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ÖNSÖZ 
 

Felsefenin en temel ve en önemli konularından birisi, şüphesiz,  “değer 

felsefesi”(axiologie)dir. Felsefenin bütün konuları önemli olmasına rağmen, bu alanın insan 

hayatı için hususi bir önemi vardır. Çünkü insan, hayatına bu değerlere göre yön vermekte, 

çevresindeki varlıkları ve hatta kendisini bile, bu değerlere göre yargılamaktadır. Bundan 

dolayı, iyi, kötü, güzel, çirkin, soylu, bayağı vb. değer kavramlarının kaynağı her zaman için 

filozofların zihnini meşgul etmiştir. Her filozof, değerlerin kaynağı, onların nelikleri, 

değerlerin insanla ilişkisi vb. konularında kendisine göre, bir şeyler sunmuştur. Ve böylece 

ortaya, “değerlerin mutlaklığı, göreliliği, sübjektifliği, evrenselliği, değerlerin aprioriliği vb.” 

tartışmaları ortaya çıkmış ve filozoflar bu anlayışlardan benimsediklerine göre, 

değerlendirilmiştir. 

Bilinçli veya bilinçsiz bir şekilde benimsedikleri değer anlayışlarına göre, insanların ve 

ulusların yaşam şekli, dünyaya ve dünyadaki varlıklara bakışları da değişmektedir. Örneğin, 

değerlerin sübjektifliğini benimseyen bir toplumda, herkes kendi iyisini kendisi 

belirleyebilecek ve dolayısıyla her şey meşru olacaktır. Ve kimse, bu insanı, davranışlarından 

dolayı, bu davranışının iyiliği veya kötülüğü konusunda değerlendiremeyecektir. Yani, her 

şeyin ölçüsü tekil olarak insanlar olacaktır; bu da en sonunda, ahlaki bir anarşizme 

götürecektir. 

Günümüzdeki insanlara baktığımız zaman, birçoğunun bilinçli veya bilinçsiz bir şekilde, 

değerlerin bu sübjektif anlaşılışını benimsedikleri için davranışlarını, “renkler ve zevkler 

tartışılamaz” görüşünü esas alarak meşrulaştırdıklarını görüyoruz. Öyle ki bizim, kesinlikle 

ahlâksızlık olarak gördüğümüz ve yapılmasından hayâ ettiğimiz bir davranışı, başka bir insan 

hiç sıkılmadan ve gayet rahat bir şekilde ortaya koyabilmektedir. Bu durum karşısında insan, 

ister istemez kendisine “acaba, her insanın kendi değerleri mi vardır? Veya , “her insan kendi 

değerlerini kendisi mi ortaya koyar? Yoksa insandan bağımsız olan, objektif ve mutlak bir 

değerler dünyası mı vardır? Ve insana, insanca bir yaşamı, bu anlayışlardan hangisi 

sunabilir?” sorularını sormak zorunda kalıyor. 

  İşte Scheler de, çağımızın bu sübjektif değer anlayışının sakıncalarını görmüş ve genel 

olarak değerleri mutlak, objektif ve apriori bir zemine yerleştirmek istemiştir. 

 Biz de, hem değer felsefesi alanındaki çalışmalar için bir katkı olması, hem de “değer 

karmaşasının” yaşandığı çağımızda, değerlerin mutlaklığını savunan bir filozofun 
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görüşlerinin, bu karmaşayı çözmede yeni ufuklar açması ümidiyle, yüksek lisans tezimizin 

konusunu M. Scheler’in Değer Anlayışı olarak belirledik. 

 Çalışmamızda, Scheler’in etikle ilgili temel kitaplarını ön planda tuttuk. Scheler’in 

eserlerinin Almanca olması, bu eserlerin yalnızca birkaç tanesinin Türkçe’ye çevrilmiş 

bulunması ayrıca bizim Almanca eksikliğimizden dolayı, çalışmamızda büyük ölçüde, bu 

eserlerin İngilizce çevirilerinden yararlandık.  

 Tezimiz, giriş hariç iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, Scheler’in İnsan ve 

Kişi anlayışlarını ele aldık. İkince bölümde ise, Scheler’in değer anlayışını detaylı bir şekilde 

sunmaya çalıştık. 

 Beni böyle bir çalışma yapmaya teşvik eden kıymetli danışman hocam Prof. Dr. 

Murtaza KORLAELÇİ’ye ve emekli olmasına karşın bize ders verme lutfunda bulunarak 

kıymetli görüşlerinden istifade etme imkânı veren hocam Prof Dr. Necati Öner’e teşekkür 

etmeyi bir görev telakki ediyorum. Ayrıca tezimi hazırlamada yardımlarını esirgemeyen 

arkadaşım Necmettin PEHLİVAN’a, tezimi hazırlama sürecinde bana her türlü kolaylığı 

sağlayan kıymetli okul müdürüm Mustafa ŞİMŞEK’e ve değerli öğretmen arkadaşlarıma 

şükranlarımı sunarım. 

 

                                                                                                               29. 07. 2006 

                                                                                                             Ahmet Yıldız 

                                                                                                              Gölbaşı 
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GİRİŞ 
 

Tezimizin bu bölümünde, Max Scheler (1874–1928)’in hayatı ve onun düşünce hayatının 

gelişimi hakkında kısa bilgi verdikten sonra onun insan ve kişi hakkındaki görüşlerini 

özetlemeyi uygun bulduk: 

1) Scheler’in Hayatı ve Düşünce Hayatının Gelişimi 

   Fenomenoloji akımı içerisinde yer alan Alman filozof, Münih’te doğmuştur. Scheler, duygu 

yoğunluğuna sahip, öğrenme ve yeni şeyler tecrübe etmeye çok hevesli bir kişiliğe sahiptir. 

Scheler’in annesi Yahudi olmasına rağmen, babasının ailesi büyük ölçüde avukatlardan ve 

Protestan din adamlarından oluşur. Onun aile yapısındaki bu dini farklılığın onun 

çalışmalarına yansıdığı söylenebilir. 

Scheler’in hayatı ve felsefi çalışmaları, genellikle üç döneme ayrılarak incelenmektedir:1) 

Filozofun felsefi kariyerinin birinci dönemi, büyük ölçüde, liberal ve idealist hocası Rudolf 

Eucken’in etkisi altındadır. 1901 yılında Scheler, Jena Üniversitesi’nde Privatdozent (Doçent) 

olmuştur. 1907’de, kendi düşüncelerinin şekillenmeye başladığı Münih üniversitesine 

taşınmıştır. Orada F. Brentano ve E.Husserl’in birçok takipçisi ile karşılaşmış ve onların etkisi 

altında, düşüncesi, büyük ölçüde, Fenomenolojik akıma doğru yönelmiştir. Hayatının 

sonlarına doğru, bu etki her ne kadar zayıflasa da, Scheler bu etkiden tümüyle kurtulmuş 

olduğu söylenemez. 

1910 yılında, Berlin’de bağımsız bir yazar olarak yaşamak için, öğretim görevini bırakmış 

ve emekliye ayrılmıştır. Burada Scheler’in kariyerinin ikinci dönemi başlamıştır.  2) İkinci 

dönem, 1913–1922 yılları arası, Scheler’in en önemli yapıtlarını verdiği olgunluk dönemidir. 

Scheler, Über Ressentiment und moralisches Werturteil,1912/ İng. On Ressentment and 

Moral Value Judgments (: Hınç ve Ahlaki Değer Yargıları), Zur Phanomenologie und Theorie 

der Sympathie-gefühle und von Liebe und Hass, 1913/ İng. Contributions to the 

Phenomenology and Theory of Sympathy and Love and Hate (:Sempati Duygusu ile Sevgi ve 

Nefretin Fenomenolojisi Kuramı Üstüne), Der Formalismus in der Ehtik und die materiale 

Wertethik, 1913–1916/ İng. Formalism in Ethics and The Material Value Ethics (: Etikte 

Formalizm ve İçerikli Değer Etiği )  gibi en önemli yapıtlarının taslaklarını veya son 

şekillerini bu dönemde yazmıştır.  Etik alanındaki en önemli kitabı olan, bu son eserinde 

Scheler, bilince sunulduğu şekliyle değerlerin yapısını fenomenolojik olarak incelemiş ve 

Kant’ın, etiğe formal yaklaşımını eleştirmiştir. 
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Birinci Dünya savaşı başladıktan sonra, Scheler, ateşli bir milliyetçi olmuş ve Almanya’nın 

savaşa girmesinin haklılığını savunmaya başlamıştır. 1915 yılında, Der Genius des Krieges 

und der deutsche Krieg (: The Genius of War and the German War/ Savaş Dehası ve Alman 

Savaşı) isimli eserini yayınlamıştır ve 1917 ve 1918 yıllarında Geneva’da Alman Dış İşleri 

Bakanlığı adına diplomatik görevlerde bulunmuştur. 

1920 yılında Scheler, savaşın felaket getirdiği iddialarını reddetmiş ve Katoliklikten 

ayrılmıştır. Ve bu ayrılmanın felsefi savunmasını, Vom Ewigen im Menschen, 1921/ On The 

Eternal in Man/ İnsanda Sonsuz Olan Üstüne isimli eserinde, dini özlerin ve değerlerin 

fenomenolojik açıklamalarını sunarak, yapmaya çalışmıştır. 

Savaştan sonra, Scheler, Cologne Üniversitesinde felsefe ve sosyoloji kürsüsüne 

atanmıştır. Burada bilgi sosyolojisini ele almış ve Schriften zur Soziologie und 

Weltanschauungslehre,1923–1924/ Contributions to Sociology and to the Study of World 

Views/ Sosyoloji ve Dünya Görüşlerinin Araştırılmasına Katkılar isimli eserini yazmıştır. Bu 

eser, 1924 yılında Die Wissenformen und Die Gesellschaft/ Forms of Knowladge and Society/ 

Bilgi Biçimleri ve Toplum ismini almıştır. 

3) Üçüncü dönem: 1924’te, yani ölümünden dört yıl önce, Scheler, vitalizm ve pantheizm 

üzerine dayanan kapsamlı bir antropoloji geliştirmek üzere, Katoliklikten ve nihayetinde 

Teizmden uzaklaştığı zaman, hayatının üçüncü dönemine girmiştir. Bu dönemde, onun 

ilgisinin odak noktası, kısmen, doğal bilimlere kaymıştır. Bu çabalar, Die Stellung des 

Menschen im Kosmos, 1928/  The Place of  Man in the Universe/ İnsanın Kosmostaki Yeri  ve 

Der Mensch im Weltalter des Ausgleichs1929/ Man in the Age of Equalization/ Dengeleşme 

Çağında İnsan isimli eserlerinde belirginleşmiştir. 

Scheler, 1928 yılında Frankfurt Üniversitesine gitmiş ve aynı yıl orada ölmüştür. 

Metodolojisi: Scheler, Husserl tarafından formal bir şekilde geliştirilmiş olan ve kendisinin 

de Der Formalismus in der Ehtik isimli eserinde özetlediği “fenomenolojik metoda”, kuvvetli 

bir şekilde vurgu yapmıştır. O, kendisini, Nietzsche, Dilthey ve Bergson’un felsefi 

programlarını uyguluyor olarak görmüş ve fenomenolojinin, bizim dünyayı ve kendimizi 

algılayışımızı büyük ölçüde değiştireceğini kabul etmiştir. Düşüncesinin sistematik 

olmamamsına rağmen, Scheler, 19.yy.’ın en kavrayışlı, en parlak düşünürlerinden birisidir. 

Onun çalışmaları, etik, din ve sosyoloji alanında son derece önemlidir. 

Hayatı boyunca, Scheler, “içe dönük” ve sezgici filozoflara özel bir yakınlık duymuştur. O, 

Pascal’ın logique du coeur (kalp mantığını, yani dini ve ahlaki tecrübelerin betimlemelerini) 

unu, Tanrı ve ahlaklılık hakkındaki çıkarımlara ve soyut teorilere tercih etmiştir. Bundan 

dolayı, Augustine, Francis gibi filozoflar, Scheler’in düşüncelerini şekillendirmesine yardımcı 
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olmuştur. Troeltsch, oldukça zeki bir şekilde, Scheler’i “Katolik Nietzsche” diye 

isimlendirmiştir. 

Scheler’in açığa vurduğu her türlü mantıksal sertlik, büyük ölçüde, Kant’ın dikkat çekici 

etkisinin sonucudur. Fenomenolojik kökenli filozoflarla, Kant’ın bu çift yönlü etkisi, 

Scheler’in hem metafizik, hem de empirik araştırmalardaki ilgisini açıklamaktadır. Scheler’in 

diğer filozoflara etkisi sayesinde-ki Ortegay Gasset, Scheler’e büyük bir hayranlık duymuştur- 

fenomenoloji Almanya’nın dışında, Fransa’ya ve İspanyolca konuşulan ülkelere yayılmıştır.1

 

Başlıca Eserleri: 

1) Das Ressentiment im Aufbau der Moralen (Ahlakın Kuruluşuna Düşmanlık), 1912. 

2) Zur Phanomenologie und Theorie der Sympathiegefühle und von Liebe und Hass 

(Yakınlık Duygusu ile Sevgi ve Nefretin Fenomenolojisi ve Kuramı Üstüne), 1913. 

3) Der Formalismus in der Ehtik und materiale Wertethik (Etikte Formalizm ve İçerikli 

Değer Etiği), 1913–1916. 

4) Der Genius des Krieges und der deutsche Krieg (Savaş Dehası ve Alman Savaşı), 1915. 

5) Vom Umsturtz der Werte ( Değerlerin Yıkılışı), 1915. 

6) Die Ursachen des Deutschenhasses (Almanlardan Nefretin Nedenleri), 1919. 

7) Vom Ewigen im Mensch ( İnsanda Sonsuz Olan), 1921. 

7) Wesen und Formen der Sympathie ( Sempatinin Özü ve Biçimleri), 1923. 

8) Probleme einer Soziologie des Wissens ( Bilgi Sosyolojisinin Sorunları), 1924. 

9) Die Wissenformen und die Gesellschaft ( Bilgi Biçimleri ve Toplum), 1926. 

10) Die Stellung des Menschen im Kosmos ( İnsanın Evrendeki Konumu), 1927. 

11) Mensch und Geschichte ( İnsan ve Tarih), 1916. 

12) Der Mensch im Weltalter des Ausgleichs ( Dengeleşme Çağında İnsan), 1929. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 The Encyclopedia of  Philosophy, 1967, Vol. 7, Editör in Chief : Paul Edwards , s.302.; Akarsu, Bedia, Çağdaş 
Felsefe Akımları, İstanbul 1979, s. 83; Çalışlar, Aziz ,Çağdaş Felsefe, Çeviri, İstanbul 1985, s. 96; William S. 
Sahakian, Felsefe Tarihi , Çeviren: Aziz Yardımlı, İstanbul 1990, s. 332; Ülken Hilmi Ziya, Yirminci Asır 
Filozofları, 1936, s. 233.  
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        2)    M.Scheler’in İnsan Hakkındaki Görüşleri 

 İnsan, konusunu ele alırken Scheler’in temel hareket noktasını, “yalnız insana has olan 

problemler var mıdır?” sorusu teşkil eder. Ona göre bu sorunun cevabı “evettir”. Yalnız 

insana ve onun kâinattaki yerine has olan problemler vardır: dil, din, ilim, kendisi tarafından 

hazırlanarak kullanılan aletler, ethos, vicdan, sanat şekilleri, kavramlaştırma fonksiyonu, hak 

duygusu, devletler kurmak, anlam kurmak, tarihi ilerlemler kaydetmek vb. fenomenler sadece 

sadece insanlara has fenomenlerdir.2

 Ona göre insanın özel yeri, ancak biyopsişik dünyanın genel yapısı göz önüne alınarak 

açığa çıkarılabilir. Ve bu açıdan bakıldığı zaman insanı diğer varlıklardan ayırmak söz konusu 

değildir. İnsan biyopsişik yapıya ait olan özellikleri (duyusal itilim, içgüdü, çağrışımsal 

bellek, zeka vb.) bir dereceye kadar hayvanlarla ve bitkilerle ortak olarak paylaşmaktadır.3

  Scheler’e göre “insanın doğadaki en değerli varlık olduğu” şeklindeki önerme sadece  

biyolojik değerler açısından bakıldığı zaman hiç de haklı çıkarılamaz. İnsanın ne yalnız 

başlarına medeniyete götüren iki ana kabiliyeti ( yani karşılıklı anlayış için işaretler 

tasarlayabilme yeteneği ve onun aletler yapabilme yeteneği), ne de onun üretmiş olduğu 

şeyler  ( bütün ilerlemeleriyle medeniyetin kendisi ) insanı, bu biyolojik kararın üzerine 

çıkarabilir. Eğer biyolojik değerlerden daha yüksek değerler yoksa insanı medeniyetiyle ve 

medeniyetine rağmen “hastalıklı hayvan” olarak isimlendirmek zorunludur. Ve sonuç olarak 

insanın düşünmesi de onun hastalığının bir şekli olur.4  

 Eğer bu söylenilenler “insan en değerli varlıktır” önermesinin biyolojik açıdan haklı 

kılınamaz olduğunu gösterirse, Scheler’e göre, şu açığa çıkar ki bu önerme ancak biyolojik 

değerlerden daha yüksek olan değerlerin temeli üzerinde objektif bir anlama sahip olabilir. Ve 

burada bu soruşturma amacına ulaşmış olur: Biz her ne zaman insanı değerlendirsek, gerçekte 

yaşamsal değerlerden bağımsız olan değerleri yani kutsal değerleri ve manevi değerleri 

varsayarız. Yani insan, onun biyolojik organizasyonundan bağımsız olan eylemlerin taşıyıcısı 

olduğu sürece ve o, bu eylemlere karşılık gelen değerleri gördüğü ve gerçekleştirdiği sürece 

en yüksek varlıktır. İnsan nacak biyolojik değerlerden üstün olan ve onlardan bağımsız olan 

kutsal ve manevi değerlerin varsayımı temeli üzerinde en değerli varlıktır. Onda öne çıkan 

veya onun gelişimindeki belirli bir noktada öne çıkan yenilik, biyolojik bakış açısından 

bakılırsa zihinsel aktivitelerin bolluğundan ibarettir. İnsanda sanki kendisinden belirli değer 

                                                 
2 Mengüşoğlu, Takiyettin, Kant ve Scheler’de İnsan Problemi, İstanbul 1949, s. 98. 
3 Scheler, Max, İnsanın Kosmostaki Yeri (Çev. Harun Tepe) 1998, ss.40-50. 
4 Scheler, Max, Formalism in Ethics and Non-Formal Ethics of Values (A New Attempt toward the Foundation 
of an Ethical Personalism), (İngilizceye Çev. Manfred S. Frings ve Roger L.Funk), 1973, s.284. 
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içeriklerinin ve eylemlerin bir düzeninin kendisini gösterdiği bir çatlak var gibidir. Bu bütün 

yaşamın üstünde olan ve aynı zamanda sevgi bağına sahip, kişisel bir düzenin yeni bütünsel 

bir formudur ve bu form saf adaletin temelidir. Bununla beraber kutsal değerinin nihai 

taşıyıcısı olarak bu bütünsel formun idesi Tanrı idesidir ve onun alanı “kişilerin kişisi” 

Tanrı’nın alanıdır.5  

 Scheler’e göre insanın özü (neliği) ve onun özel yeri diyebileceğimiz şey zekâ ve seçme 

yeteneği denen şeyin daha üzerindedir; bu zekâ ve seçme yeteneği nicelik olarak istenildiği kadar, 

hatta sonsuza kadar artırılsa yine de bu noktaya erişemez. (Zeki bir şempanze ile bir teknisyen olarak 

Edison arasında – çok büyük de olsa – yalnızca bir derece farkı vardır.) İnsanı insan yapan bu yeni 

şeyi duyusal itilim, içgüdü, çağrışımsal bellek, zekâ ve seçme yeteneği gibi, araştırılması psikoloji ve 

biyolojinin uzmanlık alanına girebilecek psişik varlık basamaklarına eklenebilecek- psişik ve canlılıkla 

ilgili alan ait işlev ve yeteneklerden oluşan- yeni bir varlık tabakası olarak düşünmek de yanlış 

olacaktır. Yeni ilke bizim en geniş anlamıyla “yaşam” diyebileceğimiz şeyin dışında bulunur. Bu 

insanı insan yapan şey yaşamın yeni bir basamağı değildir; o tümüyle yaşama ve insandaki yaşama zıt 

olan bir ilkedir: Hakiki yeni bir varlık olgusudur. Böyle bir olgu olarak da o, doğal yaşamın evrimine 

dayandırılamaz. Eğer onu bir şeye dayandırmak gerekiyorsa o ancak şeylerin en yüksek temelinin 

kendisine-yaşamın da onun bir göstergesi olduğu aynı temele- dayandırılabilir.6 Aslında insan, bütün 

varlığın –uzvi, gayri uzvi-birbiriyle birleştiği bir yerdir; fakat o, sahip olduğu Tin sayesinde dünyanın 

temeli olarak kabul edilen ilahi varlıkla da aynı mahiyet sferine iştirak eder-çünkü Tin, birinci 

derecede “kendi başına var olan” ilahi varlığın bir vasfıdır- ve bu suretle diğer varlık âleminin üstüne 

çıkar.7

 Eski yunanlılar bile böyle bir ilkenin olduğunu kabul etmiş ve onu “akıl” diye 

isimlendirmişlerdir. Scheler bu şey için akıl kavramını da kapsayan ama bunun yanında ideleri 

düşünmeyi, aynı zamanda temel fenomenlere veya öz içeriğine ilişkin belli bir türden “görüyü”, bunun 

ötesinde iyilik, sevgi, pişmanlık, derin saygı, manevi hayret, mutluluk ve kuşku duyma, özgür karar 

verme gibi belli bir türden istemli ve duygusal edimleri de içine alan  “Tin (Geist)” sözcüğünü 

kullanmaktadır.8 Tinin sınırsız varlık alanları içinde göründüğü edim merkezini, her türlü yaşam 

merkezinden-içten bakıldığında ruhsal merkezler olarak da adlandırılabilecek olan merkezlerden-kesin 

bir biçimde ayırarak “kişi” olarak isimlendirmektedir. 

 Scheler’e göre, eğer Tin kavramının en yüksek noktasına yalnız tinin sağlayabileceği onun 

kendine özgü bilme etkinliğini, bir bilgi türünü koyarsak bu durumda bir tinsel varlığın temel özelliği, 

psikofiziksel yapısı ne olursa olsun onun organik olana bağımlılıktan-kendi varlık merkezine 

                                                 
5 A.g.e., s. 288. 
6 Scheler, İnsanın Kosmostaki Yeri, s. 67. 
7 Mengüşoğlu, A.g.e., s. 120. 
8 Mengüşoğlu, A.g.e., s. 22 ; Koehle, Eckhard Joseph, Personality; a study according to the philosophies of 
value and spirit of M.Scheler and N.Hartmann, 1941, s. 164. 
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bağımlılıktan da-yaşamdan ve yaşama ait her şeyden (yani aynı zamanda kendisinin itkisel zekâsından 

da-kurtulmuşluğu(özgürlüğü), çözülmüşlüğü olur. 

 Öyleyse bir tinsel varlık artık itkiye ve çevreye bağımlı değildir, “çevrenin bağlarından 

kurtulmuştur”, Scheler böyle bir varlığı “dünyaya açık bir varlık” olarak isimlendirmektedir. Böyle bir 

varlığın artık çevresi değil, dünyası vardır. Böyle bir varlık, bunun ötesinde, kendisine en baştan 

itibaren verilmiş olan çevresinin karşı koyma ve tepki merkezlerini (hayvan da bunlara sahiptir, ama 

hayvan kendisinden geçmiş bir şekilde kendisini bu çevre içerisinde kaybeder) obje haline getirebilir 

ve –canlıya ait itki sisteminin ve ondan önce gelen duyu işlevleri ve duyu organlarının bu nesne 

dünyasında veya onların verilmişliğinde meydana getirdiği sınırlamalar olmaksızın –bu nesnelerin 

nasıl olduklarını kendisi kavrayabilir.9

 Bu nedenle tin, nesnellik ve şeylerin nasıllıkları tarafından belirlenebilirliktir. Yalnızca 

kusursuz nesnelliğe ulaşabilecek bir canlı varlık tine sahiptir. Daha kesin bir biçimde söylenirse: 

Ancak böyle bir varlık, kendisiyle olduğu gibi kendisinin dışındaki gerçeklikle ilişkisinde de –onun 

zekâsı da dinamik bir biçimde bunun içinde olmak üzere –hayvanın tam tersine davranabilen bir varlık 

tinin taşıyıcısıdır.10

 Scheler’e göre insan sınırsız bir biçimde dünyaya açık eyleyebilen bir X’tir. İnsan olma Tin 

vasıtasıyla dünyaya açık olmaya yükseltilmedir.11Hayvanın hiçbir objesi yoktur. Hayvan, bir 

salyangozun evini, yapı olarak, gittiği her yere kendisiyle birlikte taşıması gibi kendi çevresinde 

kendinden geçmiş bir halde yaşar ve bu çevreyi obje yapamaz. İnsanın yapabildiği bu türden mesafe 

almayı, çevreyi “dünyadan” ayırmayı hayvan gerçekleştiremez. Hayvan, esas olarak kendi organik 

durumlarına da uygun düşen yaşam gerçekliğine bağımlıdır.12

 Dikkatini kendine toplayabilme, ben bilinci ve kökensel itkiye karşı koyan merkezleri obje 

yapabilme yeteneği yalnız insana özgü olan tek bir parçalanmaz bütün oluşturur. Burada Tin’in 

olanaklı kıldığı ben-bilinci, kendi varlığına geri dönme ve kendi varlığını merkez yapma ile Scheler’e 

göre insanın yapısına yönelik ikinci özellik ortaya konmuştur. İnsan denilen varlık Tin’e sahip 

olmasıyla yalnızca çevresini dünya olma boyutuna getirmekle ve dirençleri obje yapmakla kalmaz 

aynı zamanda –ve en dikkat çekici olan da budur-kendi fizyolojik ve psikolojik durumlarını ve her 

psişik yaşantıyı, kendi biyolojik işlerinden her birini tekrar obje yapabilme yeteneğine sahiptir. İşte 

bunun içindir ki bu varlık kendi yaşamına kendisi son verebilir. Hayvan duyar ve görür-ama 

duyduğunu ve gördüğünü bilmeden –ama hayvan asla psikolog ve fizyolog olamaz. Hayvan, kendi 

itkisel tepkilerini de kendi itkileri olarak yaşamaz; çevresindeki şeylerden gelen, onu çeken şeyler ve 

onu iten şeyler olarak yaşar. (Scheler’e göre sarhoş, uyuşmuş bir insanın hali hayvanın normal 

                                                 
9 Scheler, A.g.e., s. 68. 
10 A.g.e., s. 69. 
11 A.g.e., s. 70. 
12 A.g.e., s. 71. 
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halidir!)Deyim yerindeyse hayvan her zaman gerçekte istediği yere değil, başka bir yere varır. 

Nietzsche’nin “İnsan söz verebilen hayvandır” sözü doğru ve derin anlamı olan bir sözdür.13

 Scheler’e göre yalnızca insan tam olarak açığa çıkmış somut şey ve töz kategorisine sahiptir. 

Hayvan bu kategorilere sahip değildir. Ayrıca insan daha en baştan bir uzama da sahiptir.14

 Yalnızca insan, kişi olduğu kadarıyla –canlı varlık olarak değil –kendinî aşabilir ve bir 

merkezden, sanki zamansal, uzamsal dünyanın ötesindeymiş gibi her şeyi (kendisini de ) kendi 

bilgisinin objesi yapabilir. Böylece tin varlığı olarak insan, canlı varlık olarak kendisine ve dünyaya 

üstün bir varlıktır. Böyle bir varlık olarak insan, insanın kendi varoluşunun üzerine çıkmasını 

gerektiren ironiye ve mizah duygusuna sahiptir. 

 Fakat Scheler’e göre insanın bütün edimlerini kendisinden yola çıkarak gerçekleştirdiği, 

onunla insanın kendi bedenini ve ruhunu nesneleştirdiği merkez bu dünyanın bir parçası olamaz, onun 

bu dünyada bir yeri ve zamanı olamaz; o yalnızca en üst varlık temelinde bulunabilir. 

 Tinin başka bir temel özelliği şudur : “Tin kendisi nesne edilemeyen biricik varlıktır”. Her şeyi 

obje haline getirebilen Tin’in kendisi obje haline getirilemez.15 Tin saf edimselliktir, yalnızca kendi 

edimlerinin özgür bir biçimde gerçekleştirilmesiyle varlık kazanır. Tin, bir X yahut insanda edimlerin 

hepsini kendinde toplayan bir varlıktır.16 Tin’in merkezi olan “kişi” ne nesne olabilecek bir varlık ne 

de şeysel bir varlıktır; o sürekli kendisini gerçekleştiren özce belirlenmiş edimlerden oluşan bir 

düzenler bütünüdür. Kişi yalnızca edimlerinde ve edimleriyle vardır.                          

Ruhsal (psişik) şey nesne yapılabilir; ama Tin edimi, yönelim ve ruhsal olayları seyreden şeyin kendisi 

nesne yapılamaz. Kendi kişi olarak varlığımıza ilişkin olarak yapabileceğimiz şey, yalnızca 

dikkatimizi ona toplamak, kendimizi ona yoğunlaştırmaktır; ama onu nesneleştiremeyiz. Başka kişiler 

de kişiler olarak nesne yapılamaz. Biz yalnızca bir kişinin özgür edimlerini sonradan ve onunla birlikte 

gerçekleştirerek veya her türlü nesneleştirmenin tam karşıtı olan, tinsel sevgi tavrını alarak yani 

kendimizi bir kişinin istemesi ve sevgisiyle –bunlarla birlikte o kişinin kendisiyle –özdeşleştirerek 

onlar hakkındaki bilgiden pay alabiliriz.”17

 Scheler, Tin’e başlıca aşağıdaki fonksiyonları atfeder:1.Psikofizik organizmin içgüdü, ihtiyaç 

tarafından belirlenmesine karşın, Tin obje tarafından tayin edilir ve objektif olmak Tin’in formal 

mantıki kategorisidir. 2.Tin, dünyaya karşı ihtiras ve arzudan arınmış, dürtülerin eşya ile olan 

münasebetini aşan taşkın bir sevgiye sahiptir.3.Tin, bir şeyin mahiyetini mevcudiyetinden ayıran bir 

varlıktır ve bu Tin’in en önemli bir fonksiyonu olup, onun asli vasıflarını ortaya koyar; fakat varlığın 

mahiyetini mevcudiyetinden ayırmak için Tin’in iki türlü edimi gerçekleştirmesi icap eder; bunlardan 

birisi “ideleştiren” edim (akt), diğeri ise “indirgeme (reduktion)”  edimidir.18

                                                 
13 A.g.e., s. 72. 
14 A.g.e., s. 74-76. 
15 Mengüşoğlu, Takiyettin, İnsan Felsefesi, İstanbul 1988, s. 78. 
16 Mengüşoğlu, Kant ve Scheler’de İnsan problemi, s. 122. 
17 Scheler, A.g.e., s. 78-79. 
18 Mengüşoğlu, A.g.e., s. 123; Ayrıca bkz. Nejat Bozkurt, 20.yy.Düşünce Akımları ve Eleştiriler, Kasım 1995, s. 
90-91. 
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 Scheler’e göre insanın evrendeki yerine baktığımız zaman, insan Tanrısallık ve hayvanlık 

arasında bir yerdedir. Ve ona göre insanın bu konumunun en güzel işareti, insandaki “utanma(shame)” 

duygusudur.19

 Scheler’e göre yeryüzündeki varlıklar arasındaki en değerli varlık olarak ve ahlâki bir 

varlık olarak insan, ancak Tanrı idesinin varsayımı üzerinde ve bu idenin ışığı altında 

kavranabilir ve fenomenolojik olarak sezilebilir. Biz hatta şunu söyleyebiliriz ki o, sadece bu 

harekettir, kutsala geçiş ve kutsala doğru eğilimdir. İnsan, Tanrı’nın yöneldiği bedensel 

varlıktır ve Tanrısal alanın parladığı noktadır ve o, eylemlerinde dünyanın varlığının ve 

değerlerinin ilk olarak oluşturulduğu varlıktır.20 Fakat bunu başaran genel olarak insan türü 

değil, fakat değerler alanına girme yeteneğine sahip olan bireysel kişidir.21 İnsanın kendisinin 

ve bütün yaşamının ötesine yönelimi, onun özünü oluşturur. Ve bu tam olarak insanın özsel 

anlamıdır:  O kendi yaşamını ve bütün yaşamı aşan bir varlıktır. Onun doğasının merkezi –

bütün özel organizasyonlardan ayrı olarak – bu hareket, bu kendinî aşma ruhsal eylemidir! 

İnsan etiği ve biyolojik etiklerin her ikisi de bunu görememiştir.  

 “İnsanın dünya bilinci, ben bilinci ve biçimsel Tanrı bilinci arasında varolan 

bağlantıdaki özsel zorunluluk bir kez kavranılırsa –burada Tanrı yalnız “kutsal “yüklemi 

yüklenebilecek olan bir “kendi başına varlık” çeşit çeşit binlerce şekle bürünebilen bir varlık 

olarak kavranacaktır. Bir saltık varlık alanı, deneyiminin mümkün olup olmamasından, bilinip 

bilinmemesinden etkilenmez; saltık varlık alanı, insanın kendisine ilişkin bilinci(ben bilinci) 

ve dünya bilinci gibi (temel oluşturucu biçimde) insanın yapısına aittir. Wilhelm Von 

Humbolt’un dile ilişkin söylediği şey –insan dili bulmuş olamaz, çünkü insan ancak dille 

insan olmuştur-aynı derecede, tüm sonlu deneyim verilerini ve insanın merkezi varlığını aşan, 

hatta kutsallığı derin bir saygı gerektiren kendi başına varlığın biçimsel varlık alanı için de 

geçerlidir. Dinîn kaynağı ve metafiziğin kaynağı ifadelerinden, bu alanların belirli kabullerle 

ve inanç düşünceleriyle doldurulması değil de, bu alanların kendi kaynağı anlaşılırsa, bu 

durumda bu kaynakla insan olmanın kendisinin bütünüyle örtüştüğü görülür.”22

 Özet olarak, Scheler’e göre insan, yaşamsal bir varlık olarak tabiatın bir çıkmaza 

girdiğini ve bir sona vardığını, aynı zamanda tabiat unsurlarının yoğunlaşmış bir şeklini ifade 

eder; fakat insan, bir Tin varlığı olarak da dünya-temelinin Tin’ine ait edimleri gerçekleştiren 

ve kendisini kutsallaştıran bir varlıktır; bu suretle artık o, bir “çıkmaz” değil, aynı zamanda bu 

“çıkmaz”ın dünyaya açılan ışıklı bir yoludur da. İnsan öyel bir varlıktır ki, bu varlıkta, temel-

                                                 
19 Frings, Manfred S., The Mind of Max Scheler, Milwakuee 1941, s. 42. 
20 Scheler, Formalism, s. 288. 
21 Koehle, A.g.e., s. 21. 
22 Scheler, A.g.e., s. 121. 
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varlık (Tanrı) kendisini bilmeye, kavramaya, anlamaya ve necat bulmaya başlar. Bu itibarla 

insan, hem bir “çıkmaz”, hem de dünyaya açılan bir yoldur.23

 İnsan, yeryüzündeki yaşam inkişafının bir “çıkmaza” girdiği ve sona erdiği bir yerdir. 

Fakat o, aynı zamanda dünya devriminin vuku bulduğu, Tanrı’nın kendi mahiyetini realize 

ettiği, zamana bağlı olmayan varlığını açığa vurduğu bir varlık sahasıdır da; insanla değerlerle 

dolu bir varlık sahası açığa çıkmıştır; bu varlık sahası, yaşama bağlı çevreyi ve yaşamsal 

bakımdan önemli veya önemsiz olan şeyleri aşan ve onların üstünde olan bir sahadır. Bu 

sayede insan, yaşamın ve yaşam değerlerinin, hatta bütün tabiatın üstüne çıkan bir varlıktır.24 

Fakat böyle bir varlık, artık sukunette bulunan bir varlık, bir vakıa değil, aksine, bir oluş 

istikametidir ve bu da tabii bir varlık olarak mevcut olan insan için ebedi bir vazife, ebedi ışık 

saçan bir hedeftir. Bu manada, hiçbir insan eşya olarak “mevcut” değildir, bilakis her zaman 

hür bir şekilde gerçekleştirilen ebedi bir insanlaşma imkânıdır; bu, tarih bakımından –çok defa 

hayvanlaşmaya doğru giden temayülleri ihtiva etmekle beraber-asla durmayan bir 

insanlaşmadır.25

   3) Scheler’in Kişi Hakkındaki Görüşleri 

 Scheler’e göre kişi, kendisinde bütün özsel edim farklılıklarını (özellikle iç algı, dış algı, 

iç sezgi, dış sezgi, sevme ve nefret etme vb.) önceleyen, farklı özlere sahip edimlerin somut 

ve özsel varlık birimidir. Kişinin varlığı özsel olarak farklı bütün edimler için temeldir. Bir 

edim özünün somut olması, onun tam sezilebilir verilmişliği, edimlerin gerçekleştiricisi olan 

kişinin özüne bir referansı varsayar.26

 Buradan şu açıkça ortaya çıkar ki, kişi asla edimlerin sırf bir hareket noktası X’ine 

veya edimlerin iç bağlantısal bütününe (bazı aktüalistik teorilerin yaptığı gibi) indirgenemez. 

Kişi edimlerin boş bir hareket noktası değildir; aksine o somut bir varlıktır. Bu zihinde 

bulundurulmadıkça edimler hakkındaki konuşmalar, her hangi bir edimin özünü tamamıyla 

yakalayamayacaktır. Soyut edim özleri somut edim özlerine ancak bu veya şu bireysel kişiye 

ait olmakla dönüşürler. Öyleyse kişinin özüne önceden bir yönelme olmadan somut bir edim 

asla tam ve yeterli bir şekilde kavranamaz. Scheler’e göre aktüalistik teori, kişinin edimleri 

cisim-nedensellik anlamında gerçekleştiren bir cisim, bir şey olmadığı noktasında 

haklıdır.27Çünkü böyle bir şey rastgele yok edilip değiştirilebilirdi. Ayrıca herkes aynı cismi 

kendisiyle taşırdı; bu da birinin diğerinden farkını veremezdi. Kişinin sadece edimlerin iç 

bağlantılı bir kompleksi olması gerektiği çıkarımı oldukça hatalıdır. Kesin olarak kişi edimleri 
                                                 
23 Mengüşoğlu, A.g.e., s. 156. 
24 A.g.e., s. 157. 
25 A.g.e., s. 157. 
26 Scheler, A.g.e., s. 383; Koehle, A.g.e., s. 72. 
27 Scheler, A.g.e., s. 384. 
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gerçekleştiren bir varlıktır ve kendisini ancak öyle tecrübe eder ve o edimlerin arkasında veya 

üstünde değildir veya o, bir dayanak noktası gibi edimlerin gerçekleşiminin ve sürecinin 

üzerinde duran bir şey de değildir. Çünkü bütün bunlar uzamsal-zamansal bir alandan 

çekilmiş bir resimdir ve bunlar edim- kişi ilişkisi için geçerli değildir. Bu resimler her zaman 

kişinin cisimleştirilmesine götürür. Fakat bütün kişi, her tam somut edimde içerilir ve bütün 

kişi –bu edimlerin her hangi birindeki varlığında tükenmeksizin ve zamandaki bir şeyin 

değişmesi gibi değişmeksizin-her bir edimde ve her bir edim yoluyla değişir.28 Fakat bu 

değişim kavramı saf “farklı olma “olarak değişimi mümkün kılan hiçbir zamanı ima etmez; 

yine o hiçbir şey- benzeri değişikliği de ima etmez. Yine bu farklı oluşta ardışıklığa ait bir şey 

de verilmez. Ve bundan dolayı bireysel kişinin özdeşliğini korumak için, ardışıklık içinde 

beslenen “sürekli bir varlık”a da gereklilik yoktur. Özdeşlik yalnızca bu saf farklı oluşun 

niteliksel yöneliminde yatar. Öyleyse şu söylenebilir ki kişi zaman içinde yaşar ve zaman 

içerisinde başkalaşmak suretiyle edimlerini gerçekleştirir. Fakat kişi içten algılanmış psişik 

sürecin akışı içerisinde aracısız verilen fenomenal zaman içerisinde veya fiziğin objektif 

zamanı içerisinde yaşamaz.29 Objektif zamanda hızlı, yavaş, dayanıklı gibi şeyler veya 

fenomenal zamanın boyutları olan şimdi, geçmiş ve gelecek yoktur.30Kişi, kendi varlığını tam 

olarak, muhtemel tecrübelerini tecrübe etmede yaşadığından dolayı, kişiyi geçmişte yaşanmış 

tecrübelerde yakalamaya çalışmak anlamsızdır.31  

 Somut bir edim, bir kişinin somut edimlerin bir kompleksi olarak anlaşılabilmesinden 

daha fazla olarak, bu edim özlerinin bir toplamı veya yapımı olarak anlaşılamaz. Aksine 

kendine özgü karakteri ile her bir edimin içerisine giren, kendi edimlerinin her birisinde 

yaşayan kişinin kendisidir. Sevginin doğası ile ilgili hiçbir bilgi bir A şahsının B şahsını nasıl 

sevdiği hususunda bizi bir adım öteye götüremez; yine bu edimlerin her birisinde verilen 

içeriklere (değerler, olgular) bir referans da bize bu bilgiyi sağlayamaz. Fakat diğer yandan 

kişiye ve onun özüne bir göz atma hemen onun gerçekleştireceğini bildiğimiz her edime bir 

özellik (özgülük) sunacaktır ve onun dünyasının bilgisi, onun edimlerinin içerikleri için bir 

özellik (özgülük) sunacaktır.32

 Kişi, edimlerinde var olur ve kişi sürekli aktüelliliktir.33

                                                 
28 Frings, A.g.e., s. 43. 
29 Mengüşoğlu, A.g.e., s. 134. 
30 Scheler, A.g.e., s. 385. 
31 Koehle, A.g.e., s. 73. 
32 Scheler, A.g.e., s. 386; Mengüşoğlu, s. 135; Akarsu, Bedia, Max Scheler Felsefesinde Kişi Kavramı ve İnsan 
Olma Sorunu, İstanbul 1998, ss. 35-36; Koehle, A.g.e., s. 73. 
33 Koehle, A.g.e., s. 73. 
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 Kişi, gerçekleştirilen her ediminde değişir. Sevme edimindeki bir kişi, nefret ettiği 

zaman değişir. Benim sadece katı bir öğretmen olarak bildiğim bir kişi, ben onun dans 

etmekten hoşlandığını gördüğüm zaman değişir. Fakat bireysel bir kişinin, bir kişinin 

gerçekleştirebileceği bütün edimlerdeki olası bütün değişmeleri boyunca bir ve aynı kişi kalır. 

Bu, “değişmedeki kişisel özdeşlik” olarak isimlendirilebilir. Her kişi, her bir ediminde biricik 

olarak değişir. Her hangi bir edimin, gerçekleştirilen diğer edimlerden farklı olarak, eşsiz bir 

şekilde gerçekleştiği olgusu, Scheler’in her kişinin kendisine has, yeri doldurulamaz “kendi 

değerine” sahip olduğu şeklindeki iddiası için ipucu vermektedir.34

 Scheler’in “kişinin her ediminde yaşadığı” ve her kişinin ediminin, en az kişiler kadar 

farklı olacağı şeklindeki görüşü, aynı cümleleri, kendi el yazıları ile yazan insanların yazım 

şekillerinin birbirinden çok farklı olduğunu düşündüğümüz zaman daha kolay anlaşılacaktır.35

 Eğer bir edim hiçbir zaman nesne yapılamıyorsa o zaman edimlerin gerçekleşiminde 

yaşayan kişi asla obje yapılamaz. Kişinin biricik ve özel verilmişlik türü, onun edimleri 

(edimler üzerinde düşünme edimlerini de içeren) ortaya koyuşudur. Edimlerin bu 

gerçekleşimi yoluyla aynı zamanda kendisini de tecrübe eder. Veya eğer diğer kişiler söz 

konusu olursa kişi, edimlerin sonradan, birlikte ve önceden gerçekleşimine göre tecrübe edilir. 

Diğer kişilerin edimlerini gerçekleştirmelerin bu durumlarında hiçbir objeleştirme yoktur. 

 Scheler’e göre eğer psikoloji ile olayların (gerçekte iç algıdaki olayların) bir bilimi 

(gözlemi, betimlenmesi, açıklanması) anlaşılırsa edim, adını hak eden her şey, kişi adını hak 

eden her şey gibi, psikolojiye aşkın olacaktır. Bundan dolayı psikolojiye edimlerin 

(yargılama, imgeleme, hissetme edimleri vb.)incelemesini ve diğer bilimlere görüngü ve 

içerikleri inceleme görevini veren girişim tamamıyla yanlıştır.36

 Burada Scheler edimler ve fonksiyonlar arasında ayrım yapmaktadır: Ona göre 

fonksiyonların edimlerle hiçbir ilişkisi yoktur. İlk önce bütün fonksiyonlar ego 

fonksiyonlarıdır; onlar asla kişi alanına ait değildirler. Fonksiyonlar psişiktir; edimler ise 

psişik değildir.(non-psişiktir) Edimler ortaya konulurlar; fonksiyonlar ise kendiliğinden 

olurlar. Fonksiyonlar, zorunlu olarak bir bedene ve fonksiyonların görüngülerinin ait olduğu 

bir çevreye gereksinim duyarlar. Fakat biz kişi ve edimler ile bir beden koymayız ve kişiye bir 

çevre değil, bir dünya karşılık gelir. Edimler, kişiden zamanın içerisine yayılırlar; 

fonksiyonlar fenomenal zaman içerisindeki olgulardır ve fonksiyonların kendilerinde verilen 

olguların zamanının ölçülebilir uzunluğu ile onların fenomenal zaman ilişkilerini koordine 

etmek süretiyle dolaylı bir şekilde ölçülebilirler. Örneğin görme, işitme, tatma ve koklama, 
                                                 
34 Frings, A.g.e., s. 44. 
35 Frings, A.g.e., s. 43-44. 
36 Scheler, A.g.e., s. 387; Koehle, A.g.e., s. 73-74. 
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dikkat etmenin bütün türleri, yaşamsal (vital) duygu vb. fonksiyonlara aittir. Bununla beraber 

kendilerinde bir şeyin hedef alındığı ve kendi aralarında aracısız bir anlam kompleksine sahip 

olan gerçek edimler, fonksiyon değildir.37

 Scheler’e göre, edimlerin ve özellikle de kişinin, psişik alana ait olmadığı şeklindeki 

iddia onların fiziksel olduğu anlamını ima etmez. Gerek edimler, gerekse bu edimlerin 

müşahhas bir merkezini teşkil eden kişi, psikofizik bakımdan kayıtsızdır.38

 Scheler, edimlerin tüm alanı için, daha önce geçtiği gibi, “Tin” terimini 

kullanmaktadır. Bu terimle o, edim doğasına sahip olan, yani yönelmişliğe (bir şeyi hedef 

alma) ve anlam gerçekleşimine sahip olan her şeyi belirtmektedir. Bu tabii ki hemen, bütün 

Tin’in zorunlu olarak  “kişisel” olduğunu ve kişisel olmayan bir Tin fikrinin çelişkili 

olduğunu ima eder. Fakat hiçbir ego ve dış dünya ayrımı Tin’in özüne ait değildir.(Kişi- 

dünya, ego- dış dünya, bireysel ego- toplum ve beden-çevre alanları bir birlerine 

indirgenemez) Aksine somut Tin söz konusu olduğu sürece, Tin’in tekil ve zorunlu varoluş 

şekli kişidir.39

 Scheler’e göre bir edim idesine, bir obje idesi karşılık geldiği gibi; edimlerin bütün 

özsel türleri için, nesnelerin özsel türleri karşılık geldiği gibi; edimlerin formaları için 

(örneğin iç algı ve dış algı), psişik ve fizikselin varlıksal formları ve yaşamsal edimlere, onun 

etrafındaki bir çevre karşılık geldiği gibi; aynı şekilde, öz olarak bir kişiye öz olarak bir dünya 

karşılık gelir.40Bu suretle , dünya problemi, kişi problemine tamamıyla tekabül etmektedir.41

 Mengüşoğlu’na göre, Scheler, dünya ile kişi arasında karşılıklı bir mahiyet ilişkisi 

kabul etmektedir. Böyle bir ilişki kabul edildikten, kişinin ruh, beden ve uzvi şeylerle alakası 

olmadığı söylendikten sonra, Scheler’in üstü örtük bir şekilde gayret ettiği Tanrı’ın ispatı 

meselesi de çok kolaylaşmış olur. Mademki kişi ile dünya arasında bir karşılıklılık var ve 

dünyanın müşahhas bir karakter kazanması için, onun karşısında bir şahsın bulunması ve ona 

bir şahsın tekabül etmesi şarttır; o halde her ferdi şahsa ferdi bir dünyanın (mikrokosmos’un) 

ve bütün dünyaya (makrokosmos’a) da –müşahhas olabilmesi için- külli bir kişinin – kişilerin 

kişisi olan Tanrı’nın- tekabül etmesi icap eder. Nasıl ki ferdi dünyalar, külli dünyanın birer 

parçalarıysa, ferdi kişiler de Tanrı’nın (külli kişinin) birer parçalarıdır.42

 Özet olarak, Scheler’e göre, kişi olan bireysel insan varlığının ait olacağı üç farklı alan 

vardır: 

                                                 
37 Scheler, A.g.e., s. 388; Mengüşoğlu, A.g.e., s. 135-136. 
38 Mengüşoğlu, A.g.e., s. 135. 
39 Scheler, A.g.e., s. 389; Koehle, A.g.e., s. 74. 
40 Koehle, A.g.e., s.84; Akarsu, A.g.e., s. 54; Mengüşoğlu, A.g.e., s. 149. 
41 Mengüşoğlu, A.g.e., s. 149. 
42 Mengüşoğlu, A.g.e., s. 151. 
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  1. Kişinin veya Tin’in alanı. Kişi veya Tin, sadece, anlamlı 

ve maksatlı edimleri gerçekleştirmede var olur. 

 2. “Ben”in alanı veya psişik alan. 

 3.Bedenin alanı. Bu beden, iç algıda, “benim bedenim” olarak algılanır; dış algıda ise 

fiziksel, organik beden olarak tecrübe edilir. 

 Scheler, insanın faaliyetlerini ele aldığı zaman bu üçlü ayrıma referansta bulunur. O, 

her bir faaliyet için ayrı bir isim kullanır ve kişinin edimlerinden, ben’in  fonksiyonlarından 

ve bedenin aktivitelerinden bahseder, başka bir yerde o, bu faliyetleri “manevi” veya “kişisel” 

edimler, “psişik edimler veya egonun edimleri” ve  “yaşamsal edimler veya bedensel 

edimler” olarak belirtir.43

 Scheler’e göre, ayrıca, kişi, reel ve şey kavramalar olan, “ruh tözü” kavramı ve 

“karakter” kavramından kesin bir şekilde ayırt edilmelidir.44  

 Scheler’e göre “kişi” teriminin anlam yöneliminde ne yattığı araştırıldığı zaman birkaç 

nokta ortaya çıkmaktadır: 

 Kişi sözcüğü kendisinde canlılık, benlik veya hatta benin varlığı ve değeri hakkında 

bilincin (kendi-bilinci, kendi değeri bilinci) olduğu her duruma uygulanamaz. Örneğin 

canlılık ve kuşkusuz bir tür benlik hayvanlara da aittir; fakat onlar kişi değildirler. Fakat insan 

da, insan olarak, içerisinde varlıkların kişi olarak kabul edileceği sınırları hiçbir zaman 

belirleyemez. Kişi kavramı insan varlığının sadece belirli bir düzeyine uygulanabilir.45Kişi 

olmak belli bir insan tipini gerektirir. Kişi olabilmek için insanda, bir takım niteliklerin 

bulunması gerekir.46

 a) İlk niteliklerden birisi, örneğin deliliğe zıt olarak, bütünüyle sağlam bir akla sahip 

olmaktır. Scheler bunu pozitif bilimsel anlamda değil, fenomenelojik anlamda düşünmektedir. 

Fenomenolojik açıdan sağlam bir akıl, biz bir insanın ifadelerini, onları nedensel olarak 

açıklamaya çalışmanın aksine, biz onları hemen anlamaya çalıştığımız zaman verilir. Bu 

anlamada diğer kişide nedenlere sahip ve yaşam ifadeleri “etkiler” olan psişik süreçlerin 

gerçekleşiyor olması, asla bir olgu durumu olarak hazır değildir. Anlama için zorunlu olan 

şudur: Biz anlamada sezgide birlikte verilen diğer kişinin ruhsal merkezinin dışında, kişinin 

edimlerini(konuşma, ifade, işler) bize göre ve çevreye göre bir şeye doğru amaçlı olarak 

yönelme olarak tecrübe ederiz ve bu edimleri yeniden gerçekleştiririz. Yani onun konuştuğu 

önermeleri ve buna karşılık gelen yargıları yeniden yargılarız, duygularını yeniden hissederiz; 
                                                 
43 Koehle, A.g.e., s. 87. 
44 Akarsu, A.g.e., s. 93; Mengüşoğlu, A.g.e., s. 143. 
45 Scheler, A.g.e., s. 476. 
46 Akarsu, A.g.e., s.93; Mengüşoğlu, A.g.e., s. 137-138; Koehle, A.g.e., s. 48; Ayrıca bkz.Akarsu, Bedia, Çağdaş 
Felsefe Akımları,İstanbul 1979, s. 90-93; Koehle, A.g.e., s. 48. 
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isteme edimlerini yeniden yaşarız ve hemen bunların hepsine bir anlam birimi 

atfederiz.47Tabii ki bu “yeniden yargılama”,”yeniden hissetme” ve yaşama diğer kimse ile 

aynı yargıyı vermek veya onunla anlaşmak değildir; yine onunla aynı duyguları veya benzer 

duyguları hissetmek de değildir. O sadece rast gele geçici gerçekleşim dağılımına sahip birkaç 

edimdeki anlamı düzeltmektir. Diğer kişinin edimlerinin sürecindeki bu anlam sürekliliği 

bütün anlamalarda, tekil kavrama edimlerinin sürekli sezgisel arka planıdır. Bu, bu anlamın 

doğru mu, yanlış mı, iyi mi, kötü mü olduğu sorusundan bağımsızdır. Bu soru bu anlam 

alanından başka bir alana aittir. Bu anlam ayrıca “yanlış anlamanın” da arka planıdır. Ve biz 

ancak bu anlama yönelimine karşı değiştirilemez engellerle karşılaştığımız zaman bizim diğer 

kimseye karşı anlama tutumumuz karakteristik bir şekilde değişir. Bir kimse bize inanması 

zor, tuhaf bir hikâye anlatırken biz anlama tavrı içerisindeyizdir. Sonra birisi gelir ve 

kulağımıza “Bu adam deli” der. Bu söz üzerine bizim tutumumuz hemen karakteristik bir 

şekilde değişir. Kendisinin dışında, onun edimlerini onunla yeniden yaşadığımız daha önceki 

verilmiş ruhsal merkezin yerini, şimdi boş bir nokta alır. Artık onun yaşam ifadelerinde son 

bulan, anlamlı bir şekilde yönlendirilmiş niyetlere bakmayı durdururuz. Verilmiş olarak kalan 

şey, gerilerinde sebepler olarak psişik süreçleri araştırmaya başladığımız ifade hareketleri ve 

diğer hareketlerdir. Onun daha önceki ifadelerinin anlam bağının yerini, onun ifadelerine 

sebep olan çevresel uyarıcı veya nedensellik bağı alır. Anlamada onunla gördüğümüz objeler 

şimdi “uyarıcı” olur; niyetler “süreçler”olur; anlam bağı bir nedensellik bağı olur; kişisel edim 

merkezi beden ve egonun objektif bir birimi olur; anlama açıklama olur ve kişi bir doğa 

parçası olur. 

 Biz bir insanı anlamaya çalışırken, bu anlama tavrında, karşımızdaki insanın ruh 

durumlarından hareket ederek bu ruh durumlarının bir takım nedenleri olduğunu ve 

hareketlerinin de bu nedenlerin sonucu olduğunu göz önünde bulundurmayız. Anlama, 

insandaki kişiliğe yönelmiş bir edimdir; kişi de kişi olarak –tıpkı edim gibi- nesne haline 

getirilemeyeceğinden, anlama durumunda olan kimse ancak bir birlikte gerçekleştirme ile 

karşısındaki bir kişinin varlığına katılabilir, bunu yaparken de hiçbir zaman algıya dayanmaz. 

Anlama, bir Tin varlığının başka bir Tin varlığının özelliklerine, algıya dayanmadan bir 

katılmasıdır. Anlamada esas olan, karşısındakinin ruh durumlarından hareket etmek değil, bir 

başkasının Tin merkezinden hareket ederek o kimsenin edimlerini bir şeye yönelmiş olarak 

yaşamak ve sonradan gerçekleştirmektir.48

  
                                                 
47 Scheler, A.g.e., s. 477 ; Mengüşoğlu, A.g.e., s.138; Akarsu, Max Scheler Felsefesinde Kişi Kavramı ve İnsan 
Olma Sorunu, s. 97-99. 
48 Akarsu, A.g.e., s. 98. 
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 Scheler’e göre yukarıda söylenilenlerden şu iki şey çıkarılır:1) Kişiyi psikolojik 

bakımdan objeleştirmek demek, kişiyi ortadan kaldırmak demektr,492) Kişi bir anlam 

bütünlüğü tarafından bağlanmış, yönelimsel edimlerin gerçekleştirircisi olarak verilir. 

Öyleyse psişik varlığın kişi varlığı ile hiçbir ilgisi yoktur.50

 b) Kişi sözcüğünün uygulanmasında içerilen ikinci faktör, onun sadece insanın 

gelişimindeki belirli bir düzeye atfedilmesidir. Bir çocuk bir benliğe, bir ruha ve kendi 

bilincine sahiplik gösterebilir; fakat bu onu ahlâki anlamda bir kişi yapmaz. Ancak belirli bir 

yaşa gelmiş çocuk tam anlamıyla bir kişidir. Fakat bu “yaşı gelmek” belirli bir fenomene 

dayanır; bunun pozitif yasalara göre bireylerde ne zaman ortaya çıktığı ve nasıl değişik 

koşulların olduğu önemli değildir. Scheler’e göre yaşın gelmesinin ana fenomeni, bir kişinin 

kendi edimleri, istemeleri, düşünmeleri ile başkasınınkiler arasındaki farkı kavramayı tecrübe 

edebilme yeteneğinden oluşur. Bu kavrayış her hangi bir tecrübenin kendisinin aracısız 

tecrübe edilişinde zaten verilen bir kavrayıştır; yani farklılığa yönelik kavrayış tecrübenin 

içeriğine dayanmaz. Ve dahası bu kavrayış, edim tecrübesinin kendisi yoluyla dışsal olarak 

bilinir kılındığı bedenin, kendisinin mi yoksa başkasının ki mi olduğuna yönelik her hangi bir 

zorunlu referans olmadan ortaya çıkmalıdır. Eğer böyle bir referans yapıcı olarak zorunlu ise 

o zaman o kişi henüz yaşına gelmemiştir. Açık bir dille bu şunu ifade eder: Bir insan 

çevresinin deneysel yönelimlerini ilk önce anlamadan birlikte gerçekleştirdiği sürece ve 

bulaşma, açık işbirliği ve geleneksel formlar onun kendi zihin durumunu diğer kimselere 

aktarmanın temel formları olduğu sürece yaşına gelmemiştir. (Ergen değildir)51 O, ailesinin, 

eğiticisinin veya dünyasındaki başka birisinin ondan yapmasını istediği şeyi, kendisinden 

başka bir kişinin isteğini fark etmeden istediği sürece olgun değildir. Bundan dolayı o, 

yabancı bir isteği kendi isteği yerine alır ve kendi isteğini başkasının isteği yerine koyar. 

Fakat olgun olmayan insan genelde kendi isteğini diğerlerinin isteğinden ayırt edebilir ama 

bunu ancak isteğin farklı bedenlerde ifade edilmesine ve duyurulmasına referansta bulunarak 

yapabilir. Ve bu nokta kayıp olduğu zaman (örneğin hatırlamada) olgun olmayan insan, kendi 

isteği ile yabancı bir istek arasında ayrım yapamaz. Tabii ki olgun olmayan bir kimsenin 

tavsiyeye maruz kalması ve böylece başka birisinin isteğini bilinçsiz bir anımsama içerisinde 

kendi isteği yerine alması durumu olabilir. Bundan dolayı Scheler, olgunluğun özünün, 
                                                 
49 Mengüşoğlu, A.g.e., s. 140. 
50 Scheler, A.g.e., s. 478. 
51 Scheler, A.g.e., s. 479. 
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ayrımların olgusal sahipliğinden değil, ayırt edebilme yeteneğinin aracısız bilincinden 

oluşuğunu belirtmektedir. Bu öz, ona göre, kısaca “gerçekten anlayabilmede” yatar.52

 c) Kişilik fenomeninin sınırlarını sadece özsel olarak sağlam akıllı ve olgun olmak 

ölçüleri belirleyemez. O, ayrıca beden üzerinde egemenliğin hemen ortaya çıktığı, bedeninin 

efendisi olarak aracısız bir şekilde hisseden, bilen ve yaşayan insanlara sınırlıdır. Bu açıdan 

insanın bedenine olan fenomenolojik ilişkisi büyük önem taşır. Çoğunlukla bedeninde 

yaşayan ve sonuç olarak kendisini onun içerikleri ile özdeşleştiren bir kimse kişi değildir. 

Sadece bedenini –iç ve dış algıda saptanabilir olan –“benim bedenim” bağı yoluyla kendisine 

ait bir şey olarak tecrübe eden bir kimse bir kişidir. 53

  

 d) Ahlâksal kişi olmanın en önemli koşullarından birisi de “sorumluluk”tur. 

Sorumluluğun bulunmadığı yerde kişi de ortadan kalkar. Ancak bu “sorumluluk” 

kavramından “hesap verebilme” kavramını ayırt etmek gerekir. Bazı durumlarda, örneğin ruh 

hastalıklarında kişi, eylemlerinden hesap veremez duruma gelebilir, ama bu hastalık, kişinin 

sorumluluğunu hiçbir zaman ortadan kaldırmaz; çünkü sorumluluk, bir kişinin varlığı ile bir 

öz bağlantısı içerisindedir. 54

 Bundan dolayı; Scheler’e göre, psişik hastalık kişi ile ilgili eylemlerin 

“açıklanabilirliğini” besler; fakat kişinin genel olarak sorumluluğunu beslemez. Çünkü 

ikincisi özsel olarak kişi varlığı ile bağlantılıdır. Ahlâki sorumluluk ile eylemlerin 

açıklanabilirliği veya bir insanın hesap verebilirliği yani bir kişinin açıklanabilir eylemlerin 

öznesi olabilmesi arasında kesin bir ayrım yapılmalıdır. Açıklanabilirliğin beslenmesi, 

basitçe, dürtülerin etkililiğinin, bu dürtülerin etkililiğinin normalden saptığını ve böylece 

belirli bir eylemin bir insanın kişiliğine ait olup olmadığına bilgisel olarak karar vermenin 

imkânsız olduğunu ima eder. Fakat tam anlamıyla kişinin sorumluluğunun hiçbir beslenmesi 

yoktur. Örneğin bir hayvan edimlerinden sorumlu değildir. Hasta bir insan ise sadece hesap 

veremezdir. Bu onun kişiliğine her hangi bir eylemin atfedilemeyeceğini veya böyle bir 

eylemden onun sorumlu olup olmadığının belirlenemeyeceğini ifade eder. Fakat o bütün 

gerçek kişisel eylemlerinden sorumlu olarak kalır. Bundan dolayı “sorumluluk” hesap 

verebilirliğin ön koşuludur. Fakat onlar özdeş değildirler. Sorumluluk, birkaç determinist 

teoricinin inandığı gibi, hesap verebilirlikten sonra da gelmez. Bundan dolayı Scheler 

sorumluluğun tecrübesinde, birisine zorunlu bir ilişkisellik olduğunu kabul etmemektedir. 

                                                 
52 Scheler, A.g.e., s. 480; Mengüşoğlu, A.g.e., s. 140-141; Akarsu, A.g.e., s. 100-101. 
53 Scheler, A.g.e., s. 480; Mengüşoğlu, A.g.e., s.141. 
54 Akarsu, A.g.e., s. 103. 
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Ona göre bizim kendimizi başkasına karşı sorumlu hissetmemizin sebebi bizim kendimizin 

kendi edimlerimizden sorumlu olduğumuzu bilmemizdir.55

 Max Scheler’in kişiselci etiğini kendinden önceki etik akımlarından en kesin bir 

şekilde ayıran ve karakterini en çok ortaya koyan, ahlâksal değerlerin taşıyıcısı olarak kişinin 

bireyselliğine verdiği önemdir.56 Ona göre her insan, salt kişi olduğu ölçüde, bireysel olan ve 

bundan dolayı başkalarından ayrı ve “bir defalık” olan bir varlıktır; bu bir defalık bireysel 

varlığın yanı sıra, insanın ereği de bireysel ve bir defalık olan bir değerdir. Tümel olarak 

geçen nesnel iyilerin yanında, herkes için bir de bireysel olarak geçerli olan iyi vardır. Ahlâki 

değerlerin taşıyıcıları sadece var olmalarında değil, değerlerinde de çeşitlidirler ve aralarında 

eşitlik yoktur, eşitsizlik vardır; hem de salt kişiler oldukları ölçüde bu çeşitlilik artar.57

 Kişiler, cisimler ve bedenler gibi, zaman-uzam sistemi içindeki değişik durumları ile 

değil, zaman ve uzamın üstünde yükselen salt edim merkezleri olarak, sadece salt 

özelliklerinin kendisi ile, “kişisel özle” çeşitlidirler; yani kişiler, salt olarak 

“bireyler”olduklarından dolayı çeşitlidirler.58

  Scheler’e göre, dinî ifadelerle, Tanrı’nın gözleri önünde parlayan iyinin sonsuz 

tamlığının alanında özel bir yerde, benim için iyi olan bir iyi, benim deneysel olarak olmam 

gereken ideal değer özüm vardır. Veya bu bireysel değer özü, o sadece kutsal sevgisinde 

yatmayıp bana yönelmiş kutsal sevgide de yer aldığından benim için ideal olur. Bu imaj 

deneysel olarak benim hayatımdan çıkmaz veya o ahlâki gerekliliğin bireysel bir 

zorunluluğunun yönündeki bir X değildir. Aksine bütün deneysel hayat, bireysel kişinin bu 

değer idealinin amacının etkisi altında olur ve oluşur. Bu değer ideali yoluyla kişinin dış iyiler 

alanındaki biricik yeri belirlenir. Ve kişinin idealinin kutsal kurtuluş planında işgal ettiği yer 

bunun üzerine kurulur.59

 Bir değer evrenselliği ile bir değer bireyciliği arasındaki doğru oran, ancak, bireysel 

ahlâki özne, evrensel değerleri ihmal etmeksizin, kendisinin bireysel değerlerini doruğuna 

ulaştırdığı zaman sağlanacaktır.60

 Scheler, kişinin bağımsızlığı konusunda ise şu fikirleri ileri sürmektedir: Otonomi ilk 

önce ve en başta, aklın (Kant) veya sadece aklın yasallığına katılan bir X olarak kişinin değil, 

doğrudan doğruya “kişi olarak” kişinin yüklemidir61. Fakat burada iki türlü otonomi ayırt 

                                                 
55 Scheler, A.g.e., s. 486. 
56 Koehle, A.g.e., s. 37. 
57 Akarsu, A.g.e., s. 118. 
58 Akarsu, A.g.e., s. 119. 
59 Scheler, A.g.e., s. 491. 
60 Koehle, A.g.e., s.39. 
61 Akarsu, A.g.e., s. 105. 
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edilmelidir: İyi ve kötüye yönelik kişisel kavrama (görme) otonomisi veya iyi ve kötü olarak 

verilen şeyi kişisel olarak isteme otonomisi. Birinci tür otonominin karşıtı, kavrayışı olmayan 

kör istek heteronomisidir; ikincisinin karşıtı ise bulaşma ve önerilerin bütün türlerinde açıkça 

bulunan, zorlanmış istek heteronomisidir. Otonominin bu çift katlı anlamı içerisinde, ahlâki 

açıdan uygun varlık ve istek değeri, genel olarak sadece otonom kişi ve onun edimleri 

tarafından sahip olunabilir. Fakat otonom kişi, hiçbir şekilde zaten iyi olan bir kişi değildir. 

Otonomi, kişinin ve onun eylemlerinin (bu eylemler bu kişiye ait olarak düşünüldüğü sürece ) 

ahlâki uygunluğunun ön koşuludur. Örneğin, kendisinde iyi olan bir eylem bir A şahsı 

tarafından kavrama olmaksızın ve zorlama altında (örneğin gelenek, miras, otoriteye kör itaat 

vb.temeli üzerinde) istense bu az daha az iyi bir eylem olmaz; fakat o bir kişi olarak A’ya 

atfedilemez. Aynı şekilde istenilen bir eylem, kendisinde kötü ise kötü olarak kalır. Bundan 

dolayı, değer yüklemleri taşıyan bütün edim birimlerinin ana koşulu, onların genel olarak bu 

edim birimlerini gerçekleştiren bireysel kişilerin otonom edimlerinin birimleri olmalarıdır.62

 

 

 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
62 Scheler, A.g.e., s. 495; Akarsu, A.g.e., s. 105. 
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I. BÖLÜM 

MAX SCHELER’DE DEĞER ANALİZİ 
 

       Max Scheler(1874–1928) genel olarak etiğinin temellerini atmaya, Kant (1724–1804) 

ve Kant gibi formal bir etiği savunanların temel varsayımlarını ele alarak başlamaktadır. 

       Ona göre bu varsayımlar şunlardır: 

        1)Her formal olmayan (non formal)1 etik, zorunlu olarak bir değerli şeyler ve erekler 

etiğidir.64

         2)Her formal olmayan etik zorunlu olarak deneysel, tümevarımsal ve aposteriori bir 

gerçekliğe sahiptir. 

         3)Her formal olmayan etik, bir başarı etiğidir. Sadece formal bir etik, temel ahlâki 

varlığı veya niyeti iyi ve kötü değerlerinin taşıyıcısı olarak ele alabilir. 

          4)Her formal olmayan etik, zorunlu olarak hedonizme varır. Sadece formal bir etik, 

duyusal haz durumlarına referansta bulunmayacak bir durumdadır. 

           5)Her formal olmayan etik, heteronomdur(bağımlıdır). Sadece formal bir etik 

kişinin otonomluğunu (bağımsızlığını) tesis edebilir. 

6)Her formal olmayan etik, sadece eylemlere nispetle bir ahlâklılığa götürür. Niyetin 

ahlâklılığını, sadece formal bir etik sağlayabilir. 

7)Her formal olmayan etik, kişiyi kendi duygu durumlarına veya kendisine yabancı değerli 

şeylere hizmetçi yapar. Kişiye saygınlığını sadece formal bir etik verebilir. 

8)Her formal olmayan etik, değersel yargıları, insanın doğal organizmasının içgüdüsel 

zeminine yerleştirmek zorundadır. Sadece formal bir etik, bütün rasyonel varlıklarda geçerli 

bir ahlâk yasasını koyabilir65

 

                                                 
63 Burada “Formal olmayan (: non formal)” ifadesi  “formal” in zıt anlamlısı olarak kullanılmıştır. Scheler’in etik 
ile ilgili temel kitabı olan Der Formalismus in der Ehtik und die materiale Wertethik: Neuer Versuch der 
Grundlegung eines ethischen Personalismus (İngilizce çevirisi: Formalism in Ethics and Non-Formal Ethics of 
Values. A New Attempt toward the Foundation of an Ethical Personalism) da geçen “materialle” (non formal) 
ifadesi, tecrübe edilebilir değer içeriklerine referansta bulunmaktadır, bu kelimenin her hangi maddi bir şeyle 
ilişkisi yoktur. Bkz.  Manfred S. Frings, The Mind of Max Scheler, s. 21. 
 
 
65 Max Scheler, Formalism in Ethics and Non-Formal Ethics of Values (A New Attempt toward  the Foundation 
of  an Ethical Personalism), Tranlated by Manfred Frings ve Roger L.Funk, Northwestern Universıty Press 
1973, s. 7.  
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1) DEĞERLİ ŞEYLER ETİĞİ VE EREK ETİKLERİNİN REDDİ 
Scheler, bu konuda Kant’ın belirttiği noktaların büyük ölçüde doğru olduğuna 

inanmaktadır. Zira Kant’a göre, eğer biz bir kişinin, bir eylemin veya bir niyetin iyiliğini veya 

kötülüğünü var olan iyi şeyler (değerli şeyler) alanına göre belirleyecek olursak, bu alandaki 

her değişim iyinin ve kötünün anlamında da bir değişiklik yaratacaktır ve bu alanın tarih 

boyunca değiştiği de bilinen bir olgudur. Böylece etik, tarihsel bir tecrübeye dayandırılacak 

ve etiğin sadece tümevarımsal bir geçerliliği olacaktır ki bu da ahlâki rölativizme götürecektir. 

Ayrıca değerli olan her şey, reel şeylerin doğal sebeplilik ilkelerine tabidir ve eğer etik iyi 

olan şeye göre belirlenecek olursa, bu durumda etik doğal şeylerin sebeplilik ilkelerine bağlı 

olacaktır. Scheler’e göre bu, Kant’ın göstermiş olduğu gibi, saçmadır.66

Filozofa göre, eğer öyle olmuş olsaydı değerli şeyler alanı hiçbir şekilde eleştirilemezdi. 

Böyle bir alana boyun eğmek zorunda kalınırdı. Hâlbuki biz değerli şeyler alanını sürekli 

eleştiririz.(Örneğin: Hakiki bir sanatla, hakiki olmayan bir sanatı, gerçek ve sahte kültürü, var 

olan ve olması gereken devlet şekillerini birbirinden ayırırız.) 

Aynı şeyler erek etikleri için de geçerlidir. Aksi takdirde iyi ve kötü, herhangi bir amaca 

boyun eğdirilmiş teknik değerler haline gelecektir. Hâlbuki erekler, ancak kendilerini ortaya 

koyan niyet iyi olduğu zaman haklı olabilir. Bu ereklerin özüne ait olan bir şeydir. Biz, 

Tanrı’nın amaçları ile şeytanın amaçlarını ancak ahlâki iyilikle birbirinden ayırabiliriz. 

Ereklerin, kendilerini gerçekleştirmek için konulduğu değerleri bir yana bırakarak veya bu 

erekleri ortaya koyan eylemin değerini bir yana bırakarak, sadece ereğin içeriği ile bir ereğin 

iyi veya kötü olduğunu belirleyemeyiz. Öyleyse, iyi ve kötü kavramları ereğin deneysel 

içeriğinden çıkarılmış kavramlar değildirler. Eğer biz, bir ereğin ortaya konulduğu koşulu 

bilmeseydik ve sadece ereğin kendisini bilseydik, bu erek iyi de olabilirdi kötü de. 

Scheler’e göre, Kant değerli şeyleri ve erekleri etiğin temeli olarak almayı reddederken 

formal olmayan bir doğaya sahip olan bütün değerleri de dışlamıştır. Kant’a göre, bir isteğin 

objesi olabilecek herhangi bir nesneyi, niyetin belirleyici zemini olarak ön kabul olarak koyan 

her pratik prensib, deneyseldir ve yasa koyamaz. Kant, etiğin temellerini atarken reel değerli 

şeyleri bir kenara koymaya çalışırken, kendilerini bu değerli şeylerde temsil eden değerleri de 

dışladığını düşünmüştür.67

 

Scheler’e göre, eğer değer kavramları gerçekleşmelerini otonom fenomenlerde bulmak 

yerine, değerler iyi şeylerden soyutlanarak elde edilmiş olsaydı veya değerler, bizim duygu 

                                                 
66 Scheler, A.g.e., s. 9. 
67 A.g.e., s. 11. 
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durumlarımız üzerinde etkisi olan değerli şeylerin aktüel etkilerinden çıkarılmış olsaydı, 

Kant’ın bu görüşü doğru olabilirdi. Bu, Kant’ın bir varsayımıdır ve bu yanlış varsayımı, onun 

diğer hatalarına temel olmuştur.68

 

1.1.Değerli Şeyler ve Değerler 
 

Scheler’e göre, nasıl ki renk isimleri şekilsel şeylerin halis özelliklerine referansta 

bulunuyorsa, değer isimleri de, bizim “değerli şeyler” diye isimlendirdiğimiz, şey benzeri 

(thinglike)verilmiş birimlerin özelliklerine referansta bulunur. Nasıl ki ben, kırmızı rengi saf 

bir renk olarak, onun cisimsel bir şeyi örttüğünü dikkate almaksızın, bilebiliyorsam, aynı 

şekilde çekici, hoş, sevimli, dostça, soylu, v.b. değerleri de, prensip olarak, bu değerleri 

herhangi bir insana veya şeye ait özellikler olarak sunmak zorunluluğunu duymadan 

edinebilirim. 

Görüldüğü gibi Scheler, “değer”(value) kavramını renk kavramı gibi, içerisinde kırmızı ve 

yeşil renge benzer olarak daha spesifik değer yüklemlerini de içine alan genel bir yüklem 

olarak düşünmektedir. Ve bu daha spesifik değer yüklemlerini “değerler”(values) olarak 

isimlendirmektedir. Nasıl ki “bir renk “, “her hangi bir renge sahip bir şeyi” değil, fakat 

kırmızı gibi belirli bir rengi belirtiyorsa, aynı şekilde “bir değer” ifadesi “her hangi bir değere 

sahip bir şeyi” değil, fakat “haz değeri”, “cesaret değeri” gibi belirli bir değer türünü belirtir. 

Ve Scheler, bir değere sahip olan bir şeyi “değerli şey”(good) veya “bir değer taşıyıcısı”(a 

value carrier or bearer) olarak isimlendirir, “bir değer” olarak değil.69

Scheler, değerlere nesnelerde ve insanlarda rastlamamıza rağmen bu değerlerin nesnelerin 

veya insanların özellikleri olmadığını ileri sürmektedir. İçerikli değerler, insan eylemleriyle 

gerçekleştirilmiş olan bir eşya dünyasından bağımsız olarak, apriori özel bir sezgi aracılığıyla, 

değer nitelikleri açısından ideal nesneler olarak somutlaştırılabilir ya da duyumsanabilir. 

Değerler özerk bir var oluşa sahiptirler, bağımsız olarak var olmaktadırlar; kendinde varlık 

niteliği gösterirler, ama bu onların somut, ampirik bir var olma halini temsil ettikleri anlamına 

gelmez. Değerlerin geçerlilikleri, onların her hangi bir şey, durum veya insanda 

gerçekleşmelerine bağlı olmadığından değerler apriori bir niteliğe bürünmüştür. Değerler 

düşünülmez, aksine insanda bizzat kendiliğinden değerlere ayrılmış bir organ vardır; tıpkı 

                                                 
68 A.g.e., s. 12. 
69 The Encylopedia of Philosophy, Edi.: Paul Edwards,  Vol. 8, “Value and Valuation” maddesi, s. 230.  
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gözün görüleni kaydetmek için var olması gibi, “maksatlı duygu” da değerleri duymak için 

vardır.70

Değerlerin, onları değerli şeylerin özellikleri olarak sunmaksızın kavranabileceği olgusunu, 

değerlerin somut taşıyıcıları ile ilişkilerinin en içli dışlı olduğu, duyusal hoşluk alanının en 

basit değerleriyle bile açıklayabiliriz. Her lezzetli meyve kendi özel tadına sahiptir(Elma, 

Kiraz, Kayısı, v.b.).Bu meyvelerin her birisinin diğerininkinden farklı olan tadları vardır. Ve 

bu farklılığı yaratan tad duyumlarının (dokunma, görme, tatma) kompleksi veya bu 

meyvelerin özellikleri değildir. Değer nitelikleri –bu durumda duyusal hoşluğun sahip olduğu 

değer-değerin kendisinin hakiki nitelikleridir. Ve bizde bu değer niteliklerini kavrama 

yeteneği olduğu zaman biz meyveleri, onların görsel veya dokunsal bir özelliğine 

başvurmadan ayırt edebiliriz. 

