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Etik tartışmalarda Kant 
Etiği 

• “Kant mı Aristoteles mi?”,  
• “Kant mı Hegel mi?”,  
• “Teleolojik Etik mi Deontolojik Etik 

mi?” 
•  “Erdem Etiği mi Ödev etiği mi?” 
• “Eylem Etiği mi Karakter Etiği mi? 
•  “İnsan etiği mi Canlı Etiği mi?  



Hans Jonas’ın Eleştirisi 
• (1) insan doğasının(durumunun) ana  
   çizgileriyle aynı kaldığı, değişmediği;  
• (2) bu aynı kalan temelden hareketle insan 

için iyi olanın ne olduğunun kolay ve açık-
seçik biçimde saptanabileceği;  

• (3) insan eyleminin eriminin ve buna bağlı 
olarak da insanın sorumluluğunun 
sınırlarının kesin bir biçimde belirlenmiş 
olduğu. 



Geleneksel Etiklerin 
Yanılgıları 

• (1)Kendilerini insan ve onun dünyasıyla sınırlamışlar. İnsan 
dışındaki dünyayla olan ilişki, yani tüm techne alanı, etiğin 
konu alanı dışında bırakılmıştır.  

• (2) Bu nedenle etiğin ilgi alanı, insanın insanla ilişkisiyle 
sınırlandığı için tüm geleneksel etikler insanmerkezcidir.  

• (3) Bu alandaki eylemlerde ise insan varlığı ve onun temel 
durumu özünde değişmeyen bir şey olarak görülmüş, insanın 
techne tarafından köklü değişime uğratılabileceği 
düşünülmemiştir.  

•  (4) Eylemlerin peşinde oldukları iyilik veya kötülükler, ya 
praksisin kendisinde olan ya da onun yakın erişim alanında 
yer alan şeylerle ilgili olarak düşünülmüştür.  



Karl-Otto Apel’in 
Eleştirisi 

• “Bilimin taşıdığı teknolojik potansiyel, 
insanın yapıp etmelerinin eriminin 
uzamasına ve bununla birlikte 
rizikonun çok büyümesini yol 
açmıştır”. 



Yeni Etik Nasıl Olmalıdır? 
• Bu etik, bugün halklarda egemen olan 

komşuluk ya da arkadaş-düşman ahlakının 
tersine, dar gruplarda yaşamı belirleyen 
içgüdüye dayalı duygulara bağlanamaz.  

•  Bu nedenle aranan etik rasyonel bir temele 
sahip olmak durumundadır, başka bir 
deyişle, o “komşunu sev!”i, “uzaktakini sev!” 
olarak genelleştirmek durumundadır  



M.Weber: Niyet etiği-
Sorumluluk Etiği 

• Zihniyet(niyet) etiği maksimi örneği: 
“Hıristiyan doğru olanı yapar, başarıyı 
Tanrıya bırakır”. 

• Sorumluluk etiğinin maksimi ise “kişi 
eyleminin (öngörülebilir) sonuçlarının 
hesabını vermelidir”.   



Eleştiriler Karşısında 
Kant Etiği 

• Kant etiğinin eylemin temelindeki 
istemenin niteliğini- istemenin öznel 
ilkesinin genel-geçer nitelikte olup 
olamayacağını- merkeze alması, onun 
eylemin sonuçlarını dikkate almadığını 
göstermez.  



Kant Etiği ve Eylemin 
Sonuçları 

• İnsanları yalnız araçlar olarak gören, 
insanın değerine zarar veren bir 
eylem, doğru ya da Kant’ın ifadesiyle 
ahlaklı bir eylem olamaz. 

• Eylemler ancak bu nitelikteyse, 
istenen etik sonuçlar elde edilebilir. 



Kant’ta İnsan Doğası ve 
Etik 

• Kant insanın kalıplaşmış bir doğaya 
sahip olduğunu, bu nedenle de insanın 
hep ahlaklı eyleyen bir varlık olduğunu 
söylemez. Tam aksine insanın çoğu 
kez ahlaklı eylemediğinin, tam aksine 
ben sevgisiyle hareket ettiğinin 
farkındadır. Kant insanda ahlaklılığın 
olanaklı olduğunu göstermeye çalışır. 



Sorunlar Karşısında Kant 
Etiği 

• Sorunların çözümünün uzmanlık 
gerektirmesi ve tek kişinin kendi 
başına başa çıkamayacağı kadar 
kapsamlı ve karmaşık olması, Kant 
etiği ve benzeri etikleri bu sorunlar 
karşısında neden çaresiz bıraksın?  



Etik Duyarlılık Yerine 
Çıkar 

• İstemeyi çıkarların belirlediği, eylemde 
bulunanın kendisinin ya da içinde bulunduğu 
grubun çıkarlarını korumayı isteyen bir 
eylemin ahlaklı bir eylem olduğundan, 
insanın değerine zarar vermeyeceğinden 
kim söz edebilir. Bu tür eylemler değil 
midir Apel ve Jonas’ın şikayetçi oldukları 
eylemler. 



İyi isteme yeterli mi? 
• Eylemin iyi istemeye dayanması, -yani 

kişinin kendine ve başkalarına insan 
olarak davranmayı amaçlaması- “bir 
eylemin değerli bir eylem olması için 
şartsa da, tek başına yeterli 
değildir” (Kuçuradi, Etik, s. 64). 



Kant Etiği ve Sorumluluk 
• “Ne var ki, kişi bilmesi gerektiği halde 

bilmediklerinden de sorumludur” (Kuçuradi, 
Etik, s. 65). Bilgisizlik kişiyi sorumluluktan 
kurtaramaz. 

•  “Eylemlerinin zorunlu –ama ancak zorunlu- 
sonuçlarından da sorumludur kişi” 

• (Kuçuradi Etik, s. 74)  


