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xv

İkinci Baskıya Önsöz

Akademik çalışmalarım içerisinde bana en heyecan verenlerinden biri bu 
kitaptı. Çünkü bu kitap; herhangi bir filozof, eser yahut problem üzerine ya-
zılmış bir eser değil, ahlak felsefesiyle ilgilendiğim ilk günden bugüne değin 
öğrenip zihnimde toparladığım bütün bilgileri anlamlı bir bütün olarak sunma 
girişimiydi. Zihnimde, okuduğum her ahlak eseri, düşüncelerini öğrendiğim 
her ahlak filozofu, bu şemanın içine yerleştirilmişti. Dolayısıyla son derece bi-
reysel bir anlama gayretini çok sayıda insanla paylaşmak gibi -kendimce- cesur 
bir tarafı vardı. Bu kitap, ahlak felsefesi klasiklerini okurken takip ettiğim me-
toda dayanarak oluşturulduğu için, bu metod hususunda birkaç kelam etmek 
isterim. 

İlimle iştigal ederken en muzdarip olunan husus çok okuyamamaktan zi-
yade okunanları felsefi bir gözle hakkıyla değerlendirememek, bir bütünün 
parçalarını oluşturacak biçimde zihinde yerleştirememek, bu nedenle de çoğu 
zaman da unutmaktır. Benzer bir sıkıntıyı yaşadığım dönemde bu durum 
beni, “Bir felsefe eseri nasıl okunmalıdır?” sorusuna götürüp bırakmıştı ve ilk 
baskının önsözünde anlattığım üzere alandaki “problem ve ekolleri” bilmenin 
önemine dair uyarıyla karşılaşmıştım.  Bunun üzerine ahlak felsefesinin temel 
problemlerinin neler olabileceğini belirlemeye ve bundan sonra okuduğum 
her ahlak eserine bu problemleri ifade eden soruları sormaya başladım. Soru-
ları sorduğumda, okuyup hakkıyla değerlendirememekten yakındığım hemen 
her eserin sorularıma cevap verdiğini, bu cevapları görebilmem sayesinde de 
ilgili eserin zihnimde kendine kalıcı bir yer bulduğunu gördüm. Dahası, oku-
duğum eserleri, ahlak felsefesinin bu temel sorularına verdiği ve veremediği 
cevaplarını görmek yoluyla değerlendirebildim, böylece eserin ahlak felsefesi 
bakımından değerine dair bazı kanaatler edinmem de mümkün oldu. İşte bu 
eser, söz konusu metoda dayanarak, belli bir literatürün belli sorular çerçeve-
sinde okunması neticesinde ortaya çıkan şemayı sunmaya çalışmaktadır. Bu 
şemanın, ahlak felsefesi tarihini problematik bir gözle okumaya ve anlamaya 
çalışanlara yardımcı olacağını, çok geniş bir literatür arasında meseleleri kaçır-
madan yolunu bulmasını sağlayacağını ümit etmekteyim. 
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Bu çalışmanın, bireysel bir yolculuğun notlarından neşv-ü nema bulması; 
yolculuk devam ettiği sürece yeni eklemelerle zenginleşmesini de gerekli kıl-
mıştır. Hâlâ okuduğum her yeni filozofu, öğrendiğim her yeni ahlak görüşünü 
bu pencereden anlamaya çalıştığım için, hemen her bölüme dair bilgilerim de 
çeşitlenmekte, artmakta ve değişmektedir. Yolculuk sürdükçe, kemali hiçbir 
zaman mümkün olmayan bu çalışmaya da yeni bilgiler eklenmeye devam ede-
cektir. İşte elinizdeki bu ikinci baskı, geçen süre zarfında bu çerçeveye ekleme 
imkanı bulduğum yeni isimler ve fikirleri de kapsamaktadır. Dolayısıyla ilk 
baskıya göre genişletilmiş, hem konu anlatım kısımlarına yeni bilgiler hem de 
seçme metinler kısmına yeni parçalar eklenmiştir. 