Duyusal hoşluk(haz) alanı için geçerli olan bu durum diğer değer alanları için daha fazla 

geçerlidir. Çünkü duyusal hoşluk alanında değer bizim koşullarımızın değişmelerine daha 

yakındır ve bu yüzden dil, değer niteliklerini belirtebilecek isimler geliştirememiştir. Bunun 

yerine onları ya somut taşıyıcılarına göre veya duyusal temellerine göre ayırt etmiştir.71  

Şurası kesindir ki hoş, çekici, güzel, ulu v.b. terimlerine karşılık gelen estetik değerler, 

gerçekleşmelerini bu değerlerin taşıyıcıları olan şeylerin genel özelliklerinde bulan basit 

kavramsal terimler değildirler. Bu genel özellikleri belirleme girişimlerimizin her seferinde, 

elimizin boş kalması gerçeği, bunun böyle olmadığını gösterir. Bu tür değerler 

tanımlanamazdırlar.72

Bu söylenilenler etik alana ait değerler için de geçerlidir. Biz bir insan veya eylemin, soylu 

veya düşük, cesaretli veya korkakça, masum veya suçlu, iyi veya kötü oluşunu bu kişiler, 

olaylar veya şeylerde sezilen bir takım sürekli karakteristik özellikler yoluyla anlamayız ve 

ayrıca değerlerin kendileri de, bu karakteristik özelliklerden oluşmaz. Belirli bir koşuldaki tek 

bir eylem veya tek bir kişi bile, söz konusu değerin özünü yakalamamız için bize yeter. Diğer 

yandan eğer, örneğin iyi veya kötü insanın genel özellikleri belirlenirken değerler alanı göz 

ardı edilecek olursa sadece epistemolojik bir hata değil aynı zamanda ahlâki bir yanılsama da 

yapılmış olur. Böyle bir girişim, değerlerin özü ile, değerlerin taşıyıcılarını ve onların 

karakteristik özelliklerini birbirine karıştırma sonucuna varacaktır73

              Scheler’e göre bir değerin doğru olarak belirlenmesinde, değer fenomeninin 

alanına ait olmayan karakteristik özelliklerden yararlanmak yeterli değildir. Bununla birlikte 

                                                 
70 Pieper, Annemarie, Etiğe Giriş, Çev. Veysel Ataman- Gönül Sezer, 1999, s. 210–211. 
71 Scheler, Formalism, s.13. 
72 A.g.e., s. 13. 
73 A.g.e., s. 14. 
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değerlendirmeler arasında uyuşma ve çelişme gibi ilişki türleri vardır. Bunlar mantıksal alanın 

değil, değerlerin kendi otonom alanlarının unsurlarıdır ve temelini değerlerin kendi 

arlarındaki uyum ve uyumsuzlukta bulur. Değerin kendisi her zaman sezgisel olarak 

verilir(kavranılır) veya böyle bir verilmişliğe döner. Nasıl ki, bütün mavi veya kırmızı 

şeylerin genel özelliklerini sormak anlamsız ise –çünkü onlar mavilik ve kırmızılık dışında, 

genel hiçbir şeye sahip değildir-aynı şekilde iyi veya kötü eylemin, ahlâki varlığın, insanın, 

genel özelliklerini sormak da anlamsızdır 

             Otantik ve gerçek değer nitelikleri vardır ve onlar, özel bir objektif alan 

oluştururlar,  onların kendilerine özgü ilişkileri vardır ve değer nitelikleri olarak daha yüksek 

veya daha düşük olabilirler. Öyleyse bu değer nitelikleri arasında bir düzen ve sıra düzeni 

vardır. Bu düzen değerlerin kendilerinde ortaya çıktığı değerli şeylerden bağımsızdır. Bu, 

değerli şeylerde tarih boyunca ortaya çıkmış değişimlerden bağımsızdır ve değerli şeyler 

alanının tecrübesine nispetle aprioridir.74

 

            Scheler’e göre burada şöyle bir itiraz gelebilir: Siz her ne kadar değerlerin, şeylerin 

özellikleri olmadığını gösterdinîzse de, onlar istek duyan öznelerde, belirli duygu durumları 

ve istekler yaratmaya elverişli, şeylerin içerisinde yer alan güçler veya kapasiteler, 

düzenlenimler olarak düşünülebilir.(Kısmen Kant ve John Locke (1632–1704)) 

           Eğer bu teori doğru olsaydı, bütün değer tecrübeleri bu güçlerin etkilerine, bu 

kapasitelerin gerçekleşmesine veya bu düzenlenimlerin uyarılarına bağlı olurdu. Değerler 

arasındaki sıra düzeni zorunlu olarak, bu güçler, kapasiteler ve reel düzenlenimler arasındaki  

reel bağlantıların sonucu olurdu. 

 

          Eğer bu teori doğru olsaydı, Kant “her formal olmayan etik, empirik ve 

tümevarımsal olmak zorundadır”şeklindeki görüşünde haklı olurdu. Çünkü değerlerle ilgili 

her yargı, bu güçlere ve kapasitelere sahip şeylerin bizler üzerindeki etkilerine bağlı olurdu ve 

yine değerler arasındaki ilişki, bazı doğal kriterlere bağlı olurdu(Kuvvetin büyüklüğü, miktarı 

veya uyandırdığı isteğin aciliyeti gibi).75  

          Bu teori, renkler ve onların düzeni için yanlış olduğu gibi değerler için de yanlıştır. 

Burada güç, kapasite, düzen kelimeleri son derece muğlâktır. Hâlbuki değerler, başka iyi 

bilinen fenomenler aracılığıyla bilinebilen şeyler değil, açıkça hissedilebilen fenomenlerdir. 

 

                                                 
74 A.g.e., s.15. 
75 A.g.e., s.16. 
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1.2. Değerlerin Taşıyıcılarından Bağımsızlığı 
        Scheler’e göre, iyi ve kötü değerleri de dâhil bütün değerler, yükseklik ve alçaklık 

bakımından belli bir sıra düzenine sahip olan içerikli formal olmayan niteliklerdir. Bu düzen, 

değerler bize ister objektif nitelikler olarak, yani değer komplekslerinin üyeleri olarak 

verilsin, isterse bir şeyin sahip olduğu değerler olarak sunulsun, değerlerin içerisine girdiği 

varlığın formundan bağımsızdır. 

   Değer etiğine göre ahlâki değerler de, insanların onları tanıyıp tanımamasından 

bağımsız olarak bir ideal varlığa sahiptirler.76

              Değer varlığının, şeyler, değerli şeyler ve olgulardan bağımsız olduğunun açıkça 

ortaya çıktığı birkaç durum vardır:77

               Biz, değerlerin kavranmasında öyle bir aşamayla karşılaşırız ki bu aşamada bir 

objenin değeri, taşıyıcısından ayrı olarak açıkça verilir. Böylece, örneğin, bir adam bize, biz 

bunun nasıl olduğunu bilmeden, sıkıcı, hoş, sempatik gelebilir. Yine biz bir şiiri veya 

herhangi bir sanat eserini uzun zaman güzel, çirkin, özel, sıradan vb. olarak 

değerlendirebiliriz ve bunu, bizi bu değerlendirmeye bu eserin hangi özelliklerinin sevk 

ettiğini bilmeden yaparız. Bir ada parçası veya bir oda, biz bu değerlerin taşıyıcılarını 

bilmeden, bize sıcak veya sıkıcı gelebilir. Açıktır ki, ne değerlerin tecrübesi, ne de değerlerin 

yeterliliği ve açıklığı (Tam anlamıyla yeterlilikle beraber açıklık bir değerin kendi 

verilmişliğini oluşturur) hiçbir şekilde değerlerin taşıyıcılarının tecrübesine bağımlı değildir. 

Dahası, bir objenin olduğu şeye göre anlamı, onun değeri hiç değişmeksizin değişebilir. Bu 

tür durumlar, değerlerin, varoluşlarında taşıyıcılarından ne dereceye kadar bağımsız 

olduklarını açıkça ortaya kor. 

 Değerlerin taşıyıcılarından bağımsız oluşu, şeyler ve olgular için de geçerlidir. 

Şarapların değerlerini(duyusal lezzet değerlerini) ayırt etmek, hiçbir şekilde onların 

bileşenlerinin ön bilgisini, bu veya şu üzümün kaynağının veya sıkma yönteminin ön bilgisini 

gerektirmez. Aynı şey olgular için de geçerlidir. Değerleri, olguların kavranması temeli 

üzerinde kavramayız. Bana, geçen yıl ağustos ayındaki belirli bir günün çok güzel olduğu 

anısı, o gün çok sevdiğim bir arkadaşımla buluştuğumu anımsamadan gelebilir. Aslında, 

hatırlanılan, beklenen veya algılanan bir objede bize ilk ulaşan, o objenin değersel nüansıdır. 

Bir değer, objesini önceler. O, nesnesinin ilk habercisidir. Bir objenin değeri açık seçik olsa 

da o nesnenin kendisi belirsiz ve kapalı olabilir. Bazen biz, ilk olarak bütünün değerini 

yakalar, daha sonra bu bütünün içerisindeki kısmi değerleri kavrarız78. 

                                                 
76 Özlem, Doğan, Günümüzde Felsefe Disiplinleri,1.Baskı 1990,s.320. 
77 Scheler, A.g.e., s.17. 
78 A.g.e., s. 18. 

 24



                  Scheler’e göre değerlerin taşıyıcılarından bağımsızlığı, değer ilişkileri için de 

geçerlidir. Biz bir şeyin başka bir şeye nispetle daha yüksek bir değere sahip olduğunu, her bir 

değerin kavranışına uygun düşecek şeylerin tam ve açık bilgisine sahip olmadan ve 

zihnimizde sadece bizim yanımızda bulunan şeyle karşılaştıracağımız hedeflenen şey varken 

bilebiliriz. 

                Bütün bu söylenilenlerden sonra şu açıktır ki: Değer nitelikleri, şeylerdeki 

değişiklikler ile değişmezler. Mavi olan bir şey kırmızıya dönüştüğü zaman, mavi renk 

kırmızı olmadığı gibi, aynı şekilde değerlerin taşıyıcıları değer yönünden değiştiği zaman, 

değerler kendi düzenlerinde etkilenmezler. Hangi organizmalar için besin ve hangileri için 

zehir olduklarına bakmaksızın, besin, besin olarak, zehir de zehir olarak kalır. Benim 

arkadaşımın kötü olduğunun veya beni aldattığının ortaya çıkması, arkadaşlık değerinin 

kendisini etkilemez. Yine belirli bir olgu durumuna uygun düşecek, niteliksel olarak farklı 

olan değerin hangisi olduğunu belirlemenin zor olduğu gerçeği, değerlerin keskin niteliksel 

farklılığını etkilemez.79

    Burada Frings, Scheler’in düşüncesinde değerlerin ontolojik varlığı hakkında 

“fonksiyonel varoluş” (functional existence) ifadesine başvurmaktadır.  Ona göre, eğer bir şey 

dış dünyada var olmak için başka bir şey ile fonksiyona girmesi gerekiyorsa, o zaman bu 

şeyin fonksiyonel varlığı söz konusudur. Örneğin bir renk, bir cisimsel yüzeyin üzerinde 

parlamadıkça varolmaz(doesn’t exist). O, ancak bizim görebileceğimiz bir yüzeyle 

fonksiyonda bulunduğu zaman dış dünyada var olur. Örneğin yeşil rengi, bize ancak bizim 

onu bir yüzeyde görmemizde verilir. Yeşil, sadece görsel algıda verilir. Bununla beraber, 

görülen yeşil rengi, bizi bu yeşil yüzeyin kendisinin yeşil olmak şeklinde özsel bir özelliğe 

sahip olduğunu düşünmeye zorlamaz. Bu yüzey belirli koşullarda kırmızı veya diğer renklere 

de dönüşebilir.80

 Frings’e göre, renkler ve değerler arasındaki benzerlik, Scheler’in 1887 yılında yazmış 

olduğu doktora tezindeki (İngilizce çevirisi: Contributions toward Establishing the Relations 

between Logical and Ethical Principles )şu ifadelerini : “ As to the question, What is a value? 

I submit the following answer: In so far as in the quastion the word “is” refers to existence 

(and not only to being as mere copula ), a value “is” not at all. The concept of value does not 

allow more of a definition than does the concept of being “ ( Bir değer nedir? Sorusuna 

gelince ben aşağıdaki cevabı kabul ediyorum: Sorudaki “dır” sözcüğü bir dış varoluşa 

referansta bulunuyorsa (sadece saf bir varolmaya değil) bir değer böyle değildir. Değer 

                                                 
79 Scheler, A.g.e., s. 19. 
80M.Frings, A.g.e., s. 23-24. 
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kavramı, tanıma, varolma kavramının izin verdiğinden daha fazla izin vermez.) doğrular ve 

onun değer etiğinin bir prensibi durumuna getirir: Değerlerin dış dünyada var olabilmesi için, 

onların başka bir şeyle bir fonksiyona girmesi gerekir. Kendi başlarına onlar objektif varlıklar 

değildirler.81

     Mengüşoğluna göre, Scheler için bütün değerler içerikli niteliklerdir; değer nitelikleri 

ise renk, ton, nitelikleri gibi ideal objelerdir. Değerler meçhul X’ler değil açık olarak 

duyulabilen fenomenlerdir. Fakat bütün değerlere gerçeklik karakteri kazandıran, onları 

temellendiren “şey” dir. Değer ancak bir “şey” de objektif ve aynı zamanda gerçektir. Bu 

sebepten dolayı her yeni “şey”, gerçek dünyada bir değer gelişmesini ifade eder.82

 

      1.3.Değerlerin Taşıyıcıları İle İlişkisi 
     Scheler’e göre, değerlerin, varlıklarında tecrübe ettiğimiz duygu durumlarından ve 

isteklerden ayrılığı, onların değerli şeylerden ayrılığı gibi değildir. Onlar, daha temel 

niteliklerde ayrılırlar. Şeyleri, görünümlerin ardı ardınalığının bir düzeni olarak gören ‘’şey’’ 

teorisinden ayrı olarak, pozitivistler tarafından yapılan ve değerleri duygu durumlarına ve 

olgusal isteklere indirgemeye çalışan başka bir hata daha vardır. Değer fenomeni olarak, 

değerler gerçek objelerdir ve bütün duygu durumlarından farklıdırlar. Belirli bir tekil 

durumda, tamamen ilgisiz bir hoş değeri, onun içerisindeki zevk değerinden ayrıdır. Bunu 

anlamak için hoş değeri içerisinde, zevk değerinin yer aldığı tekil bir olay yeterlidir. 

                   Her değerli şey, küçük bir değer hiyerarşisini temsil eder. Böyle bir değerli 

şeyin içerisine giren değer nitelikleri, niteliksel farklılıklarına bakmaksızın, onların hissedilir 

niteliklerinde ayırt edilir. Örneğin, bir sanat eseri, temel estetik değerler arasındaki tercih 

kuralları değiştikçe, tarihinde farklı fikirlere maruz kalır. O, ayrıca değerin oldukça farklı 

yönlerini değişik çağlara sunar. Bununla birlikte, bu değer yönleri, bu eserin somut içeriği 

tarafından veya onun değerinin içyapısı tarafından belirlenir. Basit değerlerin toplamına 

ulaşmak için bu yönler toplanılamaz. Bu değişik yönler, ancak özel bir dikkat sarfetmekle 

yakalanabilir.83

               Değerli bir şeyin, değer niteliği ile ilişkisi, bir şeyin kendisinin özelliklerini 

karşılayan niteliklerle ilişkisi gibidir. Burada değerli şeylerle yani “değer-şeylerle” ,şeylerin 

sahip olduğu veya şeylere ait olan saf değerleri, yani  “şey değerleri”birbirinden ayırmamız 

gerekir. Değer-Şeylerin, değer-şey olabilmek için ilkönce “şey”olması gerektiği anlamında, 

                                                 
81 A.g.e., s. 24. 
82 Mengüşoğlu, Takiyettin, Felsefeye Giriş, İstanbul 1968, s. 284. 
83 Scheler, A.g.e., s. 20. 
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şeylerde bir temeli bulunmaz. Bunun yerine, bir değer-şey belirli bir temel değerin içerisinde 

yer alan değer komplekslerinin veya değer niteliklerinin şey benzeri birliğini ifade eder. 

Değer-şeyde, şey değil, şey-benzerlik bulunur. 

             Algının doğal nesnesi, belirli değerlerin bir taşıyıcısı olabilir ve bu anlamda bir 

değerli şeydir. Fakat onun şey olarak birliği, bir değer niteliğinin bütünlüğünden değil de, 

bizim şeyler üzerinde şans eseri bulacağımız bir değerden oluşuyorsa, o henüz değer şey 

değildir.84

            Şey ve değer şey birimleri arasındaki farklılık, bir değer şeyin, aynı gerçek objeyi 

temsil eden şeyin yok edilmesinden ayrı olarak yok edilebileceğini düşündüğümüz zaman 

daha açıkça ortaya çıkar (örneğin: rengi solmuş bir resim tablosu). Ayrıca bir şey bölünebilir, 

fakat bir değer-şey olarak aynı gerçek nesne bölünemez, sadece yok edilebilir veya bu 

bölünme nesnenin değer şey olarak karakterini etkilemeyecek derecede önemsiz faktörlerle 

ilgilidir. Öyleyse, değer şeylerdeki değişiklikler, şey olarak bu aynı objedeki değişikliklerle 

özdeş değildir veya bunun tam tersi de söz konusu değildir.85

 Değerler sadece, değer şeylerde “reel”olurlar. Onlar, değerli şeylerde henüz reel 

değildirler. Bununla beraber, bir değer şeyde, değer aynı zamanda objektif ve reeldir. 

Herhangi yeni bir değer şeyle beraber, reel dünyada gerçek bir değer artışı vardır. Değer 

nitelikleri, renk ve ses nitelikleri gibi, “ideal objelerdir”.86

             Bunu şöyle de ifade edebiliriz: Değer şeyler ve şeyler aynı verilmişlik 

orijinalitesine sahiptirler.  Bu önerme ile iki yanlış anlayış reddedilmiştir. Bunlardan birincisi: 

Bir şeyin kendisinin özünü, yani şeyliği, bir değere indirgemeye çalışan her girişim veya şey 

birimlerini, değer şey birimlerine indirgemeye çalışan her türlü girişimdir. Bu, bir şey birimini 

duyu içeriklerinin ekonomik bir sentezine (Ernst Mach (1838–1917))veya kontrol edilebilirlik 

birimine veya kullanılabilirlik birimine (H.Bergson (1859–1941)) v.b. indirgemeye çalışan 

filozofların amacı olmuştur. Bu teorilere göre basit bir sezgi durumunun hiçbir şekilde bir 

“şeylik” yapısı yoktur. Burada, bir şey sadece değerlerin halis bir birimidir. Bu teorilerdeki 

hatalardan birisi, burada dünyanın doğal görünüşündeki şeylerinin birimlerinin spesifik 

formulasyonunu, birimlerin formlarının özü ile yani “şeylik” ile karıştırılmasıdır. Şey 

birimlerinin oluşumu açıklanırken, tabii ki, değerler kullanılabilir, fakat şeyliği açıklarken, 

değerler kullanılamaz.87

                                                 
84 Scheler, A.g.e., s. 20. 
85 A.g.e., s. 21. 
86 Aynı yer. 
87 Aynı yer. 
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 Scheler’e göre şeylerin ve değer şeylerin, her ikisinin de orijinalliğinden 

hareketle şunları söyleyebiliriz: Dünyanın doğal bakışından reel objeler, ilk başta, ne saf 

şeylerdirler, ne de saf değer şeylerdirler, fakat onlar değerli şeylerdirler(ve esasta yararlı 

şeylerdirler).Ve bu ara (orta) alandan, bütün değerleri kasıtlı olarak bir kenara bırakmak 

suretiyle saf şeylere veya bütün “şeylikleri” bir kenara bırakmak suretiyle saf değer şeylere 

doğru bir hareket başlar. 

              Değer şeylerin, sadece değerli şeyler olarak kabul edilmesi doğru değildir. Çünkü 

değer şeyin özü itibariyle, onun değeri, bir değerin bir şeyin üzerinde bulunması şeklinde 

ortaya çıkmaz; aksine değer şeyler, değerler tarafından bütünüyle kuşatılmıştır. Burada bir 

değer birimi, değer şeyin diğer özelliklerinin, diğer değer niteliklerinin ve bu nitelikleri temsil 

etmeyen renk ve formlar gibi niteliklerin sentezine rehberlik eder. Bir değer şey bütünü, 

temelini, şeyliğin yerini dolduran (fakat onu temsil etmeyen ) spesifik bir değerde bulur. 

Bundan dolayı aynı niteliklerin dünyasında şeyler, ne olduklarından oldukça farklı olabilirler; 

fakat değer şeylerin dünyası aynı kalır. Değer şeylerin herhangi bir alanında, doğal, şey dünya 

ne belirleyici olabilir, ne de sınırlayıcı olabilir. Dünya, şey olarak olduğu kadar değer şey 

olarak da orjinaldir. Dahası, değer şeyler dünyasının gelişimi, hiçbir zaman, doğal şeylerin 

gelişiminin bir devamı değildir ve onların gelişim yönü tarafından da belirlenmez.88

             Değer şeyler dünyasının oluşumu, değerlerin sıra düzeninin rehberliği ile 

düzenlenir. Değerlerin baskın düzeni, böylece, her tekil değer şeyde olduğu gibi, değer 

şeylerin sıra düzeninde de yansır. Her ne kadar, değerlerin bu sıra düzeni, söz konusu değer 

şeyler dünyasını kaçınılmaz bir şekilde belirlemese de, değer şeylerin ötesine geçemeyeceği 

imkân alanının sınırını çizer. Değerlerin sıra düzeni bu anlamda, değer şeyler dünyasına 

nispetle aprioridir. Değer şeyler, olgusal olarak, oluşumlarında enerjiye, materyele, teknik 

ilerlemeye ve daha birçok faktöre bağlıdır. Fakat bu faktörler, tek başına, nitelikler olarak 

değerlerin kabul edilmiş bir sıra düzeninin ve bu nitelikleri hedef alan bir aktivitenin yardımı 

olmaksızın, bir değer şeyler dünyasının oluşumunu açıklayamazlar. Var olan değer şeyler 

zaten, böyle bir düzenin egemenliği altındadır. Bu düzen, değer şeylerden soyutlanarak elde 

edilmiş veya onların sonucu değildir. Bununla beraber, değerlerin bu sıra düzeni, formal 

olmayan bir düzen, bir değer nitelikleri düzenidir.89

                 Scheler’e göre, hiçbir felsefi değer teorisi, değer şeyleri, şeylerden daha az 

varsaymaz. Yine şu açıktır ki, değer şeylerin dünyasından ve onun değişim formlarından 

bağımsız ve böyle bir değer şeyler dünyasına apriori olan düzeni ile bir değerler serisi 

                                                 
88 A.g.e., s. 22. 
89 A.g.e., s. 23. 
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gerçekten vardır. Kant’ın, ahlâkla ilgili olmayan (ve estetikle ilgili olmayan ) değerlerle ilgili 

olarak, onların özlerinin hiçbir içeriğinin ve kabul edilen düzeninin deneyden bağımsız 

olmadığını ve ahlâki değerler (ve estetik değerler) arasında sadece formal yasaların geçerli  

olduğunu ileri sürerek bütün değerleri formal olmayan nitelikler olarak dışlayan görüşü, 

yapılmaması gereken bir yanlıştır.90

              

         1.4.  Erekler ve Değerler 
 

                   Scheler’e göre Kant etiğinin, iyi ve kötü değerlerini belirli ereklerin 

belirlenimleri olarak gören bütün etik türlerini reddetmesinde tartışılmaz bir haklılık vardır. 

Çünkü eğer formal olmayan değerler, ereklerin içeriğinden elde edilebilseydi veya değerler, 

ancak herhangi bir amaç (erek) için araç olduklarında değerli (anlamlı )görülseydi, değerlerin 

formal olmayan etiğini haklı çıkarma girişimi, daha başlangıçtan reddedilirdi.  Hâlbuki bu 

durumda, böyle bir erek (örneğin bir toplumun refahı ), herhangi bir ahlâki değere sahip 

olamayacaktır. Çünkü ahlâki değer, ancak bu erekten dolayı doğacaktır ve ancak bu amaca 

hizmet eden araçların belirlemesi yoluyla bir anlama sahip olacaktır. Kant’ın bütün formal 

olmayan değerler, erekler koyan bir niyete nispetle varolur, şeklindeki görüşünde ne kadar 

haklı olduğu, ancak erek kavramının değer kavramıyla ilişkisi analiz edildikten sonra açığa 

çıkacaktır.91

      Bir kimse erek hakkında konuştuğu zaman, burada arzuya (conation) zorunlu bir ilişki 

söz konusu değildir. En formal anlamıyla erek, ne, kim tarafından gerçekleştirileceğine 

bakmaksızın, gerçekleştirilmesi gereken olarak verilen bir tür düşünme, tasarlama, algılama 

içeriğidir. Ereğin içeriğinin gerçekleşmesiyle ilgili olan her şey, bu erek için araçtır. Bu 

ilişkinin doğasına göre, erekle araç arasında zamansal bir farklılık yoktur ve gerçekleştirici 

faktörün, arzu, niyet, genelde ruhsal bir faktör olup olmaması önemli değildir. Erekte zorunlu 

olan, söz konusu erek içeriğinin (ideal veya sezgisel) bir görüntü-içerikler alanına ait olması 

ve bu içeriğin gerçekleştirilmesi gereken olarak verilmesidir. Fizik objeleri dışında da 

ereklilik söz konusudur.92

               Biz niyetin, insansal amaçlarından bahsettiğimiz zaman, ereğin biricik ve orijinal 

alanıyla değil, onun özel bir uygulaması ile ilgiliyizdir.93

                                                 
90 A.g.e., s. 23. 
91 Scheler, A.g.e., s. 30. 
92 A.g.e., s. 31. 
93 A.g.e., s. 32. 
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               Her hangi bir ereğe nispetle iki bileşen ayırt edilmelidir: değer bileşeni ve 

görüntü  

bileşeni. Arzuda (çabalamada), değer bileşeni açık ve tam bir şekilde verildiği halde, 

görüntü bileşeni bulunmayabilir.94

               Scheler’e göre burada bizi ilgilendiren soru şudur: Değerler veya değer 

bileşenleri arzu (çabalama) ile nasıl ve ne şekilde bağlantılıdır? Değerler her şeyden önce 

hissetmede(sezgide) verilirler. Fakat hissetme onun, değer içeriğiyle beraber, arzunun algının 

ve algısal yargıların temeli olduğu gibi temeli midir? Biz ilk önce, kendileri için 

çabaladığımız değerleri mi hissederiz; onları çabalamada mı hissederiz, yoksa çabalanılan 

üzerinde düşünme sonucu, çabalamadan sonra mı hissederiz? 

                 Duygu durumları arzuyu etkilemez veya böyle duygular (örneğin, zevk) arzunun 

amacını oluşturmaz.95

               Eğer bir duygu durumu, örneğin belirli bir yiyeceğin zevki, arzunun hedefi 

olursa, bu ancak onun birey için olan değeri sayesinde olur. Bir amacın doğrudan içeriği, haz 

değil onun değeridir. Her amaçta bir değer söz konusu olduğundan değer, amacın dolaysız 

içeriğidir. Bu açıdan, insanın daima mutluluğu ve hazzı aradığı iddiası geçerli değildir. İnsan, 

ancak değeri hedef alır. Amaç gibi görünen mutluluğun temelinde de yine bir değer vardır. 

Ancak bu, niyetin içerisinde gizli kalmıştır.96

              Scheler her şeyden önce, Kant gibi, hedonizmin “insan, doğası itibariyle haz için 

çabalar” şeklindeki bütün varsayımlarını reddeder. Ona göre, içerisinde bütün şeylerin, değerli 

şeylerin, insanların vb. hazzın mümkün ve değer ilgisiz teşvikçisi olarak verildiği böyle bir 

arzu sapıtması temel bir yasa haline getirilmemelidir. Çünkü zevk, arzunun amacı olduğu 

zaman, bu onun değerinden dolayıdır. İşte bu sebepten dolayı gerçek ve eski hedonizm 

(Aristippos’un (M.Ö.435–366) hedonizmi), birçok modern düşünürün sandığı gibi , “insan 

zevk için çabalar” önermesi üzerine kurulmamıştır; yine o, değer, iyi, değerli şey kavramlarını 

ne genetik anlamda ne de analitik anlamda zevk kavramına indirgemeye yönelik yanlış 

girişimler üzerine kurulmamıştır. O, bunun aksi bir fikre dayanıyordu: Doğal insan, ün, onur, 

zenginlik vb. belirli değerli şeyler için çabalar. Hedonizme göre en yüksek değer zenginlik, 

onur, ün, vb. tarafından sağlanan aynı zevkten oluşur, bu değerli şeylerin kendilerinden değil.  

 Eski hedonizme göre, sadece “değer görüşüne” sahip olan bilge bir insan kendisini, bu 

değerli şeyleri (zenginlik, onur vb.), onların içerisindeki zevke tercih etme yanlışından 

kurtarabilir ve yalnız o, zevkin en yüksek değer olduğunu ve yalnızca onun kendisi için 
                                                 
94A.g.e., s. 34. 
95 Scheler, A.g.e., s. 35. 
96 Bochenski, J.M., Çağdaş Avrupa Felsefesi,Çev. Serdar Rifat Kırkoğlu, İstanbul 1997, s. 175.  
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çabalanılması gereken olduğunu görür. Bu etiğin içeriği yanlıştır. Fakat en azından o, 

metodunda anlamlıdır ve bizim reddettiğimiz önermeyi savunmaz. Bir değerin içerisindeki 

zevki tecrübe etmenin kendisi, bir değer olduğu için ve yine değer pozitif veya negatif olduğu 

için değerin içerisindeki zevkin tecrübesi de pozitif veya negatif bir değerdir.  

 Hiçbir durumda, bir değerin verilmesi, arzuya bağımlı değildir. Bu ister pozitif değer 

kendisi için çabalanılan değer ve negatif değer kendisine karşı konulan değer ile özdeş 

tutulma anlamında olsun, isterse değerler, sadece arzuda da verilir anlamında olsun böyledir. 

(söz konusu değerin bizzat arzu değeri olması durumu hariç) 97. Çünkü biz değerleri onlar 

kendileri çabalanılan olamadıkları veya arzu ile bitişik olmadıkları zaman da hissedebiliriz. 

Böylece biz aynı zamanda böyle değerlere uygun verilmiş arzular arasında bir seçim 

yapmaksızın belirli değerleri diğerlerine tercih edebiliriz veya diğerlerinden sonraya 

koyabiliriz. Bundan dolayı değerler herhangi bir arzu olmadan verilebilir ve tercih edilebilir. 
98

 Ayrıca olgulara baktığımız zaman, kuşkusuz, pozitif değerlerin reddedilip negatif 

değerlerin ise kendisi için çabalanılır olabildiğini görüyoruz. Fakat sık yapılan bir değer 

aldatmacası vardır ki biz pozitif değeri bir şeye, o şey pozitif bir çabada verildiği için veririz 

veya bir şey negatif bir çabada verildiği için, o şeye negatif değer veririz. Kendileri hakkında 

olumlu bir arzuya sahip olduğumuz değerleri, dahası, kendileri için çabalanıldığını tecrübe 

ettiğimiz değerleri abartır, oysa onları hâlâ hissetsek de, kendileri için çabalayamayacağımızı 

bildiğimiz değerleri küçük görürüz. Belirli durumlarda, aldanma sonucu olarak, onları negatif 

değerlerin içerisinde hissederiz. 

         Biz genellikle değerleri onlar için çabalarken yakalarız. Eğer böyle yapmasaydık 

onları hiç tecrübe edemeyebilirdik. Böylece, genellikle kendisi için çaba sarfettiğimiz değerin 

yüksekliğini açıklayan, bir arzunun tatmininin genişliğidir. Fakat bu, bu tatmini, sanki 

değerler tatmin ve tatminsizlik için sembollermiş gibi, bu değerlerle özdeş yapmaz. Biz, bu 

yolla, hangi değerin daha yüksek olduğunu belirlemeye yarayacak subjektif bir metoda 

ulaşabiliriz. (Örneğin iki değerden hangisi için biz daha fazla çabalarsak, o şey, bizim için 

daha değerlidir, iki kişi tehlikede olsa ilkönce hangisini kurtarırsak o kişi bizim için daha 

değerlidir v.b.). Fakat bu pratik tercih bir değerin yüksekliğini oluşturmaz; o sadece sübjektif 

bir metottur.99

           Scheler’e göre bir formal olmayan erekler etiğinin reddi, değerlerin formal olmayan 

etiğinin reddinî ima etmez. Çünkü değerler, ne ereklere bağlıdır, ne de onlardan soyutlanarak 

                                                 
97 Scheler, A.g.e., s. 36. 
98 A.g.e., s. 37. 
99A.g.e., s. 38. 
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elde edilmiştir. Aksine onlar, çabalamanın amaçlarının ve onlarda temellenen ereklerin 

temelidir.  

                 Değerlerin formal olmayan etiği, genel anlamda objektif deneyden tamamen 

bağımsızdır. Bununla beraber bu etik, formal değil, formal olmayan bir etiktir (İçerikli bir 

etikltir. ). Değerlerin formal olmayan etiği, deneyin görsel içeriğinin aksine, aprioridir. Çünkü 

hem çabalamanın görsel içerikleri, hem de onların ilişkileri, formal olmayan değerlere ve 

onların ilişkilerine uyar.100

              Bizim niyetimiz, eğilimlerde yer alan daha yüksek değeri seçtiği sürece iyidir. 

Niyet, ona ilişen formal bir yasaya değil, eğilimlerde verilen değer içeriklerinin daha yüksek 

oluşunun kavranışına uyar. Öyleyse, niyetin mümkün ahlâki değeri, onun seçimi için var olan 

değer içerikleri türlerine ve bu değer içeriklerinin temsil ettiği değer yüksekliğine ve ayrıca o 

değerlerin tamlığına ve onlar arasındaki ayrıma bağlıdır.101

              2) FORMAL OLMAYAN APRİORİ BİR ETİK  
 Scheler’in de, ana hedefi her şeyden önce, Kant gibi, çağının ahlâki göreciliğine 

karşı ahlâkın mutlak, koşulsuz olduğunu savunmaktır. Ama o, içerikçe belirlenmiş değerler 

ahlâkının, mutlaklığı, koşulsuzluğu ortadan kaldırmayacağı kanısındadır.102  

 Scheler’in Kant’ın etiğinin formalizmini eleştirilerinin ana noktasını onun, 

Kant’ın ahlâksal insanı duygularından, isteklerinden, arzularından, sevgi ve nefretlerinden 

ayırmış olduğu ve onu içeriksiz bir akıl varlığına indirgediği şeklindeki iddiası oluşturur. 

Oysa Scheler’e göre insanın ahlâksal ve sosyal yaşamı, ancak onun duygusal yanından 

hareketle kavranabilir. Yaşamımıza akılcı ilkelerden çok, sevgi ve nefret edimleri sayesinde 

kendilerinin farkında olduğumuz değerler çokluğu yön verir. Bu nedenle Kant’ın boş ve 

formal, yani içeriksiz etiğininin yerine, değerlerden hareket eden içerikli, formal olmayan 

değer etiği konulmalıdır. Scheler’e göre insanı hayvandan ayıran en önemli yön Kant’ın ileri 

sürdüğü gibi akıl değil, duygudur. İnsanın hayvanın gerçekleştiremediği bir şeyi, “tinsel 

yaşamı” gerçekleştirmesi de onun duygululuğunun bir sonucudur. Sadece insan sevgi, nefret, 

tercih etme vb. duygusal edimler sayesinde bir değer duygusuna sahip olabilir. Bu değer 

duygusunun nesnesi, doğada bulunmayan ve sadece insana geçişli olan değerlerdir. Kavrayıcı 

edimler nesnelere yönelik olduğu gibi, duygusal edimler de değerlere yöneliktir. Değerler 

                                                 
100 A.g.e., s. 41. 
101 A.g.e., s. 42. 
102 Akarsu, Bedia, Çağdaş Felsefe Akımları, İstanbul 1978, s.87. 
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nesne bilgisi değildirler, onlar değer duygusu aracılığıyla yaşanan, dolayısıyla ancak anlama 

konusu olabilen şeylerdir ve onların her hangi mantıksal bir tanımı söz konusu değildir.103

               Scheler’e göre Kant bütün değerli şey etiklerini ve erek etiklerini reddetmekte 

haklı olduğu gibi, yine tümevarımsal tecrübe üzerine kurulan bütün etikleri reddetmekte de 

haklıdır. (Bu tecrübe ister tarihsel olsun, isterse psikolojik veya biyolojik olsun fark etmez.). 

İyinin ve kötünün bütün tecrübesi, bu anlamda, iyi olanın ve kötü olanın özünün kavranmasını 

önceden varsayar. İyiyi en büyük miktarda zevke indirgeyen hedonizm ve bütünsel yararlılığa 

indirgeyen yararcılık bile, kendi ilkelerini deneyden çıkarmazlar. Eğer onlar durumlarını haklı 

çıkaracaklarsa, iddialarını sezgisel kanıta dayandırmalıdırlar. Hedonizm, tümevarım yoluyla, 

iyi ve kötü hakkındaki olgusal insanların değer yargılarının, yararlı ve zararlı ile uyuştuğunu 

kanıtlayabilir. Böyle yaptığı sürece o, ilgili her durumda geçerli bir teori sunabilir. Fakat bu, 

etiğin amacı değildir. Çünkü etik, sosyal geçerliliğe göre iyi ve kötü olanı anlaşılır kılmaya 

çalışmaz; aksine o, iyi ve kötünün ne olduğunu anlaşılır kılmaya çalışır. O, iyi ve kötü 

hakkındaki sosyal değer yargılarıyla ilgilenmez. Çünkü etik için söz konusu olan nokta, iyi ve 

kötünün değer içeriğidir; yargılar değil, fakat yargıların anlamı ve amaçları etiğin ilgi alanına 

girer.104  

 İyi olanın ve kötü olanın keşfi, deneye (tecrübeye) bağlı değildir. Cinayetin kötü 

olduğuna dair hiçbir değer yargısı olmasaydı bile, cinayet yine kötü olarak kalırdı. Ve 

herhangi bir iyi, hiçbir zaman iyi olarak düşünülmemiş olsaydı bile, o yine iyi olurdu. 

Scheler’e göre, empirizm burada başarısız olmuştur. Bunun sebebi, Kant’ın düşündüğü gibi 

görevin hiçbir zaman, varlıktan çıkarılamaması değildir. Bunun asıl nedeni, değer 

varlıklarının, hiçbir zaman reel varlığın herhangi birisinin formundan çıkarılarak elde 

edilememesi ve değer niteliklerinin reel varlıklardan bağımsız oluşudur. 

 

 Scheler’e göre, burada sorulması gereken soru şudur: Önermeleri açık olan ve gözlem 

veya tümevarım tarafından reddedilemeyen ve onlara dayanan bir şey tarafından test 

edilemeyen anlamında apriori ama aynı zamanda formal olmayan olan bir etik mümkün 

müdür? 

            Scheler bu soruyu cevaplamaya genel olarak apriorinin anlamını ve onun formal ile  

  ilişkisini ele alarak başlamaktadır: 

 

                                                 
103 Özlem, Doğan, Değerler Sorununda Nesnelcilik / Mutlakçılık ve Öznellik /Rölativizm Tartışması , (Bilgi ve 
Değer Sempozyumu Bildirileri,Editör: Şahabettin Yalçın, Vadi 2002) içerisinde, s. 293-294.  
104 Scheler, A.g.e., s. 45; Ayrıca bkz.Frings, A.g.e., s. 37-38. 
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 1)Biz, apriori olarak, anlamın bütün ideal birimlerini ve onları düşünen bir öznenin 

veya onların kendisine uygulandığı objenin bir müdahalesi olmaksızın, aracısız bir sezgi 

yoluyla kendisi verilen önermeleri isimlendiririz. Öz olarak veya iç bağlantı olarak sezilen 

hiçbir şey, ne gözlem ve tümevarım tarafından askıya alınabilir, ne de onlar tarafından 

ilerletilebilir veya mükemmelleştirilebilir.105

             Scheler burada fenomenolojik tecrübe ve fenomenolojik olmayan tecrübe arasında 

bir ayrım yapmaktadır. Ona göre, fenomenolojik olmayan bütün tecrübeler (deneyler), prensip 

olarak semboller yoluyla ve onlar aracılığıyla deneydirler ve bundan dolayı şeylerin 

kendilerini veremeyen aracılı deneydirler. Sadece fenomenolojik deney, prensip olarak, 

sembolik değildir ve bundan dolayı bütün mümkün sembolleri gerçekleştirebilir. Prensipte, 

fenomenolojik olmayan bütün deneyler, sezgisel içeriklerinin ötesine geçerler. Fenomenolojik 

deney ise, bunun aksine, kastedilen ile sezgide verilen arasında hiçbir ayrım içermez. 

Fenomenolojik deneyde, sezgide verilmeyen hiçbir şey kastedilmez ve kastedilmeyen hiçbir 

şey verilmez. 

 2)Yukarıdan da anlaşılacağı gibi, apriori olarak verilen her şey, diğer her şeyin gözlem 

ve tümevarım anlamında deney tarafından verilmesi gibi, fenomenolojik tecrübeye dayanır. 

Fenomenolojiyi temel olarak alan bir felsefe, bu anlamda, empirizmdir. O, her hangi bir suni 

anlayışın kurgulamalarına değil, sadece ve sadece olgulara dayanır.106

           3)Apriori açıklık alanının, formalle hiçbir ilişkisi yoktur ve yine apriorinin zıddı 

olan aposteriorinin, formalin zıddı olan formal olmayan ile hiçbir ilişkisi yoktur. Apriori ile 

formalin özdeşleştirilmesi, Kant felsefesinin temel hatasıdır. 

            4)Bu hata, Kant’ın başka bir hatası ile yani formal olmayanın, “duyularla 

algılanabilir”  içerikle ve apriorinin   “düşünülen” (rasyonel) ile veya bu duyusal içeriğe akıl 

yoluyla yapılan ilave ile özdeşleştirilmesi hatası ile bağlantılıdır.107

            Apriori, ilk önce bir sezginin verisidir ve düşünülen yargılar ancak, onlar 

gerçekleşimlerini fenomenolojik deneyde bulabildikleri sürece apriori olabilirler.108

              Scheler’e göre ruhun hissetme, tercih etme, sevme, nefret etme ve isteme gibi 

duygusal elemanları da, düşünceden ödünç alınmamış olan orijinal apriori içeriklere 

sahiptirler ve bu içeriklerin, mantığın içeriklerinden bağımsız olduğunu göstermek, etiğin 

görevidir. Yunanlılar tarafından sunuluşundan beri “akıl” terimi –özellikle duyusal alanın 

                                                 
105 A.g.e., s. 49. 
106 A.g.e., s. 51. 
107 A.g.e., s. 54. 
108 A.g.e., s. 63. 
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karşısına konulduğu zaman –ruhun sadece mantıki yanını tasarlamış ve ruhun mantıksal 

olmayan apriori yanını dışlamıştır. 

              Değer aksiyomları, mantıksal aksiyomlardan bütünüyle bağımsızdır ve onlar, 

mantıksal aksiyonların değerlere uygulanışı değildirler. Mantık ve değerlerin saf doktrini, yan 

yana durur. Scheler’e göre, Kant bu sorular üzerinde gidip gelse de, bütün duyguları, sevgi ve 

nefreti bile temelde duyusal alanına bağlamakta kararlıdır. O, bunları akla atfedemediği için 

onları etikten dışlamıştır. Kant’ın aprioriyi bu sınırlandırmasının temelinde, onun aprioriyi 

formal ile sınırlandırması yatmaktadır.109

 Scheler, burada aslında rasyonel bir etik kadar apriori ve mutlak, bununla beraber 

rasyonel etiklere zıt olarak, bütün hayata yönelik sürekli canlı bir ilişki üzerine ve kaosla dolu 

olarak görülen ve egemenlik altına alınması gerektiği düşünülen dünyaya yönelik Kant’çı bir 

nefrete karşıt olarak, bir dünya sevgisi üzerine dayanan, duygusal bir etiği sistematik hale 

getirmeye çalışmaktadır.110

               Scheler’e göre formal olmayan bir etik, ancak, insan ruhunun sadece akıl ve 

duyusal alanı ile tüketilebileceği veya her şeyin bunlardan birisine indirgenebileceği 

şeklindeki eski ön yargının kesin bir şekilde atılması ile mümkün olacaktır. Eylemlerin tüm 

sınıflarının kendilerine has özelliklerinin ihmal edilmesi ve yanlış yorumlanması sonucunu 

doğuran bu temelsiz dualizm, felsefenin kapısından yok edilmelidir. Değerler fenomenolojisi 

ve duygusal hayat fenomenolojisi, kendilerine has objeleri ve araştırma alanlarıyla, mantıktan 

tamamen bağımsızdır. O halde Kant’ın hissetme, sevme, nefret etme vb. duygularını temel 

ahlâki eylemler anlamında kullanmanın, etiği ampirizme veya duyusal olana veya doğal 

insandaki yanlış bir temele saptırmak olduğu şeklindeki varsayımı hiçbir temele sahip 

değildir. Çünkü hissetme, sevme, nefret etme ve onlar arasında geçerli olan yasalar ve onların 

ilişkili içerikleri, düşünce eylemlerinden daha fazla “spesifik olarak insancıl” değildir. Bu 

eylem sınıflarının içeriklerini ve onların özlerini keşfedebilmek için, onların taşıyıcılarının 

spesifik organizasyonlarını ve reel objelerin bütün eklentilerini bir kenara koymaktan oluşan 

onların fenomenolojik analizi, düşünmenin fenomenolojik analizinin, düşünme 

psikolojisinden ayrı olduğu gibi, bütün psikoloji ve antropolojilerden ayrıdır. 

             Scheler’e göre, bundan dolayı, zorunlu olarak duygusal bir apriorizm vardır ve 

şimdiye kadar varolmuş olan rasyonalizm ve apriorizmin özdeşleştirilmesi anlayışına son 

verilmelidir. Rasyonel bir etikten ayrı olarak, duygusal bir etik, ahlâki değerleri, gözlem ve 

tümevarımdan çıkarmaya girişen bir empirizm olmak zorunda değildir. Ruhun bütünlüğüne 

                                                 
109 A.g.e., s. 64. 
110Koehle, A.g.e., s. 17. 
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ait olan hissetme, tercih etme, reddetme, sevme ve nefret etme düşüncenin saf kanunlarından 

ve tümevarımsal deneyden bağımsız olan, kendi apriori içeriklerine sahiptirler. Burada 

düşüncede olduğu gibi, eylemlerin ve ilişkilerin temellerini ve iç bağlantıların özlerini sezme 

vardır. İki durumda da, fenomenolojik bulguların açıklığı ve maksimum tamlığı vardır.111

 Görüldüğü gibi Scheler, Kant’ın formal apriorizmi yerine, formal olmayan (içerikli) 

bir apriorizm koymaya çalışıyor. Ülken’e göre Scheler’in getirdiği ikinci yenilik ise, onun 

düşünce apriorizminin yanına, bir duygu apriorizmi koymasıdır. Buna göre, ruhun duygusal 

bir alanı vardır; duyma, tercih etme, sevme, nefret etme, isteme fiillerinin düşünceden 

çıkarılamayan, fakat yine apriori olan ayrı bir alanı vardır. Bundan dolayı Scheler felsefesi 

Pascal’ın “ kalp mantığı”na uygun olan, apriori içerikli bir duygu alanına dayanmaktadır.112

 Scheler Kant’tan ve diğer filozoflardan farklı olarak sadece, duyguyu duyudan 

ayırmakla kalmaz, fakat ayrıca tercih etme, sevme, nefret etme vb. edimlerindeki apriorinin, 

düşünce yasalarındaki apriori ile aynı düzeyde bulunduğunu ve insana bir kişi olma şansını 

veren yegâne şeyin duygusallık olduğunu da öne sürer. İnsanı hayvandan ayıran ve onu tinsel 

bir varlık, bir Geist varlığı haline getiren şey, kendisinin duygusal edimleridir. Bu edimlerin 

konusu ise doğada bulunmayan değerlerdir.113

 

 2.1. Değerlerin Kavranışı 
 

 Scheler’e göre, tüm değer apriorizminin olgusal durağı, değerlerin daha yüksek veya 

daha düşük şeklindeki iç bağlantılarının ahlâki kavranışında olduğu kadar, duygularda ve 

özellikle sevgi ve nefrette de öne çıkan değer kavrayışı veya değer sezgisidir. Bu kavrayış, 

bütün algılama ve düşünmelerden tamamen farklı olan özel fonksiyonlar ve edimlerin 

içerisinde gerçekleşir. Değerler dünyasının mümkün tek girişini, bu fonksiyonlar ve eylemler 

sağlar. Değerlerin bizim önümüzde ışık saçması, dünya ile ilgili hissedilmiş ve canlı ilişkide, 

tercih etme ve reddetmede, sevme ve nefret etmede, yani bu tür kasıtlı fonksiyonlar ve 

eylemleri gerçekleştirme sürecinde gerçekleşir. Sadece düşünme ve algılama ile 

sınırlandırılmış bir ruh-onun iç algıya sahip olması önemli olmaksızın-değerlere karşı 

tamamen kör olacaktır.114

                                                 
111 Scheler, A.g.e., s. 64. 
112 Ülken, A.g.e., s.96. 
113 Cevizci, Ahmet, Etiğe Giriş, Paradigma 2002, s. 319–320. 
114 Scheler, A.g.e., s. 68. 
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 Değerlerin parıldayabilmesi için, Scheler, duygusalın bazı karakteristik özelliklerini 

varsayar. Bunlardan birincisi, ona göre bütün duygusal hayat, bütün çabalama ve eğilimler, 

kendiliklerinden daha yüksek ve daha aşağı olarak derecelenmiş olan değer nitelikleri 

tarafından belirlenir. İrade, sadece daha yüksek ve daha aşağı arasında seçim yapmak zorunda 

kalacaktır. Bu anlayış, Kant’ın bütün eğilimlerin karışıklık halinde olduğu ve makul bir 

iradenin onları kendi düzen ve normuna göre ayarlaması gerektiği, şeklindeki anlayışının tam 

karşıtıdır. Her tecrübe (iç veya dış) kendisinde, aracısız olarak sezilebilir olan değer özünü 

taşır. Öyleyse Scheler’in duygusal bir etik isteğinin ön koşulu, duygusal alanın aprioriliğinin 

tanınmasıdır. Ve ona göre bu olgu şimdiye kadar, insanın “akıl” ve “duyusallık” olmak üzere 

iki alana ayrılması anlayışı yüzünden gözden kaçırılmıştır. Bu ayrım yüzünden bizim bütün 

duygusal hayatımız “duyusallık” alanına atfedilmiştir. 115. 

  

 Görüldüğü gibi Scheler, zihni sezginin yanına aklı aşan (irrasyonel) değerler özlerini 

kavramak için bir duygu sezgisini koyuyor. Ona göre değerler, akılla kavranabilen manalar 

değildirler. Değerler fenomenolojisi mantıktan büsbütün müstakil, ayrı bir obje ve tetkik 

sahası meydana getirir.116 Değerler, zaten akılla kavranabilir alanın ötesinde kaldıkları için, 

bilgi edimleri ile tanınıp bilinemezler. Değerler karşısında akıl kördür. Nasıl renkler görme 

duyusuna dolaysız olarak verilirse, değerler de sezgiye öyle dolaysız olarak verilir.117 Onlar 

deneysel gözlemle veya akıl yoluyla kavranılmak suretiyle açıklanamazlar; sadece sevgi, 

nefret gibi duygusal edimlerle anlaşılabilirler. Duygu mantığının, insanın öznel duygusal 

durumundan bağımsız olarak var olan, apriori özleri olarak değerler, duygusal bir sezgiyle, 

yönelimsel (maksatlı) hissetme edimiyle, saf duyguyla elde edilirler. Daha doğrusu insan, bu 

nesnel özlere sokulur, onlara sığınır, onların peşinden gider ya da onları gerçekleştirmeye 

çalışır. Ve ahlâki hayat da insanın değerlere yönelik bu iradi hareketinde ortaya çıkar.118

 Filozofa göre, ahlâki niyet, aslında kendi apriori içeriği ve kendi açıklığı ile değer 

kavrayışınde temellenir; öyle ki her niyet, esas olarak bu eylemlerde verilen bir değerin 

gerçekleştirilmesini hedef alır. Ancak bu değer, ahlâki bilişte olgusal olarak verildiği zaman, 

niyet kör niyetin veya kör güdülerin aksine, ahlâki olarak açık olur. Bir değer, hissetme ve 

tercih etmede, onun “kendi verilmişliğine”( bu, değerin tam açıklığına karşılık gelir) ulaşana 

kadar çeşitli yeterlilik derecelerinde verilir. Bununla birlikte, eğer bir değer, “kendi 

verilmişliğine” ulaşmış ise, özsel iç bağlantı yasalarına göre, bu değeri hedef alan niyet, 

                                                 
115 Koehle, A.g.e., s.17–18. 
116 Ülken, A.g.e., s. 97. 
117 Bochenski, A.g.e., s. 175. 
118 Cevizci, A.g.e., s. 320. 
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varlığında zorunlu olur ve işte ancak bu anlamda, Sokrates’in(M.Ö.470-399) “bütün iyi 

niyetler, iyinin bilinmesinde ve bütün kötü niyetler, ahlâki aldanma ve sapmada temellenir” 

şeklindeki tezi yenilenebilir. Fakat bu ahlâki biliş alanı,  bizim değerlendirmeler ve değer 

biçmeler yoluyla değerlerin ilişkilerini kavradığımız alanı da içeren, yargıların ve önermelerin 

alnından tamamen bağımsızdır. Değerlendirmeler ve değer biçmelerin her ikisi de kendilerini, 

sezgide verilen değerlerde gerçekleştirirler ve ancak bu anlamda açıktırlar. Bu yüzden 

Sokrates’in iddiası değerlerin veya ahlâki değerlerin sırf kavramsal ve yargısal bilgisine 

uygulanamaz.   

 Eğer bütün ahlâki davranışlar ahlâki kavrayışta temelleniyorsa, bütün etikler, ahlâki 

biliş içerisinde ve onların apriori iç bağlantılarında yatan olgulara geri dönmelidir. Ahlâki 

biliş ve görüş etik değildir. Etik sadece, ahlâki biliş alanında verilenin yargısal 

formülasyonudur. Ve eğer o, kendisini açık ahlâki bilişin verilerinin apriori içeriği ile 

sınırlarsa felsefi bir etik olur. Ahlâki niyet, kendisi ile hiçbir insanın iyi olamayacağı etiğin 

içerisinden geçmek zorunda değildir, fakat o, prensip olarak, ahlâki kavrayış ve bilişten 

geçmek zorundadır. 

 Shecler’ e göre Kant bu olgular hakkında tamamen hataya düşmüştür. Çünkü bir iyiyi 

isteme ve iyi bir şeyin değerlendirilmesi, ancak onlar ahlâki bilişin değer içeriğinde yatan 

apriori olguya doğru yöneldiği veya onun içerisinde yerini bulduğu zaman apriori olarak 

isimlendirilebilir. Bununla birlikte Kant, aprioriyi form oluşturma ve eylemde bulunmaya 

indirgediğinden, niyetin kendi apriori yasallığına sahip olduğunu varsaymıştır. Kant, ahlâki 

bilişin bütün alanını ve ahlâki apriorinin durağını görmekte başarısız olmuştur. Teorik 

felsefede o, aprioriyi bütün yargıların temeli olarak sezginin içeriğinden çıkarmak yerine, 

yanlış olarak, yargının fonksiyonlarından çıkarmıştır ve etikte, aprioriyi hislerde, sevmede, 

nefret etmede, tercih etmede ortaya çıktığı şekliyle, ahlâki bilişin içeriğinden çıkarmak yerine 

niyetin fonksiyonlarından çıkarır. Bundan dolayı, yine o, ahlâki görüş (kavrayış)olgusunu 

bilememiştir. Bunun yerine onda, görev bilinci vardır.119.  

 Görevin bütün zorunluluğu, değerler arasındaki apriori iç bağlantıların kavranışında 

temellenir. Değerler hiçbir zaman görevin zorunluluğunda temellenmez. Böylece sadece iyi 

olan, görev olabilir veya o şey iyi olduğu için, zorunlu olarak yapılması gereken olur. Değerli 

şeylerin bütün tecrübelerinden ve bütün ereklerden bağımsız olan, değerler alanının apriori 

yapısının bir kavranışı, görevin ve yargıların zorunluluğuna olanak tanır. 120

                                                 
119 Scheler, A.g.e., s. 70.                                       
120 A.g.e., s. 75. 
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 Scheler’e göre evrensel geçerliliğin, apriori ile hiçbir ilişkisi yoktur. Çünkü evrensellik 

öze ait değildir. Bireysel unsurlar arasında, bireysel özsel iç bağlantılar ve bireysel özler 

vardır. Belirli bir anlayışa sahip bütün özneler için geçerli anlamında evrenselliğin, apriori ile 

ilişkisi yoktur. Sadece bir bireyin kavrayışı için apriori olan veya sadece bir kişinin sahip 

olabileceği apriori olabilir.  

 Diğer alanlarda olduğu gibi değerler alanında da ego (ben) değerlerin sadece bir 

taşıyıcısıdır. O, ne kendisi ile değerlerin kavrandığı ve var olduğu, değerlerin bir ön koşulu, 

ne de değerlendirmenin ön koşuludur.121

 Değerlerin önünden birçok değişik duygular geçer ve bu duygular onları 

değiştirmezler. Zaman zaman bu duygular bizim değerleri kavramamıza engel olurlar. O 

derecede ki, değerleri duygularımızın ve akli hükümlerimizin değişmeleri altında gizleriz. Bu 

değer nitelikleri Scheler’in gözünde, dalgalara karşı dayanan sarsılmaz kaleler gibi mekân ve 

zaman üstünde değişmez mahiyetler olarak kalırlar.122 Değerler, hiçbir bakımdan görece 

şeyler değildirler: değerler, sözcüğün çifte anlamında saltıktırlar. İlkin, değerlerin içerikleri 

bir ilişki değildir, ikinci olarak değerler nitelik kategorisine ait olup değişmez özelliktedirler. 

Göreceli olan değerlerin kendileri değil, bizim değerler üzerine olan bilgimizdir.123 Değerleri 

belirleyen değer şuuru değil, aksine değer şuurunu belirleyen değerlerin bizzat kendisidir.124

 Değerler, akılla tanınamazlar, gönülle “duyulurlar”. Bedia Akarsu’ya göre “Husserl 

özgörüsü ile mantıksal özlüklere erişmek istediği gibi, Scheler de “değeri 

duyma”(Wertfühlen) ile ahlâksal değerlere erişmek çabasındadır. Bu değerler kendi başına 

var olan tinsel tözler değildir, tam tersine kalıcı niteliklerdir, gönülle kavranırlar, ama gönülle 

yaratılamazlar. Çeşitli uluslarda çeşitli ahlâklar oluşu değerlerin çeşitliliğini dile getirmez, 

tam tersine değer duygusunun çeşitliliğini açığa vurur.”125

 Scheler, böylece değerlendirmelerin sübjektifliği fikrini değerlerin objektifliğiyle 

uzlaştırdığına kanidir. Ona göre biz bir objenin güzelliğini veya bir hareketin iyiliğini 

kavrarken kendi duygumuzu değil, fakat bu objede veya harekette bulunan değer içeriğini 

kavrıyoruz. Ülken’e göre, ahlâktaki bu aşırı objektivizm böylece adeta bir değerler fiziği 

haline halini almaya başlıyor, fakat bu görünüş Scheler’in ahlâkının yalnız ilk safhasıdır. Asıl 

safhası değerleri süjeyle her türlü ilişkiden uzaklaştıran realist bir metafiziktir. O, buradan 

değerlerin var olabilmeleri için, onları değerlendiren deneysel veya aşkın her hangi bir “ben” 

veya şuur kabul eden kanaatleri reddediyor. Ona göre maddi objeler ve bütün tabiat var olmak 
                                                 
121 A.g.e., s. 77. 
122 Ülken, A.g.e., s. 98. 
123 Bochenski, A.g.e., s. 176. 
124 Kılıç, Recep,  Ahlâkın Dinî Temeli, Ankara 1992, s. 130. 
125 Akarsu, A.g.e., s. 87. 
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için bir “ben”e muhtaç olmadığı gibi, aynı suretle değerler de var olabilmek için her hangi bir 

“ben”e muhtaç değildirler. Ülken’e göre fenomenolojik prensibe göre obje, onu kavrayan şuur 

fiilinden bağımsızdır. Fakat onun kavranması için mutlaka bu fiil, yani suje lazımdır. Burada 

Scheler ve diğer bazı ahlâkçılar esas fenomenolojik metottan ve bu akımı başlatan 

Husserl’den ayrılmışlar ve bu suretle kavranılmaz bir sahaya girmişlerdir.126

          

2.2. Değerler Arasındaki Formal Özsel İç Bağlantılar 
         Scheler’e göre, burada saf formal iç bağlantılar ile, değerlerin taşıyıcısı fikrinden 

bağımsız olan, yine değerlerin türlerinden ve özelliklerinden bağımsız olan, temellerini değer 

olarak değerlerin özünde bulan iç bağlantılar kastedilmektedir. Onlar bir bakıma, mantığa 

karşılık gelen saf bir aksiyolojiyi temsil ederler. Bu aksiyoloji içerisinde, değerlerin saf teorisi 

ve değerlendirmelerin saf teorisi, objelerin mantıksal teorisi ve düşünmenin mantıksal 

teorisinin ayrımına karşılık gelecek şekilde, birbirinden ayrılır. 

           Önemli özsel olgulardan birisi şudur: Bütün değerler, örneğin etik değerler, estetik 

değerler vb. pozitif ve negatif değerler olmak üzere iki kısma ayrılır.127 Bu olgu, değerlerin 

özünde yatar ve bizim değerlerin spesifik karşıtlarını, örneğin güzel–çirkin, iyi-kötü, 

tatlı(hoş)-acı vb. hissedebilmemizden bağımsızdır. 

            Ayrıca, varlığın (varoluşun) pozitif ve negatif değerlere ilişkisini apriori olarak 

belirleyen ve daha önceden Franz Brentano(1838–1916) tarafından keşfedilmiş olan 

aksiyomlar vardır: 

           Pozitif bir değerin varlığının kendisi, pozitif bir değerdir. 

           Negatif bir değerin varlığının kendisi ise, negatif bir değerdir. 

           Pozitif bir değerin yokluğu, bizzat, negatif bir değerdir. 

           Negatif bir değerin yokluğu ise pozitif bir değerdir.128

       Ayrıca, değerler ve ideal gereklilik arasında da özsel iç bağlantılar vardır. İlk önce, 

bütün gereklilikler temelini değerlerde bulur, yani sadece değerler yapılması gereken veya 

yapılmaması gereken olabilir ve pozitif bir değer yapılması gerekendir; negatif bir değer ise 

yapılmaması gerekendir. 

       Ayrıca, varlığın ideal gereklilikle ilişkisi için apriori olarak geçerli olan ve onların 

doğru ve yanlışla bağlantısını düzenleyen iç bağlantılar vardır. Buna göre, pozitif olarak 

                                                 
126 Ülken, A.g.e., s. 98. 
127 Cevizci, A.g.e., s. 320;  Bozkurt, Nejat , 20.yy. Düşünce Akımları Yorumlar ve Eleştiriler, İstanbul 1995, s. 
93. 
128 Scheler, A.g.e., s. 82; Ülken, Yirminci Asır Filozofları, İstanbul 1936, s. 241. 
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yapılması gereken şey doğrudur, yapılmaması gereken şey ise yanlıştır; yapılması gereken 

olmayan her şey yanlıştır, yapılmaması gereken olmayan her şey ise doğrudur. 

         Burada geçerli olan diğer iç bağlantılar ise şunlardır: Aynı değer hem pozitif hem 

negatif olamaz; negatif olmayan her değer pozitiftir, pozitif olmayan her değer ise negatiftir. 

Bu önermeler, çelişmezlik ilkesi ve üçüncü şıkkın imkânsızlığı ilkesinin bir uygulaması 

değildir. Çünkü burada söz konusu olan, önermeler arasındaki, onların temellerindeki ilişkiler 

değil; değerlerin özsel iç bağlantılarıdır. Bunlar, sanki değerlerin var oluşu ve var 

olmayışlarını ilgilendiriyormuşlar gibi, değerlerin var oluşu ve var olmayışı arasındaki iç 

bağlantıların aynısı değildir. Aksine, bunlar değerlerin var oluşu ve var olmayışından 

bağımsız olarak değerlerin kendileri arasındaki iç bağlantılardır.129Değerlendirme ilkeleri bu 

iç bağlantılara uyar; aynı değerin hem pozitif, hem negatif olduğunu kabul etmek imkânsızdır. 

            Değerler ve onların taşıyıcıları arasında da apriori iç bağlantılar vardır. Örneğin, 

sadece kişiler orijinal olarak, ahlâki iyi veya kötü olabilirler; başka her şey ancak kişilere 

referansla iyi veya kötü olabilirler. Kişinin iyiliği ile beraber değişen bütün özellikleri, 

erdemler olarak; kişinin kötülüğü ile değişen özellikleri ise ahlâksızlıklar (düşüklük) olarak 

isimlendirilir. Niyetler ve iş eylemleri de, ancak eylemde bulunan kişiler onlarla kavrandığı 

sürece, iyi veya kötüdür.130

              Fakat bir kişi hiçbir zaman tatlı (hoş) veya yararlı olamaz. Bu değerler, özleri 

itibariyle şey değerleri ve olayların değerleridirler. Aynı şekilde ahlâki olarak iyi ve kötü olan, 

hiçbir “şey” ve olay da yoktur. 

              Bütün estetik değerler, ilk önce, özleri itibariyle objelerin değerleridirler. İkinci 

olarak, onlar realiteleri askıya alınmış olan objeleri değerleridirler; bu tür objeler, bir tarihi 

dramada olduğu gibi, görüntüdürler. Üçüncü olarak onlar, sadece düşünülmüş olan objelerin 

aksine, sezilmiş bir görsellilikleri olan objelerin değerleridirler. 

        Ahlâki değerler ise, onlar özleri itibariyle, kişi alanına yani eylem varlığının alanına 

ait olduklarından, taşıyıcıları hiçbir zaman obje olarak verilemeyecek olan değerlerdir. Çünkü 

ne kişi ne de eylemler bize obje olarak verilebilir. Biz bir insan varlığını objeleştirmek 

istediğimiz zaman ahlâki değerlerin taşıyıcısı zorunlu olarak ortadan kalkar. İkinci olarak, 

ahlâki değerler sadece görsel objeler olarak değil, fakat reel olarak taşıyıcılara ait olan 

değerlerdir. İçerisinde ahlâki değerlerin gerçekleştiği bir sanat eserinde bile (örneğin bir 

drama da), bu taşıyıcılar, onların estetik, görsel objenin bir parçası olarak verilmesine 

bakmaksızın, hâlâ reel taşıyıcılar olarak verilir. 

                                                 
129 A.g.e., s. 82. 
130 A.g.e., s. 85. 
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        Ahlâki değerler, zorunlu olarak, görsel olarak sezilen taşıyıcılara iliştirilmek zorunda 

değildir; onlar sadece düşünülen taşıyıcılara da ait olabilirler. 

         Scheler’e göre nasıl ki ahlâki değerler, kişiler tarafından ortaya konuluyorsa, soylu ve 

bayağı (sıradan )değerleri de özleri itibariyle, genel anlamda yaşayan (canlı) varlıklar 

tarafından ortaya konulur. Yani bu serinin önemli değerleri –ki bunlar Kant’ın dualizmi 

tarafından gözden kaçırılmıştır- özleri itibariyle, hayat değerleri, yaşam değerleridirler. Bu 

yüzden onlar, sadece insanlara değil, bitkilere ve hayvanlara da yani yaşayan her şeye aittirler. 

Fakat onlar, hoş ve yararlı değerleri gibi şeylere ait değildirler. Yaşayan varlıklar, 

“şey”değildirler; onlar, kategorik bir birimin indirgenemez bir türünü temsil ederler.131

2.3. Değerlerin Sıra Düzeni: Daha Yüksek ve Daha Aşağı Değerler 
             

 Ülken’e göre, Scheler’in değer anlayışının mutlaklığı kendisini en fazla değerlerin sıra 

düzeni teorisinde gösterir. Ona göre, bütün değerler daha yüksek ve daha aşağı diye 

tabakalanan bir sıra düzenine tabidir. Değerler saf duygunun aracısız verileridir. Fakat saf 

duygu değerleri üstünlük ve aşağılığa göre değil, tek değer olarak kavrar. Bu değerlerin 

derecelerinin sezilmesi, saf duygudan daha yüksek bir eylem olan tercih etme eylemi ile olur. 

Tercih fiili ile daha yüksek ve daha aşağı değerler kavranır. Bu yükseklik değerin kendi 

mahiyetine aittir. Bunun içindir ki değer katları, mutlak olarak değişmez karakteri olan bir 

düzendir.132

 Scheler’e göre değerler alanının bütününde, bütün değerlerin kendi aralarında sahip 

olduğu bir sıra düzeni vardır. İşte bu düzenden dolayı bir değer, diğerinden daha yüksek veya 

daha aşağıdır. Bu düzen pozitif ve negatif değerler arasındaki fark gibi, değerlerin kendi 

özünde yatar. Bu, sadece bizim tarafımızdan bilinen değerler için geçerli değildir.              

             Diğer yandan bu yüksek olma ve aşağı olma ayrımı, pozitif-negatif veya daha 

büyük-daha küçük olma ayrımına indirgenemez. Brentano’nun X1 ve X2 değerlerinin toplamı 

olan bir değerin, X1 veya X2’den daha yüksek olduğu görüşü aritmetik bir önermenin 

değerlere uygulanmasından başka bir şey değildir. Bir değer, sırf değerler toplamı olduğu için 

daha yüksek olamaz. Örneğin hoş değerinin sonsuz büyüklüğü, soylu değerinin veya Tinsel 

değerlerin herhangi bir büyüklüğünü veremez.   

             Bir değerin diğerinden daha yüksek olduğu olgusu, değer kavrayışınin özel bir 

eyleminde kavranılır ki bu eylem “tercih etme” eylemidir. Bir değerin yüksekliğinin 

hissedilmesi (sezilmesi), değerin kendisinin sezilmesi ile aynı tarzdadır ve değerin 

                                                 
131 Scheler, A.g.e., s. 86. 
132 Ülken, A.g.e., s. 98. 
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sezilmesinin hemen arkasından yüksek değerin tercih edilip aşağı değerin sonraya (geriye 

)bırakılması şeklinde değildir. Aksine, bir değerin yüksekliği, özü itibariyle ancak tercih etme 

eyleminde verilir. Bu kabul edilmediği zaman tercih etme, yanlış bir şekilde, genel anlamda 

seçim yapmaya eş tutulur. Seçim yapma, bir değerin yüksekliğinin bilincinde olmada 

temellenir. Fakat tercih etme, bütün arzunun (çabanın), seçmenin ve isteğin yokluğunda 

gerçekleşebilir. Örneğin biz, herhangi bir seçim yapmayı düşünmeden “ben, gülü karanfile 

tercih ederim”, diyebiliriz.     Bütün seçim yapmalar, farklı işler (durumlar) arasında olur; 

aksine tercih etme, ayrıca herhangi bir değerli şey ve değerle ilgili olabilir. Farklı değerli 

şeyler arasında tercih yapma “ampirik tercih yapma” olarak isimlendirilebilir.133 Diğer 

yandan tercih etme değerli şeylerden bağımsız olarak değerlerin kendileri arasında 

gerçekleşirse o zaman apriori olur.134  Biz bir şeyi, ancak bir değeri tercih etme 

gerçekleştikten sonra seçebiliriz veya isteyebiliriz. Bu durumda biz, o değer, tercih etmede 

veya tercih etme esnasında parlarken bizi kendisine doğru iterek bu değer tarafından eş 

zamanlı olarak cezp ediliriz.135

 Böyle bir tercih, değerli şeylerin sınırsızca ve geniş olan bütün karmaşık yapılarını 

kuşatır. Soylu değerini hoş değerine tercih eden bir kimse, böyle yapmayan bir kimsenin 

değerli şeyler dünyasından çok farklı bir değerli şeyler dünyasının tecrübesine ulaşacaktır. Bu 

yüzden biz, ne zamanki daha düşük bir değer içerisinde yer alan bir amacı seçsek orada bir 

tercih aldanması bulunur.  

 Fakat burada, bir değerin yüksek olmasının, sadece o değerin tercih edilen değer 

olduğu anlamına geldiği söylenemez. Çünkü bir değerin yüksekliği, tercih etme eyleminde 

veriliyorsa da bu yükseklik, ilgili değerlerin özlerinde yatan bir ilişkidir. Bu yüzden, prensip 

olarak, tercih etme kurallarının tarih boyunca değişmesine rağmen- bu değişme yeni 

değerlerin kavranışından bağımsızdır- değerlerin sıra düzeni kesinlikle değişmez. Bir tercih 

etme eylemi gerçekleştiği zaman, sezgide değerlerin birçokluğunun verilmesi zorunlu 

değildir; yine böyle bir değer çokluğunun tercih etme eylemi için temel görevi yapması 

zorunlu değildir. 136  

 Birinci durumla ilgili olarak, öyle durumlar vardır ki, örneğin bir durum, diğer 

durumları hiç düşünmeden veya onları detaylı olarak tasarlamaksızın diğerlerine nazaran daha 

tercih edilebilir olarak verilebilir. Sadece başka bir şeyi tercih edebilme bilinci, tercih etme 

eylemine eşlik eder. Ayrıca ilgili bir değerin daha yüksek olduğunun verilmişliği olmadan, 

                                                 
133 Scheler, A.g.e., s. 87. 
134 Kıllıoğlu, İsmail, Ahlâk- Hukuk İlişkisi, İstanbul 1988, s. 61. 
135 Frings, A.g.e., s. 37-38. 
136 Scheler, A.g.e., s. 88. 
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yükseklik bilinci hissedilen bir değere eşlik edebilir. Diğer değerlerin spesifik bir yönelme 

bilincinde belirtilmiş olması yeterlidir. Tercih etme çok kesin olduğu zaman ve aynı zamanda 

bir değerin yüksekliği maksimum açıklıkta verildiği zaman durum böyledir. Dahası, tercih 

eyleminde bu daha yüksek değerin kendisi sezgide verilmeksizin, sezgide verilen bir değerden 

daha yüksek bir değerin olduğu kavrayışı da verilebilir. Örneğin, “yaptığımızdan daha iyisini 

yapabilirdik” ifadesini kullandığımız durumda, “daha iyi” bize verilmemiş olsa da onun 

bilinci bizde bulunmaktadır. B değerinin A değerine göre yüksekliği, A’yı B’nin arkasına 

koyma eyleminde ortaya çıkacağı gibi, B’yi A’ya tercih etme eyleminde de ortaya çıkabilir. 

Bununla birlikte, değer dizilerinin bu aynı ilişkisini kavramanın bu iki yöntemi, birbirinden 

esaslı bir şekilde farklıdır. İki türü de aynı sıra düzeni ilişkilerine götüren, apriori iç 

bağlantılardır. Fakat bunlar arasında yine de farlılık vardır. Bu, insan karakterlerinde çok 

açıktır. Çünkü çok eleştirel olan karakterler değerlerin yüksekliğini, sonraya koyma 

eyleminde gerçekleştirir. Bu tiplerin aksine olarak, tercih etme eyleminde yoğunlaşan ve daha 

yüksek ve daha aşağı değerleri, tercih etme eyleminde onların sahip olduğu yere göre 

belirleyen karakterler vardır. Birinciler, erdem için çabalarken, ahlâksızlığa karşı savaş açar; 

ikinciler ise, ahlâksızlığı yeni edinîlmiş erdemlerin altına gömer, onlarla örter.  

 Scheler’e göre bir eylem olarak tercih etme, onun gerçekleşme türlerinden ayırt 

edilmelidir. Gerçekleşme, bizim, yerine getirdiğimiz zaman tecrübe ettiğimiz özel bir 

eylemden oluşabilir. Sezgide verilen birçok değer arasında kasıtlı olarak, bilinçli bir tercih 

yapma halinde durum öyledir. Gerçekleşme, buna rağmen, biz hiçbir aktiviteden haberdar 

olmaksızın oldukça otomatik bir şekilde gerçekleşebilir. Bu durumda daha yüksek bir değer, 

bize “kendiliğinden”, içgüdüsel tercihteki gibi verilir.  Birinci durumda, değere ulaşmak için 

çalışmamız gerekirken, ikinci durumda bu yüksek değer bizi kendisine doğru çeker. Bir 

kimsenin kendisini zevkle daha yüksek bir değere adamasında durum budur. Tercih etme 

eylemi, bu iki durumda da aynıdır.  

 Bütün değerler, bir sıra düzeni içerisinde yer aldığından, yani bütün değerler 

birbirlerine nispetle daha yüksek veya daha aşağı olduğundan ve bu ilişkiler ancak tercih etme 

veya reddetme eylemlerinde kavranabildiğinden değerlerin sezgisi ( hissi), temelini, zorunlu 

olarak, tercih etme ve sonraya koymada bulur. Değerlerin sezgisinin, sanki tercih etme ikincil 

bir eylem olarak sezginin ilk yöneliminde kavranan değerlere ekleniyormuş gibi, tercih etme 

eylemine bir temel olması söz konusu değildir. Aksine bir bireyin değer menzilinin 

genişlemesi, ancak tercih etme ve sonraya koyma eylemlerinde gerçekleşir. Orijinal olarak bu 

eylemlerde verilen değerler, ancak ikincil olarak hissedilebilir. Bu yüzden tercih etme ve 
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sonraya bırakma olguları hissedilen değer niteliklerini kuşatır(sınırlandırır). 137 Bu nedenle, 

değerlerin sıra düzeni, hiçbir zaman başka bir şeyden çıkarımla elde edilemez. Hangi değerin 

daha yüksek ve hangi değerin daha düşük olduğu, ancak tercih etme ve sonraya koyma 

eylemleri yoluyla kavranabilir. Burada, mantıksal dedüksiyon tarafından yeri 

doldurulamayacak olan, “tercihin sezgisel açıklığı vardır”.138

 Scheler’e göre tercih etme üzerine dayana bütün duygularda,  negatif değerleri bırakıp 

pozitif değerlere doğru yönelme şeklinde apriori doğal bir yönelim vardır. Yani, her bir değer 

tabakası içerisinde, pozitif değerleri negatif değerlere tercih etme şeklinde mantık öncesi bir 

edim vardır. Buna Scheler, apriori “yatay” tercih etme adını vermektedir(Örneğin: Rahat bir 

sandalyeyi, rahat olmayan bir sandalyeye tercih etme). Diğer yandan bir de bütün değer 

tabakalarında geçerli olan “dikey” bir sürüklenme vardır. Ona göre, her ne kadar pratikte biz 

bunun farkında olmasak da, daha yüksek değer tabakalarını daha aşağı değer tabakalarına 

tercih etmek, aynı tabakadaki değerler arasında olduğu kadar farklı değer tabakaları arasında 

da geçerli olan apriori bir ilişkidir. Yani, değer duygularının aynı tabakadaki pozitif değere 

yönelmek ve daha yüksek tabakadaki değerlere yönelmek şeklinde apriori bir yapısı vardır. 
139

 2.4. Değerlerin Farklı Karakterleri ve Bu Karakterlerin Onların Daha 
Yüksek ve Daha Aşağı Olmaları ile İlişkisi 

 Scheler’e göre, burada değerlerin daha aşağı ve daha yüksek düzeyleri arasında ve 

onların diğer özsel özellikleri arasında apriori iç bağlantıların olup olmadığı sorusu ortaya 

çıkar. Bu açıdan bakıldığı zaman, değerlerin, kendileri ile yüksekliklerinin artar veya azalır 

göründüğü ve günlük tecrübelerde rastlayabileceğimiz farklı karakterleri bulunur.   

