




E T H İ K  P R O B L E M L E R

I.

Bu yazımızda ethiğin fenomen ve problemleri antropolojik - 
ontolojik bir esastan hareket edilerek ele alınacaktır. Ethik feno
menlerin, antropolojik-ontolojik temellere dayanması demek, on
ların var olan fenomenler olarak kökünü insanın konkret varlık 
bütününde bulması demektir. Halbuki ethik üzerinde yazılan ya
zılar, bu çok açık olan, insanın tabii hayatına bu derece yakın olan 
bu görüşün yanından geçiyorlar; ve üstelik insanı, içinde bulun
duğu münasebetlerinden kopmuş, boş bir kavramlar-yığını ola
rak görüyorlar. Bu yazıların, insanı akıl, Geist} istekler, psychovi- 
tal veya diğer bir ad altında psişik-metafizik veya biyolojik birer 
kavram olarak ele almaları; bu gibi teorilerin, tabii insan haya
tından uzaklaşmalarından doğmaktadır.

Burada bu teoriler terk edilmiş; bunların yerini, insanın 
konkret varlığı ve onun bu konkret varlığında temelini bulan fe
nomenler almıştır. Ethik saha, yani insanın hareket ve faaliyet
leri ve bunlara yön veren prensipler (kıymetler), var olan bir sa
ha olarak ele alınmıştır. Halbuki insanı ve fenomenlerini özel 
bir varlık-sahası olarak göremiyen teoriler, bu fenomenlerin süb- 
jektivliği ve relativliği üzerinde durmuşlar; ve bu yüzden de on
ları insanın konkret hayatına uygun bir şekilde araştıramamış- 
lardır. Hattâ modern teoriler bile, ethik kıymetleri, insanın ha-
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reket ve faaliyetlerini, birbirinden apayrı sahalar olarak ele al
makla, kıymetleri, Platon’un «iclee» ler-âlemi gibi, insanın hare
ket ve faaliyetlerinin dışında görmeğe, göstermeğe çalışmışlardır.

Antropolojik-ontolojik esaslara dayanan ethik ise, insanın ha
reket ve faaliyetlerini, onların «determination» prensipleri olan 
kıymetleri (prensipleri) bir bütün olarak görmektedir. Ontolo- 
jik-antropolojik temellere dayanan ethik, bu «bütün)) e ((ethik - 
gerçeklik» adını veriyor ve bu «ethik-gerçeklik»'in tahlil ve tas
viri de ethiğin kendisini veriyor.

Buna göre böyle bir araştırma, bir taraftan bu «gerçeklik-bü- 
tünü» nü meydana getiren unsurların «varlık-nevileri» nin ka
rakterini tesbit etmeğe çalışacak; diğer taraftan bu varlık nevile- 
rinin nasıl olup da bir ((bütün» teşkil ettiğini gösterecektir. İşte 
ethik fenomenlerdeki ontolojik temel de bu noktada ifadesini bul
maktadır.

Bu, bize aynı zamanda ethik sahanın temelini bilgi teorisin
de, psikolojide, sosyolojide veya herhangi metafizik-gnoseolojik 
bir teoride arayan yazıların neden başarısız kaldıklarını, neden 
insanın tabii hayatından uzaklaştıklarını göstermektedir.

Gerçi ethik sahanın var olan bir saha olarak meydana çık
ması, onu ontolojiye bağlamaktadır; fakat ethik saha ile felsefî 
antropoloji arasındaki ilgi, ontoloji ile ethik arasındaki ilgiden 
daha sıkı ve daha içtendir. Çünkü insan hakkındaki görü'ş, ethik 
görüşün ((yön)> ünü tayin eder. Nitekim insanı dııal bir varlık 
olarak gören düşünürler, bilgi fenomenini, ethik ve sanat feno
menlerini de bu dııal (ikili) görüş bakımından ele almışlardır.

II.

Bilgi fenomeni ile ethik bakımından görüşleri oldukça bir
birine zıt olan üç filozofu, meselâ D. Hume’la Kant'ı ve zamanı
mızın bir filozofu olan Max Scheler’i ele alalım.

D. Hume için insan bir «duyular-varlığı» dır. Böyle bir var
lık olarak kabul edilen insanın bilgisi de (dmpression» lardan 
meydana gelir; bu tâbirin mânası da şudur: B ir şeyi direkt gör
me, işitme, isteme, bir şeye direkt dokunma, bir şeyden direkt
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kızma, nefret etme, bir şeyi direkt sevme v.s. Her çeşit objelerle 
doğrudan doğruya temasa gelen bu duyuların birbirleriyle birleş
mesi, azalması, çoğalmasıyla bilgi meydana gelmektedir.

Hume, «impression» un karşısına da «idee»’leri (ideas) ko
yuyor; «idee» 1er, duyuların —  impression’ların —  kopyalarıdır; 
bundan dolayı da «idee»’ler, «impression»’lardan daha donuk, 
soluk, cılız, daha cansız ve daha kuvvetsizdirler. «idee» leri birbi- 
riyle birleştiren alışkanlık, experience ve bunlafin, yani' «idee» 
lerin yan yana bulunmasından, aynı zamanda olup-bitmesinden, 
birbiriylc temas halinde bulunmasından, birinin, diğerinin sebe
bi olması gibi kaıısalite'den ibaret olan association kanunlarıdır.

D. Hume’un bilgi problemine ait olan bu fikirlerinden, onun 
ethiğini, insan hakkındaki görüşünü, hattâ estetiğini çıkarmak 
mümkündür, ister Hume, felsefenin bu dallarına ait bir yazı yaz
mış olsun veya olmasın; kaldı ki Hume’un moral hakkında yaz
dığı bir eser de vardır.

% Hume’un bu yazılarında ortaya çıkan insan, her şeyini du
yulara borçlu olan bir varlıktır; ahlâkî bir hareket veya Tanrı fik
ri veyahut diğer herhangi bir saha, ya duyulardan meydana gel
mekte veyahut da onların kopyalan olan ((idee» lerden doğmakta
dır. Her «idee» ise, ancak kendisinden önce var olan «impressi
on» lara dayanır.

Gerçi Hume’un gözönünde bulundurduğu insan, dual bir 
varlık gibi görünüyorsa da, aslında o, dual bir varlık değildir; bir 
bütün teşkil eden bir «duyulan) varlığıdır.

III.

Kaııt'da durum daha açıktır. Çünkü Kant, bütün yazıların
da insan problemlerine çok ehemmiyet vermiş ve insanı da dual 

bir varlık olarak görmüştür. Kant'ın bu dııal görüşü, kökü
nü varlık-âlemini ikiye bölmesinde bulur. Kant, varhk-âlemini 
görünüş ve «kendi başına varlık» diye ikiye ayırır; ve aynı görü
şü insana tatbik eder. İnsan da iki sahaya bölünür: ı. İnsanın ta
bii varlık-sahası; 2. Onun akıl-varlığı sahası.

insanın tabii varlık-sahası, duyular, duygular, ernotional sa
ha, temayüller, bir kelime ile bütün psişik sahadan meydana ge
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lir. İnsanın tabii varhk-sahası, zamaıı-mekân içinde bulunan her 
şey gibi, kausalite ile diğer tabiat kanunlarına tâbidir. Nasıl ki, 
görünüş âleminde tesadüflere bağlı olan olaylar yoksa, insanın 
tabii varlığı da zaman-mekân içinde yer alan herşey gibi, pren
sipler, kanunlar tarafından tayin edilmiştir. Nasıl ki, kanunları 
bilinen fizik olayların, akış-tarzını önceden kestirmek mümkün
se, ayni şekilde insanın tabii varlık tarafına ait olan olayların akı
şını, varacakları yeri, prensip bakımından önceden hesap etmek 
mümkündür. Psikolojinin empirik ve denemeler yapan bir ilim 
olması da, psişik sahanın bu özelliğine dayanır. Nasıl tabiat ilim
leri matematiği kendi sahalarına tatbik ediyorlar, kesin neticeler 
elde ediyorlarsa, bir gün gelecektir ki, psikoloji de matematiği 
kendi sahasına tatbik edebilecek ve aynı neticelere varacaktır. Bu
gün Kant’ın bu genial tahminleri kısmen gerçekleşmiştir de; nite
kim psikoloji, istatistik metodunu tatbik ediyor; ve bir çok araş
tırmalarında matematikten faydalanıyor.

Kant, insanın tabii varlık tarafına lıomo phainomenon, akıl 
varlığı-sahasına da homo noumenon adını verir. İnsan, tabii var
lık tarafıyla canlı ve cansız tabiatı meydana getiren varlık-âlemi- 
nin bir unsurudur; insanı anorganik tabiattan ayıran vasıf da, 
onun canlılığıdır; fakat insanı organik varlığın üstüne çıkaran 
hiçbir özelliği yoktur. İnsanın zekâsı (anlayış kabiliyeti), kendisi
ne ancak dışa ait olan belirli kıymetler kazandırabilir; ama ona 
üstün bir yer sağlıyamaz. Zira «insan, tabiat-sistemi içinde (homo 
phainomenon: animal rationale olarak) kaldıkça, ehemmiyeti az 
olan bir varlıktır; ve yeryüzünde yaşıyan diğer hayvanlarla ken
disi arasında ortak bir kıymet ifade eder; hattâ insanın hayvan
dan fazla olarak bir zekâya (bir anlayış kabiliyetine) sahip olması, 
kendisine ancak bir dış-kıymet kazandırabilir.»1

«Akıl sahibi bir tabiat-varlığı (homo phainomenon) olarak, 
insanın duyular-diinyasmdaki hareket ve faaliyetlerinin sebebi, 
onun aklı olsa bile, böyle bir durumda henüz onda bir ((vazife» —  
«bağlanma» —  bahis konusu olamaz.»2 Çünkü böyle bir ((bağlan
ma)) insanın başka bir tarafına aittir; bu taraf ise, insanın tabii 
varlığının tamamiyle zıddı olan bir «yanı» dır. İşte Kant, insa
nın bu tarafına, onun akıl-varlığı «yanı» veyahut aynı mânaya gel

1 Kants Werke, herausgegcben voıı Cassirer, Band 7, s. 246.

-• Kants Werke, Band 7, s. 228-229.
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mek şartıyla «homo noumenon') yanı adını verir. İnsanın lıonıo 
noumenon ((varlığı» ise üç unsurdan meydana gelir: ı. Akıl; 2. 
Kişilik (şahsiyet); 3. Hürriyet. İnsanı hayvan varlığının üstüne çı
karan, onu kausal kanunlara bağlı kılan tabiatın karşısına aulo- 
nom bir varlık olarak koyan da bu unsurlardır.«

Bu dualite, bilgi sahasında «idrâk» ve kavram şeklinde mey
dana çıkar. Gerçi bu dualite, Kant’ın asıl «dual görüş» üne da
yanır. Fakat bu, henüz «temelli» bir dualite değildir; çünkü 
((idrâk» ve kavram, daha insanın tabiî tarafına, yani onun homo 
phainomenon tarafına aittir; yani ayııı ((yan» ın dual (ikili) bir 
görüş şeklinde ortaya çıkmasından ibarettir. Asıl dualite, Kant’ın 
ethiğinde meydana çıkar; çünkü ((temelli» elan, Kant’ın antro
polojik görüşüne ait olan dualite, ilk defa.ethik sahasında kesin 
ifadesini bulur.

Ethik sahasındaki dualite, gerçekten fundamental (temel
li) olan bir dualite9dir; bu, aynı zamanda ethik’le insan felsefesi, 
yani felsefî antropoloji arasındaki sıkı münasebeti de göstermek
tedir. Burada ilk defa Kant, insanı homo phainomenon ve homo 
noumenon olarak birbirinden apayrı iki sahaya bölüyor. Kant, 
homo phainomenon (tabii varlık) tâbirinden, daha önce de işaret 
edildiği gibi, her türlü temayülleri, arzu ve istekleri, emotional 
sahayı anlamaktadır. Homo noumenon (akıl varlığı) tâbirinden 
de, ratio mânasına gelmeyen aklı ve onunla birlikte ortaya çıkan 
autonomie ve kişiliği anlar demiştik.

Tem ayüller sahasında, yani insanın tabiî-varlık sahasında 
hypothetik uimperativ» /er, insanın akıl-varlığı sahasında da bir 
ahlâk kanunu olan kategorik «imperativ» geçerliktedir. Çünkü 
akıl sahası, noumenal bir varlık-sahasıdır; temayüller sahası ise, 
phainomenal bir varlık-sahasıdır. Birinci varlık-sahası içinde ka
lan insan, ahlâk kanunlarına uygun hareket eder. İkinci saha için
de bulunan ise, ahlâk kanunlarına aykırı hareket eder. Böylece 
insan, birbiriyle çarpışan ve birbiriyle çatışma halinde bulunan 
bu iki âlemin birleştiği bir mücadele sahasıdır; ancak birincisi 
içinde bulunan insan hürdür; İkincisi içinde yaşıyan insan ise 
baelıdır.1w

1 Bak ; T. Mengüşoğlu, «Objektivlik ve Sübjektivlik Fenomeninin Felsefi 

Antropoloji Bakımından Tahlili», Felsefe Arkivi.
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IV.

Max Scheler’e gelince: Buradaki durum, dış görünüşüyle, 
yani kullanılan tabirler bakımından, bize değişik bir görüşmüş 
gibi görünür; fakat bu, sırf bir görünüşten ibarettir. Tabirlerin 
ayrılığı bir tarafa bırakılırsa, her iki filozofun birbirine ne ka
dar yaklaştığı görülür. Nitekim bu noktayı «Kant ve Scheler’de 
insan problemi» adlı yazımız da göstermiştir. Bu yazıda gösteril
diği gibi, Scheler’de insan yine dııal bir varlıktır; Scheler, insa
nın bir tarafına Geist adını, diğer tarafına da psychovital saha adı
nı verir.

Burada da insanı, insan yapan, onu hayvan âleminden kesin 
bir şekilde ayırt eden, onun Geist tarafıdır. Scheler’e göre, Geist 
bir şahsa bağlı olup a Aflardan meydana gelir; bu «akt» ların 
merkezinde daima bir şahıs bulunur; şahıs bu «akt» ların ger
çekleştiricisidir. Esas itibariyle «Mens veya Geist bir X ’dir; eğer 
cnu tasvir etmek gerekirse, bu tasvir şu şekilde yapılabilir:.. Geist 
tabiri, akıl kavramını içine alır; fakat onda aynı zamanda bir 
idee-şuuru vardır; diğer taraftan Geist"m hususî bir «idrâk»-tarzı 
vardır ki, bu «idrâk», varlığın esas yapısına ve bu esas yapının 
muhtevalarına yönelir; bundan başka Geist, iyilik, sevgi, nefret, 
pişmanlık, saygı vs. gibi emotional-irâdî bir nevi «akt» 1ar gru
bunu da içine alır1. Geist'ın  diğer mühim bir özelliği de onun 
«her şeyi obje haline getirmesi, fakat kendisinin obje haline ge
tirilememişidir»2; Geist’?l sahibolmak «hür olmak, organik du
rumlara tabi olmamak, müstakil olmak demektir»3.

Halbuki insan, psychovital tarafıyla tamamiyle bağlıdır; 
hattâ insan psychovital yanı ile hayvan ve nebat âlemine bağla
n ır  ve insandaki bu psychotival saha, bütün canlılar arasında or- 
tak olan bir sahadır.'M.

Scheler’de insan nasıl iki sahaya ayrılıyorsa, ethik saha 
da ikiye bölünür: ı. Vital kıymetler sahası; 2. Mânevî kıymetler 
sahası. Vital kıymetler, psychovital varlık sahasına; mânevî kıy
metlerse Geist* ̂  dayanırlar. Fakat bu her iki kıymet sahası ara
sında sıkı bir ilgi vardır. Halbuki Kant’da tabiî varlık-sahasıyla

1 Max Scheler : «însan vc Kâinattaki Yeri», s. 30.

- Max Scheler : Aynı eser, s. 31.

* Max Scheler : Aynı eser, s. 41.
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akıl varlığı sahası arasında bir mücadelc vardı. Gerçi Scheler’de 
de bu mücadele ortadan kalkmış değildir; fakat başka bir ad al
mıştır. Kıymetler arasındaki bu mücadeleye Scheler ((Kıymetlerin 
çatışması» adını verir. Halbuki Kant’da insanın ahlâklı olabilme
si için, onun temayüllerinden sıyrılması, onlara karşı koyması 
gerekir.

Scheler’de ise diğer kıymetler, mânevi kıymetleri temellen' 
dirir, yani mânevi kıymetler temelini ötekilerinde bulurlar. Bu, 
aynı zamanda Scheler’in insan hakkmdaki görüşünde bir gedik 
açıyor. Fakat burada bizim için bu gibi gedikler veya zıtlıklar 
üzerinde durmanın bir ehemmiyeti yoktur. Burada bizim için 
mühim olan nokta şudur: E th ik le  insan felsefesi, diğer bir ta
birle felsefî antropoloji arasında sıkı bir ilgi vardır; bu ilgi, bil
hassa düşünürlerin insan hakkmdaki görüşlerinde meydana çıki' 
yor. İmdi, insanı dııal bir varlık olarak gören- bir düşünür, ethik 
sahayı da dııal görmek ve bu dııal görüşünü, insan hakkmdaki 
dııal görüşüyle münasebete getirmek zorunda kalıyor. -

V.
I

1 Halbuki felsefî antropoloji için insan, konkret} bölünmiyen 
ve hattâ bölünmesine imkân olmıyan bir varlıktır; hattâ biz, bir 
düşünürü insanı parçalamaya sürükliyen sebepleri de yayımla
nan yazılarımızda göstermeğe çalışmıştık. Yayımlanan yazıları
mızda esasları ortaya konulan felsefî antropolojimizin insan hak- 
kındaki görüşünün, yeni bir ethik görüsü de birlikte getirmesi 
tabiidir1/-

Nasıl ki, felsefî antropoloji, insanı bütünlüğü ile ele alı
yorsa, bu yeni ethik görüş de insanın bütün hareket ve faaliyet
lerini göz önünde bulundurmak zorundadır, yani bütün insan 
hareket ve faaliyetleri parçalanmadan, olduğu gibi ele alınmalıdır.