İkinci baskıda yer alan söz konusu yeniliklerden kısaca bahsedeyim. Bu bas-
kıda öncelikle, problemlerin sıralaması ilk baskıya göre ufak bir farklılık arzet-
mektedir. Akışa daha uygun olduğu düşünülerek böyle bir değişiklik yapıldı. 
Yine bu baskıda, ilk baskıdan farklı olarak “pratik ahlak” alanına dair yazan 
düşünürlerden de, ilgili problemler çerçevesinde alıntılar yapılmıştır. Böylece, 
ilk bölümde verdiğimiz ahlak şemasının bütün alt dallarının; yani teorik ahla-
kın betimleyici, normatif, metaetik alt dallarının ve pratik ahlakın her birinin 
örnek metinlerinden eklenmiş olmaktadır. Eserin çatısını oluşturan problem-
ler, özel olarak metaetik yahut pratik ahlak problemleri olmayıp, ahlak felsefesi 
yapma biçimlerinin hemen hepsinde değinilme imkanı bulunan ortak mese-
lelerdir. Bu nedenle, söz konusu ahlak şemasının üzerinde bir bakış açısıyla, 
ahlaka dair hemen her türde yazan düşünürlerin yazdıkları, aynı problemler 
üzerinden okunmaya çalışılmıştır. Bu baskıda bilhassa Peter Singer, Michael 
Sandel gibi ahlakı pratik meseleler üzerinden tartışan kişilerin eserlerinden 
yaptığımız alıntılarda bu açıkça görülebilir. Dolayısıyla bu çalışmayı; normatif, 
metaetik ve pratik ahlak alanındaki eserlerin belli problemler üzerinden bir 
bütün olarak okunması girişimi şeklinde niteleyebiliriz. Bu baskıdaki bir başka 
farklılık, seçme metinlerden önce, söz konusu metinlerin önemine ve metin-
deki anafikre işaret eden kısa izahların yer aldığı bir değerlendirme kısmının 
bulunmasıdır. Alıntılanan pasajın daha doğru anlaşılması, konuya yaptığı kat-
kının daha açık görülebilmesi için bu değerlendirme kısmını eklemeyi gerekli 
gördük. Böylece, fazla uzun olmayan bu alıntılarda yakalanması gereken nok-
taların okuyucunun dikkatinden kaçmamasını sağlamayı hedefledik. 

Bu baskıda, ilk baskıda yer alan metinlerden bazılarını, ilgili filozofun gö-
rüşüne dair daha iyi bir tasavvur oluşturabilmesi için uzattık. Yine ilk baskıda 
yer alan bazı metinleri ise çıkardık. Bunların bir kısmının temsil gücünün az 
olduğu kanaatine vardık, bazılarının ise aidiyet sorunu olması nedeniyle eser-
de bulunmamasının daha iyi olacağına karar verdik. Buna karşılık, çoğunluğu 
modern düşünürlerin eserlerinden alınmış olan bazı yeni metinler ekledik. 
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Emmanuel Levinas, Gilbert Hartman, Judith Jarvis Thomson, Francis Her-
bert Bradley gibi isimlerin eserlerinden yaptığımız alıntıları bunlar arasında 
sayabiliriz. Konu anlatımlarında yaptığımız değişikliklerden biri olarak ise 
birinci bölüme eklediğimiz kısa ahlak tarihini zikredebiliriz. Önceki baskıda 
daha kısa ve modern dönemi daha muhtasar şekilde içeren bu ahlak tarihi, 
yeni baskıda bilhassa modern dönemi daha ayrıntılı şekilde ortaya koyacak şe-
kilde genişletildi. Yine konu anlatımlarındaki bir ekleme olarak evrimci ahlaka 
dair bilgileri daha genişletmeye çalıştık.  

