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ÖNSÖZ 

Ahlâk insan hayatı için son derece önemli olan ve hayatımızın bütün boyutlarını 

ilgilendiren bir olgudur. Bu olguya yönelik değişik araştırma türleri söz konusudur. Bunlardan 

birisi olan felsefî sorgulamada ahlâkın tüm boyutlarını eleştirel bir tarzda ele alma, felsefî 

teoriler sunma, sunulan görüşleri gerekçelerle destekleme söz konusudur. Ahlâk alanına 

yönelik felsefî sorgulama genel olarak kural koyucu (normatif) etik ve meta-etik olmak üzere 

iki ana başlık altında değerlendirilmektedir.  

“Meta-etik Bir Teori Olarak Ahlâkî Sezgiciliğin Savunulabilirliği” isimli bu 

çalışmamızda, genel olarak meta-etik ve meta-etik teoriler hakkında bilgi verdikten sonra bu 

alanda ortaya çıkan teorilerden birisi olan “Ahlâkî Sezgiciliğin”, özellikle naturalist ve anti-

realist ahlâk anlayışlarını benimseyen kişiler tarafından çok kolayca reddedilebilecek bir teori 

olarak görülmesine rağmen, temel tezleri itibariyle diğer teoriler içerisinde daha savunulabilir 

bir teori olduğunu ortaya koymaya çalıştık. Bu amacı gerçekleştirebilmek için de çalışmamızı 

bir giriş olmak üzere toplam üç bölüme ayırmayı uygun gördük. Girişte genel olarak ahlâk, 

etik ve meta-etik hakkında bilgi verdik. Birinci bölümde ahlâkî sezgiciliğin meta-etikteki 

yerini tespit etmek için, genel olarak meta-etik teorilerin sınıflandırmasından ve diğer meta-

etik teorilerden bahsettik. Tezimizin asıl amacı sezgiciliğin savunulabilirliğini ortaya koymak 

olduğundan, bu amacı gereçekleştirmenin birinci aşaması olarak bu bölümde ayrıca alternatif 

meta-etik teorilerinin başarısızlığını ortaya koymak için onlara yöneltilen eleştirileri sunduk. 

Bu şekilde alternatif teorilerin başarısızlığını ortaya koyduktan sonra çalışmamızın ikinci 

bölümünde tezimizin ana gövdesi olan “Ahlâkî Sezgicilik” üzerinde yoğunlaştık. Bu bölümde 

ahlâkî sezgiciliğin ahlâk felsefesi tarihindeki gelişim seyrinden ve temsilcisi olarak görülen 

filozofların sezgicilikle bağlantılı fikirlerinden kısaca bahsedip ahlâkî sezgiciliğin temel 

tezlerini tespit etmeye ve bunları açıklamaya çalıştık. Sezgici teorinin temel tezlerini ortaya 

koyduktan sonra üçüncü bölümde bu tezleri desteklemek için sunulan kanıtları sunmaya ve 

değerlendirmeye çalıştık. Sunulan bu kanıtlar sezgici teorinin savunulabilirliğini ortaya 

koyma sürecinde ikinci aşamayı oluşturacaktır. Sezgici teorinin başarısını ortaya koymanın 

son aşaması olarak bu bölümde ayrıca bu teoriye yöneltilen eleştirileri ve sezgiciliğin modern 

dönemlerdeki savunucularının bu eleştirilere vermiş oldukları cevapları ele almaya çalıştık. 

Çalışmamızda “ahlâkî sezgicilik”, tek bir filozofun görüşü olarak değil, belirli 

filozoflar tarafından temsil edilen ve kendine has belirli meta-etik tezleri olan bir teori olarak 

ele alınmıştır. Dolayısıyla bu gelenek içerisinde yer alan filozofların sezgici meta-etik teorinin 

temel tezleri ile ilgili görüşlerine yer verilmiş, onların ahlâk felsefesi hakkında detaylı bilgi 
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verilmemiştir. “Ahlâkî sezgicilik” ismi, özellikle kural koyucu etik alanında çoğu zaman 

ahlâkî ilkelerin çoğulculuğunu savunan teoriler için de kullanılmıştır. Çalışmamızda ahlâkî 

sezgicilik meta-etik bir teori olarak ele alındığından, ahlâkî ilkelerin çoğulcu bir anlayışını 

savunmadığı halde, sezgici gelenek içerisinde yer alan düşünürlerin üzerinde uzlaştığı meta-

etik tezleri kabul eden düşünürler de sezgici olarak değerlendirilmiştir. Çalışmamızın ana 

gövdesini ahlâkî sezgicilik oluşturduğundan diğer meta-etik teoriler hakkındaki bilgiler sınırlı 

tutulmuş ve bu teorilerin temsilcileri örnek mâhiyetinde sunulmuştur. 

Konumuzla ilgili kaynakların kullanımı konusunda, tezimize genel bir giriş 

mahiyetinde olan meta-etik ve meta-etik teoriler hakkında meta-etikle ilgili genel kitaplara 

başvurulmuş, alternatif teorilerin savunucularının kendi kitap veya makalelerine ulaşılmaya 

çalışılmıştır. Alternatif teorilerin eleştirisi konusunda da başta sezgici teorinin savunucuları 

olmak üzere, eleştiriyi yönelten düşünürlerin kendi eserlerinden ve meta-etikle ilgili genel 

kitaplardan yararlanılmıştır. Tezimizin ana gövdesini oluşturan ahlâkî sezgiciliğin tarihi seyri 

ve temel tezleri konusunda sezgici gelenek içerisinde değerlendirilen filozofların eserlerinden 

yararlanılmaya çalışılmıştır. Sezgicilik aleyhindeki kanıtların tespiti konusunda büyük ölçüde 

bu eleştiriyi yönelten kişilerin çalışmalarına ulaşılmaya çalışılmış, bu eleştirilere verilen 

cevaplar ve sezgiciliğin temel tezleri lehindeki kanıtlar için büyük ölçüde sezgiciliğin temel 

tezlerinin modern dönemlerdeki savunucularının çalışmalarına başvurulmuştur. 