İnsanın hareket ve faaliyetleri tabiriyle çok konkret şeyler 
anlaşılmalıdır: İnsanın günlük hayattaki konuşmaları, münaka
şaları, tavır takınmaları; insanın bir şeyi savunması veya bir şeyi 
reddetmesi, bir şeyi sevmesi veya bir şeyden nefret etmesi, bir

* Bu fikirler için bakınız : «Kant ve Scheler’de İnsan Problemi» ile Fel

sefe Arkivi’nde çıkan yazılar ve bilhassa «Ontolojik Esaslara Dayanan Felsefi 

Antropoloji Haklcnda Düşünceler.»
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şeyi hoşgönnesi, benimsemesi veya ondan tiksinmesi; birine ve
ya bir miiesseseye karşı saygı göstermesi veya saygısızlık göster
mesi; insanın hareketlerinde, yaptıklarında, ettiklerinde müsta
kil veya bağlı olması; vardan bir sosyal düzen karşısında, olup 
bitenler karşısında takındığı positiv veya negativ tavırları; yine 
insanın günlük hayatta ve sosyal sahada geleneklere dayanan ta
vır vc hareketleri, başkasına karşı davranışları; insanların birbi
riyle selâmlaşmaları ve bu selâmlaşmalardaki tavırları; insanın 
sahasındaki tutumları; bir insanın diğer bir insanla ve insanın 
diğer şeylerle olan münasebetleri vs. gibi hareket ve faaliyetleri, 
hep ethik sahası içinde yer alır.

Gerçi günlük hayatta hiç kimse, ethik adını alan felsefe dalı
nın adını anmaz; fakat ethiğin incelediği saha ile herkesin sıkı 
bir ilgisi vardır. T ıpkı biyolojinin canlılıkla olan ilgisi gibi> ger
çi ethiğin tetkik sahası, insanın hareket ve faaliyetleri, bu hare
ket ve faaliyetlerin temelini teşkil eden prensipler (kıymetlen
dir. Fakat günlük hayat ethiğin tetkik sahasına ahlâk adını ve
rir; ama günlük hayatta ahlâk hakkında dönüp dolaşan düşün
celer, görüşler, hiç de açık değildirler; üstelik çek mânalıdırlar 
da; nitekim biyolojik olayların bir tümü olan canlılık da öyle
dir. Zira günlük hayatın canlılıktan anladığı şey çok belirsizdir; 
ancak burada hususî bir bilgiye, edinilmesi gereken bir bilgiye 
ihtiyaç vardır; bu sebepten dolayı da bu sahaya herkes burnunu 
sokmaz. Halbuki ahlâk sahasında herkes kendisini bir otorite 
sanır.

Bilindiği gibi, günlük hayatta ahlâk tabirinden herkes, her 
çevre, çeşitli şeyler anlar; ve hattâ bu da şahıstan şahısa, çevreden 
çevreye değişir; meselâ, ticaret sahasında bir ticaret ahlâkından 
bahsedilir; fakat bu tabirden her memlekette başka şeyler anla
şılır; meselâ, bazı doğu memleketlerinde kazanç, miktarı, tarzı, ne 
olursa olsun, mademki kazanılan bir şeydir, ticaret ahlâkına da 
uygun olarak kabuledilir. Günlük hayatta yine bir iş, bir mes
lek ahlâkından vs. den bahsedilir; burada da aynı şey bahis ko
nusudur.. Meselâ, işinde, mesleğinde devamlılık göstermek bir 
çok hallerde takdir edilir; bu devamlılığın muhteva bakımından 
ifade ettiği şey üzerinde durulmaz. (Meselâ, bizim memleketin 
büro ve dairelerinde olduğu gibi.)

Bazı dar görüşlü, görgüsüz çevrelerde, bir insanın hareket
leri, görünüş sahasına çıkan hayat-tarzı, kasaba veya mahallenin

7  O  •  A • /
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geleneklerine uygun clüşüyorsa, bu hareketler vc hayat-tarzı ah
lâklı sayılır; aksine hareket edense ahlâksızdır. Öyle çevreler var
dır ki, oralarda alkol kullanmak bir ahlâksızlık sayıldığı halde, 
kilo ile sattığı şeyi, eksik tartmak bir ahlâksızlık .değildir; çünkü 
bu Jıareket kimseye gösterilmeden yapılıyor; alkol de kimseye 
gösterilmeden içilir ve hiç kimse bunun farkında olmazsa, böy
le bir kimse de ahlâklı bir insan olarak kabul edilir. Çünkü bu 
gibi durumlarda görünüş mühimdir; insanın kendi kendisine 
karşı olan sorumluluğu unutuluyor. Halbuki ethik bakımdan 
kıymetli olan bu sonuncusudur. -

0

D in in ‘her şeye karıştığı, her sahada hâkim bir rol oynadığı 
devirlerde veya çevrelerde bir adin ahlâkı» ndan bahsedilir. Me
selâ, bir miîslüman için oruç tutmak, beş vakit namaz kılmak, 
hacca gitmek, zekât vermek vs. gibi hareketlerde bulunmak, di
nî ahlâka uygun hareket etmek demektir. Fakat bu gibi çevreler 
ve devirlerde çocukların yalan söylemeleri, hilelere başvurmala
rı, dürüst yetişmemeleri, dürüst hareket etmemeleri pekâla hoş 
görülebiliyor; hattâ bu gibi çevrelerde doğruluk, dürüstlük bir 
nevi «saflık»; kurnazlık, «açıkgözlük» ise beğenilen, övülen bir 
vasıf olarak kabul ediliyor.

Bizde bazı çevrelerde ve bir çok müslüman memleketlerin
de kadınların çürük inançlara göre hareket ederek örtünmesi ve 
erkeklerden ayrı kalması, onlara katılmaması bir nevi ahlâklılık 
sayılıyor; bunun aksine hareket edenlerse, ahlâksız sayılıyorlar. 
Bizler lisedeyken, «memleketin ' ahlâkı bozuluyor» denildiği za
man da, hep bu gibi çürük inançlardan sıyrılmağa çalışan inkı
lâpçı davranışlar gözönünde bulunduruluyordu. Böylece aslında 
pesitiv olan bir durum, negativ olarak görülüyor. On beş-yirmi 
sene önce, evin çocuklarından belli davranışlar beklenirdi; bun
lara uymıyanlara «ahlâkı» yerinde olmıyan kimseler gözüyle ba
kılıyordu. Bu misâller daha da çoğaltılabilir.

Çağımızda bir de topluluk ahlâkından veya sosyal ahlâktan 
bahsedilmektedir. Bu, bir zamanlar bizde de meda haline gel
mişti; bu moda bilhassa bir «dogma» olarak «mâşerî vicdan» tabi
rinin Ziya Gökalp tarafından ortaya atılmasıyla kuvvetlenip yer
leşti. Bizden önceki nesil, bu geleneğe halâ da bağlı kalmıştır. 
Bir «mâşerî vicdan» ın veya «mâşerî şuur» un bahis konusu ola- 
mıyacağı açıktır^çünkü şuur, vicdan, ancak biopsişik bir varlık 
olan, bir bütün teşkil eden tek insanda bahis konusu olabilir; her
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ferdin ayrı ayrı vicdanı ve şuuru vardır; afıcak bu fertler, bir 
azınlık veya çoğunluk olarak bazı hallerde bir «şey» üzerinde 
birleşebilirlerj/Fakat böyle bir birleşmenin temeli tamamiyle baş
kadır. İmdi topluluk ahlâkı tabiriyle kastedilen şey, bir toplulu
ğun kendisi tarafından konulan kaide ve düzenlere veya mevcut 
birleştirici geleneklere göre, o topluluğun hareket etmesi demek
tir.

İlim ve felsefeye ait yazılan el kitaplarında da ahlâktan çeşit
li şeyler anlaşılmaktadır. Aslında bizdeki ahlâk tabiri, latincedeki 
moral (moralis) kelimesinin karşılığıdır; ve umumiyetlç denilir 
ki, moral, ahlâk, relativ’dir; burada, bu memlekette iyi olan bir 
hareket, Çin'de kötü bir hareket olarak kabul edilir; yahut hırsız
lığın her zaman kötü bir şey olarak kabul edilmediğine dair eski 
Ispartalılar misal olarak verilir (kaldı ki, bu misâl de yanlıştır; 
Ispartalılar kendilerinin değil, yabancıların malı için böyle dü
şünüyorlardı.).

Gerçekten çeşitli devirlerde yaşıyan nesillerin alışkanlıkları, 
ticaret, meslek, iş, çalışma hakkmdaki görüşleri değişiktir; mese
lâ, eski Greklerde çalışmak ayıp sayılırdı; ancak bir şey yaratabi
len bir kimse için çalışmak ayıp sayılmazdı; yoksa çalışmak köle
lerin bir işiydi. Osmanlı İmparatorluğunda, hattâ Cumhuriyet 
devrine kadar Türklerin ticaretle uğraşması, el sanatları öğren
meleri de ayıp sayılırdı; T ürkler daha ziyade memur olmağa 
heves ederlerdi. Bugün durum tamamiyle değişmiştir. Yine eski 
devirlerde herkes, hiç değilse çoğunluk, yaptığı işe hile karıştır- 
mazdı; meselâ bir kunduracı, hazırladığı bir ayakkabıyı kendisi 
giyecekmiş gibi, en sağlam malzemeden yaparmış; şimdi bu ta
mamiyle değişmiştir. Günün birinde yine iş ve ticaret hayatında 
hilenin azalması mümkündür.

İmdi çeşitli devirlerde yaşıyan nesillerin yalnız alışkanlık
ları, ticaret, meslek, iş vs. hakkındaki görüşleri değişmez; aynı 
zamanda sosyal çevreye ait durumları, hattâ otomatlaşan kaide ve 
gelenelderi de çok değişebilir. Dün bir çok doğu memleketlerin
de bir gencin ana-babasının, hocaların yanında sigara içmesi hoş 
görülmezdi; bugün bu tamamiyle değişmiştir. Fakat bütün bu 
değişikliklerin ahlâkla ilgisi yoktur; bunların hepsi de alışkan
lıklar, gelenekler sferine ait olan davranış-tarzlarıdır.

İşte gerek aydınlar çevresinde, gerekse elkitaplarında karşı-

n



taştığımız ve değişikliklere uğradığı ileri sürülen şeyler, yukarı- 
danberi saydığımız fenomenlerdir. Elkitapları, bir devre ait olan 
kaide, gelenek ve davranış-tarzlarına positiv moral adını ver
mektedirler; bu tabirden de geçerlikte olan scsyal kaide, gelenek 
ve dgvranış-tarzları anlaşılmaktadır. Nitekim hukuk ilimlerinde 
de positiv bir hukuktan bahsedilir; bununla da geçerlikte olan 
kaidelerle, yetkili organlar tarafından konulan kaide ve kanun
lar kastedilir. Meselâ, dün şu veya bu şekilde yazı yazmak, fikir 
beyan etmek, ağır cezaları gerektirmekteydi; fakat bu, hukukun 
kendisi, yani hak ve adalet gibi prensip ve kıymetlerin kendileri 
değil, muayyen siibjektiv tavırların, görüşlerin bir ifadesidir.

Ethik, yukarıdan beri saydığımız bu fenomenlerle uğraş
maz; ethik, insanın bütün hareket ve faaliyetlerinin temelini, ya
ni onun konuşmalarında, tartışmalarında, tavır takınmalarında, 
bir şeyi savunmasında veya reddetmesinde; bir şeyi sevmesinde 
veya bir şeyden nefret etmesinde, bir şeyi beğenmesinde veya be
ğenmemesinde, bir şeye saygı göstermesinde veya göstermeme
sindeki temeli tetkik eder. Demek oluyor ki, insanın hareket ve 
faaliyetlerini hususî bir problem sahası olarak araştıran, bu saha
nın varlık-karakteriyle, onun temelini teşkil eden (yani bu saha
yı tayin eden) prensiplerin (kıymetlerin) varlık-karakterini, insa
nın hareket ve faaliyetlerinin bağlı veya müstakil olduklarını tet
kik eden bilgiye etlıik adı verilmektedir.

Gerçekten insanın bütün hareket ve faaliyetleri, herhangi 
bir temele dayanırlar; bu temel, hareket ve faaliyetlerimizin yö
nünü tayin eden bir temeldir. İnsanın hareket ve faaliyetlerinde 
böyle bir temel, eksik olmadığı için, ethik bütün insan hareket 
ve faaliyetlerinin bir bilgisi oluyor; ve bu yüzden de ethiği çok 
geniş bir varlık-sahası ilgilendiriyor. Çünkü, böyle bir temele 
dayanmayan hiçbir insan hareket ve faaliyeti yoktur; hiçbir in
san faaliyeti, bu faaliyeti tayin eden temele karşı kayıtsız değil
dir; bu temele, tayin edici bu temele, biz «kıymet» adını veri
yoruz.

Halbuki şimdiye kadar ethik, insanın hareket ve faaliyetle
rinin «bütün)) ii üzerinde değil, ancak onların dar bir sahasını 
kaplayan «olması lâzım» ın veya «olması gereken» in üzerinde 
duruyordu. Nitekim insan hakkındaki görüşler de, ya onun 
«akıl-varlığı» veyahut da «tabiî varlığı)) üzerinde duruyorlardı; 
çünkü, ethik’le insan hakkındaki görüşler arasında sıkı bir mii-
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nasebet vardır. İmdi ethikde yapılan araştırmalar da yalnız bu 
dar saha üzerinde duruyorlardı.

Böyle bir ((duruş» un sebepleri yalnız antropolojik değildir: 
onun tarihî sebepleri de vardır.

VI.

Felsefenin başlangıçlarından, bilhassa Aristoteles’den.beri, 
felsefenin uğraştığı veya uğraşması gerektiği sahaları şu suallerle 
sınırlandırmak alışkanlık haline gelmiştir: ı . Ne bilebiliriz? 
2. Ne yapmamız lâzım? 3. Şimdiki hayatımızla sonraki hayatı
mız için ne ümit edebiliriz? 4. Kant, bu üç suale, bir dördüncü
sünü katmıştır ki, bu da ((insan nedir?» sualidir. Başka bir yazı
mızda söylediğimiz gibi, felsefenin başlangıçlarına ait olan bu 
üç sualle, Kant’ın bu suallere kattığı dördüncü sual, metafizik 
sualleridir1.

Felsefenin bu durumu, aynı zamanda bize başlangıçta fel
sefenin, fenomenlerden veyahut da fenomenlerin tasvir ve tahli
linden hareket ederek, bu fenomenlerde meydana çıkacak meta
fizik problemleri ele alacağı yerde, onun doğrudan doğruya me
tafizik suallerle uğraştığını gösteriyor. Bu durum, adetâ insan bil
gisinin bir kaderi oluyor; zira insan bilgisinin başlangıçları, dai
ma çok sonraları, yani araştırma neticesinde ortaya çıkması ge
reken metafizik problemleri öne almış ve onlar üzerinde dur
muştur. Günlük hayattaki durum da bundan farklı değildir; gün
lük hayatta yaptıkları ve ettikleri, yahut yakın veya uzak çevre-' 
sindeki fenomenler üzerinde düşünen insan da böyle hareket 
eder; o da felsefenin en sonunda uğraşacağı problemleri öne alır. 
Felsefe ve umumiyetle bilgi, insan hayatının düpedüz bir deva
mı olması dolayısiyle, felsefede de durumun başka türlü olma
ması 'gerekir. -

Gerçekten dikkat edilirse, hayatla sıkı bir ilgisi olan eski 
Grek felsefesi, daima her şeyin temelini, prensiplerini, kaynağını 
sormuş ve onlar üzerinde durmuştur; meselâ, Thales, her şeyin 
kaynağını tek bir prensibe, tek bir Arche ye götürmüş ve buna 
su adını vermiştir. Anaximander ise, Peras ve Apeiron;  Parme-

1 T. Mengüşoğîu: Kant ve Scheler’de însan Problemi,
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nides, düşünme ve varlık üzerinde durmuş; Heraklit, her şeyin 
temelini logos ve oluşta görmüştür. Daha sonraki Grek filosof- 
lannda da durum, başka türlü olmamıştır. Nitekim Platon ve 
Aristoteles’den itibaren, metafizik problemler yine ön plânda 
yer almışlardır. Meselâ, Platon*da görünüş ile noumenon ve bun
lar arasındaki münasebet ele alınmıştır. Aristoteles’de form-mad- 
de, dynamisj cnergeia, oıısia gibi temel prensipler ele alınarak, 
her şey, ya onlara götürülmeğe çalışılmış veyahut da, her şeyin bu 
esas-prensiplerin birinden veya bir çoğundan meydana geldiği id
dia edilmiştir. 

t

Eski Grek felsefesinin bu geleneği, uzun asırlar boyunca de
vam etmiştir. İlk defa D. Hume ve Kant bu geleneğe son ver- 
mislerdir. Her iki filosof da, felsefenin, umumiyetle bilginin, 
fenomen-temelini, metafizik problemlerden ayırt etmeğe ve on
ları birbirinden ayrı birer problem-sahası olarak incelemeğe 
çalışmışlardır. Fakat ilim ve felsefede ((yasak» diye bir şey olma
dığı için,, yine felsefe ile uğraşanlar, veyahut kendi sahalarıyla ye
tinmeyen ilim adamları, bahis konusu olan metafizik problemle
ri «ön» plâna almaktan kaçınmamışlardır.

