilde Nietzsche ise 
pi"manlı!ın uygarlı!ın geli"imi boyunca artık ba"kalarına serbestçe yöneltilemeyen kin, nefret, intikam, 
cezalandırma dürtüsü gibi güçlü ve yo!un duyguların yön ve biçim de!i"tirerek bireyin kendine dönmesinin 
bir sonucu oldu!unu, bu bakımdan gerek dinleri gerekse de ça!da" ahlak kuramlarını belirleyen köle 
ahlakının sıradan bir örne!i oldu!unu dü"ünür. 

Bu bildirinin amacı felsefedeki olumsuz pi"manlık teorilerinin kaynaklarını sorgulayarak pi"manlı!ın olumlu 
niteliklerini ara"tırmak, pi"manlı!ın zararlı ve alt edilmesi gereken duygusal/psi"ik bir baskılama 
mekanizması olmadı!ını, aksine ahlaki geli"imi boyunca insanı sahici karaktere yönelten özgürle"tirici 
ruhsal/manevi bir edim oldu!unu göstermektir. Bu do!rultuda bildirinin ilk bölümünde pi"manlı!ı 
psikolojize eden görü"ler ele"tirilecektir. Pi"manlık genellikle esef, kahrolma, suçluluk duygusu, kendini 
cezalandırma dürtüsü gibi duygulara indirgenmi", sıklıkla, bu indirgemenin önemli bir sonucu olarak, 
“ke"ke” fenomeniyle karı"tırılmı"tır. Eylem ve ko"ulların do!urdu!u olumsuz sonuçların yarattı!ı duygusal 
bir baskılama mekanizması olan ke"ke fenomenindeki pasif, illüzyonel ve umutsuz tavra kar"ın, bu bildiride 
pi"manlı!ın bireyin kendine yönelik aktif, sahici ve yapıcı bir sorgulama ve dönü"türme edimi oldu!u 
gösterilecektir. Bu iddiayı desteklemek için fenomenolojik bir okuma yapılarak pi"manlı!ın zamansallı!ı 
tartı"ılacaktır. Zannedilenin aksine pi"manlı!ın hatalı davranı"ın sonucu olmadı!ı, aksine hatalı davranı"ın 
pi"manlı!ın sonucu oldu!u, bu bakımdan da pi"manlık sayesinde, ke"ke fenomeninden farklı olarak, bireyin 
geçmi"ini de!i"tirebilme ve sorumlulu!unu üstlenebilme kapasitesine sahip oldu!u iddia edilecektir. 
Zamanın okunu tersine çevirmeyi mümkün kılan ruhsal/manevi bir edim olarak pi"manlık geçmi"i 
dönü"türürken gelece!e yönelik yeni bir projeksiyon sa!ladı!ı ve bu sayede bireyin içinde barındırdı!ı 
paradoksları çözmesini sa!layarak manevi geli"imi ve özgürle"mesi için kaçınılmaz oldu!u gösterilecektir. 

Bildirinin ikinci bölümünde ise ilk bölümde yapılan teorik tartı"manın daha somut biçimde gösterilmesi 
adına somut bir örnek olarak Ba#kalarının Hayatları ([Das Leben der Anderen], 2006, yön: Florian Henckel 
von Donnersmarck) filmindeki Gerd Wiesler karakterinin pi"manlı!ı tartı"ılacaktır. Do!u Almanya 
istihbaratı için çalı"an ve kendini rejime adamı" yetenekli bir memur olan Wiesler’ın "üphelendi!i bir sanatçı 
çifti gizli takibe alması sonucu hayatlarına yakından tanık olmasının onda yarattı!ı beklenmedik etkileri konu 
alan film pi"manlık fenomeninin somut incelemesi için kullanılacaktır. Filmde ba"kalarının hayatlarına 
tanıklık ettikçe aslında özgür olmadı!ını, kendisi özgür olmadı!ı gibi ba"kalarının özgürlü!ünü de yok etmek 
için görevlendirilmi" bir memurdan ibaret oldu!unun farkına varan Wiesler pi"man oldukça de!i"ir ve 



özgürle"ir. Kendini suçlamak yerine yaptıklarının sorumlulu!unu üzerine almaya karar verir ve eyleme geçer. 
Bu bakımdan pi"manlı!ın dönü"türücü bir ba"kalık deneyimi oldu!unun tekil bir örne!ini sunan Wiesler 
karakterinin iç çeli"kilerine odaklanılarak bildirinin ilk bölümündeki teorik tartı"ma materyal düzleme 
ta"ınacaktır. 
 