Çalışmamızın ahlâk felsefesinin kısmen yeni ve ülkemizde çok fazla işlenilmeyen bir 

alanı olarak görülebilecek olan meta-etik ve meta-etiğin problem alanı hakkındaki bilgi 

eksikliğini gidermesi açısından önemli olacağı kanaatindeyiz. Meta-etiğin problem alanının 

ve genel olarak meta-etik teorilerin sistematik bir şekilde ortaya konulmasının ahlâk 

felsefesindeki çalışmaların daha net, amacı belirli çalışmalar haline gelmesinde, kural koyucu 

etiğe yönelik çalışmalara göre daha az çalışılmakta olduğunu düşündüğümüz meta-etik 

problemlerin daha yoğun bir şekilde ele alınması açısından faydalı olmasını umut etmekteyiz. 

Ayrıca bu meta-etik teoriler içerisinde naturalist olmayan, realist bir teori olarak ahlâkî 

sezgiciliğin daha savunulabilir olarak kabul edilip işlenmesinin de genel olarak objektif, 

realist bir ahlâk anlayışının savunulması açısından önemli olduğu kanaatindeyiz. 

Tüm akademik hayatımız boyunca bizlere yol gösterip, destek veren kıymetli hocamız 

sayın Prof. Dr. Necati ÖNER’e, yine akademik hayatım boyunca sürekli desteğini hissettiğim 

danışman hocam Prof. Dr. Murtaza KORLAELÇİ’ye, tezimin ilk halini okuyarak önemli 

katkılarda bulunan hocam sayın Prof. Dr. Celal TÜRER’e, tez izleme komitemde yer alan 

hocalarım sayın Prof. Dr. İsmail KÖZ ve Prof. Dr. Şamil DAĞCI’ya, tüm akademik hayatım 
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boyunca sürekli desteğini gördüğüm ve tezimi okuyarak kıymetli tavsiyelerde bulunan değerli 

arkadaşım Dr.Necmettin PEHLİVAN’a, bana sıcak ve huzurlu bir çalışma ortamı sağlayan ve 

çalışmam boyunca her türlü desteği yapan oda arkadaşım Ar. Gör. Hadi Ensar CEYLAN’a, 

tüm eğitim hayatım boyunca bana bir şekilde emeği geçmiş, destek vermiş olan burada ismini 

zikredemeyeceğim tüm ailem, hocalarım ve arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. 
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GİRİŞ 

GENEL OLARAK AHLÂK, KURAL KOYUCU (NORMATİF)  ETİK VE 
META-ETİK 

 I. Ahlâk ve Etik 

Felsefenin bir alt dalı olan etiği kısaca ahlâk felsefesi olarak tanımlamak mümkündür. 

Buna göre etik, ahlâk, ahlâkî olgular, ahlâkî yargılar, ahlâkî problemler hakkında felsefî 

düşünmedir. Ahlâk hakkında ciddi bir şekilde düşünen filozoflar ahlâkı, yani onun dilini ve 

kavramlarını, onun getirdiği ahlâkî zorunlulukları, ahlâkî ilkeler ve yargılar lehinde sunulan 

kanıtları, onun insan psikolojisi ile ilişkisi gibi birçok konuyu anlamak isterler.1 Frankena 

(1908-1994)’nın belirttiği gibi ahlâk felsefesi, kişinin geleneksel ahlâk kurallarıyla 

yönlendirilmenin ötesine geçerek, hatta bu kuralların içselleştirilmesinin de ötesine geçerek, 

kendi kendisine eleştirel ve genel terimlerle düşünmeye başladığı ve ahlâkî özneler olarak bir 

tür bağımsızlığa ulaştığı zaman ortaya çıkar.2  

Bu şekilde anlaşılan etiğin arka planında, ahlâkı bir olgu olarak ve insanı ahlâklı bir 

varlık olarak görme söz konusudur. Zîrâ ahlâkı bir olgu olarak ve insanları bu ahlâkı 

hayatında uygulaması gereken ahlâkî varlıklar olarak kabul etmeden etik söz konusu olamaz. 

Düşünce tarihi boyunca insanı tanımlamaya yönelik değişik yaklaşımlar olmuş ve onu alet 

yapan varlık, sosyal varlık ve nihayet akıllı, düşünen varlık diye tanımlama girişimleri 

olmuştur. Özellikle aydınlanma ile birlikte insanın rasyonel boyutu ön plana çıkarılmıştır. Bu 

dönemin etkisiyle insanın, ahlâkı da içerisine alan bütün yaşamsal boyutlarını akla 

dayandırma, akılda temellendirme çabaları yaygınlık kazanmıştır. Fakat özellikle N. Hartman 

(1882-1950) ve M. Scheler (1874-1928) gibi fenomenolojik gelenek içerisinde yer alan 

filozoflarca insanın aklının yanısıra duygusal, manevî bir boyutunun da bulunduğu olgusuna 

vurgu yapılmıştır.3 Örneğin Scheler, Kant (1724-1804)’ın duygulardan tamamıyla 

soyutlanmış rasyonel insan anlayışına ve onun içeriksiz (formal) ahlâkına karşı çıkmıştır. Ona 

göre insan diğer varlıklardan sadece akıllı olması ile değil, bütün eylemlerinin (bunların 

içerisinde duygusal edimler de vardır) kaynağı olan Tin (Geist) sayesinde ayrılır. İşte bu 

manevî Tin sayesinde insan bu dünyaya ait bir varlık olmaktan kurtularak değerler alanına 

                                                           
1 Robert Audi, The Good in The Right, USA, 2004, s. 1. 
2 William K. Frankena, Ethics, New Jersey 1973, s. 4.    
3 Ahmet Cevizci,  Etiğe Giriş, İstanbul, 2008, s. 3. 
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sokulan, Aşkın Varlıkla iletişime geçmeye çalışan bir varlık haline gelir.4 Dolayısıyla, buna 

göre insan sadece akıllı bir varlık değil, o aynı zamanda manevî bir boyuta sahip olan bir 

varlıktır.  İşte insanın ahlâkî sorumluluk ve ahlâkî davranışları onun bu mânevî boyutuyla 

irtibatlıdır. Zîra bu tür bir boyuta sahip olmayan hayvanlar için bir ahlâktan söz etmenin bir 

anlamı yoktur.  