Nitekim bugün bile felsefenin kenarında -bulunanlar, felse
fenin ((bütünü» nü bir metafizik olarak görürler; meselâ derler 
ki, felsefe, «hakikati» yahut «ilk» ve «son» şeyleri arar; bu- tabir
lerle de çeşitli şeyler kastedilir; daha doğrusu bu tabirlerle neyin 
kastedildiğini kestirmek güçtür; üstelik onlar bu metafizik prob
lemleri de «bilmece)) çözer gibi çözerler; veya hiç değilse bilmece 
gibi çözmeğe çalışırlar.

Böylece felsefenin başlangıçlarında daima «imkân» proble
minden hareket edilmiş, fenomen-temeli gözden kaçırılmış, ya
hut da bu fenomen-temeli ile bu fenomen-temelinin tasvir ve tah
lilinden meydana çıkabilecek metafizik problemler birbirinden 
tecrit edilmiştir. İmdi felsefenin bu birinci suali de, bilginin 
«imkânı» nı sorup soruşturan bir sual olmuştur. Bunun mânası 
şudur: Bilginin fenomen-temeli araştırılmadan, göz önünde bu
lundurulmadan doğrudan doğruya onun «imkânı» üzerinde du
rulmuştur ve durulmaktadır.

Halbuki felsefî antropoloji —  insan felsefesi —  bakımın
dan bilgi, insanın yaşamak için, hayatta kalmak için dayandığı bir 
temel-şarttır; nitekim felsefî antropoloji, bu fenomeni ifade etmek
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için, bilgiye insanın «varlık şartı» adını veriyor; yani bu ta
birle bilgi olmadan, insan da yoktur demek isteniliyor. Eğer 
bilgi, insanın dışında bulunan, onunla ilgisi olmayan bir şey 
olsaydı, o vakit bilgiye istediğimiz şekilde bakabilirdik; ve onu 
istediğimiz şekilde ele alabilirdik. Halbuki bilgi, insanın, haya
tının bir «temel-şartı» dır; onun hayatının bir devamıdır; çünkü 
bilgi, yaşamamızı veyahut da yok olmamızı sağlıyan bir temel- 
unsurdur.

Bu sebepten dolayı, biz bilgiye istediğimiz şekilde bakama
yız. Çünkü yaşamamız, hayatımız, bu dünyadaki yerimiz bilgiye 
dayanır. Ancak bilginin bu ve buna benzer fenomenleri in
celendikten sonradır ki, sıra onun «imkânı» ile ilgili suallere 
gelir; ancak bu takdirde böyle sualler sormak da yerinde olur. 
Meselâ, bilginin'süje ile obje arasında bir münasebet olduğu, bu 
münasebeti kuran bağlar («akt» 1ar), bu bağların hedefi —  yani 
hakikat, araştırma, ilerleme vs. gibi fenomenler— tasvir ve tahlil 
edildikten sonradır ki, bu  bağların nasıl mümkün oldukları ve 
süjeniıı objeyi bilmesi «imkânı» sorulabilir. Fakat bu «imkân» 
sualleri de müstakil olarak, öbür suallerden çözülerek sorula
mazlar; ancak öteki suallerin, yani fenomen-temelinin gerisinde 
ve bu temelle birlikte meydana çıkan suallerle birlikte sorulabi
lir.

Genetik bir problem olarak bilginin karakteri, yani bilgi
nin umumilik, zarurilik, katilik karakteri (bir kelimeyle apriori- 
liği) ile, onun, tek tek olaylara ait olması (aposteriori olması), 
ihtimâli olması da böyledir; diğer bir tabirle, apriori bilgi nasıl 
mümkündür sualinden önce, onun bir fenomen olarak tahlil ve 
tasvirinin yapılması gerekiı*.-

Felsefenin eski suallerinin İkincisi, ((insanın ııe yapması lâ
zım geldiği»ne ait olan ahlâk metafiziğinin sualidir. Felsefenin 
mühim bir dalı olan ethik, asırlardan beri devam ededuran bu 
geleneğe uymuş; ve bu gelenek içinde başka türlü bir sual sor
mak da yadırganmıştır. Bu problem sahasındaki durum da, tıpkı 
bilginin «imkânı» problemindeki duruma benzemektedir. Bura
da da felsefe, insanın günlük hayatındaki fenomenleri, insanın 
günlük hayatındaki hareket ve faaliyetleri, insanların birbirine 
karşı takındıkları tavırların, beğendikleri veya yerdikleri, sevdik
leri veya sevmediklerinin temelini, insanların konuşmalarında ve 
birbirleriyle tartışmalarındaki temeli, savundukları veya nefret

18



ettikleri şeylerin temelini tasvir ve tahlil edeceği yerde, en son 
şeyleri aramıştır; meselâ, hayatın bir gayesi var mıdır? Saadet 
nedir? Nasıl hareket etmemiz lâzım ki, mesut insanlar olabile
lim? tyi nedir? Kötü nedir? Hulâsa bütün sualler, ya «olması lâ
zım», yahut da son bir şey (meselâ iyi ve kötü, saadet ve fazilet 
nedir gibi) üzerinde toplanıyorlar.

Halbuki günlük hayat, yani insanların aktiv olması, insan
dan hemen karar vermesi, harekete geçmesini beklemektedir; 
çünkü insan hayatı daimî, kesintisiz bir akıştır; hayatta durma, 
duraklama diye bir şey yoktur. Her duraklama, insanın kendisini 
hayat-situation’unz, yani hayatın birlikte getirliği situation'lzra 
terk etmesi demektir. İnsanın kendisini hayat-situation’larına terk 
etmesi demek ise, insanın kendi hayatının dizginlerini elinde 
bulundurmaması demektir. Bu takdirde de hayat-situation’ları 
onu sürükler; beklenmedik yeni situation’lar, hattâ insanı yok 
edebilecek situation’lar meydana gelebilir (bir müessesenin ba
şında bulunan kimse için de aynı şey söylenebilir; gerçi bizde «os- 
manlı» politikasını benimsiyenler passiv kalmayı, kendisini situ- 
d o n la r a  terk etmeyi ve situation tarafından bir karara varmayı 
tercih ederler; ve nadir hallerde bu bir «talih» şeklinde tecelli 
eder; böyle bir kimse de belli bir zaman için bir kahraman 
olarak görülür). Bu sebepten dolayı insanın hareket ve faaliyet
lerinin, (colması lâzım» gibi reflexion  gerektiren bir şekilde değil, 
spontan, direkt olarak gerçekleştirilmesi gerekir.

Gerçi öteden beri ethik sahası pratik (amelî); bilgi sahası da 
teorik diye birbirinden apayrı sahalar olarak görülüyorlardı. Fa
kat sorulan sualler bakımından her iki saha arasında benzerlik 
vardır. Nasıl ki, bilgi probleminde, fenomenlerin tasvir ve tahli
linden, bilginin hayatla olan münasebetinden sonra veya onlarla 
birlikte meydana çıkacak olan ((imkânı) problemi, öne almıyor 
idiyse, burada da günlük hayatımızın, hareket ve faaliyetlerimi
zin fenomenleri tasvir ve tahlil edildikten sonra meydana çıka
cak olan «olması lâzım», iyi, kötü, saadet ve faziletin ne olduğu
na ait suallere bir «öncelik)) veriliyordu.

Gerçekten ethik’le bilgi problemini birbirinden apayrı gör
me, bu duruma yardım ediyor; zira insan hayatı, insanın kendisi, 
bu iki sahaya ayrılıyor; bir defa insanın pratik (amelî) tarafı, di
ğer bir defa da onun teorik tarafı bahis konusu oluyor; ve bu ta
raflar arasında da hiçbir münasebet ve ilgi görülmüyor; veyahut

19



da ethik saha, «bilgi teorisi» ne götürülmek (irca edilmek) isteni
liyor. Nitekim başlangıçtan beri, fazilet bilgi midir, bilgi değil 
midir? suali sorulmaktadır. Bundan başka fazilet, saadet, cesaret, 
iyi ve kötü gibi «kıymetler» insan hayatıılm, insan hareket ve 
faaliyetlerinin dışında bulunan «kavramlar» mış gibi görülü
yorlardı.

Böylece, iyi ve kötü nedir? Saadet, fazilet, cesaret nedir? gibi 
sualler, daima ön plânda yer alıyordu; ve iyi ile kötü, saadet ile 
fazilet tarif edilmeğe çalışılıyordu; meselâ, Platon gibi bir filosof 
bile «iyi»yi tarife kalkışıyor; ve Platon «iyi»yi bir çok iyi ve gü
zel şeylerin birlikte aktığı bir su kaynağına benzetiyor; ve «iyi» 
bir çok şeylerin bir karması olarak tarif ediliyor. Bu suretle 
ethik, insan kalbinin özlediği ve istediği şeyleri elde etmeyi öğre
ten bir bilgi oluyor; meselâ, nasıl hareket etmeliyim ki, mesut bir 
insan olayım? Nasıl- hareket etmeliyim ki, faziletli bir insan ola
bileyim? vs. Gerçekten eski çağın bir çok felsefe mektepleriyle 
sonraki devirlerin bir çok filosofları bu gibi gayelere erişmenin 
yollarını göstermeğe çalışmışlardır da. Bu şekilde anlaşılan bir 
bilgi ise, ancak normativ bir bilgi, yani «olması lâzımı) ın bir bil
gisi olabilir.-

Gerçekten böyle bir saha (yani «olması lâzım» ın sahası) var
dır; fakat bu saha bütün insan fenomenlerini içine alan bir saha 
değildir.1'İnsan hayatını böliinmiyen hattâ bölünemiyen bir «bü
tün)) olarak gören insan felsefesinin, felsefî antropolojinin temeli 
üzerinde kurulacak felsefî bir ethik, ön plâna fenomenlerin tahlil 
ve tasvirini koyacaktır; ve hiçbir şekilde, saadet nedir? Fazilet ne
dir? İyi ve kötü nedir? İnsan hayatının gayesi nedir? gibi sualler 
sormıyacaktır; bütün bunların meydana çıktığı fenomenler üze
rinde duracaktır.-

Şüphesiz, insanın bu sahadaki problemlerine de, diğer her 
sahadaki problemlerinde olduğu gibi, metafizik bir yönden de
ğil, fenomenler yönünden girmek icabeder. Böyle bir tavır, me
tafizik problemlerin bulunduğunu inkâr etmez; ancak onları her 
şeyin başına koymaktan, fenomen tahlil ve tasvirlerinin önüne 
almaktan, bu metafizik problemlere bir ((öncelik)) vermekten ka
çınır. Çünkü böyle bir hareket tarzı— yani metafizik problemle
ri öne alan bir tavır— bizi ancak hayal âlemi içinde dolaştırır; bu 
suretle biz, real âlemi terk etmiş, irreal bir âleme, başı boş bir 
hayal âlemine girmiş oluyoruz..

20



Felsefenin başlangıçlarında ortaya attığı suallerden üçüncü- 
sü de, insan «ne ümit edebilir?» sualidir. Bu sual din-metafiziği- 
nin bir sualidir ve daima öteki iki sualle birleşmiştir; yani öteki 
sualler daima bu suale bağlanmışlar ve çok defa da onun emrine 
girmişlerdir.Din-metafiziğinin sahası, daima konstruktion*ların, 
hayallerin başı boş kalabildiği bir saha olmuştur; günlük hayatta 
felsefenin din için veya dine karşı olarak kabul edilmesi de, din- 
metafiziğinin felsefenin diğer iki problem-sahası ile birleşmesine 
veya -birleştirilmek istenmesine dayanır. Birleşme halinde her 
hangi bir itiraz baş kaldırmıyor; diğer iki sahayı (ethik ve bilgiyi) 
din meselelerinden ayırt etmeğe çalışmak çabası ise, felsefenin 
dine karşı hareket ettiği şeklinde kabul ediliyor. Halbuki aslında 
din problemi de, diğer her problem gibi, felsefe için incelenmesi 
gereken bir problem-sahasıdır; ve bu sahanın da bir fenomen- 
temeli vardır. Fakat bu fenomen-temeli, bizi tek veya çok tanrılı 
dinlerden hiçbirisine götürmez; bu dinlerin hepsine karşı taraf
sız kalır.?

Gerçekten, mevcut bütün dinlerin veya tarihe karışmış olan 
dinlerin dışında bulunan bir fenomen-temeli, bir fenomen-saha- 
sı vardır ki, bu da inanma-feııomenidir; inanma-fenomeni de, 
tıpkı bilgi ve ethik sahası gibi, insanın bir «varlık şartı»dır; çün
kü bu fenomenin eksik olduğu her hangi bir «tek» insan veya 
insan topluluğu yoktur. Zira inanma-fenomeni, günlük hayatta 
başlar; ve en sonunda (yani dinlerde) insanla, her şeyin üstünde 
«yer» alan bir «varlık» arasında kurulan bir bağ (relation) şek
lini alır. Dinler, bu bağı kendi vasıtalarıyla gerçekleştirmek dü
şüncesindedirler.

Dinler, bilindiği gibi, bu bağı kurmak ve gerçekleştirmek 
için, dış görünüşü ile oldukça başka, yani birbirinden farklı vası
talarla çalışırlar. Halbuki aslında hepsi bir temelde birleşirler. 
Fakat din-ilimleri veya din-metafizikleri, inanma fenomenini, o 
derece bulandırıyorlar, o derece 'belirsiz bir hale getiriyorlar ki, 
(çünkü her dinin mânevi gayeleri yanında maddi gayeleri de var
dır, hattâ maddi gayeleri zamanla daha ağır basıyorlar), artık bu 
aslî temel-fenomeni konstruktion’lardan ayırmanın güçlüğü ile 
uğraşmaktan ileri gidilemiyor.

Bu sual, bu fenomen-sahası, çok.kötüye kullanılan bir sual, 
bir fenomen-sahasıdır. Çünkü bu saha herkese bir şeyler söylü
yor; ve herkesi ilgilendiriyor; bu fenomen-sahası, hayatta, pratik
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alanda çok defa ethik sahayı da içine almakta ve bu, ona daha 
büyük bir kuvvet kazandırmaktadır. Üstelik bu sual, bu feno- 
men-sahası. yani din-sahası, bir nevi demagoji ve bir nevi maddi 
kazanç vasıtası da olabiliyor; din-sahası, bu kılığa büründükten 
sonra da, kalbi aydın olmıyan, hareket ve faaliyetleri sadece «vası- 
ta-kıymetler»e dayanan insanların elinde bir kazanç vasıtası olu
yor; ve bu insanlar, asıl gayelerini maskeliyerek, gerçekten ina- 
myorlarmış gibi hareket ediyorlar; ve bunun farkında olmıyaıı 
yığın üzerinde tesir yapmağa ve yığını kendi gayelerine doğru sü
rüklemeğe çalışıyorlar; ve gerçekten'bunda da başarıya ulaşıyorlar; 
bu başarının derecesi bilgisizlik (cahillik) ve çürük inançların çok
luk ve azlık derecesine bağlıdır.

Gerçekten, maskelenerek maddi bir kazanç vasıtası haline ge
len din bile, yığın üzerinde yaptığı tesir-kuvvetinden hiçbir şey 
kaybetmiyor. Geçmişte öyle durumlar olmuştur ki, bu durumlar
da bazı milletler, bu uğurda varlıklarını, kültürlerini, millî ben
liklerini, tarih dünyasında oynadıkları üstün rollerini bile tehli
keye koymuşlardır (meselâ T ü rk  Milleti gibi). Nitekim Birinci 
Dünya Savaşında Mekke ve Medine’yi elde tutmak için askerî ol
mayan tedbirlere başvurulmuş, binlerce T ürkün hedefsiz, gaye
siz yok olmasına sebep olunmuştur. Bugün bile, aslında masum 
bir saha olan din-sahası, kötüye kullanılıyor; sağlam bir kafa ile 
düşünmemize engel oluyor; açıkça yapılması, alınması gereken 
tedbirleri korka korka alabiliyoruz.

Bu noktalara işaret etmekteki gaye, din-sahasınm çok tehlike
li olabileceğini göstermek içindir. Aslında din, fenomen olarak in
sanın kendi iç dünyasına aittir; ve insan tek olarak bu sahada dile
diği gibi hareket etmekte serbesttir ve serbest olmalıdır da. Fakat 
bu, dini maddi bir kazanç vasıtası olarak kullanan kimsenin veya 
grubun işine gelmiyor; ve masum olan halkı, kendi çıkarı yönün
de harekete getirmeğe çabalıyor ve bunda başarı da gösteriyor, 
böylece de dini sömürme devam edip gidiyor.