 Değerler daha dayanıklı oldukları ve bölünme ve genişlemeye daha az uğradıkları 

sürece daha yüksektirler. Onlar, diğer değerler aracılığıyla daha az temellendirildiği sürece ve 

onları hissetme ile bağlantılı olan tatmin daha derin olduğu zaman, daha yüksektirler. Dahası 

onları hissetme (onların sezgisi), hissetme ve tercih etmenin spesifik bir taşıyıcısının 

müdahalesine daha az bağlı olduğu ölçüde değerler daha yüksektirler.  

2.4.1. Dayanıklılık (Süreklilik) 
 Scheler’e göre değerler, zaman içerisinde ne kadar uzun süre dayanabiliyorsa o kadar 

yüksektirler. En aşağı değerler, özleri gereği uçup giden değerlerdir, en yüksek değerler ise 

                                                 
137  A.g.e., s. 89 
138 Scheler, A.g.e., s. 89-90. 
139 Frings,A.g.e., s.30-31. 
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“öncesiz sonrasız” değerlerdir.140 Değerlerin yüksekliği azaldıkça onların ölçülebilir zaman 

içerisinde kontrolle ortaya çıkarılıp yok edilmesi imkânı da artar.141

 Scheler’e göre çok eski zamanlardan beri, yaşam bilgeliği, dayanıklı değerli şeyleri 

geçici ve değişenlere tercih etme yolunda olmuştur. Fakat felsefe için bu hayat bilgeliği 

sadece bir problemden ibarettir. Çünkü eğer bu, bir değerli şeyler meselesi ise ve eğer bu 

dayanıklılık,  objelerin içinde varolduğu objektif zamanın kavramları içinde anlaşılırsa, bu 

önerme, çok az bir anlam ifade edecektir. Örneğin yangın, sel veya herhangi bir mekanik kaza 

en yüksek değerdeki bir sanat eserini yok edebilir. Pascal’ın(1623–1662) da belirttiği gibi bir 

sıcak suyun düşmesi, en sağlıklı varlığın hayatını ve sağlığını yok edebilir; bir tuğla düşmesi, 

bir dehanın parlaklığını yok edebilir. Objektif zaman içerisinde kısa süreli var olma, ilgili bir 

varlığın değerinin yüksekliğini kesin bir şekilde azaltmaz. Eğer bir kimse, bu anlamdaki 

dayanıklılığı, değerlerin yüksekliği için bir kriter olarak alacak olursa, özellikle panteistik 

ahlâklar olmak üzere bazı ahlâkların doğasının sapık karakterlerinden birisinin içine düşer. 

“Bir kimse geçici şeyler için kalbini heyecanlandırmamalıdır”  veya “en yüksek değerli şey 

hiçbir geçici değişime uğramayan şeydir”   şeklindeki günlük söylemler, ahlâkların her 

türünde felsefi bir formül bulabilir. Örneğin, Spinoza’nın(1632–1677) Tanrı idesi, varlık idesi 

olur ve değerler varlığın tamlığına indirgenir. Böylece hiçbir varlığa, ne bir insana, hayvana, 

millete, aileye, vatana ne de bir değer veya varlığın olumlu bir yanına, bütün bunlar geçici 

olduğundan dolayı, sevgi beslememe (âşık olamama) şeklinde bir anlayış doğar. Söz konusu 

değerli şeyin muhtemel yok oluşunun korkusu ve üzüntüsü ahlâkçı bir kimseyi, devamlı 

büyüyen bir boşluğa sürükler. Pozitif değerli şeyleri kaybetme korkusundan dolayı o, en 

sonunda, onların hiçbirisini bulamaz. Bununla beraber şurası kesindir ki değerli bir şeyin 

objektif zaman içerisindeki dayanıklılığı, onları hiçbir zaman daha değerli yapmaz. 142.  

 Yukarıda anılan önerme, değerli şeyler için değil de daha düşük değerlerle 

ilişkilerinde, fenomenel zorunluluk tarafından, dayanıklı(sürekli) olarak verilen daha yüksek 

değerler için söz konusu olursa çok farklı bir anlam taşır. Süreklilik, tabi ki temelde tam ve 

niteliksel bir zaman fenomenidir. Onun,  ardı ardınalığın yokluğu ile hiçbir ilişkisi yoktur. 

Süreklilik, pozitif bir moddur, yani ardı ardınalık gibi zamanı dolduran bir içerikler modudur. 

Terimin bu anlamında “sürekli” olarak isimlendirebileceğimiz herhangi bir şey başka bir şeye 

nispetle göreli olabilir; hâlbuki sürekliliğin kendisi göreli değil, fakat ardı ardınalıktan 

                                                 
140 Akarsu,A.g.e., s.88;  Değerlerin daha yüksek oluşunu gösteren bu ölçütler hakkında ayrıca bkz. Kıllıoğlu, 
A.g.e., s. 62-63;  Mengüşoğlu, Takiyettin, Felsefeye Giriş, İstanbul 1958, s. 284;  Bochenski, A.g.e., s. 176-177; 
Cevizci, A.g.e., s. 320; Hugh La Follette,  The BlackWell Guide To Ethical Teory, s. 386.; William S. Sahakian, 
Felsefe Tarihi,Çev. Aziz Yardımlı, İstanbul 1990, s. 334. 
141 Frings, A.g.e., s. 32-33. 
142 Scheler, A.g.e., s. 91.  
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tamamen farklı olan bir fenomendir. Bir değer, zaman boyunca varolabilme fenomenine sahip 

olma niteliği sayesinde süreklidir. Onun şey-taşıyıcısının ne kadar uzun süre varolabildiğinin 

önemi yoktur. Süreklilik, değerli bir şeye, değerli olmanın özel bir anlamında zaten aittir. 

Örneğin biz bir kimseyi, onun kişisel değeri temeli üzerinde, sevme (âşık olma)  eylemini 

gerçekleştirdiğimiz zaman durum böyledir. Süreklilik fenomeni, bizim yöneldiğimiz değerde 

de, sevgi eyleminin değerinin tecrübesinde de örtük bir şekilde vardır; bu yüzden, ayrıca bu 

değerlerin ve bu eylemin örtük bir sürekli dayanıklılığı vardır. “Seni şimdi seviyorum” veya 

“seni belirli bir süre seveceğim” şeklindeki ifadelere karşılık gelen bir iç tutum, öyleyse, söz 

konusu özsel iç bağlantı ile çelişir. Fakat pratikte gerçek bir kişiye yönelik bir sevginin 

objektif zaman diliminde ne kadar süre devam ettiği önemli olmaksızın, bu zorunlu iç bağlantı 

vardır. Diğer yandan, bir kişiye karşı pratik hayattaki bu olgusal sevgi, süreklilik teriminin 

anlamını karşılayamazsa, yani belirli bir zaman sonra artık sevmiyorsa genellikle şöyle deriz: 

“yanılmışım”, “ben bu kişiyi hiç sevmemişim”, “benim sevgi zannettiğim şeyler, sadece 

sıradan bir ilgiymiş” veya “ben, bu kişi tarafından kandırıldım(ayartıldım)”.  Çünkü gerçek 

bir sevgi (aşk)  eyleminin özünde, sonsuzluk vardır.143 Bu bile, bir beraberliğin sadece olgusal 

sürekliliğinin, onun sevgi bağı üzerine kurulmuş olduğunu, kanıtlayamayacağını gösterir. 

Çünkü bir beraberlik veya ilgi bağı, iki insan arasındaki olgusal bir sevgi kadar veya ondan 

daha uzun süre devam edebilir. Bununla birlikte sevgi ve onun örtük değerinin aksine, bir ilgi 

bağının özünde ve böyle bir niyetin ve onun örtük değerinin (yani yararlılık değeri) özünde, 

geçici olma vardır. Haz aldığımız bir şeyin duyusal hoşluğu ve değerliliği, objektif zamanda 

belirli bir süre devam edebilir. Aynı şekilde, hazzın olgusal hissinde devam edebilir. Fakat bu 

değerlerin özünde, biliş değerlerinin ve yaşam değerlerinin aksine, değişebilir olarak verilme 

vardır. Bu değişebilirlik, duyusal hoş değerini her kavrama eyleminde örtük bir şekilde verilir.  

 Öyleyse, değerlerin yüksekliğinin bu kriteri, şüphesiz önemli bir kriterdir. Çünkü en 

düşük değerler, aynı zamanda özleri itibariyle en geçici olanlardır ve en yüksek değerler 

sonsuz olanlardır. Ve bu, spesifik taşıyıcıların psikolojik karakterlerine ait olan faktörlerden 

bağımsızdır. Fakat bu kriterin değerlerin yüksekliği için, orijinal bir kriter olarak düşünülüp 

düşünülemeyeceği başka bir sorudur. 144  

       

        2.4.2. Bölünebilirlik ve Bölünemezlik 
            Scheler’e göre değerler, daha az bölünebildikleri oranda daha yüksektirler. Yani bir 

değer, birden fazla kimse tarafından katılıma uğradığında bölünmeye daha az maruz 
                                                 
143 A.g.e., s. 92. 
144 A.g.e., s. 92. 
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kalıyorsa, bu değer daha yüksektir. Birden fazla kimsenin maddi bir değerli şeye  (örneğin bir 

elbise parçası, ekmek somunu vb.)  katılımının ancak o şeyleri bölmekle mümkün olması 

olgusu, şu nihai fenomenolojik olguya dayanır: Duyusal haz değerleri özleri itibariyle, 

yayılımlıdırlar (herhangi bir bölge içerisinde yerleşmiş durumdadırlar) ve onların hissedilen 

tecrübeleri bedensel yapıda yayılmış ve yerleşmiş olarak gerçekleşir. Örneğin bir tatlının 

hoşluğu, şeker üzerinde yayılmıştır ve buna karşılık gelen duyusal his durumu dil üzerinde 

yayılmıştır. Bu tür değerlerin özüne ve bunlara karşılık gelen kısmi duygu durumlarına 

dayanan bu basit fenomenolojik olguyu, “maddi değerli şeyler, ancak bölündükleri zaman 

paylaştırılabilir ve onların değeri, onların maddi genişliklerine karşılık gelir” şeklindeki olgu 

takip eder. Böylece, bir elbise parçası, onun iki yarım parçasının her birinden iki kat daha 

değerlidir. Bu değerler alanında, bir değerin yüksekliği onun taşıyıcısının genişliğine karşılık 

gelir.145   Bunun tam zıddını, bölünemez olan ve hiçbir parçası olmayan bir sanat eseri temsil 

eder. Öyleyse duyusal hoş (agreable) değerinin değer serilerinin bir ve aynı değerinin, birden 

fazla varlık tarafından, bu değerin kendisinin ve onun taşıyıcısının bölünümü olmaksızın, 

tecrübe edilmesi (ondan zevk alınması ) imkânsızdır. Bu sebepten dolayı, bu değer modlarının 

özünde, bu değerlerin gerçekleştirilmesi için gerekli olan çabaya ve onlardan edinîlecek 

duyusal hazza göre ilgi çatışmalarının ortaya çıkması vardır. Bu olgu, bu değerlerin özünde 

onları hisseden bireyleri birleştirme değil, bölme karakterinin olduğunu gösterir.146

          Duyusal hoş değerlerinin en uç karşıtları olan kutsal değerleri, biliş değerleri, estetik 

değerler vb. ve bunlara karşılık gelen manevi (spiritual) duygu durumları, tamamen farklı bir 

karaktere sahiptir. Bu değerlerde, ne genişliğe ne de bölünmeye katılma vardır. Ve bu 

değerlerin birden çok varlık tarafından hissedilebilmesi için ve tecrübe edilebilmesi için, 

onların taşıyıcılarının bölünmesine hiçbir ihtiyaç yoktur. Bir manevi (spiritual) kültür eseri 

birçok insan tarafından aynı anda kavranabilir ve onun kendi değerinde hissedilebilir ve 

hoşlanılabilir. Bu tür değerlerin özünde, sınırsız bir şekilde ve hiçbir bölünme ve küçültülme 

olmaksızın iletilebilirlik vardır. Hiç bir şey, varlıkları, doğaları itibariyle maddi taşıyıcıları 

dışlayan kutsal bir ayinden veya ortak bir eserden daha çabuk ve daha içli dışlı bir şekilde 

birleştiremez. Bu durum ilkönce, mutlak ve sonsuz kutsala, Tanrısal’a ait bir durumdur. Bu 

kutsal değeri(Tanrısal değeri), bölünemez bir değer olmasından dolayı bütün varlıklara 

uygundur. Tarihte, insanların kutsal olarak düşünülmüş şeyler tarafından nasıl bölündüğüne 

                                                 
145 A.g.e., s. 93. 
146 Aynı yer. 
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bakmaksızın, kutsalı hedef alan bir niyetin özünde birleştirmek ve bir araya getirmek vardır. 

Bütün mümkün bölünmeler, kutsalın kendisine değil, sembollere ve tekniklere dayanır.147

 Scheler’e göre en düşük seviyedeki değerler bölünmeye çok elverişlidir. Çünkü bu 

değerlerin duyguları insan tarafından teknik ile üretilebilir (Örneğin bir ilacın, bir yiyeceğin 

verdiği haz gibi). Bu üretilebilirlik, kısmen yaşam değerleri için de geçerlidir. Ama en yüksek 

iki değer düzeyinde, değer duygularının bu şekilde üretilmesi söz konusu değildir. Bir sanat 

eserinin güzelliğinin değerinin duygusal tecrübesi, teknikle üretilemez. Yine bir kişinin kendi 

içerisinde duyduğu pişmanlık, kendisini kınama, hiçbir şekilde her hangi bir ilaçlama veya 

başka bir teknik önlemle ortadan kaldırılamaz. En fazla böyle bir kişi bu durumda uykuya 

dalabilir, ama uyandığında bu duygu yeniden baş gösterecektir.148

         Scheler’e göre, burada her ne kadar özsel iç bağlantılarla ilgilenilse de, genişleme ve 

bölünebilme kriterinin daha yüksek ve daha aşağı değerlerin ana doğasını açığa vurup 

vurmadığı sorusu hâlâ cevaplanmamış olarak kalır.149

 

          2.4.3. Başka Değerlere Temel Olma 
               Scheler’e göre, eğer belirli bir A değeri, ancak belirli bir B değerinin ortaya çıkması 

durumunda ortaya çıkıyorsa, B değeri A değerine temel oluyor demektir. B değeri A değerine 

temeldir ve bu özsel bir zorunluluktan dolayı böyledir. Eğer böyleyse, temel olan değer, yani 

B değeri, her durumda daha yüksek olan değerdir. 

           Buna göre, yararlı olan bir şeyin değeri, haz verici (zevkli olan) bir şeyin değerinde 

temellenir. Çünkü yararlı değeri, kendisini, bir çıkarımla değil aracısız bir sezgi ile,  haz verici  

(zevkli)bir şeye ulaşmak için araç olarak açığa vuran bir şeyin değeridir. Haz değeri 

olmaksızın, yararlı değeri olmazdı. Yine, değer olarak hoş değeri, bununla birlikte, özsel bir 

zorunlulukla bir yaşam değerinde, örneğin sağlık değerinde temellenir. Hoş değerini hissetme 

veya onun değeri, bir canlı varlığın canlılığını ve kuvvetini hissetmede temellenir. Hastalıklı 

bir yaşamın hoş (zevkli) değeri, bu değeri alabilme iki durumda da aynı olsa veya hastalıklı 

durumda daha fazla olsa da, sağlıklı yaşamın aynı değerinin altındadır. Yaşam değerinin daha 

düşük bir sınırı veya ölüm, zorunlu olarak, hoş değerinin veya duyusal haz ve acının bütün 

alanlarının yok olması ile örtüşür. Öyleyse, pozitif bir yaşam değeri bu değer serilerinin 

temelidir.150

                                                 
147 A.g.e., s. 94. 
148 Frings, A.g.e., s. 31-32. 
149 Scheler, A.g.e., s. 94. 
150 A.g.e., s. 95. 
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          Manevi (spiritual) değerlerden (örneğin biliş değerleri, güzellik değerleri vb.)  ne 

kadar bağımsız olursa olsunlar, soylu ve bayağı  (yaşam değerleri)  değer serileri, manevi 

değerlerde temellenir. Yaşam, bu değerlere ancak, yaşamın kendisi tamamen objektif bir 

ölçekte, belirli yüksekliklere sahip değerlerin taşıyıcısı olduğu zaman sahip olabilir. Fakat 

böyle bir değer sıraları düzeni, ancak yaşamsal olarak şartlanamayan, manevi eylemler 

sayesinde kavranabilir. Yaşamı kolaylaştırıcı değerler, ancak, onların kendileri aracılığı ile 

kavrandığı manevi eylemler ve manevi değerler var olduğu sürece bir anlama sahip olurlar. 

Eğer değerler, sadece yaşama göreli olsaydı, yaşamın bizzat kendisinin hiçbir değeri olmazdı. 

O, değer kayıtsız bir varlık olurdu. 

           Bununla birlikte, bütün mümkün değerler, sonsuz kişileştirici bir ruhun değerinde 

ve onun ilişkisel değerler dünyasında temellenir. Değerleri kavrayan eylemler, eğer bu 

değerler dünyasında gerçekleşirse, tam anlamıyla objektif (mutlak )değerleri kavrarlar ve eğer 

değerler bu alanda yer alırlarsa mutlak değerdirler.151

 2.4.4. Değerlerin Tecrübesi Sırasında Ortaya Çıkan Hoşnutluğun 
Derinliği 
 
                Scheler’e göre değerlerin tecrübesi ile ortaya çıkan hoşnutluğun derinliği de 

değerlerin yüksekliğinin bir kriteridir. Bu derinlik, yüksek bir değeri hissetmeye eşlik eder. 

Fakat yükseklik, hoşnutluğun bu derinliğinden oluşmaz. Daha yüksek bir değerin, daha derin 

bir hoşnutluk üretmesi, özsel, zorunlu bir iç bağlantıdır. Buradaki hoşnutluğun, zevkle hiçbir 

ilişkisi yoktur. Hoşnutluk, bir değerin gerçekleşmesinin bir tecrübesidir; bir değere yönelik 

yönelimin, o değerin ortaya çıkması sonucu gerçekleşmesiyle başlar. Objektif değerlerin 

varlığının kabulü olmaksızın, hiçbir hoşnutluk söz konusu olamaz. Diğer yandan, hoşnutluk 

arzu etmeye (çabalamaya) zorunlu olarak bağlı değildir. En saf şekliyle hoşnutluk, değerli bir 

şeyin tamamıyla hissedilmiş sahip olunuşunda ve onun huzur dolu tecrübesinde verilir; yani 

arzu yokken, o vardır. Dahası arzu etme, hoşnutluğun temeli olacak şekilde onu öncelemez. 

Değerlerin kavranışında, hoşnutluk örtük bir biçimde zaten vardır. Burada, bu değerlerin, arzu 

veya niyet eyleminde, önceden, gerçekleştirilmesi gereken olarak verilmiş olup olmamasının 

hiçbir önemi yoktur. Fakat hoşnutluğun dereceleri ile hoşnutluğun derinliği –ki burada söz 

konusu olan budur-bir birinden ayırt edilmelidir.152

 Kişi değerleri ile karşılaştırıldığı zaman, daha düşük değer düzeyleri, daha az 

hoşnutluk vericidir. Çünkü onların yaşama göreli olmasından dolayı, onların gerçekleşmesinin 

                                                 
151 A.g.e., s. 96. 
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sağladığı hoşnutluk, kişinin merkezine ulaşmaz. Dinmeyen haz aramalarının bütün türleri, 

kişilerin veya ilgili grupların çok daha derinlerde yer eden perişanlık ve eksikliklerinin 

izleridir. Haz, eğlence, rahatlık duygularının derecesi ve yoğunluğu, kişisel tatminsizlik ve 

hoşnutsuzluğun derinliği ile karşılıklı olarak ilişkilidir.153

        Scheler’e göre eğer bir değeri hissetmedeki hoşnutluk, diğer değeri hissetmedeki 

hoşnutluktan bağımsız ise ve diğerinin hissedilmesindeki hoşnutluk onunkine bağlı ise, 

bağımsız olan hoşnutluk daha derindir. Örneğin duyusal bir eğlence veya önemsiz bir zevk 

(örneğin bir partiye gitme veya yürüyüşe çıkma ), bize ancak hayatımızın daha merkezi bir 

alanında bir hoşnutluk hissettiğimiz zaman, tam bir hoşnutluk getirecektir. Çok önemsiz olan 

zevkler hakkında, ancak daha derin bir hoşnutluk arka planına dayanarak bir hoşnutluk gülüşü 

ortaya çıkabilir. Tersine, daha merkezi alan hoşnut değilse, o zaman, bir hoşnutsuzluk ve tam 

bir hoşnutluğun hemen yerini tutacak olan, daha düşük tabakadaki haz değerlerinin ateşli bir 

arayışı başlar. Buradan şu sonuç çıkarılabilir: Hedonizmin birçok türü, her zaman, daha 

yüksek değerlerle ilgili bir hoşnutsuzluk belirtisini açığa vurur. Öyleyse söz konusu değer 

serileri içerisindeki bir değerin içerisindeki hoşnutluğun derinliği ile, hazzı arama dereceleri 

arasında karşılıklı bir ilişki vardır.154

            Scheler’e göre yukarıda anılan dört kriter, hangi zorunlu iç bağlantılara 

dayanırlarsa dayansınlar, bize değerlerin yüksekliğinin nihai anlamını vermekte yeterli 

değildirler. Öyleyse, kendisinden yukarıdaki kriterlerin çıkarılabileceği ve bizi, değerlerin 

daha yüksekliğinin anlamına yaklaştıracak başka bir ölçütsel prensip olmalıdır.155

 

           2.4.5. Değerlerin Mutlaklığı ve Göreliliği 
           Scheler’e göre, bütün değerlere atfedilebilen olgusal doğa ve objektiflik nasıl olursa 

olsun ve onların iç ilişkileri, kendilerini taşıyan değerli şeylerin gerçekliğinden ne kadar 

bağımsız olursa olsun, değerler arasında apriori ve aposteriori ile hiçbir ilişkisi olmayan başka 

bir ayırıcı elaman vardır: Bu, değerlerin göreliliğinin düzeyidir veya onların mutlak değerlerle 

ilişkisidir. ( Burada görelilik ile sübjektiflik birbirine karıştırılmamalıdır.) 

          Eylem ve eylemin karşılığı arasındaki temel karşılıklı iç bağlantı, değerlerin 

tiplerinin tecrübesine ait olan eylem ve fonksiyon tiplerini bulmaksızın, değerlerin ve değer 

türlerinin objektif varlığını önceden kabul etmeyi ima eder. Örneğin duyusal olmayan bir 

varlık için hiçbir haz değeri yoktur. Gerçekte böyle bir varlık, duyusal olarak hissedebilen 

                                                 
153 Frings, A.g.e., s. 33. 
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varlıkların olduğunu ve onların hoş değerini hissedebildiklerini ve ayrıca bu olgunun değerini 

ve örneklemelerini bilebilir. Fakat hoş değerinin kendisi, böyle bir hayali varlık için varolmaz. 

Biz, Tanrı’nın, insanlar ve hayvanlar gibi, haz değerinin bütün yaşanmış tecrübelerine sahip 

olduğunu varsayamayız.156

 Mutlak değerler, sadece, duyusallıktan ayırt edilmiş anlamında mutlak olan saf 

duygularda, tercih etme ve sevme de hissedilir. Mutlak değerlerin, yaşama göreli olan değer 

dizileri içerisinde hiçbir yeri yoktur. Örneğin, adalet değeri sadece kişi için ulaşılabilir olan ve 

sadece kişi tarafından tecrübe edilebilir olan bir değerdir ve biyolojik anlamda yaşama göreli 

değildir. Yaşamdan ayrı olan değerlerin bütününün her hangi bir tecrübesi, sadece kişiler 

tarafından hissedilebilir. Öyleyse “kişisel duygular” ve onlarda verilen mutlak değerler, yine 

kişisel duygularda verilen değerlerin ayrı bir sınıfını oluşturur.157

           Scheler, bu özel anlamda, hoş olan (agreable) ve hoş olmayan (disagreable) 

değerlerinin duyusal olarak hissedebilen varlıklara göreli olduğunu ve aynı şekilde soylu ve 

bayağı değerlerinin, genel anlamda, canlı varlıklara göreli olduğunu ileri sürmektedir.158Ona 

göre, bunun aksine mutlak değerler, duyusallığın ve yaşamın (canlılığın) doğasından bağımsız 

olan bir saf sezgi (hissetme ) türünde ve tercih etme ve sevmede verilen değerlerdir. Bu 

hissetme (sezgi), kendi fonksiyonel karakterlerine ve kanunlarına sahiptir. Ahlâki değerler, bu 

sezgi alanına aittir. Saf sezgide biz, haz değerini tecrübe etmek suretiyle gösterebileceğimiz 

duyusal his fonksiyonlarını göstermeksizin, duyusal değerlerin hissini anlayabiliriz, fakat 

onları bu tarzda hissedemeyiz. Buradan şu çıkarılabilir: Tanrı, örneğin acıyı anlayabilir, fakat 

bunu acıyı hissetmeksizin yapar. Değer türlerinin varlığının bu göreliliğinin, bu tür değerlerin 

taşıyıcısı olan değerli şeylerin göreliliği ile hiçbir ilişkisi yoktur. Çünkü değerli şey türleri, bu 

tür değerli şeylere sahip reel varlığın özel olgusal psikofizik yapısına görelidir. Aynı objenin 

bir tür için besleyici, başka bir tür için zehirli olması, sadece, değerlerin söz konusu değerli 

şeylerle ilişkilerinde göreliliğini gösterir. Fakat bu görelilik, hiçbir zaman değerlerin 

kendilerinin ontik göreliliğini temsil etmez. Değer türlerinin göreliliği, değerli şeylerin 

göreliliğine indirgenemez. Bu iki düzen bir birinden farklıdır. Göreli değerler arasında bile 

geçerli olan apriori iç bağlantılar vardır, ama değerli şeyler arasında bu tür apriori iç 

bağlantılar yoktur. 

         Scheler’e göre göreli ve mutlak kelimeleri bu anlamda alınırsa, şu ileri sürülmelidir 

ki, aracısız sezgide daha yüksek olarak verilen değerlerin, hissetme (sezme) ve tercih etmede 

mutlak değerlere daha yakın olarak verilen değerler olması, şeklinde özsel bir iç bağlantı 
                                                 
156 Aynı yer. 
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vardır. Yargı alanının ve dikkatli düşünme alanının bütünüyle dışında, bir değerin 

göreliliğinin aracısız bir şekilde hemen hissedilmesi söz konusudur.159  

         Bir hakikati bilme değeri veya bir sanat eserinin örtük güzelliğinin değeri, bizim 

yaşamımızın(canlılığımızın) eş zamanlı hissinden, dahası bizim duyusal his durumlarımızdan 

fenomenolojik olarak ayrıdır. Böyle bir değer ayrıca, bizi mutlak değerlere yaklaştırmaktan 

çok bizi onlardan uzaklaştıran, bu güzelliğin sürekliliği veya bu gerçeğin hayat tecrübelerine 

göre sürekliliği hakkında değer biçmeye yönelik düşüncelerden de bağımsızdır. Bir kişiye 

karşı bir sevgi eylemi yaşamada biz, eğer kendi değerlerimizi duyularımızla veya yaşam 

hislerimizle bağlantılı olarak tecrübe edersek, bu kişinin değerini, eş zamanlı olarak hissedilen 

kendi kişisel değerler dünyamızın değerlerinden ayırırız. Yine bu değer, sevgi eyleminin 

mutluluk veya üzüntü yoluyla veya hayatın tesadüfî yazgısı yoluyla sahip olacağı, süreklilik 

hakkındaki değer biçme düşüncelerinden bağımsızdır. Verilen değer tecrübesinin aynı 

türünde, burada mutlak bir değerin olduğuna yönelik örtük bir garanti vardır.160

              Mutlak bir değerin bu açıklığı, ne onun pratik hayatta sahip olabileceği süreklilik 

üzerine düşünmekten, ne de “bu değer, hayatımızın her anında mutlaktır” şeklindeki bir 

yargının evrenselliğinden kaynaklanır. Aksine bu değerin hissedilmiş mutlaklığı, bu değerden 

diğer değerler lehine bir ayrılığın, şimdiye kadar ulaşmış olduğumuz değer yüksekliğinden 

aşağı düşüş gibi, bir kötülük oluşturduğu hissini verir. 

 Değerlerin, değerli şeylere göreliği (ve böylece bizim psikofizik yapımıza göreliği), 

yargı ve kıyas yoluyla bulunmasına rağmen, bu tür görelilik ve mutlaklık aracısız sezgi 

(duygu)ile verilir. Bu durumda karşılaştırma ve tümevarım, hissedilen değerin göreliliği veya 

mutlaklığını açığa çıkarmaktan çok, onun üzerini örtmektedir. İnsanda, her zaman, hissedilen 

değerin göreliliğinin ne olduğunu söyleyen bir derinlik vardır (Her ne kadar insan bu 

derinliği, yargı, karşılaştırma ve tümevarımla örtmeye çalışsa da). Scheler’e göre, daha 

yüksek bir değerin özsel karakteri, öyleyse, onun daha az göreli olmasıdır ve en yüksek 

değerin karakteri onun mutlak bir değer olmasıdır. Değerler arasındaki diğer bütün özsel iç 

bağlantılar bu kriterde temellenir. Mutlak değer salt bir duyma için var olan değerlerdir. 

Ahlâksal değerler böyledir.161
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161 A.g.e., s. 100;  Akarsu, A.g.e., s. 89; Ülken, A.g.e., s. 99. 

 53



  2.5. Değerlerin Saf Taşıyıcıları ve Bunların Değerlerin Yüksekliği İle 
İlişkisi 

          Scheler’e göre değerler arasında iki tür apriori düzen söz konusudur: Birincisi, 

değerlerin özsel taşıyıcılarına göre, değerlerin yükseklik-alçaklık düzenini içermektedir. 

Diğeri ise, değer modaliteleri diye isimlendirilen, değer nitelikleri serisinin nihai birimleri 

arasında var olan tamamen formal olmayan bir düzendir. Scheler burada, diğerine nispetle 

formal denilebilecek olan ilk anılan düzeni ele almayı planlamaktadır. 

         Scheler özsel taşıyıcılarına nispetle değerleri şöyle özetlemektedir: 

  2.5.1. Kişi Değerleri ve Şey Değerleri 
     Kişi değerleri, herhangi bir aracı düşünceye gerek olmadan, doğrudan kişinin 

kendisine ait olan değerlerdir; şey değerleri ise, değerli şeylerde temsil edildikleri şekliyle 

değerli şeylere ait olan değerlerdir. Değerli şeyler, maddi (örneğin zevkli ve yararlı olan 

değerli şeyler ), yaşamsal (bütün ekonomik değer şeyler) veya manevi (kültürel değerli şeyler 

olarak da adlandırılan bilim ve sanat ) olabilir. Bu değerlerin aksine insan kişisine ait olan 

değerlerin iki türü vardır: 1) Kişinin kendisinin değeri, 2) Erdemliliğin değerleri. 

       Bu anlamda kişinin değerleri, şeylerin değerlerinden daha yüksektir ve bu, onların 

özünde yatar. 

  Mutlak değerler en yüksek değerler olunca, mutlak değerler olan ahlâki değerlerin 

taşıyıcısı olarak, kişinin kendisi de en yüksek değeri olan varlık olur. Kişi değeri, değerlerin 

sıralanmasında en yüksek sırayı alır. İyi veya kötünün taşıyıcıları da kişilerdir. Nesnelerin ya 

da olayların ahlâk bakımından iyi ya da kötü olmaları diye bir şey kabul edilemez. Scheler’e 

göre, ancak kişiler ahlâksal iyi ya da kötü olabilirler.162

    2.5.2. Kendisinin Değerleri ve Başkasının Değerleri163

    Scheler’e göre değerlerin bu ayrımının, bundan önceki ile hiçbir ilişkisi yoktur. Çünkü 

kendi değerleri ve başkasının değerleri, eylem değerleri, fonksiyon değerleri, duygu durumları 

değerleri olabileceği gibi, kişi değerleri ve şey değerleri de olabilirler. Kendisinin değerleri ve 

başkasının değerleri eşit yüksekliğe sahiptirler. Fakat başkasının değerinin kavranmasının, 

kendisinin değerinin kavranmasından daha değerli olup olmadığı sorulabilir. Bununla beraber 

şurası kesindir ki, başkasının değerini gerçekleştirme eylemi, kendisinin değerini 

gerçekleştirme eyleminden daha yüksek bir değere sahiptir. 

 

                                                 
162 Akarsu, A.g.e., s.89; Bochenski, A.g.e., s. 177. 
163 Scheler, A.g.e., s. 100. 
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     2.5.3. Eylem Değerleri, Fonksiyon Değerleri ve Reaksiyon Değerleri 
 

      Değerlerin diğer taşıyıcılarından bazıları, eylemler (örneğin biliş eylemleri, sevgi, 

nefret ve istek eylemleri), fonksiyonlar  (örneğin işitme, görme, hissetme fonksiyonları) ve 

yanıtlar ve reaksiyonlardır (Örneğin bir şey hakkında memnun olmak). Sonuncular, ayrıca 

insan kişilerine yanıtları da içerir (intikam gibi) ve bunlar kendiliğinden eylemlerden 

farklıdırlar. Bunların hepsi kişi değerlerinin altındadırlar. Fakat onların kendilerinin de, kendi 

düzeylerinde apriori yükseklik ilişkileri vardır. Örneğin, eylem değerleri, fonksiyon 

değerlerinden ve bunların her ikisi de sırf yanıt (karşılık ) değerlerinden daha yüksektirler. 

Kendiliğinden bir eylem, reaksiyon olarak ortaya çıkan bir eylemden daha yüksektir.164

  2.5.4. Temel Ahlâki Mizacın Değerleri, İşlerin Değerleri ve Başarıların 
Değerleri 
 

        Scheler’e göre temel ahlâki mizacın değerleri ve işlerin değerleri –ki bunlar başarı 

değerlerinin aksine ahlâki değerlerdir-ikisinin arasında yer alan değer taşıyıcılarının yanı sıra 

(örneğin istek, performans, karar verme vb.), spesifik bir yükseklik düzenine sahip olan 

değerlerin taşıyıcılarıdır. 

  

 2.5.5. Niyetin  ve Duygu  Durumlarının Değerleri 
 

              Scheler’e göre niyetsel (yönelimsel )tecrübenin bütün değerleri, duyusal ve 

bedensel his durumları gibi saf tecrübe durumlarının değerlerinden daha yüksektir. Burada, 

tecrübenin değerlerinin yüksekliği, tecrübe edilen değerlerin yüksekliğine uyar. 

     2.5.6. İlişkilerin Taraflarının Değerleri, İlişkilerin Formlarının Değerleri 
ve ilişkilerin Değerleri 

        Scheler’e göre insan kişileri arasındaki bütün ilişkilerde, ilk önce, değerlerin 

taşıyıcıları olarak kişilerin kendileri vardır, ikinci olarak, onların ilişkilerinin formları vardır, 

üçüncü olarak ise bu formlar içerisinde verilen tecrübeler olarak ilişkilerin kendileri vardır. 

Bunların hepsi değerlerin taşıyıcısıdırlar. Böylece, bir evlilik veya arkadaşlık ilişkisinin 

tarafları olarak kişiler vardır; sonra böyle bir ilişkinin formu (şekli) vardır; son olarak böyle 

bir form içerisinde, kişilerin tecrübe edilen ilişkisi vardır. Örneğin, evliliğin formunun değeri 

–ki tarihsel olarak, bu ilişkinin spesifik tecrübelerinden ve onların kendi değerlerinden, 

örneğin iyi ve kötü evlilikten bağımsızdır-bu form içerisindeki kişiler arasında gerçekleşen 

                                                 
164 A.g.e., s. 101. 
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ilişkinin değerinden kesin bir şekilde ayrıdır. Fakat bu ilişkinin kendisi de, ilişkisel tarafların 

değeri ve formun değeri ile örtüşmeyen bir değer taşıyıcısıdır. Her hangi bir yaşam topluluğu, 

değerlerin ahlâki taşıyıcısı olarak, bu değer türleri arasında var olan apriori değer ilişkileri 

tarafından yönetilir.165

     2.5.7. Bireysel Değerler ve Kolektif Değerler 
         Scheler’e göre bireysel değerler ve kolektif değerler arasındaki ayrımın yukarıdaki 

ayrımlarla veya kendisinin değeri ve başkasının değeri arasındaki ayrımla bir ilişkisi yoktur. 

Bir kendisinin değeri, bir grubun, sınıfın, mesleğin üyesi için kolektif değer de bireysel değer 

de olabilir. Bu ayrım, ilişki taraflarının değerleri, ilişkilerin değerleri ve ilişki formlarının 

değerleri arasında çizilen ayrımla da örtüşmez. Biz, burada kendisi ile, bütün üyeleri 

tarafından tecrübe edilmiş bir bütünü kastettiğimiz, tecrübe edilmiş bir topluluğun bütününde 

yatan değerlerin taşıyıcıları arasındaki farklılıklarla karşı karşıyayızdır. Böyle bir yaşam 

topluluğu (life community), kendi aralarında objektif olarak hareket eden ve kendi birliklerini, 

birlik olarak düşünen elemanların yüzeysel olgusal birliği değildir. Bu sonuncu insan birliğini 

Scheler “topluluk(society)” olarak isimlendirir. Bütün kollektif değerler, bir toplumun 

değerleridir. Onların taşıyıcıları tecrübe edilmiş bir bütün değil, bir sınıfın çoğunluğunu 

oluştururlar. Yaşam toplulukları, bununla beraber, kolektifin karşısında, bireyler olarak 

fonksiyonda bulunabilir. Genel olarak bireysel değerler ve kolektif değerler arasında apriori 

değer ilişkileri vardır.166

      2.5.8. Kendi Başına Değerler ve Bağlaşık Değerler 
      Scheler’e göre bazı değerler, bütün diğer değerlerden bağımsız olarak, kendi değer 

karakterlerine sahiptir. Bazı değerler ise, diğer değerlerle, kendilerinin değer olabilmesi için 

zorunlu olan, sezgisel olarak hissedilebilir fenomenal bir ilişkiye(bağlaşıklığa) sahiptirler. 

Birinciler, kendi başına değerler, ikinciler ise bağlaşık değerler olarak isimlendirilir. 

       Fakat Scheler’e göre, kendilerini değerli şeylerin nedensel ürünleri için araçlar olarak 

ve değerlerin sadece sembolleri olarak sunan bütün şeyler, hiçbir aracısız ve olgusal değere 

sahip değildir ve onlar değerlerin bağımsız taşıyıcısı da değildirler. Değerlerin sembolleri 

(örneğin kâğıt para ) hiçbir olgusal değere sahip değildir. Bundan dolayı bir araç değeri veya 

sembol değeri, bağlaşık değer olarak isimlendirilemez. Bağlaşık değerler olgusal değerdirler. 

Örneğin bir alet değer, gerçek bir bağlaşık değerdir. Çünkü aletin bu değerinde hissedilen 

gerçek bir değer vardır. Tabi ki, bu değer, bu alet tarafından üretilen şeyin değerine bir 

                                                 
165 A.g.e., s. 102. 
166 A.g.e., s. 103. 

 56



referans ima eder, fakat aletin değeri, ürünün değerinden önce fenomenolojik olarak verilir. 
167         

  Bu anlamda, spesifik olarak, bütün teknik değerler de bağlaşık değerlerdir. Onların 

arasında, hoş kendi başına değerine nispetle yararlı değeri, hakiki bir bağlaşık değerdir. Daha 

yüksek değerler arasında da ayrıca kendi başına değerler ve teknik değerler vardır ve her daha 

yüksek değer türü için, teknik değerlerin özel bir alanı vardır. 

          Bağlaşık değerlerin, teknik değerlerden sonra ikinci temel türü, sembolik 

değerlerden oluşur. Bunlar değerlerin sembolleri ile aynı değildir. Gerçek bir sembolik değer 

örneği, kendisinde, bir ordu alayının değeri ve onurunun toplandığı bir sancaktır. İşte bu 

sebepten dolayı, bir sancak onun kumaş değeri ile ilgisi olmayan bir fenomenal değere 

sahiptir. Bu anlamda tüm ayinsel(dinsel) şeyler, değerlerin sembolü değil, gerçek sembolik 

değerlerdir. Burada onların kutsal bir şeye işaret etme sembolik fonksiyonları, özel bir değer 

türünün başka bir taşıyıcısı olur. Onları, değerlerin sırf sembollerinin üstüne yükselten de işte 

budur. 

        Kendi başına değerler ve bağlaşık değerler de, kendi daha yükseklik ve 

alçaklıklarında, kendi apriori ilişkilerine sahiptirler. 

          Bunun aksine değerlerin sembolleri, sadece değerlerin, onların yükseklik ve 

alçaklıkları ile ilişkisi olmayan, miktarlanması ve daha büyüğünün ve daha küçüğünün 

ölçülmesi için hizmet eder. Aslında saf nitelikler olarak değerler ölçülemez. Bu açıdan onlar, 

saf renk ve ses fenomenleri gibidirler ve bu fenomenler, taşıyıcıları ve onların nitelikleri 

aracılığıyla dolaylı olarak ölçülebilir. Aynı modaliteye sahip olan değerler de, ancak 

taşıyıcıları yoluyla dolaylı bir şekilde ölçülebilir.168

     

2.6. Değer Modaliteleri (Formal Olmayan Değer Nitelikleri) Arasındaki 
Apriori Sıra Düzeni İlişkileri  

       Scheler’e göre bütün değerlendirmelerin dayanağını teşkil eden değer içeriklerinin, beş 

farklı türü vardır. Scheler bu değer dizilerini “değer modaliteleri” olarak da isimlendirir. Ona 

göre bu beş değer dizisinden her birisi beş farklı duygu türü ile bağlantılıdır. Dahası, her değer 

duygusuyla birlikte, kendiliğinden oluşan bir duygu durumu vardır. 169   

 Bütün duygular, onların referansı olan değerler ve bu duygulara eşlik eden bütün 

duygu durumları iki ana gruba ayrılır: 

                                                 
167 Aynı yer. 
168 A.g.e., s. 104. 
169 Frings, A.g.e., s. 26. 
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 1) Sadece “kişinin” hissedebileceği değerler ve sadece kişinin sahip olabileceği duygu 

durumları vardır. 

 2) Yaşam değerlerinin duyguları ve sadece canlı bir bedende veya hayvan 

organizmasında hissedilebilecek olan duygular vardır. Bunların kendi duygu durumları her 

zaman kişiye değil, fakat yaşama görelidir. İnsanlar, bunların birçoğunu hayvanlarla 

paylaşır.170

    Scheler’e göre en temel apriori ilişkiler, değer modalitelerinin yani, formal olmayan 

değer niteliklerinin sistemleri arasında, bir sıra düzeni olarak gerçekleşmektedir. Bu ilişkiler, 

değerlerin sezgisinde ve tercih etmede, formal olmayan apriori bir düzen oluşturmaktadır. Bu 

modaliteler gerçeği, Kant’ın formalizminin en güçlü reddinî temsil eder. Bu özsel ilişkiler için 

önceden varsayılan değer niteliklerinin nihai bölümleri, bütün olgusal değerli şeylerden ve 

değerleri hisseden varlıkların özel organizasyonlarından, değer modalitelerinin tabaka düzeni 

kadar bağımsızdır.171

           Scheler, değerler arasındaki apriori tabaka düzenini örneklerle şöyle açıklamaktadır: 

      2.6.1. Hoş Olan ve Hoş Olmayan Değerler Alanı      

  
    Scheler’e göre, hoş olan ve hoş olmayan ve onlar arasında dizilen değerler, kesin bir 

şekilde belirlenmiş bir değer modalitesini temsil eder (Filozofa göre, bu değerleri Aristotales 

(M.Ö.384–324) de zikretmektedir). Duyusal hissetme, zevk alma ve acı çekme modlarıyla, bu 

modalite karşılıklı ilişki halindedir. Burada da bütün değer modalitelerinde olduğu gibi, 

şeylerin değerleri, duygu fonksiyonlarının değerleri ve duygu durumlarının değerleri vardır. 

              Bu modalite genel olarak, duyulara sahip varlıklara görelidir. Fakat o, özel bir türe 

(örneğin insana ) veya belirli bir tür için hoş veya hoş olmayan olan, reel dünyanın spesifik 

olay ve şeylerine göreli değildir. Bir olayın bir insan için hoş, başka bir insan için ise hoş 

olmayan olabilmesine rağmen, hoş ve hoş olmayan değerleri arasındaki fark, şeylerin 

bilinişinden önce açıkça verilen mutlak bir farktır. 

                Scheler’e göre “hoş olan hoş olmayana tercih edilir” şeklindeki önerme, gözlem 

veya tümevarıma dayanmaz. Bu tercih duyusal hisse sahip varlıkların doğasında olduğu 

kadar, bu değerlerin özsel içeriklerinde de yatar. Eğer bir seyyah, tarihçi veya zoolog, bu 

tercihin belirli bir hayvan türünde bunun tam tersi olduğunu söylese ona inanmayız. Ona, o 

hayvanın hissettiği şey ile bizim hissettiğimiz şeyin farklı olduğunu veya onun hoş olmayanı 

hoş olana tercih etmesinin belki bizim bilmediğimiz daha yüksek bir değer modalitesine 
                                                 
170 Aynı yer. 
171 Scheler, A.g.e., s. 105. 
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dayandığını söyleriz. Bu son durumda hayvan, daha yüksek bir değer modalitesine ulaşmak 

için hoş olmayan değerine tahammül eder. Ayrıca bu hayvanda, yaşama zararlı şeyleri, hoş 

olarak tecrübe etmesine sebep olan dürtü bozuklukları olabilir. Bu örneklerdeki olgu 

durumları ve yukarıdaki önerme, yani hoş olan, hoş olmayana tercih edilir önermesi, hayatın 

dış ifadelerini ve somut değerlendirmeleri anlamak için bir yasa görevi görür. Bu önerme, 

bütün tümevarım ve gözlemden ve bütün etnolojik tecrübelerden öncedir.172

                 Bu önerme ve onun her bir olgusu evrimsel teorilerle de açıklanamaz. Çünkü 

değerlerin kendileri ve onların tercih yasaları canlı varlıkların bütün özel yapılarından 

bağımsızdır. 

                Ayrıca, Scheler’e göre bağlaşık değerlerin belirli grupları, hoş olan ve hoş 

olmayan kendi değerlerine uygun düşer.173

 En düşük değer tabakası olan bu tabakanın kendisine has duygu durumu, bedende 

tecrübe edilen haz duyguları ve bunların karşıtı olan fiziksel acıdır.174

 

           2.6.2. Yararlılık Değerleri Alanı 
 
          Scheler, etikle ilgili temel eserinde, bu değerleri ayrı bir başlık altında ele 

almamaktadır, fakat birçok yerde bu değerler alanından bahsetmektir. Bundan dolayı biz, bu 

değerleri ayrı bir başlık halinde ele almayı daha sistematik bulduk.(bkz.dipnot,149.) 

 Bu değerler, hoş değerleri ve yaşam değerleri gibi yaşama göreli olan değerlerdir. Bu 

değer tabakası, yararlı ve yararlı olmayan değerleri kapsar. Bu değerler faydacı değerlerdir. 

Bu değerler, kendinî koruma duygularında ve pratik aktivitelerde başarılı olmayı arzu etme 

duygularında verilir.175  

 Bu değerler de hayvanlar âlemini kuşatır. Yuvasını yapmak için yararlı malzemeleri 

toplayan bir kuş veya cevizleri kırmak için bir taşı kullanan bir maymun, korunma yolunda 

takip edilen yararcı değerleri belirtir. Fakat insanla beraber, insanın bu değerleri daha iyi 

yönetmek için aletler ve teknik donanımları üretmesi ile, bu değer tabakası kendisini daha 

açıkça gösterir. 

 Bu değerlerin duygu durumları, her ne kadar Scheler tarafından hiç zikredilmemiş olsa 

da, başarı ve başarısızlığın duygu durumlarına aittir.176

                                                 
172 Aynı yer. 
173 A.g.e., s. 106. 
174 Frings, A.g.e., s. 29. 
175 A.g.e., s. 28. 
176 Aynı yer. 
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 2.6.3.Yaşamsal Değerler Alanı  
 Yaşam hissiyle bağlantılı olan değerlerin özü, yukarıdaki modaliteden tamamen 

farklıdır. Onların şey değerleri, kendi başına değer oldukları sürece, soylu ve bayağı değerleri 

tarafından kapsanan niteliklerdir. Bu alana ait olan bütün bağlaşık değerler  “sağlıklı, iyi 

olma” tarafından belirlenir. Bu değerler, soylu ve onun karşıtı olan bayağı değerlerinin 

altındadırlar. Bu modalitenin duygu durumları, yaşam hislerinin bütün modlarını içerir; 

örneğin sağlık ve hastalık hisleri, yaşlanma ve ölüme yaklaşma hisleri, zayıflık ve kuvvetlilik 

hisleri vb. Ayrıca, belirli duygusal reaksiyonlar da bu modaliteye aittir; örneğin belirli bir şey 

hakkında memnun olma, üzgün olma, cesaret, intikam, kin vb.177

       Scheler’e göre yaşamsal değerler, tümüyle orijinal bir modalite oluşturur. Onlar, hoş 

ve yararlı değerlerine veya ruhsal değerlere indirgenemez. Daha önceki etik teorileri, bu 

noktayı gözden kaçırarak büyük bir hata işlemişlerdir. Kant bile bütün değerleri, bir yandan 

iyi–kötü açısından diğer yandan, hoş–hoş olmayan açısından ayırmaya çalıştığı zaman, üstü 

örtük bir şekilde, yaşamsal değerlerin sırf hoş değerlerine indirgenebileceği önermesini 

varsayar. Hedonistler ve yararcılar da Kant gibi, bu değer modalitelerini hoş ve yararlıya 

indirgeme yanlışına düşmüşlerdir. Rasyonalistler ise bu değerleri, ruhsal değerlere indirgeme 

yanlışına düşmüşlerdir.178

         Bu modalitenin özel karakteri, yaşam olgusunun, canlı organizmaların ortak özelliklerini 

içine alan deneysel bir kavram değil de gerçek bir öz olmasında yatar. Bu olgu yanlış 

algılanırsa, yaşam değerlerinin biricikliği gözden kaçırılır.179

       Yaşam değerleri iki görünüşe sahiptirler: a) Onlar her hangi bir organizmada 

hissedilebilirler, b)Onlar somut nesnelerin görünüşleri olarak hissedilebilirler. Bunların 

birincisine insanlar, hayvanlarla birlikte sahip olurlar. İkinciler ise, sadece insanlar tarafından 

hissedilebilir. Bu değerler, “soylu”(noble) değerinden “bayağı”(ignoble) değerine kadar 

uzanan bir dizilime sahiptir. Yaşam değerlerinin duyguları, organizmanın belirli bölgelerinde 

ortaya çıkmaz, aksine bütün organizmayı kaplar. Onlar, yorgunluk, hastalık, güçlülük, 

sağlıklılık gibi bütün beden boyunca yayılır. Ayrıca yaşam değerleri, objelerin ifadeleri 

olduğundan, soyluluk değeri yaşlı bir meşe ağacı yoluyla, harika bir at yoluyla, bir ulusun 

                                                 
177  Scheler, A.g.e., s. 106. 
178 A.g.e., s. 107. 
179 Aynı yer. 
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sembolü olan bir aslanın kendinden emin duruşu yoluyla veya güzel bir gün batımının 

sakinliği yoluyla parıldayabilir.180

 

2.6.4. Manevi Değerler Alanı  
 

           Filozofa göre, manevi değerler alanı, orijinal bir modalite birimi olarak, yaşam 

değerleri alanından farklıdır. Kendi verilmişlik türlerinde manevi değerler, canlı bedenlerden 

ve çevreden bağımsızlığa sahiptirler ve onlardan ayrıdırlar. Manevi değerler biriminin 

kendisi, açık bir şekilde, yaşamsal değerlerin onlar için feda edilmesi gerektiğini açığa vurur. 

Kendilerinde manevi değerlerin kavrandığı fonksiyonlar ve eylemler, manevi hissetme 

fonksiyonları ve manevi tercih etme, sevme ve nefret etme eylemleridir. Bunlar, yaşamsal 

fonksiyonlardan ve eylemlerden kendi düzgün yasallıkları ile olduğu kadar, saf fenomenolojik 

kanıt ile de ayırt edilebilir. Manevi fonksiyonlar ve eylemler arasındaki bu yasallık, herhangi 

bir biyolojik yasallığa indirgenemez.181

 Scheler’e göre manevi değerlerin ana tipleri şunlardır: 

1) Saf estetik değerlerin bütün düzeyleri ile beraber güzel ve çirkin değerleri, 2)Doğru 

(haklı)ve yanlış (haksız) değerleri; bunların kendileri değerdirler ve bir yasaya göre doğru ve 

yanlış olmaktan farklıdırlar. Bunları, kanun fikrinden, devlet fikrinden ve devletin kendi 

üzerinde kurulduğu yaşam topluluğu idesinden bağımsız olan objektif doğrular(haklar ) 

düzeni idesinin nihai fenomenal temeli ouşturur. Yasa, haklı düzen için sadece bir bağlaşık 

değerdir; pozitif yasa, devlette geçerli olan ve yasa koyucunun gerçekleştirmesi gereken 

objektif haklar düzeni için bağlaşık bir değerdir.3)Gerçeğin saf bilişinin değeri. Bunun 

gerçekleşmesi, doğal fenomenleri kontrol altına almaya çalışan pozitif bilimlerde değil, 

felsefede aranılır. Bilimin değerleri gerçeğin bilişinin değerleri için bağlaşık değerlerdir. 

Burada söz konusu olan gerçeğin değeri değil, gerçeğin bilinişinin değeridir. Gerçek, değerler 

arasında yer almaz.182

         Kültürel değerler, genel olarak manevi değerlerin, sembolik veya teknik bağlaşık 

değerleridir ve değerli şeylerin değer alanına aittirler (örneğin sanat hazineleri, bilim 

kurumları, pozitif yasama vb.). Manevi değerlerin karşılığı olan duygu durumları, örneğin 

yaşamsal neşeli olma veya olmamanın aksine manevi sevinç ve üzüntü durumları, aracı 

olmaksızın ortaya çıkma fenomenal niteliğine sahiptirler. Yani onlar, bir egonun (benin) 

durumları olarak onun üzerinde ortaya çıkmazlar ve bir kişinin canlı bedeninin önceden 
                                                 
180 Frings,A.g.e., s. 27. 
181 Scheler, A.g.e., s. 107 
182 A.g.e., s.108. 
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verilmişliği onların verilmişliği için şart değildir. Manevi duygu durumları yaşamsal his 

durumlarındaki ve tabi ki duyusal his durumlarındaki değişikliklerden bağımsız olarak 

değişir. Onların değişimleri, objelerin değerlerinin kendilerindeki değişimlere bağlıdır ve 

kendi kurallarına göre gerçekleşir.183

 Scheler’e göre bu değerler sadece kişisel duygularda tecrübe edilebilir. Bu değer 

tabakasına karşılık gelen duygu durumları ise, bu tabakadaki pozitif bir değer 

gerçekleştirildiği zaman ortaya çıkan “manevi mutluluk” ve böyle bir gerçekleşme söz konusu 

olmadığı zaman ortaya çıkan “hüzün” (melancholy) halidir.184

               Son olarak, bu modaliteye ait olan, memnun etmek, onaylamak, saygı duymak ve 

saygısızlık göstermek, cezalandırmak ve manevi sempatiyi de içine alan manevi reaksiyonlar 

vardır.185

         2.6.5. Kutsal ve Kutsal Dışı Değerler Alanı  
 

        Scheler’e göre son modalitenin değerleri kutsal ve kutsal dışı değerleridir. Bu 

modalite, diğerlerinden oldukça farklıdır. Bunlar, daha fazla tanımlanması söz konusu 

olmayan bir değer nitelikleri birimi oluştururlar. Bununla beraber bu değerler, 

verilmişliklerinde bir tane kesin koşula sahiptirler: Onlar, sadece niyette “mutlak obje” olarak 

verilen objelerde ortaya çıkarlar(gözükürler). Bu ifade, bununla beraber objelerin belirli ve 

tanımlanabilir bir sınıfına değil, fakat mutlak alanda verilen herhangi bir objeye referansta 

bulunur. Yine bu modalite değişik zamanlarda, farklı insanlar tarafından kutsal olarak 

düşünülen bütün şeylerden  (örneğin kutsal şeyler, güçler, kurumlar vb. yani fetişizm 

fikirlerinden saf Tanrı görüşlerine kadar ) tamamen bağımsızdır. Bu son problemler, 

değerlerin apriori fenomenolojisine ve değerlerin düzenli tabaka ilişkileri teorisine ait 

değildir. Bu problemler, bu değer alanı içerisindeki değerli şeylerin pozitif temsilini 

ilgilendirir. Bununla beraber bütün diğer değerler kutsal değeri için sembol olarak verilir.186

 Bu değerler pişmanlık (repentance) duyguları, alçak gönüllülük (humilty) duyguları, 

ibadet etme (worship) esnasındaki dinî duygularda veya bir şey için dua etme gibi dinî 

eylemlerde verilir.187

             Kutsal değerinin tecrübe edilmesi ile ortaya çıkan duygu durumları 

“huzur”(blissfulness) ve böyle bir tecrübenin yokluğu durumunda ortaya çıkan “umutsuzluk” 

                                                 
183 Aynı yer. 
184 Frings, A.g.e., s. 27. 
185 Scheler, A.g.e., s. 108. 
186 Scheler, A.g.e., s. 109. 
187 Frings, A.g.e.,s. 26. 
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(despair)tur.188 Bunlar, sıradan mutluluk ve mutsuzluktan ister oluşum, ister süre, isterse 

değişim açısından olsun bağımsızdırlar. Belirli bir anlamda bu duygu durumları, tecrübede 

kutsalın yakınlığını veya uzaklığını gösterir.189İman ve imansızlık, huşu, tapınma vb. 

durumlar bu modalitedeki belirli reaksiyonlardır.190

              Bununla beraber, bizim kendisi yoluyla kutsal değerini kavradığımız eylem sevgi 

eyleminin spesifik bir türüdür. Onun değer yönelimi, kutsal objelerin bütün görsel temsillerini 

ve kavramlarını önceler ve belirler. Yani özü itibariyle bu eylem, kişi kavramının içeriğinde 

ne ima edilirse edilsin, kişisel varlığın bir formuna veya kişilere yöneltilir. Öyleyse kutsal 

değerleri alanındaki kendi-değer, özsel bir zorunlulukla, bir kişi değeridir.191

               Kutsal olarak hissedilen şey her ne olursa olsun, kutsal değerinin kendisinin 

duygusu sadece kişinin hissedeceği duygularla sınırlıdır.192

               Kült ve ayinlerde örtük olan, ibadetin formlarının ve şeylerin değerleri, kutsalın 

bütün kişi değerleri için bağlaşık (teknik ve sembolik) değerlerdir. Onlar, sadece “değerlerin 

sembollerini” değil, hakiki “sembolik değerleri” temsil ederler.193

        Özet olarak Scheler’e göre bu modaliteler, kendi nitelik serilerini önceleyen apriori 

bir tabaka düzenine sahiptirler. Bu tabaka düzenleri, her bir değer tabakasının değer-şeyleri 

için de geçerlidir, çünkü bu düzen, değerli şeylerin değerleri için de geçerli olan bir düzendir. 

Bu düzen şöyledir: Yaşam değerlerinin modalitesi, hoş olan ve hoş olmayan 

değerlerininkinden daha yüksektir; manevi değerlerin modalitesi yaşam değerlerininkinden 

daha yüksektir; kutsal değerlerinin modalitesi ise ruhsal değerlerininkinden daha yüksektir.194

 Değerlerin tabaka düzenini sistematik bir şekilde yukarıdan aşağıya doğru şu şekilde 

özetleyebiliriz: 

 1)Kutsal ve Kutsal-Dışı değerleri Tabakası 

 2) Manevi (spiritual) Değerler Tabakası(a-Adalet değerleri, b-Estetik değerler, c- Saf 

Bilgi değerleri) 

 3)Yaşam Değerleri Tabakası: soylu-bayağı 

 4)Yararlılık Değerleri Tabakası: yararlı ve yararlı olmayan 

 5) Hoş ve Hoş Olmayan Değerler Tabakası (Duyusal Değerler Tabakası)195

                                                 
188 Frings,A.g.e., s. 26. 
189 Scheler, A.g.e., s. 109. 
190 Aynı yer. 
191 Aynı yer. 
192 Frings, A.g.e., s. 26. 
193 Scheler, A.g.e., s. 109. 
194 A.g.e., s. 110. 
195 Frings,A.g.e., s.29-30; Değer tabakalarının bu şekilde sıralanması için ayrıca bkz.Ülken, A.g.e., s.99; 
Mengüşoğlu, Felsefeye Giriş, İst.1968, s. 283; Cevizci,A.g.e., s. 321; Bochenski, A.g.e., s. 177; Özlem, 
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 Scheler bu değer modalitelerini ayrıca “mutlak değerler” ve “göreli değerler” olarak iki 

temel gruba da ayırmaktadır. Buna göre ilk iki tabakadaki değerler mutlak, diğer üç aşağı 

tabaka ise göreli değerlerdir.196

 Ülken’e göre Scheler’de bu değer tabakalarına karşılık olarak bir de eşye düzeni 

vardır: İnsanlar bütün zamanlar ve mekânlar için değişmez ve sarsılmaz, pramid şeklindeki bir 

katlara ayrılma düzenine bağlıdırlar. Böylece tarihin her çağında insanlar aynı objektif ve 

mutlak değerler hiyerarşisine bağlı olmaktadırlar. Hâlbuki Scheler’in kurduğu bu değerler 

merdiveninden büsbütün farklı olan başka merdivenler kurulabilir ve fikir tarihinde de birçok 

farklı değer hiyerarşisinin kurulduğunu görüyoruz. Mesela yeni Hegelciler manevi değerleri 

dinî değerden daha üstün görmektedirler. Yine Nietzsche, değerler sıralamasında yaşam 

değerlerini en yüksek değerler olarak kabul ediyordu. Hedonistler ise, tersine olarak hoş 

değerini, değerler sıralamasının en tepesine koyuyorlardı. Bu ve daha birçok misaller, Ülken’e 

göre, değerler arasında katlara ayırmanın daima mümkün olduğunu, ancak bu katlara ayırma 

işinin mutlak olmadığını gösterir. Her düşünür, kendi şahsi kanaatlerine göre mutlak ve 

apriori tek bir değer sıralaması ilan edebilir. Fakat böyle bir metot inandırıcı, ilmi ve tenkitçi 

bir metot değildir. Değerler düzeni sırf apriori tekçi bir düzen olmuş olsaydı, ona karşı başka 

hiçbir katlara ayrılma düzeninin kurulmaması gerekirdi. Nitekim, gerçekten apriori olan 

özdeşlik prensibine karşı bir özdeşsizlik prensibinin kurulmasından bahsedilemez.197

 Ülken’e göre “Scheler ahlâkı, maddi bakımdan da tenkide uğramıştır. Mesela asil-

bayağı değerleriyle, hastalık, yaşlılık, yorgunluk arasında hiçbir ilişiklik yoktur. Bir de 

manevi değer alanından ziyade yaşamsal değer alanına girebilecek olan bir nevi güzellik 

vardır ki, Scheler bunu doğrudan doğruya estetik değer içerisine koymaktadır.”198

 Ayrıca, Ülken’e göre özdeşlik ilkesinin, çelişmezlik ilkesinin apriori olması, keyfi 

olmaması bu prensiplerin hep formal alanına ait olmasından ileri geliyor. Bundan anlaşılıyor 

ki Scheler’in iddia ettiği gibi formal olmayan (içerikli) alanda bir apriori kurmak pek de 

mümkün görünmemektedir.199

 Ülken’e göre “Max Scheler, değerlerin çokluğunu ve her değerin kendi alanındaki ayrı 

kesinliğini arayacak yerde, Orta Çağdan kalma bir değer birciliğine(monisme) dönmektedir 

                                                                                                                                                         
a.g.y.,s.295;  Bozkurt, A.g.e., s. 93; Pieper, A.g.e., s. 212; Hançerlioğlu, Orhan, Felsefe Ansiklopedisi(A-
D),c.1,3.Baskı 2000, “Değer sırası” maddesi, s. 279;  Akarsu, A.g.e., s. 88; Ülken, Bilgi ve Değer,Aytemiz 
Kitabevi, s. 298;  Ülken , Hilmi Ziya, Yirminci Asır Filozofları 1936, s. 242-243. (Bu eserlerde değerler 
sıralanırken “yararlılık değerleri” ayrı bir değer tabakası olarak ele alınmamıştır. Fakat biz tezimizde Frings’in 
adı geçen çalışmasını takip ederek bu değerler sınıfını ayrı bir başlık halinde ele almayı uygun gördük.) 
196 Scheler, A.g.e., s. 268;  Mengüşoğlu, Felsefeye Giriş, İstanbul 1968, s. 283. 
197 Ülken, Ahlâk, s. 100. 
198 Aynı yer. 
199 A.g.e., s. 101. 
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ki, bu da bütün değerlerin dinî değer mihrakı etrafında toplanmasından ibarettir. Hâlbuki 

medeniyet tarihi tersine olarak, sürekli bir değerler farklaşması ve bağlı değerlerin gittikçe 

bağımsızlıklarını kazanmaları vetiresiyle bizi karşılaştırmaktadır.”200

      3) İYİ VE KÖTÜ DEĞERLERİNİN DİĞER DEĞERLERLE İLİŞKİSİ 
 
          Scheler burada, Kant’ın iyi ve kötü değerlerinin anlamını bir ödevin içeriğine 

indirgemeye yönelik girişiminin veya bir ödev olmaksızın hiçbir iyi ve kötünün 

olamayacağını göstermeye yönelik girişiminin yanlışlığını açıklamayı ve yine bu değerleri 

niyetin doğruluğuna, eylemin ahlâk yasasına uygunluğuna indirgemeye yönelik girişiminin 

yanlışlığını ele almayı daha sonraya bırakıyor. Ve şimdi, iyi ve kötü değerlerinin diğer 

değerlere nispetle özel doğalarını belirlemeyi ve diğer değerlerle sahip olduğu iç bağlantıları 

saptamayı hedeflemektedir. 

        Scheler’e göre, Kant iyi ve kötü değerlerini diğer bütün değerlerden ve           özellikle  

de  “iyi şeyler(kişiler)”  ve  “kötü şeylerden(kişilerden)” ayırmakta haklıdır. Fakat onun, iyi 

ve kötünün değer doğasını, onları “yasaya uygun” veya “yasaya aykırı” prensipleri ile 

değiştirmek için inkâr etmesi ve onun iyi ve kötü değerler ile diğer değerler arasında hiçbir 

ilişki olmadığı görüşünün hiçbir geçerliliği yoktur.201 Eğer değerler, şeylerin bizim duyusal 

his durumlarımız üzerindeki etkilerinin sonuçları olmuş olsaydı, o zaman iyi ve kötü değerleri 

olmazdı. Aynı şekilde, bir şeyi iyi veya kötü olarak nitelemenin haklılığı için, onun diğer 

değerlerle ilişkisi şart koşulmazdı ve değerler tamamen, duygusal olarak hissedebilen bir 

varlığın varlığına bağlı olacağından, rasyonel bir varlık için veya Tanrı için hiçbir değer 

olmazdı. Dahası bir kimse, iyi ve kötüyü, duyusal hoş değerinin bir teknik değeri olarak ileri 

sürmedikçe, herhangi bir formal olmayan değeri gerçekleştirmeye yönelen niyetin pozitif 

veya negatif olmasının, hiçbir zaman niyeti ahlâki olarak iyi veya kötü yapmayacağını ileri 

sürmek zorunda kalacaktır. Çünkü bu durumda iyi olma veya kötü olma, bütün formal 

olmayan değerlerin gerçekleşmesinden bağımsız olacaktır. Gerçekten Kant’ın iddiası budur. 

Ona göre, iyi veya kötü olmak açısından, bizim soylu olanı veya düşük olanı, yararlı olanı 

veya zararlı olanı gerçekleştirmeye çalışmamızın hiç önemi yoktur. Çünkü iyi ve kötü 

kelimelerinin anlamı, “yasal form” veya “yasal olmayan form” kavramlarında karşılanmıştır. 

Ve bizim, değer içeriklerinin birbirlerine göre konumlarını, bu forma göre düzenlediğimiz 

söylenir.202

                                                 
200 Aynı yer. 
201 A.g.e., s. 24. 
202 Scheler, A.g.e., s. 24. 
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             Scheler’e göre, şeytanın amaçlarının en az Tanrı’nınkiler kadar sistematik 

olduğunu göremeyen bu iddia, son derece korkunç bir iddiadır. Kant’ın ilk hatası iyi ve 

kötünün formal olmayan değerler olduğunu kabul etmemesidir. Aslında onlar, onları bütün 

suni kurgulamalardan kurtardığımız zaman, kendi türleri olan, açıkça hissedilebilir formal 

olmayan değerlerdir. Tabiiki burada, diğer bütün temel değer fenomenlerinde olduğu gibi 

tanımlanmaya tabi hiç bir şey yoktur. İstenilebilecek tüm şey, iyi ve kötünün sezilmesinde 

neyin aracısız (hemen) bir şekilde tecrübe edildiğini görmeye yönelik bir girişimdir. Bununla 

beraber, bu temel formal olmayan değerlerin ortaya çıkış (görünüş) şartları, onların zorunlu 

taşıyıcıları ve yine onlar verildiği zaman ortaya çıkan reaksiyonun özelliği hakkında soru 

sorabiliriz. 

 Scheler’e göre iyi ve kötü değerleri daha sonra sıralanacak olan beş değer 

dizisinden her hangi birisine ait değildir.  Bu değerler tamamen farklı bir statüye sahiptir. İyi 

ve kötü, değerler olarak ancak, kendiliğinden ve hakiki değer gerçekleştirmelerde, ortaya 

çıkar.203

  Eğer, değerleri şans eseri olarak taşıyan değerli şeyler arasında değil de, formal 

olmayan değerler arasında, bu değerlerin özünde yatan bir sıra düzeni olmasaydı, Kant’ın 

belirli bir formal olmayan değeri gerçekleştirmenin kendi başına ne iyi ne de kötü olduğu 

şeklindeki görüşü doğru olurdu. Fakat değerler arasında böyle bir sıra düzeni vardır. Böyle bir 

düzen olduğuna göre iyi ve kötünün diğer değerlerle ilişkisi gayet açık bir şekilde ortaya 

çıkar. İyi değeri, mutlak anlamda, özsel bir zorunlulukla, onu gerçekleştirecek varlığın biliş 

ölçüsüne göre, en yüksek değeri gerçekleştirme eyleminde açığa çıkan değerdir. Kötü değeri 

ise, mutlak anlamda, en düşük değeri gerçekleştirme eyleminde ortaya çıkan değerdir. Her 

durumdaki temel değer tecrübesinden hareketle, daha yüksek veya daha düşük bir değeri 

gerçekleştirmeye yönelik bir eylemde ortaya çıkan değer, nispeten daha iyi veya daha 

kötüdür. Bir değerin, diğer değerlere nispetle daha yüksek olması “tercih etme” eyleminde, 

daha düşük olması ise “sonraya bırakma” eyleminde açığa çıktığından yukarıdaki ifade şu 

anlamı taşır(tercih etme ve sonraya koyma eylemleri, niyetin (isteğin )değil de bilişin eylemi 

olduğundan, iyi ve kötü olan tercih etme veya sonraya koyma eylemleri değildir)204: İlk önce, 

ahlâki anlamda iyi, hedeflenen değer içeriği itibariyle, tercih edilen değerle uyuşan, sonraya 

bırakılan değerle ise uyuşmayan değer gerçekleştirme eylemidir. Kötü ise, hedeflenen değer 

içeriği itibariyle, tercih edilen değerle uyuşmayan ama sonraya bırakılan değerle uyuşan 

eylemdir. Her ne kadar iyi ve kötü uyuşma ve uyuşmazlıktan oluşmasa da bunlar, onun varlığı 

                                                 
203 M.Frings, A. g.e.,s. 40; Hilmi Ziya Ülken, Ahlâk , İstanbul 1946, s. 102. 
204 Scheler, A.g.e., s. 25. 
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için zorunlu kriterlerdir. İkinci olarak, iyi değeri, daha yüksek (veya en yüksek )değer 

düzeyleri içerisindeki, negatif değere zıt olarak, pozitif değeri gerçekleştiren eyleme atfedilen 

değerdir. Kötü değeri ise, negatif değeri gerçekleştiren eyleme bağlanan değerdir.(Negatif ve 

pozitif değerler her düzeyde bulunabileceğinden, daha yüksek ve daha düşük değerler, 

değerlerin negatif ve pozitif doğalarından tamamen farklı bir düzen oluştururlar.) 

 Burada Scheler’in iyi ve kötüyü belirlerken, eylemde bulunacak kişinin değer 

kavrayış düzeyini ölçü alarak, onun kavrayışına göre daha yüksek değeri gerçekleştirmenin 

iyi, daha düşük olan bir değeri gerçekleştirmenin ise kötü olduğunu ileri sürmesi, aslında iyi 

ve kötü değerlerini, Scheler’in kendisinin de reddettiği sübjektif bir zemine dayandırması 

sonucuna götürecektir. Çünkü her insan kendi değer kavrayış sisteminde daha yüksek değeri 

gerçekleştirdiğini düşünebilecektir ve ona karşı her hangi bir itiraz da söz konusu 

olamayacaktır. Hâlbuki bu, Scheler’in varmak istediği apriori, mutlak bir etik anlayışının tam 

karşıtı bir sonuçtur. 

 Burada Scheler, ahlâki sezginin ya da ahlâki değerleri duyumsamanın, tüm 

insanlarda doğaları gereği bir birinden farksız veriler halinde mevcut olduğu varsayımından 

hareket etmektedir. Kimde sezgi eksikse, o, “değer körüdür”, başka deyişle –aslında kabahati 

kendisinde olan bu kişinin- ahlâkilik boyutu büyük ölçüde eksiktir. Nasıl gözleri görmeyen 

birine, renkler arasındaki farkları argümanlarla açıklamak zor ise, değer körüne de değeri 

duyumsaması öğretilemez; olsa olsa onun birden bire doğruyu göreceğini umut edebiliriz. 

Hâlbuki değer algılamayı, görme algısına bu şekilde benzetmek sınırlı bir geçerlilik taşır; 

çünkü bu ancak, başkasının benimle aynı şeyi gördüğünü ve eğer göremiyorsa ya daha 

dikkatli bakması gerektiğini ya da onun gözünde bir bozukluk olduğunu (renk körlüğü, 

miyopluk vb.) varsaydığım sürece geçerlidir. Değeri duyumsamadaki bozukluk ise, kişinin 

sorumlu tutulduğu bir bozukluktur ve zararın, (gözlük gibi) bir protez ile ortadan 

kaldırılamayacağı, yalnızca değer körünün kendiliğinden değerlere yönelmesiyle (ki bu da 

görmekle paralellik taşımaz) aşabileceği türden bir boşluktur. O halde burada, özellikle de 

Scheler’in yaptığı gibi, değeri sezgi ile yakalamayı, düşünme ediminden radikal bir biçimde 

ayırmanın mümkün olup olmadığı sorusu sorulmalıdır205. 

 Mutlak anlamda iyi değeri, en yüksek iyiyi gerçekleştiren edimde, bu edimin 

yapısı gereği olarak ortaya çıkan değerdir. Burada en yüksek değerden kastedilen, bu edimi 

gerçekleştiren varlığın bilgi derecesine göre en yüksek olan değerdir. Göreli iyi ise daha 

yüksek değere yönelen edimde bulunan değerdir. Yüksek ve pozitif bir değeri gerçekleştiren 

                                                 
205 Pieper, A.g.e., s. 213-214. 
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edimler iyidir, iyi değerinin taşıyıcısıdır. Ancak bu edimler bütün diğer edimler gibi obje 

haline getirilemezler. Bu takdirde, iyiyi gerçekleştirmeyi istemek olanaksız bir şey olur206

 Kuçuradi’ye göre ahlâki iyi ve kötünün bu şekilde tanımlanması bir takım 

olumsuz sonuçlara sebep olacaktır. Şöyle ki, burada her şeyden önce değerlerin objektif sıra 

düzeninin nasıl bilineceği sorusu cevaplanmalıdır. Scheler her ne kadar bu konuda belirli 

ölçütler belirlese de, bu ölçütler sadece farklı gruplar içerisindeki değerleri belirlemede bir 

ipucu verebilir. (Bu ölçütler daha sonra geleceği üzere, bölünemezlik, mutlaklık vb. 

ölçütleridir.) Ama bu ölçütler, aynı grup içerisindeki değerler arasında tercih yapmakta, daha 

yüksek olan değeri belirleme de bir ipucu veremiyor. Aynı grup içerisindeki değerlerin “daha 

yüksekliğini” belirlemek kişiye bağlı kalınca, iyi göreli olmaktan kurtulamıyor. Kaldı ki, 

değerlerin objektif derecelenmesini bilmek bile, günlük yaşamda doğru tercihler yapmamızı 

sağlayamaz; çünkü günlük yaşamda çoğu zaman değerlendirmelerimizi adlandırmadan 

yaparız, tercih ettiğimiz değeri bilinçlendirmeyiz.207

 Değerlerin maddi şeylerle ilişkisine bakıldığı zaman,  Scheler’e göre değerlerin 

sıra düzeninde yukarıdan aşağıya inildikçe değerlerin maddi şeylerle ilişkisi artar. Kutsal 

değeri zorunlu olmasa da ekmek, heykel, bir sembol vb. şeylerin rolünü gerektirebilir. İkinci 

en yüksek değer tabakası olan ruhun değerleri kâğıt, kitap, boya, mermer gibi daha fazla 

maddi şeye gereksinim duyar. Üçüncü sırada yer alan yaşam değerleri-yaşamın kendisi bir şey 

olmasa da- doğa içerisinde birçok bağa sahiptir. Bununla beraber yarar ve hoş değerleri, 

maddi şeylerden ayrılamaz durumdadır. İyi ve kötü değerlerinin ise maddi şeylerle hiçbir 

ilişkisi yoktur. Bundan dolayı onlar, saf olarak kişisel değerlerdir.208

 Scheler’e göre yüksek ve pozitif bir değeri gerçekleştiren kişinin somut edimleri 

dışında, iyi ve kötü değerlerinin iki taşıyıcısı daha vardır. Birisi edimlerin merkezini oluşturan 

ve edimler gibi o da obje haline getirilemeyen “kişi”dir; diğeri ise kişinin ahlâksal 

olanaklarının yönleridir, yani kişinin temel ahlâki mizacıdır. Daha yüksek ve pozitif değerleri 

gerçekleştiren edimlerin gerçekleştiricisi olarak kişi, iyidir ve kişinin daha yüksek değerleri 

gerçekleştirebilme gücünü kendisinde hissetmesi-ki Scheler buna “erdem” adını verir- de 

iyidir.209

            Öyleyse, Kant’ın reddetmesine rağmen, bir yandan iyi ve kötü değerlerinin kendi 

aralarında, diğer yandan bu değerlerle diğer değerler arasında iç bağlantılar vardır. Ve 

bununla, diğer değerlerin düzenli dizilimi temeli üzerinde, hangi değer gerçekleştirmelerinin 

                                                 
206 Kuçuradi, İoanna, İnsan ve Değerleri, Ankara 1998, s. 87–88. 
207 Kuçuradi,A.g.e., s. 93-94. 
208 M.Frings, A.g.e., s. 40-41. 
209 Kuçuradi,A.g.e., s. 88. 
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iyi, hangilerinin kötü olacağını belirleyebilecek formal olmayan bir etiğin mümküniyeti ortaya 

çıkar. 