En genel tanımıyla ahlâk, insanın kendisi, diğer insanlar ve diğer varlıklarla ilişkilerini 

ve onlara karşı sorumluluklarını belirleyen ve yönlendiren değerlerin ve ilkelerin bütünüdür.5 

Fakat bu ilkeler birbirinden bağımsız, dağınık ilkeler halinde değildir. Onlar sistematik bir 

bütün oluştururlar. Bu ilkelerden bir kısmı daha derindir ve temelde yer alır; bunlar diğer 

ilkeler için gerekçe ve destek sağlarlar. Ahlâkın en temel özelliği ise, Darwall’ın vurguladığı 

gibi, onun kurak koyucu olması yani, neyi istememiz, hissetmemiz, yapmamız veya nasıl 

olmamız gerektiği ile ilgili olması, kısaca bir gereklilik ifade etmesidir. Bu sebeple etiği neyi 

istememiz, hissetmemiz, nasıl olmamız veya ne yapmamız gerektiğini araştırmaya yönelik 

felsefî sorgulama olarak da tanımlayabiliriz. 6 

Ana hatlarıyla bu şekilde tanımlayabileceğimiz ahlâkı önemi açısından ele 

aldığımızda, her şeyden önce ahlâkın insanın duygusal ve zihinsel yapısı ile zorunlu bir 

ilişkisinin olduğu ve insanın aslında en geniş anlamda değerler olmadan yaşayamacağını 

söyleyebiliriz. Çünkü Darwall’ın haklı olarak belirttiği gibi, insanın yaşantısında ön plana 

çıkan bir takım olguları, değerlere başvurmadan açıklamak mümkün değildir. İnsanın 

değerlere başvurmadan yaşayabileceğini iddia etmek, onun gurur, hayranlık, saygı, öfke, 

vicdan azabı, utanç vb. duygular olmadan yaşayabileceğini kabul etmek anlamına gelir. 

Hâlbuki bunun mümkünlüğünün tartışılır olmasının yanı sıra, böyle bir yaşantının insanî bir 

yaşantı olmayacağı gayet açıktır. Bütün bu duyguların arkasında bir takım değerler ve değer 

yargıları vardır. Örneğin, saygı duygusunun arkasında karşımızdaki kişinin bazı özelliklerinin 

iyi ve saygıya değer olduğuna hükmetme durumu söz konusudur. Yine utanç veya vicdan 

azabı duygularının arkasında da insanın bazı şeyleri veya kendindeki bazı özellikleri kötü 

veya değersiz görmesi olgusu vardır. Değerlerin varlığını bütünüyle reddeden nihilist bir kişi 

bile hayatının belirli bir anında bu duygulardan birisini veya bir benzerini yaşamıştır. Bu da 

onların değerlerin varlığını bütünüyle reddetmekle kendileriyle çeliştikleri anlamına gelir. 

Ayrıca, değerler sadece duygularda veya duygusal yargılarda ortaya çıkmaz. Eğer insanın 

                                                           
4 M. Scheler’in İnsan anlayışı için bakınız: Bedia Akarsu, Max Scheler Felsefesinde Kişi Kavramı ve İnsan Olma 
Sorunu, İnklap Yay., İstanbul, 1998;  Scheler’in Değer Anlayışı için bakz. Ahmet Yıldız, M.Scheler’in Değer 
Anlayışı, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara 2002. 
5 Cevizci,  A.g.e., s. 3. 
6 Stephen Darwall, Philosophical Ethics, Westview Press, Colorado 1998, ss.5–6. 
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kendi iradesi ile ve belirli gerekçelerle hareket eden bir varlık olduğunu kabul edersek, onun 

bu tür gerekçeli eylemlerinin arkasında da bir takım şeyleri, kendileri için değerli görmeleri 

olduğunu söyleyebiliriz. Yani insanlar, belirli eylemlere yönelirken veya hayata yönelik 

belirli perspektifler hazırlarken, kaçınılmaz bir şekilde değerlere ve değersel yargılara 

başvururlar. Çünkü insan davranış ve tercihlerini rastgele değil, belirli gerekçelere göre 

belirler ve bu gerekçelerin birçoğu değerler ve değer yargıları ile ilgilidir.7   

Ahlâk insanın hem bireysel hayatı hem de toplumsal yaşantısı için son derece 

önemlidir. Pojman (1935-2005)’ın da belirttiği gibi günlük hayatımızda eylemlerimizi 

yönlendirmesi, insan hayatında ahlâksızlık kaynaklı acı ve sıkıntıları azaltması, insan 

varlıklarını her anlamda daha iyi bir konuma yükseltmesi, insanların eylemlerini ahlâk 

ilkelerine uygunluğu veya uygunsuzluğuna göre takdir etmek veya kınamak için ahlâk 

kurallarına ihtiyaç duyarız. Ayrıca, Pojman’ın haklı olarak vurguladığı gibi, insan 

katliamlarının ve kitle imha silahlarının son derece yaygınlaştığı, bencil istek ve çıkarların her 

şeyin önüne konulduğu, ahlâkî kaygıların yok denecek kadar azaldığı bir dünyada küresel 

işbirliğine ve güçlü bir sorumluluk duygusuna ihtiyaç vardır. Eğer insanlık 21.yy.da hayatta 

kalacak, savaşsız, zulümsüz bir yaşama kavuşacaksa evrensel olarak kabul edilmiş ahlâkî 

kuralları kabul etmek gerekir. Pojman’a göre ahlâkın bazı bölümleri insan dehasının ürünü 

gibi gözükse de onlar daha derin evrensel değerlerle ve insanın yaratılışının gerektirdiği temel 

gereksinimlerle ilgilidir. Bu anlamda ona göre, bizim en temel ahlâkî ilkelerimizin, hem insan 

ihtiyaçlarını karşılamanın keşfine dayalı rasyonel bir icat, hem de rasyonel bir keşif olduğu 