Bilindiği gibi, bir zamanlar Batıda, papalar, cennetin anahta
rını satıyorlardı; ve işlenen günahları da bir ödenek karşılığında 
affediyorlardı. Nihayet ilk defa bir din adamı olarak Luther, dini 
bir kazanç vasıtası haline getirenlere karşı direndi; dini, bu masum 
sahayı, bir sömürme vasıtası olmaktan -kurtarmaya çalıştı ve bu 
çabasını gerçekleştirdi. Çünkü dinin bu şekilde sömürülmesi, M u
kaddes Kitab’m belli eski dillerde, halkın bilmediği, anlamadığı 
dillerde okutulmasına dayanıyordu.
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Luther, Mukaddes Kitab’ı çeşidi Avrupa dillerine çevirdi; vc 
bu tarihten beri Hıristiyanlık (hattâ çok şekilci olan katolisizm 
bile) daha içli olmağa başladı. Biz, bugün bile, Kuran’ı Türkçeye 
çevirmeye yanaşmıyoruz; Tanrımıza kendi öz dilimizle seslenemi
yoruz! Halbuki Selçuk Hükümdarları X II I .  yüzyılda Kuran’ı 
Türkçeye büyük bir titizlikle çevirmişler; bugün bile bu çevir' 
me en iyileri arasında yer alıyor.

Din-sahası, bu masum saha, hayatta ve bilhassa bizim gibi 
nüfusunun % 7o’i okur yazar olmıyan bir milletin hayatında o de
rece mühim bir yer alıyor, o derece mühim bir rol oynuyor ki, 
her aydının din meselesi karşısında belli bir tavrı olmalıdır; ve 
cııun maddi bir vasıta, bir çıkar olarak kullanılmasına engel ol- 
malıdjr.-

Felsefenin başlangıçlarına ait olan bu üç suale Kant bir dör
düncüsünü katıyor. Kant, bu sualini «însaıı nedir?» şeklinde ifade 
ediyor. Bu sual de «İnsanın ne olduğunu» sormakla, insana peşin 
olarak metafizik bir tavırla bakıyor. Diğer sualler hakkında ileri 
sürülen düşünceler, bu mesele hakkında da ileri sürülebilir. Bura
da da metafizik problem, hareket noktası olmuştur; bu da, diğer
leri gibi, hiçbir şekilde cevaplandırılacak bir sual değildir.

Zaten sonuna kadar çözülememe metafizik suallerin bir karak
teridir. Diğer metafizik problemlerde olduğu gibi, burada da böy
le bir soruş-tarzı, bizi ancak pseuclo çözme-şekillerine, pseııdo ce
vaplara götürebilir; böylece de biz, ancak kendi kendimizi aldat
mış oluyoruz. T arih  boyunca gerek felsefe ve din, gerekse modern 
bioloji, ((insan nedir?» sualine cevap yetiştirmeğe çalışmışlardır. 
Meselâ, biolojiye göre insan, maymunlardan kopmuştur; organik 
âlemin gelişmesinin sonunda meydana gelen bir varlıktır. Zira as
lında insan ve maymunun kökleri ortaktı, maymun gelişerek yer
den ağaçların üstüne çıkmış; insan ise gelişememiş, «organ-primi* 
tivism»ini muhafaza ederek olduğu yerde kalmıştır.1 Çağımızın bir 
kısım felsefesine göre, insan hastalıklı, gelişme yolunu şaşırmış, 
çıkmazlara girmiş bir maymundur.2 Başka bir grup filosofa göre 
insan Tanrıdan kopmuş ve Tanrının yeryüzündeki mümessili ol
muştur; böylece insan, Tanrının «akt»larmın bir gerçekleştirici
si; daha doğrusu küllî Geist’m bir parçasıdır.3 Bu türlü düşün
celer «insan nedir?» sualine toptan verilen birtakım cevaplardır. -

1 H. Kla&tsch, A. Gehlen.

- Theodor Lessing.

:ı Max Scheleı*.



Diğer taraftan sualin bu şekilde soruludlı, bizi bir takım ma
nasız ve hiç yeni bir şey söylemiyen cevaplarla karşılaştırıyor. Ger
çi Kant, bu suali sormuştur; fakat kendisi *bu suali cevaplandırma- 
mıştır; ancak insan probleminin felsefe bakımından olan ehemmi
yetine işaret etmiş ve eserlerinde insanın özelliklerini göstermeğe 
çalışmakla insan felsefesinin kurucusu olmuştur. Yüzyılımızda 
M ax Scheler bu suali benimseyerek konsruktiv bir insan metafiziği 
ortaya koymuştur. Fakat felsefede ve ilimde yapılan bütün bu 
konstruktion’ların kaderini zaman tayin ediyor; Scheler'den de 
zaman öcünü almıştır.-

Bugünün insan felsefesi, felsefî antropoloji, bu gibi konstruk
tion’lardan hareket edeceği yerde, insan fenomenleri üzerinde du
ruyor. Bu fenomenleri tahlil ve tasvir etmek suretiyle, insanı, onun 
bu dünyadaki, hattâ kâinattaki ((yerini» anlamağa, tesbit etmeğe 
çalışıyor; fakat felsefî antropoloji, «insan nedir?)) sualini sormu
yor; ancak insanda ve yalnız onda meydana çıkan fenomen ve «ba
şarıları)), onun dünya ile, kâinatla olan münasebetini bize göste
riyor; insanın bir çok hususiyetlerini göz önüne seriyor; bu feno
men ve «başarı»lann tahlil ve tasviri ise, bizi bütün insan ilim
lerinin ve felsefenin tâ içine kadar götürüyor.

Gerçi felsefî antropolojide ((insan nedir?)) suali sorulmuyor; 
fakat insan-varlığı sahasında ortaya çakan problem ve fenomenler 
hiçbir suretle inkâr edilmiyor; onlardaki metafizik yönlere, hal 
edilmiyen metafizik «artık»lara işaret ediliyor; veyahut da onların 
hal şekillerine işaret ediliyor. Çünkü insanın kendi başarısı olan 
ilim, umumiyetle insan bilgisi, ne bundan fazlasını yapabiliyor; 
ne de hayallere kapılarak bir şey yaptığını iddia edebiliyor. İmdi 
her yerde fenomenlerin tahlil ve tasviri metafizik yönden önce 
gelmelidir.

Bugünün felsefesinde artık metafizik problemler, ilmin, fel
sefenin incelediği fenomen ve problemlerden kopmuş bir durum
da görülmüyorlar. Metafizik problemler de, diğer problemler gibi 
fenomenlerle bir arada bulunuyorlar ve onların içinde meydana 
çıkıyorlar. Eğer metafizik problemler diye ((kendi başına)) kalan 
bir «problemler-sahası» olsaydı— ki buna Kant’a kadar gelen «sa- 
halar-metafiziği)> inanmıştı— , bu takdirde onlar için hususi bir fel
sefî disiplinin bulunması ve onların hususî bir saha olarak incelen
mesi gerekirdi; fakat durum böyle değildir. Metafizik problemler, 
günlük hayat-fenomenleriyle diğer fenomenlerdin, yani gerek ilmin
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gerekse felsefenin uğraştığı fenomenlerin içerisine serpilmiş bir 
durumdadırlar.1

Bu sebepten dolayı bugünün ilmi vc felsefesi artık bir şeyin 
«ne olduğunu» (neliğini) sormuyor. Çünkü bir şeyin «ne olduğu», 
aneliği» tesbit edilirse, onu «yapmak», «meydana getirmek)) de 
miimkun olur. Bugünün sentetik kimyasının vazifesi de budur: 
yani tabiatta mevcuL elan şeyleri suni bir şekilde meydana getir
mektir. Bugünkü kimyanın vitamin ve suni kumaşlar sahasındaki 
başarıları akılları durduracak bir dcreceye varmıştır. Halbuki bil
yeyi ((yapmak», yani sentetik bir yolla ((meydana getirmek» insan 
ve umumiyetle canlı varlık sahasında ne bugün, ne de yarın müm
kün olacaktır. Hattâ bu, anorganik sahada da çok defa böyledir ve 
böyle de kalacaktır.

«Nedir?» sualini böylece kestirip atıyoruz. Niçin? Bunun mâ
nası açıktır. Çünkü insan bilgisi sınırlıdır; insanın bilgi kabiliyeti
nin sınırlı olması, onun ((varlığı» bakımından çok ehemmiyetlidir; 
eğer böyle olmasaydı, ne olurdu? Şüphesiz, insanın sırtında taşı
dığı ve zaten ağır olan yükü daha da ağırlaşacak ve böyle bir du
rumda insan yaşayamaz bir hale gelecekti; hele onun başarıları 
şüpheli bir duruma 'girecekti. Çünkü insanın bütün başarıları, 
onun «bilinmiyenler»le çevrilmiş bulunmasından doğmaktadır. 
Bir an için düşünelim : Meselâ insan ne vakit öleceğini biliyor. 
Böyle bir durumun ağırlığı bir düşünülsün! Ama çok konkret 
olarak düşünülsün! Tabiat, zaten insana sindirebileceğinden, ta
şıyabileceğinden daha fazlasını yüklemiştir. Diğer taraftan tabiat 
onu ortaya atarken neyi bilmesi, neyi bilmemesi gerektiğini de 
cna birlikte vermiştir. -

Gerçekten insanın bütün çabalarının, yaratmalarının, başarı
larının, onun her şeyi bilmemesine, onun sınırlı olmasına dayan
dığını sanmak hiç de yanlış değildir. Bunu çocukta görmek müm
kündür. Çocuk, bilinmeyenler içerisinde bulunan, bilinmeyenler 
içerisinde yaşıyan bir varlıktır; o, hayatta yol aldıkça bir çok şeyler 
öğrenir; öğrendikçe de bilmedikleri artar. Gerçekten çocuk için 
bu dünya bilinmeyenlerle, ümitlerle dolu olan bir dünyadır. O, 
ölümü, öleceğini bile bilmiyor; bu ümitlerdir ki, ona yaşama, öğ
renme, didinme zevkini verivor. Hasta bir insan olmamak sartıv-' / y /

1 Bunun için «Über die Grcnzen der Erkennbarkeit, Berlin 1937» adlı yazı

mıza bakınız.
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la, bu ümitler, hiç kimsede ve hiçbir zarftan eksik olmazlar; ve 
insan böylece hayatının sonuna kadar ümitler içerisinde yaşar; 
çalışır; bir şeyler meydana getirir. Fakat bir de düşünelim ki, in
san, kendi başlangıcını ve sonunu biliyor. Böyle bir hayatın yükü
nü çekmek şüphesiz çok güç olurdu.-

VII.

Tarihî sebeplerin mühimlerinden birisi de ethiğin bir «kıy- 
met-hükümleri-sahası» olarak kabul edilmesidir. Bu da kaynağını 
X IX . yüzyılın son çeyreğinde başlayıp da yüzyılımızın ilk çeyreği
ne kadar devam edegelen ((Yeni Kantçılık» felsefesinde bulur. Bn 
felsefî düşünmenin hareket noktası, bilgi teorisidir. Mantık, ethik, 
estetik, hukuk felsefesi gibi, felsefenin diğer dalları da bilgi teo
risinin temeli üzerinde kuruluyordu. Ontoloji, metafizik gibi, çok 
eski felsefe disiplinleri de bir kenara atılmışlardı.

Bilgi teorisinden hareket eden her felsefe görüşünün gnoseo- 
lojik olması, yani reflexion’h\ bir tavra dayanması; tabii, naiv bilgi 
tavrını, yani direkt olan bilgi tavrını terk etmesi zaruridir. Ref- 
lcxionilu bir tavırdan hareket eden «Yeni Kantçmlar için, bilgi
nin kazanıldığı şey, yani bilgi objesi, var olan bir şey değildi; ob
je, düşünme tarafından «tesis» edilen (kurulan), «meydana geti
rilen» bir şeydi. Düşünme, saf, yani apriori bir düşünme olarak 
objeyi ((meydana getiriyor)); böylece siijenin bir kabiliyeti olan 
saf düşünme tarafından ((meydana getirilen» objeden kazanılan 
bilgi de, hükümlerle ifade ediliyor. Çünkü hükümlerle ifade edil- 
miyeıı bir bilgiye, bilgi vasfını vermek doğru değildir. Hükümleri 
inceliyen bilgiye de ötedenberi mantık adı veriliyordu. Bu suretle 
de mantık ve bilgi teorisi sahaları birbirileriyle birleşmiş oldular.

Süje tarafından ((meydana getirilen» objeden kazanılan bilgi, 
hükümlerle ifade edildiğine göre, mantık ve bilgi teorisinin, tek 
bir felsefe disiplini haline gelmeleri kadar tabiî bir şey olamazdı. 
Nitekim, yüzyılımızın ilk kırk senesine kadar bu sahalar hakkında 
yazılan bir çok eserler, elkitapları, «mantık ve bilgi teorisi» adını 
taşıyorlardı. Kendisine çok şeyler borçlu olduğumuz E. von Aster 
de bu «Yeni Kantçılık» felsefe mektebinin bir talebesi idi. Von
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Aster’in bugün bizde Tiirkçesi mevcut olan «Mantık ve Bilgi teo~. 
risi» adlı eseri de, mantıkla bilgi teorisini birleştiren görüşün bir 
örneğini teşkil eder.

Nasıl ki bilgi, «Yeni Kaııtçı»lara göre, «saf düşünmemıin bir 
mahmulü idiyse, ethik ve hukuk felsefesi de «saf irade»ııin, 
estetik de «saf duygu»nun birer bilgisi oluyordu. Bütün insan b il
gisi hükümlerden meydana geldiğine, hükümlerle ifade edildiği
ne göre, hukuk felsefesi, ethik ve estetik sahasındaki hükümleri, 
bilgi teorisi-nıantık sahasındaki hükümlerden ayırmak için, bu 
hükümlere de «kıymet hükümleri)) adı verildi; aynı zamanda et
hik, estetik, hukuk felsefesi de, normativ birer bilgi olarak görül
dü.

Hattâ bu felsefe akımı, mantığı psikolojiden ayırmak için, 
ona da normativ bir bilgi damgasını vurdu (yani mantık, nasıl dü
şünmemiz gerektiğini, psikoloji ise gelişi güzel bir düşünmeyi 
tetkik eder, denildi). Böylece bütün bu bilgiler— yani mantık, et
hik, estetik, hukuk felsefesi— «olması lâzım»ın birer bilgisi oldu
lar. Normativ bir bilgi îse, kendi araştırma sahasına prensipler, 
kaideler, kanunlar dikte eden bir bilgi demektir. Demek oluyor ki, 
mantığın düşünmeye, ethiğin insanın hareket ve faaliyetleri saha
sına, estetiğin sanat sahasına, hukuk felsefesinin de, devlet ve hu
kuk sahasına prensipler, kaideler, kanunlar dikte etmesi gerekmek
tedir. Hemen söyliyelim ki, insan bilgisi sahasında böyle bir «dik
tatörlüğe» imkân yoktur; yani hiçbir sahaya her hangi bir şey 
dikte edilemez; prensip kaide ve kanunlara ancak araştırmalar sa
yesinde ve neticesinde varılabilir.

Diğer taraftan, bu felsefe mektebinin düşümııe-tarzı içinde 
hükümleri başka bir bakımdan ikiye bölen bir görüş daha meyda
na çıktı; buna göre hükümler, ya realite (mevcudiyet, şeniyet) hü
kümleri veyahut da kıymet-hükümleridir. Realite hükümleri, bil
gi teorisi sahasına, diğerleri ise, ethik, estetik, hukuk felsefesi sa
halarına aittirler, denildi. Realite hükümleri objektiv’dirler; kıy- 
met-hükümleri ise siibjektiv’dirler. Kıymet-hükümlerinin sübjek- 
tivliği tabiriyle de, onların şahıstan şahısa, devirden devire, -mem
leketten memlekete göre değiştiği söylenmek isteniyor; diğer 
bir tabirle, bu sahada bir sübjektivism hüküm sürer. Her siib- 
jektivism ise, bir relativism'i birlikte getirir.

Böylece do ctlıik sahasındaki kıymet-hükümleriyle, hukuk
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felsefesi, estetik sahasındaki kıymet-hükümlerine sübjektiv bir 
damga basıldı. O halde bu sahalarda ortaya atılan veya atılacak 
olan hükümler hep birden sübjektivtirler, yani şahıstan şahısa; 
devirden devire; sosyal birlikten, sosyal birliğe göre değişirler. 
Benim «güzel» dediğim bir şeye başkası çirkin; benim «iyi» veya 
«dürüst» dediğim bir şeye de, başkası kötü ve dürüst olmıyan bir 
şçy adını verebilir. Bu devirde «iyi», «haklı», «adil», «güzel» ola
rak kabul edilen bir şey, başka bir devirde kötü, haksız, adil ol- 
mıyan, çirkin bir şey olarak kabul edilir. Bu veya şu sosyal birlik
te «dürüst», «güzel», «adil» vs. olarak kabul edilen, geçerlikte 
olan bir şey, başka bir .millet için dürüst olmıyan, çirkin vs, ola
rak kabul edilir iddiası ortaya atılmaktadır.-

s

Hiçbir esasa, hiçbir temele clayanmıyan bu görüş, daha doğ
rusu bu peşin hüküm, o kadar kuvvetli bir taraftar kitlesi kazandı; 
o kadar yaygın, o kadar popüler, o derece kat’i, apaçık bir karak
ter kazandı ki, buna karşı herhangi bir itiraz da yükselemiyordu; 
herkes bu görüşü, bu peşin-hükmü olduğu gibi kabul ediyordu. 
Bilhassa aydınlar çevresinde bir ifadeye, bir şeye kıymet-hükmii 
adını vermek demek, onun üzerinde uzlaşmanın, birleşmenin 
mümkün olmadığını söylemek demekti.