                Bir varlığın bilişi tarafından ulaşılabilir, bir formal olmayan değer alanı 

sayesinde, içerisinde her bir değer içeriğine uygun düşen tercih yasalarının kurulabildiği, 

kesin bir formal olmayan etik var olur. Böyle bir formal olmayan etik, Scheler’e göre, 

aşağıdaki aksiyomlar üzerine kurulacaktır:210

A) 1-Pozitif bir değerin varlığının bizzat kendisi, pozitif bir değerdir. 

2-Pozitif bir değerin bulunmayışı, negatif bir değerdir. 

3-Negatif bir değerin varlığının kendisi, negatif bir değerdir. 

4-Negatif bir değerin yokluğu, pozitif bir değerdir. 

       

B) 1-İyi, niyet (irade) alanındaki pozitif bir değerin gerçekleştirilmesine 

atfedilen değerdir. 

2-Kötü, niyet alanındaki negatif bir değerin gerçekleştirilmesine atfedilen 

değerdir. 

                 3-İyi, niyet alanındaki daha yüksek veya en yüksek değerin gerçekleşmesine 

atfedilen değerdir. 

                  4-Kötü, niyet alanındaki daha düşük veya en düşük bir değerin gerçekleşmesine 

atfedilen değerdir.211

C) Bu alandaki iyinin kriteri, gerçekleşmesi amaçlanan bir değerin, tercih 

edilen değerle uyuşmasından ve sonraya bırakılan değerle uyuşmamasından oluşur. 

Kötünün kriteri ise geçekleşmesi amaçlanan değerin, tercih değeri ile 

uyuşmamasından ve sonraya bırakılan değerle uyuşmasından oluşur.212 

       Hilmi Ziya Ülken’e göre Scheler’in iyi ve kötü değerlerini bu şekilde 

belirlemesi pratikte bir takım sorunlara sebep olmaktadır. Her spor yapan, kitap okuyan 

insan, bu işleri yaptığı zaman, yaşamsal ve manevi(tinsel) değerler gerçekleşti diye, 

bundan dolayı ahlâklılık elde etmiş olacak mıdır? Ülken’e göre bu hareketler bazen 

ahlâklılığın zıddı da olabilir. Bir haydudun da spor yapması ve kitap okuması 

mümkündür.  “Bir saray odasına kapatılan ve açlıktan ölmek tehlikesine uğrayan bir 

adam, hayatını kurtarmak için yüksek değerde süslü bir duvarı delmeğe mecbur olsun. 

Scheler’e göre manevi değer, hayati değerden üstün olduğu için bu hareket kötüdür. Bir 

âlimin laboratuarında araştırma yapacağı bahanesiyle hasta kardeşini yaşam tehlikesinde 
                                                 
210 Scheler, A.g.e., s. 26. 
211 Aynı yer. 
212 A.g.e., s. 27. 
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bırakmasının da, tersine, Scheler’e göre ahlâki bir hareket olması gerekir. Çünkü fikri 

değer, hayati değerden üstündür…”213

      Scheler’e göre Kant, iyi ve kötü değer içeriklerinin kendilerinin, özleri itibariyle 

bir gerçekleştirici niyet eyleminin içeriği olamayacağı noktasında haklıdır. Örneğin, 

arkadaşına yardım etmeyi aslında istemediği halde, sırf iyilik yapmış olmak için ve iyi 

görünmek için bir fırsat yakaladığını düşünerek yardım eden bir kimse ne iyi bir 

kimsedir ne de bir iyilik yapmış sayılır. İyi değeri, tercihle verilen daha yüksek bir 

değeri gerçekleştirmemiz ile açığa çıkar. Bu değer, niyet eyleminde ortaya çıkar. İşte bu 

sebepten o, hiçbir zaman bir niyet eyleminin içeriği olamaz. Yani o, niyet eyleminin 

arkasında yer alır ve hiçbir şekilde bu eylemde hedeflenemez. Kant, ayrıca niyetin 

içeriği olabilecek bir formal olmayan iyiyi reddettiği sürece haklıdır. Çünkü böyle bir 

içerik her zaman ve zorunlu olarak ahlâki olmayan (non moral) bir değerdir. Bununla 

birlikte o, iyiyi görev kavramıyla veya göreve uygun olanla bir tutmaya çalıştığı sürece 

ve bir kişinin iyi olması için, iyiyi sadece iyinin kendisinin hatırı için yapması 

gerektiğini, sonuç olarak, kişinin görevi sadece görevden dolayı yapması gerektiğini 

savunduğu sürece yanlışlığa düşmüştür. 

              Scheler’e göre, Kant iyi ve kötünün, formal olmayan değerler olmadığı 

iddiasına yeterli kanıt olarak bu değerlerin iyi şeylerden ve kötü şeylerden bütünüyle 

farklı olmasını ileri sürer. Öyleyse, eğer burada yapıldığı gibi değer nitelikleri, değerli 

şeylerden ve değersiz şeylerden kesin bir şekilde ayırt edilirse, o zaman bu delil 

geçersiz olur. İyi ve kötü formal olmayan değerlerdir; fakat onlar, Kant’ın haklı olarak 

belirttiği gibi, bütün değer şeylerden esas olarak farklıdır. İyi ve kötü, ancak ahlâk 

alanına ait olmayan değerlerle ve onlar yoluyla iyi şeylerle ve kötü şeylerle bağlantı 

kurar. Bütün iyi ve kötü olan şeyler, zorunlu olarak, tercih eylemlerine göre ortaya 

çıkan, gerçekleştirme eylemleriyle bağlantılıdır. Bununla birlikte iyi ve kötü, seçme 

eylemi ile, niyet eylemi seçim eylemi olmaksızın (yani duyguda verilen değer içerikleri 

çokluğundan birini seçmeye yönelme olmaksızın) iyi veya kötü olmayacak şekilde 

zorunlu olarak bağlantılı değildir. Aksine en saf ve en aracısız iyi (ve ayrıca en saf 

kötü), tercihten önce olan bir seçim olmaksızın, hemen ortaya çıkan bir niyet eyleminde 

verilir.214

                                                 
213 Ülken, A.g.e., s. 102-103. 
214 Scheler, A.g.e., s. 27. 
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               Bir değeri gerçekleştiren eylem –bu eylemi gösteren varlığa bakmaksızın – 

hiçbir zaman, bir değer şey değildir. Böylece iyi ve kötü değerleri bir yandan ve değer 

şeyler diğer yandan bir birlerini karşılıklı olarak dışlarlar 

          Scheler’e göre Kant’ın iyi ve kötünün, orijinal olarak sadece niyet eylemlerine 

atfedilebileceği şeklindeki görüşü reddedilmelidir. Orjinal olarak iyi ve kötü olarak 

adlandırılabilecek olan, yani iyi ve kötü değerlerinin bütün bireysel eylemlerden önce 

ve onlardan bağımsız taşıyıcısı kişidir, kişinin varlığının kendisidir. Öyleyse 

taşıyıcılarına nispetle aşağıdaki tanımı verebiliriz: İyi ve kötü, kişinin değerleridir. 

Kant’ın iyi ve kötünün orijinal taşıyıcısı olarak niyet eylemini düşünmesi, onun iyi ve 

kötüyü formal olmayan değerler olarak kabul etmemesinin ve onları bir eylemin ahlâk 

yasasına uygunluğuna (veya aykırılığına ) indirgemeye çalışmasının bir sonucudur. 

Kant’a göre bir X varlığı, ancak kişisel olmayan rasyonel bir eylem yoluyla, dahası bir 

pratik akıl eylemi yoluyla kişi olur. Böylece, niyetin değeri kişinin değeri tarafından 

değil, aksine kişinin değeri niyetin değeri tarafından belirlenir.215

          İyi ve kötü değerlerinin taşıyıcıları kişinin, onun niyet ve eylemlerini de içeren 

eylemleridir. Burada niyet eyleminin, kişinin diğer eylemlerini dışlayacak şekilde 

düşünülmesi Kant’ın temelsiz bir kurgusudur. Hiç bir şekilde niyet (irade) eylemi 

olmadıkları halde, ahlâki değerlerin taşıyıcısı olan çok sayıda eylem vardır. Örneğin, 

bağışlama eylemi, emir verme eylemi, söz verme eylemi bunların bir kaçıdır.   

          Bu açıklamalarla, Scheler’e göre, kişiyi değerli (iyi ) ve değersiz (kötü) 

şeylerde yer eden diğer bütün değerlerden ayırt eden özsel fark ortaya çıkmıştır. Çünkü 

kişi, bir şey değildir ve diğer değer şeylerde olduğu gibi şeylik doğasına sahip değildir. 

Bütün olası edimlerin somut bir birliği olarak kişi, bütün mümkün objelerin, iç veya dış 

algının objelerini de içeren tüm alanlarının dışındadır. Kişi, bundan da önemlisi, objeler 

alanının bir parçası olan bütün şeylik alanının da dışındadır. Kişi, eylemlerinin 

sürekliliğinde biricik olarak var olur.216Kant metod hatası yaparak iyi ve kötüyü ahlâki 

yasadan önce tanımlamak yerine, bu kavramları yasadan sonra ve onunla tanımlamaya 

çalışmıştır.217

4) TEMEL AHLÂKİ MİZAÇ 
            Temel Ahlâki Mizaç”  kavramı Alman etikçiler tarafından savunulan birçok etik 

teorisinde geçen bir terimdir. Bir kişinin “temel ahlâki mizacı” insan aklını ve iradesini de 
                                                 
215 Scheler, A.g.e., s. 28; M.Frings, A.g.e., s. 42; Koehle, Eckhard Joseoh,  Personality; a study according to the 
philosophies of value and spirit of M.Scheler and N.Hartmann , 1941, s. 15. 
216 Scheler, A.g.e., s. 29.  
217 A.g.e., s. 30. 
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belirler. Temel ahlâki mizaç, istemli edimler de dâhil olmak üzere bütün edimlerin kişide 

sahip olduğu istikamettir.218

 Scheler’e göre Kant’ın iddialarından birisi şuydu: İyi ve kötü değerlerini temel bir 

ahlâki mizaç içerisine ancak formal etikler yerleştirebilir, oysa bütün formal olmayan etikler, 

kişilerin ve niyet eylemlerinin değerlerini, onların reel dünyadaki eylemlerinin pratik 

sonuçlarının tecrübesine bağlayan başarı etiği olmak zorundadır.219

          Scheler’e göre her şeyden önce, kişinin ve onun eylemlerinin değeri, ahlâki işlerin 

başarılarına karşı bütünüyle ilgisizdir. Bundan dolayı “temel ahlâki mizaç”  kavramını,  

“negatif veya pozitif bir başarı için sürekli bir düzenleniş” kavramına indirgemek yanlıştır.220

 Kant’a göre, ahlâki iyi ve kötünün taşıyıcıları niyetler değil, kendisinde niyetlerin 

ortaya konulduğu temel ahlâki mizaçtır. Ona göre temel ahlâki mizaç bir niyet ortaya koyma 

formudur. İşte bu yüzden Kant’a göre, o hiçbir içeriğe sahip değildir.221

      Scheler’e göre, şu bir gerçektir ki, bizim niyetlerimiz sürekli değişse de, bir olgu 

durumu karşısındaki temel ahlâki mizacımız değişmez. Temel ahlâki mizaç tecrübe edilebilir 

bir olgudur ve o bir arzu şeklinden ve formundan daha fazla bir şeydir. Çünkü belirli bir 

pozitif veya negatif değere yönelim onun içerisinde açıkça verilebilir.222

        Filozofa göre Kant, iyi ve kötünün orijinal taşıyıcıları olarak niyetleri değil de temel 

ahlâki mizacı alırken ne kadar haklıysa, onun tecrübe edilemez olduğunu ve onun sadece bir 

niyet ortaya koyma formu olduğunu ileri sürerken o kadar yanılmıştır.223

         Biz, temel ahlâki yapının hayat tecrübelerinden bağımsızlığının ve dayanıklılığının 

bilincindeyizdir; buna tecrübelerimizi sayarak ulaşmayız. Bununla birlikte temel ahlâki mizaç, 

tümevarımsal tecrübeden farklı bir tecrübenin objesidir. Yasaya uygun olan ve yasaya uygun 

olmayan temel ahlâki mizaçlar olduğu gibi iyi ve kötü olan temel mizaçlar da vardır ve 

bunların içerisinde, yardım sever, seven, intikamcı, kuşkucu, güvenilir gibi birçok özel 

nitelikler yer alır. Bunlar temel ahlâki yapının gerçek nitelikleri olmalarına rağmen, bu 

niteliklerin ufuk alanında varolan niyetlerden bağımsızdırlar. Yasaya uygunluk ve yasaya 

aykırılık temel ahlâki mizacın sahip olabileceği nitelik çiftlerinden sadece birisidir. Sadece bu 

aynı nedenden dolayı bile, niyetin ahlâki değerini temel ahlâki mizaç içerisine yerleştirmeye 

çalışan bir etik, formal bir etikle örtüşmez.224

                                                 
218 Frings, A.g.e., s. 45. 
219 Scheler, A.g.e., s. 111. 
220 Aynı yer. 
221 A.g.e., s. 112. 
222 Aynı yer. 
223 Aynı yer. 
224 A.g.e., s. 113. 
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             Temel ahlâki mizaç, ahlâki değerlerin biricik taşıyıcısı değildir. Fakat eylemlerin, 

kararların, niyetlerin ahlâki bir değere sahip olabilmesi için ahlâki değere sahip olması 

gereken bir taşıyıcıdır. Temel ahlâki mizaç, bir eylemin ahlâki değeri için temeldir. İyi bir 

ahlâki mizaç olmadan hiçbir iyi eylem olamaz. Bununla beraber, bir eylem ve onun özel 

niteliğinin iyi bir ahlâki mizaca ilavesi, bu mizaçta yer almayan yeni bir ahlâki değer taşıyıcısı 

belirler.225

 Scheler’e göre bu önermenin kabulu, temel ahlâki mizacın formal olmayan 

belirlenimini kabul etmeye bağlıdır. Çünkü eğer, temel ahlâki mizaç, sadece içerisinde, içerik 

koymanın niyetlerden sonra geleceği bir yasallık ve yasaya aykırılık farkındalığı olsaydı, o 

zaman, her hangi bir niyet içeriği, eylem, özellikle amaçlı olarak yapılan her şey, iyi veya 

kötü bir ahlâki mizaçtan doğabilirdi. Ahlâki mizaç, bunların içeriğini belirleyemezdi bile. 

Kant’ın düşündüğü şekliyle iyi ve kötü değerlerinin orijinal taşıyıcısı olarak, temel ahlâki 

mizacın bu bağlantısızlığı temeli üzerinde, bu tür bir iş iyi ve kötü değerlerinin taşıyıcısı 

olamaz. Bu durumda bir iş, isteğin ötesinde yatan doğal bir süreç gibi, ahlâki mizaca bir ilave 

olurdu ve her doğal süreç gibi, bir edim de ahlâki olarak kayıtsız olurdu. Yine buradan şu 

çıkarılırdı ki hiç kimse, bir insanı onun edimleri ve niyetlerine dayanarak yargılayamaz. 

Çünkü böyle bir durumda, her hangi bir niyet veya edim iyi veya kötü bir ahlâki mizaçtan 

çıkabilirdi.226 Kendilerini bize her zaman sevgi gösterdikleri için sevdiğimiz ve en iyi 

arkadaşlarımız olarak düşündüğümüz insanlar, buna göre, bizim düşündüğümüz ahlâki 

mizacın tam aksine sahip olabilirler. Yine hayatı, aralıksız kötü işler zinciri ile dolu olan bir 

cani iyi ahlâki mizaca sahip bir insan olabilir. Ahlâki değerin taşıyıcısını kavranmanın ve 

tanınmanın ötesine yerleştirmek –Kant’çı teoriler bu sonucu doğuracaktır- ahlâki 

kuşkuculuğun ilerlediği yoldan sadece kelimeleri farklı bir yolda ilerlemektir. 

               Fakat Scheler’e göre durum böyle değildir. Temel ahlâki mizaç, yani, niyetin 

daha yüksek veya daha aşağı bir değere yönelmişliği ve onun içeriği, başarıdan bağımsız olan 

bir formal olmayan değer içeriğini içine alır. Bu sebeple temel ahlâki mizaç, niyetleri, amaca 

göre yapılan faaliyetleri ve edimleri tek yanlı olarak belirlemez. Fakat onların içeriği ne olursa 

olsun, bu içerik temel ahlâki mizacın değer içeriğine bağlıdır. Bu yüzden, temel ahlâki 

mizacın değeri, onun mümkün niyetlerin, amaçlı eylemlerin ve edimlerin oluşumu için formal 

olmayan apriori bir saha çizmesinden oluşur. Onun içeriği sadece niyetlerde, amaçlı 
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eylemlerde ve edimlerde değil, aynı zamanda dileklerde ve onların ifadelerinde de açığa 

çıkar.227

             Öyleyse temel ahlâki mizaç, niyetlerin oluşumunu belirleyebilir. Aynı olgulara 

ilişkin niyetlerdeki bütün değişimlere karşı direnmek onun özünde vardır. Bu temel ahlâki 

mizacın hiç değişmeyeceği anlamına gelmez. Temel ahlâki mizaç değiştiği zaman bu değişim 

niyet eylemlerinin beklenenden farklı bir başarı elde etmesine veya yeni niyetlerin oluşumuna 

indirgenemez. Aksine, temel ahlâki mizaçlardaki değişimler, niyetlerin oluşumundan 

bağımsız ve temel değişimdir. Bu yüzden ahlâki mizaçtaki değişim, bir kimsenin bütün 

hayatına yeni bir yön verir.(Örneğin ahlâk ve din değiştirme durumları gibi. )228

           Scheler’e göre, ahlâki mizacı eğitim yoluyla etkilemek veya değiştirmek mümkün 

değildir. Kendilerine amaç olarak ahlâki mizaçtaki değişimi alan eğitimsel önlemler, sadece 

bir insandaki temel ahlâki mizacın gerçek doğasını gizleyebilirler.229 Eğer ahlâki mizaç, farklı 

eylemlerin bir sonucu olmuş olsaydı, onu eğitim yoluyla etkilemek ve aşama aşama daha 

önceden ayarlanmış olan bir forma göre bir ahlâki mizaç yapmak mümkün olabilirdi. Buna 

karşın ahlâki mizaç, bu eylemlerin –hatta onu saklayan eylemlerin bile– yöneticisi 

olduğundan bu tür eğitici süreçler anlamsızdır. Kant’ın şu sözleri kabul edilmelidir: “kötü bir 

ahlâki mizaç üzerine üst üste yığılmış iyi niyetler, aldatmadan başka bir sonuç doğurmaz.”230

         Scheler’e göre temel ahlâki mizaç, bir düzenleniş değil, fakat aktüel olarak sezilmiş 

bir verilmişlik olduğundan, o ayrıca genelde bir kişinin karakteri denilen şeyden de ayırt 

edilmelidir. Genellikle bir kimsenin karakteri denilince, onun eylemlerinin değişmeyen nedeni 

anlaşılır. Karakter, tümevarımda verilmeyen ama sadece belirli bir nitelikte olduğu varsayılan 

söz konusu bir eylemi açıklamak için öne sürülmüş varsayımdan başka bir şey değildir. Eğer 

bir kimse, daha önceden varsayılmış karakterinin tersine davranırsa, onun karakterinin yeni 

resmi eskisinin yerini alacaktır. Fakat bu ahlâki mizaç için söz konusu değildir. Çünkü o, 

edimlerden çıkarsanmaz; aksine edimlerde sezilir. Haklı olarak denilir ki, bir kimsenin bütün 

edimlerine aşina olduğumuz halde onun geçek ahlâki mizacını açığa vuran küçük, önemsiz bir 

şeydir. Ayrıca, biz bir kimsenin ahlâki mizacını bildiğimizi düşündüğümüz durumlarda, onun 

daha ileri eylemlerini öğrenmeye başladığımız zaman, karakterde olduğu gibi bizim onun 

ahlâki mizacı hakkında sahip olduğumuz resmi hemen değiştirmeyiz. Aksine, onlar bizim 

bildiğimiz şekliyle onun ahlâki mizacı ile çeliştiği zaman, onun eylemlerini henüz 

anlamadığımızı kabul ederiz. Bu yüzden, onun eylemleri hakkındaki düşüncelerimizi onun 
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ahlâki yapısının bizdeki resmi temeli üzerinde düzeltiriz. Burada tümevarım değil gerçek bir 

kavrayış geçerlidir. Bu sebepten dolayı, bir kimsenin edimleri, kararları ve niyetleri bizi onun 

ahlâki mizacının tam aksi çıkarımlara götürdüğü durumlarda bile, onun ahlâki mizacı bizim 

için hâlâ ulaşılabilirdir.(örneğin hastalık durumları).231

         Yukarıda söylenildiği gibi sadece ifadeler değil, edimler de bizim bir kimsenin ahlâki 

mizacını sezmemize izin verebilir. Bu anlamda, bir edim ahlâki mizaç için sembolik bir değer 

olarak gözükür. Fakat bu, bir edim olarak bu edimin kendi değerine sahip olduğunu inkâr 

etmek değildir. 

           Filozofa göre, temel ahlâki mizaç, bütün tecrübelerden ve edimlerdeki bütün 

başarılardan bağımsız olan bir formal olmayan değerler alanına sahiptir. Temel ahlâki mizaç, 

kişinin değerler dünyasını belirler.232

 Scheler’e göre her kişi kendi bireysel temel ahlâki mizacına sahiptir. Bu sebepten 

dolayı hiçbir iki insan ahlâki açıdan eşit değildir. Temel ahlâki mizacın sayılamayacak kadar 

çok tipleri vardır: sevecen, cimri, savurgan, taş kalpli vb. Bireysel bir temel ahlâki mizaç ne 

olursa olsun bütün edimlerin başlangıcını belirler. O, bir bireyin bütün eylemleri için aşamalar 

yerleştirir. Bundan dolayı sevecen ve özverili bir ahlâki mizaçtan çıkan niyetlerin ve 

eylemlerin tipleri, savaşçı, sinirli, kıskanç bir ahlâki mizaçtan çıkanlardan niteliksel olarak 

farklı olacaktır. Ayrıca şu da eklenebilir ki, bütün bir grup, kendi grubuna yaygın olan bir 

ahlâki mizaca, bir “grup mizacına” sahip olabilir. Dinî, etnik, politik ve sosyal gruplar ve 

sınıflar arasında değişik grup mizaçları bulmak mümkündür.233
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II.BÖLÜM 

SCHELER’E GÖRE DEĞER KAVRAMININ KAYNAĞI 
HAKKINDA YANLIŞ TEORİLER VE AHLÂKİ OLGULARIN 
ÖZÜ 

            Scheler, burada , “Ben ahlâki olguları nerede bulabilirim?” sorusuna cevap 

aramaktadır. Ve ilkönce, ahlâki olguların felsefe tarihi boyunca hangi alanlarda aranıldığı 

sorusunu ele almaktadır. 

             Ona göre birçok filozof, ahlâki olguları “iç deneyde(tecrübede)” bulabileceğini 

düşünmüştür. Fakat örneğin “uygun olanın”, “uygun olmayanın”, “pişmanlığın”, “suç”ve 

“günahın” birçok duygusunun olacağını varsaymak tatmin edici değildir. Ben, pişmanlık, suç 

ve günah olarak isimlendirdiğim şeyleri, bu tür duygulara ait olarak veya onların 

içerisindeymişim gibi mi algılarım? Bir duygunun kendisi –zayıf veya güçlü olması veya hoş 

veya hoş olmayan olması veya şu veya bu niteliğe sahip olup olmaması gibi –uygun (yakışık 

alır) veya uygunsuz(yakışık almaz)  olabilir mi? Bunun olması söz konusu değildir. Eğer biz 

ellerimizde, pişmanlık, suç ve günaha sahip olsaydık ve onların ne olduklarını bilseydik, o 

zaman, kendimizin suçlu olduğumuzu bildiğimiz ve pişmanlık duyduğumuz anlarda sahip 

olduğumuz ve kendimizde bulduğumuz hisler hakkında konuşmak anlamlı olurdu.(Aynen, A 

ve B temsillerinden, A’nın Bismark’a B’nin ise Moltke ait olduğunu söyleyerek A ve B 

temsillerini belirlememiz gibi).Bununla beraber, her iki duygu durumunda da ( pişmanlık ve 

suçluluk duyguları), biz iç deneyde bulduğumuz şeyi terk eder ve yaşanmış tecrübede 

olmayan objelere doğru hareket ederiz. Bundan dolayı psikoloji ve iç algı araştırması, 

olguların ahlâki mi ahlâk dışı mı olduğu ile ilgilenmez. Ahlâki olguların iç algıda yer alması 

söz konusu değildir.234

           Peki, ahlâki olgular, sayıların, dairenin ve üçgenin de içerisinde yer aldığı ideal 

objeler alanında bulunabilir mi? Platon ( M.Ö. 427- 347) böyle düşünmüştü. Scheler’e göre 

bu varsayım sadece bir anlamda doğrudur. Benim, bilingime, iyi bir adam ve iyi bir iş ile 

getirdiğim ideal bir “iyi” anlam içeriği vardır.(Aynen ideal bir kırmızıyı, görülen bir kırmızı 

renkle yani belirli bir kırmızı tonundaki kırmızı bir şeyle bilincime taşıdığım gibi). Fakat 

buradaki ayrım, bu değer objelerinin sadece bu alanda mı bulunduğu yoksa başka alanlarda da 

bulunup bulunamayacağı sorusu sorulduğu zaman açığa çıkar. Sayılar ve üçgenler sadece bu 

alanda verilirler. Ben kırmızı ve yeşili sezinlediğim gibi sayıları sezinleyemem. Ona ulaşmak 

için hangi işlemleri yapmam gerektiğine veya onları hangi sembollerle gösterdiğime 
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bakmaksızın, bir tek üç sayısı vardır. Fakat kırmızı ve yeşil, başka bir alanda da bulunabilir. 

Ben kırmızı anlamı üzerinde durmaksızın kırmızıyı sezinleyebilirim. Bu belirli bir rengin, 

ancak kırmızı kavramının altına girdiği zaman kırmızı olacağı anlamına gelmez. Görülen bir 

kırmızı anlamın alanına girmeyen yüzlerce kırmızı tonu olabilir.235Bunun aksine, görülen bir 

üçgenin anlamına girmeyen her hangi bir şey üçgenlik alanına ait değildir. O, üçgenden bir 

sapmadır; farklı renkler gibi, o şey artık üçgen değildir. Platon ( M.Ö. 427- 347), iyinin üçgen 

ve üç sayısı ile aynı doğaya sahip olduğunu söylerken haklı mıydı? Soylu, dürüst, yüce ruhlu 

vb. nitelikler, kırmızının tonlarının sezgisel nitelikler alarak ayırt edildiği gibi, değer 

nitelikleri olarak sezgisel olarak ayırt edilebilir mi, yoksa onlar, farklılıkları soylu, dürüst 

vb.niteliklerinin taşıyıcıları olan insan varlıklarının edimlerinde ve karmaşık niyet 

eylemlerinde yatan bir tek iyinin, sadece örneklenimleri midir? Ben tecrübe de karşılaştığım 

bir şefkati(sevecenlik), böyle bir şefkatin anlamına(idesine) bakmaksızın özel ve kendisine 

özgü bir olgu olarak göremez miyim? Scheler’e göre bunda kuşku yoktur. Ahlâklılık sadece 

ideal anlamlar alanında yere almaz. Yalnızca bu tür ideal anlamların ışığında, ahlâki olmayan 

bir olgu ahlâki olmaz. Ahlâki kavramların anlam alanından ayrı olan, orijinal ahlâki olgular 

vardır. Platon ( M.Ö. 427- 347) da, tarihi olarak çok etkili ve çok eski olan, ruhun 

“duyusallık” ve  “akıl” şeklinde ikiye bölünmesi anlayışına kurban gitmiştir. Değer 

olgularının, duyumun içeriklerinin alanına ait olmamak bakımından doğru çizgi ve üçgene 

kıyaslanabileceği varsayımından, onların sadece akıl yoluyla kavranılabilen anlamlar olduğu 

çıkarılabilir. Fakat iyinin belirsiz bir şekilde kavranmış bir anlamı olmaksızın bile bir bebek 

annesinin şefkatini hisseder ve yine biz düşmanımız hakkında, anlamlar alanında onun 

hakkındaki olumsuz yargılarımıza sıkıca bağlı olsak da, onun bir soylu ahlâki niteliğine sahip 

olduğunu çok sık hissederiz; öyle ki onun soyluluk niteliğinin görünüşü, bizim o kişi ile ilgili 

zihinsel kabullerimiz değişmeksizin önümüzden geçer. Ahlâki olgular, anlam alanının aksine 

– eğer biz “sezgi” ile, zorunlu olarak görsel bir içeriği değil de, bir objenin aracısız(hemen) 

verilmesini kastediyorsak – duyulur sezginin değil, fakat formal olmayan bir sezginin 

olgularıdır.236

  Scheler’e göre reddedilmesi gereken bir benzetme daha vardır. Çok sık olarak, ahlâki 

değerleri ifade eden kavramların, matematiksel kavramlar gibi, deneyde onlara yeterli ölçüde 

karşılık gelebilecek hiçbir ilişkisel şeye sahip olmadığı vurgulanır. Buna göre nasıl ki, hiçbir 

gerçek küp, mükemmel bir küp değilse, aynı şekilde hiç kimsenin mükemmel iyi olmadığı 

iddia edilir; yani, ahlâki kavramlar sadece hayal ürünü ideale değil, fakat insanların ve 
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eylemlerin sadece yaklaşabileceği ideale referansta bulunduğundan dolayı, anlamlar alanından 

bağımsız olarak ahlâki olguların varlığı yadsınır. Bu yüzden daha sonraki Platon ( M.Ö. 427- 

347)cular (Augustin(354–430), Descartes(1596–1656), Malebranche(1638–1715)vb.) , Tanrı 

idesine veya tümel şefkat idesine referansta bulunmaksızın, bir insanın şefkatinin 

kavranamayacağını ileri sürerler(Aynen, sonsuz mutlak bir doğru çizgiyi ölçü almaksızın, 

sonlu bir doğruyu kavrayamama gibi). Fakat, Scheler’e göre, bütün değerlerin ideal olduğu 

savı reddedilmelidir. İdeal değerler de olgusal değerler de vardır; fakat böyle bir ahlâki değer, 

hiçbir zaman, kendisi bir değer olmayan bir şeyin ideali değildir. Eğer bir değer idealize 

edilecekse, sezgide yakalanılmalıdır ve burada ilgili niteliğe sahip sonlu veya sonsuz bir obje 

ile ilgili olup olmadığımızın hiçbir önemi yoktur.237  Değer nitelikleri arasındaki farklılıkların 

(örneğin iyi ve kötü arasındaki özsel fark), bir iyinin idealine yaklaşım dereceleri içerisinde 

eritilmesine izin verilemez. Sokratesçi ve Plâtoncu entelektüel idealizmin, bütün değişik 

nitelikleri ile beraber, kötü değerlerini pozitif olgular olarak reddetmesi ve kötüyü görünüşle 

eş tutup onu en iyiden veya iyiden en uzakta olan şeyle özdeşleştirmesi yanlıştır. İyi ve 

kötünün her ikisi de varlığın bütün düzeylerinde gerçekleşir. Bununla beraber iyi, Platon         

( M.Ö. 427- 347)’un yaptığı gibi varlığın en üst düzeyi ile özdeşleştirilemez ve yine kötü 

varlığın göreli bir düzeyi sayılamaz. 

  Modern rasyonalizm (Spinoza, Leibniz (1646–1716), Wolff (1679–1754)) açık 

olmayan mükemmel kavramını bu amaç için kullanmakla aynı hataya düşmüştür. Bu 

düşünürler de daha mükemmeli, varlığın daha yüksek derecesiyle özdeşleştirir. Hâlbuki 

mükemmellik kavramı, değer olgularını önceden varsayar ve o, ancak o şeyin kendisiyle 

mükemmellik kazandığı değer niteliği kavrandığı zaman bir anlam ifade eder.238

 Scheler’e göre, değer olgularını yanlış anlayan başka bir teoriye ise iyi, soylu v.b 

kavramlarının mutlak anlamda, ne anlamlar alanında ne de başka bir yerde hiçbir karşılığı 

olmadığını savunur. Bu alanda sadece, orijinal varlıklarını ancak dilin sözcüklerinde bulan 

insan icatlarıyla ilgilendiğimizi ileri sürer. Bu teoriye göre bu tür sözcüklerin amaçsal hiçbir 

fonksiyonu yoktur, onlar sadece hislerin, ilgilerin ve istek (niyet) eylemlerinin ifadeleridir. Bu 

iddiaların ilki en radikal şekli ile Thomas Hobbes (1588–1679) tarafından ileri sürülmüştür. 

Yine Nietzsche’nin (1844–1900) birçok ifadesinin gerisinde bu kabul vardır. Örneğin onun 

“Hiçbir ahlâki fenomen yoktur, sadece fenomenin ahlâki yorumu vardır.” Şeklindeki 

görüşünün gerisinde bu kabul vardır.239
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 Scheler’e göre idealar ve anlamlar kavramlarının yorumlarındaki temel farklılıklara 

rağmen bu düşüncenin Plâtonizm ve onun okulları ile ortak olan noktaları vardır. Bu iki teori 

ve Platon ( M.Ö. 427- 347)izm’in her ikisi de otonom değer olgularını yadsır ve ahlâkın bütün 

alanının düşüncenin sezilemez alanı içerisine atar. Son teoride, ancak anlamlar yoluyla 

kavranabilen sonsuz ideaların yerini yorum alır. Başlangıçta bu yorumlar bir grubun olgusal 

ihtiyaçlarından, ilgilerinden istemsiz bir şekilde gelişir; sonra istemli tanımlara ve uzlaşımlara 

dönüşür. Buna göre ahlâki olarak değerli olanın hiçbir bilgisi yoktur; bunun yerine böyle 

isimlendiren bir şeyin yerleşimi vardır.240

  Filozofa göre, bu teorinin ana noktası, onun belirli bir ahlâki tecrübenin olmadığı 

şeklindeki iddiasıdır. Bu teoride, değerleri belirten kavramlar, önermeler ve bu tür kavramları 

içeren değerlendirmeler, olguları yansıtan kavramlar veya bu tür olgulara ilişkin maksatlı 

bilişsel fonksiyonlara sahip kavramlar ve önermeler olarak düşünülmez. Onlar iç algının fiziki 

olguları olarak kavranmayan duygusal süreçlere tepkilerin ifadeleri olarak düşünülür. Bu tür 

kavramların ve önermelerin belirli bir yükseklik düzeyinde bu kavram ve önermeler belirli bir 

durumda eylemde bulunmaya hazırlığı ifade eden istemli ifadelere dönüşürler. Buna göre 

övgü ve yergi ahlâki değer kavrayışıni önceler. “Bu iş, iyidir ( bu adam, iyidir)” şeklindeki 

yargılar değer kavrayışı üzerine kurulmazlar. Aksine iyi, kötü v.b kavramlar övgü ve yergi 

eylemleri ve onların yön ve kanunları üzerinde düşünmeden sonra gelir.241

 Ahlâki nominalizm ahlâki olguların iç deney alanında, hislerde, arzularda v.b olduğunu 

ve orada kavranabileceğini savunan psikolojik teorilerden ayırt edilmelidir. Çünkü 

nominalizm bu tür teorilerin aksine, değer olgularının olmadığını ve bizim ahlâki 

değerlendirmelerimizi gizli uzlaşımların ve tanımlamaların yönettiğini savunur. 

 Ahlâki nominalizm “Bu adamın yönetimi iyidir” şeklindeki bir önermenin, “ben 

kendimden bu eylemle ilgili memnuniyet hissediyorum” önermesinden sadece kelimelerde 

farklı olduğunu ileri sürmez; o ilk önermenin belirli bir hissi ifade ettiğini ileri sürer. ”Bu 

iyidir”, ”bu kötüdür” şeklindeki önermeler, bu teoriye göre, gerçekleşirken veya 

gerçekleştikten sonra bir iç tecrübenin içeriğini yansıtmaz. Onlar basitçe, belirli istek ve 

hissetme eylemlerini ifade ederler. Ahlâki değer veya değersizliği yüklem olarak alan her 

önerme bir isteğin veya hissetmenin ifadesidir. Biz bir şeyi o şeyin iyi olduğuna dair bir 

kavrayışa sahip olduğumuz için istemeyiz; aksine, biz bir şeyi istediğimiz için o şeyi iyi 

olarak isimlendiririz (Spinoza, Hobbes vb.). Buna göre, ancak gerçekleşmiş bir istek eylemine 
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referansla  “bu iyidir” önermesi anlam kazanabilir. (Bu istek, bizim, toplumumuzun veya 

Tanrı’nın isteği olabilir.)242

 Nominalistik teori, değer yargılarının iletimini, istek eylemlerinin ve dileklerin 

duyurumuna indirger. “Sen bunu yapmalısın” önermesinin iki anlamı vardır: Bu önerme, 

benim bir kimsenin bir işi yapmasına yönelik isteğimi belirtebilir. Fakat ayrıca, bir değer 

yargısının dilsel iletimi de olabilir: Senin bunu yapman iyidir ve objektif olarak istenilir. İşte 

bu orijinal ayrım nominalistler tarafından yadsınır. Dahası bu teoriye göre, değer yüklemleri 

her hangi bir değer kavrayışı için aracı olmaz; onlar sadece, gizli bir şekilde dilekleri ve 

buyrukları ifade ederler. Değer yüklemleri, dilsel olarak buyruk eylemleridir ve bu yüzden 

belirli bir otoritenin söylenmiş olanı onaylaması veya övmesi beklentisinin bilincine eşlik 

ederler. Bu teoriye göre, varolmayan ahlâki tecrübenin yerini, çabanın ve güdülerin gözlemi 

alır ve bu gözlem iyi olan ve kötü olanın her hangi bir belirlenimini önceler. Böylece, ahlâki 

değerlendirme, bizim eylemlerimizde ve niyetlerimizde hiçbir zaman rehber olamayacaktır, 

çünkü son analizde, o, istemli eylemler arasındaki güç ilişkilerinin ifadesinden başka bir şey 

olmayacaktır.243

             Scheler’e göre, bu görüşlere göre etiğin sadece iki görevi olabilir: Bütün geçerli 

değer yargılarını olgusal olarak varolan arzulara, istemliliklere ve reel güç ilişkilerine 

indirgemek ve spesifik bir istek varsayımı temeli (örneğin Tanrı’nın isteği, devletin isteği, 

kolektif istek vb.) üzerinde mümkün olan, en tam şekliyle bir isteğin içeriğini belirlemektir. 

İyi olan, sadece bu içerik olacaktır ve bu içerikle çelişen her şey kötü olacaktır, bundan dolayı 

böyle bir isteğin değerini belirleme veya haklılığını belirleme çabasının hiçbir anlamı yoktur. 

Çünkü bu teoriye göre, yalnız başına alınmış bir istek eyleminin hiçbir spesifik değeri yoktur. 

Bir niyet eylemi değerini, içerisinde bu niyet eylemlerinden birisinin diğerleri için ölçü olarak 

alınması ve diğer niyetlerle ilişkilendirilmesi yoluyla elde eder. Burada iyinin ve kötünün 

tanımına izin veren, buyruğun içeriği sayesinde, iradeden doğan buyruktur. Buradan şu çıkar 

ki, bu teoriye göre, bireylerdeki ve tarihteki ahlâki değer yargılarındaki bütün değişim türleri, 

bir isteğin diğer bir istek üzerindeki zaferinin sembolik bir ifadesidir. O, hiçbir zaman, ahlâki 

bilişteki eylemleri değiştiren bir ilerleme değildir, sadece bir kimseye diğerinin isteğinin 

sonucunu iyi veya kötü olarak isimlendirmeyi sağlayan bir ölçüdür(praksis). Buna göre ahlâki 

dâhi, bir keşifçi değil, bir icat edici olacaktır. O, ne ahlâki biliş yollarını tanır, ne de gösterir, o 
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sadece eylemde bulunur ve insanları kendisi ile beraber sürükler. Ahlâki kodlar, onun 

isteklerinin daha sonra bir araya getirilmiş sonuçları ve yönlerinden başka bir şey değildir.244

                Scheler burada, gerçeğin ahlâki nominalizmin düşündüğü gibi olmasının, yani 

hiçbir objektif ahlâki olgunun olmamasının, iyi ve kötünün, fizikteki uzlaşımsal ölçümlere 

benzeyen ve insan eylemlerinin uzlaşımsal ölçümü üzerine dayanan olguların keyfi yorumları 

olmasının gerçeklere uymasının söz konusu olup olmadığı sorusunu sormaktadır. 

                 Ona göre her şeyden önce, duygusal ifadeler ve gönüllülük ifadeleri ile değer 

yargıları arasında açık ve kesin bir faklılık vardır. Duygusal bir ifade ile (örneğin güzel bir 

tablo karşısında “ah!” deme gibi ), değer yargıları arasında sadece bir derece farkı değil, bir öz 

farklılığı vardır. Buradaki “ah” ne herhangi bir şeyi simgeler, ne de her hangi bir şeyi 

kasteder; o sadece bir duygu durumunu ifade eder. Hâlbuki değer yargıları, tabloda bulunan 

bir şeyi kasteder ve belirtirler. Böyle bir değer yargısında bulunduğum zaman benim, his 

durumlarıma yönelmem veya onların birinde yaşamam söz konusu değildir. Çünkü ben 

değerli şeylerin içeriklerine yönelirim ve o objelerde yaşarım. Bu objelerdeki güzel ve 

sevimlinin kavranışının içerisine ne kadar duygu durumu girerse girsin ve onlar ne kadar 

farklı yollarla ifade edilirse dilsin, onlar hiçbir zaman onlar güzel ve sevimlinin kastedildiği 

anlamda kastedilmezler. Aynı şey, “bu kırmızıdır” ifadesi için de geçerlidir. Bir şeyi görünce 

ben bu yargıyı yaptığım zaman ben, kırmızı bir şeyi görünce benim gözlerimde belirli kas 

durumlarının gerçekleştiğini kastetmem.245

          Aynı şekilde, soylu bir eylem hakkındaki bir heves ifadesi veya düşük bir eylem 

hakkındaki bir isteksizlik ifadesi, özü itibariyle sadece “bu soyludur” veya “bu düşüktür” 

şeklindeki değer yargılarından değil, ayrıca olguların kendilerinde yatan bu niteliklerin mantık 

öncesi (prelojik) kavranışından da farklıdır. Bu heveslilik veya isteksizlik haklı çıkarılabilir 

veya çıkarılamaz, fakat onlar her zaman, temellerini, objelerde yatan değer içeriklerinin 

kavranışında bulurlar. Çünkü ben, bir kara parçasına değil, açık veya kapalı bir şekilde 

kendisini gösteren, onun güzelliğine hayran kalırım. Basit bir gözlem bile bunu göstermeye 

yetecektir. Bunu tatmin edici bulmayan bir kimse, bu olguyu, değer kavrayışının bu tür 

duygulardan bağımsız oluşunda ve onların karşılıklı değişimlerinden bağımsız oluşunda da 

açıkça görebilir. Değer tecrübesi ile bağlantılı olan, egonun (benin) duygu durumları ve bu 

duygu durumlarının ifadeleri, değerlerin kavranışında ve bu değerde bir küçülme olmaksızın, 

aldırışsızlık noktasına kadar azalabilirler. Bu yüzden biz, bir yeteneğin değerini, bir 

düşmanımızın ahlâki bir değerini bile, bir heves ve onun ifadesi olmadan sakince 
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onaylayabiliriz. Fakat bu değerler tam olarak verilirler. Ayrıca, bizim duygu durumlarımız ve 

onların ifadeleri çeşitli değişimlere uğrarken, değer gözümüzün önünde sabit (sürekli) kalır.246

Değer verdiğimiz ve büyük bir saygı duyduğumuz bir kişi ile karşılaşınca ,-bizim değer 

bilinçliliğimizi ve değerin kendisini içermeksizin–yüzlerce farklı duygu durumu tarafından 

kuşatılabiliriz(örneğin sevinç, öfke, kin, övgü, gücenme vb.).Bu duygu durumları, belirli 

değerlere değil, bizim bedensel hazır bulunuşluğumuzun da ait olduğu somut durumlara 

bağlıdır. Bir değer yargısı, bir arzu ifade etmez. Biz hiçbir zaman, mümkün bir arzu 

tarafından gerçekleştirilemeyecek olan değerleri kavrayabiliriz. Örneğin geceleyin 

gökyüzünün ve yıldızların ululuğunu, bir kişinin ahlâki değere sahip kişiliğini vb. 

kavrayabiliriz. Böylece, bizim kavrama sonucu olarak bildiğimiz ve bizim için var olan bir 

arzunun yöneliminde olmayan değerler vardır. Bunlar, bizim aynı zamanda kendilerine karşı 

koyduğumuzu bildiğimiz değerlerdir.247

              Ayrıca, Scheler’e göre, bir dileğin veya bir niyetin başkasının niyetini 

yönlendirmek amacı ile bildirimi ile, bir değer yargısının iletimi, hatta o an hazır olan bir 

değerin dolaylı anlatımı arasında özsel bir fark vardır ve bu farklılığın ne kadarının “sen şunu 

yapmalısın” ifadesinin çift anlamında saklı olduğunun önemi yoktur. Gerçekten, biz 

insanların birçok ahlâki özelliğini, onlara doğru her hangi bir arzu ve yönelim olmaksızın 

tarihsel araştırmalardaki veya sanattaki iletişim aracılığıyla kavrarız. Ve eğer değerler, sadece, 

olgusal ve mümkün arzuların her hangi belirsiz X’leri olsaydı, değer dünyamız son derece 

fakir olurdu. Çünkü bizim, nasıl ki renkler ve seslerle yan yana (karşı karşıya) eylemde 

bulunuyorsak, aynı şekilde değerlerle de yan yana eylemde bulunduğumuz açık bir olgudur. 

Bu durumlarda biz genel ve objektif bir dünyayı hedef alırız ve onu subjektif kavrayış 

farklılıklarından ve kendileri ile onun bölümlerine yöneldiğimiz ilgi derecelerinden ayırt 

ederiz. Aynen, aynı rengi görüp, aynı sesi işitip onlar hakkında yargıda bulunmamız gibi, aynı 

değerleri hissetmeye, onlara göre şeyler hakkında yargılarda bulunmaya yöneliriz. Bir 

kimsenin iyiliği ve yeteneği hakkında konuşurken veya bir eylemin yaratıcılığı hakkında 

konuşurken durum budur.248

                 Scheler’e göre değerler hakkındaki bu görüş, renklerin ve seslerin illüzyondan 

ibaret olduğu şeklindeki metafizikler tarafından da engellenemez. Çünkü bu görüş, bu 

metafizikleri önceleyen bir arka plana dayanmaktadır. O halde, bir değer yargısı belirli bir 

tarzda eylemde bulunmak ve istekte bulunmak için gizli bir rica veya buyruk değildir. Her 

değer yargısı, yeterli bir sezgisel bilişe elverişli ve muhtaç olan bir içeriğe doğru yönelir. 
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Dileklerin ve arzuların ifadesi ve bildirimi henüz varolmadan önce, obje benzeri bir şeyi 

kasteden ve belirten “bu adam iyidir” gibi değer yargıları vardır. Eğer, nominalizmin en iyi 

kendi terimlerinde açığa çıkacağına inandığı olgular olmasaydı, nominalizmin, değerlerin 

sadece aksiyolojik olarak ilgisiz olgulara işaret eden semboller olduğu teorisine nasıl 

ulaştığını anlamak zor olurdu.249

             Scheler’e göre hayatı gözlemleyen herkes şunu açıkça görür ki, insanların aynı 

özellikleri, aynı edimler hem onaylamanın hem de onaylamamanın (kınamanın ) ifade 

formlarına sebep olabilir. Burada, yargılardaki aynı edim ve kişiye ilişkin A’nın ve B’nin 

bulduğu olgu farklılıkları ile açıklanabilecek bir farklılık veya her birinin farklı bir tarafına 

dikkat ettiği olguların farklı yanları da kastedilmemektedir. Burada kastedilen, özdeş tarafları 

ve özdeş olguları ilgilendiren farklılıklardır. Veya burada, şu veya bu bileşenin son kararı 

daha güçlü etkilediği somut karmaşık olgularla ilgili yargılardaki farklılıklar da 

kastedilmemektedir. Burada, kendilerinde ortaya çıkmış olduğu diğer özellikler ve edimlerle 

somut ilişkilerin ayırt edilmiş çeşitli edim türlerini ilgilendiren değerlendirmeler 

kastedilmektedir. Örneğin belirli bir edimi, birisi önemsiz olarak başkası “cesurâne” olarak 

değerlendirdiği zaman veya bir edimi birisi “alçak gönüllüce”, başkası “korkakça” olarak 

veya bir kişiliği birisi “onurlu” başkası “kendinî beğenmiş “olarak değerlendirdiği zaman 

durum budur.250

            Burada, cesur, önemsiz, alçak gönüllü, onurlu, korkakça ve kendinî beğenmişliğin 

spesifik bağımsız olguları belirtip belirtmediği veya onların aynı durumlara övücü ve kınayıcı 

fonksiyonları açısından uygulanıp uygulanmadığı sorusu sorulabilir. Övgü veya kınama 

ifadelerinin uygulamasında belirleyici olan faktörün, böyle durumlarda, bu olgularla 

karşılaşan kişilerin değişik ilgi durumları olduğu gözükmektedir. Bunu, aynı kişi veya olay 

hakkında, farklı politik, ekonomik ve sosyal partiler tarafından yapılan yargılarda daha iyi 

görebiliriz. Bundan dolayı bu teori en fazla politikacılar tarafından kabullenilmiştir. Burada 

yine, alçak gönüllülük ve korkaklık, köle ruhluluk arasında bazı özelliklerin övgü diğerlerinin 

kınamayı hak edeceği temeli üzerinde herhangi objektif bir ayrımın olup olmadığı veya bu tür 

ifadeler arasındaki tek farklılığın onaylama veya kınama fonksiyonlarından oluşup oluşmadığı 

sorulabilir. Durum böyle olsaydı, ahlâki değer yargıları, eylemlere, insanlara ve karakter 

özelliklerine ilişkin olarak varolan ilgilerin bir rolünü sembolik olarak sergiler olurdu. Ahlâki 

yargılar, onlar için sadece bir işaret dili olurdu ve bu işaretlerin, ilgilerin bütün olarak 

özendirmesinden fazla bir şey olduğunu ima etmek bir tür mitoloji tasarlamak olurdu. 

                                                 
249Aynı yer. 
250 A.g.e., s. 176. 

 83



Bununla beraber, biz bir olgu durumu ile ilgili olarak aynı değer yargısına sahip olduğumuz 

zaman, bunun sebebi, bütün ilgilerden ve arzulardan ayırt edilmiş ve herkes tarafından aynı 

şekilde kavranılmış aynı değer objesi değil, ilgilerin kendi aralarında varolan bir birlik(uyum) 

olacaktı.251

            Scheler’e göre, bu olgular alanı ahlâki nominalizmin hatalarını en iyi şekilde 

göstermektedir. Çünkü bu olgular, sadece objektif bir değer teorisi ile anlaşılmakla kalmaz, 

aynı zamanda onu gerektirir de. Burada insanların niçin ilgi ve isteklerini, değer yargılarına 

anlatım vermek yerine, değer yargıları içerisinde beslediklerini sormak zorunludur. Onlar, 

belirli bir edim türüne yönelik ilgilerini niçin , “bu şekilde eylemde bulunmak iyidir veya 

kötüdür, övgüye değerdir veya kınamaya layıktır”  şeklindeki yargıları dile getiren 

önermelerde gizlerler? Nominalizm, bunu açıklayamaz; sadece bu tür davranışların halis 

mucize olduğunu söyler. Örneğin, niçin, bir ticaret biriminde bir araya gelmiş ve grevde olan 

bir grup, greve gitmeyen insanları, farklı ilgilere sahip insanlar olarak değerlendirmek yerine, 

ahlâki açıdan kötü olarak kabul etme eğilimindedir? Biz eğer, bağımsız ve niteliksel olarak 

ayırt edilmiş ahlâki olguların var olduğunu kabul edersek bu durumu anlamaya başlarız. 

            Scheler’e göre, bizim kendi ilgilerimize ve grubumuza hizmet eden şeyleri iyi, 

aksini ise kötü olarak nitelendirme yanlışlığı bizde ne kadar derinlerde yer etmiş olursa olsun, 

o, ancak otonom değerler varolduğu için ve onlar somut durumlarda kavranabildiği için 

mümkündür. Öyleyse, ilgi, ahlâki değerlerin saf duygusunu, saf objektif sezgisini açıklamaz; 

aksine onu aldatır. İlgi ahlâki tecrübeyi değil, sadece ahlâki aldatmayı açıklar. Burada veya 

başka yerde, normal durumu yanılsamalı olana benzeterek açıklamak metodolojik bir 

yanlıştır.(örneğin hallüsünasyonu açıklamak için kullanılan şartlarla, algıyı açıklama girişimi 

gibi)252

             Yararcı bir kimse için, “ahlâki olan yararlıdır” önermesinin, sanki bütün yararlı 

edimler ahlâki olarak övüle gelmiş gibi, ”yararlı olan ahlâkidir” önermesine 

dönüştürülemeyeceği çok açık olmalıdır. Bu özel olgu ancak ahlâki değerlerin onaylama, 

kınama, övgü, tenkit eylemlerinden kesin bir şekilde ayırt edilmesi ile anlaşılabilir. Ahlâki 

değerler bütününün kendisinin, yararcıların inandığı gibi, yararlı ve onun karşıtına bağlı 

olması gerçek olmaktan çok uzaktır. Eğer öyle olsaydı yukarıdaki önerme ters çevrilebilirdi. 

Aslında toplumsal olarak onaylanmış bir etikte bile, otonom değer nitelikleri hedef alınır. 

Fakat burada bu niteliklere uyan şeyler, onlar ancak aynı zamanda toplumun ilgilerine yararlı 

veya zararlı oldukları zaman toplumsal olarak övülür veya kınanır. Başka bir deyişle, 
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yararlılık ve zararlılık burada, mümkün sosyal övgü ve onaylamanın bir başlangıcı olarak 

(eşiği olarak) fonksiyonda bulunur; onların varlığının şartı olarak veya değerlerin ahlâki veya 

ahlâk dışı olduğunu belirleyen bir faktör olarak değil.253

              Scheler’e göre ahlâki yararcılık bize sadece, iyi ve kötünün sosyal övgü ve 

yergisinin teorisini verdiği halde, iyi ve kötünün kendisinin teorisini verdiğini düşünmüştür ve 

onun hatası burada yatmaktadır.254

           Öyleyse, özel ahlâki tecrübenin inkârı ve onu, kendileri değer ilgisiz olan süreçlerin 

işaretlerine indirgemek mümkün değildir. Scheler’e göre nominalizmden ayrı olmakla 

beraber, otonom ahlâki değer fenomenini reddetmekte onunla aynı olan başka bir görüş daha 

vardır.255 Bu görüşe göre, niyetler, edimler vb. ile ilgili değerlendirmeler, niyetteki, 

edimlerdeki onların uyması gereken değerlerin kendileri ile karşılaşmaz; aksine ahlâki bir 

değer, sadece değerlendirmenin içinde veya değerlendirme yoluyla görülebilir(Eğer değerleri 

üreten değerlendirmenin kendisi değilse). Nasıl ki “doğru” ve  “yanlış”, olumlu ve olumsuz 

yargılar üzerinde düşünme sonucu doğan kavramlarsa, aynı şekilde, iyi ve kötü de ahlâki 

değerlendirme üzerinde düşünme yoluyla soyutlanır. Bu tür eylemler, varsayımsal olarak 

keyfi olarak veya arzunun mekanizmi yoluyla olmak zorunda değildir; fakat kendisine göre 

belirli bir değerlendirmenin (bazıları buna belirli bir “onaylama” veya “kınama”, “sevme” 

veya “nefret etme” der) doğru veya yanlış olarak karakterize edildiği orijinal bir kanunluluğun 

sonucudur(Herbart, Brentano). Buna göre, bu yasaları ve değerlendirme tiplerini açığa 

çıkarmak ve kendilerinden bir değerlendirmenin doğduğu fikirleri ve ölçüleri araştırmak 

etiklerin görevidir. lk olarak Herbart(1776–1841) tarafından ileri sürülen (o da Adam 

Smith’ten(1723–1790) ödünç almıştır), daha sonra Franz Brentano tarafından geliştirilen bu 

teori en azından bir noktada nominalizme benzer: O, ahlâki değerleri, yargısal eylemlerin bazı 

türlerinin sonuçları yapar.256 Herbart’a göre bu teorinin ana noktalarından birisi, ahlâki 

değerlerin ruhsal süreçler olmaması ve onların kendi türlerinin nedensel yasalarına göre 

sorgulanmasının zorunlu olmasıdır. Fakat bu sorgulamada hiçbir değerin bulunamayacağı 

kabul edilir. Bundan dolayı, belirli bir duygu, ancak ben kendimi bir değerlendirmede suçlu 

olarak düşünürsem suçlu olur; böyle bir yargı olmaksızın, duygu tamamen değer ilgisiz bir 

obje olur. Bu teoriye göre, etik artık özgürlük problemi ile ilgilenmez. Buna göre niyet ve 

eylemde bulunma nedensel olarak belirlenebilir ve ben onların varlığını tamamen 
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kavranılabilir ve makul yapabilirim; fakat değerlendirme, onları daha az açık ve daha az 

belirgin olmayacak bir şekilde yargılar.257

           Scheler’e göre, daha yakından bakılınca problemin bu şekilde çözüm girişimlerinin, 

gerçek nominalizm kadar temelsiz olduğu görülecektir. Değerlendirmeler olarak 

isimlendirilen ve yargılardan tamamen farklı olan bir eylemler sınıfı olmuş olsaydı bile, bu 

eylemlerin neyi hedef aldığı, neye yöneldiği ve hangi olgu durumlarında bu eylemlerin 

yönelimlerinin gerçekleştiği hâlâ cevapsız kalacaktır. Ve biz mantıksal yasalardan farklı olan 

ve doğru ve yanlış değerlendirmeleri üreten değerlendirme yasaları sınıfı varolduğunu kabul 

edersek, böyle bir doğruluk bütün değerlendirmelerde aynı olacaktır ve bu yüzden biz farklı 

ahlâki değer niteliklerinin (örneğin suçsuz, yardım sever, soylu vb.) nasıl ortaya çıktığını 

anlayamayız.258

          Dahası, bir değerlendirme eylemine referansta bulunmanın doğru ve yanlış 

kavramları yerine, iyi ve kötü kavramlarını nasıl üreteceğini anlamak zordur. İyi veya kötü 

olarak hedef alınan bu değerlendirme eylemi değil, aksine bu eylemin yöneldiği niyet, eylem 

veya kişidir. Scheler’e göre burada bir aldatmacanın olması kuşkusuz mümkündür: Bir ahlâk 

yargıcı bizi amansızca ve sertçe yargılarken kendisini övgüye değer ve ahlâki açıdan iyi 

bulabilir; o iyi ve kötü hakkında yargılayıcı bir şekilde konuşur ve kendisinin iyi ve hatta 

kendi yargılamasının iyi bir edim olduğuna inanır. Fakat bu gerçekte aldatmacadır. Ahlâki bir 

şeyi değerlendirmek, hiçbir anlamda ahlâki bir edim değildir. O, formal olmayan değer 

yüklemli bir yargılama eylemidir.259

        Ahlâki bir niyet eylemi, ondan doğru veya yanlış bir değerlendirme yapıldığı veya 

yapılabildiği için iyi veya kötü değildir. Onun gerçekleşmesinde, her mümkün 

değerlendirmenin kendisinde karşılığını bulması gereken bir değer niteliği vardır. Eğer iyi ve 

kötü olan sadece yargı alanına ait olsaydı, ahlâki alanın hiçbir bağımsız olgusu olmazdı ve her 

hangi bir olgusal hayatta hiçbir memnun edici tablo (kişinin kendi ahlâklılığının resmi) 

olmazdı. Ahlâki bir kişi, niyetinde iyi olmaya çalışır, fakat o , “ben iyi bir adamım” yargısında 

bulunmak için iyi olmaya çalışmaz. Ayrıca ahlâki bir eylem bu eylem üzerinde her hangi bir 

yargı olmaksızın gerçekleştirilebilir. Bir yargı ne bir şey yapar ne de bir şey kurar. Gerçekte 

en iyiler kendilerinin en iyi olduklarını bilmeyenlerdir, Paul’un deyişiyle, kendilerini 

değerlendirmeye cesaret edemeyenlerdir.260

                                                 
257 Aynı yer. 
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            Scheler’e göre yargılama eylemlerinden ayrı özel değerlendirme eylemlerinin 

olduğunu varsaymak da ma’kul değildir. Fakat eğer iyi ve kötü ifadeleri, bu eylemlere 

referansla ve onların doğru ve yanlış gerçekleşimine referansla yerini bulacaksa veya onlar 

böyle bir gerçekleşimden soyutlanarak elde ediliyorsa bu böyle olmalıdır. “A, güzeldir” veya 

“A, iyidir”, şeklindeki yargılardaki özne –yüklem ve tüm yargıda verilenin bütünü, “A, 

yeşildir” veya “A, serttir”  yargılarındaki ile aynı elemanlara sahiptir. Burada tek fark 

yüklemlerin içeriğindedir.261

         1) DEĞER VE GEREKLİLİK 
             Scheler’e göre, ayrıca, değer yargılarının, ontolojik bir ilişki yerine bir gereklilik 

ilişkisi veya yapılması gereken ilişkisi belirttiği veya iyi ve kötünün sadece bu gerekliliğin 

farklı türlerini temsil ettiği söylenemez. Veya herhangi bir tecrübe edilmiş gerekliliğin, bir 

değer yargısı için zorunlu bir temel görevini yaptığı söylenemez. “Bu resim güzeldir” veya 

“Bu adam iyidir” şeklindeki önermelerin anlamı bu resim veya adamın herhangi bir şey 

olması gerektiğini ima etmez. O resim güzeldir ve o adam iyidir; onların bu veya başka bir 

şey olma gereklilikleri yoktur. Bu olgular basitçe bir olgu durumunu verirler ve ancak belirli 

koşullar altında gereklilik olgusunu verirler. Örneğin “O, iyi olmalıdır” yargısındaki gibi. Bu 

gereklilik sadece, öznenin olgusal, deneysel bir insan değil, fakat onun idealindeki insan 

olduğunu belirtir. Değer yargılarının bir gereklilik ifade eden yargılara indirgenemeyeceği 

gerçeği (olgusu), değer yargılarının alanının gereklilik yargılarının alanından çok geniş 

olduğu gerçeğini açıkça gösterir. Biz taşıyıcılarının şöyle veya böyle olması gerektiğini 

söylemenin anlamsız olduğu durumlarda değer yargıları kurabiliriz. Doğa nesnelerinin bütün 

estetik yüklemlerinde durum budur. Ahlâki alanda bile gereklilik eylemde bulunmanın belirli 

tekil türleriyle sınırlıdır. Schopenhauer’un gözlemlediği gibi, bir “istenmesi gerekir “ ifadesi 

saçmadır, Eylemlerin durumunda, tabiî ki, “bu iş iyidir” önermesinin, “bu işin yapılması 

gerekir” anlamına gelip gelmediği sorulabilir. Fakat iyi kendi varlığında bir kişiye atfedildiği 

zaman durum aynı değildir. Gereklilik üzerine dayanan herhangi bir etik, bir gereklilik etiği 

olarak, kişinin gerçek değeri ile ilgili olarak hata yapar ve onu göz ardı eder; böyle etikler 

kişiyi sadece yapılması gereken olası işlerin herhangi bir X’i olarak göz önünde 

bulundurur.262

           Scheler’e göre, aslında gerçek bunun tam karşıtıdır. Biz, her ne zaman bir 

gereklilikten bahsetsek bir değerin kavranışı geçekleşmiş olmalıdır. Ne zaman, bir şeyin 

olması gerektiğini söylesek, pozitif bir değer ile bu değerin mümkün reel taşıyıcıları (bir şey, 
                                                 
261 A.g.e., s. 183. 
262 Aynı yer. 
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bir olay vb.) arasında bir ilişki sezilir. Bir eylemin yapılması gereken olması, o eylemin 

değerinin yöneliminde gerekliliğin bulunduğunu varsayar. Yani, bu gereklilik, özü itibariyle, 

değer ve gerçeklik arasındaki ilişkiye dayanır; fakat gereklilik bu ilişkiden oluşmaz.263

         Her gerekliliğin temelini bir değerde bulduğu ve tersinin söz konusu olmadığı 

şeklindeki ilkeyle ilgili olarak, var olmayan (veya henüz var olmayan)  içeriklerin bir 

gerekliliği vardır ve öyleyse böyle bir gereklilik hiçbir değere sahip olmaz, şeklinde bir itiraz 

yapılabilir. Bu itiraza göre, gereklilik ifadeleri böyle olmadığı halde, değer yargıları sadece 

var olan bir şeyle sınırlıdır. Fakat Scheler’e göre bu söz konusu itiraz temelsizdir. Çünkü 

değer yargıları, var olan objelere de ait olsa da, onların sadece var olan objelere ait olduğu 

doğru değildir. Değerler, daha önce de geçtiği gibi, deneysel, somut şeylerden, insanlardan 

veya eylemlerden soyutlanmış kavramlar değillerdir; yine onlar, bu tür şeylerin soyut, bağımlı 

noktaları değildirler. Onlar, taşıyıcılarının reel varlığından, ideal varlığından ve 

varolmayışından ve içeriklerin özelliğinden bağımsız olarak kavranan bağımsız 

fenomenlerdir. Bu yüzden, olgusal bir değer, olgusal olmayan içeriklere atfedilebilir. Örneğin, 

yeteneksiz bir kimse yerine yetenekli bir kimsenin başkan olması gerekliliği, bir olgu durumu 

olarak, gerçekte yetenekli kişi başkan değilse bile bir değere sahiptir ve o değere sahip 

olduğundan dolayıdır ki “öyle olması gerekendir”. Gereklilik her zaman temelini, mümkün 

taşıyıcısı açısından düşünülen bir değerde, yani, bu ilişki ışığında düşünülen bir değerde 

bulur. Durum ancak böyle olduğu zaman biz ideal bir gereklilikten bahsedebiliriz. Bu 

gerekliliğin karşısında, içeriği gerçekleştirilmesi gereken mümkün bir niyetle (istekle ) ilişkisi 

olan bir gereklilik vardır, “ödev (görev) gerekliliği”. Birinci tür gereklilik, “adaletsizlik 

olmamalıdır” önermesinde içerilir; ikinci tür gereklilik ise “sen adaletsizlik yapmamalısın” 

önermesinde içerilir. Böylece, bir değer bir şeyin gerekliliğinden oluşmaz. Çünkü eğer böyle 

olsaydı, değerlerin farklı içerikleri kadar sonsuz sayıda farklı gereklilik türleri ve modları 

olması gerekirdi. Çünkü değerler sadece varolan şeyleri ve varolmayan şeyleri kapsamaz; 

ayrıca, bir değerin varolmayışından varlığa geçişini de, yani gerekliliğin kendisinin değerini 

de, ilgilendirir. İdeal gereklilik, varolan ve varolmayan içeriklerle sınırlıdır ve böyle bir 

geçişte temellenir; bunun aksine ödev gerekliliği özellikle varolmayan değerlerde temellenir. 

Gerekliliğin çıkarsanmış ve sınırlanmış doğasını açığa vurması buradadır. Hegel(1770–1831), 

haklı olarak, temelini gereklilik kavramında, hatta ödev gerekliliğinde (Kant) bulan ve 

gerekliliği temel (primordial)  bir etik fenomen olarak gören bir etiğin, ahlâki değerlerin 

olgusal dünyasını açıklayamayacağını söyler. O ayrıca haklı olarak, ödev gerekliliğinin içeriği 
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gerçekleşir gerçekleşmez, yani bir buyruk veya norm edimlerde gerçekleşir gerçekleşmez, 

aynı içeriğin artık ahlâki bir olgu olmaktan çıkacağını görür.264

            Bununla birlikte Scheler’e göre, gereklilik ifadesinin, genelde, henüz varolmayan 

gelecek olaylara, varlıklara ve eylemlere uygulanmasından, gelecekle ilişkinin gerekliliğin 

özünde bulunduğunu çıkarmak yanlış olacaktır. Gereklilik, bizim geleceğe yönelik 

çabalamamızla zorunlu olarak ilişkili değildir. Şimdiki zaman ve geçmiş zamanla ilgili olarak 

da bir gereklilik hakkında anlamlı bir şekilde bahsedilebilir. Kant, kategorik imperatifin, “hiç 

olmamış ve hiç olmayacak olsa da”  olması gereken şeyi emrettiğini söylediği zaman bunu 

kastetmiştir. Aslında gereklilik, olgusal bir varlıktan veya olaydan, yani iç algıdaki bir 

duygudan veya zorunluluğun bilincinden soyutlanarak elde edilmez; o, yapılması gereken 

veya olması gereken olarak kavranmak için ilk önce dış varlığın verilmişlik tarzlarında 

kavranmak zorunda olmayan içeriklerin otonom bir verilmişlik tarzıdır. Bu iki alanın 

içerikleri ne derece örtüşürse örtüşsün, gerekliliğin içeriklerinin dış varlık alanında içerilmesi 

zorunlu değildir. Bununla beraber, ideal gereklilik özü itibariyle temelini değer ve gerçeklik 

arasındaki ilişkide bulur; oysa ödevin gerekliliği reel olmayan bir değerin gerçekleşimine 

yönelik bir niyete sahiptir. Bu yüzden, gerçekleşmiş bir değerin ödeve uygun olması 

gerektiğini söylemek saçmadır.265 Öyleyse, ödev gerekliliği, değerler kendilerinin mümkün 

bir arzu tarafından gerçekleşimine yönelimde bulunuyor olarak düşünüldükleri sürece, 

değerlerin belirli bir alanına ilave edilen bir şeydir. Fakat değerler, yanlış bir subjektivizm 

türünün ileri sürdüğü gibi bir gereklilikten (olması gerekenden )oluşmaz. Değerler, aşkın bir 

ego veya özne(suje) tarafından deneysel egoya uygulanan zorunluluklar değildirler veya onlar 

empirik insana dışarıdan hitap edilen istekler, çağrılar veya sesler de değildirler. Bu tür 

hipotezler, eleştirilebilir sübjektif bir metafiziği destekleyen kurgulanmış yorumlardır. 

Aslında, bunun aksine, bütün normlar, emirler ve istekler –eğer onlar keyfi buyruklar olarak 

anlaşılmayacaksa –otonom bir varlığa sahip olan değerlerin varlığında temellenir.266

            Değerler, belirli bir tecrübe tarzına ait olan olgulardır ve bu yüzden, önermelerin 

geçerli olabilmesi için geçerli olan koşuldan dolayı, değer önermeleri bu olgularla 

uyuşmalıdır. Değer yargıları, doğru (hakikat )olabilmeleri için, her önerme gibi mantıksal 

olarak doğru olmanın yanı sıra, ayrıca bazı olgu türleri ile (değer olguları ile) de 

uyuşmalıdırlar.267
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 Scheler’e göre mantığın kurallarından farklı olarak estetik ve etik çıkarım kuralları ve 

özel estetik ve etik değer biçme kuralları yoktur. Fakat değer komplekslerinin estetik ve etik 

değerlendirme yasaları vardır. Ve bu yasalar yargı ve çıkarım formları değil, etik ve estetiğe 

birlik kazandıran ve onların tecrübelerine doğruluk veren belirli olguları ve içerikleri tecrübe 

etme yasalarıdır. Diğer yandan, o hakikat ve gerçek ile ilgileniyor diye mantık, etik ve 

estetiğin değer bilimi ile aynı düzeye konulamaz. Çünkü hakikat bir değer değildir. Tabiiki, 

hakikati arama eylemlerine bir değer atfetmek anlamlıdır. Ayrıca, bir önermenin hakikatinin 

kesinliğine bir değer atfedilebilir (aynen ihtimallerin değerinden bahsetmek gibi). Hakikatin 

bilgisi de bir değerdir; fakat böyle bir hakikatin kendisi bir değer değildir. O, aksine bütün 

değerlerden farklı olan ve bir yargının anlam içeriği olgularla uyuştuğu ve bu uyuşumun 

kendisi açıkça verildiği zaman gerçekleşen bir idedir. Bu anlamda bir değer yargısı, ayrıca 

“hakikat “ olmalıdır; fakat o,  yanlış da olabilir. Bununla beraber teorik bir yargının iyi veya 

güzel olmasını istemek veya bu tür yüklemleri ona yüklemek anlamsızdır.268

           Burada karşımıza şu soru çıkmaktadır: aynı obje ile ilgili olan teorik bir yargıyı 

karşılayan olgu durumları ile bir değer yargısını karşılayan olgu durumları arasındaki ilişki 

nedir? Başka bir ifadeyle değer kompleksleri ile olgu durumları arasındaki ilişki nedir? Değer 

komplekslerinin zorunlu olarak, olgu durumlarında temellenip temellenmediği veya ondan 

bağımsız bir olgu olarak verilip verilemeyeceği veya bir olgu durumunun verilebilmesi için 

bir değer kompleksinde temellenmesinin gerekip gerekmediği cevaplanması gereken 

sorulardır. Scheler’e göre bu sorular ancak değer teorisi şimdiki bulunduğu noktadan çok daha 

ileriye götürüldüğü zaman cevaplanabilecektir.269

       Scheler’e göre ne görev (ödev) kavramı ne de norm kavramı etik için bir hareket 

noktası teşkil edebilir. Yine onlar iyi ve kötü ayrımını verecek bir ölçü olarak da fonksiyonda 

bulunamazlar. İnsan, doğumundan itibaren birçok normla yüz yüze gelir, o bunlardan 

hangisini yapmalıdır? Eğer, mümkün en yüksek değeri gerçekleştirdiği görülen normu 

gerçekleştirmek zorunda olduğu söylense hiçbir zorluk kalmayacaktır. Fakat bu teorilerde, bir 

değeri normun belirlediği varsayılmaktadır.270

1.1.Ödev Kavramının Analizi 
      Scheler’e göre, etiğin, temelini ödev idesinde bulduğu kabul edilemez.  Bir kimse 

Kant’ın bu ideye yüklediği büyülü karakteri ve ödev fikrinin sebep olduğu pragmatist bakış 

açısını gözden çıkardığı zaman, bu daha açık bir şekilde ortaya çıkacaktır. Analiz edilmesi 
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gereken dört nokta vardır: İlk önce, ödev iki yönden bir zorunluluk ve zorlamadır. O, 

eğilimlere karşı bir zorunluluk ve zorlamadır. Yani benim içimde canlanan ve benim 

tarafımdan tecrübe edilmiş bir arzu olmayan her şeye: açlık, susuzluk, cinsel eğilimler vb.’ne 

karşı bir zorlamadır. Ödev, ayrıca bireysel istek (niyet) açısından da bir zorunluluk ve 

zorlamadır. Yani eğilimlerin doğasından farklı, benden gelen ve kişi olarak benim tarafımdan 

gerçekleştirilen arzulara ilişkin bir zorlamadır. Kant’ın ileri sürdüğü gibi bu zorunluluk 

yönlerinden sadece birincisi değil her ikisi de ödeve aittir. Öyleyse, şurası açığa çıkar ki, saf 

gerekliliğin içeriği veya değerinden dolayı istenilen bir şey, ilk önce karşı bir eğilimle 

karşılaştıkları zaman ve ayrıca bireysel bir isteğin karşısına konuldukları zaman veya ondan 

bağımsız olarak konuldukları zaman ödev (görev) olur. Biz bir şeyin, niyetin, edimin iyi 

olduğuna yönelik açık bir görüşe (kavrayışa ) sahip olduğumuz zaman, hemen ödev hakkında 

konuşmayız. Aslında, bu görüş (kavrayış) tümüyle yeterli ve ideal bir şeklide mükemmel 

olursa, bu kavrayış, kavrayış ve istek arasına girebilecek bir zorunluluk ve zorlama faktörü 

olmaksızın isteği açıkça belirler.271

            Bu, ödev idesinin ikinci karakterini de açığa vurur. Ödeve uygun bir istek özü 

itibariyle, böyle bir kavrayış üzerine dayanan ahlâki düşünceyi kurutur veya en azından bu 

kavrayıştan bağımsız olarak gelişir. Ödev fikrinde içerilen gereklilik, bir edimin veya bir 

niyetin açık sezgisine dayanmaz ve onun zorunluluğu, kör bir iç buyruğun tecrübesidir. Bu 

ödevde buyrulan şeyin olgusal olan ve açıkça tecrübe edilen bir değerle uyuşup uyuşmaması 

önemli değildir. Bizim hayat tecrübemiz defalarca şunu gösterir ki, ödevin rol oynaması, 

kavranış üzerine dayalı ahlâki düşünüşümüz zayıflamaya başladığı veya çok karmaşık bir 

durumu çözemediği veya çok önemli ahlâki sonuçları olan bir sorumluluktan kaçamadığı 

zaman başlar. Bir kimse, “bu benim görevim” veya “bu benim sadece görevim “ dediği 

zaman, kendisinde bulunan bir kavrayışı ifade etmekten çok, onda bir kavrayış için ruhsal bir 

çabanın bulunmadığını ifade eder. Örneğin, General Von York Tauroggen’de görevini 

yapmamıştır. Çünkü o, askeri görev bilincinin kendisine dikte ettiğinden çok daha fazlasını 

yapmıştır. O, daha yüksek bir ahlâki kavrayışı takip etmiştir. Ödevde, onun özüne ait olan bir 

körlük öğesi vardır. Eğer ödevin anlamı keyfi olarak yeniden tanımlanmazsa ve kelimenin 

kendisinin anlamı analiz edilirse, ödevde ilave zeminlerden yoksun ve aracısız bir şekilde açık 

olmayan bir emredici ses türünün olduğu açığa çıkar. Ödev, içeriden bir otoritedir. Onun 

zorunluluğu sübjektif olarak şartlanmıştır. O, objektif olarak olguların özsel değerinde 

temellenmez. Onun zorunluluğu, bu zorlayıcı itiş, evrensel bir geçerlikte verilse de (örneğin 

herkesin bizim gibi davranması gerektiğini bildiğimiz durumlar gibi.) subjektif olarak kalır. 
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Zorlamanın evrensel olarak geçerli bir iç itişi evrensel olarak verildiği için, objektif bir 

kavrayış olmaz. Diğer yandan, bu veya şu edimin objektif olarak sadece benim için iyi olduğu 

bilinci, o edimin, onun objektif tercih değerine yönelik bir kavranışında temellenmediğini ima 

etmez.272

         Üçüncü nokta: Ödev, dışarıdan gelen diğer buyruk türlerinin aksine, bizden gelir ve 

bizim içimizde yankılanır. Fakat bu buyruğun körlüğünü ortadan kaldırmaz. Dış bir otoritenin 

buyruğuna boyun eğmek  “itaat etme” değerinin kavranışı üzerine ve bizim kendi değerimizi 

aşan bir kimsenin değerinin kavranışı üzerine dayanabilir. Ve bu durumda bizim niyetimiz ve 

eylemimiz kavrayışa dayanmış olur. Bunun aksine, bir iç ödeve boyun eğmek, bu özel 

zorunluluğu takip etmemiz anlamında kör olabilir. Sadece içeriden olma, ödev fikrine hiç bir 

yükseklik kazandırmaz. Toplumsal öneri yoluyla, fakat bu önerinin bilinci olmaksızın bizde 

yankılanan buyruklar bile, içeriden geliyor ve eğilimlerle çelişiyor gözükür.273

          Dördüncü nokta: Ödev, özsel olarak negatif ve sınırlandırıcı bir doğaya sahiptir. 