söylenilebilir.8  

Frankena (1908-1994)’ya göre, ahlâk olgusuna bütünsel olarak baktığımızda onun şu 

unsurları içerdiğini görürüz: 1) Belirli objelerin, belirli ahlâkî niteliklere sahip olup olmadığı 

veya ahlâkî öznelerin belirli sorumluluklara sahip olup olmadığını belirten belirli yargı 

formları, 2) bu yargıların gerekçelendirilebileceği îmâsı, 3) tikel yargıların kendilerine 

dayanılarak yapıldığı ve gerekçelendirildiği, daha genel yargılar içerisinde ifade edilen bazı 

kurallar, idealler ve ilkeler, 4) bu yargılara, kurallara ve ideallere eşlik eden ve bizim onlara 

uygun eylemde bulunmamıza yardım eden doğal veya kazanılmış belirli hissetme tarzları, 5) 

sözel yargılarda ifade edilen sorumlu tutucu, övücü veya kınayıcı belirli müeyyideler ve ileri 

güdüleme araçları, 6) bütün bu yargıda bulunma, gerekçelendirme ve duygu durumlarında 

etkili olan genel bir bakış açısı. Frankena’nın belirttiği gibi bu unsurlardan bir, üç ve beşinci 

                                                           
7 A.g.e., ss.3-5. 
8 Louis P.Pojman, Ethics, Discovering Right and Wrong, Belmont/USA 2006, s. 17-18. 
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unsurlar ahlâkta merkezî bir yere sahiptir ve kural koyucu etik ve meta-etiğin temel 

problemlerinin bunlarla ilgili olduğu söylenebilir.9 

Bütün bu unsurların bütünü olarak ahlâk hakkında birbirinden farklı düşünme tarzları 

ayırt edilebilir. Birincisi, antropolog, tarihçi, psikolog ve sosyologlar tarafından yapıldığı 

şekliyle, ahlâk hakkındaki betimleyici, deneysel, tarihsel ve bilimsel araştırmadır. Bu tür bir 

araştırmada amaç, ahlâk olgusunu bireyde veya toplumda ortaya çıktığı şekliyle betimlemek 

veya açıklamak, buradan da, belki, insan doğası hakkında genel bir teoriye ulaşmaktır. Ahlâk 

hakkındaki düşünme tarzlarının ikincisi, ahlâkı tarihsel ve olgusal olarak yaşanan bir pratik 

olarak düşünürsek, bu pratik hakkındaki felsefî düşünüm, yani etiktir.10 Ahlâk üzerindeki 

felsefî analiz veya kısaca etik analiz, aşağıdaki alanlardan birisi üzerinde yapılır:  

1. Eylemler, fiiller: Bunların doğru, yanlış, zorunlu olması (ahlâkî ödev olması) veya 

zorunlu olmaması. 

2. Eylemlerin Sonuçları: Bu sonuçların iyi, kötü veya nötr olması. 

3. Ahlâkî karakter: Karakter ve kişiliğin erdemli, aşağılık veya nötr olması. 

4. Eylemi yönlendiren niyet: İyi niyet, kötü niyet veya her ikisi açısından nötr niyet 

olması. 11 

Bu farklı konu alanları üzerinde çalışan felsefî etkinlik, hangi eylem ahlâkî açıdan 

doğrudur?  Ne iyidir?  İnsanın sorumlulukları nelerdir? İnsanın sahip olması gereken temel 

erdemler nelerdir? gibi sorulara cevap bulmak amacıyla yapılan düşünme tarzıdır. Bu 

düşünme tarzındaki temel hedef ise ahlâkî hayatımızı doğrudan doğruya yönlendirecek olan 

belirli ahlâkî ilkelere veya değer hükümlerine ulaşmaktır. Bu tür bir felsefi etkinlik alanı 

“kural koyucu etik” olarak da isimlendirilmektedir. “Kural koyucu etik” ifadesi, spesifik ahlâk 

meseleleri hakkında,  hangi eylemlerin iyi, doğru, zorunlu olduğu hakkında ve genel davranış 

ilkeleri hakkında teori oluşturma faaliyeti için kullanılır. Bir kişinin, hayatını nasıl 

yönlendireceğini belirleyen ahlâkî inançlar ve yargılar oluşturması için kural koyucu bir etik 

teorisini benimseme zorunluluğu yoktur. İnsanlar, çoğunlukla, kendi davranış ilkelerinin 

hangi kural koyucu ahlâk teorisine karşılık geldiğini bilmeden eylemde bulunabilirler. Ayrıca 

bir kişinin günlük yaşamda yaptığı tutarlı veya tutarsız ahlâkî yargılar da kural koyucu etik 

olarak isimlendirilemez. Sadece tutarlı ve sistemli bir ahlâk teorisi geliştirmeye yönelik felsefi 

bir etkinlik kural koyucu etik çalışması olarak değerlendirilebilir.12 Eleştirellik, sistematiklik 

                                                           
9 Frankena, a.g.e., s. 9. 
10 Cevizci, a.g.e., s. 5. 
11 Pojman, a.g.e., s. 10. 
12 H.C.McCloskey, Meta-ethics and Normative Ethics, Netherlands 1969, s. 4. 
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ve genellik açısından normal insanların ahlâkî düşünüm ve söylemlerinden farklı olan bu 

etkinlikte tutarlı bir sistem içerisinde, ahlâkî iyilik, doğruluk ve ödev için gerekçeler ortaya 

konulmaya çalışılır.13 Kural koyucu etik teorisinde amaç, ahlâkî değerlendirmeleri ve yargıları 

için sağlam gerekçeler sunmak isteyen herkesin başvurması kaçınılmaz olan genel ahlâk 

ilkelerini keşfetmektir. Taylor’ın belirttiği gibi, kural koyucu etik teorisi geliştiren bir 

filozofun yaptığı iş, sadece toplumunun uzlaşımsal ahlâkî kodlarını ifade etmek değildir. O, 

toplumunun ahlâkî kodlarıyla uyuşsun veya uyuşmasın, ahlâklılık için doğru bir temel bulma 