'Tabii, halk bu görüşe katılmıyordu; onu paylaşmıyordu. 
Halk için, yani hukuk felsefesi, estetik ve ethik hakkında elkitap- 
ları okumayan, o devirdeki felsefe derslerini dinlemiyen halk için, 
durum böyle değildi. Halk, bozulmamış halk, bir şeye verilen . 
isimler yerine, işin, o şeyin kendisine bakıyor. Halk için, sağ
lam, çürük insanlar; dürüst, hilekâr, sözünde duran veya yalancı 
insanlar vardır. Halk bu insanlarla olan münasebetlerinde onları 
öyle görür, onlara karşı öyle davranır; yani dürüst insanı, dürüst 
olarak, hilekârı da hilekâr olarak görür.

Gerçi aydın insan da bu elkitaplarındaıı edindiği bilgiye, «ma
lûmata)), yalnız kendi emsalleri arasında olup biıen «nazari» tar
tışmalarında başvurur; ve kıymetJıükümlerinin siibjektivliğini 
de, ancak bu çeşit tartışmalarında kullanır; veyahut da kendisine 
bir imtihan edasında veya dershanede sorulan suale cevap verirken 
bu hazır, bu hayattan uzak bilgiden faydalanır. Çünkü böyle bir 
aydının bilgisi, çok defa, öğrenilmiş, passiv bir bilgidir; ve bunun 
için de sırtındaki elbise gibidir; istediği zaman çıkarır, istediği 
zaman giyer. Halbuki günlük hayatta her aydının, kendisine inan
dığı dostları, güvendiği insanlar vardır; dürüst olarak bildiği
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kimseler vardır; o da dürüst insanlara inanır, onlara güvenir; hı- 
lckâr insanlardan sakınır; onlara hiçbir zaman güvenmez.

Demek oluyor ki, bu gibi aydınlarda hayatla bilgi (ki bu sa
dece öğrenilmiş bilgi demektir) arasında bir münasebet yoktur. 
Böyle* bir münasebetin bulunmasına da imkân yoktur; çünkü bil
gi, hangi sahaya ait olursa olsun, bize mal olmadıkça, bizim canı
mıza, kanımıza karışmadıkça, öyle kalmak, yani hayatla münase
bete gelmemek zorundadır; «ontik» bir karşılığı olmıyan bir bil
gi, ezbere olan bir bilgidir; sadece bir kelime-dizisinden ibarettir; 
bu sebepten dolayı ona ((nazarî» adını verdik. Buradaki ((nazarî» 
tabiriyle çok hususi bir şey söylemek isteniyor: Bu, öğrenilmiş, on
tik bir karşılığı olmıyan bir bilgi; veyahut ta bu ontik olan şeye hiç 
bir .şekilde temas edilmiyor, onun yanından geçiliyor demektir.-

Herkes bu tasvir edilen fenomenler üzerinde dursun, düşün
sün; ve kendi kendisini bu bakımdan yoklasın; o- zaman herkesin 
ayın fenomenleri kendisinde veya gördüğü durumlarda ve bu du
rumlar içinde bulunan insanlarda tesbit etmemesine imkân yok
tur. İste konkret hayat-feııomenlerini gözönünde bulundurarak 
felsefî antropolojinin temeli üzerinde kurulmak istenilen ethik 
de (ki bu yaşayan insanı bütünlüğü ile göz önünde bulundurmak 
demektir), bu gibi lıayat-fenomenlerini tasvir ve tahlil ederek di
ğer her bilgi gibi, burada da sabit bir karakter taşıyan, objektiv 
elan, kıymet-hükümleri mânasında olmıyan, yani şahıstan şahısa, 
devirden devire, sosyal birlikten sosyal birliğe göre değişmiyen «bir 
bilginin bulunduğunu göstermek istiyor. -

Gerçekten bunu göstermek çok kolaydır; fakat bu gösterileni 
görmek, hiç de o kadar kolay değildir. Çünkü bu gösterileni gör
mek için, her insanın sahip olduğu, kazandığı peşiıı-hükümlerden, 
düşünme tenbelliğinden doğan peşin-görüşleri («kitabî» görüş
leri) terk etmesi; ve insanın halis hayat-fenomenleri üze
rinde durması gerekir. Çünkü ethik, insanın bütün hareket ve 
faaliyetlerinde (bunlar ister şimdiye, isterse geleceğe ait olsun
lar), hattâ günlük hayatımızda yerini bulan fenomenleri tahlil 
ve tasvir etmek, günlük hayatta insanların üzerinde birleştiği ((te
melleri» ortaya koymak istiyor.

Böylece ethik, bizim günlük hayatımıza da karışmaktadır; 
halbuki bilginin diğer sahalarındaki fenomenler bu durumda de
ğildirler. Meselâ, bilgi problemindeki araştırma ve ilerleme feno-
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menlerini görmek ve anlamak (dikkat ediniz, görmek ve anlamak 
diyorum, öğrenmek demiyorum; çünkü bir şeyi öğrenmek için, o 
şeyi anlamak şart değildir) için, insanın kendisinin araştırmalar 
içinde bulunması ve araştırmalarıyla 'yeni şeyler ortaya koyması 
gerekir. Halbuki hayat-fenomenleri, günlük hayat böyle midir? 
Yani ethiğin uğraştığı, tasvir ve tahliline çalıştığı günlük hayat- 
fenomenleri böyle midir? Günlük hayatta ve umumiyetle hayatta 
herkesin güvendiği, dürüst veya hilekâr bulduğu insanlar vardır; 
herkesin, kendisinden bir şey satın aldığı bakkalın veya sebzeci
nin, tüccarın, dürüst, hilekâr olduğu hakkında bir fikri vardır; 
bunu o, bu iş adamlarıyla olan münasebetlerinde tesbit eder; ve 
ona göre dürüst bulduğu insana emniyet eder; güvenir; öbürü
nün, yani işine hile karıştıranın hareketlerine, yaptıklarına, et
tiklerine dikkat eder; imkânı varsa, bir daha onun semtine bile 
uğramaz.

Böylece her insanın bir şey satın aldığı veya münasebette bu
lunduğu bir insan, bir müessese vardır; meselâ, bu müessese, bir 
terzihane, bir kumaşçı, bir kırtasiyeci v.s. olabilir. İnsan bu gibi 
münasebetlerde çıplak realite ile karşı karşıya kalıyor; böyle bir 
durumda hiç kimse ((kıymet hüküm lerinden veya onların siib- 
jektivliğinden, relativliğinden bahs etmiyor. Fakat ethik dersinde 
sorulan bir sualde insan, günlük hayatı, bu çıplak realiteyi, bütün 
hayat ve insan münasebetlerini bir tarafa bırakarak, öğrendiğine, 
işittiğine dayanıyor; bu suretle konkret hayat-fenomenlerini de 
terk etmiş oluyor; ve hayatla ilgisi olmıyan bir «söz-laf-tartışma- 
su)na dalıyor. Böyle bir insanın bilgisi de sadece öğrenilmiş, pas- 
siv, ezbere olan bir bilgidir; çünkü- hayatla münasebete geçildiği 
zaman, taşıyıcısının hayatla münasebete geçebilmesi için, bu bil
giden vaz geçmesi gerekmektedir.

Aslında bu durum, bütün bilgi ve bütün hayat-fenomen ve 
problemleri için de böyledir. İnsan bilgisi— hangi sahanınki 
olursa olsun— hayatı, konkret insan hayatını, kendisini çevreleyen 
fenomenleri terk edip münasebetlerinden çözülmüş bir düşünce 
-dünyasına daldığı andan itibaren, onun karşısına ancak gelişi 
güzel düşünceler, konuşmalar, gelişi güzel tavırlar çıkabilir. İşte 
ethik sahasında da aynı şey oluyor. Kökü günlük hayatta, hayat- 
fenomenlerinde bulunan ethik, bu kökünden koparılır ve ethiğe 
bir «kitap)> veya bir hoca tarafından— vazifesi icabı— öğretilen bir 
ders gözüyle bakılırsa, onun obje sahası da gelişi güzel karakteri- 
ze edilecektir.
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Böyle bir durumda clhiğin kıymet-hükümlerinden (yani şa
hıstan şahısa değişen sübjektiv bir bilgiden) veya başka bir şeyden 
bahsettiğini söylemekte de bir mahzur göriilmiyecektir. Fakat 
eğer ethiğin kendi fenomen sahasını inceliyen bir bilgi olduğu, 
onun, konkrel insan hayatındaki yeri göz önünde bulundurulacak 
olursa, ethik üzerinde gelişi güzel konuşmaya imkân olmayacak
tır. Ama her yerde gelişi güzel söylenilen değil, söylenilenle kas
tedilen müşahhas şey, konkret hayat mühimdir. Hayat, bahis ko
nusu olan «kıymet-hükmü)> sözünü çürütüyor. Çünkü hayatta biz 
kıymet-hükmü tabiriyle kastedilen şekilde davranmıyoruz; yani 
bütün hareketlerimiz sübjektiv değildirler; hattâ burada çok ob- 
jektiv olan bir bilgi ile karşı karşıya bulunduğumuzu kolayca gös
terebilecek bir durumdayız.-

Sübjektivlik, relativlik («bana görelik») ancak «vasıta-kıymet- 
ler» adı verilen hareket ve faaliyetlerimiz, davranış ve tavırları
mız, konuşma ve tartışmalarımızda ve bunlarla ilgili hükümleri-
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mizde ortaya çıkar. İmdi her sahadaki çıkar ve fayda, kazanç ve 
mevki hırsı, ün ve san düşkünlüğü ve benzerleri gibi hareket ve 
faaliyetler, davranışlar, tavırlar, konuşmalar ve tartışmalarla il
gili hükümler sübjektivdirler. Fakat bu fenomenlerde ortaya çı
kan durumlar, M. Scheler'in sandığı gibi, insanın yalnız bir ta
rafına (meselâ psyehovital tarafına) değil, onun bütünlüğüne ait
tirler. Sadece çıkarını düşünen bir insan, her ne pahasına olursa 
olsun, yalnız çıkarını düşünür, onu gerçekleştirmeğe çalışır; böy
le bir kimsenin bütün hareket ve faaliyetleri, konuşmaları, iddi
aları, çabalan böyle bir hedefe yönelmişlerdir; böyle bir insan 
için «bütün yollar» tek bir «yolda» birleşirler, o da çıkarını ger
çekleştiren voldur.
j * J

Halbuki hem yüksek, hem de «vasıta-kıymetler» duygusu 
olan ve «vasıta-kıymetler»i, ((yüksek kıymetlenun emrinde bu
lunduran kimsenin hareket ve faaliyetlerinde ise daima bir ob- 
jektivlik vardır. İmdi «vasıta-kıymetler» sahasındaki bütün hare
ket ve faaliyetler, bu hareket ve faaliyetlerin gerçekleştirdiği şey 
sübjektivtir; ve ancak burada bir ((bana görelik» vardır. Birisi 
için şu anda şöyle bir şeye sahip olmak, büyük bir değer taşıdı
ğı halde, bir başkası için hiçbir şey ifade etmez; o kimse için de 
başka bir şey, büyük bir mâna ifade eder. Daha önce verilen mi
sâller hep «yüksek kıymetler)) sahasına aittirler; meselâ, dürüst
lük, sözünde durmak v.s. gibi. Burada yalnız objektivlik hüküm

3i



sürer. Çiinkü dürüstlük, sözünü tutmak herkes için ayni şeyi ifa
de eder; burada bir «bana görelik» yoktur.

Estetik sahasında ise, süjeden süjeye, yani insandan insana; 
deviıden devire, sosyal birlikten sosyal birliğe değişen, «zevk» 
ierdir; ve «zevk»lçr gerçekten sübjektivdirler. Çünkü «zevk» bu
rada, yani estetik sahasında bir «vasıta-kıymet»tir.

Fakat eğer «zevk» adı verilen kıymet, sadece görenekler, bir 
devirde, bir çevrede olup bitenler, yani moda tarafından değil 
de, «güzel olan»la birlikte ortaya çıkıyorsa, o zaman durum baş
ka bir karakter kazanır; yani burada hiçbir suretle her hangi bir 
sübjektivlikten bahsedilemez. Böyle bir durumda «zevk)) bir in
sanın hayat-üslubuyla, onun hayatının bütünlüğü ile, onun konk
ret hayatında temelini bulan estetik, ethik kıymetlerle ilgilidir.

Nitekim halis sanat eserleri de devirlerin girdisi-çıktısıyla il
gili değildirler; onlar devirlerin «üstünde» dirler; yani devirlerin 
gelip-geçmesine bağlı değildirler; daima ve her yerde sanat ese
ridirler; elverir ki, onları gören insan, bu eserlerin sanat kıy
metini farkedebilecek bir durumda olsun, imdi estetik sahadaki 
«yüksek kıynıetler»de ortaya çıkan hükümlerimiz de (bilgimiz de) 
tamamiyle objektivtirler; hiçbir zaman devirden devire; şahıstan 
şahısa; topluluktan topluluğa göre değişmezler; burada da bir 
(tbana görelik)) yoktur. Rembrandt’m «Gece bekçisi» tablosu 
hakkmdaki yargılar daima aynıdırlar ve aynı kalırlar.

Hukuk felsefesi sahasındaki durum da, diğerlerinden (estetik 
ve ethik'den) farklı değildir; burada da yine sübjektiv hüküm
ler, yani devirden devire; sosyal birlikten sosyal birliğe göre deği
şen hükümler vardır; işte ancak bu gibi hükümlere «kıymet-hü- 
kümleri» ach verilebilir. Fakat bu çeşit sübjektiv hükümler, yük
sek hukuk prensiplerine, yani adalet ve hak prensiplerine değil, 
sadece belli, sübjektiv durumların, meselâ bir çıkarın — bu, bir 
mevki hırsı, ün ve san düşkünlüğü v.s. olabilir—  devamını sağ
lamaya çalışan sübjektiv «fetva» lara, kaidelere dayanır. Meselâ, 
bir memlekette yurtsever bir çoğunluk tarafından istenilmiyen 
mevcut bir durumu muhafaza etmek için, belli bir tarzda yazı yaz
mağa müsaade edilir; onun dışında söylenilen ve yazılan sözler b i
rer suç unsuru olurlar. Bu da memleketten memlekete; durum
dan duruma değişir. Memleketimizin son on senesi, bunun için 
çok canlı bir misaldir.

Halbuki yüksek hukuk prensiplerine (yanı hak ve adalet
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prensiplerine) göre konulan kanun ve kaideler her yerde ve her 
zaman aynıdır; onlar hiçbir yerde değişmezler. Herkes, ancak 
hakettiği şeyi isdyebilir; hak.ve adaletten herkes aym payı alır; 
burada herhangi bir ayırma-kayırma yoktur. Diğer taraftan her 
insanın sahip olduğu şeref, haysiyet, şahsî sfere ait daha bir çok 
haklarla manevî kıymetler, sosyal birliğin devamını sağlayan 
prensipler, yüksek kıymetlerdir. Bunları korumak, hak ve adale
tin tatbikçiİerinin bir vazifesidir; bunlara saldırmak ve onların 
gerçekleşmesine engel olmak bir suçtur; ve bu her yerde aynıdır. 
Çünkü devlet kavramı, hakkın, adaletin içinde yer aldığı bir kav
ramdır.

Fakat amme işleri sahasında çalışan, görev sahibi olan bir 
insanın, meselâ bir hükümet azasımn veya bir memurun yaptığı 
islerdeki objektiv yanlışlıkları, haksızlıkları, adaletsizlikleri yazı 
ile veya sözle göstermek, onun şahsî sferine dokunmamak şartıyla, 
bir suç sayılamaz; ve sayılmamalıdır da. Çünkü insanın düşündük
lerini ve gördüklerini açık ve serbest bir şekilde söylemesi ve yaz
ması, uğradığı haksızlıklara karşı kendisini savunması diğer yük
sek bir prensibe dayanır ki, bu da her insanın sahip olduğu iç 
hürriyetiyle (ethik bakımından olan hürriyet), dış-hürriyeti (si
yasi bakımdan olan hürriyetedir.

Fakat bizim memleketimiz gibi, henüz hak ve adalet prensip
lerinin, hukukun yerleşemedigi, henüz hukukun bir «avukatlık» 
mertebesini aşmadığı bir yerde, hak ve adalet prensipleri «avukat
lığın» veya despotların (yani iktidarı elinde bulunduranların) bi
rer oyuncağı haline geliyorlar; ve bu prensipler bazan — artık ta
raflardan hangisi savunuluyorsa— bir sığmak, gerekirse de bir ka
çamak vasıtası oluyorlar. İmdi hak ve adaleti savunma değil, taraf
lardan birisini «haklı», diğerini «haksız» çıkarmak savunuluyor.

Bugün hukukun bir ilim olarak yerleşemedigi bir çok doğu 
memleketlerindeki durum, ne yazık ki tasvir edilen şekilde olup* 
bitiyor. Zira «avukatlık» «iç»i bırakarak «dış»a takılıyor, her 
şeyi formalize etmeğe ve bir çıkar kaynağı yapmaya çabalıyor; bu 
çaba, hukukun yüksek prensiplerini her yerde, her devirde (me
selâ sofistlerden bu yana) ve her durumda zedelemekten geri kal
mıyor. Fakat bu zedeleme o derece ustalıkla yapılıyor ki, mes
lekten olmıyan insanların ancak hak-duygularını incitiyor; fakat 
onların bu husustaki şaşkınlıklarını gideremiyor.