Ödevin içeriği “buyruk” anlamında verildiğinde bile, bu içerik diğer içeriklerin imkânsız 

olmasına ilişkin bir içerik olarak verilir. Bizim zorunluluklarımız ilk önce, olmaması gerekeni 

takip eder. Ödev bu karakterini objektif olarak temellenmiş zorunluluk ile paylaşır. Bu 

durumda, zorunluluk ayrıca “karşıtı imkânsız olan” şeydir. Fakat her iki durumda da, bir 

değer olgusuna, olgu durumlarına veya değer kompleksine ilişkin açık bir kavrayıştan ayrıdır. 

Bu kavrayış, mümkün bir karşıtın düşüncesini bile gerektirmez. Yine ahlâki kavrayış, değeri 

söz konusu olan niyete karşı ortaya konulmuş, bir karşıt niyeti gerektirmez.274

               Scheler’e göre ahlâki kavrayış bütün bu durumlarda ödevin saf bilincinden 

farklıdır. Bize ahlâki açıdan açık ve iyi bir içerik olarak gelen ve kendisini bize ödev olarak 

dayatılmış eden ve bu yüzden hakiki ödev olan içerik de, sırf hayal edilmiş ödevin aksine, 

ahlâki kavrayışın bir objesidir. Bu yüzden bir ahlâki kavrayış etiği, ödev etiği ile 

karıştırılmamalıdır. Onlar birbirinin karşıtı durumdadır. 

            Fakat bu, ödev bilincinin, ahlâki kavrayışa giden bir patika olma açısından hiçbir 

öneminin olmadığı anlamına gelmez. Fakat bir otoritenin buyruğunu dinlemek veya geleneğin 

bize söylediği bir şeye dikkat etmek daha az önemli değildir. Bütün bunlar gerçekleştirilmiş 

bir ahlâki kavrayışın tasarruflu kullanımı için vazgeçilmez araçlardır.275 

           Scheler’e göre ödev hakkında söylenilenler norm için de geçerlidir. Bazı düşünürler 

tarafından niyet sürecinde objelerin kendilerinde hiçbir değer benzeri şey olmadığı iddia 
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edilmiştir. Varsayıma göre bütün bunlar, ruhsal hayatın basit öğelerinin değer ilgisiz 

kompleksleridir ve psikoloji tarafından belirlenir. Sadece bir norma veya bir ideale göre 

yapılan bir değer biçme bu şeylere bir değer yükleyebilir. Fakat genetik teorilerin iddiaları bir 

kenara bırakılıp, ahlâki hayatın olguları incelenecek olursa bu iddianın gerçek olmasının söz 

konusu olamayacağı görülecektir. Biz bir işe eğilim hissettiğimiz zaman, o işle ilgili bir değer 

biçmeden ayrı olarak, onun doğruluğu veya yanlışlığı ile ilgili olarak bir bilince sahibizdir. Bu 

eylemin daha önce ortaya konulmuş olması veya şu an hazır olan bir niyet olması zorunlu 

değildir. Örneğin o, dileğe ait bir içerik durumu olabilir veya o bizim daha önce hiç ortaya 

koymadığımız bir edim türü olabilir. Bilinçliliğin bu tür olgularını işitmenin ve onları fark 

etmenin sınırlı yolunda ilk önce “vicdan” denilen ve değer biçme eylemlerinde içerilmeyen 

şey vardır. Örneğin ben dün yapmış olduğum bir şeyden dolayı gerçek bir pişmanlık 

hissediyorsam veya günahlarımın tatlılığından gizli bir zevk alıyorsam, buradaki fark değer 

biçmedeki fark değildir; onlar, aynı duygu durumlarının nedensel yorumlarındaki farklılıklar 

da değildir. Burada yargı alanın dışında, temelde farklı olgular vardır. Tecrübe edilenler değer 

nüanslarının kendileridirler. Bu tecrübelerin, kendilerine sonradan yeni bir eylem yoluyla 

değer atfedilen, değer ilgisiz objeler olarak verildiğini kabul etmek imkânsızdır. Bu olgu, bir 

sürecin değeri, sürecin kendisi sadece kapalı ve belirsiz olarak kavrandığı halde onun değeri 

açıkça kavrandığı zaman daha açık bir şekilde gözükür. Fakat herhangi bir değer biçmede, 

değeri taşıyan sürecin az veya çok tam bir hazır bulunuşluğu zorunludur. Eğer biz değerleri, 

bir taşıyıcının hazır bulunması olmaksızın açıkça kavrayabiliyorsak, bir değer bilinci temelini 

bir değer biçmede bulamaz. Bundan dolayı bir insana yüksek bir değerin gerçekleşimini 

vadeden bir görev verilebilir. Bu kimse bu değeri açıkça ve belirgince arar; bu onun bütün 

enerjisini tüketebilir. O, kendisini bu ödevin değerine göre geliştirebilir. Fakat onun değeri 

veya onda gerçekleştirilecek olan değer belirsiz olmadığı halde, onun ödevinin kavramsal ve 

tasvirsel içeriği belirsiz olmaya devam edebilir. Onun yapmak zorunda olduğu şeyin idesi 

bazen geri çekilebilir; fakat onun yapmak zorunda olduğu şeyin değeri onun yoluna ışık 

tutmaya ve onun şu anki hayatını aydınlatmaya devam eder.276Onun ödevinin bu değeri şimdi 

onun için merkezi önemdedir; bu değer onu önemsiz şeylere bağlanmadan kurtarır, yine onu 

daha önceden kuşatmış olan alışkanlıklardan da kurtarır. Ve böylece onun olgusal mevcut 

hayatı,  bu değerin sezgisinin yokluğunda işleyeceği tarzdan farklı bir tarzda işler. Dahası 

ahlâki kımıldanmaları kaynağında nasıl yakalayabileceğini bilen herkesin aşina olduğu dikkat 

çekici bir fenomen vardır: Biz, bu memnuniyetin kendisine yöneldiği özel işi, edimi gerçekte 

bilmeksizin günün edimleri hakkında derin bir memnuniyet hissedebiliriz; ve biz düne doğru 
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veya bir insana doğru yönelimde, herhangi ilgili bir suçun (günahın) baskısını, bu yönelimde 

yatan şeyin ne olduğunu kendimize göstermeksizin hissedebiliriz. Böyle durumlarda eylemin 

değeri bizim için açıkça mevcuttur; fakat biz sadece, belki onu daha sonra bu yönelimde 

yerleştirerek, eylemin kendisini ararız. Biz bir objenin değerine, onu varlığı aynı açıklık ve 

tamlıkla verilmeksizin, sahip oluruz ve biz bunu hatırlama alanından bağımsız olarak 

yapabiliriz. Örneğin biz bir resmin (şiirin) güzelliğini, bu değerin hangi faktörlere  (örneğin 

renk, tasarım, ritim, kompozisyon vb.) bağlandığını söyleyemeden, açıklıkla kavrayabiliriz. 

Aynı şey, aradığımız değere sahip bir şeyle tecrübede karşılaştığımız zaman ortaya çıkan 

“yerine getirme” fenomeni için de geçerlidir. Bu tür değer niyetleri görsel değişikliklerden 

bağımsız olarak değişir ve birincisi ikincisine rehberlik yapar. Aslında biz taşıyıcılarını daha 

fazla analiz ettikçe bu oranda eriyen (kaybolan) geniş bir değer grubu vardır. Bu, bir dönem 

sesler dünyası ile bilimsel olarak ilgilenmiş ve bir müzik eserini böyle bir analitik tutumla 

dinleyen herhangi bir kimse tarafından bilinen bir olgudur. Yine bir resmin bu tür bir analizi 

de benzer şekilde, her bir sanat değerinin kavranışını bozar.277 Fakat diğer yandan, bir değerin 

ortaya çıkması objenin daha fazla analizine iliştirildiği zaman, bu söz konusu objenin analizi 

değil, fakat daha arıtılmış değer farklılığının analizidir(örneğin duyusal hazlarda, şarabın ve 

yemeğin tadını daha iyi anlayanlar gibi.). 

            Scheler’e göre bu söylenilenler, ahlâki değerlerin kaynağını değer biçmede ve 

belirli idelere ve normlara uygun değer biçme kanununda bulan filozofların pozisyonuna 

götüren yanlış varsayımları açığa çıkarmıştır. Birçok durumda hareket noktası ruhsal 

süreçlerin kendilerinin hiçbir değer içermediği ilkesi olmuştur. Buna göre eğer onlara bir 

değer atfedilirse, bu değer onda yokken atfedilmiş olur veya onlara tayin edilmiş olur ve bu 

bir ide, ölçü, amaç veya norm temeli üzerinde yapılmış bir değer biçme eylemi yoluyla 

yapılabilir. Fakat bu düşünürlerin varsayımlarında bir hata vardır; çünkü daha önce belirtildiği 

gibi, bütün dünyada böyle bir ölçü, norm veya amaç nereden gelir veya herhangi bir ölçüyü 

seçmek niçin keyfi olmasın. Bu filozoflar hiçbir zaman değer ilgisiz ruhsal süreçlerin 

psikolojik varsayımına nasıl ulaşıldığını sormamışlardır ve onların hatası 

buradadır.278Scheler’e göre, psikoloji okumamış bir kimsenin, değerlendirme yapmadan 

gözlemde bulunmayı ve psikolojik olarak düşünmeyi zor bulması olgusu değerlerin varlıklara 

bir şekilde sonradan ilave edilmiş şeyler olmadığını açıkça göstermektedir. 

             Scheler’e göre değer fenomeni, ruhsal ve fiziksel arasındaki ayrımdan tamamen 

bağımsızdır. Aynı şekilde, ruhsal tecrübede verilen değerler, gerçek ve açıklamacı psikoloji 
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tarafından varsayılan ruhsal tecrübenin olgusal kompleksinden bağımsızdır.279Ruhsal ile iç 

sezginin (bütün aracısız verilmişlik türleri anlamında sezgi ) edim yönünde kavranabilen her 

şeyi anlarsak, ruhsal tecrübenin değerlerinin onlarda verildiğini söylemek zorunludur. Bu 

değerlerin onların diğer belirlenimlerine göre daha baskın bir şekilde verildiğini söylemek bile 

zorunludur. Her hangi bir değer biçmeden ayrı olarak, intikam güdüsüne bir olumsuz değer 

bitişiktir. Buna göre dostluk duygusunun gerçek bir tecrübesi, olumlu bir değere sahiptir. Bu 

anlamda, her tecrübe, duyguda bir aracısız ve sezgisel değer nüansına sahiptir ve bizim, 

değerlere doğru, belirli bir emir veya başka bir tecrübeyi dengeleyebilecek bir tecrübenin 

yokluğu tarafından yönlendirildiğimiz doğru değildir. Fakat ruhsal, iç sezgide verilen olarak 

değil de veya “tam ruhsal hayat olarak” değil de, bu tam ruhsal hayatın bir bileşeni olarak 

tanımlanırsa, o zaman bu ruhsalda hiçbir değer verilmez.280

         Scheler’e göre bu oldukça karışık olgu durumlarının yanlış anlaşılması, ruhsalın 

değer ilgisiz alanına atfedilecek ve ona bir değer verecek değer biçme kanunlarını, normları 

ve ölçüleri aramaya sevketmiştir. Fakat hiç kimse bunların bütün dünyanın neresinde 

bulunabileceğini açıklayamamıştır. Bu arayış ayrıca, bir kimse buyruğun keyfi eylemlerinden 

ve Nietzsche’nin teorisi gibi teorilerden kaçınmaya çalıştığı zaman vuku bulmuştur. 

Nietzsche’ye göre değerler, değer ilgisiz fenomenlerin içerisinde üretilir veya değer ilgisiz 

fenomenler içerisinde yorumlanır; hiçbir ahlâki değer yoktur sadece olguların ahlâki yorumu 

vardır. Burada, ruhsal tecrübenin değerlerinin nasıl ortaya çıktığını sormak zorunlu olmuştur. 

İlk önce, bu teoride, ruhsal hayatı tecrübe etme eylemleri, tecrübe edilmiş ruhsal yaşamla 

karıştırılmıştır. İkincisi, kendilerinde değerlerin hâlâ verildiği bu tamamıyla tecrübe edilmiş 

ruhsal yaşam, iç algının objesi olarak kalan kalıntı ile karıştırılmıştır. Tecrübelerin değerlerini, 

onların ortaya çıktığı biricik yer olan, değer tecrübelerinde ortaya çıkan verilmişlik olgusuna 

geri götürmek yerine, bazıları bu tür değer tecrübelerini sırf tecrübelerin değerine 

indirgemeye çalışmıştır. Burada şunun da belirtilmesi gerekir ki değer tecrübeleri ruhsal 

alanın dışıyla, yani fiziksel olanla da aynı orjinallikle ilişkilidir ve onlar dış ve iç sezginin, 

başkası ve kendi sezgisinin her ikisinde de ortaya çıkabilir. Üçüncüsü, tecrübe değeri, 

uzlaşımsal bir ahlâkın normlarına ve ölçülerine göre değer biçmeye döndürülmüştür.281
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       1.2. Değer ve İdeal Gereklilik 
    Scheler genel olarak gereklilik içerisinde, ideal gereklilik ve bir istek ve arzu üzerine 

empoze edilen gereklilik arasında ayrım yapmaktadır.282 Ona göre ödevden, normdan 

bahsedildiği zaman söz konusu olan ideal gereklilik değil, onun zorunlu olan bir şey olarak 

belirlenimleridir. Bu ikinci tip gereklilik birincisine bağlıdır. Çünkü her ödev ayrıca, bir istek 

eyleminin ideal olması gerekliliğidir. Eğer ideal gerekliliğin bazı içerikleri bir arzuya verilir 

veya gönderilirse bu o arzuya bir istek sunacaktır. Bir isteğin böyle bir tecrübesi, böylece 

ideal gerekliliğin kendisi değil, fakat onun sonucu olacaktır. Bu istek, kendini zorlanmış 

olarak bilmenin iç emri tarafından veya “bulunmayış” tan gelen buyruklar, öğütler ve 

tavsiyeler gibi emredici eylemler tarafından vurgulanır.283  

      Scheler’e göre hakiki buyruklar, yanlış buyruklar olan pedagojik buyruklardan açıkça 

ayırt edilmelidir. Pedagojik önermelerin altında sadece tavsiye vardır. Tavsiyenin doğası şu 

formda içerilir: “Bunu yapman senin için en iyisidir ve ben senin, senin için en iyi olan şeyi 

yapmanı isterim”. Fark buradadır; tavsiyede biz iyi veya kötü olanla ilgilenmeyiz, fakat 

sadece bir bireysel istekle ilgiliyizdir. Dahası, tavsiyedeki istek eylemi, bir eylemin hitap 

edilen kimse tarafından gerçekleştirilmesi gerektiğini değil, fakat onun bu eylemi yapması 

gerektiğini ima eder. 

          Scheler’e göre, kendisinde bir şeyin ideal gereklilik olarak ve aynı zamanda 

yapılabilecek olarak verildiği durumdan  “erdem” kavramı doğar. Erdem, yapılması gereken 

bir şeyi yapmaya yönelik aracısız bir şekilde(hemen) tecrübe edilmiş güçtür.284 Ahlâki 

düşüklük kavramı ideal gereklilik ve yapılabilirin aracısız kavranılmış karşıtlığında temellenir 

veya başka bir deyişle, ideal gereklilik olarak verilen bir şeyle karşı karşıya olan “yapamama” 

veya güçsüzlüğün aracısız kavranışından doğar.285  

       Filozofa göre, eğer Spinoza ve Guyau’nun (1854–1888)  (ve daha birçoklarının) 

düşündüğü gibi gereklilik sadece daha yüksek bir “yapabilirliğin” bilinci olsaydı hiçbir erdem 

olmazdı sadece yeterlilik olurdu.286

          İdeal gerekliliği isteme veya yapma, eğer gerekliliğin içeriği değer yönünden, genel 

olarak geçerli normların içeriğini geçiyorsa erdemlidir. İdeal olarak yapılmaması gereken bir 

şey, eğer yoksunluktan dolayı yapamama aracısız bir şekilde verilirse “mazur görülebilir” 

olabilir, fakat bu yapamamazlık evrensel olarak geçerli normlarla çelişmemelidir. Erdemli ve 

“mazur görülebilir “kavramlarına karşı çıkanlar bir şeyin ya ödeve uygun ya da ödeve aykırı 
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olabileceğini ve bu yüzden “mazur görme” veya erdemlilik gibi bir şeyin olmadığını ileri 

sürerler. Onlara göre, bu iki kavram da heteronomluğu yani bir otoritenin ödev emirlerinin 

eleştirisiz kabulünü varsayar. Fakat Scheler’e göre bu ancak ideal olması gereken temelini 

objektif değer kavrayışında değil de ödev bilincinin iç zorunluluğunda bulsaydı böyle olurdu. 

Durum böyle olmadığından, bu sav “ödevin sonsuzluğu” savı gibi, savunulamaz bir savdır.287

             Scheler’e göre ideal gereklilik ve değerler arasındaki ilişki temelde iki aksiyom 

tarafından yönetilmektedir:  Pozitif bir değere sahip bir şey “olması gerekendir” ve negatif bir 

değere sahip olan bir şey “olmaması gerekendir”. Bu aksiyomlarda kurulan iç bağlantılar 

karşılıklı değil tek taraflıdır; her ideal gereklilik temelini değerlerde bulur, fakat değerler ideal 

gereklilikte temellenmez. Diğer aksiyomlara göre, bütün değerlerden, sadece değerlerin 

varlığına (veya yokluğuna ) dayananların gereklilik ile aracısız bir ilişkiye girdiğini görmek 

kolay olacaktır. Bu aksiyomlar şunlardır: “Pozitif bir değerin varlığının kendisi pozitif bir 

değerdir; negatif bir değerin varlığının kendisi ise negatif bir değerdir vb.” Değerler prensip 

olarak, var olma veya var olmamaya karşı kayıtsız olarak verilirler. Diğer taraftan, her 

gereklilik değerlerin varlık  (veya varolmama) alanı ile ilişkilidir. Bu, dilin kulanımında 

açıkça gözükmektedir. Biz , “Bu durumda böyle davranmak güzeldi” diyebiliriz, fakat “bu 

böyle olmak zorundaydı diyemeyiz”, fakat sadece “ bu böyle olsaydı iyi olurdu”  diyebiliriz. 

Yani gereklilik, içeriğinin bir değer olarak mümkün varlığına veya varolmamasına karşı bu 

derece kayıtsız değildir. Her gereklilik öyleyse, bir şeyin olmasının gerekliliğidir. Bu sebepten 

dolayı iyi, güzel vb. değerlerinin özlerinin yerlerini tutacak şekilde özel bir “gereklilik –

varlığı” kategorisi yoktur. Bundan şu çıkar ki, biz bir şeyin olması gerektiğini söylediğimiz 

her zaman, bu bir şey aynı eylemde varolmayan olarak veya bir olmaması gereken durumunda 

varolan olarak kavranılır. Fakat gereklilik daha önce de belirtildiği gibi, gelecekle her hangi 

bir ilişkiden tamamen bağımsızdır. İdeal olması gereken ve olmaması gereken şimdiki zaman 

ve geçmiş için de geçerlidir. Bundan dolayı Kant “iyi, her hangi bir yerde hiç olmamışsa bile 

olması gerekendir” derken haklıdır. Yine bu sebepten dolayı gerekliliği olgusal bir “gelişime “ 

indirgemeye yönelik girişimler yanlıştır. Bu, “olması gereken şeyi” dünyanın (Hartmann 

(1882–1950)), hayatın (Spencer (1820–1903)), veya kültürün ( W.Wundt (1832-1920)) 

olgusal evrimsel eğiliminden çıkaran ve bu gelişimin yönünde yer alan olayları, niyetleri ve 

eylemleri olması gereken şeyler olarak, bu yöne karşıt olanları ise olmaması gereken şeyler 

olarak belirleyen bütün bilinen evrimsel etik teorileri için geçerlidir.288Scheler’e göre gelişim 

kavramının pozitif veya negatif bir değeri gerçekleştirmeyi amaçlayan değişikliklerin bir 
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serisi olarak belirlenebileceğini varsaymak yanlıştır ve gelişimin özüne bir amaç atfetmek 

özellikle yanlıştır. Çünkü bu karakterler sadece, gelişimim özüyle hiçbir ilişkisi olmayan 

gelişimin içerisindeki “ilerleme”  ve “gerileme” kavramlarına uygulanabilir. Gelişim, sadece 

bir bütünün tamlığında bir artıştır ( yükseliştir). Onda içerilmiş hiçbir değer kavramı yoktur. 

İşte bu sebepten dolayı, hiçbir değeri veya amacı varsaymayan gelişimin yönü kavramı pozitif 

ve negatif değer yüklemlerinin bir taşıyıcısı olabilir. Diğer yandan, eğer gelişim Rickert’in 

anladığı gibi bir değerde temellenseydi negatif değerlerin hiçbir ilerlemesi ve pozitif 

değerlerin hiçbir gerilemesi olmazdı ve her gelişim pozitif değerli olurdu. Fakat pozitif olarak 

olması gereken olarak verilen bir şeyin özünde, aynı zamanda ve aynı eylemde “var olmayan 

“ olarak verilme vardır. Burada Scheler’in temel iddiası şudur: kendisine gerekliliğin 

referansta bulunduğu değerin yokluğu, olması gerekenin bütün yargılarında varsayılır veya 

olumsuz bir değerin varlığı, bütün olmaması gereken önermelerinde varsayılır. 

                Scheler’e göre içeriği saf varlık olan, hiçbir gereklilik varlığı olmadığından, her 

zaman olması gerekene karşıt olarak bir olmaması gereken vardır. Bu olmaması gereken 

gerekliliğin farklı bir niteliği olarak anlaşılmalıdır. O, yokluğun olması gerekliliğinden kesin 

bir şekilde ayırt edilmelidir. Tabii ki varlık veya yokluk, olması gereken veya olmaması 

gereken olsun bir gerekliliğin içeriğine de ait olabilir. Olumlu değerler olması gerekene 

negatif değerler olmaması gerekene uygulanır.289

               Her hangi bir olumlu önermenin nihai anlamı, örneğin “dünyada adalet olmalıdır” 

önermesinin, zorunlu olarak bir olumsuz değere yani olumlu bir değerin yokluğuna referansta 

bulunur. Olmaması gerekenin varsayımı ise negatif bir değere yani olumsuz bir değerin 

varlığına referansta bulunur. Buradan şu çıkar: Gerekliliğin kendisi hiçbir zaman, pozitif 

değerin ne olduğunu belirleyemez. O, sadece pozitif değerleri negatif değerlerin karşıtı olarak 

belirler. Her gereklilik, sadece olmaması gerekirlik değil, olumsuz değerlerin atılmasına doğru 

bir yönelimdir, fakat o hiçbir zaman olumlu değerler koyamaz.  

                       Scheler’e göre, eğer gerekliliğin bütün eylemleri, olgusal varlıkları önemli 

olmaksızın varolmayan olarak verilen değerlere aitse, gerekliliğin olumlu önermeleri, 

varolmayan olarak verilen değerlere ait olmalıdır. Fakat aksiyoma göre, pozitif bir değerin 

varlığı olumlu bir değerdir, pozitif bir değerin yokluğunun kendisi negatif bir değerdir. 

Buradan mantıksal olarak şu çıkar: Gerekliliğin bütün olumlu önermeleri negatif değerlere de 

aittir ve gerekliliğin pozitif önermeleri ayrıca, sözlü olarak ve onların oluşum tarzlarına göre 

pozitif değerlerin isimlerini içerdiğinden (örneğin “iyi olması gerekendir”), pozitif değerler 

ancak negatif değerlerin (kötülüklerin ) karşıtları olarak kastedilirler. 
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            Scheler’e göre hiçbir değer zorunluluğu yoktur; sadece değerlerin özsel iç 

bağlantıları vardır. Fakat gerekliliğin bir zorunluluğu vardır. Fakat pozitif bir değerin bu 

zorunluluğu, bununla beraber, pozitif değerin karşıtının bulunmamasının gerekliliğidir. 

Öyleyse her gereklilik önermesi, içermediği bir pozitif değere dayanır. Çünkü , “olması 

gereken şey” orijinal olarak, hiçbir zaman bir iyinin var olması değil, fakat bir kötünün var 

olmamasıdır.290

              Bundan dolayı, bir gereklilik önermesi, hiçbir zaman pozitif olarak iyi olan bir 

şeyin kavranışını yalanlayamaz ve bu kavrayış böyle bir önermenin arkasına konulamaz. 

Örneğin eğer ben, benim için neyin iyi olduğunu bilsem, yapmam gereken şeyin ne olduğu 

hususunda kuşkuya düşmem. Çünkü gereklilik,  benim neyin iyi olduğunu bilmemi önceden 

varsayar. Ve ben iyi olanı tam ve aracısız olarak bilirsem, böyle bir hissetme (bilme), bir 

“benim bunu yapmam gerekir” önermesine gitmek zorunluluğu olmaksızın benim isteğimi 

hemen belirler.291

              Öyleyse, hareket noktası olarak ödev fikrini reddeden onun yerine ideal gerekliliği 

kabul eden bir etik, aynı zamanda değerin varlığı ile gereklilik arasındaki yukarıdaki 

aksiyomatik ilişki ile uyum içerisinde negatif eleştirel bir karakteri kabul etmelidir. Bu etiğin 

bütün tutumu, pozitif değerleri onların karşıtları olarak negatif değerlere referansla elde etme 

şeklindedir. Fakat burada ideal gerekliliği ödev gerekliliği ile karıştırma veya ideal gerekliliği 

ödev gerekliliğinden çıkarma eğilimi varsa o zaman bütün ahlâki değerlerin varlığı hakkında 

bir üzüntü (karamsarlık) ve bir tür negativizm zorunlu olacaktır. Scheler ‘e göre eğer, ödev 

gerekliliği anlamında bir gereklilik iyinin özüne ait olsaydı ve iyi onun içinde oluşsaydı, 

gerçekleşmiş olarak bir iyi zorunlu olarak iyi olmaktan kesilecekti ve ahlâki olarak kayıtsız 

(ilgisiz) bir şey olacaktı. İyi gereklilik alanında o derece sıkı saklanmış olacaktı ki, o özünü 

kaybetmeksizin olgusal varlık alanına giremeyecekti. 

            Scheler’e göre sadece, varoluşsal alana ve gerekliliğe karşı kayıtsız ve her 

gerekliliğin temelini oluşturan bir değer fikrinden hareket etme, bizi bütün değerlere karşı 

olan yıkıcı ve eleştirel negativizmin temel hatasından kurtarabilir. Değerleri, var olmaya ve 

gerekliliğe karşı orijinal olarak kayıtsız olarak görmek yerine, sanki onlar mevcut olgulardan, 

aksiyomlardan, insanlardan ve iyi şeylerden vb. soyutlanarak elde edilmiş gibi, değerleri 

orijinal olarak bir varlık alanına ait bir şeymiş gibi tanımlamaktan kaçınmak gerekir. Bu hata 

zorunlu olarak, Hegel’in de en sonunda kurban gittiği, tarihselin haklı çıkarılması ve ona 
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hayranlığa götürür. Bu da onun eleştirdiği durumdan daha az hatalı değildir. Bütün evrimsel 

etikler, onunla beraber bu hatayı paylaşır.292

  1.3. Değer ve Normatif Gereklilik 
  Scheler’e göre “iyinin olması gerekir”, şeklindeki ideal gereklilik, onun içeriği aynı 

zamanda, onun mümkün gerçekleşimi aracılığıyla arzuda tecrübe edildiği zaman bir talep 

olur. “Ben olması gereken için ne yapmalıyım” sorusu, ancak bu temel üzerinde mümkündür. 

Genel olarak gereklilik Rickert(1863–1936) ve Lipps’in(1851–1914) betimlediği gibi sadece 

ve orijinal olarak bir istek veya tecrübe edilmiş bir zorunluluk olsaydı bu soru hiçbir zaman 

sorulamazdı ve “gereklilik önermelerinin kör kuvveti” diye bir problem var olmazdı. Fakat bu 

sorunun cevabı, özel bir arzunun ve niyetin var olması için, ayrıca ideal bir gerekliliğin 

olduğudur. 

       İdeal gerekliliğin bir niyet isteği olabilmesi için bir emretme eylemi –onun isteğe 

(iradeye) bir otorite veya gelenekle ulaşması önemli değildir- her zaman varsayılır. Bu aynı 

zamanda ödev kavramı için de geçerlidir. Scheler’e göre Herbart, her ödev (görev) fikrinin bir 

buyruğun zorlamasına dayandığını vurgulamakta haklıdır. Bir otorite tarafından konulmayan 

ve havada uçuşan bir ödevden bahsetmek (Kant’ın yaptığı gibi) anlamsızdır. Bir kimse 

kendisine emir veremez veya kendisine boyun eğemez; bir kimse sadece bir şeyi yapmaya 

karar verir ve bu şey onun isteği üzerinde zorlayıcı olan bir şey olabilir. Bir kimse yine kendi 

kendisine ancak bir başkasının (örneğin Tanrı’nın ) önünde söz verebilir. Yine Herbart’ın 

haklı olarak belirttiği gibi bir “kendini –zorlamadan” bahsetmek anlamsızdır. Kendine karşı 

görevler vardır, fakat zorlayan ve zorlanan aynı şeymişcesine hiçbir kendini zorlama yoktur. 

“Ben kendimi bunu yapmaya zorluyorum”  ifadesinde, bir kimse sadece başka birisi 

karşısında bir şeyi başarmayı veya yapmayı görev olarak tanıdığını ifade eder.293

          İdeal gerekliliğin özüne göre, gereklilik hakkında, ancak bir değer, varolmayışında 

verildiği zaman konuşulabilir; böylece özü itibariyle bir buyruk, bir arzunun ilişkili olduğu 

varsayılmış bir değer için geçerlidir. Buradan şu açığa çıkar ki, her hangi bir buyruksal etik –

örneğin hareket noktasını nihai ahlâki fenomen olarak ödevden alan ve iyi, kötü, fazilet ve 

aşağılık kavramlarını sadece ondan çıkarmaya çalışan bir etik- daha başlangıçtan negatif, 

eleştirel ve baskıcı bir karaktere sahiptir. Sadece insan doğası hakkında değil, aynı zamanda 

ahlâki eylemlerin doğası hakkında kurgusal bir güvensizlik bütün bu etiklerin temellerinde 

varsayılır. 
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            Fakat Scheler’e göre, Schopenhauer’in yaygınlaşmasına yardım ettiği bir durumu 

takip ederek, bütün dinî etiklerin, özellikle iyi ve kötüyü Tanrı ‘ya geri götürenlerin zorlayıcı 

bir karaktere sahip olduğunu varsaymak ve Kant’ın etiğini ahlâk yasasının temeli olarak 

kutsal iradenin hâlâ devam eden bir anlayışının sadece bir sonucu olarak görmek tamamen 

yanlıştır. Oysa bu, sadece bazı dinî etikler için geçerlidir. Örneğin Yahudi etiği ve skolâstik 

etik için geçerlidir ki bunlar iyi ve kötü idelerini, yasalar koyan bir iradeye yani Tanrı’nın 

iradesine götürürler. (Hâlbuki Kant iyi idesini, formal olmayan bir değere indirgemek yerine, 

yasaya uygun bir niyet idesine –Tanrı’nın yasası değil, otonom rasyonel iradenin yasası –

indirger.) Bunun tam karşısında iyinin, Tanrı’nın iradesinde değil onun özünde yattığını ve 

bütün iyi işlerin Tanrı’da olduğunu savunan çok derin fikirler vardır. Burada ahlâki kavrayış 

eylemi ve onu takip eden niyet, Tanrı’nın eyleminden ayrı olarak verilir ve yaşanır; fakat 

bilişin ve niyetin kutsal eylemlerinin içeriği ile uyuşur bir şekilde ve onunla özdeş olarak 

verilir ve bunun böyle olduğu aracısız bir şekilde tecrübe edilir.294Öyleyse, bütün normatif 

yasalar ve zorunluluklar, iyi ve kötünün, onlar böyle bir temel dinî tecrübede veriliyor olarak, 

sezgisel içeriğinden çıkarsanmış olarak kabul edilir. Bundan dolayı kutsalın içeriği ve insan 

eylemleri arasındaki bu rastlaşmayı gerçek bir özdeşlik noktasına kadar vurgulamak son 

derece korkunçtur. Pantheizm böyle yapmış ve insanda düşünenin, isteyenin, sevenin 

Tanrı’nın kendisi olduğunu ileri sürmüştür. Aynı şekilde, sonlu insanın istemli eylemlerini, 

sadece kutsal buyruklara ve zorunluluklara bir boyun eğme olarak düşünmek de yanlıştır.(On 

Emirde varsayıldığı gibi).295

       Scheler’e göre bütün buyrukların, eğer böyle bir şey varsa kategorik imperatifin bile, 

zorunluluğu, ancak onlar bir ideal gerekliliğe ve dolayısıyla ona ait olan değere ait olduğu 

zaman haklı çıkarılabilir. Onlar böylece doğru olma ve yanlış olma yargılarının objeleri 

olurlar. Gerçekte burada bir emrin veya yasağın doğru (haklı) olması ve yanlış (haksız) olması 

ile onların ait olduğu irade arasında özel özsel bir ilişki vardır. Bir buyruk, buyruğun içeriği, 

eş zamanlı olarak, buyurulan kimseye bir ideal gereklilik olarak verildiği zaman, bir emir 

veya yasak olur. Bir emrin doğru (haklı )olmasının ilk şartı, buyurulan kimseye bir ideal 

gereklilik olarak verilen bu doğru olmanın, aynı zamanda objektif bir “olması gereken”, yani 

bir iyinin olması gerekliliği olmasıdır. Bu koşul, yalnız başına bir buyruğun haklı çıkarılmış 

bir buyruk veya bir yasak olması için yeterli değildir. İkinci şart, emretme ve yasaklama adına 

irade beyan eden kimsenin ayrıca ideal olması gerekene karşı (onun zıddına )bir eğilim 

görmesi gerekir ve bir buyruk veya bir yasak, ancak bu durumda objektif olarak doğrudur 
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(haklıdır). Diğer taraftan bu tür karşı koyma eylemlerinin bulunmadığını kavramak 

mümkünse ve emir ve yasaklar buna rağmen veriliyorsa, emretmede veya yasaklamada örtük 

olan eylemin kendisi ahlâki açıdan olumsuz bir değerin, ahlâki kötünün bir taşıyıcısı olur. 

İdeal gereklilik emredildiğinde bile bu böyledir. Dahası bu tür emir eylemlerinin özünde bir 

kötünün gerçekleşimine veya mevcut bir iyinin ertelenmesine doğru bir yönelim vardır. Ve bu 

tür eylemlerin başka bir kimse tarafından anlaşılmasının “ahlâki karşı koyma” türü bir şey 

gerektirmesi tesadüfî değil zorunlu bir şeydir.296 Emredilen şeyin ideal gerekliliği hakkında 

iki öznenin de aynı kavrayışa sahip olduğu durumlarda bile karşı koyma eylemini doğuran bu 

içeriğin emredilmişliği veya yasaklanmışlığıdır. İyiyi onun kavrayışına sahip olduğu için 

kendi düzenine göre yapacak olan bir kimse, şimdi söz konusu içeriğin buyruksal içeriğine 

karşı savunmacı bir tavır takınacaktır ve bu kötüye doğru bir eğilime sebep olacaktır. Böylece 

kavrayışın otonomluğu ödevin aynı idesiyle çatışma içerisine girer. Bu anlamda, zorunlu ve 

haklı kılınmış olmayan her buyruk ve yasak zorunlu olarak kötülük üretir ve kendisinde bir 

gücenme ima eden kötü bir istemli eylem olur. Bir iyi emredildiği veya bir kötü yasaklandığı 

zaman durum budur. Örneğin, bizim sevgimizin yolunu kesen bir şey emredildiği zaman, 

böyle bir emrin kendisi ciddi bir gücenme olarak tecrübe edilir. Burada sadece, saf bir kalbe 

yasakladıkları günahı öneren (akla getiren) ve bir kötülüğü isteğe yakın, mümkün bir proje 

haline getiren yasakları anmak yeterlidir.  

       Scheler’e göre sadece emredilebilir olanı iyi ve sadece yasaklanabilir olanı kötü olarak 

tanıyan bir etik  (Kant’ın, buyrulamayacağı için sevginin ahlâki değerini reddetmesi gibi) 

bütün normların özünde olan talebi yerine getirilemez yapar. Bu etiğin faydacılığı, olabilecek 

en pratiksiz olandır. Çünkü bu görüşün ahlâkçısı, normlarıyla ancak, olgusal olarak onun 

şiddetle karşı çıktığı şeyi üretme eğiliminde olduğunu fark edememiştir; yine o emir ve 

normları ile iyilik yapacak olan özgür ahlâki kişilerin (iyiyi o şey emredildiği için değil, onun 

iyiliğini gördükleri için yapan kimseleri) kavramış oldukları şeyi yapmalarına engel olacağını 

fark edememiştir. Emirlerin ve yasakların ilacını, bizim normal ahlâki beslenmemiz yapmak 

saçmadır.297   

          Filozofa göre,  normlar ve değerler arasındaki ilişki sadece genel olarak etik için 

değil, fakat ahlâk tarihi için de çok önemli sonuçlara sahiptir. Bütün emirler ve normlar 

tarihsel olarak ve farklı gruplarla, hatta aynı değerler tanındığında bile değişebilirler. Ve onlar 

ideal gerekliliğin aynı önermeleri onaylandığında bile değişmeye devam edebilirler. Çünkü 

normların anlamı, sadece ideal gerekliliklerle ilgili önermeler ve tanınmış değerler tarafından 
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belirlenmez. O, bu normların kendisine ifade edildiği arzunun orijinal değer yönelimi ile 

birlikte belirlenir. Eğer bu yönelim ideal gereklilik ile uyuşursa, bunun arkasından hiçbir 

buyruk gelmez. Ancak onlar ideal gereklilikle karşıt olduğu zaman buyruklar vardır. Aslında 

aynı değerlere sahip ve ideal gerekliliğin aynı önermelerine sahip buyruklardaki bu değişik 

olabilme imkânı karşıt anlamlı buyrukların temelini onlarda bulmasına izin vermektedir. 

Örneğin “kendi değeri başkasının değerine eşittir” prensibi temeli üzerine formülleştirilen 

buyrukları ele alacak olursak, tarihte bu prensiple uyuşan tamamıyla zıt normları bulabiliriz: 

“kendinden çok komşunu sev”, “ilk önce başkasına kendisinden verebilecek bir kişi olmaya 

çalış”.  Mandeville, arılar fablında bir toplumun kültürünün ve refahının bir kimse kendi 

ilgilerini ilerlettiği zaman gelişeceğini gösterir. Rückert’in, ”kendisini süsleyen bir gül aynı 

zamanda bahçesini de süsler” sözü yine bu düşünceyi, yani başkalarına hizmetin ancak hizmet 

eden kimse kendisini ilerletmişse ve kendi değerini en yüksek dereceye çıkarmışsa bir değere 

sahip olacağı düşüncesini içerir.298

            Scheler’e göre bu düşünme çizgisi boyunca değer problemi ve buyruk (zorunluluk) 

problemi genellikle bir birine karıştırılmıştır. Eğer bunlar bir birinden ayırt edilirse, şu açığa 

çıkacaktır ki, arzunun orijinal değer yönüne bağlı olarak tamamen karşıt buyruklar çıkabilir ve 

çıkacaktır. Kuşkusuz başkasının değerini kavramakta zorlanan, en azından kendi değerlerini 

kavramaktan daha zor bulan insanlar vardır. Diğer taraftan, kendinî feda etmede çok aşırıya 

giden ve kendi değerlerini görmek için çaba harcaması gereken insanlar da vardır. Birinci tip 

için, “diğerlerinin değerlerine dön ve her şeyden önce onlar için kaygılan!” buyruğu 

zorunludur; ikinciler içinse “başkaları ile ilgilenmeden önce kendinle ilgilen ve kendine 

dikkat et !” buyruğu zorunludur.299Kant kendi mutluluğunu aramayı emretmenin, herkes zaten 

doğal eğilimle onu aradığı için, anlamsız olduğunu ileri sürmekte hatalıdır. Kuşkusuz bu 

önermelerin uygulanabileceği insan tipleri vardır. F.Nietzsche’nin “sert ol, kendine dikkat et 

!”vb. şeklindeki buyrukları ana hatlarıyla bu psikolojik düzenlenişe sahip olarak görülmelidir. 

            Bu söylenilenler, Scheler’e göre, ahlâki normların emrettiği şeyleri insanların 

yapıları aracılığıyla çıkarmanın doğru olmadığını gösterir. W.Rathenau yaklaşık olarak şunu 

belirtir: “Bir insanın kanunlarından, onun yapısı hakkında ancak karşıt olarak bir şeyler 

çıkarılabilir. İsrail üzerinde dinî birlik çok sık ve çok güçlü bir şekilde vurgulandı; çünkü 

insanlar politeizme karşı derin bir eğilim içerisindeydi. Acımasız insanlar arasındaki 
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abartılmış anne-baba saygısı bizi onların yaşlıları attığı ve onlara kötü davrandığını 

varsaymaya götürür.”300

     Eğer bir insan için var olan fakat diğeri için var olmayan yasaklar ve buyruklar varsa 

emredilen şeyi veya yasaklanan şeye zıt olan şeyi yapmak birinci tarafından değerli olarak 

hissedilip ikinci tarafından hissedilmeyebilir. Fakat bir kimsenin emir ve yasakların 

gerektirdiği şeyleri zaten yapması durumu olabilir ve bu yüzden onlar normlara ihtiyaç 

duymazlar. Emirler ve yasakların sık görünüşü, kendisine emirlerin ve yasakların referansta 

bulunduğu değerin karanlık (pek tanınmamış )  olduğunu veya en azından arzunun değerin 

sezgisine karşıt bir süreç aldığını belirtir.301

         Bundan dolayı Scheler’e göre, değişik kesimlerden oluşan bir toplumda, örneğin 

farklı orijinal yaşam düzenlenişlerine sahip farklı ırklardan oluşan bir toplumda, bir birinden 

tamamen farklı normlar olabilir. Fakat bu aynı değerlerin ve ideal gerekliliğin aynı 

önermelerinin toplumun bütün üyeleri tarafından tanınmadığı anlamına gelmez. Değerlerin ve 

onların sıra düzenlerinin aynı olmasın, bütün insanlar için ve bir toplumun bütün üyeleri için 

aynı ahlâki normların geçerli olmasını zorunlu olarak gerektirmez. Aynı ahlâki değerlerin ve 

aynı değer sıra düzeninin mevcutluğunda oldukça farklı yasalar bulunabilir. Fakat bu olgular 

yüzünden, ahlâki değerlerin objektifliğine ve özdeşliğine karşı hiçbir şey söylenemez. Ahlâki 

kuşkuculuğu basitçe, tarih boyunca ahlâki normlardaki değişiklikleri, hatta bir insandaki 

değişiklik miktarını düşünerek kanıtlamaya çalışacak bir kimse bunu kolayca yapabilir; fakat 

o bir noktayı gözden kaçırır: Normlar ahlâki hayatın nihai (en temel )olguları değildir.302

          Dahası, gösterilmiş olduğu gibi, normlar sadece pedagojik olan bütün tavsiyelerden 

ve önerilerden farklıdır. Gerçekte normlar, emredici iradeler ve onların ait olduğu arzularla 

değişebilirler. Bunda, varolan doğal kanunlardan bütünüyle bağımsız olan ve bizimkinden 

farklı bir doğaya sahip insanlar için de geçerli olarak düşünülebilen ideal gerekliliğin 

önermelerinden ayrılırlar. Normlar, bu faktörlerin birisindeki değişikliklerle beraber 

değişirler. Fakat onlar yine de kendisiyle örneğin teknik önerilerin değiştiği doğaya nedensel 

bir bakıştan bağımsızdırlar, bu teknik öneriler aynı normlara nispetle büyük ölçüde değişir. 

Pedagojik tavsiye de aynı normlara nispetle büyük oranda değişir. Öyleyse ideal gerekliliğe 

ve değerlere nispetle normların değişme imkânını bir amacın gerçekleşimine (örneğin genel 

refah ) yönelik pedagojik tavsiye ve teknik kurallara ait değişim imkânına indirgemek 

mümkün değildir.303Her zorunlu gereklilik ideal gereklilik üzerine dayanan bir buyruğun ait 
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olduğu bir iradeyi varsayar. Her ödev belirli bir kişiye nispetle bir şeyi yapmaya ivedi bir 

zorlamadır. Biz bir şeyi yapmaya zorlandığımız gibi bir istek eylemi göstermeye 

zorlanamayız. Bununla birlikte bir zorlayıcı buyruk “yapmak isteme”  hakkındaki gönüllü 

kararlarda belirleyici bir faktördür. 

            Scheler’e göre her gerektirmenin ve her normun “yapmak isteme” eylemine 

referansta bulunduğunu görmek çok önemlidir. Ona göre bu, “iman ödevleri” ve  “sevgi 

ödevleri”nden bahseden birçok yazarı yalanlamaktadır. Eğer bu ifadelerden isteğin 

zorlanımları ile ilgili bir anlam çıkarılırsa, Kant’ın haklı olarak vurguladığı gibi o 

reddedilmelidir. Buyruklar veya normlar tarafından belirlenemezlik iman ve sevgi 

eylemlerinin özünde vardır. İman ve sevgi eylemleri için hiçbir zorlama söz konusu değildir. 

Fakat bu ifadelerle, bir kimsenin bir irade  (istek) eylemi yoluyla kendisini iman veya sevgi 

eylemi gerçekleştirebilecek bir duruma itme amacına yönelik norm ve buyrukların olduğu 

anlamını kastedersek bunların bir anlamı vardır. Örneğin biz birisine şöyle diyebiliriz: 

“kilisenin dogmalarının içeriği üzerinde yoğunlaş, ruhsal olarak bu dogmada yaşamaya çalış 

her şeyden önce bir iman eyleminin ön şartı olan bilişsel duruma kendinî getir!” Yine bir 

kişinin diğer bir kişi tarafından görülmemiş değerlerine işaret edebiliriz ve ondan kendisini bu 

değerlerin içerisine daha fazla daldırmasını isteyebiliriz. Fakat biz hiçbir zaman onu bu kişiyi 

sevmeye zorlayamayız.304 Eğer bir kimse “sevgi ödevlerinden” (sevgi zorunluluğundan) 

bahsederse sevgi eyleminin yerini iyilik yapma ve daha ileride iyi niyet alır. “İman ödevi” ve 

“sevgi ödevi”  ifadelerindeki büyük tehlike, bu eylemlerin belirli dış ve görülebilir 

göstergelerinin (örneğin bir kültün sembolik eylemleri gibi) bu isimleri (iman ve sevgi ) 

yalnız başına taşıyan ruhsal eylemlerin yerini almasıdır. Scheler’e göre “iman ödevi” sözünü 

yukarıdaki gibi mecazi anlamda almayan bir kimse, bir iman eyleminin dış ifadesini, örneğin 

imanı itiraf etme, kiliseye gitme vb.imanın yerine koyma hatasını işleyecektir. Çünkü 

gerçekte bir kimse bunları yapmaya zorlanabilir. Başka bir tehlike daha vardır: Şüphesiz 

“inanmak isteme” ve “sevmek isteme”gibi bir şey vardır ve bunların iman ve sevgi ile hiçbir 

ilişkisi yoktur; bu tür isteklerin varlığı bile her zaman iman ve sevginin yokluğunu belirtir. 

İman ödevinden ve sevgi ödevinden bahsederken bir kimse inanmak isteme ve sevmek 

istemeyi iman ve sevginin kendisine eş tutma veya onları eşit değerde görme aldanmasına yol 

açabilir.305

         Scheler’e göre Kant iman ve sevgi eylemlerinin emredilemez olduğunu görmekte 

haklıdır. Fakat onun, bir sevgi eyleminin emredilememesinden dolayı hiçbir ahlâki değere 
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sahip olmadığı şeklindeki çıkarımı bütünüyle yanlıştır ve ancak onun etiği için temel olan 

yanlış varsayımlarla kavranabilir.306Gerçekte Kant’a göre sevgi eylemi temelini, saf içeriğinin 

sevilmesi gerektiğine inanılan yasaya derin saygıda bulur. Bu sebepten ona göre saygı eylemi 

saygı eylemi sevgi eyleminden daha değerli ve daha temel olarak gözükür. Hareketi bir 

değerin yüksekliğinin aracısız sezgisini içeren sevginin aksine derin saygı verilmiş bir değerin 

duygusunu ve onun objesinin bir değerlendirmesini varsayar; bu sevgide olmayan bir 

durumdur. Scheler’e göre saygıya veya yasaya duyulan saygıya dayanan bir sevgi 

rasyonalizmin etikte ileri sürmüş olduğu en uç saçmalıktır. Ona göre, saygıyı gerektiren 

normu koyan kişinin kişisel değeri olmadığı sürece, yasal bir norm ancak normun ideal 

gereklilikteki temelinin indirgenebileceği değer sayesinde saygı gerektirir. Fakat bir yasaya 

sırf yasa olduğu için saygı göstermek saçmadır. Buyruksal bir forma ancak, değerlendirmeye 

ek olarak, eğer gerçekleşimi için bir şeyin emredildiği değer hissedilir bir şekilde verilmişse 

derin saygı duyulabilir.307

             Scheler’e göre iyi ve kötü kavramlarının belirli norm ve gerekliliklere bağımlı 

olması söz konusu değildir. Aksine, herhangi bir buyruğun veya iradenin yerleşmiş normunun 

içeriğinin ne dereceye kadar ideal anlamda olması gereken ve onun kuruluşunun ne dereceye 

kadar haklı kılınmış ve değerli olduğunu kontrol etmek zorunludur.308

              Scheler’e göre Kant bir eylemin ahlâki değerini onun maliyetine ve o eylemde 

bulunan kimse tarafından yapılan fedakârlıklara bağlarken yine hataya düşmüştür. Kant’a 

göre “Erdem bize bir şey getirdiği için değil, birçok şeye malolduğu için bu kadar değerlidir”. 

Hâlbuki Scheler’e göre, bir şeyin gerçekleşiminin daha fazla güç, iş, çaba vb. 

gerektirmesinden dolayı daha değerli olduğunu kabul etmek,  “manevi iç bulantısı 

(Ressentiment)” üzerine dayanan bir tür değer yanılgısıdır. Örneğin yazmış olduğu bir 

denemenin, onun üzerinde çok çalıştığı için özellikle değerli olduğuna inanan bir insan veya 

bir kimse için çok fazla fedakârlık yaptığı için, onu çok sevdiğine inanan bir insan veya bir 

inanç uğrunda ölenlerin (şehit olanların ) çokluğundan onun gerçek bir inanç olduğuna inanan 

bir kimse değer karışıklığına kurban gider. Bu nedenle şurası kesindir ki, hangi değerler söz 

konusu olursa olsun değerler maliyetlere ve fedakârlıklara indirgenemez. Aksine fedakârlıklar 

ve maliyetler, yani değerlere ve özellikle kendi değerlerine adanmışlıklar, ancak onlar açıkça 

daha yüksek değeri veya eğer aynı yükseklikteki değerler söz konusu ise değerlerin büyük 

miktarını gerçekleştirdikleri ve korudukları oranda daha değerlidirler. Harcanan maliyetler ve 

fedakârlıklar hiçbir zaman, bu değerlerin daha yüksek olmasını temin edemez ve hatta bunu 
                                                 
306 Aynı yer. 
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onaylayamaz. Bu temel önermeyi yalanlayan bir ahlâk teorisi, eğer kendine işkence ve acı 

çektirmekten zevk alma hastalığı değilse, doğru olmayan fedakârlık deliliğine ve olumsuz bir 

“iç bulantısına (Ressentiment)” dayanır309

            Scheler’e göre her ne kadar maliyet ve fedakârlık, kendilerine hizmet ettikleri 

değerlerin temelini oluşturmasa da, bu fedakârlık teorisi bir noktada haklıdır (bu haklılık onun 

en fazla aranan yerinde olmasa da): Biz kendimize “ iki şeyden hangisi benim için daha 

değerlidir?” veya  “ben iki kişiden hangisini daha çok seviyorum ?” sorularını sorduğumuz 

zaman kendimize “ben hangisini diğerine tercih ederdim?”  veya “bu iki kişiden ikisi de 

boğulurken önce hangisini kurtarırdım ?” sorularını sorarak bir düşünce deneyine girişiriz. 

Biz bu soruları sormaya, daha aşağı bir değer daha yüksek bir değere feda edilmelidir ve daha 

yüksek değer verildiği zaman daha aşağı değer feda edilir şeklindeki açık olgunun önceden 

kabul edilmesiyle başlarız. Sonra bu bir şeyi feda edebilme bilinci ortaya çıktıkça iki 

değerden hangisinin bizim için daha değerli olduğunu bulma yönünde ilerleriz. Bununla 

birlikte, bu süreç “feda edebilme bilincinin “ değerleri yarattığı ve onların yüksekliklerini 

belirlediği anlamına gelmez. Aksine burada biz, bizim kendi belirli ve kabul edilmiş 

değerlendirmelerimizin bir aydınlanması ile ilgiliyizdir.310

            Scheler’e göre şimdiye kadar söylenilenler, “maloluş”  ve “fedakârlığın” bizim 

diğer bir insan hakkındaki değer yargılarımız açısından önemini tam anlamıyla açıklıyor 

gözükmese de, şurası kesindir ki ahlâki değer ve ideal gerekliliğin onların gerçekleşimi için 

harcanan çaba ile hiçbir ilişkisi yoktur. Çünkü içerikleri iyi bir şekilde verilirse, ahlâki açıdan 

yüksek kişilik içeriğin gerçekleşmesi için daha az çabalayan ve daha az fedakârlık yapan 

kişidir. İyiye karşı en az karşı koymaya sahip kişi en iyidir. Fakat biz bir emir ve yerine 

getirilmesi uyulması gereken bir normla ilgilendiğimiz zaman farklı bir olgu ile karşı 

karşıyayızdır. Bu durumda normun temeli olan değer bu normdan ve ona boyun eğmeden 

bağımsızdır. Dahası emre itaat etmenin değeri, bu emre uyan kimselerin bu emre karşı koyan 

ne kadar şeyin üstesinden gelmek zorunda olduklarının önemi olmaksızın, her zaman aynıdır. 

Fakat içerisinde itaat etme eyleminin gerçekleştiği eylemler, daha fazla direncin üstesinden 

gelen eylemler daha değerli olacak şekilde değer açısından farklı olabilirler. Burada 

değerlendirme paradoksal gözükmektedir: Bir kişi yasaya itaati gerçekleştirme ona daha az 

şeye malolduğu zaman daha değerlidir; itaat etmenin değeri her zaman aynıdır; fakat eylemin 

değeri o daha fazla şeye maloldukça daha değerli olur. Bizim itaat etmenin sonuçları 

hakkındaki değer biçmelerdeki bu acımasız paradoks ancak bu maloluşların aynı ahlâki 
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yeterliliğe ve erdemliliğe sahip kişiler varsayıldığında değer biçme sorunu içerisine girdiğini 

gördüğümüz zaman açığa çıkar. Ve daha önce de geçtiği gibi her buyruk özü itibariyle negatif 

değerli bir şeye referansta bulunduğundan ve her haklı buyruk, onun ideal 

gerekliliğinin(buyruğun değil) aksine bir çabayı varsaydığından  -çünkü buyruğun emrettiği 

yönde bir eğilim olduğu zaman buyruğun bir anlamı olmaz- içerisinde itaat etme değerinin 

gerçekleştiği eylemin daha fazla direnç aşıldıkça daha değerli olacağı görülebilir.311

        Scheler’e göre gerçek bir fedakârlıktan ancak o daha yüksek olarak verilen bir değere 

yönelmeye hizmet ettiği zaman bahsedilebilir. Yani daha yüksek ve feda etme isteğine bağlı 

olmayan bir değere yönelmeye hizmet ettiği zaman onun gerçek bir fedakârlık olduğu 

söylenilebilir. Ayrıca feda edilen değerli şey pozitif değerli olmalıdır. Gerçek “münzeviliği” 

“iç bulantısına” dayanan yanlış münzevilikten ayırt eden şey, gerçek fedakârlığın bu yönüdür. 

İkinci tür münzeviliği karakterize eden olgu, reddetme anında veya reddetmeden önce 

reddettiğimiz şeyin değerinin boşaltılması ve onun önemsiz bir şeymiş gibi görülmesidir. 

Örneğin bir hıristiyanın servetten, evlilikten daha yüksek bir değer hatırına vazgeçmesi ancak 

bu şeyler pozitif değere sahip olarak görüldüğü zaman ahlâki açıdan değerli bir eylemi temsil 

edebilir. Bundan dolayı J.Henry Newman gerçek münzeviliği , “Onu kendimiz için 

yasaklarken dünyeviliğe hayran olma” şeklinde tanımlar. Fakat  “iç bulantısı” ile dolu bir 

insan reddetme esnasında dünyeviliğe hayran olmaz, aksine onu değerden boşaltır. O “bütün 

bu şeyler boş”, ”bunların hiçbir değeri yok”  der. İç bulantısından doğan münzevilik daha 

yüksek bir değer hatırına değildir; aksine o, yetersizlik ve yapamamadan kaynaklanır.312

         Scheler’e göre emirler ve yasaklar yapabilirliğe ne kadar bağımlı ise değerler ve ideal 

gereklilik yapabilirlik ve yetersizlikten o kadar bağımsızdır. Ona göre her şeyden önce ideal 

gerekliliğin ve yapabilirliğin tecrübesinin bir birine indirgenemeyen orijinal ve nihai 

sezgilerde temellendiği kabul edilmelidir. Birinin diğerine indirgenmesi mümkün değildir. 

Eğer bir içeriğin ideal gerekliliğinin tecrübesi ve bir içeriği yapabilmenin tecrübesi eşit bir 

şekilde sezgide gerçekleşen özsel ve orijinal olgularsa, öyleyse ödev ve normlar, yani 

insanların karşısına zorlayıcı karakterinde çıkan bütün içerikler, zorlayıcı içeriğe nispetle 

yapabilirliğin mümkün bir tecrübesini varsayar 313
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        2) DEĞERLERİN SÜBJEKTİFLİĞİNİ VE GÖRELİLİĞİNİ 
SAVUNAN TEORİLER 

        Scheler’e göre şimdiye kadar yapılmış olan analizler, değerlerin duygusal sezginin 

indirgenemez ve ana fenomenleri olduğunu göstermiştir. Buna rağmen bütün değerlerin, 

özellikle ahlâki değerlerin, göreli (rölatif ) ve sübjektif olduğunu ileri süren ve modern 

dünyanın neredeyse her yerinden düşünürlerce desteklenen bir tez vardır. Bu sebeple bu tezin 

anlamı, onun savunuluş şekli ve onun ortaya konuluşunun tarihsel ve ruhsal sebepleri 

üzerinde durulması gerekir. 

          Değerlerin sübjektifliğini savunanlar bununla neyi kastederler? Bu önerme bütün 

değerlerin, özsel bir zorunlulukla “bir şeyin bilincinin özel bir türü, yani bir şeyin özel bir 

duygusu”  yoluyla verilmek zorunda olduğu anlamına gelebilir. Scheler’e göre bu anlamda bu 

önerme doğrudur. Burada hareket noktası fenomenolojinin en temel prensibidir. Yani “bir 

objenin özü ile ona yönelen maksatlı tecrübenin özü arasında bir iç bağlantı vardır” prensibi. 

Bu özsel bağlantı her hangi bir böyle tecrübe durumunda kavranabilir. Bu, Kant’ın zannettiği 

gibi, objelerin yasalarının objeleri kavrayan eylemlerin yasalarına uyması gerektiği ve objeleri 

kavrama yasalarının, aynı zamanda kavranılan objelerin de yasaları olduğu anlamına gelmez. 

Bu anlamda olsaydı bu iç bağlantı tek yanlı olurdu. Dahası biz, mutlak bir ontolojiden yani 

doğaları itibariyle her hangi bir bilinç tarafından kavranmanın ötesinde olan objelerin 

olabileceğini savunan bir teoriden bahsedemezdik. Bu özsel iç bağlantı temeline göre bir 

objeler sınıfının varlığını ileri sürmek, ilgili bir tecrübe türünün betimlemesini gerektirir. 

Başka bir ifadeyle özleri itibariyle değerler, bir duygu bilinçliliğinde ortaya çıkabilir 

olmalıdırlar.314Bununla beraber, bu ifadeler, değerlerin bilinçte ortaya çıkan, eğer bununla 

onların sadece iç sezgide ortaya çıktığı anlaşılırsa, görüngüler olduğu anlamına gelmez. Yine 

bu ifadeler, ister “kendi”nin iç sezgisi anlamında olsun, isterse “kendi”nin dış sezgisi 

anlamında olsun değerlerin “kendi” sezgisine ait olduğu anlamına gelmez, yani o, başkasının 

değerlerinin kavranması için onları ilk önce o kişinin kendisinde hissetmesi gerektiğini ima 

etmez. Tarihte ve günlük yaşam olaylarında biz sürekli bizde olmayan ve bizde hiç 

verilmeyen değerleri kavrarız. Örneğin ne zaman tarihsel bir dönemin değerleri daha önceki 

bir dönemin değer kompleksleri içerisine dikte edilse temel bir tarihsel yanılsama şekliyle 

karşılaşırız. Bundan dolayı biz, başkasının bizim ruhsal varlığımızı düşünme yoluyla 

kavranılamayan ruhsal aktivitelerinin değerlerini anlayabiliriz. Biz bunu, sonuç 

çıkarabildiğimiz için veya farklı bir ruhla empati kurabildiğimiz için değil, fakat bu değeri 

ifade fenomeninde kavrayabildiğimiz için yapabiliriz. 
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          Scheler, ayrıca değerlerin varlığının, her hangi bir “süje” veya “ben”i (egoyu)- bu 

ister aşkın bir ego olsun, isterse genel anlamda bir bilinç olsun – varsaydığı iddiasını 

reddetmektedir. Ona göre “ego”, terimin mümkün bütün anlamlarında her zaman maksatlı bir 

tecrübenin ve ilk anlamdaki bilincin bir objesidir. Ego, sadece iç sezgide verilir ve sadece iç 

sezgi yönünde ortaya çıkan fenomenlerin çokluğunun belirli bir formudur. Değerlerin varlığı 

söz konusu olduğu sürece, bir egonun değerlere sahip olması veya olmaması, onları 

tecrübe etmesi veya etmemesi önemli değildir. Ego, değer bilincinin bir objesidir; onun özsel 

olarak zorunlu bir kaynak noktası değildir. Bununla ayrıca değerlerin aşkın bir gerekliliğe 

veya içerden hissedilmiş bir gerekliliğe indirgenebileceğini savunan teorilerde 

reddedilmektedir. Değerlerin varlığı, bir egoyu, objelerin varlığının (örneğin sayıların varlığı ) 

veya bir bütün olarak doğanın varlığının varsaydığından daha fazla varsaymaz. Bu anlamda 

değerlerin sübjektifliği teorisi de reddedilmelidir.315

  Filozofa göre, bu ret, aynı şekilde, değerleri insanla ve onun ruhsal (antropologism ve 

psychologism ) veya psiko-fizik organizasyonu ile sınırlandıran teoriler, yani değerlerin 

varlığını bunlara göreli olarak yerleştirmeye çalışan bütün teoriler için de geçerlidir. Bu teori 

tamamen saçmadır; hayvanlar da değerleri –özellikle tatlı, acı, yararlı, zararlı değerlerini–

hissederler. Değerler, bütün doğada, değerlerin kavranışından ayrı olarak var olurlar. Bu 

alanda da, kasıtlı olarak değerleri görmezden gelen ve kendisi doğanın mümkün kontrolünün 

değerinde temellenen dış sezginin elemanlarının bir seçimi tarafından yönetilen doğal bilim, 

hareket noktası olarak alınmamalıdır. Örneğin doğanın estetik değerleri, Hegel’in düşündüğü 

gibi, sanat eserlerinin sınır durumları değildir. Scheler’e göre burada muhtemelen doğada 

değer ilgisiz olan birçok gerçekliğin olduğu itirazı yapılacaktır ve bu anlamda değerin insan 

için yararlı olan şeye göreli olduğu söylenebilirdi. Fakat ona göre burada sorulması gereken 

soru şudur: Bu olgunun sebebi bu değer ilgisiz şeylerin hiçbir değere sahip olmaması mıdır, 

yoksa bizim onların değerini hissedemememiz midir? Burada bireylerin, insanların, ırkların 

ve devirlerin sahip olduğu değer niteliklerinin geniş dizisi arasındaki büyük farklılıkları 

hatırlamak gerekir! Örneğin Sumatra’daki Malayanslar hoş(agreeable) ve tatlı(pleasant) için 

bir kelime ve hoş olmayan (disagreeable ) ve acı (un pleasant) için bir kelimeye sahiptirler. 

Biz, sadece bu kelime eksikliğinden dolayı, bir değer bilinci eksikliğinin olduğu sonucunu 

çıkaramayız ve aynı şeyi renk isimleri için de söyleyemeyiz. Fakat bu insanların 

eylemlerinden, onların bizim hissettiğimizden çok daha az değer niteliği hissettiklerini 

çıkarabiliriz. Değer duygusunun gelişme kapasitesi, hem tarihsel insan için, hem de birey için 

                                                 
315 A.g.e., s. 266. 

 110



sınırsızdır. İnsan, bir tür olarak da evrensel yaşamın gelişmesinde bir geçiş noktasıdır. 

Duygularını geliştirmekle o, var olan değerlerin tüm düzeylerinde ilerler.316

            Örneğin Scheler’e göre bizim kültürümüzün ve zamanımızın büyük çoğunluğuna 

ait değerler dünyasının perişanlığı, değerlerin genel olarak insana göreliliğine dayanmaz. O, 

kısmen insanın dünyaya doğal bakışını belirleyen ve kısmen de bizim medeniyetimizin 

insanlarının genel görüşlerini belirleyen diğer zeminlere dayanır. Doğal bakış açısına sahip bir 

insan, alışkanlık olarak, ancak değerler, onun bedensel güdüleri ve ihtiyaçları tarafından 

yönlendirilen eylemleri için işaretler oldukları sürece değerlerin farkına varır. Değerlerin açık 

bir farkındalığına engel olan, hissedilebilir değerlerin, insanın ihtiyaçlarının ve ilgilerinin 

değişen tatminleri için sahip olduğu “sembolik fonksiyondur”.317 Biz, ruhsal kişiliğimizin 

aktif sahipliğini ne kadar az elde edersek, değerler bize o kadar çok, bedensel ihtiyaçlar 

açısından önemli olan değerli şeylerin işaretleri olarak verilir. Bir havarinin deyişiyle biz ne 

kadar çok midelerimizde (karınlarımızda ) yaşarsak, dünya değerler yönünden o kadar fakir 

olur ve bize verilmiş olan değerler o kadar çok, sadece yaşamsal açıdan ve duyusal açıdan 

önemli değerli şeylerin muhtemel sembolik fonksiyonlarının sınırları içerisinde bulunur. Ve 

değerlerin verilmişliğindeki sübjektif eleman değerlerin kendilerinde değil, sadece bu 

faktörde bulunabilir. Dahası sosyal insan için değerler, onun içgüdüsel dikkatinin sınırlarını 

ancak, onların muhtemel taşıyıcıları, onların gerçekleşimi çaba ve iş gerektirecek derecede 

sınırlı ve az olduğu zaman  (bu onların bölünebilirlik dereceleriyle ilgili bir faktördür)  veya 

bu değerlere sahip değerli şeyler sadece genel olarak sahip olunan şeyler değil, aynı zamanda 

bir insan tarafından başkasına nispetle daha fazla sahip olunan şeyler olduğu zaman aşarlar. 

Bundan dolayı tarihteki bir sosyal sınıfın yaşam standartlarındaki mutlak bir ilerleme, onun 

değerli şeyler miktarındaki bir artış kadar dikkat çekmez; sadece bu sınıf ile diğer sınıflar 

arasındaki fark dikkat çeker. Herkes söz konusu değerli şeyler için eşit politik ve yasal 

beklentilere sahip olduğu zaman bizim gözümüze çarpan bir kimsenin sahip olduğu şeyler 

değil sahip olmadığı şeylerdir. Aynı şey medeniyetin eskiden yeniye geçişte minnetle kabul 

edilen ve değer olarak hissedilerek vurgulanan fakat diğer türlü minnetsiz bir şekilde, 

neredeyse hava ve su gibi, kullanılan değerli şeylerinin ve icadlarının değer bilinci için de 

geçerlidir. Değer farklılıklarının değerler olarak ilk önce verilmesi gerçeği, hatta değer 

farklılıklarının sembolik ayrımlarının bile ( örneğin isim ve ünvanlar için abartılı saygı vb.) 

değerler olarak ilk önce verilmesi gerçeği, bizim değer bilincimizin olgusal değerlerin ve 

değerli şeylerin kavranışını sürekli kısırlaştıran sübjektif faktörünü oluşturur. Fakat bundan 
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dolayı değerler sübjektif değildirler. Bu, sadece bu tutumun kapitalist rekabet sisteminin 

insanının değer tecrübesinin egemen yapısına karşılık gelmesinden dolayıdır(aynen varlığın 

mekanist anlayışının, varlığın tecrübesinin egemen yapısına karşılık gelmesi gibi ). Ve bu 

sistemin insanları, bu sistemi tarihteki diğer sistemler içerisindeki sistemlerden sadece birisi 

olarak göremezler. Burada, değerlerin tecrübe edilmiş yapısı, zihnin veya insan doğasının 

doğal bir yasasını değil, tarihsel insanların gittikçe artan hatalarını gösterir. Manevi (spiritual) 

değerler ve kutsal değerlerinin aksine, göreli (rölatif ) olan yaşamsal değerlerin ve yararlılık 

değerlerinin, sosyal ve ekonomik değerlerden ayrıldığı prensipler bizim veya yalnız başına 

değer bilincinin şartları değil, fakat değerlerin kendilerinin şartlarıdır318. 

           Scheler’e göre eğer bir kimse, ruhunu kendi zamanının ilgilerinin sisi üzerine 

yükseltirse, insana değerlerin verilebileceği başka bir yönün olduğunu görebilecektir. Biz, 

kendimizi değerli şeylerin ve değerli şeylerin bölümlerinin sembolik değerlerinden kurtararak 

ve yine aşama aşama kendimizi belirli şeylerin bizim eylemlerimiz ve diğer zaten varolan 

değerler için sembolik değerlerinden kurtararak, değerleri kavramanın bu yönünün iç 

içeriğinin kendisine döneriz ve biz eylemlerimizi ve değerli şey üretimimizi bu yönelimin 

safça hissedilmiş değerler alanına göre düzenleriz (onların varolan yönelimleri tarafından 

kurulmuş ve sınırlanmış kendi kavramalarımızı takip etmek yerine !). Ayrıca bu yönde, 

dayanışma prensibi aşama aşama rekabet ve kıskançlığın bireysellik prensibine baskın 

çıkacağından, daha az “sahip olunur” oldukça ve onlar, özleri itibariyle daha az bölünebilir 

oldukları sürece, değerler, daha fazla saygı duyulur olacaktır. Ve sahip olunabilir değerli 

şeyler arasında, miktarı ne kadar olursa olsun, yaşamsal önemi bakımından en değerli olan en 

fazla saygı duyulur olacaktır(örneğin hava, su ve belirli bir anlamda yeryüzü ) ve bunlar daha 

büyük miktarlarda, daha fazla saygı duyulur olurlar. Çünkü bu değerli şeylerin değerlerindeki 

haz veya onlardaki mutluluk, paylaşılmış haz ve mutluluğun duygusu tarafından 

tamamlanabilir. Bu yönde yine bir kişinin benim kendi değerimi aşan değeri, kendiliğinden 

verilebilir ve değerlerin kendileri ve sadece onlar arasındaki farklılıklar değil, onların yükseliş 

ve gerileyişi de verilir. Son olarak bu yönde, bütün değer duyguları ve onların süreçleri, hâlâ 

her hangi bir kimsenin kavradığı ve hissettiğinden sonsuz derecede fazla değerlerin var 

olduğu ilkesi tarafından yönlendirilerek, daha ciddi ve daha doğru bir şekilde ilerlemeye 

devam edecektir. Ve bu sürece, şu farkındalık eşlik edecektir ki bizi var olan objektif 

değerlere ulaştırabilecek ve bizi çevreleyen duvarları, gün ışığı bizim ruhumuzun duygu 

gözlerine ulaşacak şekilde, yıkabilecek olan, ancak doğal insanın tecrübe edilmiş yapısının ve 

onun bizim çağımızdaki tek tanlı yapısının üstesinden gelmektir. Kişi için değerler dünyası ne 
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kadar açılırsa, o ve onun eylemleri o kadar değerli olur. Dindar (içten) bir ruh, her zaman 

uzay, ışık, hava ve kollarının, nefesinin, organlarının varlığı için içten şükürlerde bulunur ve 

diğer insanlar için değer ilgisiz olan her şey, onun için olumlu veya olumsuz değerlerle 

yüklüdür.319

    2.1. Değerlerin İnsana Göreliliği Teorisi 
 Scheler’e göre, bütün insan etikleri reddedilmelidir. Kant’ın, ahlâk yasasının genel 

olarak rasyonel kişiler için geçerli olduğunu ve insan için ancak o, aklın taşıyıcısı olduğu 

sürece geçerli olduğunu gösterirken yaptığı budur. İnsan türü, gerçek bir tür olarak, 

kendilerinde değerleri kavradığımız ve değerlerini takdir ettiğimiz diğer şeyler arasında bir 

nesnedir. İnsan, sanki iyi ve kötü sadece insan türü bilinçteki duygusal bir yönde içerilen 

şeymiş gibi, değer kavrayışının her hangi bir şekilde zorunlu bir öznesi(sujesi) değildir. Yine 

o, sanki iyi ve kötü, sadece gerçek bir tür olarak insan türündeki gelişimsel bir eğilimi 

ilerletecek veya geriletecek bir şeymiş gibi, ahlâki değer biçmelerin bir prensibi de değildir. 

İnsan türünü yeryüzündeki gelişimsel yaşam sürecinin bir sonucu olarak bütün doğa 

iskeletinin içerisine yerleştiren modern evrim teorisi insanın, insan olarak özel, biricik psişik 

ve fiziksel birim olduğu fikrini kesin bir şekilde imkânsız yapmıştır. İnsanın biricikliği fikri, 

pratik felsefe için değil teorik felsefe için ve Kant’ın teorisi için (örneğin o, sezginin zaman ve 

mekân formlarını sadece insan için geçerli görür) temeldir. İnsan türü, prensip olarak, her 

hangi bir ırk, insan veya birey gibi değişebilir ve onun psiko-fizik yapısı, yaşamın evrensel 

gelişiminin bir ürünüdür. İnsan türünün ahlâki değerlendirmenin bir prensibini veya kaynağını 

içermesi söz konusu değildir. İnsan türü, ancak o iyi insanlardan oluştuğu zaman, pozitif bir 

değere sahip olabilir. Kendisini, insan türüne ait bir bilinç tarafından taşınmaya bırakmış bir 

insan, yani sürü psikolojisine teslim olmuş bir insan hiçbir şekilde iyi değildir. Çünkü insan 

türü, bu bilinç, ahlâki değerlerin kaynağı olduğu sürece, onun türünün bilincindeki aynı 

değişiklikleri fark edemeden daha kötüye doğru keyfi bir şekilde değişebilir. Nasıl ki objesi 

ile birlikte değişen bir ölçüm çubuğu her zaman aynı ölçüyü verirse, aynı şekilde, olgusal 

bozulma ne derece olursa olsun, buna karşılık gelen bir tür bilincinin ölçüsü de ona uygun 

olacaktır ve değer biçme hep aynı kalacaktır.320

 Scheler’e göre değerlerin, duygusal edimler ve duygusal fonksiyonlar yoluyla 

kavranması insana göreli olsa da, onların insanda ortaya çıkmasının sebebi, basit olarak insan 
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türünün genel duygusal yapısı değildir. Özel olarak ahlâki değerler, kendilerini bireylere 

bildirirler. Onlar, bir bütün olarak insan türü tarafından kavranılamazlar.321

            Bununla beraber, Scheler’e göre biz, ahlâki değerlerin kendilerine has özlerini 

duygu yoluyla buluruz ve bu duygu, değer duygusuna, tercih etme, sevme ve nefret etmeye 

vb.ne ait yasalar gibi insanla bulunur. Fakat biz bunları, prensip olarak, fiziğin, kimyanın, 

mekaniğin ve aritmetiğin yasalarını bulduğumuzdan farklı bir şekilde bulmayız. Yaşam için 

geçerli bütün yargılar gibi, bunlar da insanla bulunur. Bundan dolayı biz “kişi” idesini ve 

kişinin özünü de insanla ve özellikle belirli bir tür insanla buluruz. Bütün bu durumlarda 

insan, kendileri itibariyle söz konusu organizmadan ve onun varlığından bağımsız olan, 

hissedilebilir değerlerin, eylemlerin ve eylem yasalarının ortaya çıkması için bir vesiledir. 

         Bundan dolayı, bizim değer kavrayışımızın apaçıklığı ve objektif geçerliği açısından, 

belirli bir türün bütün üyelerinin gerçekte böyle eylemlere sahip olup olmaması veya bu tür 

kavrayışlara sahip olmayan ırkların ve insanların da var olması hiçbir farklılık yaratmaz. 

 Temel nokta şurasıdır: Bunlar, her ne zaman ve nerede var olsa bu eylemler ve onların 

objeleri, tümevarımsal tecrübeden, seslerin ve renklerin geometrisini ilgilendiren önermeler 

kadar bağımsız olan yasalara uyarlar. 