Anahtar Kelimeler: Pi"manlık, Fenomenoloji, Ke"ke, Özgürlük, Ba"kalarının Hayatları 
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felsefe, fenomenoloji ve gündelik dil felsefesidir. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Jacques Derrida’nın Politika Felsefesinde Konukseverlik Dü"üncesi 

Velat Edi" 

 
Jacques Derrida (1930-2007), felsefe tarihinde önemli bir konumda yer alan en üretken filozoflardan biridir. 
Ya"amı boyunca felsefeye azımsanmayacak ölçüde katkıda bulunmu", birçok alanda farklı çalı"malar 
yapmı"tır. Derrida, dilsel, gramatikal, fenomenolojik, edebi konulardan kültürel, politik, etik gibi alanlara 
kadar çok yönlü çalı"malara imza atmı"tır. Bu noktada Derrida felsefesini iki ayrı dönemde incelemek gibi 
yaygın bir kabul vardır. Filozofun ilk dönemi, özellikle Batı felsefesi gelene!inin önemli metinlerini, teknik 
okumalara ve dil merkezli ele"tirilere dayanan bir dönemdir. Différence, logosantrizm, yapısöküm, ikame gibi 
kavramları icat eden Derrida, icat etti!i kavramlar üzerinden geleneksel felsefenin metinlerini 
dekonstrüksiyona u!ratmı"tır. Derrida felsefesinin ikinci dönemi ise, ku"kusuz ki 1989’dan sonrasına denk 
gelen ve çok önemli etik-politik konulara temas eden dönemdir. Derrida bu dönemde metinlerin teknik 
okumalarını bırakarak, kültürel pratiklerin, toplumsal ve politik kurumların bütün söylem ve söylem 
biçimlerini ve söylemin üretti!i "iddet biçimlerinin bir yapısökümünü yapar.  

Bu çalı"mada Derrida’nın icat etti!i yapısöküm kavramını açıklayarak, ikinci döneminde üzerinde durdu!u; 
hukuk, adalet, yasa, iktidar, "iddet, ötekilik gibi politik ve etik içerimleri olan konuların içinde barındırdı!ı 
içsel çeli"kiler üzerinde durulacaktır. Bu çeli"kilerden hareketle, konukseverlik dü"üncesinin Derridacı bir 
yapısöküm politikası yapılacaktır. Bu noktada yapısöküm, artık bir metinsel okumadan öte, toplumsal 
pratiklerin ve bu pratiklerin tahakküm araçlarının yapısını sökmeye odaklanan bir politik okuma stratejisine 
evrilmi"tir. Öncelikle Derrida, Yasanın Gücü: Otoritenin Mistik Temeli adlı eserinde, hukuk ve adaleti 
birbirinden ayırt ederek, hukukun her zaman ve her dönemde performatif bir gücü gerektirdi!ini, Adaletin 
ise adil olan tarafından mı yoksa gücü elinde bulunduran kurumlar tarafından mı reçete edildi!ine karar 
vermenin zor oldu!unu söyler.2 Dolayısıyla Derrida, hukuk ve adalet arasında var olan ili"kinin paradoksal 
mantı!ının bir dekonstrüksiyonunu yapmaya çalı"ırken birçok güncel politik konuları referans alır. 
Derrida’nın üzerinde durdu!u bu konulardan bir tanesi ku"kusuz ki günümüzde de önemli bir sorun olan 
konukseverlik dü"üncesidir. Derrida, konukseverlik dü"üncesinin ne oldu!unu hala bilmiyoruz diyerek, hem 
Immanuel Kant’ın ¨ko"ullu konukseverlik¨ dü"üncesinin içine girdi!i açmazların hem de Levinas’ın 
¨ko"ulsuz konukseverlik¨ dü"üncesinin etik içerimlerin bir yapısökümünü yapmaktadır.  