Bu ((avukatlık» bazı doğu memleketlerinde ilme bile karışı-
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yor. Meselâ istenilen durumlarda «ilmilik» kitapların kalınlığı 
ile, sarf edilen mürekkebin çokluğu ile ölçülüyor; icabında ise—  
eğer durum bunun tersini gerektiriyorsa— kalınlıkdan vnz geçili
yor; ve muhteva üzerine parmak basılıyor.

Bu tasvir edilen durumların, hak ve adalet prensiplerinin et
hik prensiplerinden kopanldığı, ethik prensiplerin hiçe sayıldığı 
her yerde olup-bitmesi zarurîdir. Nasıl ki, hastasına yardım ede
bilen hakiki hekim, bilgisini biyolojik ilimlerle, yaptığı ve edin
diği tecrübelerle beslemek ve bu husustaki bilgisinin bütününe 
dayanmak zorunda ise, hukukî bir durumu tahlil eden hukukçu 
da, ezberlediği paragraflara değil, hak ve adalet-duygusuna, hak 
ve haksızlığı, adalet ve adaletsizliği kendisiyle birlikte bilen bir 
merci olan «vicdan»ına dayanmak zorundadır; aksi taktirde hak 
ve adalet, paragrafların bir oyuncağı olur. Bu ideal gibi görünen, 
durumda olmak veya olamamak, ona erişmek veya erişememek, 
bir topluluğun hak ve adalet duygularıyla; hakkına razı olmak, on
dan fazlasını ve eksiğini istememek eğitimi ve umumiyet itibariy
le eğitim problemi ile ilgilidir. Nasıl ki, bilgisiz ve vicdansız he
kim, hastasını kendi çıkarı yüzünden candan ederse, hak ve ada
let prensipleriyle ethik prensipleri canında-kanmda duymıvan bir 
hukukçu da, insanı, sahip olduğu veya olması lâzım geldiği «hak»- 
tan eder; haksızlık ve adaletsizliğin bir vasıtası olur.

Bizde henüz hukukun durumu yürekler acısıdır. Zira 
memleketimizde hukuk, ilmî temellerle beslenmiyor, ethik'ten tec
rit ediliyor ve sadece paragraf formüle etmekle uğraşıyor. Halbuki 
hukukun felsefe ile bilhassa etiıik'le, felsefî antropoloji, tarih, 
sosyoloji ve psikoloji ile beslenmesi lâzımdır. Bunun en açık mi
sâlini bizde hukukî bir «statü» lesbit edilmeğe çalışıldığı zaman, 
bunu tesbit etmeğe yalnız hukukçuların yetkili olduğu sanılarak 
bu heyetlerin yalnız hukukçulardan meydana getirilmesi göste
riyor.

Bilhassa zamanımızda felsefî antropoloji gibi yepyeni bir fel
sefe disiplini doğmuştur^hukuk ilimlerinin bunun ışığı altında 
yeniden ele alınması bir zaruret haline gelmiştir. Zira bu felse
fe disiplini bize, bir sosyal birliği konkrel varlığı ile, bütün «var
lık şartlan)) ile birlikte ele almanın zarurî olduğunu gösteriyor.

Yukarıdanberi yapılan bütün tasvir ve tahlillerin gayesi, et
hik, hukuk felsefesi ve estetik sahasını darlaştıran, sübjektivleşti- 
ren, onları hayattan, fenomenlerden uzaklaştıran, onları, sanki ha-
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yatla ilgileri yokmuş gibi, mücerret, hayat münasebetlerinden 
kopmuş sahalar haline getiren yalnış düşünceyi, bu düşünceye se
bep olan felsefî görüşün yanlışlığını, sakatlığını göstermekti; ve 
bahis konusu olan siibjektivliğin sınırlarını göstermekti, öyle  sa
lıyoruz ki, verilen misâller, baş vurulan tahlil ve tasvirler bunu 
gösterdiler.

Diğer taraftan kıymet-hükürnleri probleminin felsefede ve ay
dınlar arasında tutunmasının sebebi de, Kant’m felsefesinin «Yeni 
Rantçılar» tarafından yanlış anlaşılmış olmasıdır. «Yeni Kantçı- 
lar»mf Kant’m felsefesinin bel kemiğini teşkil eden «görünüş» ve 
«kendi başına varlık» dualitesi görüşünden vazgeçmeleri, buna se
bep olmuştur. «Yeni Kamçılar» için, Kant felsefesinde sadece gö
rünüş bahis konusu idi; çünkü «Yeni Kamçılar» için «kendi ba
şına varlık» metafizik bir problemdi; metafizik ise onlar için ağza 
alınacak bir tabir değildi.

Halbuki Kant’m felsefesini bu şekilde tefsir etmek, onun et- 
hiğini yanlış anlamak demektir. Çünlcü Kant’m ethiği ancak 
notımenal bir sahada (kendi başına var olan bir sahada) fo-nkti- 
onunu gerçekleştirebilirdi; noumenal saha bir kenara atıldıktan 
sonra, geriye yalnız ((görünüş» kalır ki, «görünüş» ün de siibjek- 
dv olması tabidir. İşte her hangi bir temele dayanması zarurî ol- 
mıyan bu «görünüş», ethik sahasında sübjektiv olan «kıymet hü
kümleri» şeklinde meydana çıktı.

İl'k defa F. Nietzsche bu görüşle mücadele etti; fakat Nietz- 
sche’nin bu mücadelesi uzun zaman tesirsiz kaldı. Çünkü Nietz- 
che, ne felsefe okumuş, ne de felsefe profesörü olmuştu; o, ancak 
kısa süren bir zaman için, İsviçre’de klâsik filoloji profesörü ol
muştu. O devir ki, ancak forma, unvana, dış görünüşe değer veri
yordu; tabii böyle bir devrin Nietzsche’yi, onun düşüncelerini 
■görmesine imkân yoktu.

Açıklanması gereken diğer bir problem daha vardır; Ethik ve 
hukuk felsefesi, sadece «olması lâzımla» uğraşan normativ birer 
bilgi olarak kabul ediliyorlardı. Halbuki ethik ve hukuk felsefe
sinin sahalarını «olması lâzımmn içine sıkıştırmak onların saha
larını daraltmak demektir. Çünkü «olması lâzım» bu sahaların an
cak dar bir bölgesini teşkil eder. Bu problemin ayrıca tahlil ve 
tasvir edilmesi gerekiyorsa da, burada ancak şu kadarını söyliyebi- 
leceğiz : «olması lâzım» vasıta-kıymetler sahasında ve reflexion 'lu
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hareket ve faaliyetlerde meydana çıkar; bir de isabetli olmayan 
hareket ve faaliyetlerimizdeki «nedamet» duygusunda ortaya çı
kar; meselâ ben, bunu, bu şeyi böyle yapmamalıydım; bunu böyle 
yapmakla şu veya bu kötü neticelerin meydana gelmesine şu ve bu 
kötü işlerin olmasına sebep oldum gibi.-

V III.

Ethik fenomenlerin aııtropolojik-ontolojik temellere dayanı
larak ele alınmamasında, insan hakkmdaki felsefî görüşlerin ve.ta
rihî sebeplerin önemli rolleri olduğu açıklandı. Fakat bunun ya
nı başında, ethik fenomen ve problemlerin sosyolojik-psikolojik 
izah edilmesinin meydana getirdiği yanlışlık ve karışıklıklar da da
ha az önemli değildir.

Sosyologlar, her nedense moralden (ahlâktan) bahsetmeyi 
cthik’ten bahsetmeye tercih ediyorlar; gerçi onların ethik’ten bah
settikleri olmuştur. Fakat sosyologların, bu tâbirle ne kasdettikle- 
rini anlamak güçtür; ama onların bu tâbirleri, bizim kullandığı
mız mânada kullanmadıkları açıktır. Hele bu husustaki güçlük 
bizim memleketimizde büsbütün artmaktadır; çünkü bizdeki 
durum şudur: bizde bir defa bu meselelerle uğraşanların sayısı 
pek azdır. Bundan başka bunlar da (yani bu azlar da) artık hangi 
dilde yazılmış el kitaplarını eline geçirmişlerse ve bu el kitapları, 
bu tabirler hakkında ne gibi tarifler ileri sürmüşler, onları bir
birinden nasıl ayırmış veya birleştirmişlerse, ona göre fikir yiırüt- 
mektediler.

Bizde henüz müstakil bir düşünmenin, teorik bir temelin 
mahsulü olan sosyolojik araştırmalar yoktur; bize sunulanların 
hemen-hemen hepsi, ya Amerika’dan veyahut da Fransa’dan ak
tarmadır. Bu sebepten dolayı, bizde ileri sürülen fikirler üzerin
de durmak yerine, umumiyetle ilim ve felsefe dünyasında mo
ral (ahlâk) veya ethik problemler karşısında takınılan tavırları ve
ya takınılması mümkün olanları göz önünde bulunduracağız.

Sosyoloji ile psikoloji yeni ilimlerdir. Geçen yüzyılın son ya
nsı ile, yüzyılımızın başlarında felsefenin bir çıkmaza girmesi, fel
sefenin kısırlaşması yüzünden herkes, yani yeni nesiller, bu ilim
lerden birisine merak sarmıştı; ve bu ilimler «moda» ilimler ol
muştu; hatta bugün bile, Amerika’da veya antik kültürün temel
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lerine dayanmadan bugünkü batı kültürünü benimsemeye çalışan 
topluluklarda, felsefe, bu ilimlerin içinde erimiştir.

Meselâ, Amerika'da müstakil bir felsefe ile uğraşan bir kaç 
Amerikan üniversitesi vardır; bunlarda da ancak mantık, lojis
tik, atarihî felsefe», yani metinler tetkik edilmektedir.

î.şte ilmî kültürlerinin temelinde felsefî bir yapı bulunma
yan, teorik tetkiklerden, yani theoria!dan hoşlanmıyan, yalnız 
pratik sahalarla ilgisi olan Amerikalılar, dört elle sosyoloji ve psi
kolojiye sarılmışlardır. Her şeye, her sahaya bu ilimlerin gözüyle 
bakıyorlar; onlara göre bu ilimlerin izah edemiyeceği; çözemiye- 
ceği her hangi bir insan problemi veya fenomeni yoktur.1

X IX . yüzyılın son yarısında tabiat ilimlerine tatbik edilen ve 
bilhassa yüzyılımızda hızla gelişen ((mukayeseli metod» un mey: 
dana çıkması ve kıymet kazanmasile bütün ilimler, tecriibî ilim
lerde (deneme metodundan faydalanan ilimlerde) verimli netice
ler sağlayan bu metodu, kendi sahalarına —  uygun gelsin veya 
gelmesin —  büyük bir özenti ile tatbik etmeye çalıştılar. Muka
yese, bilindiği gibi, iki şey arasında yapılır; zira mukayesenin 
türkçesi, iki şeyin karşılaştırılması demektir. Bu itibarla, bu me
tod, ilk defa tabiat ilimleri sahasında ortaya çıkmıştır; ve gerçek
ten bu metod, tabiat ilimlerinde ve bilhassa organik tabiat ilim
lerinde büyük ve miisbet bir rol oynamaktadır; bu ilimler, geliş
melerini bu metoda borçludurlar dense yeridir.

Bilindiği gibi, tabiat ilimlerinin tatbik edildiği, pratik bir 
rol oynadığı sahalar hem çok, hem de geniştir. Zaten tabiat ilim
lerinin ilerlemesini sağlayan da onların pratik sahada oynadıkları 
bu mühim rol değil midir? Bilhassa tıp bu ilimlerin bir tatbik 
sahasıdır. T ıp , insan anatomisi, insan fizyolojisi, insan biyolojisi 
sahasındaki araştırmalarını verimli kılmak, bu sahacla derinleş
mek için, kendisine kolaylıkla denemeler tatbik edilen hayvanla
rı elinin altında buluyor; ve onları yaşayan, canlı birer denek ola
rak kullanıyor.

Halbuki insan âleminde böyle bir şey yapılamaz ve hattâ

ı Bugün Amerika'da psikolojiden geniş ölçüde faydalanılmaktadır; pratik 

hayatın her sahasında psikolojiye başvurulmaktadır; msl. endüstride, eğitim 

işlerinde v.b. sahalarda. Fakat ilimlerin pratik sahalara tatbik edilmesi, hiçbir 

Kaman insan problemlerinin nazar! temellerini çözemez.
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düşünülemez bile. Çünkü anatomi ve diğer tabiat ilimleri, insa
nın ancak kadavralarından faydalanabiliyor; hattâ buradaki fay
dalanma bile, kayıtsız-şartsız değildir; yani her insan ölüsü tıb
bın emrine verilmiyor. T ıbbın  farmakoloji dalı da, insanda ne gi
bi tesirler meydana getireceğini bilmediği veya emin olmadığı 
ilâçları önce hayvanlarda deniyor; orada aldığı neticelere göre 
bu ilâçlar insana ya tatbik ediliyor veyahut da edilmiyor. İlâçla
rın önce hayvanlarda denenmesi fenomenine bazan o derece bü
yük bir ehemmiyet veriliyor ki, insanla hayvan arasında ancak 
bir derece farkının bulunabileceği, bu fenomene dayanılarak gös
terilmek isteniliyor. Bunun yanlış bir analoji olduğunu felsefî an- 
tropcloji göstermiştir.

Mukayese metodu, tabiat ilimleriyle, onların tatbik sahaları 
için o kadar mühimdir ki, bunsuz, bu ilimlerin ilerlemesi ve tıb
bın eriştiği bugünkü gelişme seviyesiyle ileride varabileceği ge
lişme seviyesi düşünülemez -bile; yani bunsuz bu gelişme müm
kün değildir. Hayvanın, insanın emrinde olması, insanın hayvanı 
istediği şekilde kullanabilmesi, onu canlı veya narkozlu olarak 
veyahut ela öldürerek anatomi bıçağının altına alabilmesi, ona bu 
imkânı sağlamaktadır. Fakat bu, yalnız anatomi için böyle değil
dir; organik fonktion’ları araştıran fizyoloji ve mikro organları 
tetkik eden diğer biyoloji dalları için de durum aynıdır. Aynı şey 
bitkiler âleminde de olup bitmektedir.

Böylece, tabiat ilimlerinin imrendirici metodları karşısında 
bulunan diğer bütün ilimciler, tabiat ilimlerindeki ilerleme ve 
gelişmeyi bu metodun tatbik edilmesinin bir neticesi olarak gö
rüyorlar. Bu görüş tamamiyle yanlıştır; zira tabiat ilimlerindeki 
ilerleme ve gelişme, sadece mukayese metodunun bir neticesi de
ğil, bıı varlık-sahasmın yapısının, bu metodun tatbik edilmesine 
elverişli olmasının bir neticesidir. Her taklit gibi buradaki tak
lidin de ilim âleminde bir çok mahzurları meydana çıkmış ve an
cak «sözde» İlmî olan neticelere varılmıştır.

İşte gerek sosyologlar, gerekse psikologlar, uğraştıkları varlık- 
sahalarımn yapısının özelliklerini gözden kaçırarak, çalıçma-hipo- 
tezleri ortaya atıyorlar. Sosyologlar ve sosyal psikologlar, çeşitli 
seviyelerdeki insan gruplarını birbirleriyle mukayese ediyorlar; 
onlar, insanları kültürleri (kültürden ilim, felsefe, sanat, din ve 
teknik v.b. anlaşılmalıdır) bakımından çeşitli gruplara bölüyorlar; 
bu gruplardan birisi alçak, diğeri yüksek bir kültüre sahiptir, de-
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ililiyor. Bu lıeı* iki grubun karşısına da üçüncü ve primitiv adını 
alan diğer bir kültür konulmaktadır.

Şimdi akla gelecek ilk şey, bu grupları, hattâ grupların de
ğişik şekillerini birbiriyle mukayese etmek olacaktır. Bu mukaye
se yakılıyor; yanlış veya doğru bir takım neticeler ortaya çıkarılı
yor. Bu mukayese metodu o derece dallandı budaklandı, o kadar 
yaygın bir epidemi haline geldi ki, eline kâğıt kalem alabilen her
kes bir sosyolog veya psikolog kesildi. Meselâ, bizim memleketi
mizde Balkanlardan ve Kafkasya’dan gelen insan grupları üzerin
de mukayeseler yapılıyor; msl. onlar yeni doğan çocuklarına na
sıl bakıyorlar; bayram ve tatil günlerinde ne yapıyorlar; nasıl va
kit geçiriyorlar? Ana-baba-çocuklar arasında nasıl münasebetler 
hüküm sürüyor? Bu grupların ne gibi âyinleri, gelenekleri var
dır? Bu âyinler ve geleneklerde, sosyolog ve psikologların 
göz önünde bulundurduğu gruplar, msl. orada eskiden yerleşmiş 
olan gruplar arasında ne gibi farklar vardır v.s. gibi, dilimizin 
kabir azabı diye vasıflandırdığı sorgu sualler. -

Sosyolog ve psikologlar bununla da yetinmiyorlar; onlar ay
nı zamanda sosyal yapı ile dış-faktörler arasındaki münasebeti de 
tesbit etmek için, bir sahanın bu dış-faktörler in bulunduğu ve 
bulunmadığı zamanlardaki durumlarını birbiriyle mukayese edi
yorlar. Meselâ, bir sosyal grubun muayyen bir bölgesinin içinden 
geçen bir demiryolunun onlarda meydana getirdiği değişiklikler
den bahsediyorlar; fakat bu değişikliklerin esası üzerinde duramı
yorlar; yani onların sosyal yapısında bir değişiklik meydana gelip 
gelmediğini gösteremiyorlar; zaten böyle bir değişiklik, esas ya
pıda, görüş-tarzmda bir değişiklik olmadan sadece dış faktörle 
sağlanamaz da.