         Scheler’e göre öyleyse, belirli ahlâki değer niteliklerinin tarihte ilk kez tek bir bireyin 

duygu kavrayışında (feeling insight) ortaya çıkması ve kavranması mümkündür. Bu tür bir 

niteliğin apaçık kavranışı ve onun bu noktaya kadar bilinen değerlerden daha yüksek olduğu 

olgusunun, normların evrensel geçerliliği ile veya bu kavranabilirliğin büyük ve evrensel 

yayılımı hiçbir ilişkisi yoktur.322

          Scheler’e göre bizim zamanımızın felsefi etiğinin problem alanından değerlerin 

insana göreli olarak ele alınması sorununun, yani insan etikleri sorunun çıkarılması bir şans 

olarak düşünülmelidir. Şu andaki problemler alanı iki alternatifle karşılaşır: 1- Ahlâki değerler 

ve ahlâki yasalar hissedilebilirliklerinde hayata göreli olan değerlere indirgenebilirler ve onlar 

objektif anlamda yaşam değerlerinin yapımlarını temsil ederler veya onlara ait normlar, 

yaşamın genel yasalarına indirgenebilir ( örneğin, adaptasyon yasası gibi insana, insan olduğu 

için değil, yaşayan bir varlık olduğu için geçerli olan yasalara indirgenir.). 2- Varlığının ve 

gelişimin bazı düzeylerinde, insan türü içerisinde, tümüyle yeni ve özsel değer türleri ve 

insanın kendileriyle insanüstü veya kutsal diyebileceğimiz bir alana katıldığı ve içerisinde 

genel yaşam alanında bulunabilecek bütün değerlerin ve iç bağlantıların ötesinde ve onlardan 

bağımsız nitelikleri ve iç bağlantıları taşıyan değer türleri ve eylemler ortaya çıkar. Birinci 
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görüş, Spencer, Fouillee(1838–1912), Guyau, Nietzsche, bazı ırksal etikler ve diğer bazı 

kimseler tarafından kabul edilmiştir. Bunlara göre etik değerler ve yasalar, sırf yaşam 

duygularının ve yaşam yasalarının özel durumları olarak yeniden tanımlanmalıdır; yani, diğer 

yaşam değerlerinden özellikle insan organizasyonu tarafından doğrulananlar olarak yeniden 

tanımlanmalıdır. Başka deyişle bugünkü problematikte en azından, ahlâki değerlerin saf 

insancıldan ya daha az veya daha fazla olduğu, onların spesifik olarak insancıl bir şey 

olmadığı açıkça ortaya çıkmıştır. Burada humanizm çağından beri etikteki fikirlerin 

temelindeki büyük değişiklikler görülebilir. O dönemde insanı kuşatan bir evrim teorisi yoktu; 

yine insan ırkları arasındaki büyük farklılığın tam bir bilgisi ve böyle farklılıkların kavranışı 

üzerine dayanan bir etnoğrafi veya tarih bilimi yoktu. İnsan tam ve değişmezdi; insan kavramı 

bir şekilde istemsizce idealize edilmişti ve gerçek türler bu ideal kavram altında içerilmişti ki 

bu bugün ancak yetersiz bir bilgi temeli üzerinde mümkündür. Bu, Nietzsche’den beri artarak 

“saf insan” ve “bütün insan” anlayışları tarafından sürekli karşı çıkılan “evrensel insan”, 

“insanlık”, ”hakiki insan”  dramını doğurmuştur.323

         

  2.2. Değerlerin Yaşama Göreliliği Teorisi  
          Scheler’e göre değerlerin göreliliği ve sübjektifliği teorisi, eğer o, bütün değer 

varlığının  (ahlâki değerler de dâhil ) yaşama göreli olduğu ve saf bir zihnin, yani yaşamın 

mümkün bir organizasyonu içerisinde fonksiyonda bulunmayan bir zihnin, hiçbir değere sahip 

olmadığını, ifade edecek şekilde yorumlanırsa veya değerlerin varlığının zorunlu olarak 

yaşam duygusu ve çabasının belirli bir alanına bağlı olduğu ileri sürülürse daha fazla ciddiye 

alınmalıdır. Bu tez, Kant tarafından bütün formal olmayan değerlere ilişkin olarak kabul 

edilmiştir. Ona göre iyi ve kötü, değer değildir; onlar varsayıma göre niyetin yasaya 

uygunluğuna veya karşıtlığına referansta bulunan sözel düzenlemelerdir. Fakat bu da 

hatalıdır. Eğer değerler, yaşama göreli olsaydı yaşamın kendisine spesifik bir değer atfetmek 

imkânsız olurdu. Bu durumda yaşam, değer ilgisiz bir olgu olurdu. Fakat bu böyle olamaz. 

Yaşam, sadece bu veya şu yaşayan varlık olarak değil, fakat bir öz olarak da bir 

değerlendirme objesidir.324Aslında şu açık bir önermedir ki (Malebranche’in referansta 

bulunduğu şekliyle ) “yaşam, cansızdan daha yüksek bir değere sahiptir ve bu sebepten dolayı 

insan bilincinden oldukça bağımsız olarak, cansız alanın gerektirdiğinden farklı bir eylemi  

gerektirir.” Bu yaşam fenomeninde gözüken bütün objeler, en ilkel bitkiler ve hayvanlar için 

bile geçerlidir. H.Spencer’in sanki kimyasal bir atom, yaşayan bir varlıktan daha değerliymiş 
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gibi yaşam değerini bir sistemin kendisini koruyabilme derecesine indirgediğini görmek 

şaşırtıcıdır. Fakat gerçekte yaşam değeri, aynen yaşamın kendisinin indirgenemez, temel bir 

fenomen olması gibi nihai, yadsınamaz bir değer niteliğidir.325

        Scheler’e göre, şurası da açıktır ki eğer yaşam bizim zihnimizin, sezgimizin, 

sevgimizin, nefret etmemizin, değer duygumuzun ve onların yasalarının ve formlarının 

kaynağı olsaydı, bu yaşam bizim doğal dünya görüşünde, bilimsel ve felsefi biyolojide 

karşılaştığımız yaşamdan bütünüyle farklı bir şey olurdu veya o, bütünüyle aşkın ve 

belirlenemez bir X olarak alınmak zorunda olurdu. Çünkü bu yaşam, bu yaşam yoluyla 

kavranılabilir yapılan zihnin yasalarından ve formlarından geçmiştir. Nasıl ki içerikleri ve 

yasaları bu anlamda yaşama göreli olan anlayış veya algı yaşamı bir obje olarak bilemezse 

aynı şekilde duygu, tercih etme, sevme ve nefret etme de yaşama göreli olduğu zaman, 

yaşamın kendisini değerlendiremez. Böyle bir zihin ne hayatı ölüme tercih edebilir, ne de onu 

ondan daha değerli bir şey için feda edebilir. Bundan dolayı değerlerin ve değer varlığının, 

yaşama göreli olduğu tezi savunulamaz. Yaşamsal değerler özel ve biricik karakterli değerler 

olarak kabul edilse bile veya yaşam olgularının ve olaylarının kendileri için taşıyıcılar olarak 

fonksiyonda bulunduğu değerler olarak kabul edilse bile, değerlerin, genel olarak, var olduğu 

ve onların olgusal yaşayan varlıkların reaksiyonları tarafından koşullanamayacağı olgusu 

gerçekliğini korur. Bununla birlikte bu şekilde var olan değerlerin bir sınıfının, özel bir tarzda 

yaşama göreli olması daha mantıklıdır. Bu iki yolla olabilir: Bir yandan, yaşam özüne ait 

şeylerin, onların zorunlu taşıyıcıları olmalarından dolayı, diğer yandan bu tür değerlerin 

yaşam duygusunun spesifik bir formunda, yani yaşamsal (vital) duyguda verilebilmesinden 

dolayı.326Yaşam özüne sıkı sıkıya bağlı olan böyle indirgenemez bir değer türünün olduğu 

daha önce vurgulandı. Onun orjinalliğini görmek ve onu, yararlılık değerleri ve manevi 

değerler ile karıştırmamak, bütün etikler için son derece önemlidir. Özelde, yaşam değerlerini, 

yararlı değerlerine indirgemek mümkün değildir. 

            Scheler’e göre bunu ve bunun etik için önemini gören iki Fransız filozofu Fouillee 

ve Guyau’dur. 17. ve 18. yy.’ın bütün etikleri, Kant ve Spencer’inki de dâhil, kartezyenizmin 

gölgesi altında gelişmiş bu yanlış yaşam anlayışı tarafından baskı altına alınmıştır. Bu yaşam 

anlayışı ve ona karşılık gelen psikoloji, mekaniğin temel prensiplerinin ve kavramlarının, 

özellikle korunma prensiplerinin, yaşam fenomenine uygulanmasına dayanır. Örneğin bütün 

sempati türlerini, birkaç aracı yoluyla egoizme indirgemeye yönelik girişimler olmuştur. 

Fouillee ve Guyau, doğru bir şekilde doğa ve yaşamın kendisinin özünden gelen ve yaşamsal 
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(vital) değerlerden daha yüksek değerlere veya zihin değerlerine ve hatta kutsal değerlerine 

referansta bulunma gereği duymayan bir değerler sınıfı olduğunu görmüşlerdir. Yaşam 

biriminin, yaşam duygusunun ilişkileri ve bütün yaşamın duyusal duygulara ve içgüdüsel 

birime eğilimi gerçekte bir gereklilik bilinci olduğu kadar, oluşumu ve çıkarsanımı zihnin 

belirli eylemlerine ve onların yasalarına referansta bulunmaya gerek duymayan bir sıra düzeni 

ilşkisidir. Yaşamsal (vital) değerler, soylu, bayağı, güçlü olma vb. değer serilerine sahiptir.327

         Fakat Scheler’e göre bu filozoflar, yaşam değerlerini en yüksek değerler aldıkları 

zaman ve yaşamsal değerlerden daha yüksek değerlerin olduğunu kabul eden etikleri yanlış 

olarak düşündükleri zaman onlar da hataya düşmüştür. Bu filozoflar, etikte onlarla beraber 

yaşamsal prensibi paylaşan Nietzsche’yi, sevgi, sempati, feda etme vb. nin de, büyüme, 

gelişme ve güç eğilimi gibi, özsel olarak yaşama ait olduğu şeklindeki derin kavrayışlarıyla 

aşarlar. Nietzsche, yaşamın başlıca bir “varlık koruma” olduğu şeklindeki hatadan uzaktır; 

fakat o, yaşamın özellikle “kendinî koruma” ve “kendinî geliştirme” olduğu şeklindeki 

varsayımında hata yapmıştır.328  

         Scheler’e göre, eğer egoizm sorunu ele alınacak olursa, ona göre yaşam 

tecrübelerinin en basit olguları bile şunu gösterir ki, egoizm, kendisinden sempati 

duygusunun, ilgilerin artan dayanışması duygusu ve fikri aracılığıyla –sempati duyguları, 

genetik olarak orijinal bir egoizme dayanacak şekilde - geliştiği orijinal yaşamsal bir eğilim 

değildir; bunun aksine yaşam tecrübeleri şunu gösterir ki egoizm, orijinal olarak ve doğal 

olarak bütün yaşama ait olan sempati duygularının kaldırılması ve yokluğuna dayanır.329

      2.3.  Ahlâki Değerlerin Vicdana Göreliliği Teorisi 
 Scheler’e göre bugün hiçbir iddia, kabul edilmiş vicdan özgürlüğü prensibinin, 

vicdanın bir bildirisinin başka bir kavrayış örneği tarafından düzeltilmesini önlemesinden 

dolayı ve ahlâki değer yargılarının vicdanın bildirilerine dayanmasından dolayı, bu yargıların 

sübjektif olduğu iddiasından daha fazla şöhret bulmamıştır ve bir olgu olarak kabul 

edilmemiştir. 

       1) Scheler’e göre ahlâki değerlerin sübjektifliği teorisine götüren sebeplerin arasında, 

her şeyden önce, objektif değerlerin kavranmasının ve değerlendirilmesinin diğer objektif 

içeriklerden zor olması gerçeği vardır. Burada daha zor ifadesi ahlâki değerleri kavramada 

üstesinden aşılması gereken aldatma motiflerinin teorik biliştekinden daha fazla ve daha güçlü 

olduğunu ifade eder. Bu süretle objektif değer kavrayışınin içeriklerini bizim ilgilerimizin 
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önerdiği şeylerle karıştırmak çok daha kolaydır. Bunun böyle olması, değerlerin 

kavranmasının bizim ilgilerimize karşı bilişin normal durumlarından daha zor bir çabayı 

gerektirmesinden ve başarılı bir çabanın daha az sıklıkla vuku bulmasından dolayıdır; ahlâki 

nominalizmin sandığı gibi değerlerin ilgilerin ve onların çatışmalarının bir sembolü 

olduğundan dolayı değil. Bu olgunun sebebi bizim ahlâki değer kavrayışımizin istenç 

yaşamımızla, teorik bilişimizden daha aracısız bir şekilde bağlantılı olmasıdır.330

 Bu durum, değer aldanmacasının diğerlerinden daha fazla yaygın olan birkaç motifini 

belirler. Ahlâki septisizmin teorik ve mantıksal septisizmden daha fazla yaygın olması, 

Scheler’e göre, çok gariptir. Hâlbuki dünyaya teorik bakışlar arasındaki farklılıklar, varolan 

ahlâki sistemler arasındaki farklılıklar kadar ve hatta onlardan daha büyüktür. Scheler’e göre 

bunun sebebi şudur: Tekil durumlarda, bizim ayırt etme bilincimiz ahlâki değerleri 

ilgilendiren şeylerde, bizim yargılarımız ve görüşlerimiz arasındaki teorik farklılıkları 

ilgilendiren şeylerde olduğundan daha ince  (zekice) bir şekilde tepki gösterir. Ve bunun 

sebebi de, sıra ile bizim genel olarak ahlâki değer yargılarının sessizliğini abartma 

eğilimimizdir. Bu abartma bizim eylemlerimizi “başka birisi bu şekilde davrandı” diyerek 

haklı çıkarma ve mazur gösterme eğilimimizden kaynaklanır. Çocuklar bile alışkanlık olarak 

eylemlerini bu şekilde haklı çıkarırlar. Değerler alanındaki, teorik alandakinden çok fazla olan 

anlaşmazlıklar bizi huzursuz yapar ve değer yargılarındaki bu tür farklılıkları teorik 

yargılardakinden daha açık yapan bu rahatsızlıktır. Öyleyse septisizm bizim değer yargıları 

arasında aradığımız ve umduğumuz sessizliği bulamamamız üzerine ortaya çıkan hayal 

kırıklığının bir sonucudur ve bu hayal kırıklığı, ahlâki değerler söz konusu olduğu zaman 

bizim yalnız başımıza ayakta durma hususundaki yetersizliğimiz ve zayıflığımızdan 

kaynaklanır ve bu bizi, bizim gibi düşünebilen ve hissedebilen kimseleri kaygılı bir şekilde 

aramaya teşvik eder. Böylece biz, kolayca “bütün ahlâki değerlerin sübjektif olduğu” 

önermesine geliriz.331

 Scheler’e göre bu sosyal destek arama eğilimi o kadar güçlüdür ki o, Kant’ı bir niyetin 

evrenselleştirilebilirliğini ahlâki doğruluğun ölçüsü olarak kurmaya girişme hatasına 

götürmüştür. Kendisi iyiyi emreden bir ilkenin evrenselleştirilmesi tabiî ki iyidir. Bununla 

beraber onun bir durumdan başka bir duruma ve bir insandan başka bir insana 

evrenselleştirilebilirliği onu ahlâki açıdan daha iyi yapmaz! Aslında oldukça objektif 

kavrayışta belirli bir tür istemenin veya eylemin veya oluşun sadece bir birey için (örneğin 

sadece benim için) iyi olduğunu ve evrenselleştirilemeyeceğini gösteren kanıtlar vardır. 
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Dahası, ilerde görüleceği üzere, bir varlığın veya edimin saf ve mutlak ahlâki değerine 

yönelik ahlâki kavrayış daha yeterli (yani daha objektif) oldukça o zorunlu olarak bireylerle 

sınırlı olma karakterine daha fazla sahip olacaktır. Kavrayışın objektif ve zorlayıcı karakterine 

karşı bir ön yargı olmaksızın, bir ilkenin (maksim)evrenselleştirilebilirliğinin dışlanması 

sadece mümkün değil, fakat ayrıca biz sadece bu kavrayış kapasitesini bulandıran ve çarpıtan 

güdüleri bastırmayı yöneten kurallarla değil mutlak iyiye yönelik nihai, apaçık kavrayışla 

ilgili olduğumuz sürece mümkün olmalıdır da. Tabii ki eğer yanlış bir şekilde iyinin objektif 

ve açık değerinin bir ilkenin muhtemel evrenselleştirilebilirliğine indirgenebileceğine 

inanılırsa, sadece birey için zorlayıcı olan ve içeriği “bu, diğerleri için neyin iyi olduğunun 

önemi olmaksızın, sadece senin için iyidir” şeklinde olan vicdanın bir bildirisinin fikri kendi 

içerisinde çelişkili diye reddedilecektir. Ve bu durumda yapılması veya istenilmesi benim için 

iyi olan şeye yönelik bir kavrayış sübjektif hayal veya her hangi bir kavrayıştan yoksun 

sübjektif bir dürtü karakterine sahip olarak görülecektir. Fakat, Scheler’e göre doğru olan 

bunun karşıtıdır. Nomizme yani benim için iyi olanı da içeren iyinin içerisine bir kavrayışa 

ancak evrensel geçerli bir norm idesinin izin verdiğini savunan doktrine bu sosyal destek 

arayan septik eğilim ve gerçek objektiflik ve ahlâki iyinin kavranışına yönelik bu ilkel 

güvensizlik götürmüştür. Bir değer biçmenin evrensel geçerliliği şimdi, sezgisel olarak 

verilmiş ve açıkça objektif olan değerlerde gerçekleşme bulamayan değer biçmelerin bir tür 

vekili olarak varsayılmaktadır. Psikolojik ve tarihsel bakış açısından böyle bir presedür, bizim 

şu anki ahlâki kodumuzu oluşturan değer yargılarının kaynağının açık ifadesidir; yani onların 

kaynağı içgüdüsel ve duygusal açıdan zayıf gruplardadır.332

 Böylece objektif değerlerin hazır bulunuşluğundaki bir ikincillik farkındalığı ve hissi 

genel olarak bütün değerlere karşı bir tür intikam alma eylemine götürmüş ve “bütün değerler 

sadece sübjektiftir” önermesinde doruğuna ulaşmıştır. Değerlerin varsayılan sübjektifliğine 

veya onların gerçek objektifliğinin “evrensel geçerli sübjektiflik” olarak yorumlanışına 

götüren şey, yetersizliğin derin köklü ve gizli tecrübesidir; yani değerleri gerçekleştirmeye ve 

onları tanıma yoluyla bir kişi olmaya güç yetirememe tecrübesi ve onu izleyen depresyon 

duygusudur. 

 2) Scheler’e göre değerlerin sübjektifliği ile ilgili yaygın fikir bu günlerde, bir anlamda 

modern zamanın bütün ahlâki eğilimlerini kendisinde toplayan bir terimin arkasında gizlidir: 

“vicdan özgürlüğü” terimi. Bu terim ile insanlar ayrıca önemli ve büyük bir şeyi, savunulması 

ve korunması gereken bir şeyi kastederler. Fakat onu savunmadan önce kendimize, vicdan 

özgürlüğünün ne anlama geldiğini sormamız gerekir. 
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  Vicdan özgürlüğü prensibini (insanlığın yüceliği prensibi ile beraber) onun dünya 

tarihinde ayırt ettiği en az önemli dönemler olan ve pozitif dönem tarafından değiştirilmesi 

gereken metafizik, negatif dönem olarak isimlendirdiği dönemin temelleri arasında sayan 

Comte şu soruyu sorar: Bilimler arasında bize kabul etme ve reddetme özgürlüğüne benzer 

kavramları sunanlar var mıdır? Biz onu matematikte, fizikte, kimyada veya biyolojide 

bulabilir miyiz? Ona göre bütün bu alanlarda insanlar bilimlerin sonuçlarını kabul eder ve 

bilim adamlarının yargılarına güvenir ve inanır. Comte’a göre ahlâktaki vicdan özgürlüğü 

şeklindeki bu deyimsel sapınç ki buna göre herkes neyin iyi neyin kötü olduğuna kendisi 

karar verme hakkına sahiptir, ancak metafizik iç ahlâki anarşisinin bir ifadesi olarak 

sayılabilir. Ona göre vicdan özgürlüğü prensibi ne pozitiftir ne de yaratıcıdır; pozitif çağda iyi 

ve kötüye yönelik zorlayıcı bir kavrayış tarafından değiştirilmesi gereken negatif ve düzen 

bozucu bir prensiptir.333

 Scheler’e göre Comte’un bu gözlemlerinde doğru olan ve yanlış olan noktalar vardır. 

Vicdan özgürlüğü prensibi, sık sık ahlâki meselelerde teorik bilişin problemlerini 

ilgilendirenlerde kabul etmek istediğimiz gibi mümkün objektif çözümlerin olmadığı kanısını 

ifade edecek şekilde kullanılmaktadır. Comte da bu zamanın kargaşasını anlamıştır. Fakat 

onun ahlâki biliş ve zikretmiş olduğu bilimler arasında çizmiş olduğu benzerlik, hemen 

görüleceği gibi, hatalıdır ve o bu prensibin yanlış yorumlarını ve uygulamalarını reddederken 

bu prensibin kendisinden dolayı onun zamanında tanınma ve saygı kazandığı doğru anlamını 

da reddeder. 

 Scheler’e göre vicdan özgürlüğü ifadesinin anlamına ulaşmak için vicdan terimi ile 

neyin kastedildiğinin anlaşılması zorunludur. Her şeyden önce vicdan, ahlâki kavrayış ile ve 

hatta onun için bir kapasite ile özdeş değildir. İyiye ve kötüye yönelik açık bir kavrayış 

aldanmayacağı halde(çünkü muhtemel bir aldanma kavrayışın hazır bulunuşluğunu 

ilgilendirir) vicdan aldanmaları vardır. J.G.Fichte ve J.F.Fries’in yaptığı gibi aldanmaların 

sadece bizim yanlış olarak vicdanın bir bildirisi olarak düşündüğümüz şeyi önerenin bir güdü 

mü, yoksa bir duygu mu, yoksa vicdan mı olduğunu düşünmede olduğunu söyleyerek vicdan 

aldanmaları olgusu gözden çıkarılamaz. Tabii ki eğer vicdan ahlâki meselelerde son sözü 

söylemekle yükümlü nihai bir başvuru mahkemesi olsaydı, vicdan alanında hiçbir aldanmanın 

olmadığı sonucunu çıkarmak zorunda kalınırdı ve vicdan başka bir kavrayış üzerine, objektif 

iyinin aracısız kavranışına dayanan her hangi bir eleştirinin üstünde olurdu ve aynı şekilde 

ahlâki kavrayışı ekonomikleştirmenin otoriter ve geleneksel şekillerinden alınmış kavrayışın 
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üzerinde olurdu.334Fakat, Scheler’e göre vicdan bu role sahip değildir. Vicdan da onun 

objektif ve açık iyiyi tasfiye etmesine veya etmemesine göre daha çok veya daha az 

değerlidir. Vicdan ahlâki değerlerin bir taşıyıcısıdır; fakat o onların nihai kaynağı değildir. 

Sadece vicdanın açık sesini görmezden gelen veya bu sesi pratikte takip etmeyen anlamında 

değil, fakat güdülerine vicdanın sesinin açıklığı üzerinde zafer kazanmasına izin veren ve 

ayrıca bu sesin hiç bulunmadığı veya çok cılız bir şekilde bulunduğu anlamında vicdansız 

insanlar vardır. Vicdanın kımıldanmalarını gözlemlememe (etnologlar ilkel insanlar arasında 

hiçbir vicdan kıpırdanmasının olmadığını onaylamıştır.) ve bir vicdan aldanması arasındaki 

fark, eylemde bulunmadan sonra başka birisi tarafından doğrulama ve kınama, eylemin 

kötülüğünün bir farkındalığını uyandırdığı zaman veya bu eylemde hiçbir kötü şeyin olmadığı 

açık anımsamasını uyandırdığı zaman açık bir hale gelir. Bu fark ayrıca bize başkası 

tarafından gösterilen daha yüksek değerde bir edime (hareket) sahip olduktan sonra biz 

eylemimizi bu temel üzerinde daha sonra kötü olarak hissettiğimiz ve değerlendirdiğimiz 

zaman da açık hale gelir. Ayrıca şu da fark edilmelidir ki vicdan özü itibariyle, terimin 

anlamına göre, negatif bir şekilde fonksiyonda bulunmaktadır. Vicdan bir şeyi kötü olarak 

veya yapılmaması gereken bir şey olarak gösterir;335 o bir protesto başlatır. Biz “vicdan 

başkaldırdı” dediğimiz zaman, hemen, vicdanın belli bir eyleme karşı durduğunu anlarız. Bu 

hiçbir zaman vicdanın bize bir şeyin iyi olduğunu söylediği anlamına gelmez. Bundan dolayı 

bir  “suçlu vicdan” kesinlikle bir “suçsuz vicdan”dan –ki sadece suçlu vicdanlılığın 

olmamasından ibarettir- daha pozitif bir fenomendir. Ayrıca bir kimse istemli kararlar 

durumunda vicdanına danışırsa o, tavsiye etmek veya emir vermekten çok uyarır ve yasaklar. 

Öyleyse vicdanın fonksiyonu sadece eleştireldir (kısmen uyarı ve kısmen yönlendirme): o 

orijinal, pozitif bir kavrayış verme fonksiyonuna sahip değildir.336

 Scheler’e göre, bir kimsenin kendi bireysel bilişsel aktivitelerinin ve ahlâk tecrübesinin 

ahlâki kavrayışa ilave ettiği şeyin çekirdeği olarak vicdan, sadece nihai ahlâki kavrayışın 

ekonomikleştirilmesinin diğer formları arasındaki bir formdur. Sadece, vicdanın ve otorite 

prensibinin ve geleneğin içeriklerinin, bilişin sübjektif kaynaklarını karşılıklı doğrulama ile 

işbirliği yapmaları, bu kavrayışın sübjektif ediminin en yüksek derecesini garanti eder. Fakat 

ahlâki kavrayışın bütün bu kaynakları, kavrayışın kendisine ve iyi olan veya iyi olmayan 

şeyin açık kendi verilmişliğine tutunabilir. Ve eğer vicdan, ahlâki kavrayış için gözüken bir 

vekil olursa, vicdan özgürlüğü prensibi bütün ahlâki problemlerde anarşi prensibi haline gelir. 
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O zaman herkes bu vicdana tutunabilir ve diğer kişilerden, söylediği şeyler için mutlak bir 

tanınma isteyebilir.337

 Scheler’e göre vicdan bu varsayılan son başvuru mahkemesi olma rolünü karışık 

gelişmeler yoluyla almıştır. Vicdan (conscience) kelimesi, ilk önce Latincede –ki orada 

vicdanlı ile hem bilgili hem de bu günkü anlamda vicdanlı kastedilmiştir-ortaya çıkmıştır. O 

zamandan beri terim çok değişik anlamlar üstlenmiştir. Bununla birlikte bunlar aşama aşama 

bir ahlâk yan anlamına doğru ilerlemiştir. Scheler vicdan kavramının gelişiminde üç aşamayı 

ayırt etmektedir. Skolastikler vicdanı, normları bireysel bir duruma uygulayan bir birim olarak 

pratik akıl ile özdeşleştirmişlerdir. Vicdanın ikinci anlamı ilki gibi mantıksal bir kâhya yan 

anlamına gelmez. Daha çok vicdan kısmen bir kınayıcı ve kısmen bir yargıç olur.(Vicdanı 

pratik akıldan yani norm ileri sürmekte pratik olan aklın kendisinden açıkça ayırt eden 

Kant’ın durumunda olduğu gibi). Terimin üçüncü anlamında vicdan, bu ikinci fonksiyonun 

üstüne yükselir ve iyi ve kötünün bir iç bilişsel organı olur ve onun karakteri ya daha rasyonel 

veya daha sezgisel olarak duygusaldır.338 Vicdan şu anki otoritesini son iki anlam içerisinde 

iyi ve kötünün bütün muhtemel aldanma ve hataların üstünde olan bir yasal ve bilişsel organı 

içerisinde birleştirilmiş deneysel duyguların dinî ve metafizik yorumunun bir sonucu olarak 

almıştır. Bu yorum, Tanrı’nın sesinin vicdanda işitilebilir olduğunu varsayar. Bu yorumdan 

dolayı, doğası itibariyle Tanrı hata yapmayacağından ve kendisini aldatmayacağından vicdan 

nihai başvuru mahkemesi karakterini kazandı ve bu yolla kelimenin modern anlamı ortaya 

çıktı. Fakat sanki bu yorumdan ayrı olarak vicdan kendi başına konuşabilirmiş ve doğasını 

nihai bir mahkeme gibi ileri sürebilirmiş gibi, bu yorum sonradan yapılmadı. Aksine, bu 

yorum vicdanı bu varsayılmış yaralanmaz ve yanılmaz organa dönüştürdü. Daha sonra dinî 

bilincin dağılması boyunca terimi kullanan insanların hepsi bu yorumun farkında değildi; 

fakat “vicdanım bana bunu söylüyor” derken gizli olan dram, bu eski ve geleneksel yorumu 

yankıladı. Fakat bu dram, bu yorumun tam ve devam eden gözden çıkarımı ile ortadan 

kaybolacaktır ve yine böyle bir yanılmaz ve bütünsel sese duyulan inanç da kaybolacaktır. Bu 

anlamdaki vicdan, dinî inancın birçok gün batımı renginden birisidir. Bununla beraber eğer 

vicdan özgürlüğü prensibi bu yorum olmaksızın savunulursa modern zamanlarda olduğu gibi 

ateistler bile onu kullandığı, ona başvurduğu ve onun adına talepler yükselttiği zaman sonuçta 

o ahlâki anarşi prensibi olacaktır.339

  Scheler’e göre bu söylenilenler vicdan kavramının anlamındaki başka bir 

değişiklikten dolayı da doğru olmalıdır. Ahlâki kavrayışın iki şekli vardır: Birincisi evrensel 
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normların ahlâki değerlerine ait olan ve diğeri sadece bir birey için veya bir grup için iyi olan 

şeye ait olandır. Bu ikisi eşit sertliğe ve objektifliğe sahiptir. Yasal anlamda vicdan şudur:1) 

O, ahlâki kavrayışın ekonomizasyonunun bireysel formunu temsil eder 2) O, bu kavrayışı 

ancak o “benim için”olacak şekilde iyiye yöneldiği sürece (yani yalnız bu sınırlar içerisinde) 

temsil eder.  Vicdan bu durumda, sadece “benim için kendinde iyi”ye yönelik bir ahlâki 

kavrayış sağlayabilir.340 Tabii ki ahlâki kavrayışın ekonomizasyonunun bu bireysel formu 

evrensel olarak iyi ve doğru olan şeye de ait olabilir. Ve bu “benim için”iyi sadece ben 

tarafından değil, beni benden daha iyi bilen başka birisi (bir arkadaş, bir otorite vb.) tarafından 

sergilenebilir. Fakat doğru bir şekilde vicdandan ancak, evrensel normlarda içerilmeyen 

zorunlu ahlâk kavrayışına ek olarak,  yukarıdaki bir durum olduğu zaman ve kendisinde 

ahlâki biliş sürecinin tamamlandığı durumda ve bu duruma ben kendim geldiğim zaman 

bahsedilebilir. Benim iyiye yönelik artan kavrayış durumum –iyi benim için iyi olduğu sürece 

– vicdanın özünü oluşturur. Bu anlamdaki vicdanın yeri özsel olarak her hangi muhtemel bir 

norm, ahlâk yasası vb. tarafından doldurulamaz. Vicdan, daha açıkça konuştukça o her kişiye 

aynı durum için daha farklı şeyler söylemelidir. Eğer o herkese aynı şeyi söylerse hata etmiş 

olacaktır! Bu anlamdaki vicdan açısından vicdan özgürlüğü prensibi koşulsuz bir şekilde 

geçerlidir. Bu prensibe göre, ahlâki problem açık değer önermelerinin objektif ve evrensel 

kısmı tarafından düzenlenen ve açık değer yargılarına dayanan normlar tarafından 

düzenlenmeyen çözümler içerdiği zaman ve bu problemler bu tür önerme ve normların 

doğalarına göre düzenlenemeyen şeyler olduğu zaman herkes kendi vicdanını dinlemekte 

özgürdür. Bu suretle doğru olarak ahlâki kişi, bu prensip ile sırf evrensel ahlâk yasalarının 

yanlış iddialarından korunmuş olur. Fakat bu vicdan ve vicdan özgürlüğü ne objektif iyi 

idesini –ki kendisi için vicdanın, o bir birey için objektif iyi olduğu sürece tam olarak bir 

bilişsel organ olduğu objektif iyi idesi-ne de bütün insanlar için geçerli olan normlar ve değer 

önermeleri ile ilgili evrensel bir kavrayış hakkını ve idesini yok etmez. Aksine bunlar 

vicdandan oldukça bağımsızdırlar ve sıkı bir kavrayışla ulaşılabilirdirler ve onlar her hangi bir 

kimse tarafından vicdan ile tanınmadan bütünüyle bağımsız olan bir zorlayıcı karaktere 

sahiptirler. Öyleyse doğru anlamdaki vicdan özgürlüğü, hiçbir zaman evrensel olarak geçerli 

ve ayrıca formal olmayan ahlâk yargılarının objektif ve zorlayıcı bir bilişine karşı 

kullanılamaz. O bu suretle kesinlikle ahlâki problemlerde bir anarşi prensibi olmayacaktır.341

 Scheler’e göre yukarıdaki formülün baskın anlamı, onun tanımladığı şeye değil, daha 

çok Comte’un zihninde sahip olduğu şeye karşılık gelir. Bu baskın anlam, bir A bireyi için iyi 
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olan şey ile bir B bireyi için iyi olan şey arasında hiç bir fark olmadığı varsayımına dayanır; 

yani objektif bir iyinin evrensel geçerlikte olması gerektiği varsayımına dayanır. Aslında bir 

şeyin ancak evrensel geçerlik iddia edebilen bir yasaya uygunluk yoluyla iyi olduğu bir ön 

kabulden ibarettir. Ve vicdanın doğası itibariyle evrensel olarak geçerli bu normları ve 

değerleri özgürce onaylayabilen ve yalanlayabilen, tanıyabilen ve reddedebilen bir şey olduğu 

sanılır. Ancak vicdanın bu anlamı –ki bu bütün bireysel haklarından ve görevlerinden yoksun 

ahlâki bireylerin varlığından kaynaklanır ve onun bireysel bütünlüğünün ahlâki bir 

küçümsenişini ve yadsınmasını varsayar-Comte’un bütün ahlâki meselelerde en sübjektivistik 

anarşinin bir prensibi olarak atıfta bulunduğu vicdan özgürlüğü prensibi olabilir. Bu prensip 

bu tür ahlâki problemlerin her uzmanca ele alınışını imkânsız kılar, çünkü bu tür ele alışlar 

ancak belirlenmesi gereken objektif bir şey olduğu zaman anlamlı olur. O ayrıca bu tür ele 

alışlarda bir otoritenin zorunluluğunun her hangi bir tanınmasını imkânsız yapar ve böylece 

her şey bir sübjektif lezzet meselesi haline gelir!342

 Scheler’e göre teorik bir formüle indirgendiği zaman vicdan, “aklın evrensel bir sesi” 

olur veya bireysel bencilliğin üstünde türlerin içgüdülerinin bir sesi vb. olur. Bu vicdanın 

özgürlüğünü ileri sürmek aynı, objektif değer kavrayışı idesini ve objektif ahlâk idesini 

yadsır. Gerçekte burada vicdan özgürlüğünün gerçek anlamının tam karşıtı söz konusudur. 

Aslında sadece evrensel ve objektif bilişin söz konusu olduğu durumlarda bile, sübjektif 

sağduyu uygun bir şekilde bildirilecek ve yine her ne zaman vicdanın bireysel olarak geçerli 

kavrayışın taşıtı olarak konuşması söz konusu olsa evrensel türsel akıl tarafından bireyin 

zorlanması ortaya çıkacaktır ve bununla hem vicdan hem de vicdan özgürlüğü çiğnenecektir. 

 4) Scheler’e göre bununla beraber eğer A.Comte, iyi ve kötüye yönelik genel olarak 

geçerli sonuçlara sahip olan objektif bir soruşturmayı isterken haklı ise, onun matematik 

ve fizik ile benzetmeleri bir açıdan bu bilgi alanının özgünlüğünü haklı çıkarmada 

başarısız olur. Comte ayrıca bütün ahlâki bilişlerin, aynen teorik bilişlerin duyusal 

tecrübeye dayanması gibi, hissetme ve tercih etmede gerçekleşen  “değer tecrübesine” 

dayanması gerektiğini görememiştir. Bütün pozitivistler gibi Comte genel refaha götüren 

bir eylemler teknolojisini değer tecrübesi üzerine dayanan bir etiğin yerine koyar ve böyle 

yapmakla o genel refahın en temel değer olduğunu varsayar. Fakat Scheler’e göre, ahlâki 

bilişin hissetmenin (sezginin) sıkı yasalarına göre sonuçlandığı olgusu etiği sübjektif 

yapmaz. Bununla beraber bu olgu etik ile yukarıdaki bilimler arasındaki bir ayrımı haklı 

çıkarır ve Comte’un benzetmesi bu adaleti sağlayamaz. Eğer etik sorunlarda biz, ahlâk 

öğretmenlerinin ve bilginlerinin çözümlerine güvenmiyorsak (astronomide astronotlara 
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güvendiğimiz gibi), bu, bütün etiklerin ahlâki kavrayışı hissetmede, tercih etme, sevme ve 

nefret etmede zaten apaçık olarak varsaymasından dolayıdır. Pozitivizm bunu kabul 

edememiştir; çünkü o etiğin kendisini biyoloji, tarih veya sosyolojide temellendirmek 

istemektedir.343 Bununla birlikte bu kavrayış için sübjektif yetenek koşullarla bağlantılıdır 

ve bu koşullar bilimsel veya teorik biliş için yeteneğin genel koşulları ile karşılaştırılamaz. 

Çünkü burada biz sadece bütün biliş türleri için genel olan aldanma türleri ile değil 

kökenini bireylerin ve grupların ilgilerinde bulan bütün aldanma kaynakları ile de 

karşılaşırız. Ahlâki kavrayış için sübjektif bir yetenek sadece ahlâk kavrayışının meyvesi 

olabilecek bir şeyi önceden varsayar. Yani ahlâki kavrayışı mümkün kılacak şekilde 

aldanma kaynaklarını atmak için bütün araçlar sistemini gerektirir. Biz, burada 

Aristotales’in belirttiği bir antinomi ile karşılaşırız; iyi bir yaşama yönelmek için (iyi bir 

şekilde istemek ve eylemek için) ahlâk kavrayışı zorunludur ve iyi bir yaşam sadece bizim 

ahlâk kavrayışımızı engelleyen ilgilerimizin sophizmini ortadan kaldıracak şekilde değil, 

fakat bizim değer yargılarımızı olgusal isteme ve eylemelerimize ve zayıflık, kusurluluk 

ve hatalarımıza uydurma eğilimimizi ortadan kaldıracak şekilde ahlâk kavrayışındaki 

aldanmaları yok etmek için zorunludur. Bu antinominin teorik çözümü bütün iyi olma, iyi 

yaşama, iyi niyet ve iyi eylemin ahlâki kavrayış olgusunu varsaydığı gerçeğinden oluşur. 

Fakat bu kavrayış için sübjektif yetenek iyi bir varlığı ve yaşamı varsayar. Burada bu 

aldanma kaynaklarının hiç birisine sahip olmayan teorik biliş ile hiçbir benzerlik 

yoktur.344

 Scheler’e göre ahlâki kavrayış ile ahlâki yaşam arasındaki bu temel ilişkiden, ahlâki 

değerler alanı içerisinde kendisi ile en iyi insanların (yani kişisel varlıkları ahlâki 

kavrayışta iyi olarak kavranan insanların) ahlâki kavrayışlarının içeriklerinin bütün 

insanlara buyrulduğu ve tavsiye edildiği bir düzenlemenin ahlâki kendi değeri yükselir: 

otoritenin kendi ahlâki değeri. Şunu vurgulamak gerekir ki bu iyinin ve kötünün doğası ve 

içeriğini bir otoritenin emirleri ve normlarının üzerine dayandırmak isteyenlerin (Hobbes, 

Kirchman vb.) etiklerinin saçmalığını gösterir. Çünkü bu etik ahlâki kavrayışı otoritenin 

emirleri ile yer değiştirdiği sürece otoritenin ahlâki değerini yadsır. Eğer iyi ve kötü 

otoritenin iyi veya kötü olduğunu söylediği şey olsaydı otorite hiçbir apaçık ahlâki değere 

sahip olmazdı. Emir ve itaatin her ikisi de eşit bir şekilde kör olmak zorunda olurdu. Fakat 

böyle bir otoritenin ahlâki değeri hâlâ apaçık bir prensiptir. Teorik bilgi alanında hiçbir 

otorite olmadığı halde ve araştırma özgürlüğü prensibi bir otorite iddiasına karşıt 
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olabileceği halde ahlâki problemlerin bütün alanlarında bir otoritenin varlığı apaçık ahlâki 

değer biçmelerin ve onlar üzerine dayanan niyetlerin olgusal kavrayış alanına girmesi için 

zorunlu bir koşuldur. Çünkü onlar ilk önce pratik olarak bir otoritenin saf emirlerine 

yönelik bir kavrayış olmaksızın gerçekleştirilir. Fakat böyle bir durumda emir veren 

otoritenin ahlâki değerinin kendisinin emre itaat eden kimse için apaçık olması gerekir. 

Otorite, sırf zorba kuvvet ve güçten bir kişinin ancak bu kişinin kendisinden daha derin ve 

geniş bir ahlâki kavrayışa sahip olduğunu açıklıkla bilen bir kimse üzerinde otorite sahibi 

olması olgusunda ayrılır. Bir otoriteye ahlâki güven bu kavrayış üzerine dayanır ve bir 

otorite de bu güven üzerinde durur. Eğer bu güven kaldırılırsa otorite ahlâk dışı (non 

moral) bir kuvvet ve güç olur.345

    Fakat, Scheler’e göre, bütün otoriteler kendisinde vicdanın özel bir kavrayış 

kaynağı olarak hüküm sürdüğü alan tarafından sınırlanır. Bütün otoriteler sadece evrensel 

olarak iyi olan şey için geçerlidir, bireysel olarak geçerli ve açıkça iyi olan şey için değil. 

Otoritenin bir emrinin evrensel olarak geçerli değerlerin ötesinde yatan değerler alanına 

girmesi, emri ahlâk dışı (immoral) yapar.346

 3)  AHLÂKİ DEĞER BİÇMELERİN TARİHSEL GÖRELİLİĞİ VE 
BUNUN BOYUTLARI 
               Scheler’e göre formal etiklerin ve onların formal apriorizminin büyük iddialarından 

birisi, her zaman şu olmuştur ki ona göre sadece formal bir etik, farklı ırklar ve farklı insanlar 

arasındaki ahlâki değer biçmelerdeki farklılıkları açıklayabilir ve bunu, bu tarihsel 

değişebilirlikten her hangi bir kuşkucu sonuç çıkarmaksızın yapabilecektir. Ve diğer yandan 

bu iddiaya göre bütün formal olmayan etikler, değer biçmelerin tarihsel olarak göreli olduğu 

kanıtlandığından, zorunlu olarak ahlâki kuşkuculuğa götürecektir.  

      Scheler’e göre bu varsayımlarda ve onların sonuçlarında her şeyden önce şu hatalar 

vardır:1)Değerlerdeki değişiklikleri, bu değerleri taşıyan eylemler ve değerli şey birimlerinin 

değer biçmelerindeki değişikliklerle karıştırma hatası. 2) Değerlerdeki değişiklikleri, 

normlardaki değişikliklerden çıkarma hatası. 3) Eksik objektifliği ve kavrayışı, eksik 

evrensellikten çıkarma hatası.4)  Gerçekten formal olmayan olarak değişebilir bir noktanın, 

varlığın değil, niyetin ve eylemin ve yine erdemin değil, normların ve ödevin ahlâki değer 

biçiminde olduğunu görmede başarısız olma hatası347. 
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        Filozofa göre bu hatalardan ayrı olarak, bunların arkasında, ancak değer biçmelerin 

göreliliğin boyutlarına yönelik pozitif bir bakışla aydınlatılabilecek, yanlış kabuller vardır. 

Böyle bir görev bize bütün insani değer biçmelerin tarihsel anlayışı için, kavramların apriori 

bir aygıtını sağlama açısından seçkin bir öneme sahiptir; bu, değer biçmelerde ve onların 

içeriklerinde mantıklı bir düzen sunabilecek bir aygıttır. Tabii ki daha başlangıçtan, değerleri, 

sadece duygu durumlarının ve duyu durumlarının nedensel sürecinin bir yansıması olarak 

gören bir kimse, geçmişte bu tür anlaşılabilir bir düzen aramayacaktır; aksine eğer o saf bir 

kuşkucu değilse ve bu değişikliğin olması olgusundan razı ise sadece bu değer biçmelerin 

gelişim sürecinde bir yön arayacaktır. Gerçekte, eğer insan, takımyıldızlarını sırf duygu 

kompleksleri olarak kabul etseydi o hiçbir zaman gökyüzünü ve onun tarihini, onların 

bilgisinin tarihinden ayırt etmezdi ve o astronomi alanında hiç çalışmazdı. Fakat Scheler ‘e 

göre, kendisinde saf olgu kümelerinin ilk olarak toplandığı bizim henüz çok genç olan 

“tarihsel yaşımız”, bu önemli problem üzerinde yalnız başına karar verecek durumda değildir. 

En azından o, tarihsel değer biçmelerde ve onların sistemlerinde (lezzet, stil, vicdan, 

gelenekler vb.) yatabilecek harmoni ve anlam dereceleri üzerinde, bu değer biçmelerdeki 

göreliliğin boyutları ile ilgili fenomenolojik anlayışların geniş düzeyli bir yardımı olmaksızın 

yargıda bulunabilecek bir durumda değildir. Şu olabilir ki, bu “boyalı aygıt “  doğru bir 

uzaklıktan ve uygun bir anlayışla görüldüğü zaman aşama aşama görkemli bir resmin 

anlamının iç bağlantılarını ortaya çıkaracaktır. Ve bu resimde bir kimse sevgi, hissetme ve 

eylem yoluyla objektif değerlerin alanına ve onların objektif düzeninin alanına, insanın kendi 

ortaya koyumlarından olduğu kadar insan türünden de bağımsız olan bir alana sahip olmaya 

başlayan insan türünü görebilecektir. Ve bu alanı, bilginin tarihinde, yani göktekilerin 

bilgisinin tarihinde olduğu gibi, kendi varlığına çeken insan türünü görebilecektir. (Scheler’e 

göre burada söylenilenler ile, sadece bir örneklem yoluyla açıklama kastedilir; çünkü değerler 

değil, sadece değerli şeyler yıldızlarla karşılaştırılabilir.)348

        Scheler’e göre tarihsel ahlâki olguların bir araştırmasında her şeyden önce, bir yandan 

şeylerin iç ve dış nedensel bağlantıları içerisine, entelektüel bir bakışın aşamaları arasında, 

diğer yandan genel olarak değer biçmeler ve özelde ahlâki değer biçmeler arasında kesin bir 

ayrım yapmak zorunludur. Yine eylemin tekniklerine ait olan şeyleri belirtmek zorunlu 

gibidir. Örneğin Asya’da yaşayan insanların sigara içmeyi bir kralı öldürmek gibi 

düşünmeleri ve bunu ölümle cezalandırılabilir bir suç olarak görmeleri, onlar açısından bizim 

değer biçmelerimizden bir sapmayı ima etmez. Örneğin tütün öldürücü bir zehir olarak 

düşünüldüğü zaman durum böyle değildir. İnsanın yaşamsal sağlığını korumak açısından 
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onlarla bizim aramızda bir fark yoktur. Ahlâki rölativizmin kendisini haklı çıkarmak için bu 

konuda ileri sürdüğü farklılıkların birçoğu, bu tür farklılıkları çevreleyen entellektüel 

aldanmaları ve batıl inançları keşfettiğimiz zaman çözülecektir. Benzer şekilde bu 

farklılıkların ahlâki veya diğer değer biçmelere mi dayandığını keşfetmek için ahlâki açıdan 

önemli kurumlar ve eylem tiplerindeki tarihsel değişiklikleri incelemek zorunludur. 

Ekonomik açıdan değerli şeylerin nispeten pratik bir değer düşüklüğü bu tür değerli şeyleri 

hissetmenin az gelişmişliğine dayanabilir. Ayrıca bu doğanın özel bir bolluğuna veya daha 

yüksek olarak verilen değerlerin etkili üstünlüğüne (örneğin gönüllü yoksulluk gibi dinî 

değerlere ) dayanabilir. Bu durumda ahlâki açıdan değerli olabilecek tek sebep son durumda 

bulunabilir. Olgusal tek eşliliğe geçiş erkeklere nispetle kadınların sayısında bir azalma 

sonucu olabilir, artan yoksulluğun veya inek sütünün çocuk beslenmesine katkı sağlaması gibi 

tamamen ilgisiz bir şeyin sonucu olabilir. Bu durumlarda bu geçişin hiçbir ahlâki önemi 

yoktur ve ahlâki çok eşlilik hiçbir zaman bu şekilde aşılamaz.349Ayrıca ahlâki değer 

biçmelerin ifadelerinin kısmi veya bütünsel yapay formlarındaki değişiklikler ile ahlâki 

duygunun kendisi arasında kesin bir ayrım yapılmalıdır, örneğin utanç duygusundaki 

farklılıklar ile buna karşılık gelen davranışlar arasındaki farklılıklar arasında ayrım yapmak 

zorunludur. Yine ahlâki oldukları düşünülen diğer bazı değişiklikler analiz edildiği zaman 

bunların gruplar arasındaki artan veya azalan ilgi dayanışmasının sonucu olduğu ortaya 

çıkacaktır. 

 Scheler’e göre insanları veya insan gruplarını, onların ahlâki değerleri açısından 

karşılaştırmak için ilk önce bu insanları ve grupları onların entelektüel kültürleri, eylem 

teknikleri, onların değer biçmelerini ifade düzeyleri açısından, onların ilgi dayanışmasının tipi 

ve derecesi açısından vb. aynı şartlara indirgemek zorunludur. Çok yüksek derecede gelişmiş 

ve ayrımlaşmış entelektüel bir kültür çok ilkel bir ahlâki duyguya sahip olabilir veya tersi söz 

konusu olabilir; yaşamın güvenliği, zenginliği ile medeniyetin yön verici direksiyonu olan 

ilgilerin artan iletimi, ahlâki kültürün çok düşük bir düzeyi ile yan yana gidebilir.350

 Ahlâkların göreliliğinin boyutları ile ilgili problemin içeriğini bulabilmek için, ahlâki 

değer alanının, tarihte bize kendileri içerisinde gözüktüğü bütün maskelerin ve kostümlerin 

arkasına geçmek zorunludur. Bununla beraber Scheler’e göre bu içerik içerisinde, ahlâki 

meselelerin bütün tarihsel dönüşümleri için kesin bir şekilde ayırt edilmesi gereken beş nokta 

vardır: 

                                                 
349Aynı yer. 
350 Scheler, A.g.e., s. 298. 
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 İlk önce değerlerin kendilerini hissetmede (yani tanımada ), değerleri tercih etme, 

sevme ve nefret etme yapısında farklılıklar vardır. Bu değişiklikler bir bütün olarak “ethostaki 

değişiklikler”( dünya görüşündeki) olarak isimlendirilecektir.351 Ethosa karşılık olarak: 1) 

Entelektüel alanda, dünyaya bakış, 2) dinî alanda, içeriği ile imanda verilen içeriklerin 

dogmatik ve teolojik biçimlendirmesinden ayırt edilmesi gereken, bir “imanı yaşama “ vardır. 

  İkinci olarak yargı alanında ortaya çıkan ve değer biçme alanında gerçekleşen ve bu 

fonksiyonlarda ve eylemlerde verilen değer dizilerini değerlendirme kuralları alanında 

gerçekleşen farklılıklar vardır. Bunlar, terimin en geniş anlamıyla, “etikteki değişiklikler” 

olarak isimlendirilecektir.352

 Üçüncü olarak eylemlerin, değerli şeylerin birimlerinin tiplerindeki değişiklikler 

vardır; yani evlilik, tek eşlilik, cinayet, hırsızlık, yalan söyleme vb. ahlâki değer 

komplekslerinde bulunan şeylerin birimlerinin tiplerindeki değişiklikler vardır. Bu tipler 

ahlâki gelenekler ve pozitif yasa temeli üzerinde geçerli olan pozitif tanımlamalardan ayırt 

edilmelidir(yani hırsızlık, evlilik, cinayet vb. olarak geçerli olması gerekenden ). Fakat bu 

tipler, bu şeylerin tanımlanabilirliğinin temeli olarak, bu değişen tanımların temelinde yatar. 

 Dördüncü olarak ve bütün bu değişikliklerden farklı olarak pratik ahlâklılıktaki 

değişiklikler vardır. Pratik ahlâklılık insanların olgusal edimlerine aittir, yani bu insanlar 

tarafından değer dizilerinin ilişkilerine ait olan normların temeline dayanan ve insanların 

kendi tercih etme yapılarına karşılık gelen edimdir. Bu tür pratik bir edimin değeri tamamen 

onun ethosuna görelidir ve hiçbir zaman başka bir çağın ethosu veya başka insanların ethosu 

tarafından ölçülemez. Biz, ancak belirli bir çağın ethosuna sahip olduktan sonra bu çağın 

insanlarının edim tiplerini ve eylemlerini yargılayabiliriz; böyle bir yargı, ayrıca, onların 

ahlâk tiplerinin birimlerinin ön bilgisini de gerektirir. Diğer yandan tarihsel varlığın ve 

eylemin kendisini de, çağın ethosunun anlayışını yeniden hissetmek yoluyla, 

değerlendirebiliriz. Bunu yaparken bu çağın etiğinin prensiplerini, bu çağdaki insanlar 

tarafından yapılan olgusal değerlendirmeleri ve onların otoriter saydıkları örnekleri göz ardı 

edebiliriz. Bundan dolayı örneğin Sokrates’in öldürülmesi, o, Yunanlılar tarafından yasal bir 

şekilde yargılanmış olsa da, adli bir cinayet olarak kalır. Diğer yandan kendi çağının ethosuna 

göre kötü olan bir eylem, buna rağmen, eğer eylemde bulunan insan kendi ethosunda çağının 

ethosunu aşarsa bütünüyle iyi olabilir. Gerçekte ahlâklılık ve ethos arasındaki bu ilişkinin 

doğasından dolayı, daha yüksek bir değeri kavrayan ilk kişi olarak, varolan değerler alanı 

içerisine yeni bir ilerleme yapmış olan ahlâki dehâlâr, varolan ethos tarafından yasal bir 
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şekilde, ahlâki açıdan daha aşağı ve ikincil olarak yargılanmış ve değerlendirilmiştir. Bu 

sebepten dolayı bir ethosun tarihindeki geniş geçişler, ahlâki gelişimin kendisine özsel olarak 

bitişik olan bu trajediye kurban gitmiş bireylerle doludur.353

 Beşinci ve son olarak, ahlâklardaki değişiklikleri, gelenekler ve göreneklere, yani 

geçerliliği ve pratiği ancak gerçek geleneklerde köklenen ve doğası, kendilerinden bir 

sapmanın, bir niyet eylemini varsayacak şekilde olduğu, ifadelerin ve eylemlerin formlarına 

ait değişikliklerden ayırt etmek zorunludur. Gelenek ve göreneklerin kendileri ahlâki açıdan 

iyi ve kötü olabilir ve onların kaynakları ahlâki açıdan aracısız eylemlerde bulunabilir. Onlar 

ahlâki açıdan pozitif ve negatif değerde olan bir şeyi iletebilirler. Geleneklere karşı bir eylem, 

o gerekçesiz olduğu sürece, yani onların ahlâki eksikliğine bakış olmaksızın pratik açıdan 

ahlâk dışıdır (immoraldir); çünkü ethos bir gelenek içerisindeki eylemlerin aynı seçiminde 

zaten etkindir ve ayrıca pratik ahlâklılığın ölçüsüdür. Bununla beraber böyle bir kavrayış 

(insight) olduğu zaman, bu karşı çıkış eylemi, tamamen ahlâki olur.354

  

 3.1. Ethostaki Değişiklikler  
 Scheler’e göre hem değerli şeylerin ve ereklerin formal olmayan etikleri hem de formal 

etikler ethosun kendisinde, belirli bir ethosun medeniyete ve kültüre ait değerli şeylerin 

değişen alanına adaptasyonu ile ilişkisi olmayan değişiklikler olduğunu görememiştir. Sadece 

ahlâki değer biçmelerin değil, ayrıca değerlerin kendilerinin ve onların sıra düzenlerinin de 

gelişimde olduğuna inanan ahlâki rölativizm kaynağını bu günkü olgusal değer biçmelerden 

soyutlanarak elde edilmiş ahlâki değerleri, geçmişe bakışla, geçmişin öznelerine uygulamada 

bulur ve gerçekte ethosta olan bir değişikliği, niyet ve eylemde bulunmanın bu günün değer 

biçmelerine veya onların varsayılan birimlerine (örneğin genel refah, kültürün gelişimi, 

yaşamın maksimum yoğunluğu vb.) uygun olan şeylere daha iyi bir adaptasyonuyla 

karıştırmakta bulur. Rölativizm, değer biçmelerin aracısız bir değer bilincinin içerisindeki 

değişikliklerden ve onun yönetici tercih yasalarındaki değişikliklerden oluşan daha radikal 

şeklini görememiştir. O, ahlâki ideallerin kendilerindeki değişiklikleri bile görememiştir. 

Rölativiste göre bütün değişiklik, farklı zamanlarda bir toplumun farklı gruplarının (bazen 

çiftçiler, bazen işçiler, bazen araştırmacılar) veya farklı insan niteliklerinin (cesaret, 

çalışkanlık, tutumluluk vb.) örneğin genel iyi olma (sağlıklı-rahat olma ) değerini ve buna 

göre gerçekleşen tercihin değer biçmelerini gerçekleştirmeye hizmet ettiği olgusu tarafından 

açıklanabilir. Rölativist bu genel iyi olma değerinin veya onun zirveye koyacağı başka bir 
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değerin her zaman en yüksek değer olmuş olduğunda şüphe etmez; o bu değerden hareketle 

ve onun aracılığıyla, söz konusu yaşam gerçeğini yani teknoloji seviyeleri, entelektüel bakış 

vb.ni dikkate alarak değer biçmeleri açıklayabileceğinden kuşku duymaz; yine o geçmişin en 

yüksek düzeydeki insanlarının, sadece kendi değer biçmelerinin anlamının açık bir teorik 

farkındalığından (yani doğru bir etikten ) yoksun olduklarından da kuşku duymaz.355

 Scheler’e göre tarihte bulunan ahlâki değer biçmelerin çok çeşitli sistemleri içerisine 

yapılacak geleceğe yönelik her inceleme kendisini bu ön kabulden kurtarmalıdır. O, ethosun 

kendisinin büyük tipik şekillerini incelemelidir. Yani o, değerlerin ve onların iç tercih 

yasalarının, insanların ahlâklılığının ve onların etiklerinin gerisinde yatan tecrübe edilmiş 

yapısını incelemelidir ve o bu tarihsel materyalden çıkarılmış anlayışların, yani değer 

biçmelerin rölatifliğinin boyutları teorisinin sağladığı anlayışların, yardımı ile ilerlemelidir. 

(Scheler’e göre burada dilin geniş ailelerinin değer birimlerini, değerler dünyasının 

kelimelerin anlamları yoluyla aldığı çehreleri ve sentaks yoluyla kazandığı yapıyı nasıl 

oluşturduğu problemini zikretmek gerekir. Bunun detaylı bir araştırması çok verimli sonuçlar 

verecektir.) Ayrıca ethosun dünyaya bakışı ne dereceye kadar şartlandırdığını sorgulamak da 

zorunludur; yani bütün yargısal eylemlerde varsayıldığı şekliyle dünyayı tecrübe etmeyi bilme 

yapısı üzerinde ne derece etkili olduğunu sorgulamak zorunludur. (Burada “dünyaya bakış” 

kavramı, kişinin kendisi ile fiziki, ruhsal, ideal şeylerin saf   “neliklerini” algıladığı hem bütün 

bir kültür, hem de bir insanı yöneten seçim ve yapılandırma türünü karakterize etmek için 

kullanılmıştır (Dilthey’in kullandığı anlamda ). Terimin bu anlamında bir bilimin her tarihsel 

safhası bir ethos ve dünyaya bakış tarafından koşullanır. Bundan dolayı hiçbir bilim bir 

dünyaya bakışı değiştiremez. Sorgulanması gereken, sevgi ve adalet hakkındaki değişik 

fikirler değil, ahlâki tutumların kendilerinin ve onların tecrübe edilmiş sıra düzenlerinin 

şekilleridir; sorgulanması gereken soylu, yararlı olduğu, iyi olmaya götürdüğü düşünülen 

eylem değil kendileriyle bu tür değerlerin kendilerinin tercih edildiği veya geri plana itildiği 

kurallardır.356  

 Scheler’e göre detaylı bir araştırma ile herkes, eski Hindistan kast sisteminin ve dinînin 

ethosunun, bir ethos olarak (bir etik olarak veya insanların değişen tarihsel gerçekliklerine bir 

uyum olarak değil), Yunanlıların veya Hıristiyan dünyasının ethosundan kesin bir şekilde 

farklı olduğunu görecektir. Ennius’tan önceki Romalılar gasp etmeyi hırsızlıktan daha çirkin 

bulmuştur ve eski Alman ahlâki ve yasal değer biçmesi yağmacılığı hırsızlıktan daha iyi 

görmüştür. Bunlar aynı tercih yasalarına göre gerçekleşen farklı eylemlerin değer 
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biçmelerindeki değişikliklere değil de belirli yaşamsal değerleri (cesaret, yiğitlik)  ve 

yararlılık değerlerini tercih etmenin temelde farklı yasalarına işaret eder. Tabii ki ayrıca bir 

ethosun değişen tarihsel gerçeklere basit adaptasyonunda ortaya çıkan bir değişiklik de  

(örneğin hırsızlık, çıkarcılık, soygun olarak düşünülen şeyin pozitif tanımlamasında ortaya 

çıkan bir farklılık da ) vardır. Fakat bunlar ethostaki değişikliklerden, bir tek ethos içerisinde 

birçoğunun birlikte bulunabileceği etiksel teoriler kadar farklıdır. Ethos bu tarihsel gerçekliğin 

kendisinin içerisinde yaşar ve bu sebepten dolayı bu gerçekliğe bir adaptasyon değildir. O bu 

gerçekliğin temeli olarak hizmet eder ve ayrıca onun yapısının keyfi olmayan şekillerinin 

inşasına rehberlik eder. Biz ilk düzenlerden birisi olan ethostaki değişikleri adaptasyondaki 

değişikliklerden ayırt etmeyi, aynen sanat tarihinin en sonunda sezgi dünyasının içerisine 

artistik simgesel sızmanın temel tipik formlarını –ki estetik değer tecrübesinin spesifik bir 

yapısı tarafından yönlendirilir-değişik yeteneklere ve artistik teknik düzeylerine ve mevcut 

materyallere dayanan farklılıklardan ayırt etmeyi öğrendiğimiz gibi, öğrenmeliyiz.357

 Bununla beraber, Scheler’e göre, ahlâki değer biçmelerin bu en radikal rölafliği bile, 

ahlâki değerlerin kendilerinin ve onların sıra düzenlerinin rölatifliğini varsaymak için hiçbir 

geçerli gerekçe sunamaz. (Benzetme suretiyle şu söylenebilir ki, farklı aksiyomatik sistemleri 

ile yeni geometrilerin keşfi – ki her bir sistem içerisinde yeni önermelerin keşfedilmesinden 

ayırt edilmelidir-  geometriyi başlangıçta olduğundan daha rölatif yapmaz.) Sadece şu 

söylenebilir ki değerler dünyasının ve onun sıra düzeninin yeterli ve tam bir tecrübesinin ve 

bununla dünyanın ahlâki anlamının imgelemi, yasalarına göre tarihsel olarak açılan ethosun 

farklı formlarının işbirliği ile özsel olarak bağlantılıdır. Tam olarak, doğru bir şekilde 

anlaşılmış mutlak bir etik bu farklılıkları yani insanlar arasındaki ve onların zamanlarındaki 

bu değer perspektifini ve ethosun oluşum aşamalarındaki bu açıklığı gerektirir. Ahlâki değer 

biçmeler ve onların sistemleri nitelikleri açısından insanların sırf doğal düzenlenimlerinin ve 

gerçekliklerinin çeşitliliğinin mantıklı bir şekilde bekletebileceğinden çok türlü ve zengin 

olduğundan, bizim tecrübemizin ancak aşama aşama ve değerlerin seçiminin belirli 

sistemlerine göre girebildiği objektif bir değerler alanı kabul edilmelidir. Diğer yandan ahlâki 

rölativizmin kaynakları şu gerçekte bulunabilir ki o değerleri belirli değerli şeylerin ve 

eylemlerin kendi kültüründe egemen olan değer biçmelerinin sırf sembolleri olarak alır ve 

keyfi bir şekilde bütün tarihi kendi çağında konulan ve mutlak olarak alınan olgusal değerlere 

eylemin artan bir adaptasyonu ve bu tür değerlere doğru bir ilerleyiş olarak bakar. Bundan 

dolayı değer rölativizmi her zaman söz konusu gözlemcinin kendi kültürüne ve kişisel 

                                                 
357 A.g.e., s. 303. 

 132



özelliklerine bağlı olan değer biçmelerin mutlaklaştırılmasına dayanır.358Yani o ahlâki değer 

ufkunun bir körlüğü ve darlığı üzerine ve ahlâki değerlerin alanı ve onun genişliği ve tamlığı 

ile yüz yüze duran korku ve merhametin eksik bir anlamı tarafından koşullanan bir bakış 

açısına dayanır. O sadece kendi zamanının ahlâki değer biçmelerini, bir araştırmada 

bulunmadan, olgu olarak almaya ve bu değerlerin bütün zamanları belirlediğini varsayma 

kibri üzerine dayanır veya o, kendi zamanının değer tecrübelerinin dikte ettiği bağlardan 

kurtularak, diğer zamanların ethos tiplerini anlamak ve objektif değer alanının bir tecrübesi 

içerisindeki diğer insanları anlamak yoluyla bu gururun darlığından kurtulmak yerine kendi 

tecrübesini geçmişin insanına dikte etme kibri üzerine dayanır. 

 Scheler’e göre formal mutlak bir etik farklı tip bir hata işlemiştir. O etik ve pratik 

ahlâklılık arasında hiçbir ethos tanımadığından, ethosta hiçbir farklılık kabul etmez. O sanki 

bütün zamanlardaki insanlar iyi ve kötünün ne olduğunu eşit bir şekilde biliyormuş gibi, 

varsayıma göre sürekli ve her zaman aynı tip olan gizli bir ethosun basit yeni bir formülünün 

tesis edilmesi ile yetinir. Ethosun kendisinin, onun değerleri ve onların sıra düzenlerini 

tecrübe etmenin bir formu olarak sahip olduğu tarihselliği kabul etmeyerek, formal etik 

zorunlu olarak her hangi bir zamanda ahlâki değerleri tüketecek, onların tamamını içine 

alabilecek tam bir etiğin ve onların tamamını kavrayabilecek bir zihnin mümkün olduğu 

kabulüne gitmiştir. Ona göre böyle bir etik mutlak bir ahlâki prensipte, bir ahlâki yargıda 

doruğuna yükselmelidir. Bu süretle ahlâk tarihindeki bütün diğer değişiklikler ya pratik 

ahlâklılıktaki değişikliklerle veya insan güdülerinin doğasındaki açıklanamaz değişiklikler 

yoluyla açıklanmaya çalışılmıştır. Ahlâki rölativizm gibi bu teori de ethosun kendisinin iç 

tarihini, yani bütün tarih içerisindeki iç (merkezi)tarihi görmezden gelir.359

 Scheler, burada kendisinde ethostaki bu değişikliklerin gerçekleştiği özel boyutların 

neler olduğu sorusunu sormaktadır. Ona göre ethosun büyüme ve yenilenmesinin en radikal 

şekli kendisinde (varolanlara nispetle )daha yüksek değerlerin keşfedildiği ve açıldığı sevgi 

hareketinde ve onun gücünde gerçekleşir. Bu ilkönce daha önce anılmış olan en yüksek değer 

modalitelerinin sınırları içerisinde gerçekleşir, daha sonra diğerlerinin içerisinde oluşur. 

Bundan dolayı değerlerin alanı ilk önce ahlâki –dinî dâhilere açılır. Böyle bir değişimde yeni 

ve eski değerler arasındaki tercih yasaları kendiliğinden değişir. Eski değerler arasındaki 

tercih etme yasaları zorunlu olarak etkilenmese de değerlerin eski alanı bir bütün olarak 

rölatifleşir.(Scheler’e göre daha önceki bir ethosu rölatifleştiren değerlerin bütün bir alanının 

böyle bir keşfinin en görkemli kanıtı Hz. İsa’nın “Dağdaki Vaazı”dır. Onun şekli tekrar tekrar 
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yasanın eski değerlerinin rölatifleştirilmesinin kanıtını oluşturur.)Bu durumda eski değerleri 

yenilerine tercih etmek bir körlük ve aldanma olur ve en yüksek değerler olarak eski değerlere 

göre yaşamak pratik olarak kötü (günah ) olur.360 Eski ethosun erdemleri şimdi parıldayan 

kötülükler olur. Fakat eski değerlerin kendileri arasındaki tercih etme kuralları bundan 

etkilenmez. Örneğin misillemede bulunma veya hatta intikam arama, bunlar en yüksek değer 

olarak bağışlamanın altında olsalar bile, bir kimsenin kendi yararını düşünmesinden veya 

genel refahı intikama veya misillemeye tercih etmesinden daha iyi olarak kalır. Yeni bir ethos 

gelişirken eski bir ethosa ait olan tercih etme yasaları yok edilmez. Sadece eski ethosun 

bütününün bir rölatifleştirilmesi gerçekleşir. 

 Bu değişiklikler daha önce zaten verilmiş olan aynı değer modalitesindeki değer 

nitelikleri arasındaki daha yüksek olma ilişkisinin tecrübesinden; yine kendilerini taşıyıcıları 

ile özsel iç bağlantılarına göre daha yüksek veya daha aşağı olarak gösteren değerlerin 

tiplerinin tecrübesinden ayırt edilmelidir. Çünkü daha önce geçtiği gibi daha yüksek ve daha 

aşağı değerlerin sentetik ilişkileri tercih etmede oluşturulur. Değer alanları her şeyden önce 

karşılıklı değişikliğin bu boyutunda keskin bir şekilde belirlenir(örneğin yetenek erdemden, 

soylu ve bayağı değerleri iyi ve kötü değerlerinden, kişi ve onun ahlâki tabiatının değerleri 

eylemlerin ve başarıların değerlerinden kesin bir şekilde ayırt edilir.).361

 Scheler’e göre son olarak, kendileri yoluyla bireysel değer niteliklerinin (pozitif ve 

negatif) genel olarak hissedilebildiği ve ikinci olarak dilde ayırt edilen farklılıkların 

tamlığındaki değişiklikler vardır. Değer duygusunun kendisinin ayrımının bu ölçüsü ve onun 

üzerine dayanan onama ve kınamanın değişik düzeyleri ve son olarak değer biçmelerin 

düzeylerinin bu ölçüsü bize “ahlâki kültür düzeyi “ olarak isimlendirilebilecek olan şeyi 

görmemize olanak verir. 

 Fakat Scheler’e göre ethosun gelişimindeki yukarıdaki türden değişiklikten ayrı olarak 

yani kendisinde objektif değerlerin alanının ve onların sıra düzeninin bir açılmasının 

gerçekleştiği değişiklikten ayrı olarak tarihte ayrıca tercih etmedeki değer aldatmalarının 

bütün türleri de vardır. Ayrıca bu aldatmalar üzerine kurulu ve objektif değerler düzenine 

uygun bir şekilde gerçekleşmiş olan etik değer biçmelerin daha önceki formlarına ait olan 

tahrifler ve yıkımlar da vardır. (Scheler bu tür aldatmalardan birisini “Bulantı –Hınç” isimli 

araştırmasında ortaya çıkarmıştır.). Ona göre ancak bu tür duygusal aldatmaların sistematik 

bir araştırması bize ethos tarihinde yatan aldatmacaları gözlemlemeyi ve değerlerin tahrifini 

pratik ahlâksızlıktan ve değerlerin taşıyıcıları hakkındaki yanlış fikirlerden ayırt etmeyi 
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öğretecektir. Egemen veya onaylanmış bir etik anlamında bir çağdaki değer yargısı bu tür bir 

aldatmacalara dayanabilir; ve onlar bu nedenle, ethosu bu tür aldatmacalara kurban gitmemiş 

kimseler tarafından yargılanabilir ve aşılabilir. Bu süretle sadece aldatmacaların soy kütüğüne 

değil ayrıca onları dağıtmanın şekillerini de araştırmak önemlidir. Dahası değerlerin 

kendilerine karşı tutumla onlarla eş zamanlı tarihsel gerçekliğe karşı tutum arasında ayrım 

yapmak da zorunludur; yani değerlerin olgusal taşıyıcılarına karşı tutumla değerler dünyasına 

karşı tutum arasında ayrım yapmak zorunludur.362

 Yaşamsal (vital) değerlerle, yararlılık değerleri arasındaki ilişki ele alınacak olursa: 

Yalnızca yaşamsal değerlerden alınan normlar prensip olarak aristokratik bir toplum yapısını 

yani içerisinde soylu kan ve bu soylu kana ait kalıtsal karakter değerlerinin politik 

ayrıcalıklara sahip olduğu bir yapıyı gerektirir. Fakat yararlılık değerlerinden çıkan normlar 

ise gruplar arasındaki biyolojik değer farklılıklarının bir eşitlenmesini bildirir. Yararlılık 

değerleri kendileri itibariyle alındıkları zaman en azından politik demokrasiye eğilimlidir. 

Bununla beraber yaşamsal (vital) değerler ve yararlılık değerleri arasındaki bu özsel ilişkiden, 

yaşamsal aristoktatik bir ethosun olgusal olarak hüküm süren tarihsel açıdan pozitif bir 

azınlığın haklı çıkarımına götürmesi gerektiği veya yararcı demokratik bit ethosun varolan 

olgusal insan yönetiminin-yani çoğunluk yönetimi ve çoğunluk seçiminin haklı çıkarımına 

götürmesi gerektiği sonucu çıkarılamaz. Hüküm süren bir azınlığın ethosu, özü itibariyle 

yararcı demokratik ethosun sahip olduğu özelliklere sahip olabilir. Hüküm süren olgusal bir 

azınlığın değerleri, özü itibariyle bir azınlığın değerleri olabilir.363  

 

3.2.Etikteki Değişiklikler  
 

 Scheler, her hangi bir zamanın etiği ile en geniş anlamda, hem değerlerin hem de 

duygusal yönelimde kendiliğinden verilmiş olan değer düzenlerinin ilişkilerinin ve değer 

biçmelerin ve değerler ve onların sıra düzeni ilişkileri üzerine kurulan norm koymaların 

prensiplerinin yargısal ve dilsel formulasyonunu kastetmektedir. Ona göre mantıksal çıkarım 

yoluyla şunu görebiliriz ki, bu tür prensipler kendilerinden norm koymanın ve değer biçmenin 

bireysel eylemlerinin içeriğinin mantıksal olarak çıkarılabildiği genel önermelerdir. 

 Scheler’e göre etiğin alanı içerisinde iki şey kesin olarak bir birinden ayırt edilmelidir: 

Ahlâki özneler tarafından uygulanan ve kullanılan etik (ve burada açıkça tanınan etik 

söylenilmeden kabul edilen etikten ayırt edilmelidir. Birincisi ikincisinden her zaman daha 
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sert ve katı olmuştur.) ve uygulanan etiğin kendisi için materyal sunduğu ve mantıksal süreç 

tarafından ortaya çıkarılan etik prensipler grubu. Yani doğal dilde ifade edilen bir doğal dünya 

görüşünün etiği (örneğin geleneksel özdeyişlerin ve söylemlerin sade bilgeliği gibi) 

uygulanan etiği haklı çıkarmaya ve onu en yüksek prensiplerde –bu prensiplerin uygulanan 

etiğin özneleri tarafından bilinmesi zorunlu değildir-temellendirmeye çalışan az çok bilimsel, 

felsefi veya teolojik etikten ayırt edilmelidir.364Birinci anlamdaki etik, her ethosa eşlik eden 

sabit bir faktör olmasına rağmen ikinci anlamdaki etik nispeten nadir bir fenomendir. Onun 

kaynağı her zaman, varolan bir ethostaki dağılma süreçleri ile bağlantılıdır.(H.Steinthal, 

etiğinde, Yunanlılar ve Romalılar arasında etik meseleleri üzerinde düşünmenin onların 

ethosları dağıldıkça arttığına işaret etmiştir. Scheler’e göre Hristiyanlık etiği ile ilgili olarak 

Hıristiyanlık ethosu hakkında da benzer şeyler söylenebilir.).Tabii ki böyle bir bilimsel etik 

onun ethosunun sezgisel kanıtlarının ötesinde hiçbir değere sahip değildir ve kendi ethosunu 

eleştirmesi söz konusu değildir. Ayrıca o uygulanmış bir etiğin olgularında yatan şeyin en 

ekonomik formülünü veren prensibin ötesinde hiçbir bilişsel değere de sahip değildir. O 

sadece ahlâki değerler hakkındaki egemen ve geleneksel fikirleri formülleştirir. O onları 

eleştiriye tutamaz, çünkü onlar onun olgusal temelidir. Eğer onun prensiplerinden birisi 

mantıksal olarak varolan ve uygulanan etiği yalanlayan bir sonuca götürürse varolan etik değil 

onun prensibi yanlıştır ve o, olgular ondan çıkacak şekilde değiştirilmelidir. Bundan dolayı bir 

bilimsel etiğin değişik prensiplerinden neredeyse aynı sayıda değer biçme kuralları ve normlar 

şaşırtıcı değildir. Bu gerçek şunu gösterir ki, bu çıkarımların içerikleri zaten çıkarımsal 

onaylamadan önce varolan bir etik olarak sabittir. Etik doğru olarak felsefi etik olarak 

isimlendirilmeyi sadece o varolan uygulanan etikleri prensiplerden çıkarma ile ilgilendiği 

zaman değil, fakat ayrıca değer biçmelerin uygulanan kurallarını, onlar mantıksal olark 

düzenlendikten ve sistematize edildikten sonra ethosun içeriklerine göre ölçtüğü zaman ve o 

bu kuralları ethostaki yönelinilmiş özsel kanıtlar temeli üzerinde değerlendirdiği zaman hak 

eder. Ayrıca felsefi etik zamanının ethosunun bu yönelinilmiş kanıtlarının ahlâki değerlerin ve 

değer ilişkilerinin, saf kendi verilmişliğine göre bir eleştirisi ile de ilgilenir. 

 Scheler’e göre etiğin (her iki anlamda) formları bir ethosun içeriğinden her hangi bir 

dereceye kadar sapabilir. Etikten hareketle hiçbir zaman ethosun kendisi hakkında sonuç 

çıkarılamaz(yine etikten hareketle pratik ahlâklılık hakkında da çıkarım yapılmamalıdır.)    