İlk baskının önsözünde adını zikrettiklerime şükranım bakidir. İlk baskıda 
olduğu gibi bu baskıda da pek çok kişinin yardım ve desteğini aldım. Kitabın 
bazı fakültelerde ders kitabı olarak okutulduğunu öğrenme bahtiyarlığını ya-
şadığım için, derslerinde bu kitabı okutmuş olan hocalardan tavsiyelerini al-
maya çalıştım. Bunlardan olan Kübra Şenel, Doç. Dr. Özgür Kavak ve Doç. Dr. 
Ömer Türker’e önerileri ve tashihleri için müteşekkirim. Bu baskıda eklenecek 
metinler için önerilerini aldığım Doç. Dr. Özkan Gözel’e, kütüphaneye gide-
mediğim zamanlarda bana yardımlarını esirgemeyen talebelerim Enise Betül 
Danış ve Hasan Çetin’e de teşekkür ederim. Eserin son okumasını yaparak de-
ğerli tashih önerilerinde bulunan ve sabırla süreci yöneten Mehmet Beydemir 
ve Kübra Bilgin Tiryaki’ye de teşekkürü borç bilirim. İlk baskı, büyük oranda 
ilk çocuğumun doğumundan bir yaşına kadarki dönemde yazıldığı için, ancak 
onun uyuyarak bana hediye ettiği vakitlerde hazırlanmıştı. İkinci baskı ise 
ikinci çocuğumun aynı döneminde hazırlandı. Bu nedenle ikinci baskıda da, 
ikinci kızım Zeynep Sevde’ye, bana sağladığı huzurlu ve mutlu çalışma ortamı 
için teşekkür ediyorum. 

Hümeyra Özturan
Çamlıca 2019
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Önsöz

Yıllar önce bir seminer dinlerken, semineri veren hoca; “Bir akademik alanda 
bilgi sahibi olmak demek, o alandaki bütün problem ve ekollere hakim olmak 
demektir” demişti. Bu cümle beni çok etkilemiş, o sıralar yeni yeni çalışma-
ya başlamış olduğum ahlak alanındaki bütün problem ve ekolleri önce bilip 
bilmediğimi sorgulamama, sonra da bunları öğrenmeyi birincil gayem olarak 
belirlememe yol açmıştı. Bu nedenle hızla alandaki eserleri gözden geçirerek, 
ahlak felsefesinin temel problemlerinin neler olduğunu belirlemeye çalışmış-
tım. Neticede pek çok ahlak felsefesi probleminin, iki elin parmaklarını geç-
meyecek sayıdaki temel problemlerin alt meseleleri olarak değerlendirilebile-
ceği, esas meselenin bu temel problemleri anlamak ve bunlar hakkında felsefe 
tarihinde ortaya çıkmış ekollerin iddialarını bilmek olduğu kanaatine varmış-
tım. Bundan sonra yaptığım şey, söz konusu temel problemleri belirlemek ve 
bu problemlerin içerdiği temel ve alt soruları yazıya dökmek oldu. Gayem, bu 
belirlemeden sonra okuyacağım her ahlak filozofunun eserini, söz konusu so-
rular penceresinde değerlendirmekti. Bir başka ifadeyle bu aşamadan sonra 
okuduğum her ahlak klasiğini, söz konusu problemlere verdiği cevapların ne 
olduğunu görmek maksadıyla okuyarak büyük çoğunluğunu not aldım. Doğ-
rusu bunu yaparken, alanı kendimce tanımaktan öte bir hedefim yoktu. Fakat 
doktoram bittikten sonra İLEM ve İLKE dernekleri bünyesinde başlatılan ve 
başından beri içerisinde bulunma imkanını elde ettiğim İslam Ahlak Düşünce-
si Projesi kapsamında, proje koordinatörü hocam Doç. Dr. Ömer Türker, ahlak 
metinleri derlemesi şeklinde bir kitap hazırlayıp hazırlayamayacağımı sorun-
ca, bu notların daha sistemli ve kapsamlı hale getirilebileceğini düşündüm ve 
neticede bu kitap şekillenmiş oldu.

Bu kitapta, her bir temel ahlak felsefesi problemi öncelikle, içerdiği ana 
soruların ortaya konması yoluyla tanıtılmaktadır. Peşinden ise felsefe tarihi 
boyunca söz konusu probleme ilişkin ileri sürülmüş teoriler, muhtelif tas-
nifler altında ortaya konmaya çalışılmaktadır. On sayfayı geçmeyen bu ön 
bilgilerin ardından, diğer teoriler nezdindeki konumu kabaca ortaya konmuş 
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olan yaklaşımların, temsil gücü en yüksek metinlerinden yapılmış seçki-
ler, kronolojik sırayla okuyucuya sunulmaktadır. Seçki metinler, filozofun 
konuya ilişkin teori veya cevabını en açık şekilde ortaya koyduğu pasajları 
okuyucuya aktarma gayesiyle belirlenmiştir. Bu nedenle bir filozofun ilgili 
metninin alıntısı birkaç satırlık tek bir paragraftan oluşabilirken, başka bir 
filozofun metninden yapılan alıntı beş sayfaya kadar çıkabilmektedir. Me-
tinlerin hacmi belirlenirken, beş sayfayı geçmeyen alıntılar yapma hedefi 
belirlemiş olduğumuz için, filozofun daha geniş hacimle konuyu tartışmış 
olmasına rağmen alıntının kesilmiş olması yahut filozofun pasajları arasın-
da bir tercihte bulunulmuş olması söz konusudur. Burada gaye, okuyucunun 
yorulmadan filozofun temel iddiasını anlaması ve daha ileri okumalar yap-
mak istiyorsa, filozofun hangi kitabındaki hangi bahislere bakması gerektiği 
hususunda bir fikir edinmesidir. Dolayısıyla bu eserin, daha derin akademik 
çalışmalar yapacak öğrenciler için işe yarar bir başlangıç noktası oluşturma 
işlevini haiz olması hedeflenmiştir.