çabası içerisindedir.14 

Genel olarak ahlâk hakkındaki üçüncü düşünme tarzı ise analitik, kritik düşünme 

tarzıdır. Bu düşünme, ahlâkî olarak doğru veya iyi terimlerinin anlamı nedir? Ahlâk ve değer 

yargıları nasıl kurulabilir ve temellendirilebilir? Onlar temellendirilebilir mi? Ahlâkın doğası 

nedir? Ahlâkî (moral) nitelikler ve ahlâkî alana ait olmayan (non-moral)  nitelikler arasındaki 

fark ve ilişki nedir? Değerler özsel olarak olgulardan farklı mıdır? Değer yargıları olgu 

yargıları gibi doğrulanabilir veya yanlışlanabilir mi? gibi epistemolojik, semantik ve metafizik 

sorular sorar ve bunlara cevap arar. Bu felesefi düşünüm alanı ise genel olarak “meta-etik” 

olarak isimlendirilmektedir.15  

II. Kural Koyucu Etik Teorileri 

Kural koyucu bir etik teorisi geliştirmeye çalışırken filozoflar, ahlâkî yargılarda 

bulunmanın ve bunları temellendirmenin rasyonel bir yolunu sunmaya çalışırlar. Taylor’a 

göre, filozofların böyle bir sistem geliştirme çalışmalarında, onların hareket noktası olarak 

aldıkları özel sorulara göre üç temel metot (yaklaşım) ayırt edilebilir. Bu metotlar birbirinden 

keskin sınırlarla ayrılmış değildir ve bir kural koyucu sistem söz konusu sorulardan biri veya 

hepsine cevap verecek tarzda kurgulanmış olabilir. Kural koyucu etik sistemi geliştirmenin 

yollarından birisi, insan varlığının nihâî amacını tanımlamak ve bu nihâî amacı, kendisine 

göre bütün davranışların değerlendirileceği ahlâkî mükemmelliğin standardı olarak 

kullanmaktır. Böyle bir ahlâkî ideal, insanın en yüksek ödevi, içsel değer ve erdemin en 

yüksek gelişimi veya bütün ahlâk kurallarının arkasındaki en temel ilke formunda olabilir. 

Buna göre bir kişinin ahlâkî bir yaşantıya sahip olabilmesi için, onun niyet ve davranışları bu 

en yüksek ödev, en yüksek erdem veya temel ilke ile uyumlu olmalıdır. Bu yaklaşımda, bütün 

ahlâk kuralları mutlak ahlâkî idealden çıkarımla elde edilecektir. Taylor’a göre kural koyucu 

etik teorisi oluşturmanın ikinci bir metodu, a1) “Hangi eylemler doğrudur veya yanlıştır?” a2) 

                                                           
13 Darwall, a.g.e., s.8. 
14 Paul W. Taylor, The Moral Judgment, Readings in Contemporary Meta-Ethics, New Jersey 1963, s.x. 
15 Frankena, a.g.e., s. 5.   
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“Doğru eylemleri doğru, yanlış eylemleri yanlış yapan nedir?”, b1) “İnsanlar hangi ahlâkî 

ödevlere sahiptirler?”, b2) “Herhangi bir ahlâkî ödevin temeli, gerekçesi nedir?” gibi soru 

çiftlerine cevap arayarak ahlâkî yargıların mantıksal varsayımlarını incelemektir. Bu tür soru 

çiftlerinden ahlâkî bir yargıda bulunarak cevaplandırılması gereken birincileri 

cevaplandırabilmek için, önce ikincilerini cevaplamak gerekir. Taylor’a göre kural koyucu bir 

etik teorisi geliştirmenin üçüncü türü veya metodu ise, herhangi bir ilkeyi ahlâkî (moral) bir 

ilke yapan şeyin ne olduğu problemine cevap arar. Bu tür bir kural koyucu teorinin temel 

amacı, kültür veya medeniyetin hangi boyutunun onun ahlâklılığını oluşturduğunu 

belirlemektir. Bu tür bir çalışma, ahlâklılığın ayırt edici işaretlerinin ne olduğu sorusuna 

cevap arar ve bu soruya belirli bir yanıt bulduktan sonra, ahlâkın kural ve standartlarının 

ahlâkî alan dışındaki kural ve standartlardan niçin daha önemli olduğu, niçin onlardan daha 

yüksek olduğu sorusunu cevaplandırmaya çalışır. Taylor’a göre bütün bu üç kural koyucu etik 

metodunun arkasındaki temel bir amaç ahlâkın ilk ilkelerini ortaya koymaktır. Her bir metotta 

da filozoflar, ahlâkın temellerini belirlemeye çalışırlar ve bu temeller herhangi bir ahlâkî 

yapının haklı kılınması için biricik gerekçeyi oluşturur. Böylece onlar bize doğru ve yanlış 

hakkında, hem ahlâkî yargıları temellendirme metodunu, hem de yaşamda takip edeceğimiz 

aktüel davranış kurallarını içeren bilgileri sunarlar.16 Kural koyucu etik teorilerini kendisini en 

açık şekilde gösteren, ikinci metot açısından ve özellikle, eylemleri ahlâkî açıdan doğru kılan 

nedir? Hangi eylemler ahlâkî açıdan doğrudur? sorularını merkeze alarak genel anlamda ele 

aldığımızda, kural koyucu etik teorileri genel olarak “sonuççu teoriler” (teleolojik teoriler), 

“deontolojik teoriler” ve  “erdem etikleri” şeklinde üç ana başlık altında değerlendirilebilir.17 

A. Sonuçcu (Teleolojik) Etik Teorileri  

Ahlâkî doğruluk ve yanlışlığı belirlemede, eylemlerin kendilerine değil de onların 

sonuçlarına bakan ve bu sonuçlara göre değerlendirmede bulunan teorilere, genel olarak 

sonuççu (teleolojik) etik teorileri denilir. Bu teorilere göre hiçbir eylem sonuçlarından 

bağımsız olarak doğru veya yanlış olamaz, onları doğru veya yanlış yapan ürettikleri iyi veya 

kötü sonuçlardır. Yani bu teoriler, deontolojik teorilerden farklı olarak,  bir anlamda ahlâkî 

doğruluğun iyiliğe referansla bütünüyle tanımlanabileceğini kabul etmektedirler. Bu tür 

sonuçcu teorilerin en meşhur örneği J.Bentham (1748-1832) ve J.S.Mill (1806-1873) gibi 

düşünürler tarafından geliştirilen yararcılıktır.18  Yararcı teorilere göre, bir eylemin doğruluğu 