Değer biçmenin uygulanan etiğindeki muhtemel etik sapmaları ve bilimsel etikteki hatalar 

belli bir zamanın ethosuna ait olan ve kendi uygun yanılsamalı değerleri ile –ki burada değer 

dizilerinin mutlak düzeni devrilmiş bir vaziyette gözükür-yanlış bir ethosun egemenliğine 
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duygusal aldatmalardan kesin bir şekilde ayırt etmek gerekir. Ethostaki ve onların karşılığı 

olan yanılsamalı değerlerdeki aldatmalarla karşılaştırıldığı zaman etiğin bütün hataları 

oldukça küçük kalır. Etik ve ethosun örtüşmesinden oluşacak en yüksek etik gerçek bile bir 

ethosta bu tür bir aldatmacanın yokluğunu garanti edemez.365

  

       3.3. Tipteki Değişiklikler  
 

           Scheler’e göre eğer ahlâki rölativizm, değer kompleksleri tiplerinin birimleri 

arasında ve onlar tarafından birleştirilen olgu durumları arasında ve diğer yandan bu tür değer 

komplekslerinin taşıyıcıları olarak düşünülen insan, eylem ve şeylerin özleri arasında ayrım 

yapmasaydı tezini daha kolay haklı çıkarabilirdi. Eylem tipleri ele alınacak olursa(örneğin 

hırsızlık, zina, cinayet):  Şurası açıktır ki mülk kazanmanın farklı sistemleri altında, aynı 

olgusal eylemler, hırsızlık veya yasal bir kazanma olarak gözükebilir. Aynı şekilde farklı 

evlilik sistemleri altında (çok eşlilik, tek eşlilik ve onların sayısız alt bölümleri ) aynı 

eylemler, zina veya yasal eylem olarak görülebilir. Fakat bu, onların kanunsuzluğundan ayrı 

olarak, hırsızlık ve zinanın, eğer biz onların bütün tanımlarına bir bütünlük veren özlerini 

arayacak olursak, bütün otantik ethoslara günah olarak gözükmesi imkânını ortadan 

kaldırmaz. Cinayet hakkındaki değer biçmeler kişi değerleri ve insan yaşamının yaşamsal 

değerleri arasındaki ilişkilerle ilgili problem açısından da büyük öneme sahiptir. W.Wundt 

şunu belirtir: “Sezgicilik, vicdanın değişmezliği ile ancak olguları zorlayarak anlaşabilir. 

Cinayeti bizim reddedeceğimiz sebeplerden dolayı bir suç olarak değil, fakat övgüye değer bir 

şey olarak düşünen insanların ve zamanların olduğu basit olgusu bile buna yeterli bir 

tanıktır.”366

 Scheler’e göre bu söylemler son derece şaşırtıcıdır. Ona göre burada kendileriyle 

ahlâki dayanışma bağıyla bütünleştiğimiz tarihsel insan türünün onuruna ciddi bir saldırı 

vardır. Wundt’un yargısının doğru olup olmadığını anlamak için, gerçekte cinayetin özünün 

ne olduğunu ve bu olgu durumlarının özdeş tipini neyin oluşturduğunu sormak gerekir. 

Burada tam olamayacak bir şekilde sunulacak olan bu düşünme, bize ayrıca bu tür tipleri 

araştırmada yardım edecek metodolojik bir örnek sağlayacaktır. Buna başlamadan önce, 

Wundt, bu hayret uyandıran çıkarımına cinayetin Almanya’nın şu anki cezai yapısında 

bulunan bir tanıma benzer bir tanımını kullanmış olduğundan dolayı ulaşmış olabilir. Fakat bu 

muhtemel gözükmüyor. Eğer öyle olsaydı Wundt 1870’te milli sınırlarını savunan ve bunu 
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yaparken kasıtlı olarak insan öldüren bütün Almanları katil saymış olurdu ve yine aynı şekilde 

cellâtları da katil sayması gerekirdi. Hâlbuki o bunu kabul etmez.367

 İnsan, varlıklarının Tanrı’lara ve kutsal ayinlere kurban edildiği zamanlardan şu anki 

zamana kadar –ki bu zamanlarda bir kimsenin kendi yaşamını ruhsal değerlere (bilişin, 

imanın, özgürlüğün veya vatanseverliğin değerlerine) adaması iyi olarak düşünülmüştür-insan 

yaşamının değeri her hangi bir ethosa en yüksek değer olarak verilmemiştir. Bu gerçek 

kuşkusuz bütün biyolojik etikler için anlaşılamaz bir şeydir. (Wundt’un etiğinde durum böyle 

değildir; o, ahlâki değer biçmelerin en yüksek prensibini “kültürün ruhsal değerli şeylerinin 

yükseltilmesinde” bulur.) Çünkü biyolojik etiklere göre en yüksek formuyla, yani insan 

yaşamı ile, yaşamdan daha yüksek olduğu düşünülen değerler yanılsamadan ibarettir; veya 

F.Nietzsche’nin söylediği şekliyle, bu tür değerlerin kabulü yaşamı geriletmenin bulguları 

olarak veya yaşamın engellilerinin manevi bulantılarının değerleri olarak düşünülmelidir veya 

onlar yaşama göreliliklerinin bilinmemesinden dolayı yanlış bir şekilde mutlak olarak 

düşünülen değerlere yanlış bir tutkunun sonucu olarak düşünülmelidir. Fakat Scheler’e göre 

bu temel anlayış insan yaşamının en yüksek değer olmadığı ve diğer değerlerin varlığının 

(ruhsal ve kutsalın türlerine ait değerler ve bunların arasında kendi ve öteki değerleri, bireysel 

ve kolektif değerler, kişinin ve olgu durumlarının değerleri vardır.) yaşam değerine tercih 

edilebilir olması olgusunun ışığı altında başarısız olur.(Scheler’e göre burada söz konusu 

olanın, sadece bireysel yaşamın toplumsal yaşama feda edilmesi veya yaşamsal olarak zayıf 

olanın daha güçlü yaşama, bayağının soyluya vb.feda edilmesi olduğu şeklindeki cevap kabul 

edilemez. Böyle bir fikir şu anda fedakârlık yapmaya hazır insanların niyetlerini açıklayamaz. 

Yine bu fikir bütün insanların örneğin, özgürlük ve onur için ölmeye hazır olduğu durumlar 

için geçerli olamaz, yine bu fikir bütün çağların bu tür fedakârlıkları her şeyden önce, zayıflar 

ve daha düşük yaşamlar için bile olsa, güçlüden ve soyludan isteyen ethosları ile çelişir.) Bu 

biyolojik temel üzerinde cinayetin değer itibariyle, sadece derece itibariyle değil, fakat özü 

itibariyle bir insanı veya her hangi yaşayan bir canlıyı öldürmeden nasıl ayrıldığı 

görülemez.368

 Scheler’e göre bir cinayet durumunda, bir insan varlığındaki kişi değeri niyette 

verilmiş olmalıdır ve muhtemel bir eylem niyeti onu kaldırmaya yönelmiş olmalıdır. 

İnsanlarıın Tanrılar’a kurban edilmesi durumunda cinayetin özünde bulunan, bir kişiliğin 

ortadan kaldırılması amacı yoktur; daha çok kişiliğin daha yüksek bir yere cennete 
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kaldırılması söz konusudur.369 Cinayet bir insan varlığının bir kişi olarak ve kişinin mümkün 

değerlerinin bir taşıyıcısı olarak verilmişliğini ön görür. Cinayeti belirleyen değer 

kompleksleri kişiyi yok etme niyeti ile özsel bir şekilde bağlantılıdır. Bundan dolayı kişi 

olarak verilmeyen veya o şekilde onaylanmayan insanlar öldürüldüğü zaman bunun bir 

cinayet olarak görülmemesi anlaşılır bir olgudur. Örneğin eski Hindistan’da dul kadınların 

yakılması gibi. Bu gelenek ancak aynı zamanda kadının kişiliğinin (veya ruhunun) yadsınmış 

olması olgusu ile anlaışılabilir. Bu gelenekte kadın, bir erkek kişiliğine ait bir şey gibi 

düşünülürdü. Aynı sebeplerden dolayı eski Romalılar çocuklarını özgür bir şekilde 

öldürebilirlerdi ve özgür bir Romalı kölesini öldürebilirdi. Her iki durumda da öldürülenin 

kişiliğinin hiçbir verilmişliği veya yasal tanınmışlığı yoktu. Çocuk düşürme de bir insanı 

(yaşayan bir varlığı) öldürmedir, fakat hiçbir zaman cinayet olarak düşünülmemiştir ve bu 

hiçbir biyolojik etiğin açıklayamayacağı bir şeydir. Çocuk düşürme cinayet değildi ve cinayet 

olarak düşünülmez; çünkü embriyo bir kişilik olarak verilmez.370

 Scheler’e göre bunlar sadece örnek olarak sunulmuştur. Fakat bu örnek şunu gösterir 

ki, bir eylemdeki belirli bir niyet ile kesin bir şekilde belirlenmiş değer kompleksi arasında, 

yani bütün otantik ethoslarda kötü olarak kabul edilen ve hiçbir yerde, övgüye değer olmayı 

bırakın, izin verilebilir olarak görülmeyen, belirli bir eylem tipi arasında bir iç bağlantı vardır. 

Fakat bu bütüncül tipin aksine, geçerli olan şeyin değişik pozitif birimleri ve bir şeyi cinayet 

olarak nitelendirme şartlarını sağlayan tanımlar sadece neyin cinayet olabileceği ile ilgili 

pragmatik bir kriter açısından önemlidir. Etik kendisini bu değişen kriterlerle tatmin 

etmemelidir. Etik bize cinayetin ne olduğunu onun özünün neden oluştuğunu söylemelidir. 

Eğer bu zor problemin çözümü için doğru bir girişim yapılırsa görünüşte bu tür iyi veya kötü 

eylemlerin rölatifliğini kanıtlayan veriler sonunda ortadan kaybolacaktır. Rölativizmin tezi 

ancak bu tiplerin değişen kostümlerine yapışan bir kimse tarafından kabul edilebilir; bu 

örtüden dolayı onların çekirdeğini göremeyen veya bu tür özleri tanımların anlaşılır 

kılabileceğine ve hatta onları tanımların yaratabileceğine inanan kimseler tarafından veya bu 

veya şu kostümü onların özlerinin yerine alan kimseler tarafından savunulabilir.(Scheler’e 

göre eğer cinayetin özü anlaşılırsa, şehitlik veya bir kimsenin kendi bedenini öldürmesinin 

aksine, intiharın gerçek bir cinayet olduğu anlaşılacaktır. Gerçek intihar niyet, değeri kişi 

değerinin altındaki bir değerli şeyin yokluğundan dolayı kişinin ortadan kaldırılmasını hedef 

aldığı zaman ortaya çıkar. Bunun aksine şehitlik yaşam, bütün değerli şeyleri ile beraber, daha 

yüksek bir değerli şey için verildiği zaman; yaşam ruhsal kişiliğin korunmasının kendi değeri 
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ile mutlak değerler olarak verilen iman değerleri ve biliş değerleri için feda edildiği zaman 

ortaya çıkar.371
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III. BÖLÜM 

         SCHELER’E GÖRE DEĞER VE DUYGU İLİŞİKİSİ 

    1) FORMAL OLMAYAN DEĞER ETİKLERİ VE MUTLULUKÇULUK  
 
                Scheler’e göre, daha önce de geçtiği gibi, her formal olmayan etiğin mutlaka 

mutlulukçu bir etik, yani ya zevki en yüksek değer (en yüksek iyi) sayan veya iyi ve kötü 

değer idelerini ve olgularını bir şekilde zevke ve acıya indirgemeye çalışan bir etik olacağı 

şeklindeki iddia, Kant’ın temel iddialarından birisidir. Öyleyse Kant’ın bu görüşüne göre 

sadece rasyonel bir etik olaraki, duygusal hayata bütün referansları kaldıran formal bir etik 

mutlulukçuluğun yol açtığı bütün hatalardan  -ki Scheler bu hatalar hakkında Kant’la aynı 

fikirdedir- uzak durabilir. Scheler Kant’ın bu tezininin olguları yansıtmadığını düşünerek 

reddetmektedir. Ona göre Kant’ın bu tezi, onun duygusal hayat, değerlerin doğası ve onlar 

arasındaki ilişkiler hakkındaki fakir (zayıf) anlayışlarında derince kök salmıştır. Her ne kadar 

Kant haz ve değer hakkında özel bir araştırma yapmamışsa da,  onun çalışmalarından şu 

çıkarılabilir ki ona göre, bir şeyin bir değere sahip olması olgusu, o kişinin o şeye yargı 

formunda bir değer atfettiği anlamına gelir ve bu bir şeyin pzikofizik organizma üzerindeki 

etkileri insanda haz durumuna sebep olduğu zaman ortaya çıkar. Hâlbuki Scheler bir değerin 

ve onun verilmişliğinin, bir yargı eylemine indirgenemeyeceğini, önceki bölümlerde geçtiği 

üzere, göstermiştir.372

        Kant’a göre eğer, onun isteği ahlâk yasası tarafından yönlendirilmezse insan, istediği 

ve çabaladığı sürece zorunlu olarak haz için çabalar. Scheler’e göre Kant bu önermeyi sanki 

bir doğa yasası imiş gibi ele alır ve ancak bu temel üzerinde o , “insan haz için çalışmalıdır” 

yargısını iddia etmenin anlamsız olduğunu söyler, çünkü ona göre insan zaten haz için çalışır. 

Scheler’e göre bu doğa yasası, yani insan sadece haz için çabalar yargısı, iki yanlıdır: Bir 

yandan o, arzunun her zaman daha az bir haz durumundan daha çok bir haz durumuna doğru 

veya daha fazla acı durumundan daha az bir acı durumuna doğru eğilim gösterdiği şeklinde 

objektif bir yasadır; diğer yandan o, arzuda hazzın hedef alındığı olgusunu ifade eden  

“arzunun yönelimi (hedefi )” yasasıdır. Bu yüzden o hem mutlak hem de göreli bir yasadır, 

hem objektif doğal bir yasa hem de bütün çabalamaların hedefinin yasasıdır. Dahası Kant 

başkasının hazzı için çabalama ve kendi hazzı için çabalama arasında, kendi etiğine uygun 

olacak şekilde, ne olgusal bir ayrım ne de bir değer ayrımı yapmaktadır. Fakat şurası açıktır ki 

onun görüşüne göre, sempati duyguları yoluyla aracılanan başka birisinin hazzı için çabalama 
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genetik olarak başkasının hazzındaki kendi hazzı için çabalamaya indirgenebilir. Bu onun 

bütün hazlar ve bütün acıların, onların neyin içerisinde olduğuna bakmaksızın, niteliksel 

olarak aynı türde olduğu ve derinlik yönünden aralarında hiçbir fark olmadığı ve haz ve acının 

genetik temelinin, yani kendisinden bütün haz ve acıların çıkarıldığı temelin, duyusal haz ve 

acı olduğu şeklindeki kabulünün açık bir sonucudur.373

       Scheler’e göre duyusal haz, özü itibariyle, yaşamsal ve saf ruhsal duyguların aksine, 

bedende yerleşik olarak ve onda belirli bir şekilde yayılmış olarak bulunur ve bir kimse başka 

bir kimsenin duyusal duygularının içerisine giremez ve bu duygularını aracısız bir şekilde 

onunla paylaşamaz. Ve bu duygular ancak gerçeklikte  (aktüel olarak ) ve birisinin kendi 

duyguları olarak verilebilir. Başkasındaki bu tür duyguların hiçbir aracısız duygusu yoktur, 

sadece başkasının duyusal hazzının ve acısının yargısal bilgisi vardır ve bir kimsenin 

kendisinin bu tip durumlarının yeniden hatırlanılması ve bu tür duyguların yeniden 

uyandırılması ve belirsiz devam etmesi vardır. Hiç bir  “duyusal sempati” yoktur. En fazla 

duyusal hisler yoluyla bir bulaşma vardır. Kant, etiğe uygun olan bütün duyguları –ruhsal 

duygu olarak isimlendirdiği, ahlâk yasasından etkilenmiş olan “saygı “duygusunu biricik 

istisna kabul ederek – duyusal hisler olarak kabul ettiğinden bütün sempati duygularını (sevgi 

ve nefret de dâhil ), ahlâki değerlerin taşıyıcıları ve niyet etme ve eylemde bulunmanın ahlâki 

açıdan uygun belirleyicisi olmaktan çıkarır. Yine bu sebepten dolayı Kant’a göre başkasının 

acısını paylaşma, merhamet vb. fenomenolojik olarak yönetilebilecek duygusal tecrübe 

birimleri değildir. Onlar sadece belirli güdü türleri için düzenlenişler veya doğa 

düzenlenişleridirler ve bu yüzden ahlâki değere sahip olmayan düzenlenişlerdir. Kant’ın 

duyusal haz, eğlence, mutluluk ve huzur arasında nitelik veya derinlik açısından bir ayrım 

yapmamasının sebebi, onun saygı hariç bütün duyguların duyusal kaynaklı olduğu şeklindeki 

varsayımıdır. Yine aynı sebepten dolayı o, Aristotales’in mutlulukçuluğu ve Aristippos’un 

hedonizmini, Scheler’in de katıldığı gibi teorik olarak yanlış bulmakla kalmaz, ayrıca bu 

ikisini yaşam tutumları olarak değer açısından eşit görür. Bütün bunlar bir araya getirildiği 

zaman Kant’ın varsayımı üzerinde şu söylenebilecektir ki rasyonel ve formal ahlâk 

yasasından bağımsız olarak insan mutlak bir egoist ve bir duyusal hedonisttir ve o, bütün 

güdülerinde ayrım yapmaksızın böyledir. Tabii ki, Kant’ın gördüğü şekliyle, duygusal 

tecrübeye referans yoluyla kurulan her hangi bir etik bundan dolayı bir hedonizm olmak 

zorundadır; çünkü duygusal alanda apriorilik bütünüyle gündem dışıdır.374
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         Scheler’e göre Kant’ın bütün bu varsayımları –biraz sonra söylenilenecek olanların 

detaylı bir şekilde göstereceği üzere - temelsizdir ve onlar tarihi açıdan duyusal psikoloji ve 

İngiliz ve Fransız etiğinden detaylı bir şekilde incelenmeden ödünç alınmış kabullerdir.375

 

          1.1. Değer ve Haz  
           Scheler’e göre değer varlığını gereklilik, normlar, buyruklar ve her hangi bir tür 

değer biçmeye indirgeme yanlışından kurtulan bir kimseyi, felsefi alternatiflerin fakirliği 

değer varlığını obje ve acı ve haz durumları arasındaki ilişkiye indirgeme teorisine geri 

götürecektir. Bu teorinin en basit şekli şunu kabul eder: Değer varlığının bir nesneye, bir 

eyleme vb. atfedilmesi, bu şeylerin insan ve onun egosu üzerindeki etkisi yoluyla haz 

uyandırdığı olgusunun yetersiz bir ifadesinden başka bir şey değildir. Bu durumda “bu ilişki”, 

empirik nedensel bir şeydir ve değerlerin apriori bir teorisi, tabiî ki, imkânsızdır. Biz çoğu 

zaman, şeyleri ve eylemleri, onlar o an hazza sebep olmuyorken pozitif veya negatif değerli 

olarak yargıladığımızdan, bu teori tarafından, söz konusu şeylerin en azından bu tür 

tecrübelere sebep olabilecek düzenlenim, güç ve yeteneğe sahip olduğu ileri sürülür. 376   

   Scheler ‘e göre bu teori, ne kadar karmaşık olursa olsun, fenomenolojik bir inceleme 

karşısında duramayacaktır. Daha önce söylenilenlere ek olarak Scheler şunları da 

belirtmektedir: 

       1) Bir değer, eşit, benzer, farklı gibi diğer ilişkilere eklenen bir ilişki değildir. Değerler 

bir ilişki için temel görevi görebilirler, fakat onlar kırmızı ve siyah renklerinin olduğundan 

daha fazla ilişki değildirler ve bu sebepten, yine değerlerin bir tecrübesi bir ilişkinin tecrübesi 

değildir. Bir mücevherin değeri ve onun benim için değeri (etkisel değeri), biz bir şeyin 

kendinde değerini onun sadece bizim için sahip olduğu değerden ayırdığımız zaman açıkça 

bir birinden ayrılır. Aristoteles bu doğru ayrımı etiğine girişte yapmıştır. Bütün değiş 

tokuşların özünde söz konusu şeylerin objektif olarak aynı değere sahip olması ve bu 

denkliğin değiş tokuş yapanlara verilmiş olması durumu vardır, fakat aynı zamanda onlara B’ 

şahsının sahip olduğu bir S’ şeyinin A’ şahsı için, B için olduğundan daha yüksek veya daha 

büyük bir değere sahip olduğu ve A’nın sahip olduğu bir S1 şeyinin A için, B için olduğundan 

daha düşük değere sahip olduğu olgusu da verilir. Yani değerli şeylerin A’ya veya B’ye “için” 

sözcüğüyle ifade edilen ilişkisi şey değerin taşıyıcısına ilave edilen yeni bir değer taşıyıcısı 

olur. Böylece bir değer sadece bir ilişkinin temeli olarak fonksiyonda bulunmaz, o aynı 

zamanda ilişkinin kendisine de aittir(onun için de geçerlidir). Scheler’e göre biz genellikle bir 
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şeyin sırf bizim o şeyin değerine sahip olduğumuz hissine olan ilişkisinin değerini veya onun 

bizim için yararsızlığının değerini o şeyin kendisinin değeri ile karıştırırız ve onun kendi 

değeri zannederiz. Bu değer yanılgılarının en önemli sebeplerinden birisidir. Fakat bu olgu 

durumu bize verilir verilmez bu yanılgıyı bir yanılgı olarak görürüz. O zaman “Bu şey iyi ama 

ben onunla ilgilenmiyorum” veya başka durumlarda  “Bu şey daha iyi ama ben ondan hiçbir 

zevk almıyorum” deriz. Bizim değer tiplerini ne dereceye kadar kavrayabildiğimiz, bizim 

değerleri hissetme kapasitemizin darlığı veya genişliği bizim özel doğamızın ve 

organizasyonumuzun sahip olduğu bir bilinçliğin, belki de bir değer bilinçliliğinin konusudur. 

Genellikle bir değer, örneğin bir sanat eserinin değeri başka bir değer yoluyla, fakat ilgili 

değerin sezgisinin yeniden hissedilmesi yoluyla, bize daha yeterli bir verilmişlik tarzında 

verilir ve biz genellikle bu yolla söz konusu değer tipini hissetme kapasitemizin gerçekten çok 

dar olduğunu fark ederiz.377

      2) Eğer değerler, genel olarak bir kategorinin altına yerleştirilecekse onlar ilişkiler 

olarak değil, nitelikler olarak karakterize edilmelidir. Kuşkusuz bu niteliklerin özünde orijinal 

olarak sadece bir şeyin duygusunda (sezgisinde) verilmek vardır. Fakat bu, değerlerin olgusal 

veya mümkün duygu durumlarına her hangi bir ilişkiden oluştuğunu söylemek değildir. Nasıl 

ki bir mavi niteliği bir görsel duyum veya bir görsel duyuma bir ilişki, belirli bir görsel 

eylemin bilinmeyen bir X’ine bir ilişki değilse, aynı şekilde bir değer niteliği bir duygu 

durumu veya bir duygu durumuna veya sadece bir duygunun bilinmeyen bir X’ine bir ilişki 

değildir. Bizde şeyler tarafından uyandırılan duygu durumları, bizim değerlendirmelerimizin 

ve onların niteliksel materyallerinin önünden onlar üzerinde hiçbir etkide bulunmaksızın 

geçerler. Aslında bizim duygu durumlarımız, genelde bizi değerlendirme eyleminden geri kor; 

genellikle hastalık kuruntusu hallerinde ve “egotizm (benlikçilik )” olarak isimlendirilen 

durumlarda (yani bir kimsenin kendi duygu durumlarına doğru yöneltilmiş bütün arzu 

durumlarında) söz konusu olan budur. Fakat bizim çevremiz, gerçekte sadece bizim değişen 

duygu durumlarımız için bir heyecan kaynağı olarak veriliyor gözüktüğü zaman bile – 

objektif değer körlüğü durumlarındaki gibi –bu çevrenin bölümleri hâlâ şaşılacak bir şekilde 

değerlerle bürülüdür. Bununla beraber bu durumda söz konusu olan bu objelerin değerleri 

değil, fakat yanlış bir şekilde şeylerde gözüken duygu durumlarımızın değerleridir. Verilmiş 

olarak korunan, objelerin değerlerinin yerleri ve genel olarak objektif değer varlığıdır. Bu 

yerlerde şimdi bizim dalgalanan duygu durumlarımızın değer nitelikleri gözükür ve onlar tam 

veya eksik bir şekilde ilgili şeylerin değerlerini gizlerler. Biz bu durumda kendimizi kötü 

hissettiğimiz için yiyeceğimizin kötü olduğuna inanırız; başka bir şey bizi mutlu ettiğinden 
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dolayı, gül ışığında kuşkulu bir şey ararız. Bununla birlikte egoizm bundan farklıdır. Egoist 

her şeyden önce kendi egosuna veya duygu durumlarına doğru değil şeylere ve şeylerin 

değerlerine doğru yönelmiştir. Fakat o, şeylerin, insanların veya eylemlerin değerlerinin 

tamlığında yaşamaz; yine o, duygusal olarak kendisine yöneldiği zaman kendi tecrübelerinin 

ve egosunun değerlerinde yaşamaz. O, sadece şey değerlerin veya kendi değerlerinin onun 

kendisine tecrübe edilmiş ilişkisinin değerinde yaşar.378Egoistin kendisine göre onun 

sezgisinin her bir mümkün değeri seçtiği seçim yapmadaki bakış açısı, onun şeylerin 

değerlerini anlamasının, kavramasının ve hissetmesinin değeri olur veya pratik egoizmin daha 

genel bir şeklinde bu, o şeylerin değerinden dolayı onun o şeylere ihtiyaç duyması veya 

onlardan yararlanması olur. O, onun ahlâki iyiliğinin veya onun herhangi bir yeteneğinin 

değeri değil, aksine onun değerlerin taşıyıcısı olmasının değeridir. Tipik bir egoist şeylerin 

değerlerini onlara sahip olmak, onları kullanmak, onlardan zevk almak için tam olarak tecrübe 

eden kimse değildir. O, bu açıdan tam tecrübesi, tecrübe ettiği şeye değil kendi tecrübe 

etmesine odaklanma tarafından engellenmiş olan kimsedir. Onun kendi değerlerinin tam 

tecrübesi bile –gerçekte özellikle onların tecrübesi – engellenir.( Bu anlamda Nietzsche 

haklıdır: “Her insan kendisine en uzaktadır.”)379

         Fakat, Scheler’e göre, değerlerin bir şeyi hissetmede verildiği iddiası değerlerin 

ancak hissedildikleri veya hissedilebildikleri sürece varolduğunu ima etmez. Çünkü bir değeri 

hissetmede değerin onun hissedilmiş olmasından ayrı olarak verildiği fenomenolojik bir 

olgudur ve bu hissetme fonksiyonunun her hangi tekil bir durumu için bile geçerlidir. Bu 

sebepten dolayı bu söz konusu duygunun kaybolması bu değerin varlığını ortadan kaldırmaz. 

Nasıl ki biz birçok şeyi o an bilmeksizin, bunları bildiğimizin her an bilincindeysek, yine 

kendilerini bilmediğimizin farkında olduğumuz ve bilinebilecek durumda olan birçok şeyin 

bilincindeysek aynı şekilde bizim değer dünyamıza ait olan, bildiğimiz birçok değeri 

hissederiz; ayrıca bizim onları geçmişte veya gelecekte hissetmemiz söz konusu olmadan 

varolan değerlerin sonsuz sayısını da hissederiz. Bu olgu dünya saygısında oldukça açıktır. 

Saygı, sadece nesnede her hangi bir değişiklik olmaksızın verilmiş bir değer serisine eklenen 

bir duygu değildir. Aksine saygı, her değerli şeye, değer yönünden bir derinlik boyutu sunar. 

Çünkü onun, değer niteliklerinin içine her girme duygusunda, o, daha yüksek ve daha zengin 

değerleri önceden haber verir. Saygı, objektif değer yetkinliğinin özel bilincini ve saygıda 

verilen objenin tükenmezliğini verir.380
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  3) İnsan, her şeyden önce, değerli şeylerdeki haz için değil, değerli şeyler için çabalar. 

Değerli şeylerin etkilerinin mümkün verilmişliği değerli şeylerin kendilerinin mümkün 

verilmişliklerinden sonra gelir ve verilen değerli şeylerin sınırları içerisinde kalır. Yapmacık 

bir tavırla haz, çabanın amacı olsa bile –Aristippos’un bilgeye tavsiye ettiği gibi- haz bu 

çabanın üzerinde değerli bir şey olarak asılı kalır. Nasıl ki bizim çevremizdeki şeyler bize 

duyusal algının bir teşvikçisi olarak verilmiyorsa aynı şekilde, değerli şeyler de bizim onlarda 

hissettiğimiz şeylerin sebepleri olarak verilmez. Ve nasıl ki algı, duyum durumlarının bir 

toplamı değilse, değerli şeylerin duygusu (sezgisi) da haz durumlarının bir toplamı değildir. 

Bir varlığın tecrübe edebildiği haz ve acı durumlarının serisi prensip olarak duygu alanına ve 

bu alanda verilen değerli şeylerin muhtemel birimlerine sıkı sıkıya bağlıdır. Bu durum pasif 

bir şekilde yaşanan durumlara olduğu kadar niyetlenilen haz ve acı durumları için de 

geçerlidir. Eğer şey benzeri bir değer (iyi veya kötü ), bir “değer şey”  olarak isimlendirilirse 

şu söylenilebilir: Bütün mümkün haz ve acı durumları, bu değer şeylerin ve onların 

düzeylerinin temsilcileri ve özellikleri olarak ortaya çıkan değer niteliklerinin hissedilebilirlik 

ufku içerisindedir. Daha önceki bir örneği ele alacak olursak, bir maddenin besleyici değerini 

kavramanın temeli bu şeylerde “cezp etme” veya “tiksindirme” kavramları aracılığıyla  

“iştah” ve “tiksinme” kavramlarının ilişkiseli olarak verilen fenomenolojik veridir. Bu 

maddelerin ve onların bileşenlerinin besleyici değerinin kimyasal–psikolojik ölçümü ve 

soruşturması bu temele dayanır. “ İştahın” değer ayırt etme fonksiyonunun yerine bu tür 

incelemeleri koymak sadece saçma değil aynı zamanda imkânsızdır. Çünkü duygusal olarak 

hissedilmiş değer-ayrımına referansta bulunmaksızın ve bunu varsaymaksızın böyle bir 

inceleme probleminin anlamlı bir şekilde konulması mümkün değildir. İştah ve tiksinme, 

ifadelerinde bu tür güdülere ne kadar dayanırlarsa dayansınlar, hiçbir şekilde içgüdü 

değildirler. Onlar yaşamsal duygunun değer yönelimli fonksiyonlarıdır. Bu sebepten dolayı 

onlar organik duyumun ve acının yakıcı baskısı tarafından eşlik edilen yönsüz bir dürtü olan 

açlıktan tamamen farklıdır; açlık ne bir değer ayrımı sunar ne de bir karşıta sahiptir. İştah ve 

tiksinme aynı zamanda bunların sonuçları olan yeme güdüsü ve onun karşıtı olan kusma 

güdüsünden de farklıdır. Yine iştahın ve tiksinmenin ve onların derecelerinin değişimlerinin 

açlığın ve onun derecelerinin değişimleri ile hiçbir ilişkisi yoktur. Ben aç olduğum halde bir 

yemekten tiksinebilirim ve çok az açken veya hiç aç değilken iştahın bütün derecelerine sahip 

olabilirim. Yeme veya yememe güdüsü normalde iştah ve tiksinmeyi takip etse de onlar bu 

temelden ayrılabilir. Biz o zaman bir tür sapkınlıktan bahsedebiliriz. Fakat iştah ve tiksinme 

hiçbir zaman bu şekilde ters çevrilemez. Biz tecrübeden biliriz ki onlar kendilerini ifade 

etmekten geri kalmazlar(örneğin iğrenç bir şeyi akla getirme durumu gibi ). Sapık bir insan 
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için dâhî iğrenç, iğrenç olarak kalır. İştah ve tiksintinin her ikisi de her hangi bir duygu gibi 

aldanabilirler, ama ters çevrilemezler. Çünkü onlar çabalama ve istemenin değil bilişin 

fonksiyonlarıdır.381

       Filozofa göre, bir yiyecek tarafından üretilen duygu durumları ve zevkin, iştah ve 

tiksinmede verildiği şekliyle yiyeceğin değeri ile hiçbir ilişkisi yoktur. Buna rağmen: 1- 

Niteliksel olarak farklı lezzet ve onun bileşenleri tarafından bir araya getirilmiş iyi ve kötü tad 

ve onun bileşenleri, normal olarak, ancak iştah ve tiksinme önceden hissedilmiş ifadelerini 

yapmış oldukları sürece baş gösterir. 2- Söz konusu verilen nitelikler ancak bu sınırlar 

içerisinde mevcutturlar; çünkü iştah ve iğrenmenin geniş alanında içerilen bu besleyici şeyler 

için temsil edici anlama sahip olan bu niteliklerdir. İştah ve tiksinme hangi duygu durumunun 

gerçekleşeceğini önceden belirler ve onlar hemen bir çabalamayı koşullandırır. Fakat hiçbir 

şekilde bu duygu durumlarını veya onları serbest bırakma ve etkileme gücüne sahip olan şeyi 

koşullayamaz. Değerin verilmişliği ve ilgili objelerin değer farkı, prensip olarak, objelerin 

doğurduğu duygu durumlarını önceler ve bu duygu durumlarının ve onların tamamlanmasının 

temelidirler.382

        Scheler’e göre değer, değer duygusu ve duygu durumları arasındaki bu iç bağlantı, en 

yükseklerine kadar değerlere ait olan formal olmayan duygusal alanların bütün düzeyleri için 

geçerlidir. Duygu durumları, prensip olarak her zaman 1) etkilenmiş (doğurulmuş ) olarak 

veya 2)  bize değerlerin taşıyıcıları olarak hazır bulunan eylemler, şeyler vb. tarafından 

etkilenilmiş ( doğurulmuş) olarak verilirler. Bu tecrübe edilmiş etki objektif ve reel etkilerden 

ne kadar farklı olursa olsun durum böyledir. Örneğin biz bir duygu durumunu bir şey üzerine 

kaydırabiliriz, yani onu, onun gerçekte sebebi olmayan bir şey tarafından doğurulmuş olarak 

tecrübe edebiliriz. Fakat önemli bir farka dikkat edilmelidir: Değerler ve değerli şeyler hiçbir 

şekilde objektif olarak reel bir etkiye sahip değildirler. Bununla beraber değerler, değer olarak 

ve değerli şeyler, değerli şey olarak –saf şeyler olarak değil –deneysel olarak etkili ve 

harekete geçiricidirler. Onlar cezp eder ve iterler. Bu kolayca yorumlandığı şekliyle bizim 

onları güdüler aracılığıyla veya güdüleri merkeze alarak arzu ettiğimiz veya nefret ettiğimiz 

anlamına gelmez. “Ben susuzum”, “ben açım” ve “ben çok istiyorum” ile değerlerin 

kendilerinden gelen cezp etme ve itmeler arasında önemli bir fark vardır. Cezbetme ve itme 

bedenle bağlantılı olmasına rağmen ego merkezli değildir ve daha geniş anlamda “bana” aittir. 

Değerler arasında, değerli şeyler arasında ve itme ve cezp etme kuvvetleri arasında geçerli 

olan ve bu farklılık üzerine dayanan motivasyon yasaları  -onları da koşullamalarına rağmen  - 
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duygu durumlarından farklıdır. Fakat değerli bir şeyin doğası, değerli bir şey tarafından 

uyandırılan bir cazibeden oluşmaz. Bir ada parçasının veya insanın güzelliği ve bu güzellik 

tarafından büyülenmiş olmak açıkça farklı tecrübelerdir ve birincisinin varlığı ikincisinin 

temelidir. Güzellik, değer ilgisiz bir ada parçasının tecrübe edilmiş bir etkisi değildir; bir 

etkiye sahip olan, etkisi duygu durumlarının değişimlerine dönüşen onun güzelliğidir.383

                   Scheler ‘e göre değer fenomenini, bir ilişkiye yani haz ve acı duygularıyla 

ilişkili olmaya indirgemeye yönelik, anılması gereken başka bir girişim daha vardır.384 Bu 

girişimde, en azından bu ilişkileri nedensel ilişkiler olarak tanımlama hatası yapılmaz. Bu 

doktrin hem değerlerin duygusal bir teorisi için, hem de değerlerin bir istek teorisi için 

kurulmuştur. Scheler bu sonuncusunu, prensip olarak, reddettiğinden birincisi üzerinde 

durmayı planlamaktadır.385          

         Filozofa göre, bu teori, en açık biçimde ve en erken F. Krueger(1874-1948) 

tarafından ileri sürülmüş ise de temel hatlarıyla H.Cornelius tarafından geliştirilmiştir. Bu 

teori şeyin ve şeyin verilmişliğinin pozitivistik anlayışlarının bir kopyasıdır. Bu teori 

değerlerin ne duygular, ne de şeylerdeki duygular uyandırma kapasitesine sahip yatkınlılar 

olduğunu kabul eder. Bu teoriye göre değerler, haz tecrübelerinin sahip olmadığı bir 

sürekliliğe sahiptirler. (Krüger, haklı olarak süreklilik kavramına çok vurgu yapar.) Bir şeyin 

uyandırdığı olgusal duygu veya olgusal istek, şeyin değerlendirilmesinin ona atfettiği pozitif 

veya negatif değer işaretinin karşısında yer alabilir. Biz iyi şeylerde acı, kötü şeylerde zevk 

bulabiliriz. Fakat varsayımsal olarak bir değer yargısının yerine getirdiği (gerçekleştirdiği ) 

şeyi yani algılamaya benzer bir görev üstlenen değerlendirmeye karşılık gelen şeyi 

düşününce, bu şeyin kendisinde verilmiş her hangi bir içerik bulamayız. Değerin doğası ancak 

normal şartlar altında gerçekleşen haz veya arzu tecrübelerinin ardı ardınalığındaki bir düzen 

tarafından oluşturulur. Bu, “şey” aynı ve farklı bireylerin değişik algılarında oluşan duyusal 

içeriklerin sadece bir düzeni olarak anlaşıldığı sürece şey için de geçerlidir. Haz tecrübelerinin 

doğaları itibariyle aktüel ve bireysel olmasına rağmen, bu tecrübelerin sürekli düzeni olarak 

değerler hazzın aktüel tecrübelerinin akışı içerisinde sürekli kalıcı ve bireyler arasıdır. 

Bununla beraber değerin verilmişliği sadece şeyin aktüel duygu durumları ve istekler üretmesi 

olgusundan oluşmaz; ayrıca şeyin daha önce bizim duygularımız ve arzularımız üzerindeki 

etkisi yoluyla uyandırdığı yatkınlıkları teşvik etmesi olgusundan ve ayrıca şeyin değişik 

deneyimlerini tecrübe etme sürecinde haz (veya arzu) tecrübesini beklememize sebep olması 

                                                 
383 A.g.e., s. 247. 
384 Aynı yer. 
385 Aynı yer. 

 148



olgusundan da oluşur. Değerin verilmişliğinin doğası, anılan yatkınlıkların uyanışına dayanan 

beklentilerin, mevcut ince gerginliğinin iç bağlantıları tarafından oluşturulur.386

        Scheler’e göre değer tecrübelerini çok derin ve ciddi bir şekilde haz tecrübelerine 

indirgemeye çalışan bu teoriye karşı onu çürütecek sebepler vardır: 

1) Bu teoriye göre değer ve haz arasındaki ayrımı kurmak için aynı şeydeki 

hazzın tecrübelerinin birçokluğuna sahip olmak gerekir. Fakat gerçekte biz şunu 

buluruz ki, bizim bilmediğimiz bir şey haz uyandırdığı zaman biz iki farklı olgu ile 

karşı karşıyayızdır: “hoşluk” durumu ve bu hoşluk durumu içerisindeki haz. Gerçekte 

bu farklılık, biz bu saf değeri, kendisine böyle bir değerin atfedilebileceği her hangi bir 

şeyin verilmişliğinden ayrı olan bir nitelik olarak hissettiğimiz zaman, zaten açıkça 

verilir. Bu durumda değer, bir şeyin veya bir değerli şeyin bir özelliği olarak 

verilmediğinden, hangi duygu yatkınlığının uyandırıldığını söylemek zordur. Hâlbuki 

bu teori bize, değer bilinçliliğini oluşturması gerekenin, aynı şeyin duygu 

tecrübelerinin yatkınlıklarının uyanması olduğunu söylemektedir. 

2) Değer ve şey arasındaki bu benzetme olgularla uyuşmaz. Çünkü benzerlik, 

sadece “şey” ve “değer-şey”,  yani değer niteliğinin kendisinden ve bir “şey-değerden” 

daha önce kesin bir şekilde ayırt edilmiş olan “değer şey” arasındadır. Bu teori diğer 

türlü doğru olsa bile, haz tecrübelerinin değerlerin verilmişliği için nasıl hareket 

noktası olduğunu değil, sadece değer niteliklerinin şeylerin özellikleri olduğunu 

gösterir. Ayrıca eğer değer şeyin çok sıkı bir benzeri olarak varsayılıyorsa, bir şey 

birimi önceden varsayılmamalıdır. Fakat eğer uyandırılacak olan duygu yatkınlıkları, 

aynı şey tarafından daha önceden uyandırılmış olanlar olarak belirlenecekse bir şey 

birimi önceden varsayılmalıdır. Fakat aslında ne değerli bir şey ne de değer 

fenomeninin şey benzeri birimi şeye bağımlıdır ve ne de onlar şeyde temellenir. 

Bununla beraber eğer şey benzeri bir birlik varsayılmazsa, yani bu teorinin ileri 

sürdüğü gibi sadece duyusal içeriklerin ardı ardınalığındaki sürekli bir düzen varsa, şu 

soruları sormak zorunlu olacaktır: Hazzın önceki tecrübelerinden hangisinin 

düzenlenimleri veya bu düzenlenimlerin hangisinin uyanması varsayılan belirli ve 

spesifik değeri getirecektir? Duyguların ve onların yatkınlıklarının birçok böyle 

tecrübesi vardır ve bu kadar büyük bir miktarın belirsiz uyanması bize iyi belirlenmiş 

ve birbirlerinden bile ayrı olarak hissedilebilen değer niteliklerini veremez.387 
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3) İlk bakışta bu teori pozitif bir değerin bizim aktüel olarak istemediğimiz ve 

hazzın aktüel reaksiyonları yoluyla bakmadığımız şeylere atfedilmesini açıklama 

olanağı vermekte avantajlı gibi gözükmektedir. Fakat eğer duygunun aktüel 

tecrübelerinin bizim buna karşılık gelen değer bilinçliliğimizle direkt olarak 

çatışabileceği olgusu hatırlanırsa büyük bir zorlukla karşılaşılacaktır. “Bu sanat eseri 

gerçekten değerli fakat ben ona bakmaktan zevk almıyorum, ondan hoşlanmıyorum” 

veya “doğru bu adam çok yetenekli ve dürüst, ama ben ona katlanamıyorum” 

dediğimiz zaman durum budur. Bu ifadeler anlam itibariyle şunlardan çok farklıdırlar: 

“Doğru, bu şey çok değerli ama şu an ben ondan zevk almıyorum; şu anda ondan zevk 

alacak durumda değilim” vb. Bu tür durumlarda anımsanan duyguların aktüel 

duygular üstünde baskın olduğu söylenebilir. Fakat böyle olumlu duygu tecrübelerinin 

varlığı gösterilemezse ve bir şeye ilişkin devam eden duyguların olgusal 

komplekslerinin ifadesini bizim değer bilincimizle çelişecek şekilde getirecek olursak 

bu durum geçerli olmaz. Ve şüphesiz böyle durumlar vardır ve onlar gerçekte yeni 

duyguların kaynağıdır. Örneğin biz, güzel bir şey bizi soğuk bıraktığı için, bizi sertçe 

taşıdığı için ve özel bir tür günah bizi sürekli çektiği için üzgün olabiliriz. Tam olarak 

değer kompleksleri ve yokluğu negatif bir duygu durumunun kaynağı olan duygu 

reaksiyonları arasında sentetik tamamlama ilişkileri olduğundan, şu açıktır ki bir 

yandan bizim duygu tecrübelerimizin olgusal ardı ardınalığı, diğer yandan bizim değer 

bilincimiz arasında zorunlu bir ilişki yoktur. Bu teori ayrıca şu noktada da başarısızdır 

ki, bir şey duyguda olumlu bir değere sahip olsa da biz bu şeyi isteme ve ondan 

hoşlanmadaki aktüel başarısızlığımız hakkında oldukça bilinçli olduğumuz kadar, bu 

şeyden hoşlanma yeteneğimizin olmadığının da açıkça bilincindeyizdir.388 

4) Daha kesin olan şudur ki bizim haz ve acı tecrübelerimizin kendisi de bir 

değere sahiptir. Sadece aşağı olanda bir zevk(mutluluk ) ve soylu olanda bir acı 

yoktur; fakat aynı zamanda aşağı bir zevk (mutluluk ) ve soylu bir acı (üzgünlük ) 

vardır. Bizim duygu tecrübelerimiz belirli tür değerlerin taşıyıcısıdırlar. Fakat 

yukarıdaki teoriye göre sadece değer tecrübelerinin değil, aynı zamanda tecrübelerinde 

değeri olduğunu söylemek imkânsız olurdu. Ayrıca bir şeyin veya insanın değer 

bilinci, biz daha önceki duygu tecrübelerini ve beklenilen (umut edilen )  tecrübeleri 

verilmişliğe yani açık hatırlamaya ve beklentiye getirmek için gözden kaybolmak 

zorunda olurdu. Fakat eğer onlar değer bilincinin oluşumunda tüketilirse o zaman 

değer bilincinin belirlenimi olmadan onların atfedilmiş değerleri ile beraber bilinçte 
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verilemezler. Dahası bir şeyin değer bilinci ve bize göre, bizim şeyi bekleme 

gerginliğimizin değişik derecelerinden oluşan o değerin spesifik değer bilinci 

verrilmişliklerinde açıkça ayrı kalırlar. Bu teoriye göre bir kimsenin, onların bir birine 

karıştığını (mix) varsaymak zorunda kalacak olmasına rağmen, onlar karışmazlar. 

5)  Bir an için bu teorinin doğru olduğunu kabul edecek olursak onu hangi etiksel 

sonuçlar izleyecektir? Bu teoriyi Aristippos’un klasik hedonizmi ile karşılaştırmak 

büyük bir ilgi konusu olmuştur. O, değeri hazza indirgemez; aksine ona göre haz, 

değerlerin en yükseğidir. Fakat bu teoriye göre haz, hiçbir zaman bir değer değildir(ve 

bu yüzden bu teori ascetik –münzevi olarak isimlendirilmelidir.) F.Krüger ‘e göre en 

yüksek değer değerlendirmedir. Bu teoriye göre hazzın değerleri mümkün kıldığı ve 

onları temellendirdiği varsayılır. Fakat burada pozitif bir değer sadece hazzın mümkün 

tecrübeleri için bir sembol durumundadır; o onlar için bir garanti ve en sonunda bir 

hiçe indirgenen bir senettir. Bununla beraber etiğin bu senedin, hazzın kendisine tercih 

edilmesi gerektiğine hükmetmesi istenilir. Bu çelişkili gözükmektedir. Eğer hazzın 

kendisi pozitif bir değer değilse nasıl olurda onun “senedi” pozitif bir değer olabilir? 

Eğer erteleyen şey hiçbir pozitif değere sahip değilse bu ertelemenin kendisi nasıl 

olurda pozitif bir değere sahip olabilir? Eğer haz pozitif bir değer olsa, bir kimsenin 

daha yüksek mümkün bir hazzın gelmesi için önceki hazzı ertelemesi gerektiği, 

anlaşılabilir bir olgu olur. Fakat ertelemeye sebep olan şeyin kendisi pozitif bir değere 

sahip değilken, bir şeyin otomatik veya istemli bir şekilde ertelenmesinin kendisinin 

bir değeri temsil etmesi anlaşılır değildir.389 

  Scheler’e göre bu sebeplerden dolayı obje ile haz arasında ne tür bir ilişki 

kurulursa kurulsun, değerlerin varolduğu olgusu böyle bir ilişkiden çıkarılamaz. Bunu 

yapmaya kalkışan bütün girişimler daha fazla açıklama kabul etmeyen temel 

fenomenler olarak değer olgularıyla karşılaşır. Bundan dolayı Kant’ın her formal 

olmayan etiğin, zorunlu olarak mutlulukçuluk olacağı şeklindeki iddiası, temelde 

yanlıştır. Aslında bunun tam tersi, yani mutlulukçuluğun bütün şekillerine karşı kesin 

bir argümanla gelebilecek durumda olanın, sadece formal olmayan bir etik olduğu 

söylenmelidir. Çünkü bütün duygu durumları, ne değerdirler ne de değerleri 

koşullarlar; onlar en fazla değerlerin taşıyıcısı olabilirler. Şeylerde veya değerli 

şeylerde, insanlarda, kendisinin ve başkalarının eylemlerinde kendi hazzını arayan bir 

pratik hedonist, ancak bir zevkin objesi olarak veya bir değerin taşıyıcısı olarak haz 

için çabalar. Etik açıdan baktığımız zaman o yanlış gözükebilir; fakat onun hatası 
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hazza pozitif bir değer atfetmesinde yatmaz, bu hata onun bu değeri değerlerin 

düzeninde yanlış sıraya koymasında yatar. Özelde o, duygu durumlarının bütün 

değerlerinin, kişinin değerlerinin, eylemlerin, erdemlerin ve fonksiyonların 

değerlerinden aşağıda olduğunu ve duygu durumlarının değerlerinin nitelik ve 

derinliğinin yanı sıra onların varlığı ve yokluğunun da bu değerlere bağımlı olarak 

değiştiğini göremez. Ona göre bir insanın mutluluğu, mutlu olan kişi kadar pozitif 

değere sahiptir. Gerçekte pratik hedonist zevkli durumlarda yatan pozitif değeri fark 

etmemenin, onları gerçekleştirememenin tek bir güvenli yolu olduğunu görememiştir: 

Bu değere doğru yönelmek ve onun için çabalamak. Ve bu onun tutumundaki trajedik 

olgudur. O kendisini, sadece zevk için feda ettiği daha yüksek değerlerde değil; fakat 

ayrıca hazzın kendisindeki pozitif değerlerde de aldatmıştır!390

         Scheler’e göre değerlerin temel fenomenler olarak nasıl verildiğini görmek 

şimdi bizim için her zamankinden daha önemlidir.391

   1.2. Duygular ve Duygu Durumları 
 

       Scheler’e göre son zamanlara kadar felsefe, kaynağını antik çağda bulan bir ön 

yargıya eğilimliydi. Bu ön yargı ruhun yapısına göre tamamen yetersiz olan  “akıl” ve 

“duyusallık” arasındaki ayrımı onaylamaktan oluşur. Bu ayrım rasyonel olmayan, düzen, 

yasa vb. olmayan her şeyin duyusallık alanına atılmasını gerektirir. Bundan dolayı bizim 

bütün duygusal hayatımız ve daha modern filozoflar için bizim bütün “arzu” dünyamız, 

sevgi ve nefret bile, duyusallık alanına bırakılmalıdır. Bu ayrıma göre zihinde bulunanla, 

mantıkla ilgili olmayan (alojikal) her şey, örneğin sezgi, duygu, arzu, sevme, nefret etme 

insanın psiko-fizik organizasyonuna bağımlıdır. Burada mantık dışının oluşumu hayatın 

ve tarihin evrimi esnasında organizasyondaki reel değişikliklerin bir fonksiyonu olur ve 

çevrenin özelliklerine ve onların bütün etkilerine bağımlı olur. Bizim ruhsal yaşamımızın 

temelindeki fonksiyonlar ve özler arasında düzey yönünden orijinal olduğu kadar, özsel de 

olan farklılıkların olup olmadığı yani bu eylemlerin ve fonksiyonların kendilerinde, saf 

mantıktaki objeleri kavradığımız eylemlerinkiyle karşılaştırılabilir bir orjinalliğe sahip 

olup olmadığı, başka ifadelerle saf düşünce gibi insanın psiko fizik organizasyonundan 

bağımsız olan ve empirik, psişik hayatın yasalarına indirgenemeyen kendi özel yasalarına 

sahip saf bir istek, saf bir sevme, nefret etme, sezme ve hissetmenin de olup olmadığı 

sorusu bu ön yargıyı paylaşan kimseler tarafından sorulmamıştır bile. Kimse bu soruyu 
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sormadığından hiç kimse bu mantık dışı eylemlerin yöneldiği objeler ve nitelikler arasında 

apriori iç bağlantıların ve karşıtlıkların olup olmadığını veya bu eylemlerin bu tür iç 

bağlantılar ve karşıtlıklara uyan apriori yasallığının (zorunluluğunun)392 olup olmadığı 

sorusunu sormamıştır. Bu ön yargının sonucu olarak etik, tarih boyunca ya mutlak apriori 

olarak ve bu yüzden rasyonel olarak kurulmuştur veya göreli (rölatif), deneysel ve 

duygusal olarak kurulmuştur. Etiğin, hem mutlak hem de duygusal olabileceği ve olması 

gerektiği hiç düşünülmemiştir bile. 

          Scheler’e göre çok az düşünür bu ön yargıyı yıkmaya çalışmıştır. Bu 

düşünürlerin ikisi Augustin ve Blaise Pascal’dır393. Pascal’a göre hissetme, sevme ve 

nefret etmenin entelektüel yasallığa indirgenemeyen ve saf mantığın yasası kadar mutlak 

olan sonsuz ve mutlak bir yasallığı vardır. Pascal, onu hayatlarında ve öğretilerinde ifade 

ederek, sezgisel olarak bu düzene katılan insanlar hakkında konuşurken yüce kelimeler 

kullanır. O, bilimsel bilginin dâhileriyle karşılaştırıldığı zaman onların sayılarının az 

olduğunu belirtir ve şuna inanır ki bu insanların dâhî insanlara göre konumu, dâhî 

insanların normal insanlara göre sahip olduğu konum gibidir. Ona göre bu düzeni en iyi 

kavrayan ve mükemmel şekilde yaşayan kişi H.z.İsa’dır. 

 Scheler’e göre Pascal’ın bu söylemleri onun birçok yorumcusu tarafından yanlış 

anlaşılmıştır. Onlardan birisi burada “akıl konuştuğu zaman kalp de konuşmuş olur” 

yargısının kastedildiğini ileri sürmüştür. Bu, çok bilinen bir görüştür ve birçok filozof 

tarafından kabul edilmiştir. Örneğin bize felsefenin görevinin hem akla hem de kalbe 

tatmin edici bir dünya görüşü sağlamak olduğu söylenilir. Yani akıl sözcüğü biraz alaycı 

bir anlamda kullanılır. Varsayıldığına göre Pascal kalbin “gerekçelerinin”(reasons) 

olduğunu veya kalpte anlam ve düzey itibariyle “gerekçelere” denk olan her hangi bir 

şeyin bulunduğunu kastetmemiştir; yani onun akıldan ödünç alınmamış kendi 

gerekçelerine sahip olduğunu kastetmemiştir. Bunun yerine o “bir kimse her zaman 

gerekçeler aramamalıdır, ara sıra kalbinin (kör duygunun ) konuşmasına izin vermelidir” 

demek istemiştir. Fakat Scheler’e göre bu Pascal’ın kastettiği şeyin tam karşıtıdır. Onun 

önermesinin vurgusu “kendi gerekçeleri” ifadesi üzeründedir. Pascal’a göre nesneleri akla 

bütünüyle kapalı olan bir tür tecrübe vardır; akıl bu nesnelere karşı kulaklar ve işitme 

renklere karşı ne kadar körse o kadar kördür. Bu bizi gerçek anlamda objektif olan 

objelere ve onlar arasındaki sonsuz düzene, yani değerlere ve onlar arasındaki sıra 

düzenine götüren bir tecrübe türüdür. Ve bu tecrübede içerilen yasalar ve düzen, mantığın 

                                                 
392 A.g.e., s. 254; Koehle, A.g.e., s. 18. 
393 Koehle, A.g.e., s. 18. 
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ve matematiğin yasaları kadar tam ve açıktır; yani değerler arasında, değer tutumları 

arasında ve onlara dayanan tercih eylemleri arasında açık iç bağlantılar ve karşıtlıklar 

vardır. Bunların temeli üzerinde ahlâki kararların gerçek bir zemini ve bu tür kararların 

yasalarının gerçek bir zemini hem mümkün hem de zorunludur.394

       Bu noktada Pascal’ın fikirleri ele alınınca Scheler’e göre: Her şeyden önce saf duygu 

durumları ile bir şeyin maksatlı duygusunu bir birinden ayırmak gerekir.395 Bu ayrım kendi 

başına henüz, onları değerleri kavramak için organlar olarak düşündüğümüz zaman, onlarda 

verilen içerikle ilgili değildir. Orjinal duygusal bir kasıtlılık vardır. Belki bu en açık bir 

şekilde bir duygu ve bu duygunun kendisini hissetme aynı zamanda gerçekleştiği, bir duygu 

hissetmenin kendisine yöneldiği şey olduğu zaman gözükür. Duyusal olan bir duygu 

durumunu örneğin duyusal bir acı veya haz durumunu veya bir yiyeceğin, kokunun, 

dokunuşun vb. hoşluğuna (zevkliliğine ) karşılık gelen bir durumu düşünelim. Bu tür olgular, 

bu tür duygu durumları verildiği zaman onları hissetmenin modu ve türü henüz hiçbir şekilde 

belirlenmiş değildir. Ben acı çekerken, acıya dayanırken, acıyı hoş görürken veya acıdan zevk 

alırken değişik olgular söz konusu olmaktadır. Burada onu hissetmenin fonksiyonel 

niteliğinde ve derecesi itibariyle de değişebilen kesinlikle acı durumu değildir. Bu değişiklik 

farkına varma, dikkat etme, önem verme, gözleme düzeyleriyle genel dikkatte de bulunamaz. 

Gözlenen acı neredeyse çekilen acının karşıtıdır. Ayrıca bu yorumlayıcı bakışlar ve bütün bu 

dikkat düzeyleri türleri duygunun kendisinde bir bozulma (dağılma)  olmaksızın duygunun bu 

nitelikleri içerisinde her hangi bir dereceye kadar değişebilirler. Acının verilmişliğinin 

hissedilebilir değişimlerinin sınırları onun heyecanla ilişkisinde bir duygu durumununkinden 

ve ayrıca böyle bir duygu durumunun derecelerinden farklıdır. Bu sebepten dolayı acı çekme 

ve zevk alma yeteneğinin duyusal hazza ve acıya karşı duyarlı olma ile hiçbir ilişkisi yoktur. 

Bir kişi aynı acı derecesinden başka bir kişiden daha fazla veya daha az acı duyabilir.396

        Bundan dolayı duygu durumları ve duygular bir birinden bütünüyle farklıdır. Birincisi 

içeriklere ve olgulara aittir; ikincisi ise alma fonksiyonlarına aittir. Açıkça gözüken 

farklılıklara dikkat ettiğimiz zaman bu durum açığa çıkacaktır. 

           Scheler’e göre özel olarak bütün duyusal duygular, doğaları itibariyle duygu 

durumudurlar. Onlar objelerle duyumsamanın, algılamanın ve zihinde imgelemenin basit 

içerikleri yoluyla ilişkilendirilebilirler veya onlar daha çok veya daha az objesiz olabilirler. 

Onlarla objeler arasında kurulacak olan her türlü bağ aracılı olacaktır. Bir duygunun 

verilmişliğinden hemen sonra gelen ilişkilendirme eylemleri duygu durumlarını objelerle 
                                                 
394 Scheler, A.g.e., s. 255. 
395 Koehle, A.g.e., s. 19. 
396 Scheler, A.g.e., s. 256. 
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ilişkilendirir. Örneğin kendime “ben bugün niçin bu veya şu ruh hali içerisindeyim?”, “benim 

sevinmeme ve üzülmeme sebep olan ne?” vb. sorularını sorduğum zaman durum budur. 

Aslında nedensel obje ve duygu durumu hafıza veya algıya oldukça farklı eylemler 

aracılığıyla girebilir. Böyle durumlarda obje ve duygu durumu düşünme yoluyla 

ilişkilendirilir. Duygu durumunun kendisi orijinal olarak bir obje ile ilişkili değildir. (Örneğin 

batan güneşin ışığında karla kaplı dağların güzelliğini hissetmek gibi )Bazı durumlarda bir 

duygu durumu bir objeye onun algısı, imgelemi yoluyla bağlanır. İlk bakışta obje ile hiçbir 

ilişkisi yokmuş gibi gözüken duygu durumları vardır. O zaman benim bu durumu yaratan 

sebebi bulmam gerekir. Fakat bu durumların hiç birisinde duygu durumunun kendisi bir 

objeyle ilişkili değildir. O hiçbir şeyi almaz (yakalamaz), ne ona doğru hareket eden bir şey 

vardır ne de onun içerisinde bana yaklaşan bir şey vardır. Onun içerisinde ne bir anlam ne de 

aracısız bir yönelmişlik vardır. Son olarak bir duygu durumu benim bedenimde sık sık dış 

objelerle, durumlarla veya değişik tecrübelerle bağlantı içerisinde gerçekleştikten sonra o artık 

bu değişiklilerin belirtisi olur. Örneğin belirli bir acının varlığından bir hastalığın başlangıcı 

fark edildiği zaman durum budur. Bu durumda da sembolik ilişki ancak tecrübe ve düşünme 

yoluyla sağlanır.397

       Bununla beraber, maksatlı duygu ve onun içerisinde hissedilen şey arasındaki bağlantı 

bundan bütünüyle farklıdır. Bu bağlantı değerlerin bütün duygularında mevcuttur. Bundan 

dolayı Scheler’e göre şu üç şey bir birinden ayırt edilmelidir:1- duygu durumları ve onların 

modları anlamındaki duyguların (örneğin acı çekme, zevk alma) duygusu. Şunun eklenmesi 

gerekir ki özdeş bir duygunun modlarındaki dalgalanmalardan ayrı olarak, duygu durumunun 

kendisinin duygusu sıfır noktasına yaklaşabilir. Örneğin bir deprem esnasındaki çok şiddetli 

bir korku etkisi neredeyse duygunun tamamen yokluğunu doğurur. Bu durumlarda duyarlılık 

bozulmamış olarak kalır ve duygu durumlarının hazır bulunmadığını varsaymak için hiçbir 

sebep yoktur. Aşırı durumlardaki duygunun yoğunluğundaki büyük artış bizi bir an için bu 

duyguya karşı duygusuz yapar. 2- İçerisinde, ayrı duygu nitelikleri olarak verilebilecek olan 

duygusal niteliksel karakterlerin bulunduğu, atmosferin objektif duygusal karakterlerinin 

duygusu (örneğin bir ırmağın rahatlığı, gökyüzünün sakinliği, bir adanın bunaltıcılığı vb.)     

3- Değerlerin (örneğin hoş, güzel, iyi vb.) duygusu. Burada duygu onun maksatlı (yönelimsel) 

doğasına ek olarak bilişsel bir fonksiyon elde eder. Oysa ilk iki durumda böyle bir durum söz 

konusu değildir.398

                                                 
397 Scheler, A.g.e., s. 257. 
398 Aynı yer. 
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        Bu son durumda duygunun objektif bir şeye, yani değerlere doğru orijinal bir 

yönelmişliği ve ilişkiselliği vardır. Bu tür bir duygu, ölü bir durum değildir; yani böyle bir 

duygu onlarla sonradan ilişkilendirilebilecek ve ilişkisel bağa sokulabilecek olayların olgusal 

bir durumu değildir. Bu tür bir duygu, bir iz (belirti ) de değildir. Bu duygu, her ne kadar bir 

merkezden çıkan bir aktivite ve yine geçici olarak yayılan bir hareket olmasa da, amacı belirli 

bir harekettir. O ister  “Ego ( ben)” ya doğru yönelsin, isterse Ego’dan yöneltilsin dakik bir 

harekettir. Öyleyse bu duygu, ilişkisel değerine karşı, imgelemenin objesine karşı sahip 

olduğu ilişkinin aynısına, yani maksatlı bir ilişkiye sahiptir. O, bir objeyle, ister direkt olsun 

isterse imgelem yoluyla olsun, dışsal bir şekilde bir araya getirilemez. Aksine bu duygu 

orijinal olarak kendi obje türlerine yani değerlere yönelir. Böylece bu tür bir duygu, 

gerçekleşme ve gerçekleşememe imkânı olan anlamlı bir olay olur. Bundan dolayı bütün “bir 

şeyin duygusu” anlaşılabilirdir; oysa saf duygu durumları sadece gözleme ve nedensel 

açıklamaya tabidirler.399

        Scheler’e göre bunun tam karşıtı olan bir etki durumunu ele alacak olursak: Bir öfke 

etkisi benim içimde yükselir ve sonra bende yolunu tutar. Öfkenin benim öfkemin konusu ile 

bağlantısı maksatlı ve orijinal değildir. Benim öfkeme sebep olan benim ilk algıladığım, 

imgelediğim veya düşündüğüm bir imgelem, düşünce veya bunlardaki objelerdir. Ve benim 

bu öfkeyi bu objelerle ilişkilendirmem daha sonra ve her zaman bir imgelem yoluyla olur. 

Şurası kesindir ki ben bu öfkede hiçbir şey kavramam. Eğer öfke uyanacaksa, duyguda belirli 

kötülükler (günahlar) önceden kavranılmış olmalıdır. Ben bir şeyden zevk aldığım zaman 

veya bir şey hakkında üzgün olduğum zaman veya mutlu veya mutsuz olduğum zaman durum 

oldukça farklıdır. “İçinde”(in) ve “hakkında” (about) ifadelerinin kullanılması bu zevk alma 

ve üzgünlükte kendileri hakkında memnun veya üzgün olduğum objeler vb. nin ilk defa 

kavranılmadığını gösterir. Onlar zaten benim önümde sadece algılanmış olarak değil aynı 

zamanda duyguda verilmiş değer yüklemleriyle yüklenmiş olarak da hazır dururlar. 

          Değer olgu komplekslerindeki değer nitelikleri aynı tip duygusal yanıt 

reaksiyonlarındaki belirli nitelikleri gerektirirler ve bu reaksiyonlar bir anlamda amaçlarına bu 

niteliklerde ulaşırlar. Onlar, deneysel olarak bireylerin bireysel psişik sebepliliğine 

dayanmayan ve onlara bağlı olmayan kendilerine ait anlayış ve anlam bütünlerini oluştururlar. 

Değer kompleksleri ve duygusal reaksiyonlar arasındaki bu anlam bağlantıları, sosyal ve 

tarihsel anlayışı da içine alan bütün deneysel anlayışların ön şartını oluşturur ve bizim kendi 
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deneysel tecrübelerimizin ve başka bir insanı anlamamızın temelini oluşturur. Böylece onlar 

başkalarının ruhsal yaşamını anlamanın yasaları olurlar.400

            Eğer değer talepleri yerine getirilmemiş olarak gözükürse sonuç olarak biz acı 

duyarız. Örneğin biz bir olay hakkında onun değerinin gerektirdiği derecede sevinç 

duyamadığımız için üzülürüz veya sevdiğimiz bir arkadaşımızın ölümü üzerine bu acının 

gerektirdiği şekilde üzülemediğimiz için üzüntü hissederiz. Bu tür özel davranım durumları 

maksatlı duygu ile aynı yönelime sahiptir. Ama eğer “maksatlı” ile sadece gerçekleşiminde 

objektif bir içeriğin ortaya çıkabildiği ve bir objeyi hedef alabilen tecrübeleri kastedecek 

olursak onlar kelimenin bu tam anlamında maksatlı değildirler. Bu tam anlamıyla sadece 

değer duygusunu oluşturan duygusal tecrübede gerçekleşir. Çünkü burada biz bir şey 

“hakkında”  bir duygu hissetmeyiz; biz direkt olarak bir şeyi, yani belirli bir değer niteliğini 

hissederiz. Bu duygunun gerçekleşiminde biz objektif olarak duygunun kendisinin bilincinde 

değilizdir. Sadece bir değer niteliği onun içerisinde veya onsuz bize gelir. Eğer bu duygu 

objektif olacaksa bize objektif olarak verilmiş olan değerde ne hissettiğimiz üzerinde daha 

sonra düşünme olanağı veren yeni bir düşünme eylemi gereklidir.401

           Scheler bir değere sahip olan bu duyguları “duygunun maksatlı fonksiyonlarının 

sınıfı” olarak isimlendirmektedir. Bu fonksiyonların objektif alanla yargı, imgelem vb. nin 

objektifleştirme eylemlerinin aracılığıyla bağlanması zorunlu değildir. Böyle bir aracılık 

gerçek maksatlı duygular için değil sadece duygu durumları için zorunludur. Maksatlı duygu 

esnasında objeler dünyası kendiliğinden ileri çıkar, fakat sadece onun değer yönü açısından 

öne çıkar. Maksatlı duyguda görsel objenin sık sık yok olması duygunun imgelemin 

aracılığına gerek duymayan orijinal bir objeleştirme eylemi olduğunu gösterir. Scheler ‘e göre 

aslında eğer biz doğal dünya görüşlerinin ve doğal algının oluşumunu, çocukların dilindeki 

anlam birimlerinin gelişiminin genel yasalarını, temel dil gruplarının anlam yapılarındaki 

değişikliklerin ve sözcüklerin anlamlarındaki değişikliklerin analizini yapacak olsaydık, 

duygu birimlerinin ve değer birimlerinin bu dillerde ifade edilen dünya görüşlerinde 

yönlendirici ve temel bir rol oynadığını görürdük. Tabii ki eğer bir kimse tüm duygu alanını 

psikolojik kaynaklara atfederse bu olguları gözden kaçırır ve o daha sonra dünyanın bu 

kısmını ve sevme, nefret etme, tercih etme ve bu tür duygularda öne çıkan dünyanın değer 

içeriğini hiç göremeyebilir. O, sadece bizim iç algıda bulduğumuz şeyi, yani imgesel eylemde 
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hissedip hissetmediğimizi, tercih edip etmediğimizi, bir sanat eserinden zevk alıp 

almadığımızı, Tanrı’ya ibadet edip etmediğimizi görür.402

                   Scheler’e göre duygusal fonksiyonları,  “tercih etme” ve “sonraya koyma” 

üzerine dayanan tecrübelerden ayırt etmek gerekir. Tercih etme ve sonraya koyma bizim 

duygusal ve niyetsel hayatımızda daha yüksek bir aşamayı oluştururlar ve biz onlarda 

değerlerin sıra düzenlerini ve onların daha yüksek ve daha aşağı oluşlarını kavrarız. Tercih 

etme ve sonraya koyma, tercih etme eylemlerine dayanan  “seçim yapmak” gibi arzu 

eylemleri de değildir. Ayrıca tercih etme ve sonraya koyma, saf bir duygu edimi de değildir. 

Onlar duygusal eylem tecrübelerinin özel bir sınıfını oluştururlar. Bunun kanıtı şudur ki, 

aslında biz sadece eylemler arasında seçim yapabiliriz; oysa biz değerli bir şeyi başka bir 

değerli şeye, iyi havayı kötü havaya, bir yiyeceği başka bir yiyeceğe vb. tercih edebiliriz. 

Dahası bu tercih etme, aracısız olarak hissedilmiş değer içeriği temeli üzerinde ve onun şey 

taşıyıcısından bağımsız olarak gerçekleşir. O, görsel amaç içeriklerini de varsaymaz, hâlbuki 

“seçim” bu tür içerikleri ön şart olarak gerektirir. Aslında arzudaki ereklerin içerikleri tercih 

etme koşulları ile oluşturulur. Bundan dolayı tercih etme çabalama alanına değil, değer 

kavrayışı alanına aittir. Bu tercih etme tecrübeleri tam anlamıyla maksatlıdır; yöneltilmiş ve 

anlam vericidir. Fakat Scheler bunları duygunun maksatlı fonksiyonlarının aksine sevme ve 

nefret etme ile beraber  “duygusal eylemler” olarak isimlendirir.403

           Scheler’e göre sevme ve nefret etme bizim maksatlı duygusal hayatımızın en yüksek 

düzeyini oluşturur. Burada biz bütün duygu durumlarından en uzak noktadayızdır. Onlarla 

reaktif yanıtlar arasındaki fark dilde bile belirgin bir şekilde açığa çıkar. Biz “bir şey 

hakkında” sevme veya nefret etmeden değil “ bir şeyi” sevme ve bir şeyden nefret etmeden 

bahsederiz. Bizim sık sık sevgi ve nefretin kızgınlık, öfke, kin gibi etki sonuçlarına ait 

olduğunu veya duygu durumlarına ait olduğunu ileri süren insanları duymamız olgusu sadece 

çağımızda bu tür konularını öğrenmeye yönelik eksikliği ve bu tür meselelerin tam bir 

fenomenolojik araştırmasının yokluğu ile açıklanabilir. Ayrıca sevme ve nefret etmenin tercih 

etme ve sonraya koyma ile aynı olduğunu ileri süren anlayış da yanlıştır. Çünkü tercih etme 

her zaman niyette hissedilmiş değerlerin birçokluğunu var sayar.404 Kendilerinde tekil bir 

değerin bile verilebildiği sevgi ve nefrette durum böyle değildir. Sevgi ve nefret bir yandan 

duygu ve tercih etme ile diğer yandan çabalama ve onun türleri ile ilişkilidir. 

                                                 
402 A.g.e., s. 259. 
403 A.g.e., s. 260. 
404 Scheler, The Natura of Sympathy (İngilizceye çeviren: Peter Heath, B.A. 1970), s. 153. (Sevgi ve nefret 
hakkında daha detaylı bilgi almak için bu eserin 147–174 sayfaları arasına bakınız.) 
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  Sevgi ve nefretin, tercih etmede verilen hissedilmiş değerlerin farklı yüksekliklerine 

verilmiş reaktif karşılıklar olduğu şeklindeki teori de yanlıştır. Sevme ve nefret etme reaktif 

karşılıkların (örneğin kin, intikam vb.) aksine kendiliğinden eylemlerdir. Sevme ve nefret 

etme de ruhumuz zaten hissedilmiş ve belki de tercih bile edilmiş değerlere sadece karşılık 

vermekten çok daha fazlasını yapar. Sevgi ve nefret kendilerinde, bir varlığın duygusu için 

ulaşılabilir olan değerler alanının ( ki bu değer alanıyla tercih etme eylemi de bağlantılıdır.) 

genişletildiği veya daraltıldığı eylemlerdir.405

  Bundana dolayı sevgi, kendi başlarına var olan değerlerle ilgili olarak değil, fakat her 

hangi bireysel bir varlığın tercih etmesine ve duygusuna verilen değerlerin içerikleri ve alanı 

ile ilgili olarak yaratıcı bir başarı sağlar.406 Sevgi bu anlamda “yaratıcıdır”. Sevgi, kalbin daha 

yüksek değerleri açığa çıkarmaya yönelik, durmayan hareketidir.407 Nefret ise “yıkıcıdır”. 

Çünkü o daha yüksek değerleri yok eder ve insanının daha yüksek değerleri görme ve onları 

ayırt etme gücünü köreltir.408Gerçek bir sevgi ise, sevilen varlıktaki daha yüksek değerleri 

görmek için bizim ruhsal gözlerimizi açar.409 Ve bu durum mevcut değerli şeyler dünyasından 

yani hissedilmiş değerlerin farklılığında, tamlığında ve çokluğunda şart koşulmayan reel 

değerli şeylerden bağımsızdır. Bir varlığa verilmiş olan değer alanının genişlemesi ve 

daralmasından bahsedilirken kastedilen değerlerin sevgi ve nefret tarafından yaratılması, 

üretilmesi veya yok edilmesi değildir. Değerler yaratılamazlar ve yok edilemezler. Onlar 

ruha(tine) sahip bütün varlıkların organizasyonundan bağımsızdır. Yine burada sevgi ve nefret 

eyleminin doğasının bir değer hissedildikten ve tercih edildikten sonra bir karşılık tarzında 

değere yönelme şeklinde olduğu da kastedilmez; aksine bu eylem bizim değer kavrayışımızda 

açığa çıkarıcı bir rol oynar ve bunu yapan sadece sevgi eylemidir. Bu eylem gerçekleşiminde 

bile yeni ve daha yüksek bir değerin parladığı, yani ilgili varlığın daha önce hiç bilmediği bir 

değerin parladığı bir eylemdir. Bundan dolayı bu eylem değer duygusu ve tercih etmeden 

sonra gelmez; aksine bir rehber olarak onların önündedir. Ve biz, varolan değerlerin kendileri 

değil, bir varlığın tercih edilebilir ve hissedilebilir değerlerinin doğası ve sıra düzeni söz 

konusu olduğu dereceye kadar bu eyleme yaratıcı bir güç atfetmeliyiz. Scheler’e göre bu 

yüzden bütün etikler, yetkinliklerine sevgi ve nefretin, mutlaklık, apriorilik ve orjinallik 

derecesi açısından tercih etme yasaları ve onlara karşılık gelen değer nitelikleri arasında 

geçerli olan yasaların ötesine geçen yasalarını keşfetmekle ulaşacaktır.410

                                                 
405 Scheler, Formalism, s. 261. 
406 Koehle, A.g.e., s.19. 
407 Frings, A.g.e., s. 65. 
408 Scheler, The Nature of Sympathy, s. 154. 
409 A.g.e., s.157. 
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       Scheler’e göre maksatlı duygular hakkında tarihsel bir gözlem yapılacak olursa,  bu 

konuda yanlış teorilerin ileri sürüldüğü iki dönem olmuştur. Bunlardan birincisi 19. yüz yıla 

kadar devam etmiştir. Biz maksatlı duygu teorisinin o zamana kadar geniş ölçüde kabul 

edildiğini görürüz. Spinoza, Descartes ve Leibniz, değişikliklere rağmen bu teoriyi 

paylaşmışlardır. Bu düşünürlerden hiç birisi veya onların takipçilerinden hiç birisi kendi 

verilmişlik türlerinde bütün duygusal hayatı, eğer ifade doğru olursa , “midedeki bir acı” ile 

özdeşleştirmemiştir. Eğer böyle yapılsaydı değerlerin bulunması söz konusu olmazdı. Büyük 

ihtimalle eğer gece gök yüzünde gözüken yıldızlar, ay ve güneş, duyumun durum benzeri 

bütünleri olarak, yani midedeki acı ile aynı verilmişlik düzeyinde olan bir fenomen olarak 

görülseydi, hiçbir zaman her hangi bir astronomi olamazdı. Sadece kalplerin bulanıklığının 

bizim çağımızdaki dereceye ulaştığı bir çağda bizim duygusal hayatımızın bütünü, bir 

birlerini anlamlar ve amaçlar olmadan takip eden nedensel olarak tanınmış durumların bir 

süreci olarak düşünülebilirdi ve ancak böyle bir çağda bizim duygusal hayatımız anlam ve 

maksatlı içeriklerden yadsınabilirdi.411Bu büyük düşünürlerin hatası, onların sevme, nefret 

etme ve hissetmenin ruhtaki nihai ve orijinal şeyler olmadıklarını zannetmeleri ve diğer 

yandan değerlerin de nihai ve indirgenemez fenomenler olduğunu görememeleridir. Leibniz 

gibi onlar maksatlı duygunun sadece belirsiz ve karışık düşünme ve tasarlama olduğunu kabul 

ettiler; onlara göre böyle karışık ve karanlık düşüncenin objesi açık ve rasyonel ilişkilerde 

oluşturulur. Örneğin Leibniz’e göre anne sevgisi, “bir kimsenin çocuğunu sevmesi iyidir” 

olgusunun belirsiz bir anlayışıdır. İyi ve kötü, varlığın mükemmellik derecelerine indirgenir. 