#lk olarak, felsefe tarihinde önemli bir yerde konumlanan Immanuel Kant, “Ebedi Barı" Üzerine Felsefi Bir 
Deneme” adlı metninde konukseverli!i hukuk ve devlet arasındaki ili"ki üzerinden açıklamaktadır: ¨Önemli 
olan insanseverlik de!il hukuk bahis konusudur. Misafirlikten kastedilen, her yabancının geldi!i memlekette 
dü"manca muamele görmeme hakkıdır. Yabancının hayatını tehlikeye koymamak "artıyla, kendisinin ülkeye 
girmemesi istenebilir; ama bulundu!u yerde huzuru bozmadıkça, ona kar"ı da dü"manca davranılamaz.¨3 
Burada Kant’ın dü"üncesinde konukluk hakkı, hak olmak bakımından eti!in de!il, hukukun etki alanına 
girer. Uluslararası hukuk, konukseverlik hakkıyla sınırlandırılmı"tır. Konukseverlik ise, hukukun 
belirlenmi", hesaplanmı" yasalarıyla düzenlenmi" bir zorundalık ve ödev ile ortaya konulmu"tur. Dolayısıyla 
Kantçı anlamda konukseverlik, bir yabancının bir ba"kasının bölgesine geli"inde dü"manca muamele 
görmeme hakkı anlamına gelir, ki bu da dost ve dü"man dikotomisi üzerinden "ekillenmi"tir.  

#kinci olarak, Levinas öncelikle politik olan ile etik olanı birbirinden ayırmı", geleneksel felsefenin "iddet 
üreten yapısıyla bir hesapla"ma içine girmi"tir. Levinas, geleneksel felsefeyle hesapla"manın olanaklarını 
Sonsuza Tanıklık adlı eserinde önemli etik bir ili"ki çerçevesinde ele alır. Bu eserde etik ili"ki ̈ aynı¨ ve ̈ ba#ka¨ 
kavram kar"ıtlı!ının parçalanması üzerinden kurgulanmaktadır. Buna göre, aynı ve ba#ka’nın kar"ıtlı!ı, 



Aynı’nın otoritesinin me"ruiyetiyle sonuçlanmaması için, aynı’nın ba#ka’ya kar"ı olan rahatsızlık verme 
duygusundan kaçınması gerekir. Levinas, bunun ancak sonsuz sorumluluk fikri ile olanaklı olabilece!ini 
dü"ünür; yani ko"ulsuz bir etik sorumlulukla. Levinas’ın terminolojisini kullanırsak, Ben, mutlak Ba#ka’nın 
kar"ısında, kendini koyuvermi", haklıla"tırmamı" veya iktidarını uygulayamaz hale geldi!inde bir etik 
sorumluluktan bahssedebiliriz.4 Bu ba!lamda konukseverli!in ko"ulsuzlu!u veya sonsuzlu!u etik ili"ki 
içinde önem kazanmaktadır.  

Derrida’da konukseverli!in geldi!i nokta bir açmaz olarak kar"ımıza çıkar. Ona göre hem Kant’ın ko"ullu 
konukseverli!i hem de Levinas’ın ko"ulsuz konukseverli!i kendi kendisini ortadan kaldıran pratiklere 
dönü"mü"tür. Derrida’ya göre, her iki dü"ünür "iddeti ortadan kaldırmaya çıktıkları yolda yine "iddetin ba"ka 
bir boyutta açı!a çıkmasına neden olmu"lardır. Levinas ve Kant’ın "iddete kar"ı geli"tirdikleri yöntem 
farklıdır. Kant "iddeti ortadan kaldırmak isterken, Levinas, "iddetin ortaya çıkmasını engellemek istemi"tir. 
Derrida hem Kant’ın ko"ullu konukseverli!ini hem de Levinas’ın ko"ulsuz konukseverli!inin bu anlamda 
olanaklı olamayaca!ını ve her iki dü"üncenin de "iddeti ortadan kaldıramadı!ını söyler. Dolayısıyla, Ev sahibi 
ve konuk arasında hiç bitmeyen bir gerilim her zaman var olacaktır. Derrida, konukseverlik dü"üncesinin 
öznesine ili"kin "iddeti önlemenin olana!ını kendini her zaman yenileyen ve sonsuz erteleyen yeni bir söylem 
veya bir dil yaratmakta bulur. Ku"kusuz, günümüzün güncel konularından biri olan mültecilik meselesini bu 
dü"ünürlerin konukseverlik dü"üncelerinden hareketle tartı"maya açmak, bu soruna ili"kin en hassas "ekilde 
nasıl yakla"aca!ımıza veya nasıl bir mücadele prati!i geli"tirmemize yardımcı olabilece!ini söyleyebiliriz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