                                                           
16 Taylor, a.g.e., ss. xii-xiv. 
17 David McNaughton,   “Intuitionism”, The Blackwell Guide to Ethical Theory, Ed. Hugh La Follette, USA 
2000, s. 268. 
18 Pojman, a.g.e., s. 11;  McNaughton, a.g.m., ss. 268-269. 
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veya yanlışlığının nihâî kriteri onun ortaya çıkaracağı ahlâkî alana ait olmayan (non-moral) 

değerdir. Ahlâkî alana ait olmayan bu değerin ne olacağı konusunda ise genellikle hazcı 

(hedonist) bir anlayış benimsenmiş olmasına rağmen, onun bilgi, güç, kendini gerçekleştirme 

vb. olduğu şeklinde değişik görüşler de ortaya atılmıştır.19 Söz konusu iyiliği sadece haz veya 

mutlulukla özdeşleştiren teoriler “hedonist yararcılık” veya sadece “yararcılık” olarak 

isimlendirilirken, hazzın dışında başka değerleri de kabul edenler “idealist yararcılık” (idealist 

utilaryanism)  olarak isimlendirilmektedir.20  

Sonuççu ahlâklı davranmayan kişi etik görüşünü benimseyenler, ahlâkî eylemin 

yükseltmesi beklenilen iyiliğin kimin iyiliği olacağı konusunda da farklı görüşlere sahiptirler. 

Ahlâkî bencilliğe göre, ahlâkî açıdan doğru eylem kişinin kendisinin iyiliğini artıracak 

eylemdir. Bu görüş Epikür (M.Ö. 340-270), Hobbes (1588-1679) ve Nietszche (1844-1900) 

tarafından savunulmuştur. İdealist yararcılık veya “ahlâkî evrenselcilik” (ethical universalism) 

diye isimlendirilen görüş ise nihâî amacın en büyük genel iyi olduğunu, bir eylemin ancak bir 

bütün olarak evrende iyinin kötüye ağır basmasını sağlıyorsa doğru olacağını savunur. G.E. 

Moore (1873-1958) ve Hastings Rashdall(1858-1924) gibi düşünürler bu tür idealist 

yararcılara örnek gösterilebilir.21   

Genel olarak sonuççu teoriler eylemlerin sonuçlarından bağımsız olarak kendilerine 

has bir değerinin olduğunu ve yine niyetlerin değerini göz ardı etmektedir. Ayrıca sonuççu 

teorilerin birçoğunun tek değer olarak hazzı veya mutluluğu kabul etmiş olmasının da son 

derece yanlış olduğu söylenebilir. Çünkü tek değer haz olmadığı gibi birçok değerin 

gerçekleştirilmesinde gerektiğinde haz ve mutluktan vaz geçme durumu söz konusudur. 

B. Eylemin Kendisine Vurgu Yapan (Deontolojik) Teoriler  

Kural koyucu etik teorileri içerisinde eylemlerin kendi doğasına vurgu yapan ve 

onların sonuçlarından bağımsız bir şekilde doğru veya yanlış olduğunu savunan etik 

teorilerine ise genel olarak “eylemin kendisine vurgu yapan (deontolojik) teoriler” denilir. Bu 

teoriler doğruyu söyleme, sözünü tutma, ihtiyacı olan bir kişiye yardım etme gibi eylemlerin 

kendiliğinden doğru olduğunu, yalan söyleme, sözünü tutmama, hırsızlık yapma gibi 

eylemlerin ise kendiliğinden yanlış olduğunu kabul ederler. Kant’ın kategorik ahlâk 

                                                           
19 Frankena, a.g.e., s. 15. 
20 Alfred C. Ewing, Ethics, London 1953, s.65. 
21 Frankena, a.g.e., s. 16; McNaughton,  a.g.m., s.269. 
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anlayışını, W.D.Ross’un (1877-1971) “ilk görünüşü itibariyle yerine getirilmesi gereken olan” 

(prima facie) ödev ahlâkını deontolojik etik teorilerine örnek verebiliriz.22  

Eylemin kendisine vurgu yapan teoriler “eylemci (act deontological)  teoriler” ve 

“ilkeci (rule deontological) teoriler” olarak iki türlüdür. Eylemci teorilere göre her bir tekil 

eylemin kendine has bir değeri vardır ve bizim her bir durumda doğru veya yanlış eyleme 

karar vermemiz için vicdanımıza başvurmamız gerekir. Eylemci teoriler içerisinde de 

vicdancılık ve kararcılık (decisionism) diye iki grup ayırt edilebilir.  Joseph Butler (1692-

1752) gibi vicdancı etik görüşünü savunanlar bizim her bir durumda yapılması gereken doğru 

eylemi belirlemek için vicdanımıza başvurmamız gerektiğine inanır. J.P.Sartre (1905-1980) 

gibi kararcılık anlayışını savunanlar ise biz seçim yapana kadar ahlâkî doğru veya yanlışın 

olmadığına inanır. Buna göre bir şeyi doğru veya yanlış yapan bizim tercihlerimizdir.23 

Eylemci deontolojik etik teorilerinin her iki türünü kapsayacak şekilde bu tür teorilere genel 

olarak “durum etikleri” (situation ethics) ismi de verilmektedir.24  

Eylemci deontolojik teorilerin bazı olumsuz yanları vardır: Bu teoriler ahlâkî 

tartışmayı ve ahlâkî akıl yürütmeyi ortadan kaldırmaktadırlar. Çünkü ahlâkî tartışma ve akıl 

yürütme ancak belirli ahlâkî kurallara dayanılarak yapılabilir. Ayrıca bu teoriler ahlâkî 

ilkelerin evrenselleştirilebilme özelliğini göz ardı etmektedir. Her bir durum yeni ve biricik 

olsa da onların belirli temel noktalarda benzerlikleri vardır. Her bir durum için yeniden ahlâkî 

hükümde bulunmaya çalışmak pratik açıdan ve ahlâk eğitimi açısından da sorun olacaktır. 