Spinoza ‘ya göre en iyi dünya içerisinde en fazla varlığın bulunduğu dünyadır. Ona göre Tanrı 

günah ve kötülüğe zorunlu olarak izin vermiştir; çünkü onlarsız bir dünya daha az mükemmel 

olacaktı ve mümkün her şeyi içermeyecekti. Leibniz bu noktada Spinoza‘yı eleştirir, ama 

mükemmelliği temel ve kabul edilmiş bir değer idesine indirgemez. Onu varlık kavramına 

indirger. Leibniz, Tanrı’nın mümkün dünyaların en iyisini yarattığını söylediği zaman bize şu 

açıklamayı verir: “Mümkün dünyalar arasında en mükemmeli, içerisinde uzlaşabilir şeylerin 

en fazla miktarının bulunduğu dünyadır”. Böylece değerlerin varlığa indirgenmesi yeniden 

dolambaçlı da olsa başarılır. Bu teori, tam olarak içerisinde duygunun, rasyonel bilgi 

anlamında, karışık bir bilişten ibaret olarak görüldüğü bir teoriye karşılık gelir. 

             19. y.y.’ın başlarında (Tetens ve Kant’tan sonra ) duygusal hayatın 

indirgenemezliği yavaş yavaş tanınmıştır. Fakat 18.y.y.’ın entellektüalist tutumu devam 

ettirildiğinden duygusal olan her şey duygu durumlarına indirgenmiştir.412Scheler’e göre eğer 
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bu iki anlayış daha önce söylenen şeylerle karşılaştırılacak olursa her birisinin doğru ve yanlış 

noktaları vardır. Birinci görüş şu doğru anlayışa sahiptir: Bir maksatlı, “bir şeyin duygusu” 

vardır ve duygu durumlarının yanı sıra içerisinde bir şeyin verildiği ve anlamın ve anlamanın 

otonom yasalarının belirlendiği duygusal fonksiyonlar ve eylemler vardır. Burada hatalı olan, 

renk ve ses niteliklerinin durumunda olduğu gibi duygunun anlayışa indirgenebileceği ve 

duygu ve anlayış arasında sadece bir derece farkının olduğunu varsaymaktır. İkinci teoride, 

duygusal hayatın ve varlığın, anlayışa indirgenemeyeceği iddiası doğrudur; fakat maksatlı 

duygunun üstü örtük bir şekilde yadsınması ve bütün duygusal hayatın betimleyici psikoloji 

ve onun nedensel açıklamalarına indirgenmesi yanlıştır. Scheler’e göre yaşam duygularının 

modları onun (Schele’in) ana tezi temeli üzerinde yeniden sorgulanmalıdır. Ve bu 

sorgulamada saf duygusal durumların, tam olarak konuşmak gerekirse sadece duyusal 

duygular olduğu; yaşamsal (vital) duyguların ve saf ruhsal ( spiritual)  duyguların her zaman 

bir kasıtlılık karakteri sergilediği ve özellikle saf ruhsal duyguların bunu özleri itibariyle 

sergiledikleri görülecektir. Ayrıca duygu durumlarının bir şeyin (örneğin bir acının ) işareti 

olarak fonksiyonlarının her zaman gerçek bir maksatlı duygu tarafından aracılandığı ve 

onların sadece ilişkisel bir bağa dayanmadığı görülecektir. Açık maksatlılık karakteri sadece 

ruhsal ve yaşamsal duygulara atfedildiği sürece bu duyguların yanlış anlaşılmasının sebebi de 

ortaya çıkacaktır. Onlar birçok kimse tarafından, duygu durumu olarak doğası açık olan 

duyusal duyguların benzerleri olarak ele alınmıştır. Örneğin kendi değerinin ve onun birçok 

modları içerisindeki ruhsal (spiritual) duygular arasındaki belirli iç bağlantıların bizim kendi 

kişiliğimizin değerini görmemizi olanaklı kıldığı olgusu tamamen yanlış anlaşılmıştır. Aynı 

şekilde bu anlayışa göre kendilerini sırf eksik fenomende ve sapkınlıklarda eriten veya saf 

hatalarla karıştırılan değer ve duygu yanılsamaları gözden kaçırılmıştır.413

 

2) DUYGUSAL YAŞAMIN TABAKALANMASI 
 Scheler’e göre, eğer Kant’ın duygusal yaşamın doğası hakkındaki varsayımları kabul 

edilirse her formal olmayan (non formal) etik doğal olarak sadece bir eudaemonizm 

(mutlulukçuluk) değil, fakat ayrıca bir hedonizm (hazcılık), yani şeylerin ve eylemlerin 

duyusal hazza ilişkisinin değer biçmenin anlamını belirlediğini savunan bir anlayış olacaktır. 

Geçen bölümlerde duyusal olsun veya olmasın her hangi bir duygu durumuna bir ilişkinin 

değerleri oluşturamayacağı ve üretemeyeceği açığa çıkmıştır. Fakat bu ahlâki öznelerin duygu 

durumlarının ve duygusal niyetlerinin her ikisinin, özsel olarak kişilerin, onların eylemlerinin, 
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isteklerinin ve edimlerinin ahlâki değerleriyle bağlantılı olmadığı anlamına gelmez. Bu 

anlayış, çok eski bir problem olan “mutluluk ve ahlâklılık” problemine Kant’ın ve diğer eski 

filozofların vermiş olduğu çözümden farklı bir çözüm olanağı sağlayacaktır. 

       Scheler’e göre insanın çabaladığı şeyin bir değer bilincine sahip olmaksızın, duygu 

durumlarını gerçekleştirmek için çalıştığını reddeden bir etik için ve yukarıda anılan tercih 

yasasından dolayı -ki ona göre duygu durumlarının bütün değerleri, kişi değerlerinin, eylem, 

fonksiyon ve edimlerin değerlerinin altındadır- “insan mutluluk için çalışmalıdır” yargısını 

reddeden bir etik için iki soru kalır: Bunların birincisi, duygu durumlarının ana tiplerinin 

kişinin, onun niyetinin ve eylemesinin ahlâki değeri ile iç bağlantısı ile ilgilidir. Bu, belirli 

duyguların varlığının ahlâklı olma ve ahlâki eylem ile zorunlu bir özsel bağa sahip olup 

olmadığı ile ilgili bir sorudur. Pozitif değere sahip bir edim,  pozitif değerli pozitif bir duygu 

ile bağlantılı mıdır, değil midir ve aynı şekilde negatif değerli bir edim negatif değerli negatif 

bir duygu ile bağlantılı mıdır değil midir veya eğer böyle bir ilişki varsa bu ilişki deneysel ve 

olasılı bir ilişkili midir veya Kant ve Stoalılar’ın inandığı gibi sadece gereklilik(ödev) ve iyi 

bir insanın mutlu olmaya layık olması arasında mı bir ilişki vardır?414 İkinci soru, duygu 

durumlarının ve onların türlerinin değerleri gerçekleştirmeye doğru yönelmiş niyet ve 

çabaların amaçları olarak değil, belirli bir düzeydeki değerlere yönelik çabanın tecrübe 

edilebilir kaynakları olarak oynadıkları özsel olarak zorunlu rol ile ilgilidir. Bu soru 

eudaemonizm sorunu ile çok sık bir şekilde ilişkilendirilmiştir. Bununla birlikte birçok büyük 

insan tarafından kabul edilen, sadece mutlu (blisful-huzurlu) insanların ahlâki olarak eylemde 

bulunabileceği yargısının mutlulukçuluk ile yani mutluluğun çabanın bir hedefi ve 

çabalamaya en layık hedef olduğu şeklindeki teori ile hiçbir ilişkisi yoktur. Mutluluk zorunlu 

olarak bütün iyi kişisel varlıklara eşlik ediyor olabilir ve aslında mutluluk iyi edimin zorunlu 

kaynağı olabilir. Fakat mutluluğun, aynı zamanda çabalama, isteme ve eylemenin hedefi 

olması mümkün değildir. 

 Scheler’e göre, bize bilinen duygusal yaşamda tesadüfî duygusal heyecanlanmada 

bulunmayan bir tabakalanma vardır. Ona göre Almanca gibi iyi ayrımlaşmış bir dilde 

“huzurluluk (blisfulness)” ,”mutlu olma (being happy)”, “sakinlik (serenity)”, “neşelilik 

(cheerfulness)”, “zevk (pleasure)” ve “hoş (agreeableness)” gibi kelimeler ile ifade edilen 

olgular sadece yoğunlukları açısından değişen veya sadece farklı duyumlarla bağlantılı olan 

duygusal olguların basitçe benzer tipleri değildirler. Aksine bu terimler (aynı şekilde bunların 

karşıtları olan “umutsuzluk (despair)”, “perişanlık (misery)”, “üzgünlük (sadness)”, “acı 

çekme (suffering)”, “mutsuzluk (unhappy)”, “hoş olmama (disagreeable)” vb. kelimeleri ) 
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negatif ve pozitif duygular arasındaki keskin bir şekilde belirlenmiş ayrımları belirtirler. 

Örneğin bir kimsenin başka birisi için “acı” olan değer komplekslerine sahip olaylar üzerinde 

“huzurlu” olması imkânsızdır; bu duygulardaki farklılıklar, ayrıca farklı değer komplekslerini 

de gerektiriyor gibi gözüküyor.415 Bu farklılıkların doğasını anlamaya çalışırken sadece zevk 

ve acıdan farklı duygu niteliklerini kabul etmek (Lotze ve Lipps gibi) yeterli değildir. Tabii ki 

dertlilik (woefulness), üzgünlükten (sadness) niteliksel olarak ayrıdır; fakat üzgünlük veya 

dertlilik ile deri üzerindeki bir acı hissi arasında çok büyük bir fark vardır ve bu fark bir 

nitelik farkı değildir. Bu ayrımın özel bir türü, bu iki tip duygunun bir ve aynı eylemde ve 

bilinçlilik alanında bir arada varolabilmesi olgusu tarafından ve bu ikisi negatiflik ve 

pozitiflik açısından farklı karakterlere sahip olduğu zaman açığa çıkar. Bu fark uç durumlarda 

çok açıktır. Bir insan bedensel bir ağrıdan acı çekerken huzurlu olabilir; aslında gerçek bir 

şehit için bu acı çekmenin kendisi huzurlu bir acı çekme olabilir. Diğer yandan ruhunda derin 

bir umutsuzluk durumu olan birisi bazı duyusal zevkler tecrübe edebilir. Bir kimse çok ciddi 

bir talihsizlik yaşarken sakin olabilir. Bu ve benzer durumlarda bu duygu durumları aynı 

zamanda verildiğinden söz konusu duygu durumları hızlı değişen bir ardışıklık oluşturmaz. 

Fakat onlar bütünsel bir duygu durumunun içerisinde harmanlanamazlar. Onlar bir birinden 

sadece objektif karşılıklarının (correlates ) arasındaki farlılıklardan dolayı ayrılmazlar; bir 

birinden özsel olarak farklı olan duygu durumları devam ettiği halde onların objektif 

karşılıkları genellikle bilinçten silinir. Duygu durumları ayrıca oldukça farklı tarzlarda yaşanır 

ve verilirler. Bir kimse çok ciddi bir acı tecrübe ederken mutlu bir gülücük tasarlayabilir. Bir 

duygunun içerisinde harmanlanmanın olmaması olgusu duyguların sadece farklı niteliklerde 

olmadığını fakat ayrıca farklı derinlik seviyelerinde olduğuna da işaret eder. Aynı zamanda 

dertli ve üzgün olmak mümkün değildir; bu duygulardan birisi her zaman sonuçtur.416

 Scheler’e göre duygu durumlarının yanı sıra duygu fonksiyonları ve duygusal eylemler 

de bu tür derinliklere katılırlar. Duygu fonksiyonları ve duygusal eylemler tecrübeye egodaki 

daha derin bir kaynaktan girerler ve bu fonksiyonlarda ve eylemlerde niyetlenilen değer 

içeriklerinin gerçekleşimi daha derin bir hoşnutluk (memnuniyet) verir. Duygu durumları 

egonun daha derin bir düzeyine bitişiktir ve aynı zamanda egonun merkezini daha zengin bir 

şekilde gerçekleştirirler ve bunun akabinde onlar, değişik derecelerde, bilincin diğer içerikleri 

üzerinde ışıklarını saçarlar ve onları renklendirirler.417
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 Scheler duygunun bu fenomenal derinlik karakterini bütün insan varlığının yapısına 

uygun düşen iyi belirlenmiş dört duygu düzeyiyle bağlantılı görmektedir.418 Bunlar:1) 

Duyusal duygular veya duyumun duyguları, 2) Canlı bedenin duyguları ve fonksiyonlar 

olarak yaşamın duyguları, 3) Saf psişik duygular (egonun saf duyguları), 4) Manevi (spiritual) 

duygular(kişiliğin duyguları). 

 Scheler’e göre bütün duygular ego veya kişi karşısında tecrübe edilmiş bir ilişkiselliğe 

sahiptir. Bu ilişkisellik onları diğer içeriklerden ve fonksiyonlardan (duyma, imgeleme vb.) 

ayırt eder ve prensip olarak imgeleme, niyet etme ve düşünmeye eşlik edebilecek olan 

ilişkisellikten farklıdır. Bu birinci tür ilişkisellik sadece duygu durumları için değil, ayrıca 

duygusal fonksiyonlar için de geçerlidir. Ben bir şeyi, örneğin bir değeri hissettiğim zaman bu 

hissedilen şey bana bu fonksiyon ile imgelem yoluyla katılan her hangi bir şeyden daha içli 

dışlı bir şekilde katılır. Duygular ego üzerinde orjinaldir. Onlar ancak aktivite yoluyla 

uzaklaştırılabilirler. Yani onlar her zaman çok otomatik bir şekilde egoya geri dönerler. Ve bu 

sebepten dolayı duygular keyfi bir şekilde kontrol edilemezler ve yönetilemezler. Onlar ancak 

onların sebep ve sonuçlarını kontrol etme yoluyla dolaylı bir şekilde kontrol edilebilirler ve 

yönetilebilirler. 

 Fakat Scheler’e göre, duyguların egoya bu genel ilişkiselliği duyguların yukarıdaki dört 

tipinin her birisinde temelde ve özde farklı bir ilişkiselliktir. 

 2.1. Duyusal Duygular 
 Scheler’e göre duyusal duygular aşağıdaki faktörler tarafından karakterize edilmektedir: 

 1) Bütün değer duygularının aksine duyusal bir duygu bedenin belirli bölümlerinde 

yerleşmiş ve uzanmış olarak verilir. O, bedenin daha çok veya daha az bir açıklıkla tecrübe 

edilmiş organ birimlerine göre yapılandırılabilir. O, kelimenin tam anlamıyla harekete 

elverişli değilse de bir yerden bir yere taşınabilir. Ayrıca o, kendisini az veya çok 

hissedilebilir bir şekilde genişletebilir ve bedenin daha uzak yerlerini etkileyebilir. Bu acı ve 

duyusal zevklerin (örneğin yeme, içme, dokunma, şehvet vb.)bütün türlerinde açıkça 

gözükmektedir.419

 2) Bir duyu duygusu, duyumun içeriğinden dikkat tarafından çevrilemez. Bu tür 

içeriklerin hangisinin ona ait olduğu hususunda hiçbir şüphe yoktur. O hiçbir zaman objesiz 

değildir. Fakat o, içeriklere hiçbir şekilde karşı koymaz ve onlara doğru hiçbir yönelimi 

yoktur. Bu şu önermede ifade edilir: Bir duyusal duygu, özsel olarak bir duygu durumu olarak 

verilir; hiçbir zaman bir fonksiyon veya eylem olarak değil. Bu sebepten dolayı saf duyu 
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duyguları, amaçlılığın en basit şeklinden bile yoksundur. Fakat onlar, bir hoşlanma ve acı 

çekme objesi olabilirler ve özel ilişkisellik yoluyla değer komplekslerinin acı ve zevklerinin 

içerisine girebilirler. Fakat onlar kendileri bu fonksiyonların hiç birisini içermezler. Bir 

duyusal duygu, duyumun kendisinin gölgesi veya bir özelliği değildir; bir özellik, bir güç gibi 

duyuma iliştirilebilecek bir şey değildir. 

 3) Duyusal bir duygunun, kişi ile hiçbir ilişkisi yoktur. O, sadece iki kat dolaylı bir 

şekilde ego ile ilişkilidir. O, egoya saf psişik duyguların olduğu gibi (örneğin üzgünlük, dert, 

keder ve mutluluk gibi) aracısız bir şekilde ilişik değildir; o gerçek beden duygularının yaptığı 

gibi aracısız bir şekilde beden egosunu doldurmaz, yine beden egosuna onlar gibi ilişik 

değildir. Bu beden egosu psişik ego ile ancak “benim bedenim” fenomenal ilişki olgusu ile 

ilişkilidir. Bir duyusal duygu, benim onu beden bilinçliliğimde her zaman bir duygusal gölge 

olarak bulacağım şekilde bedenle doğrudan ilişkili değildir. Aksine o, bedenin zaten 

belirlenmiş bölümünün verilmişliğinde temellenmiş olarak verilir. O, bu bölümün durumu 

olarak verilir ve o bu çift katlı ilişkisellik yoluyla ego ile ilişkilidir.420

 4) Duyusal bir duygu, doğası itibariyle özellikle aktüel bir olgudur. Yani burada gerçek 

hiçbir duygusal hatırlama, bekleme veya tam olarak hiçbir yeniden hissetme, sonradan 

hissetme, önceden hissetme ve duygudaşlık yoktur. Onun özel varoluş şekli, bedende bir 

yerde ve bir zamanda olmaktır. Tabii ki ben onun teşvikçisi olan objeleri hatırlayarak ve 

yeniden üreterek benzer bir duyu duygusuna sebep olabilirim. Fakat böyle bir duygu yeni bir 

duyusal duygudur ve öyle verilir. Bundan ayrı olarak yeniden yaşama, hatırlama ve 

beklemede söz konusu duygunun sadece sebepleri ve sonuçları verilir, fakat onun kendisi 

benim için ulaşılabilir değildir. Ben aynı kederi başkası ile duygusal olarak paylaşabilirim 

fakat duyusal duygu bunlardan yoksundur. Onlar duygusal bulaşmanın teşvikçisi olabilirler 

ama hiçbir zaman duygudaşlığın temeli olamazlar ve onlar benzer duygular olarak daha zayıf 

bir formda yeniden ortaya çıkabilmelerine rağmen, hiçbir zaman duygusal olarak 

hatırlanamaz ve imgelenemezler.421

 5) Duyusal duygular, özsel olarak dayanıklılıkları ve süreklilikleri olmaksızın anlıktırlar. 

Onların arasında hiçbir gerçekleşme iç bağı olmadığından ve hiçbir duyusal duygu bir birine 

bağlı veya özsel olarak karşıt olmadığından onlar hiçbir zaman anlam sürekliliğine sahip 

değildir. Duyusal bir duygu geçmişte veya gelecekte hiçbir şey belirtmez ve tecrübede her 

hangi bir duygusal sonuçtan yoksundur. 
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 6) Bütün duygular arasında duyusal duygu kendisine yöneltilen dikkat tarafından en az 

bozulandır. Gerçekte o diğer duygular gibi ona dikkat edildiği zaman kaybolmaya başlamaz. 

Hâlbuki bütün yaşamsal duygular dikkat onlara yöneltildiği zaman normal süreçlerinden 

bozulurlar. 

 7) Etik problemi açısından en önemli olgu şudur ki duygular, duyusal duygu düzeyine 

ne kadar çok yaklaşırsa duyguya sahip olma veya olmamaya, isteme ve istememeye ve sonuç 

olarak pratik kontrole o kadar çok maruzdur. Yaşamsal duygular bile pratik ve keyfi 

değişikliklere daha az maruzdur ve psişik duygular çok daha az maruzdur. Kişinin manevi 

(spiritual) duyguları ise keyfi değişikliğe hiç maruz değildir. Her duyusal zevk yeterli bir 

teşvikçinin uygulanması ile üretilebilir. Diğer yandan sağlıklı olma, canlılık veya yorgunluk 

duyguları bu şekilde istenilemez ve üretilemez. Psişik duygular, kontrole yaşamsal (vital) 

duygulardan daha az maruzdur. Bizim kişiliğimizin derinliğinden kendiliğinden çıkan 

duygular ise istemli kontrolün bütünüyle ötesindedir. Öyleyse en az reaktif duygular kişinin 

kendisinin huzurluluğu (bliss)ve umutsuzluğudur (despair). Sadece reaktif duygular, keyfi 

üretime maruzdur. Diğerleri kendilerini bir lütuf olarak sunarlar. Onların bizim istememizin 

olduğu kadar, edimimizin de kaynakları olarak önemlerine rağmen onları amaçlamak veya 

onların varlığını veya yokluğunu amaç olarak koymak imkânsızdır. 

 Scheler’e göre bütün bu olguların ışığında bütün pratik eudaemonizmin-yani kendisinde 

haz duygularının çabalama ve istemenin amaçlarını temsil ettiği bütün etik edimlerin- bu tür 

edimlerdeki bütün istekli eylemleri duyusal hazzın artırılmasına yönlendirmesi tamamen 

anlaşılırdır; yani o bir hedonizm olmak zorundadır. Bunun sebebi duyusal olmayan hiçbir 

hazzın olmaması veya bütün hazların genetik olarak duyusal hazdan çıkması değildir. Aksine 

bunun sebebi, yalnızca duyusal hazzın sebeplerinin aracısız bir şekilde pratik kontrole tabi 

tutulabilmesidir. Diğer yandan, etik tarihinde sosyal reformcuların pratik sonuçları, 

mutluluğun duyusal olmayan duygularını düşünmede başarısızlığa götürmüştür veya onların 

değerlerin taşıyıcıları olarak yetersiz bir şekilde düşünülmesine veya hazzın diğer bütün 

türlerinin sadece duyusal hazdan genetik gelişmeler olduğu varsayımına götürmüştür.422 

Örneğin Bentham “Deontoloji”sinde açıkça haz toplamının büyüklüğünü mülkiyetin 

büyüklüğüne göre ölçmeye çalışır. Ne o ne de onun faydacı takipçileri etik için çok önemli 

olan bir kavrayışa, yani ahlâki istemenin kaynağı olarak mutluluk duygularının ahlâki 

öneminin ve değerinin onların isteme ve eylemde bulunma yoluyla elde edilebilirliği ile ters 

orantılı olduğu kavrayışına ulaşamamışlardır. Onlar sosyal reformlardan ve sistemlerden ve 

genel olarak sosyo-politik eylemlerden sadece en düşük değerdeki zevklerin etkilendiğini, 
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zevklerin ve acıların onlar tabakalarında derinleştikçe bu tür etkileri daha fazla dışladığın 

görememiştirler. Scheler’e göre Sokrates’ten Tolstoy’a kadar ısrarla kişinin kendisi ile 

kaynaşmasını isteyen etikçiler-bilinçli veya bilinçsizce-bu olgu içerisine bir kavrayış 

tarafından yönlendirilmiştir. Yani onlar kişinin varlığının ve yaşamının daha derin tabakasına 

doğru bir çekilmeye çağırdılar ve onlar ahlâki kurtuluşu sırf sistemlerin her hangi bir 

değişikliğinde değil, sadece kişinin iç yeniden üretiminde bulmuşlardır. 

            2.2.Yaşamsal Duygular 
   Scheler’e göre hırs(tutku) alanına ait olan her şey (örneğin tutkulu bir sevgi ), duyusal 

duygulardan tamamen farklıdır; fakat onlar kesinlikle manevi (spiritual) duyguların alanına da 

ait değildirler. Dahası yaşamsal (vital) duygular alanında duyguların gerçek bir anımsanması 

vardır. Daha önce geçtiği gibi duyusal duygular aktüeldir. Bu yüzden onlar yaşamsal (vital) 

duygularda olduğu gibi varolma ve gelişme sürekliliğine sahip değildirler. Ayrıca yaşamsal 

(vital) duygular alanında duygudaşlık mümkündür. Ben, bir kuşun yorgunluğu ile ilgili bir 

duygudaşlığa sahip olabildiğim gibi, kendi yaşamsal (vital)) duygumu daha sonra yeniden 

hissedebilirim.423

      Bu duygular, çevreye ve geleceğe doğru yönelmiştir. Bu anlamda 

yaşamsal(vital) duygular alanında bir maksatlılık karakteri vardır.424 Bu maksatlılık 

karakteri, benim bedenim içerisindeki veya dışındaki olayların veya süreçlerin yaşamsal 

(vital) değer anlamlarını açıkça belirtebilmesi açısından özel bir öneme sahiptir. Buna 

benzer bir şeyi ne imgelemin bütün alanında ne de kavrama alanında bulabiliriz. Başka 

ifadelerle yaşamsal (vital) duygular tehlike ve yararları ben bu tehlike ve yararların 

entelektüel anlamlarını kavramadan önce tecrübenin çağrışımları söz konusu olmaksızın 

direkt olarak açığa vurur. Bu özellik sayesinde, bu tehlikeleri önleyecek veya muhtemel 

avantajları koruyacak eylemleri yaşamsal (vital) duygular belirler. Böylece yaşamsal (vital) 

duygularda bize her hangi bir fenomenin değeri, fenomenin kendisi henüz verilmeden 

verilir. Korku, tiksinti, utanma, iştah, yaşamsal (vital) sempati gibi yaşamsal (vital) 

duyguların bütün anlamı, varolan bir şeyin değil bize gelecek olan bir şeyin değerine işaret 

etmelerinden oluşur.         

            2.3. Saf Psişik Duygular 
    Scheler’e göre saf psişik duygular, yaşamsal (vital) duygular tabakasından kesin bir 

şekilde ayrılır. Psişik bir duygu hiçbir zaman egonun bir durumu veya fonksiyonu olamaz. O 
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orijinal bir ego niteliğidir. Derin bir keder duygusu, sağlıklı olma ve hasta olma duygularında 

hâlâ belirsiz bir şekilde varolan uzama hiçbir şekilde katılmaz. Tabii ki psişik duyguların bu 

düzeylerinde egodan değişik uzaklıklar söz konusu olabilir. Yakınlık derecesi arttıkça ifadeler 

de değişir: “Ben üzgünlük hissediyorum”, “ben üzgünüm” vb.425

 Bu tür duygular bir bedenin varlığına bağımlı değildirler. Yaşamsal duygular, bir beden 

bilinçliliğini belirttiği halde, psişik duygular “anlaşılabilirdirler”; onları harekete geçiren 

şeyler vardır.426

 2.4. Manevi Duygular  
 

 Scheler’e göre manevi duygular, saf psişik duygulardan ilk önce onların hiçbir zaman 

duygu durumu olmaması olgusu tarafından ayrılır. Çünkü gerçek huzursuzluk ve 

umutsuzlukta ve hatta sakinlik ve zihin rahatlığında bütün ego durumları tükenmiş gözükür. 

Manevi duygular, manevi(spiritual) eylemlerin aynı kaynağından çıkar. Bu duyguların 

aydınlığı veya karanlığı, bu eylemlerde verilen iç ve dış dünyadaki her şeyi boyuyor gibidir. 

Onlar, tecrübenin bütün özel içeriklerini kuşatır. Onların özelliği ayrıca şu olguda da 

görülebilir ki onlar, kişi dışı değer komplekslerine ve onların güdüleyici güçlerine göreli 

olmayan mutlak duygulardır. Çünkü biz bir şey üzerinde memnun veya üzgün olduğumuz gibi 

bir şey üzerine umutsuz veya huzurlu olamayız.427

 Biz, kelimenin tam anlamında huzurluluk ve umutsuzluğu hissedemeyiz ve hatta 

kendimizin huzurlu veya umutsuzluk içerisinde olduğumuzu hissedemeyiz. Bu duyguların 

doğasından dolayı bu duygular ya hiç tecrübe edilmezler veya onlar bizim varlığımızın 

bütününün sahipliğini alırlar. Umutsuzlukta, bizim kişisel varlığımızın ve dünyamızın 

merkezinde duygusal bir “hayır!” bulunduğu gibi, huzurluluk duygusunda, mutluluk 

duygusunun en derin düzeyinde duygusal bir “evet!”  bulunur. Huzurluluk ve umutsuzluk, 

bizim kişisel varlığımızın ahlâki değerinin karşılığı (korrelatı) gibi gözükmektedir. Bundan 

dolayı onlar son derece mükemmel dinî ve metafizik duygulardır. Onlar ancak biz kendimize 

bizim varlığımızın özel bir alanı ile ilgili olarak(toplum, arkadaşlar vb.)verilmediğimiz zaman 

ve biz kendimize, özsel ve değersel olarak, bizim tarafımızdan gerçekleşen bir biliş veya irade 

eylemine göreli olarak verilmediğimiz zaman verilir. Onlar bize biz mutlak olarak 

verildiğimiz zaman: “Biz, kendimize, kendimiz olarak verildiğimiz zaman” verilir. 

Huzurluluk ve umutsuzluğun temeli kişinin kendisinin varlığı ve kendi değeridir. Bu duygular 

kişi dışındaki değerler ve kişinin eylemleri tarafından şartlanmadığından şurası açıktır ki 
                                                 
425 Scheler, A.g.e., s. 342. 
426 Koehle, A.g.e., s. 89. 
427 Scheler, A.g.e., s. 343. 
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onlar, kişinin kendisinin, varlığının ve değer varlığının değer doğası içerisinde kök bulurlar. 

Bu sebepten dolayı bu duygular bizim edimimiz tarafından değerlendirilebilir ve üretilebilir 

olarak tasarlanamayacak biricik duygulardır. Bu iki ihtimal de bu duyguların özüyle çelişir. 

 Duyguların bu şekilde tabakalandırılmasının, Scheler’in “içerikli değer etiği” ve 

“kişilik” teorisi için önemine bakacak olursak: Sadece en düşük tabaka olan duyusal 

duyguların tabakasının, hedonistik veya bedensel duyulara bağımlı olduğunu, fakat diğer daha 

yüksek tabakaların, bedenden bağımsız olduğunu ve kendilerine objeler olarak daha yüksek 

değerleri aldıklarını göstermekle Scheler, haz prensibine dayanmayan ve bundan dolayı 

hedonistik olmayan içerikli bir etik için temel hazırlamaktadır. Kendilerinde değerlerin ortaya 

çıktığı bu daha yüksek duygu edimleri, aksine, kendilerinde hazza ilişkin duyusal değerlerin 

ortaya çıktığı daha yüzeysel duygulardan bağımsız ve onlara karşıttırlar. Scheler burada 

ayrıca, duyusal duyguların objelerinin ve dolayısıyla bu duyguların kendilerinin iradi olarak 

kontrol edilebilmesine rağmen daha yüksek değerlerin ve onlara karşılık gelen daha yüksek 

duyguların kontrol edilemzliğini de göstermektedir. Bu da ona göre, bu duyguların bizim 

kendi kişiliğimizin değerini ölçmek için birer ölçü olabileceğini göstermektedir.(Örneğin, iyi 

veya kötü bir eylemden sonra ortaya çıkan, huzur ve ümitsizlik duyguları gibi.)428

 

 3) MUTLULUKÇULUK PROBLEMİ, DUYGU DURUMLARI İLE 
AHLÂKİ DEĞERLER ARASINDAKİ İÇ BAĞLANTILAR 

 Scheler’e göre bir şey için her çabalamada, çabalamanın görsel veya anlamsal içeriğini 

temellendiren bir değere doğru yönelmiş bir duygu vardır. Bu özel ilişki genel olarak pratik 

isteklendirme olarak isimlendirilen şeydir. Bütün motivasyonlar, çekme sebepliliği anlamında, 

aracısız bir şekilde tecrübe edilmiş bir sebepliliktir ve kendisinden çabalama ve istemenin 

çıktığı duygu durumlarından ayırt edilmelidir. Bu son ilişki, motivasyonun aksine fiziksel bir 

itme fenomenini içerir. Bu şekilde fonksiyonda bulunan bir durum çabalamanın kaynağı veya 

çıkış yeri olarak isimlendirilebilir. Nasıl ki çabalamanın hedefi, kendisinde çabalamanın 

içeriğinin değerinin hissedildiği bir tecrübe tarafından şartlanırsa aynı şekilde bir amaç için 

çabalama da onun etkin kaynağı tarafından şartlanır.429Bütün çabalama ve istemelerin bu iki 

duygusal bileşenine ek olarak, çabalama ve istemenin gerçekleşimine eşlik eden ve onun 

değeri ile özel bir iç bağlantıya sahip olan bir duygu da vardır. Bu sebepten dolayı örneğin 

sevme üzerine dayanan bütün istemelerin gerçekleşimi her zaman hoştur ve nefret üzerine 

dayanan bütün istemelerin gerçekleşimi her zaman hoş olmayandır. (Bu, sevginin karşıdaki 
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insan tarafından sevgi karşılığı bulmadığı zaman acıya götürmesi ve nefretin öfke tatmin olur 

olmaz hoş bir duruma götürmesi olgusundan bağımsızdır) Bu yüzden, bu ahlâki fonksiyonlu 

duygular, değer duygusundan (motivasyon duygusundan) ve yine çabalamanın kaynağı ve 

çabalamanın duygusal sonucundan ayırt edilmelidir. 

Fakat, Scheler’e göre, ayrıca çabalamanın kaynakları ve sıra ile eylemde bulunma ve 

isteme süreçleri ile ilgili belirli yasalar için temel olan değer yönelmişlikleri arasında özel iç 

bağlantılar vardır. Burada bunların ikincisi ele alınacaktır. 

 3.1. Egonun Daha Derin Duygusal Belirlenimi Olumsuz Olduğu Zaman 
Onun Yerini Dolduracak Şeylere Doğru Yönelme Eğilimi  
 

 Scheler’e göre, daha önce geçtiği gibi, zorunlu olarak hedonizme dönüşen pratik 

mutlulukçuluk köklerini insanın merkezi zayıflığında (perişanlığında) bulur. Çünkü insan, her 

ne zaman varlığının daha derin ve merkezi tabakasında hoşnutsuz olsa, onun çabası bu hoş 

olmayan durumu hazza doğru arzulu bir niyet ile yer değiştirmek için belirli bir düzenlenim 

edinîr.(Yani eldeki daha çevresel tabakanın hazzına, daha kolayca üretilen duyguların 

tabakasına doğru yönelir.) Öyleyse hazza doğru arzulu bir niyet iç perişanlığının bir işaretidir 

veya bireysel duruma bağlı olarak iç mutsuzluğunun veya derdinîn işareti veya yaşamın 

gerilemesine doğru bir yönelimi belirtecek bir yaşam duygusunun işareti olur. Bundan dolayı 

kalbi mutsuzluk içinde olan bir kimse her yeni insan tecrübesinde mutluluk arar; böylece çok 

az yaşam gücüne sahip olan bir kimse duyusal hazların bireysel duygularını biriktirmek ister. 

(Örneğin kansere yakalanan insanların sürekli duyusal haz aramaları gibi) Çok ileri bir pratik 

hedonizm bütün bir çağdaki yaşamsal (vital) çöküşün bir işaretidir.430Denilebilir ki yaşamsal         

(vital) duygudaki mutsuzluk ve negatiflik bir toplumun temel iç tutumu oldukça duyusal hazzı 

üretmek ve duyusal acıyı kaldırmak için düzenlenen araçların sayısı da artar. Buna ilaveten şu 

da söylenebilir ki, haz daha merkeze yerleştikçe onun gerçekleşimi dış uyarıcıların özel 

bileşimlerini daha az gerektirir. Bir haz duygusu derinleştikçe dış dünyadaki uyarıcılardan o 

kadar bağımsızlaşır ve onun kişinin kendisine olan bağı o kadar yıkılmaz olur. Çünkü 

huzurluluk ve umutsuzluk kişinin merkezini objektif mutluluk, mutsuzluk ve onların duygusal 

korrelatları boyunca gerçekleştirir. Ve mutluluk ve dertlilik duyguları, zevk ve üzüntü 

duygularının değişimi ile dalgalanmazlar. Onlar bu değişiklikleri kuşatırlar. Fakat duygusal 

yaşamın daha derin bir tabakasının her hangi bir negatif karakteri, daha çevresel bir 

tabakadaki bir zevkin pozitif dengesine doğru yönelimi artırır. Bu, huzurlu bir insanın dert ve 
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mutsuzluğa nasıl zevk ile katlandığını ve bunu daha çevresel düzeylerdeki haz ve acıyı 

duymasını azaltmaya ihtiyaç duymaksızın nasıl yapabildiğini açıklar.431

 Scheler’e göre hiçbir ethos yukarıda söylenilenlerin anlamını Hıristiyanlık ethosu kadar 

derin bir şekilde özümsememiştir. Hıristiyan yaşam teorisinin büyük yeniliği onun kendisinde 

bir kimsenin huzurlu kalarak acı ve mutsuzluğa katlanabileceği bir yolu sunmasıdır.(Bu 

duyusal duyguları azaltmayı iyi bir şey olarak gören Stoalılar ve eski septiklerin pozisyonuna 

karşıt bir pozisyondur.) Hıristiyan yaşam teorisinde ruhun kurtuluşunun özsel noktası kişinin 

merkezindeki pozitif huzurdur (pozitiv bliss). Hıristiyan için acı çekmeden ve kötülükten 

kurtulma–Budizm’de olduğu gibi- huzur değil, fakat huzurun bir sonucudur. Bu kurtuluş acı 

ve acı çekmenin yokluğundan değil, fakat doğru bir şekilde, yani huzur içinde acı çekme 

sanatından oluşur. 

 Bütün acı çekme türleri kötüdür ve hiç bir acı çekme huzurun bir şartı olamaz. Acı 

çekmenin ilerlemenin ahlâki aracı veya dinî eğitim olarak yorumlanması, acı çekmenin bu 

amaçları gerçekleştirmek için gerekli olduğunun tam olarak gösterilememesi basit 

gerekçesinden dolayı kuşkuludur. Fakat çevresel duygusal düzeylerdeki duygunun her negatif 

belirlenimi, bizim kendisinde, varlığımızın içerisine çekildiğimiz daha derin bir düzeyinin 

bilincinde olduğumuz bir eylemin kaynağı olarak değere sahiptir; gerçekte biz, bu düzeyin 

daha derin olduğunu geri çekilme tecrübesinde keşfetmeye başlarız. Fakat bizim                 

varlığımızın bu derin düzeyinde bulduğumuz her ne olursa olsun (huzurluluk veya 

umutsuzluk) o, çevresel tabakadaki acı veya acı çekme tarafından belirlenmez veya 

koşullanmaz. Hiç bir insan acı çekme yoluyla huzurlu olmaz; çünkü acı çekme boyunca o 

sadece onun varlığının daha derin düzeylerinin onun kavramasına ve fark etmesine izin 

verdiği şeyler üzerinde tefekküre dalabilir. Acı çekmenin bizi varlığımızın daha derin 

düzeylerine götüren bu fonksiyonu bizim ona “arıtma” gücünü atamamızda onaylanır. Arınma 

ahlâki ilerlemeyi ima etmez; aksine o, bizim kişisel özümüze ait olmayan bütün her şeyden 

(değer biçmelerimizde ve ruhsal gözlemlerimizde) sürekli bir uzaklaşmayı ifade eder. O bizim 

varlığımızın merkezinin, bizim bilinçliliğimize artan bir aydınlanmasıdır.432

 3.2. Pozitif ve Nispeten Daha Yüksek Değerlerin Gerçekleşimine Doğru 
Yönelen Bütün Gönüllü Yönelimler, Orijinal Olarak, Kaynak İtibariyle 
Pozitif Duygu Durumlarından Doğar 
 

 Scheler’e göre, sadece tarihsel etiklerde değil, ayrıca tarihsel değer teorilerinde genel 

olarak, duygunun değişik negatif tecrübelerinin (örneğin acı çekme, korku, ihtiyaç, eksiklik 
                                                 
431 A.g.e., s. 346. 
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duygusu vb.) niyetin pozitif ve nispeten daha yüksek değerlerin gerçekleşimine doğru 

yönelmesinin zorunlu şartları olduğu ileri sürülmüştür. (“İhtiyaç bir kimseye avlanmayı 

öğretir”, “İhtiyaç kültürün anasıdır” vb. söylemler bu anlamda düşünülebilir) Bu teoriler, her 

ne kadar ahlâki değerleri ve medeniyetin ve icadın doğuşunu ele alış tarzları bakımından, bir 

birlerinden farklı gözükseler de aynı yanlış temeli paylaşırlar. Onlar, negatif duygu 

durumlarını, değerlerin yaratıcısı veya en azından pozitif değerlerin gerçekleşiminin 

kaynakları olarak düşünürler. Fakat bu teorilerin hepsi, manevi iç bulantısı, kıskançlık ve 

onlarla bağlantılı değer aldanmacaları ve son olarak bunları takip eden, acı çekme gururu 

üzerine dayanırlar. 

 Scheler’e göre ahlâki değerlerle ilgili olarak kişi değerleri en yüksek değerlerdir. Sadece 

iyi kişi, zorunlu olarak huzurlu kişidir ve kötü kişi zorunlu olarak umutsuz kişidir. Eylemlerin 

özellikle istek eylemlerinin bütün değerleri ve eylemlere eşlik eden bütün duyguların 

değerleri, en sonunda kişinin bu iç değeri ve kişinin en merkezi duygusal gerçekleşimine 

bağlıdır. Kişinin değerine eşlik eden en merkezi duygu, niyetin ve kişinin ahlâki mizacının 

yöneliminin kaynağıdır. Ancak huzurlu bir kişi, iyi bir niyete sahip olabilir ve ancak umutsuz 

bir kişi, niyetinde ve eylemlerinde kötü olabilir. Eğer pratik mutlulukçuluk temelde yanlış ve 

çelişkilerle dolu ise, öyleyse Kant’ın, içerisinde huzur (mutluluk) ve ahlâki değerin 

varlıklarında bir birinden bütünüyle bağımsız olduğu ve bir birlerine ancak gereklilik 

anlamındaki zorunlu bir akli postula ile kavuştuğu teorisi bize aynı derece yanlış gelmelidir.               

( Scheler’e göre, bunu Luther’den daha iyi kimse görememiştir. O her zaman sadece “bir 

kimseden iyi eylemler çıkmadan önce kişi iyi ve dindar olmalıdır” demekle kalmaz, ayrıca 

“bir kimse iyiyi istemek ve gerçekleştirmek için ilk önce huzurlu (mutlu) olmalıdır” der. O, 

bunu Kant’tan çok daha derin bir şekilde anlamıştır.)433

 Bütün iyi, gönüllü yönelimler kaynağını en derin tabakadaki pozitif duyguların bir 

fazlalığında bulur; bütün daha iyi edimler kaynağını nispeten daha derin tabakadaki pozitif 

duyguların bir fazlalığında bulur. Bu basit ama büyük olgu, Scheler’e göre, sadece gönüllü bir 

eylem tarafından veya gönüllü bir eylem içerisinde gerçekleştirilebilirliği bütün ahlâki değer 

varlığının özsel bir şartı olarak saymak istemeden dolayı gözden kaçırılmıştır. Huzur ve 

umutsuzluğun bizim isteğimiz tarafından üretilemeyecek duygular olduğu (çünkü onlar 

kişinin kendisinin varlığını kuşatır) gözlendiği zaman ahlâki değerlerin genel olarak bir kişiyi 

gerçekleştiren bu duygusal faktörler ile hiçbir özsel iç bağlantılara sahip olmadığı sonucunu 

çıkarmak zorunlu olmuştur. Dahası duygusalın derinliğinin bu nihai tabakası bile, gözden 

kaçırılmıştır. 
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 Aynı tür iç bağlantı, eylemlerin değerleri ve eylemlerin gerçekleşimine eşlik eden 

duygular arasında da vardır ve bu tarihsel dış tecrübeden oldukça bağımsızdır. Çünkü iyi niyet 

olarak verilen her niyet, mutluluğun merkezi duyguları tarafından eşlik edilir. Bu tür niyetleri 

ve eylemleri bir sonuç olarak takip eden duygu durumunun, eylemde bulunan kimse için 

önemi yoktur. Ancak, bu duyguların iyi veya kötü niyetin “kendi cezası” veya “kendi ödülü” 

olarak çarpıtılmış kurgusu ve bununla beraber, bu iç bağlantının yorumuna mutlulukçu bir 

büklüm, bu tür bir iç bağlantının olmadığı şeklindeki mutlulukçuluk karşıtı tezi kışkırtmıştır. 

 Scheler’e göre şunu da ilave etmek zorunludur ki bütün diğer pozitif değerlerin 

gerçekleşiminin orijinal kaynağı, her hangi bir ihtiyaç veya eksiklik duygusundan veya bize 

avlamayı öğreten veya icadın annesi olan bir zorunluluktan oluşmaz. O, pozitif duygu 

durumlarının fazlalığına dayanır ve pozitif duygular tarafından eşlik edilir. 

 Burada Scheler, “İhtiyaç nedir?”Sorusunu sormaktadır. Ona göre, saf güdü dürtülerinin 

(örneğin açlık) aksine ihtiyaç belirli bir tür değerli şeyin yokluğunun duygusudur veya böyle 

bir değerli şeyin niteliksel olarak iyi belirlenmiş ve hoş olmayan yoksunluğunun duygusudur. 

Değerli şey için çabalama yoksunluğun bu özel tecrübesine dayanır. Şurası kesindir ki bunda, 

bulunmayan değerli şeyin neliğinin temsil edilmesi veya düşünülmesi zorunluluğu yoktur. 

Çünkü çok sık olarak ihtiyacın dürtüsü, bizim kurucu hayal gücümüzde, üretimi bu ihtiyacı 

tatmin edebilecek değerli şey türünün ideasını ve imgelemini oluşturur.434Fakat kendisine bir 

ihtiyacın olduğu değerli şeylerin birimini oluşturan spesifik değerler, ilk planda yoksunluğun 

bu tecrübesinin olabilmesi için, önceden hissedilmiş olarak verilmiş olmalıdır. Durum, 

değerlerin ve değer biçmelerin ihtiyaç teorisinin varsaydığı gibi her hangi bir şey, eğer o bir 

ihtiyacı tatmin ederse değerlidir şeklinde değildir. Bir şeyin değerli olduğu olgusu sırf bir 

yoksunluğun kaldırılacağını veya aksiyolojik bir boşluğun doldurulacağı anlamına gelmez. 

Aksine bir yoksunluğun duygusu, o bir ihtiyaç olarak isimlendirilmeyi hak etmeyen tamamen 

yönelimsiz bir dürtü olmadığı sürece, eksik olan değerli şeyin pozitif değerinin duyguda 

önceden verilmiş olmasını varsayar. İhtiyacın ikinci karakteri şudur: Her ihtiyacın üzerine 

kurulduğu güdüsel dürtü periyodik olarak tekrar eder. Çünkü eğer biz bir şeye karşı 

hayatımızda sadece bir kez iştah duysaydık, o şeye karşı hiçbir ihtiyaç olmazdı. Eğer bir 

güdüsel dürtü veya onun üzerine kurulan “bir şey için istek”, bir ihtiyaç olursa o zaman o, 

belirli bir şekilde tatmin edilmiş olmalıdır ve böyle bir tatmin aynı zamanda bir alışkanlık 

olmalıdır. Doğal dürtülerin ve onların itişlerinin yoğunluğu ve acilliğinin aksine bütün 

ihtiyaçlar, tarihsel olarak ve psikolojik olarak gelişmiştir. Doğuştan hiçbir ihtiyaç yoktur. 

Bundan dolayı onlar kendilerine göre değerli şeylerin belirli türlerinin icadının ve üretiminin 
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açıklanabileceği orijinal bir şey değildir. Çünkü onların kendileri her zaman bir açıklamaya 

gerek duyarlar. Günlük yaşamımızda ilk önce lüks yani zevklerinden dolayı hoşlanılan 

şeylerin nasıl ihtiyaç haline geldiğini görebiliriz; sadece onların varlığı haz olarak duyulmaz, 

yoklukları da hoşnutsuzluk ve yoksunluk olur. Scheler’e göre tarih, bize bu sürecin ayrıca 

bugün bizim değerli şey olarak kabul ettiğimiz şeyler (örneğin kitle ihtiyaçları, tuz, biber, 

kahve vb.) için de geçerli olduğunu gösterir. Bu değerli şeylerin orijinal üretiminin, bir 

ihtiyacın dürtüsüyle açıklanamayacağı açıktır: Onların ihtiyaç olması, onların üretimini ve 

onların tüketiminin alışkanlığa dönüşmesini önceden gerektirir. Diğer yandan belirli bir yönde 

ortaya çıkan çok baskın bir zorunluluk bir şey için bir ihtiyaç üretemez. Örneğin balıkla dolu 

bir gölün yanında yaşamalarına rağmen belirli zamanlarda kıtlığa düşmüş birçok Negroes 

kabilesi vardır. Buna rağmen balıklar için veya onları olta veya ağ ile yakalama yollarının 

icadı için bir ihtiyaç baş göstermemiştir. Çünkü ihtiyaç, şeylerin her hangi bir sınıfının pozitif 

değeri için duyguya ek olarak şeylerin bu sınıfının hazır bulunuşluğuna veya üretiminin bir 

imkânının olduğuna inanmayı gerektirir. 435Eğer bu faktörlerin hepsi verilirse o zaman bu tür 

değerli şeylerin üretimine başlayabilirler; fakat onlar hiçbir zaman bu pozitif değere sahip 

değerli şeylerin keşfine veya bu tip üretimin orijinal icadına ulaşamazlar. 

  Scheler’e göre çabalamanın kaynağını ihtiyaçlara kadar götüren Locke’un zamanından 

beri medeniyetin doğuşunda ve ilerleyişinde ihtiyaçlara yanlış bir rol atfedilmiştir. Bunu 

yapanlar ihtiyacın ne olduğunu ve ondaki değişiklikleri açıklamayı ihmal ettikleri için bu 

yanlışa düşmüşlerdir.436

 3.3. Pozitif ve Negatif Değerler İle Duygular Arasındaki Apriori İç 
Bağlantılar (Mutluluk ve Ahlâki Değerler Arasındaki İlişki) 
 

 Scheler’e göre bu problemi ele alan herkes mutluluk ile kişinin pozitif ahlâki değerleri 

arasında, iyi edim ve ona eşlik eden pozitif duygular arasında sırf deneysel ve tesadüfî 

çağrışımdan daha fazla bir şey olan bir iç bağlantının olduğu görüşünü onaylar. Sorun bu iç 

bağlantının doğası araştırılmaya başlayınca ortaya çıkar. Bu, bir özsel iç bağlantı mıdır? Doğa 

yasası mıdır? Gereklilik isteği midir? Nedensel bir ilişki midir? Eğer öyleyse, neden hangisi 

sonuç hangisidir?  Vb. 

 Scheler, bu önemli sorunu aydınlatmaya pozitif ve negatif değerler ve bu tür değerlerin 

kendisi için çabalamada (veya karşı koymada )  varolan, bir varlığın duyguları arasında ve bu 

tür varlıkların özel organizasyonundan olduğu kadar değerli şeylerin türlerinden de bağımsız 
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olarak geçerli olan ilişkilere göz atarak başlamaktadır. Ona göre belirli iç bağlantılar, onlar 

anlayışın bütün canlı varlıkları anlamak için geçerli olan iç bağlantıları olarak fonksiyonda 

bulundukları için ve biz bunları çürütebilecek bir gözlemi hayal bile edemeyeceğimiz için 

aprioridir. Bunlar şunlardır:437

1) Pozitif bir değerin hissedilmiş varlığı ilgili varlıktaki bir reaksiyon olarak, bir 

zevk türü tarafından takip edilir. Eğer pozitif bir değer çabalamanın bir amacı olursa, 

bu değeri yokluktan varlığa taşımaya eğilimli bir eylem, bu çabalama amacını 

gerçekleştirmeye doğru ilerledikçe daha fazla hoşnutluk tarafından eşlik edilir. Eğer 

bu pozitif değer bir karşı koyuşun amacı olursa söz konusu eylem bu karşı koyuş 

amacına ulaştıkça daha fazla hoşnutsuzluk tarafından eşlik edilir. Negatif bir değerin 

hissedilmiş varlığı, ilgili varlıkta bir reaksiyon olarak, acı tarafından eşlik edilir. 

Negatif bir değer için çabalama, eylem amacına ulaştıkça, daha fazla hoşnutsuzluk 

meydana getirir. Hissedilmiş negatif bir değere karşı koyuş ise, aynı derece hoşnutluk 

meydana getirir. 

 Bundan dolayı bu duyguların varlığı, onların kendi niteliklerinden ayrı olarak değerlerin 

ve olumsuz değerlerin varlığının ve yokluğunun bir işaretidir ve dolaylı bir şekilde onların 

duygusal ifadesidir. Bu duyguların varlığı ilgili varlığın almış olduğu bu değerlerin duygusal 

olarak bir işaretidir. Hoşnutluk ve hoşnutsuzluk nitelikleri aynı zamanda çabalama ve karşı 

çabalamanın bir varlık tarafından hissedilen değerlere ilişkisinin işaretleridir. Tümevarımsal 

tecrübenin hiçbir olgusu bu iddiaları tehdit edemez. Örneğin değişik varlıkların (değişik 

ırklar, farklı hayvanlar vb.) aynı şeylere farklı şekilde, bazısının hazla bazısının acı ile tepki 

vermeleri olgusu sadece bu şeylerin bazı varlıklar için iyi bazıları için kötü olduğunu veya bu 

şeylerde farklı varlıklar için değişik değerlerin gerçekleştiğini gösterir. Zevk tepkileri ile 

pozitif değerlerin varlığı arasındaki ve acı tepkileri ile negatif değerlerin varlığı arasındaki 

özsel iç bağlantı hiçbir şekilde bundan etkilenmez. Aynı şey hoşnutluk ve hoşnutsuzluk ile 

pozitif ve negatif değerler için çabalamanın veya onlara karşı koymanın başarısı arasındaki iç 

bağlantı için de geçerlidir.438  

 Scheler’e göre pozitif değerlere karşı koymanın ve negatif değerler için çabalamanın 

aynı orjinalliğe sahip olgular olup olmadığı sorusu burada çok önemlidir. Bu ikisinin aynı 

orijinalliğe sahip olduğu çoğu kimse tarafından kabul edilmemiştir. Onlar pozitif bir değere 

karşı koymanın görünüşü içerisinde söz konusu şeyde negatif bir değerin her zaman 

hissedildiğini veya daha büyük ve daha yüksek değeri tercih etme ve pozitif değeri geriye 
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koymanın söz konusu olduğunu ileri sürmüşlerdir. Fakat bu pozitif değer olarak hissedilen 

pozitif değerlere karşı koymanın ve negatif değerler olarak hissedilen negatif değerler için 

çabalamanın olduğu açık olgusuna karşı koyamayacak bir kurgulamadır. Kendi varlığını 

negatif değere sahip ve olmaması gereken olarak hisseden her varlık, negatif değerler için 

çabalar ve pozitif değerlere karşı kor. Bu varlık, böyle bir pratik edimde kendi değer varlığını 

negatifleştirir; bununla birlikte bunu yapmakla pozitif değerlerin varlığını onaylar. Kötünün 

bu kendinî yok edici karakteri bu özsel iç bağlantıya dayanır. Kötü bir insan-Spinoza, Darvin 

ve Spencer’in sandığı gibi- kendisini varlıkta tutmayı başaramadığı için değil, fakat o 

kendisini ve kendi dünyasını yıkacağı için kötüdür. (Scheler’e göre değer aldanmacasının 

nihai temeli, iyiye karşı ve kötüye doğru gitme şeklindeki, her arzuda varolan çabalamanın 

ters dönmesinde yatar. Hiç bir şekilde değer aldanmacasının, çabalamanın ters dönmesine 

sebep olduğu söylenemez; aksine bu ters dönme, kendisinde kötü olarak hissedilen bir şeyin 

iyi sanıldığı değer aldanmacasının sebebidir.)439

2) Eylemleri gerçekleştiren bir varlığın pozitif değerlerindeki bir artış, bir reaksiyon olarak, 

duygunun ona karşılık gelen tabakasında zevkte bir artış meydana getirir. Pozitif değerdeki 

her gerileme ise zevkte bir azalma meydana getirir. Negatif değerdeki her artış, acıda bir artış 

meydana getirir ve her azalış, acıda bir azalış meydana getirir. Pozitif ve negatif değerlerdeki 

bu artış ve azalışlar, onlara eşlik eden faktörlerin işaretleridir. Değerlerin yükseklikleri ve 

duyguların derinliği, bu ilişkilerde bir birlerine uyarlar. 

3) Daha yüksek bir değeri daha düşük bir değere her tercih etme, pozitif duygunun 

derinliğinde bir artış meydana getirir. Pozitif değeri her arkaya koyma ise, negatif duygunun 

derinliğinde bir artış meydana getirir. Ve daha önce söylenilenlerden (pozitif bir değere sahip 

bütün yapma ve sebep olmalar pozitif ve merkezi duygulardan doğar) şu çıkar ki daha yüksek 

değeri daha düşük olana her tercih etme daha sonraki benzer tercihleri daha kolay yapar ve 

yine daha düşüğü daha yükseğe her tercih etme de benzer tercihleri kolaylaştırır. Tercih 

etmede verilen daha yüksek bir değer temeli üzerinde olduğu kadar sonraya koymada verilen 

daha düşük bir değer temeli üzerinde de ortaya çıkan seçim ile ilgili olarak, hoşnutluğun 

derinliği daha yüksek bir değerin seçimi ile artar ve hoşnutsuzluğun derinliği daha düşük bir 

değerin seçimi ile artar. 

 Scheler’e göre temel fikirleri açısından, bu iç bağlantılar, yeni değildir. Bu temel 

fikirler, örneğin Leibniz’de bulunabilir ki ona göre her hangi bir zevk, hisseden bir öznenin 

mükemmelleşmede ilerleyişini belirtir. Duygusalın tabakaları, ayırt edilmediğinden bu teoriye 

yapılan itirazlar uzun süre haklı gözükmüştür. Bu yüzden her zevk ilgili varlık için (kişi veya 
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bütün organizma) pozitif bir değerin olduğunu belirtmez ve zevkteki her artış pozitif 

değerdeki bir artışı belirtmez. Manevi (spiritual) duygular kişinin hayatındaki bazı değerleri 

ve ilerlemeleri değil; fakat manevi kişinin kendisinin kendi ideal ve bireysel değer varlığını 

gerçekleştirmede engellenmeleri, ilerlemeleri ve değerlerini ifade eder. Manevi duygular, 

kişinin ne olduğu ile ne olması gerektiği arasındaki tam uzaklığı ölçer. Fakat aynı zamanda 

onun yaşamsal (vital) duygusu tamamen farklı karakterde olabilir; örneğin kişinin tecrübe 

edilebilir bir yükselişinde, onun yaşamında bir gerileyiş süreci olabilir. Ve aynı şekilde 

duyusal duyguların bütün organizmayı ilerletecek veya engelleyecek şeyin belirticisi olmasını 

beklemek mümkün değildir. Ancak yaşamsal (vital) duyguların otonomluğunu ve 

bütünlüğünü tanıyamayan bir insan, bir kimse terli iken soğuk su içmesinin öldürücü 

olabileceğine ve duyusal hazzın ve acının yaşamdaki zarar ve ilerlemelere karşılık 

gelemeyeceğine şaşırır.440Duyusal duygular, sadece organların belirli yaşam aktivitelerinin 

değer durumunu belirtir. Dahası, bir kimse haz ve acının bütün duygularına ahlâki bir önem 

atfetmemelidir. Bu ancak tam anlamıyla vicdanın duygularına; yani değerlerin tercih edilmesi 

ve sona bırakılması, seçimler, değerlerin kişinin kendisine ilişkisine ait duygusal 

değişikliklere atfedilebilir. Bu değişikliklerin hepsi, her zaman, aynı zamanda duyguların 

derinliklerindeki değişikliklerdir. 

 Scheler, bu özsel iç bağlantılar temeli üzerinde mutluluk ve ahlâklılık arasındaki ilişki 

hakkındaki eski sorun hakkında şunları çıkarmaktadır: Ona göre pragmatik gayretlerinde etik 

teoriler neredeyse her zaman sadece bir alternatifin olduğunu sanmışlardır:1) Mutluluk ahlâki 

açıdan iyi olma, iyi yaşama ve iyi eylemde bulunma tarafından şartlanır; bu durumda o erdem, 

ahlâki niyet ve ahlâki eylem için bir kaynak veya hedef olarak hiçbir öneme sahip olmaz. 

Mutluluk o zaman ya doğal açıdan zorunlu bir sonuç ve aynı zamanda erdem için bir ödül 

sayılır veya “iyi insan mutluluğu hak ettiği için mutlu olur” şeklinde bir postula sayılır. 

Öyleyse mutluluğu hak etme veya ona layık olma mutlu olmaktan daha iyi olur. Veya              

2) Mutluluk, erdemli olarak isimlendirilmeyi hak eden bütün edimlerin hedefi olur. Bu 

durumda bir kimse her şeyden önce mutluluk için çabalamalıdır.(Eudaemonizm)  

 Scheler’e göre bu alternatif, problemin önemli bir kısmını gözden kaçırır. Çünkü bütün 

mutluluk ve mutsuzluk duyguları, temelini değerlerin duygularında bulur. En derin mutluluk 

ve tam huzur, varlığında bir kimsenin kendi ahlâki iyiliğinin bir bilinçliliğine bağlıdır. Sadece 

iyi kişi mutludur. Bu, aynı mutluluğun bütün niyet ve eylemelerin kökeni ve kaynağı olması 

imkânını ortadan kaldırmaz. Fakat mutluluk, niyet ve eylemenin hiçbir zaman bir amacı ve 

ereği olamaz. Sadece mutlu kişi ahlâki açıdan iyi bir şekilde eylemde bulunur. Öyleyse 
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mutluluk, hiçbir şekilde erdemin bir ödülü değildir; erdem de mutluluğa ulaşmak için bir araç 

değildir. Bununla beraber mutluluk, kişinin iç iyiliğinin sadece bir sonucu olsa da o, erdemin 

kaynağı ve köküdür.441

 Scheler’e göre orijinal iyi olma, kişinin kendisininki olduğundan ve mutluluğun en derin 

duygusu ona eşlik eden mutlu bilinçlilik olduğundan, bizim burada bir onamaya ihtiyacımız 

yoktur. Ahlâki bir iyi için ödül olarak fonksiyonda bulunan hiçbir ödül, mutluluğu, 

kendisinden iyi niyet ve eylemin çıktığı mutluluğun kendisi kadar derin bir şekilde 

belirleyemez. Ve hiçbir ceza gerektiren kötülük, acı çekmeyi, kendisinden kötü bir eylemin 

çıktığı zavallılık kadar veya bu eyleme eşlik eden acı duygusu kadar, derin bir şekilde 

belirleyemez. Ödül ve misilleme sadece yaşamsal (vital) alanda bir değere sahiptir, ahlâki 

alanda bunların bir değeri yoktur.442

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
441 A.g.e., s. 359. 
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SONUÇ 
 

            Scheler’in felsefesi görüşlerine baktığımız zaman, onun felsefesinin temelinde insan 

sorunu ve insana özgü olan sorunların ve bunların temeli olarak da değerler sorununun yer 

aldığını görüyoruz.  

 Scheler, kendi insan anlayışını belirlerken ilk önce şimdiye kadar, insan hakkında ileri 

sürülen bütün teorileri ele alıyor ve bunların yetersizliğini ortaya koyduktan sonra kendi insan 

anlayışını ortaya koyuyor. 

 Ona göre, insanın biyolojik yapısından hareket edilerek, insan hakkında, onu diğer 

varlıklardan ayırt edebilecek bir tanıma ulaşabilmek mümkün değildir. Çünkü insan, biyo-

psikolojik yapısının birçok unsurunu hayvanlarla ve hatta bitkilerle paylaşmaktadır. İnsan da 

en yüksek noktasına ulaşan zekâ bile, az gelişmiş bir şekilde de olsa, hayvanlarda 

bulunmaktadır. Dolayısıyla, biyo-psikolojik yapısı itibariyle insanla hayvan arasında sadece 

bir derece farkı vardır. Onun ifadesi ile, “Einstein ile zeki bir maymun arasında, biyolojik yapı 

itibariyle, sadece bir derece farkı vardır.” 

 Bundan dolayı Scheler, insanı hayvandan mahiyet itibariyle ayıracak ve sadece insana 

özgü olan, dil, kültür, din, ahlak vb. unsurları açıklayabilecek bir temel aramaktadır. Ve ona 

göre insanı insan yapan şey, yaşamdan tamamen ayrı ve onun üzerinde olan Tin (Geist) dir. 

İnsan, sahip olduğu bu “Tin” sayesinde, evrendeki bütün diğer varlıkların üzerine 

çıkmaktadır. 

 Scheler’e göre, Tin, insanın gerçekleştirmiş olduğu bütün edimleri ifade eden bir terimdir. 

Bu edimlerin içerisinde, düşünme, çıkarım yapma gibi akli edimlerin yanı sıra, sevme, nefret 

etme, tercih etme vb. duygusal edimler de yer almaktadır. Burada Scheler, insanı “akıl” ve 

“duyusallık” olarak ayrı kısımdan oluşmuş olarak gören ve bütün duyguları, duyusal hislere, 

zevklere ve acılara indirgeyen bütün geleneksel anlayışları reddetmektedir. Ona göre, insanın 

akli eylemleri ne kadar insana özgü ise duygusal edimleri de insana özgüdür. Ve bu duygusal 

edimlerin de, mantıksal edimlerden ödünç alınmamış kendi apriori yasallıkları vardır. Bu 

alanda, zannedildiği gibi, bir karmaşa yoktur. 

  Tin’in taşıyıcısı olarak insanın en temel özelliği, Scheler’e göre, onun kendi egosu da 

dâhil, her şeyi obje haline getirebilmesidir. Tin, her şeyi obje haline getirebilir, fakat kendisi, 

asla obje haline getirilemez. Bu özelliği sayesinde insan, kendisini çevresinin dışına çıkarıp, 

her şeyi dışarıdan izleyebilmektedir. O, hayvan gibi, çevresine ve bir takım dürtülerine bağlı 

olarak yaşamamakta, kendisini bu tür bağlardan kurtarabilmektedir. Bundan dolayı Scheler’e 
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göre insan, her şeye “evet” diyen hayvana zıt olarak, gerçekliğe  “hayır” diyebilen bir 

varlıktır. 

 İnsan, bu özelliği sayesinde, kendisinin ve yaşadığı dünyanın üstüne çıkabilmekte ve 

olanları dışarıdan seyretmektedir. Ama insan, bu şekilde, kendisini etrafındaki her şeyden ve 

içerisinde bulunduğu çevreden soyutladıktan sonra, artık kendisini bu çevre içerisine 

sığdıramamaktadır. Ve buradan insan, kendisi için başka bir yer, başka bir dayanak 

aramaktadır. İnsan için bu dayanak noktası da, Scheler’e göre, her şeyin temeli olan “Tanrı” 

dır. Ona, göre insanı, insan yapan özelliği, onun kendisi de dâhil her şeyi aşarak, Tanrı’yı 

aramasıdır. “İnsan, hiç durmadan Tanrı’yı arayan bir varlıktır.” İnsan, sahip olduğu Tin 

sayesinde ona, yepyeni bir dünya açılmaktadır: “En yüksek basamağında kutsal değerlerin yer 

aldığı, değerler dünyası.” 

 Scheler’e göre, Tin, saf edimsellik olduğundan, insanın birbirinden nitelik olarak farklı 

olan edimlerine bir bütünlük sağlayacak bir merkeze ihtiyaç vardır. Ve ona göre bu merkez, 

“kişidir”. Kişi, birbirinden oldukça farklı olan edimlerin kendisinde bütünlük kazandığı 

merkezdir. 

 Scheler’e göre, her edimin objektif bir karşılığı vardır. Örneğin, duyulara karşılık fiziki 

objeler, iç algıya karşılık insanın kendi egosu vb. Aynı şekilde, bütün edimlerin merkezi 

olarak kişiye de bir “dünya” karşılık gelir. Scheler, bireysel kişilere karşılık gelen bu 

dünyalara “mikrokosmos” adını verir. Bu mikrokosmoslarda, bütün dünyalar için geçerli olan 

objektif bir yön olduğu gibi, ayrıca herkesin kendi bireysel dünyası için geçerli olan özel bir 

yön de vardır. Bu bireysel dünyaların üzerinde, onları içeren ve herkes için aynı olan bir 

dünya daha vardır. Scheler, bu dünyayı “makrokosmos” olarak isimlendirir. Ona göre, bu 

dünyanın kişi olarak karşılığı ise, “kişilerin kişisi olan Tanrı’dır.” Nasıl ki bütün 

mikrokosmoslar, makrokosmosda birleşiyorsa, aynı şekilde bütün tekil kişiler de Tanrı’da 

birleşir. 

 Scheler, kişi kavramını ruh tözü ve karakter kavramından kesin bir şekilde ayırt eder. Ona 

göre, kişi, sadece edimlerinde yaşar, o, sürekli bir aktüelliktir. Kişi ve onun edimleri hiçbir 

şekilde, obje haline getirilip açıklanamaz. Bundan dolayı, kişi ve onun edimleri psikolojiye 

aşkın kalır. Kişi “açıklamaya” tabi kılınamaz. Kişi için söz konusu olan, onun edimlerini 

birlikte gerçekleştirmek suretiyle, onu anlamaktır. Burada da Scheler, sevgi edimine çok 

büyük bir önem vermektedir. Ona göre biz bir kişiyi ancak, ona sevgi edimiyle yönelmek 

suretiyle anlayabiliriz. Ve onu edimlerini de ancak, bu temel üzerinde onun kişiliğini 

anladıktan sonra değerlendirebiliriz. Yoksa kendi başlarına edimler soyut olarak kalacaktır.  
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 Scheler, kişiliği, insan türü içerisinde yer alan herkese atfetmemektedir. Ona göre, kişi 

olmak için insan olmak yeterli değildir. Ancak belirli nitelikleri taşıyan insanlar, kişi sıfatına 

sahip olabilirler. Bu nitelikler sırasıyla şunlardır: Akli dengesi yerinde olma, yaş itibariyle 

olgun olma, bedeni üzerinde hâkim olma ve yaptığı eylemlerinden sorumlu olma. Scheler, bu 

niteliklerin her birisini kendisine göre açıklamakta ve ancak bu niteliklere sahi insanları kişi 

olarak isimlendirmektedir. 

 Scheler’in kişili anlayışındaki, onun kişilik anlayışını diğer kişilik anlayışlarından ayıran 

en önemli nokta, onun kişinin bireyselliğine verdiği önemdir. Ona göre her insan, kişi olarak, 

diğerlerinden farklıdır. Kişi, her edimin de yer aldığından dolayı, onun edimleri de, aynı tür 

edimleri gerçekleştiren başka kişilerin edimlerinden farklı olacaktır. Bundan dolayı, örneğin, 

sevgi edimi hakkında ne kadar bilgi sahibi olursak olalım, bir A’şahsının bir B’ şahsına 

duymuş olduğu sevgi edimi hakkında bir yargıda bulunamayız. Çünkü, bu sevgi edimi, diğer 

insanlarınkinden, en az onların kişilikleri kadar farklıdır. 

 

 Scheler’in değer felsefesi alanındaki görüşlerini ise kısaca şu şekilde özetleyebiliriz: 

 Scheler’in etik anlayışının temelinde her şeyden önce, onun formal olmayan ama aynı 

zamanda apriori olan, mutlak bir etik kurma çabası vardır. Bundan dolayı, filozof, kendi 

görüşlerini ortaya koymaya büyük ölçüde, formal olan etikleri eleştirerek ve onların formal 

olmayan bir etiğe yönelik iddialarını çürüterek başlamaktadır. Scheler’in formal bir etik 

olarak gördüğü etiklerin başında da Kant’ın etiği gelmektedir. Bundan dolayı Scheler, 

neredeyse ele aldığı bütün konulara Kant’ı eleştirerek başlamaktadır. 

 İçerikli bir değer etiği belirleme yolunda Scheler, değerlerin ne olduğu sorusu üzerinde 

durmaktadır. Ona göre her şeyden önce, değerlerin kendileri ile, bu değerlerin sadece 

taşıyıcısı olan değerli şeyler birbirinden ayırt edilmelidir. Ona göre, değerler, renk isimleri 

gibi, saf niteliklerdir. Ve biz bu nitelikleri, onların taşıyıcılarından bağımsız olarak 

kavrayabiliriz. Biz, nasıl ki kırmızı bir eşyayı göz önünde bulundurmadan, “kırmızılık” 

rengini kavrayabiliyorsak, aynı şekilde iyi bir insanı göz önünde bulundurmadan da “iyilik” 

değerini kavrayabiliriz. Değerlerin varlığı, onların taşıyıcılarının özel yapılarından 

bağımsızdır.  

 Scheler’e göre değerler, insandan da bağımsızdır. Yani, değerlerin var olması için onların, 

insan tarafından kavranılması gerektiği şeklinde bir zorunluluk yoktur. Değerler, insanların 

onları kavrayıp kavramamasından bağımsız olarak var olurlar. İnsanların henüz bilmediği, 

değerlerin olması gayet mümkündür. 
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 Değerleri biz, değerli şeylerden soyutlama yaparak elde etmeyiz. Aksine değerler, kendi 

başlarına zaten vardırlar, değerli şeyler sadece, bu değerlerin rastlantısal bir örneğini teşkil 

eder. Bundan dolayı biz, her hangi bir değeri, sadece bir tek örnekte kavrayabiliriz. 

 Scheler’e göre, değerler mutlaktırlar, yani bütün çağlar ve bütün mekânlar için onlar 

değişmeden kalırlar. Onların kendilerine has apriori bir düzeni, apriori bir değerler dünyası 

vardır. Burada, değerler mutlak olduğuna göre, insanların ahlaki değer yargılarındaki 

farklılıkların nasıl ortaya çıktığı sorusu ortaya çıkmaktadır. Scheler’e göre, insanlar veya 

çağlar arasındaki değer yargılarının farklı olmasının arkasında, kesinlikle değerlerin farklılığı 

yoktur; farklı olan sadece insanların değer kavrayışlarının dereceleri, bu kavrayış sonucu 

ulaştıkları değerleri ifade etme kabiliyetleri vb.dir. Scheler, bu tür farklılıkları, ethostaki 

değişiklikler, etikteki değişiklikler vb. başlıkları altında uzun uzun tartışmaktadır. 

 Scheler’e göre, değerleri akılla bilmek, onları tanımlamak mümkün değildir. Akıl değerlere 

karşı tamamen kördür. Ona göre değerleri kavrayan, insanın maksatlı duygularıdır. İnsan, 

değerleri duygusal bir sezgi ile kavramaktadır. Bundan dolayı Scheler, insanın duygusal 

yaşamı üzerinde uzun uzun durmakta ve her bir değer tabakasına karşılık olarak insan da bir 

duygu tabakası ayırmaktadır. 

 Saf nitelikler olarak değerler, daha yüksekten daha aşağıya doğru şu şekilde 

sıralanmaktadır:  Kutsal ve kutsal dışı değerleri alanı, manevi değerler alanı, yaşamsal 

değerler alanı, yararlılık değerleri alanı ve hoş ve hoş olamayan değerleri alanı. İnsanın 

duygusal yaşamı da bu değer tabakasına göre, tabakalara ayrılmaktadır: Huzur ve umutsuzluk 

duyguları, manevi duygular, yaşamsal duygular, başarı duyguları, duyusal hazlar. Ayrıca, 

Scheler, bu değer tabakalarının her birisine karşılık olarak bir kişilik tipi de belirlemektedir. 

 Scheler’e göre, değerlerin bu hiyerarşik sıra düzeni apriori bir düzendir. Değerlerin daha 

yüksek ve daha aşağı oluşlarını biz, kendilerine has edimler olan “tercih etme” ve “sonraya 

bırakma” edimlerinde kavrarız. Aracısız bir sezgide, tercih edilen değer, daha yüksek, sonraya 

bırakılan değer ise, daha aşağıdır. 

 Scheler, ahlâki değerler olan iyi ve kötü değerlerini, bu değer sınıflaması içerisine 

yerleştirmemektedir. Ona göre bu değerlerin özel bir karakteri vardır. Ahlaki değerler, 

insanların yukarıdaki değerleri gerçekleştirmeye yönelmeleri durumunda ortaya çıkarlar. Ona 

göre, daha yüksek bir değeri gerçekleştirmeye yönelen her edim ve kişi iyi; daha düşük bir 

değeri gerçekleştirmeye yönelik her edim ise kötüdür. 

 Değerlerin yüksekliklerini gösteren belirli ölçütler vardır: Bölünebilirlik, başka değerlere 

temel olma, değer tecrübesinin meydana getirdiği hoşnutluğun derinliği ve değerlerin 

mutlaklığı ve göreliliği. 
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 Scheler’e göre bu ölçütlerden en önemlisi, değerlerin mutlaklığıdır. Ona göre bir değer 

yaşama ve yaşam olaylarından ne kadar bağımsızsa o kadar yüksektir. En yüksek değerler 

olan, kutsal değerleri ve ahlâkî değerler mutlak değerlerdir. 

Filozof, değerleri taşıyıcılarına göre de sınıflamaktadır. Örneğin, kişi değerleri, şey 

değerleri vb. Ona göre, taşıyıcıları itibariyle, en yüksek değerler kişinin değerleridir. 

Scheler, gereklilik ve değer arasındaki ilişki üzerinde de durmaktadır. Ona göre, 

değerlerin kaynağı gereklilikte bulunamaz, aksine gereklilik, temelini değerlerde bulur. 

Scheler, değerler hakkındaki yanlış teoriler üzerinde de durmaktadır. O, her türlü 

başarı etiğini, yani insanların değerini, onların eylemlerinin başarılarına göre ölçen her türlü 

etiği reddetmektedir. O, ayrıca, değerlerin insana göreli olduğunu, yaşama göreli olduğunu, 

vicdana göreli olduğunu savunan teorileri de reddetmek de, her bir teorinin yanlışlarını ortaya 

koymaktadır. 
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ÖZET 
 
 
 
 
Yıldız, Ahmet, Max Scheler’in Değer Anlayışı, Yüksek Lisans Tezi, Danışman: Prof. Dr. 

Murtaza Korlaelçi, vi+185 s. 

 

 Bu tezde, M.Scheler’in değer anlayışını sunmaya çalıştım. 

           Tezimiz giriş, üç bölüm ve sonuçtan oluşmaktadır. 

           Girişte Scheler’in hayatı, felsefi kariyeri ve onun insan ve kişi hakkındaki 

görüşlerine kısaca  değindim. 

           Birinci bölümde, Scheler’in değer analizini sunmaya çalıştım. Bu bağlamda onun 

değerler, değerlerin taşıyıcıları ile ilişkisi, değerlerin kavranışı, değerlerin kendi 

aralarındaki yükseklik ilişkisi ve değer modaliteleri hakkındaki görüşlerine yer verdim. 

  İkinci bölümde, değerlerin kaynağı hakkındaki yanlış teorilere Scheler’in 

getirmiş olduğu eleştirileri sundum. 

  Üçüncü bölümde, Scheler’in değerler ve duygular arasındaki ilişki 

konusundaki görüşlerine yer veridim. 

  Sonuçta ise giriş ve diğer üç bölümde ele alınan konuların bir özetini 

sunmaya çalıştım. 

  

. 

  

 

 
 

 



ABSTRACT 
 
 
 
Yıldız, Ahmet, Max Scheler’s Conception of Values, Master’s Thesis,  Advisor: Prof. 

Dr.Murtaza Korlaelçi, vi+185 p. 

 

 In this dissertation, I have discussed Scheler’s views on value. 

  

 The dissertation consist of an introduction, three chapters and a conclusion. 

  

    In the introduction,  I have given a short information about Scheler’s life and 

Philosophical career and his views about human and personality. 

 In the first chapter, I have tried to present Scheler’s discussing of values. In this 

context I have given his thoughts on values, the sight of values, relation of values with 

their bearers, the relation of height between values, modalities of values. 

 In the second chapter, I have given Scheler’s views on wrong value theories. 

 In the third chapter , I have given Scheler’s views on the relation between values 

and feelings. 

 

 In the conclusion, I have summarized the basic topics of  introduction and three 

chapters. 
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