Eğer sosyologlar ve psikologlar sadece bu zararsız şeylerle 
uğraşsalardı, yine uğraşa dursunlar, eliyip geçebilirdik. Halbuki 
durum, böyle değildir. Çünkü sosyologlar ve psikologlar insa
nın bütün tavır ve hareketlerini, insanların yaptıklarını «ettikle
rini», ((yapacaklarını», «edeceklerini» idare eden, düzenliyen 
prensipleri, yani insanın hareket ve faaliyetlerini, takındığı 
tavırları tayin eden kıymetleri de ele alıyorlar; bu kıymetlerin 
(prensiplerin) ne olduklarını, nasıl meydana geldiklerini, nasıl 
kaybolduklarını, yani nasıl geçerlikten düştüklerini göstermeye 
çalışıyorlar.
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Sosyologlara (sosyal psikologlar da dahil) göre, hareket ve 
faaliyetlerimizi tayin eden kıymetler veya prensiplerin kaynağı 
topluluktur; onlar, belli bir sosyal grubun mahsulüdürler. İmdi 
sosyologlara göre bütün ethik kıymetlerin kaynağı sosyal yapıdır; 
sosyal yapı ise, topluluktan topluluğa değiştiğine göre, bu kıy
metlerin kendileri ve geçerliği de relativ tir; yani sosyal gruptan, 
sosyal gruba göre değişirler. Çünkü her sosyal grubun sosyal ya
pısı, davranış-tarzlan, değişen ve değişmeyen gelenekleri, miina- 
sebet-şeiilleri (birbirinden farklıdır, denilmektedir. Bu hususta 
sosyologların imdadına koşan, konstruktiv misallerin bir hazînesi 
olan ve sosyologların ((iptidaî cemiyetler» adını verdikleri, şura- 
da-burada, çok sınırlı bir sayıda mevcut olan gruplardır. Üstelik 
onlar üzerinde uğraşanların tesbit ve tasvir ettikleri fenomenleri 
kontrol etmek imkânı da yoktur; fakat buradan alman misaller, 
tıpkı mukaddes kitapların misalleri gibi, herkes tarafından bel 
lenmekte ve sırası geldiği zaman söylenmektedir.

İmdi nasıl ki fizyolog, asap sisteminin fonktionlarını canlı 
veya yarı-canlı bir hayvanda tetkik ediyor ve bundan hareket ede
rek insanlarda da bunun böyle olup-bitmesi gerektiğini göster
meye çalışıyorsa, sosyolog da, ethnologie ve kavimler psikolojisi
nin çeşitli kültürlere sahip olan insan gruplarında tesbit ettiği 
gelenek ve davranışları, batı kültür çevresine mensup olan insan 
gruplarının ve topluluklannınki ile mukayese ediyor. Bu muka
yeseler doğru da olabilirler. Zira müstakil bir tarihi olan her sos
yal birliğin kendisine has gelenekleri, münasebet şekilleri, davra- 
nış-tarzları vardır. Msl. yanyana yaşayan batı veya doğu milletleri
nin sofra, içki, düğün, birbirleriyle olan münasebet formları; msl. 
birbirlerini ziyaret etme şekilleri, şu veya bu müşterek bayram
larda veya ayinlerdeki davranışları, gelenekleri başka başkadırlar. 
Hatta küçük bir memleket olan Hollanda'nın bile bahis konusu 
olan sahalardaki davranışları, aynı kültür çevresindeki milletle
rin, komşularının bu nevi gelenek, davranış ve miinasebet-şekil- 
leriııden farklıdırlar; hele araya bir de nationalism girmişse, bu 
farklar bilhassa ve şuurlu olarak eğitilir, geliştirilir.

Eğer sosyologlar, bu gibi fenomenleri sadece tasvir etselerdi, 
onların bu fenomenler-sahasını belli bir dereceye kadar açıklıya- 
bilecekleri söylenebilirdi. Fakat sosyologlar daha ileri gidiyorlar; 
onlar hak ve adalet gibi hukuk prensipleriyle bütün ethik kıymet
lerin böyle olduğunu, yani onların da sosyal gruptan, sosyal gruba
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göre değiştiğini iddia ediyorlar; tıpkı davranış-sekilleri, gelenek
ler, insanların birbiriyle olan münasebet-şekilleri v.s. gibi. Ger
çekten bu sahalarda, bütün milletler, hattâ kültürleri bakımından 
birbirine yakın olan milletler, arasında da çok mühim farklar 
vardı-r. Fakat ethik sahasında asla böyle farklarla karşılaşmayız. 
Her yerde hak, haktır, adalet, adalettir; her yerde söz verme, söz 
vermedir; dürüst olma, dürüst olmadır; aldatma, aldatmadır; hi
lekârlık, hilekârlıktır; yalancılık, yalancılıktır; ancak bunların 
sosyal çevre tarafından kıymetlendirilmesi, sosyal çevrede uyan
dırdığı tepki birbirinden farklıdır.

İmdi çeşitli topluluklarda ancak şöyle bir farktan bahsedile
bilir: İnsan haklarının tanınmadığı, hak ve adalet prensiplerine 
saygi gösterilmediği yerlerde; aldatmaların, hilekârlıkların, ifti
racılığın büyük çapta alıp yürüdüğü topluluklarda sosyal çevre
nin bu hareketleri kıymetlendirmesi, yani sosyal çevrenin bu ha
reketler karşısındaki tepkisi, reaktion’u değişebilir; meselâ, dü
rüstlerin, dürüst işler yapanların çoğunlukta olduğu yerlerde do
landırıcının, hilekârın, iftiracının semtine kimse uğramadığı, on
lar hor görüldüğü halde, çoğunluğu bunlardan meydana gelen 
memleketlerde ise, bu insanlara, onların hareketlerine karşı gös
terilen tepki daha zayıf, daha hafif olur; aynı şey, insan haklan, 
hak ve adalet prensipleri için de söylenebilir. Fakat bu takdirde de 
ancak fenomenin ağırlık merkezi değişebilir, kayabilir; yoksa her 
yerde yalancı, yalancıdır; hilekâr, hilekârdır; iftiracı, iftiracıdır; 
insan haklarına, hak ve adalet prensiplerine saygısızlık, saygısız- 
b.ktu. İmdi ancak bu fiillerin sosyal çevreden bir baskı, bir tepki
görüp görmemesi, bu baskının, bu tepkinin derecesi, ağırlıih ha
fifliği değişebilir.

Meselâ, kaynak göstermeden başkalarının fikirlerinden, kendi 
ıknlerı imiş gibi faydalanmak ilim dilinde «aşırma») (intihal) 

adım alır; ve bu herkes için kötü bir şeydir, hırsızlıktır. Fakat bu 
tul, intihallerin çok yapıldığı ve bu hususta eski bir geleneği olan 
bir çok doğu memleketlerinde, batıdaki gibi yıkıcı bir tepki gör
mez Mesela dokuzuncu yüzyıl (ki bu Arap tarihçiliğinin başlan
gıcıdır) ve daha sonraki Arap tarihçileri faydalandıkları kaynak
ları göstermemeyi âdet haline getirmişlerdir. Halbuki batı gele
neğinde bu yapılmıyordu; batı, faydalandığı kaynak-metni veya 
metinlen daima 'göstermiştir. Zira ilim âleminde herkesin birbi
rinin fikrinden faydalanması normaldir; normal olmıyan fayda
lanılan fikirlerin kaynağını göstermemektir. -
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IX,

Sosyologların dayandıkları diğer bir fenomen grubu da, onla
rın primitiv adını verdikleri insan topluluklarında gösterdikleri
ni sandıkları fenomenlerdir. Fakat bu fenomen grubunun sosyo
loglar tarafından tasvir edilmesi ve gösterilmesi takribidir; kon
trol edilmesi mümkün değildir. Bir defa sosyologların primitiv 
insan topluluklarından nc anlamak İstediklerini kavramak güç
tür; bugüıikü antropoloji bu anlayışın çok defa sübjektiv hüküm
leri aşamadığını gösteriyor. Çünkü antropolojiye göre, İnsan top
lulukları ne kadar prim itiv olurlarsa olsunlar, yüksek olarak ka
bul edilen insan topluluklarındaki bütün insan başarıları, onlar
da da vardır. Onların da bir tarihi vardır; bu tarih, yazılmamış 
olsa bile, yine de nesilden nesile devredilmekte, anlatılmaktadır. 
Onların da bir inancı vardır; onların da teknik vasıtaları, bu tek
nik vasıtaları meydana getiren ve çok defa statik olan bir bilgisi 
vardır. Onların da olaylar karşısında takındıkları bir tavrı, hare
ket ve faaliyetlerini tayin eden ethik kıymetleri vardır. Ne kadar 
primitiv olursa olsun onların da bir dili vardır.

Prim itiv insan toplulukları adı verilen bu insan grupları üze
rinde araştırma yapan yabancı kimse, bir defa onların dilini, ta
rihini, görüş-tarzını, diğer insan başarılarını bilmiyor; üstelik 
böyle bir insan, birlikte götürdüğü peşin-hükümlerden sıyrılamı- 
yer; ve bu peşin-hükümlerin dışına çıkıp da objektiv bir bilgi el
de edemiyor. Bu yüzden de böyle bir araştırıcı, onlarda ancak 
tek tek fenomenler, yani münasebetlerinden çözülmüş, kopmuş, 
mânalarını kaybetmiş tek tek fenomenler tesbit edebiliyor; onla
rı ele alıyor; ve bu fenomenlerin esasını, konkret bütün içinde
ki mânasını anlamadan, bu insan grupları hakkında «fikir yürü
tüyor»; ve bu gibi «fikir yürütme» lerden hareket edilerek, gös
terilmesi, araştırılması, sosyolojinin veya ethnologie’ııin yetkisi 
içinde bulunmayan ethik saha izah ediliyor; daha doğrusu ethik 
saha «katlediliyor». -

Bilhassa kendi kültür çevrelerinin peşin-hükümlerinden ha
reket eden araştırıcıların bu hususta objektiv bir bilgiye varmala
rına imkân yoktur. Çünkü onlar kendi gelenek, davramş-tarzları- 
na, münasebet-şekillerine uymıyan her şeyi, her fenomen sahası
nı, çeşitli ve sübjektiv şekillerde tefsir ediyorlar. Bu gibi araştırı-
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cıların bizim kendi memleketimizin gelenekleri, davramş-tarzla- 
rı, münasebet-şekilleri hakkında yaptıkları sübjektiv tefsirleri gör
dükçe, kontrol edilmesi mümkün olmıyan, prensip itibariyle de 
kontrol edilemiyen fenomenler hakkındaki bilginin objektiv ol
masından çok şüphe edilmelidir.

Meselâ, bizim memleketimizde «nazarlık» diye kullanılan, kö
künü Anadolunun çok eski devirlerinde bulan, çok zararsız olan 
«mavi boncuk)) un batıda tabi tutulduğu tefsirler o derece müba
lâğalı, o derece sübjektivdir ki, batılıların, bu fenomene verdik
leri ehemmiyet üzerinde ibretle durulmaya değer. Diğer bir mi
sâl: Bazı batı memleketlerinde bir şeye «hayır» demek için yapı
lan baş hareketi ile, bizde «hayır» yerine yapılan baş hareketleri 
başka başkadır. Batılılar, bu zararsız baş hareketini bile esaslı 
bir şeymiş gibi, ona bu fenomenle ilgisi olmıyan sübjektiv bir 
mâna vererek tefsir ederler. Bu gibi şeylerin, sosyal gruptan sos
yal gruba göre, değişik olması kadar tabiî bir şey olamaz.

İşte bu gibi davranış-tarzları, çiiriik inançlar, gelenekler, 
sosyal gruptan, sosyal gruba göre, hattâ bir sosyal grubun bir böl
gesinden, diğer bölgesine; yahut bir sosyal birliğin çekirdekleri 
adını verdiğimiz aileden aileye göre değişebilir. Meselâ, çocukları 
susturmak için, aileden aileye baş vurulan ifade şekilleri vardır. 
Sosyolog bu gibi davramş-gelenek-ifade-şekillerini, ancak birer 
olay olarak tesbit edebilir; fakat bunlar, ona insan hakkında esas
lı bir ip ucu vermezler; hele onlar tarafından iddia edildiği gibi, 
bu nevi davramş-tarzlarımn, şahsiyetin (kişiliğin) şekil kazanma
sında tesirleri, rolleri olduğu çok şüphelidir; şahsiyet tabiri bile, 
açık olan bir tâbir değildir; şahsiyet tâbiri karanlık bir kavram 
okluğu için, herkes de onunla başka başka şeyler kastetmektedir.

Eğer sosyologların, sosyal ahlâk adını verdikleri «bilgi» veya 
sosyolojinin kendisi, sadece bu zararsız olan davranış-tarzlannın, 
geleneklerin, çürük inançların, münasebet-şekillerinin, muaşeret 
kaidelerinin sosyal birlikten, sosyal birliğe göre olan değişikliğin
den bahsetseydi, bu takdirde herhangi bir mesele kalmazdı; 
Çünkü bu fenomenlerin sosyal birlikten, sosyal birliğe göre de
ğiştiğini söylemek doğrudur. Fakat eğer sosyologlar, bu görüşle
rini yüksek kıymetlere, yani saf ethik sahasına da tatbik ederler
se, bu takdirde onlar bu görüşlerinden tamamiyle yanlış olan bir 
netice çıkarmış olurlar. Çünkü yüksek kıymetler sahasında bir 
relativliğin ( «bana görelik» ) veya çeşitli sosyal gruplar bakımın
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dan olan bir relativliğin (bir «bana göreliğin») geçerlikte oldu
ğunu söylemek tamamiyle yanlıştır. Hattâ vasıta-kıymetler saha
sındaki relativlik bile mutlak değildir. Öyle vasıta-kıymetler, öy- 
le şeyler vardır ki, onlar herkes için aynı şeyi ifade ederler; mese
lâ asgarî bir gıda, her aç insan için; asgarî bir giyim eşyası, bir 
barınak herkes için aynı şeyi ifade eder; relativlik ancak bu sa
hadaki nüanslarda meydana çıkar.

Halbuki sosyal alilâk adını alan «ucube bilgi», bütün ethik 
sahasının relativ olduğunu iddia etmekle kalmıyor, aynı zaman
da bunu isbat ettiğine de inanıyor. Muayyen bir düşünme «tem
belliği)), hazıra konma, fenomenleri birbirinden ayıramama gibi 
alışkanlık haline gelen sathi görüşlerimiz de, bunu apaçık ve şüp
he edilmez bir bilgi gibi kabul etmekten çekinmiyor; ve bu sa
hada verilen misâller ise, hep davranış-tarzlanna, münasebet-şe- 
killerine, geleneklere ait fenomenlerdir.1 Her yerde olduğu gibi, 
burada da insan-düştinmesinin, hayat-fenomenlerini göz önünde 
bulundurması ve bu fenomenle.!' üzerinde durması, onlar karşı
sında aktiv bir tavır takınması gerekmektedir. -

X.

Sosyal ahlâkın, sosyolojinin, kıymetlerin relativliği hakkm
daki görüşü ile sıkı sıkıya ilgisi olan diğer bir iddiası daha vardır 
ki, bu da «yeni kıymetler yaratmak», ((eski kıymetleri ortadan kal
dırmak)) iddiasıdır. Bu iddia da tamamiyle yersizdir; ve herhangi 
bir fenomeıvtemeline dayanmaz. Daha önce de işaret edildiği gi
bi, daima ve her yerde değişen, kıymetler değil, davranış-tarzları, 
gelenekler, münasebet-şekiİleridir. Çünkü kıymetler var olan şey- 
lerdir; ve kendileri hakkında ortaya atılan yanlış veya doğru gö
rüşlere karşı tamamiyle kayıtsızdırlar. Nitekim üstünde yaşadığı
mız ((yeryüzü» ve umumiyetle kosmos'da yer alan yıldızlar hak
kında da Pythagoras’dan Keplere, Isaac Newton’dan, modern as
tronomiye kadar değişik görüşler ortaya atılmıştır. Fakat gerek 
dünyamızın, gerekse kosmos'un varlık-yapısı, bu değişen görüş
lere karşı tamamiyle kayıtsız kalmıştır. -

1 Gerçi davranış-tarzları, münase-bet-şekilleri, muayyen kıymet strüktür

lerine dayanırlar; fakat değişen bu kıymet-strüktürleri değil, dışa akseden, şe-k- 

le ait olan davranışlardır. Bıı, tıpkı insanın biyolojik yapısı ile onun her insan

daki görünüşleriyle mukayese edilebilir. Biyolojik yapı değişmediği halde, onun 

tezahürleri fertten ferde değişebilir.
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Böylece sosyal ahlâkın veya sosyologların «ahlâk» dedikleri 
şeyin esası anlaşılınca, görülüyor ki yokedilen, yıkılan, ortadan 
kaldırılan veya yeniden yaratılan sadece davranış-tarzları, alış
kanlıklar, münasebet-şekilleri, çürük inançlardır. Bir misâl: Cum
huriyetten önce bizde kadınların insan gibi giyinip, insan gibi 
bu dünyanın nimetlerinden faydalanması yasaktı; fakat bu, ethik 
bir yasak değildi. Çünkü ethik için şahsın hürriyeti esastır. Hal
buki bu yasak, dinle birlikte yerleşen bir gelenek-şekli, bir alış
kanlıktı; ancak fazla olarak bu alışkanlığa Tanrının bir buyruğu 
gözüyle bakılıyordu. T ab iî böyle bir şey ile T an rı arasında her
hangi bir münasebet bulmak mümkün değildir. Bu, olsa olsa çü
rük bir inanca dayanan bir Arap geleneğinin dinle birlikte bizde 
de yerleşmesinin bir ncticcsi olabilirdi.