Felsefenin bir bütün olduğu düşüncesinden hareketle seçkide, herhangi 
bir dönem, coğrafya veya isimle sınırlandırılmış bir literatür taranmamıştır. 
Bu nedenle kitapta, İlkçağ felsefesinin önde gelen bir isminin yanında bir 
İslam filozofunun, onun peşinden bir İslam kelamcısının, ardından da bir 
modern dönem Batı düşünürünün metni yer alabilmiştir. Bunun, kitabın 
okuyucusu olacaklara bölünmemiş, yapay sınırlarla birbirinden ayrılmamış 
bir felsefe tarihi görme -okuma imkanı- zevki tattırması en büyük gayeleri-
mizden biridir. 

Ahlak felsefesi alanında daha derin bir kavrayış elde edebilmenin, tarihi 
sürecin bir dökümünden öteye geçen, problem merkezli bir okuma yapmayı 
alışkanlık haline getirmekle mümkün olabileceği kanaatindeyiz. Ancak böyle 
bir gözle bakılabilirse, aynı problem üzerinde Aristoteles’in ve İbn Miskevey-
h’in, yahut Galen’in ve İbn Arabî’nin ayak izleri beraberce görülebilecektir. 
Sonra gelen bir filozofun öncekine ne eklediği yahut öncekinden ne aldığı, 
bir “ahlak düşünürü”nün eseriyle ahlak felsefesine ne kattığı, ancak problem 
merkezli bir okumayla kendini açığa çıkaracaktır. İşte bu kitabın endişesi bü-
tünüyle, söz konusu felsefi akışı görebilmek ve gösterebilmektir.

Eserde ahlak felsefesi problemlerinin ortaya konuşu ve ekollerin muhte-
lif şekillerdeki tasnifi elbette mutlak ve kusursuz olmayıp, tamamıyla kendi 
okumalarım ve bilgilerimle sınırlıdır. Seçilmiş metinler de yine benim oku-
ma-inceleme imkanı bulabildiğim eserlerden ibarettir. Şüphesiz problemle-
rin ve ekollerin ortaya konuşu da, seçilen metinler de çok farklı olabilirdi. 
Bu nedenle bu seçki bir başka ifadeyle benim ahlak felsefesi tarihinden an-
ladığım ve bildiklerimin bir dökümü gibidir, bir başkasınınki kuşkusuz daha 
farklı ve daha kusursuz olabilecektir. Seçilen metinler çok daha çeşitli yahut 
uzun olabilir, hiçbir dönem atlanmaksızın her dönemi temsil edici en az bir 
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düşünürün metni eklenebilirdi. Ancak bu bitimsiz bir çalışma, belki bir ömür 
boyu sürdürülebilecek bir iş olacağı için, ilk etapta hazırlayabildiklerimizi 
yayınlamanın daha isabetli olacağına, Ömer Türker Hocamın da ısrarlarıyla 
karar vermiş olduk. Dolayısıyla bu kitap, yeni metinlerin eklenmesiyle geliş-
tirilebilecek bir yapıdadır ve kısmet olursa ilerleyen yıllarda yeni baskılarda 
bu eklemeleri yapmak şimdilik en büyük hedefimizdir. 