Dolayısıyla ahlâkta her zaman bir takım genel kurallara ihtiyaç olduğu söylenebilir.25 

İlkeci teorileri savunan düşünürler, ahlâkî doğru veya yanlışın standardının bir veya 

birden fazla somut veya soyut ilkeden oluştuğunu kabul ederler. Sonuççu etik teorilerine 

karşıt olarak bu kuralların, onların ahlâkî alana ait olmayan her hangi bir değeri artırmasına 

bağlı olmaksızın geçerli olduğunu savunurlar. Eylemci deontolojik teorileri savunanlara karşıt 

olarak ise bu kuralların temel olduğunu ve onların özel durumlardan tümevarımla elde 

edilmediğini savunurlar. Buna göre özel durumlarda yapılması gerekenler bu kurallara göre 

belirlenecektir. Örneğin, Sokrates (M.Ö. 469-399), Samuel Clarke (1675-1729), Richard 

Price(1723-1791), Thomas Reid (1710-1796), W.D.Ross, İmmanuel Kant gibi düşünürlerin 

                                                           
22 Pojman, a.g.e., s. 10; Richard T. Garner-Bernard Rosen, Moral Philosophy, New York 1972, s. 83; 
McNaughton , a.g.m.,  s.269. 
23 Pojman, a.g.e., s. 132; Mary Warnock, Ethics Since 1900, New York 2007, s.205. 
24 Frankena, a.g.e., s.17.   
25 Pojman, a.g.e., s.132; Frankena, a.g.e., s. 25; Brad Hooker, “Intuitions and Moral Theorizing”, Ethical 
Intuitionism Re-evalutions, Ed.P. Stratton-Lake, New york 2002, s.172. 
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ahlâk teorileri ilkeci deontolojik teoriler içerisinde değerlendirilebilir.26 İlkeci deontolojik 

teoriler içerisinde de ahlâkî ilkelerin objektifliğini kabul eden, fakat onların her zaman her 

koşulda uygulanması gerektiği şeklindeki bir mutlakçılığı kabul etmeyen “ilkeci sezgicilik” 

(rule intuitionism)  (Ör. W.D.Ross) ve bu ilkelerin hem objektif hem de mutlak olduğunu 

savunan “ilkeci rasyonalizm” (rule rasyonalism) (Ör. Kant) arasında ayrım yapılabilir. 

Objektivizm ve mutlakçılık, ahlâkî ilkelerin evrensel objektif bir geçerliliğe sahip olduğu 

konusunda anlaşır, fakat mutlakçılık bu ilkelerin bütün koşullarda istisnasız olarak geçerli 

olduğunu kabul ederken, objektivizm bunu gerektirmez.27  

İlkeci deontolojist teorilere karşı ise, bütün durumlara istisnasız bir şekilde 

uygulanabilir olan ve aralarında çatışma olmayan kuralların oluşturulamayacağı itirazı 

yapılmıştır.28 Bu çatışma itirazı özellikle temel ahlâkî ilkelerin çoğulcu bir anlayışını savunan 

W.D.Ross gibi düşünürler için geçerlidir. Fakat onun “ilk görünüşü itibariyle yerine 

getirilmesi gereken” ödev ve aktüel ödev arasında ayrım yaparak birinci itirazı aşmaya 

çalıştığı söylenebilir. Ross’a göre, aktüel ödev bizim belirli bir özel durumda yapmamız 

gereken ödevdir. “ilk görünüşü itibariyle yerine getirilmesi gereken olan” ödev ise ona karşı 

başka ahlâkî gerekçeler veya karşı kanıtlar ortaya çıkmazsa, aktüel ödevimiz olacak olan 

ödevdir. Ona göre sadakat, adalet, zarar vermeme gibi bir dizi “ilk görünüşü itibariyle yerine 

getirilmesi gereken olan” ödev dizisi vardır. İnsanlar bunları yapmakla, “ilk görünüş 

itibariyle” sorumludurlar ve eğer mevcut durumları da onları yapmaya engel başka ahlâkî 

ödevler yüklemiyorsa bunlar aynı zamanda aktüel ödevler olacaktır.29  

C. Erdem Etikleri 

Ahlâkî doğruluğu belirleme konusunda eylemin kendi doğasını esas alan teoriler 

eylemin kendisine, sonuççu teoriler onun sonucuna vurgu yaparken başta Aristoteles 

(M.Ö.384-322)  olmak üzere bazı filozoflar karakter veya erdeme vurgu yapmışlardır. Ahlâkî 

eylemleri yönlendiren niyetler ise başta Kant’ın ahlâk felsefesinde olmak üzere bütün etik 

sistemlerinde önemli görülmüştür. Çünkü herhangi bir eylemin tam bir ahlâkî değerlendirmesi 

ancak bu eylemi yönlendiren niyetin hesaba katılması ile mümkündür.30 

                                                           
26 Frankena, a.g.e., s. 18. 
27 Pojman, a.g.e., ss. 45,133. 
28 Frankena, a.g.e., s. 26; McNaughton,  a.g.m., s.272. 
29 W. David Ross, The Right and The Good, New York, 2002, ss. 20–22;  Frankena, a.g.e., s. 27; Ewing, 
a.g.e.,s.78; Elizabeth Tropman, Moral Realism and New Intuitionism, Indiana University, Department of 
Philosophy, 2006, Yayınlanmamış doktora Tezi, s.131. 
30 Bkz. İmmanuel Kant, Ahlâk Metafiziğinin Temellendirilmesi, Çev.: İoanna Kuçuradi, Türkiye Felsefe 
Kurumu, 3. Baskı Ankara 2002, s. 9; Pojman, a.g.e., s.11. 
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Ahlâkta önemli olanın kişilik veya karakter olduğunu savunan düşünürlere göre 

eylemin kendisi veya sonucundan daha önemli olan şey, söz konusu eylemi gerçekleştirecek 

olan öznenin ahlâkî karakteridir ve temel ahlâkî görev insanlarda erdemli karakteri, insandaki 

iyi yetenekleri geliştirmektir. Bu tür teorileri de erdem etikleri diye isimlendirmek 

mümkündür.31  

Erdem etiklerine göre, ahlâkta önemli olan sadece doğru eylemleri yapmak değil, aynı 

zamanda doğru olanı yapmak ve iyi olmak için gerekli güdülenme ve karaktere de sahip 

olmaktır. Dolayısıyla bir insanın ahlâkî açıdan yanlış bir eylemi yapmamaya yönelik tavrı 

veya doğru bir eylemi yapmaya yönelik içinde duyduğu eğilim de önemlidir. Erdem etikleri 

sadece eylemleri ve sonuçlarını değil, duygu, karakter ve alışkanlıkları bir bütün olarak göz 