Gerçekten memleketimizin yarı-ilmî yayımı ile gazetecilik ve 
aydınlar çevresinde yeni kıymetlerin yaratılmasından, eski kıymet
lerin yerine yeni kıymetlerin konmasından çok bahsedilir. Bu çev
reler, Atatürk-İnönü inkilâplariyla eski kıymetlerin ortadan kal
dırıldığım iddia edip durdular. Bu iddialarda da kıymetlerle alış
kanlıklar, davranış-tarzları, münasebet-şekilleri, çüriik-inançlar 
birbirine karıştırılmaktadır; fakat bütün bunların ethik kıymet
lerle bir ilgisi yoktur. Bu iddiaların göz önünde bulundurdukla
rı hep eski alışkanlıklar, gelişmeye engel olan statik (donmuş) 
geleneklerdir. Bu eski alışkanlıkların veyahut gelişmeğe engel 
olan, bu yüzden de tasfiyesi zarurî olan donmuş geleneklerin ye
rine, yeni alışkanlıkların geçmesini istemek, bu suretle de yeni 
geleneklerin, yeni davranış-tarzlanmn kök salmasını sağlamaktan 
başka bir şey değildir. Atatiirk-Inönü inkılâplarının hedeflerin
den birisi de budur; yani çiirük-inançlar, donmuş gelenek ve alış
kanlıklarla karartılan ve varlık-yapısı bakımından insanlığa has 
olan kıymetlerin açığa çıkmasını sağlıyacak yeni bir eğitim siste
mi sayesinde yeni bir göriiş-tarzının yerleşip kök salmasını ger
çekleştirmek. -

Sosyolojik (relativist) görüşü benimsiyen bahis konusu çevre
lere göre, Atatürk İnkılâpları muvaffak olamamışlardır. Eğer bu 
inkılâplar muvaffak olamamışlarsa, bunun sebebi, ortadan"kaldı
rılan eski kıymetlerin yerine yenilerinin konulamamasıdır. Hal
buki aslında yıkılan, ortadan kaldırılan eski kıymetler veya her
hangi bir kıymet-yapısı değil, sadece donmuş alışkanlıklar, çürük 
inançlar, belli davranış-tarzlandır; bunları ethik kıymetlerle bir
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tutmak basit bir düşünme-tenıbelliğidir; fenomenleri, problemle
ri birbirinden ayıramamanm, onları birbirine karıştırmanın bir 
neticesidir.

Fakat sosyal ahlâkın, umumiyetle sosyolojik görüsün gayesi, 
ethik fenomenlerin, prensiplerin kaynağını bulmak, oluşunu (ya
ni onların meydana gelmesini, gelişmesini ve değişmesini) tesbit 
etmek üzerinde toplanmaktadır. Bundan dolayı da bu görüşler, 
bu ethik prensiplerin nasıl meydana geldiğini, nasıl gelişip değiş
tiğini, eski kıymetlerin nasıl ortadan kaldırıldığını, onların yeri
ne yenilerinin nasıl geçtiğini göstermeğe çabalıyor ki, işte buna 
imkân yoktur. Çünkü bir şeyin kaynağını göstermek, bu kaynak
tan hareket ederek, onun nasıl gelişip değiştiğini ortaya koymak, 
ne ilim, ne de felsefe için mümkündür. Zira her kaynak-problemi 
gibi, ahlâkın kaynağını göstermek de mümkün değildir; tıpkı 
varlığın, dilin kaynağını göstermek gibi.

Gerçekten dil-problemi için de aynı şeyi söylüyoruz; burada 
da dili.n ve dillerin nasıl meydana geldiğini gösteremiyoruz; ve 
günün birinde bunu yapacağımıza da inanmıyoruz. Çünkü böy
le bir şey, insan bilgisinin, bilinebilİrliğin sınırlarını aşmaktadır. 
Böyle bir durumda ancak hayalimizi işletebiliriz; fakat herhangi 
bir bilgiye erişemeyiz. Nitekim Ortaçağ da, varlığın kaynağını 
araştırıp durmuştur; ve bu kaynağı da Tanrıda bulmuştur. Son
raları bu, kosmos'daki cisimlerin kaynağı şeklinde Kant-Laplace 
nazariyesinin bir objesi olmuştur.

Biz dil sahasında olduğu gibi, ethik sahanın da, ancak bilgi 
gibi, insanın bir «varlık şartı» olduğunu ve insanla birlikte mey
dana geldiğini, onun dışında veya onun yanında bir şey olmadı
ğını tesbit edebiliriz. Gerçi ethik sahanın gelişmesi, geliştirilme
si, insanın bir eseridir; tıpkı dilin gelişmesi, geliştirilmesi gibi; 
fakat ethik sahanın kendisi, hiçbir zaman bir sosyal grubun eseri 
değildir. Sosyal grup, sosyal çevre, bu gelişmeyi geciktirebilir; 
bu gelişmeye engeller hazırlayabilir; fakat onu hiçbir zaman yok- 
edemez. Çüılkü ethik sahanın yokedılmesi demek, insanın kendi
sinin yokedilmesi demektir. Hattâ sosyal çevre, kuvvetli fertler 
de bu gelişmeyi ve geliştirmeyi bile ne geciktirebilir, ne de engel- 
liyebilir. Bu (yani gelişmeyi ve geliştirmeyi engelleme veya gecik
tirme), ancak biopsişik nüveleri zayıf olan insanlar hakkında söy
lenebilir. -
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X I .

Alışkanlık ile ethik sahayı bîr tutmak, sadece zamanımızda
ki sosyolojik veya sosyal ahlâkın saplanıp kaldığı bir düşünce de
ğildir. Alışkanlık ile ethik sahayı bir tutmanın kökleri Aristo
teles’e kadar iner. Nitekim Aristoteles için de alışkanlık herşey- 
dir; insan, iyi şeyler yapa-yapa iyi bir insan olur. İnsan faziletli 
hareket ede-ede faziletli bir insan olur. Bu görüşle sosyolojik gö
rüş arasında bir yakınlık vardır; fakat Aristoteles, ethik meseleleri 
daha esaslı bir şekilde ele alır; ancak o da, tıpkı sosyolojik görüş 
gibi, alışkanlıkla ethik sahayı izah etmek ister.

Halbuki felsefî antropoloji gözüyle ethik problem, bambaş
ka bir ışık altında görülebilir. Zira felsefî antropoloji, bütün bu 
kaynak problemleriyle uğraşmaktan, ethik sahayı belli prensip 
veya kavramlarla izah etmekten vazgeçmekle kalmaz; aynı zaman
da mukayese metodunun gelişi-giizel her sahaya tatbik edilme
sinin hatalı olduğunu -da gösterir.

Felsefî antropoloji için çeşitli insan grupları, sosyal gruplar, 
insan başarılarının bir ((bütününü)) teşkil eclen kültürün hangi se
viyesi üzerinde bulunurlarsa bulunsunlar; yani bu seviye ne ka
dar aşağıda olursa olsun, onların dayandığı ((varlık şartları)) birbi
rinin aynıdır; fark, ancak bu sosyal grupların «varlık şartları» nın 
seviyesi arasında bahis konusu olabilir. Çünkü bir sosyal grup, ne 
kadar prim itiv olursa olsun, onun da, her sosyal grup gibi, bir «e- 
thos» u, bir bilgisi, fertler arasında düzen kuran bir teşkilâtı (bir 
devlet şekli), bir sanatı, bir dili, bir dini, bir tekniği vardır. Fark, 
ancak bu başarıların, az veya çok gelişmiş olması, veyahut belli bir 
seviyede donup-kalması arasındadır. Halbuki mukayese metoduna 
dayanan sosyoloji ve sosyal ahlâk, bu mukayeselerden çıkarılması 
mümkün olmıyan bir netice çıkarmak istiyor ki, işte asıl yanlış 
olan da budur. Çünkü bir sahanın varhk-yapısının kendisinden 
doğmıyan her metot gibi, burada da bu metot, bizi yanlışlıklara 
sürüklemektedir; çünkü bu metot, metafizik bir teorinin (Dar* 
winist gelişme teorisinin) kayıtsız-şartsız her sahadaki geçerliğini 
göstermek tasavvurundadır.

Şüphesiz, sosyolojik araştırmaların yerinde olduğu, fenomen
lere uygun geldiği sahalar da vardır. Fakat sosyoloji, bunu yanlış 
yerlerde arıyor. Sosyoloji, ethiğin prensipleri veya bunların kay-
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nağıııa ait genetik problemlerle, yani kendi sahasına girnıiyen, 
böylece sahası dışında bulunan, kendi araştırma ’ sınırını aşan 
problem ve fenomen-sahalarıyla uğraşacağına, kendi sahasıyla uğ
raşsa daha yerinde, kendisi için daha verimli olur.

Sosyolojinin kendisine has olan problem sahası o kadar geniş
tir ki, bu saha, bir ilimi doyurabilecek durumdadır. Bir misâl 
vermek lâzım gelirse: Bir sosyal birliğin davranış-tarzlarını, alış
kanlıklarını değiştiren dış ve i ç-f aktörler nelerdir? Meselâ : En
düstrileşmenin fertlerde ve sosyal topluluklarda meydana getirdi
ği değişmeler; eğitim sisteminin, geçerlikteki hak ve adalet düze
ninin fertler ve topluluklar üzerindeki tesirleri nelerdir?

Kendi memleketimizin sosyal yapısında bile sayısız problem
ler vardır: Meselâ, Cumhuriyetten önceki hukuk düzeni ile, Cum 
huriyetle birlikte kurulan hukuk-düzeninin fert ve topluluğun 
görüş-tarzında, hak ve adalet-duygusunda meydana getirdiği te
sirler var mıdır? Aile hukukunun değişmesinin ne gibi tesirleri 
olmuştur? Ve bu değişikliğin ekonomi sahasına da tesiri dokun
muş mudur? Cumhuriyetten önceki poligami ile, Cumhuriyetle 
başlıyan monogaminin sosyal yapımıza, davranışlarımıza bir te
siri olmuş mudur? Eğer monogami, söylendiği gibi, tam tatbik 
edilemiyorsa, veyahut bunda güçlük çekiliyorsa, bunun sebepleri 
nelerdir?

Cumhuriyetten önceki «teb’a-hukuku» ile Cumhuriyetle 
başlıyan vatandaşlık hukuku ne gibi değişiklikler meydana getir
miştir? Kriminal olayların memleketin şu veya bu bölgesinde a2 
veya çok olmasının sebepleri; umumiyetle kriminal olayların ço
ğalmasına veya azalmasına tesir eden sosyal faktörler nelerdir? Ve 
bu bakımdan memleketimize has sosyal faktörler var mıdır? Hak 
ve adalet-eşitliğiııin yerleşememesİnin sebepleri nelerdir? Neden 
bir müessesenin başında bulunan kimse, kendisini hak ve adale
tin dışında görmeyi âdet edinmiştir; bunun sosyal ve tarihî se
bepleri nelerdir? Bir memlekette işlerin bir «vasıtaya» başvurma
dan kendiliğinden olmamasının sosyal sebepleri var mıdır?

Fakat bütün bu ve bunlara benziyen problemleri araştır* 
mak, araştırıcıyı ağır b ir yükle karşı karşıya bırakır; çünkü bun
lar memleketimizin tarihine, sosyal varlık-yapısına başvurulma
dan cevaplandırılamazlar. Halbuki sosyoloji, kendi problem-saha- 
sına girmiyen ve araştırılması kendi yetkisini aşan ahlâkla, ethik

4S



sahasıyla veya psikolojik fenomenlerle uğraşıyor (yukarıda buna 
ait misaller de verilmiştir). Halbuki bu basit psikolojik veya me
tafizik iddialarla sosyal problemler araştırılamaz.

Memleketimizin geçmişi de, sosyolojik araştırma bakımından 
bir hazinedir. Her devrin sosyolojik yapısı, devrin vesikalarına, 
umumiyetle fikir mahsullerine başvurularak araştırılabilir. Mese
lâ, Osmanlı İmparatorluğunun yükseliş ve çöküş devirlerinin sos
yolojik faktörlerini tesbit etmek, memleketimizin «şimdi» si ba
kımından çok da öğretici olabilir. 1908 inkılâbının başarısızlığa 
uğramasının, Atatürk inkılâplarının bir başarı yolu üzerinde bu
lunmasının sebepleri nedir? v.s.

Fakat her yeni doğan ilim gibi, sosyoloji de, metafizik tasav
vurlarla, hayallerle uğraşmayı, metafizik, «parlak» neticeler orta
ya koymayı, konstruktion'lardan hareket etmeyi; emek ve zah
met karşılığı olan, iddiasız, alçak gönüllü, araştırma mahsulü, fe
nomenlere dayanan bir bilgiden üstün tutuyor; bundan dolayı 
da başıboş spekulation’larla veyahut çok basit psikolojik olayLarı 
sadece tesbit etmekle, onların bir katalogunu yapmakla yeti
niyor.

X II .

Sosyolojinin yanı başında, hattâ ondan daha önce genetik psi
koloji de (Freudism de bu psikolojinin başka bir şeklidir), kay
nak problemleriyle uğraşmıştır. Genetik psikoloji, psychologism 
adını alan bir felsefe mektebinin de yardımı ile, sanatın, düşün
menin, bilginin, ethik prensiplerin kaynağını aramakla uğraşmış
tır. Freudism ise, aynı şeylerin ve bilhassa ruhî hastalıkların kay
nacım başka bir görüş-açısından bulmağa çalışmış ve sonunda biı 
cinsiyet metafiziği şeklini alarak yaygın bir karakter kazanmış ve 
bir çok insan başarıları da aynı metafiziğin konstruktiv hipotez
leriyle izah edilmek istenilmiştir.

Meselâ, genetik psikoloji, yarım asır önce felsefede moda ha
line gelen «kıymet hükümleri» tâbirini ele alarak, bunların ço
cuklarda nasıl meydana geldiği, şekil kazandığı, nasıl geliştiği 
üzerinde duruyordu; hattâ bu meseleyi bir deneme ve müşahede 
konusu yapıyordu. Bilhassa isviçreli Piajet bu sahaya tecrübî ola
rak ilk el uzatan psikolog olmuştur. Piajet, yalnız «kıymet hüküm
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leri» nin çocuklardaki oluşu üzerinde durmuyor; aynı zamanda 
bilginin, yargı gücünün teşekkülü üzerinde de duruyor; ve tec- 
rlibî psikoloji adı altında bir nevi psikolojist bilgi teorisi yapıyor. 
Piajet, psikoloji sahasında yaptığı denemeleri, ethiğin, tesbit edil- 
mesi, gösterilmesi çok güç olan sahalarına bile tatbik etmekten 
çekinmiyor; meselâ, hangi çocukların egoist, hangilerinin altruist 
olduğunu denemelerle göstereceğine inanıyor. Böylece en küçük 
yaşlardan başlıyarak, yukarıya doğru çocuklarda yargılamanın, 
bilmenin, düşünmenin, anlamanın, nasıl meydana geldiği, nasıl 
şekil kazandığı, geliştiği gösterilmeğe çalışılıyor; bunun için ele 
çocuklar, ya maymunlarla, yahut da primitiv denilen insanlarla 
mukayese ediliyor. Burada da mukayese, çok mühim bir rol oy
nuyor, -

Psikoloji de, tıpkı sosyoloji gibi, bir çok hallerde böylece 
kendi sahasının dışına çıkmıştır. Fakat psikolojideki durum, yine 
de sosyolojininkindeıı daha üstündür; çünkü bu genetik prob
lemlerle uğraşanlar, doğumları bakımından geçen yüzyıla ait olan, 
eğitimleri bakımından yüzyılımızın başlarına tesadüf eden kim
selerdir; ve tesirleri sona ermek üzeredir.

Her sahada olduğu gibi, sosyoloji ve psikolojide de bu gibi 
durumlar, «kitabî» olmanın birlikte getirdiği aksaklıklardır; çün
kü «kitabî)) tetkikler yapan kimse, gözünü açıp fenomenlere bak
maktan, onlara sual sormaktan ziyade, kitaplardan öğrendikleri
ne göre hareket eder. Halbuki genç olan, empirik olaylara daya
nan bu ilimler, aktiv araştırmalar içinde bulunan ilimlerdir; yir
mi sene önceki durum bugün tamamile değişmiştir. Bu değişik
likleri gözönünde bulundurmayan, aktiv araştırmalara katılma
yan bir kimse, bize eskimiş olan sonuçlar sunacaktır.

tstanbul, 18 Aralık ıç)6o