Bu eserin ülkemizdeki ahlak felsefesi çalışmaları bakımından taşıması 
ümit edilen bir başka mühim tarafı, henüz Türkçe’ye kazandırılmamış pek 
çok çağdaş ahlak felsefecisinin metinlerinden seçmeler içeriyor olmasıdır. Bu 
eserde Robert Merrihew Adams, Linda Zagzebski, J.L. Mackie, John Hare, 
Carol Gilligan gibi isimlerin, kitapta ele alınan ahlak felsefesi problemleri-
ne dair kaleme aldıkları eserlerden en can alıcı pasajlar seçilmeye çalışılmış 
ve tercümeleri seçme metinler arasına konmuştur. Bu pasajlardan hareketle 
Türk okuyucusunun söz konusu isimlere ve felsefelerine aşinalığının oluş-
ması ve bu sayede söz konusu kişiler hakkında yüksek lisans ve doktora 
tezlerinin kaleme alınma imkanının artması, bu eserin dolaylı gayelerinden 
birisidir. Ayrıca bu çağdaş isimlerin, klasik dönem İslam filozoflarıyla aynı 
problem hakkında yazdıklarını görmek, bu farklı isimleri aynı şemsiye altın-
da değerlendirebilmek, yapılması muhtemel tez ve çalışmaların, geçmişle gü-
nümüzü birleştiren tarzda olabilmesi için de bir ümit verir düşüncesindeyiz.

Eserde yer alan seçme metinlerin tercümelerinin bir kısmı bize aitken, 
bir kısmı zaten mevcut olan yayınlanmış tercümelerden, hak sahibi yayınev-
lerinden tek tek izin alınmak suretiyle kitaba alınmıştır. Bazı metinler ise, 
konuyla ilgili çalışmaları olan arkadaşlarımız tarafından tercüme edilmiştir. 
Alıntılar yapılırken bazı yazım hataları yahut kitabın genelinde tercih edilmiş 
yazım kurallarına aykırı bir tercih varsa düzeltilmiş ve değiştirilmiştir. 

Seçme metinlerin alıntılandığı kitap isimleri, Türk okuyucusu tarafından 
genel olarak bilindikleri isimleriyle yazılmaya çalışılmıştır. Söz gelimi Mon-
tesquieu’nun eseri Kanunların Ruhu şeklindeki tercüme haliyle yer alırken, 
Gazzâlî’nin İhyâu ulûmi’d-dîn’i tercüme edilmeksizin orijinal haliyle yazılmıştır. 
Burada esas alınan, okuyucunun hangi eserden bahsedildiğini kolayca anlaya-
bilmesidir.

Son olarak bu eserin hazırlanmasında yardımını gördüğüm pek çok kişiye 
teşekkür etmek isterim. Öncelikle böyle bir eser hazırlamam için beni teş-
vik eden ve sürekli desteğiyle kitabın son haline gelmesini sağlayan kıymetli 
hocam Prof. Dr. Ömer Türker’e büyük bir şükran borçluyum. Bu eser, İLKE 
ve İLEM’in ortak çalışması olan İslam Ahlak Düşüncesi Projesi kapsamında 
hazırlanmış bir kitaptır. Bu nedenle projeyi destekleyen İLKE ve İLEM yöne-
ticilerine hassaten teşekkür etmek isterim. Yayınlarından alıntı yapmamıza 
izin veren yayınevleri ve çalışanları da, bu çalışmada dolaylı da olsa emek 
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sahibidirler, onlara da teşekkürü bir borç bilirim. Kitabı tekrar tekrar oku-
yarak kıymetli tashih ve önerilerde bulunan Kübra Bilgin, kütüphaneye gi-
demediğim zamanlarda benim kütüphanedeki elim ayağım olan dostlarım 
Selime Çınar ve Hacer Kontbay’a da müteşekkirim.

Bu kitap büyük oranda, henüz çok küçük olan kızım Hilal’in bana hediye 
ettiği zaman aralıklarında hazırlandı. Annesine verdiği bu dolaylı destekten 
dolayı kızıma da teşekkür etmem gerekli. Eşim Mehmet’in ise, gerek takıl-
dığım tercümelerde imdadıma yetişmesi gerek her daim desteği minnetle 
anılmaya değer. Her ikisine de sevgi dolu teşekkürlerimi sunuyorum. Gayret 
bizden, tevfik Allah’tandır.

Hümeyra Özturan
Altunizade, Şubat 2015