önünde bulundurur. Bu tür etiklerde bir takım soyut ilke veya bunlara yönelik akıl 

yürütmeden ziyade, belirli ideal kişilik tiplerine ve bu kişilik tiplerinin sahip olması gereken 

erdemlere vurgu yapılır. Burada belirli temel ahlâkî eylem ilkelerinin varlığı reddedilmemekle 

beraber, onların ahlâklılığın özü olmadığı kabul edilmektedir. Bu erdemler de genel olarak 

ahlâkî alana ait erdemler ve ahlâkî alan dışındaki erdemler olarak iki sınıfta değerlendirilir. 

Birinci grupta genel olarak dürüstlük, yardımseverlik, hiçbir şeye zarar vermeme, adalet, 

nezaket, minnettarlık, merhametlilik gibi erdemler, ikinci grupta ise cesaret, iyimserlik, 

sağduyulu olma, kendini kontrol edebilme, sabır, sebatkârlık, çalışkanlık gibi erdemler yer 

almaktadır.32 Pojman’a göre erdem etiklerinin en önemli özelliği onun bir görev etiği 

olmaktan ziyade, ideal bir kişilik geliştirmeye yönelik bir tutku etiği olmasıdır.33  

 

III. Meta-etik  

A.Meta-Etiğin Tanımı ve Problem Alanı 

Ahlâkî yargılarda bulunduğumuzda veya ahlâkî yargıları kabul ettiğimizde, bir takım 

ahlâkî eylemlere giriştiğimizde, kendimizi belirli sorumlulukların altında hissettiğimizde, 

kendimiz veya bir başkasının eylemlerini ahlâkî gerekçelerle sorguladığımızda, ahlâkî ödevler 

arasında çatışma yaşadığımızda, bir şeyin ahlâkî açıdan doğruluğunu tartıştığımızda vb. ahlâk 

alanının içerisine gireriz. Bir insanın ahlâki yaşantısı genel olarak bu tür yargılar, inançlar, 

eylemler ve duygulardan oluşur.34 Buna göre, ahlâk her ahlâkî öznenin bir takım ahlâkî 

                                                           
31 Bkz.: Aristoteles, Nikhomokhos’a Etik, Çev.: Saffet Babür, Ankara 2007; Pojman, a.g.e., s.11; Cevizci, a.g.e., 
s.60. 
32

 Pojman, a.g.e., ss.160-161. 
33 Aynı Yer. 
34 Taylor, a.g.e., s.x. 
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inançlara sahip olarak ve değer yargılarında bulunarak, bunlara göre yaşamını şekillendirerek 

girdiği bir alandır. Ahlâkî inançlarımız hakkında düşünüp onlar için temellendirme ve 

açıklamalar yapmaya çalıştığımızda ise sadece bir ahlâka ve ahlâkî inançlara sahip olmanın 

ötesine geçip ahlâklı davranmayan kişi bir etik teorisi geliştirmeye başlarız. Bu çaba 

genellikle yararcılık, hazcılık, ödev ahlâkı gibi bizim ahlâkî yargılarımıza bir düzen veren ve 

onların temellendirilmesini sağlayan genel bir ahlâk teorisi oluşturmaya götürür. Ahlâkî bir 

yargıda bulunmak yerine, böyle bir yargıda bulunurken ne yaptığımız hakkında, örneğin 

“belirli ahlâkî olguların doğası hakkında bilgi mi veriyoruz, yoksa sadece belirli duygu veya 

tutumlarımızı mı ifade ediyoruz?” soruları hakkında veya ahlâkî söylemin, akıl yürütmenin 

doğası hakkında düşünmeye başlayınca ise meta-etiğin alanına gireriz. McCloskey’e göre, 

ahlâkî yargıların mantıksal fonksiyonuna yönelik bu sorgulamaya, hem o kendi başına önemli 

olduğu için hem de o ahlâklı davranmayan kişi sorgulamaya temel olduğu için girilir. Çünkü 

ahlâklı davranmayan kişi etikte ulaşılmak istenilen sonuçlara yönelik metot, meta-etik 

alandaki sonuçlara dayanarak belirlenir.35  

Normal olarak, kural koyucu etikte, “Ne değerlidir, iyidir? Bizim ahlâkî 

sorumluluklarımız nelerdir?” gibi sorular sorulur ve bu sorulara cevaplar aranır. Aslında bu 

sorular sorulurken ve bunlara cevap aranırken üstü örtük bir şekilde değer, ahlâkî doğruluk, 

ödev gibi olguların bulunduğu varsayılır ve nelerin bu niteliklere sahip olduğu bulunmaya 

çalışılır. Fakat bu varsayımları sorgulayıp, “Değer nedir, ahlâkî ödev nedir, gerçekten böyle 

şeyler var mıdır? Değerli olmak, iyi olmak, eğer anlamlı ise, ne anlama gelmektedir?” 

sorularını sormak da mümkündür. Bütün bu sorular, ahlâklı davranmayan kişi etiğin değil, 

meta-etiğin sorularıdır. Kural koyucu etikte amaç ahlâkî doğru ve yanlış hakkında bizim 

davranışlarımıza yön verecek bilgilere ulaşmakken, meta-etiğin böyle bir amacı yoktur, onun 

temel amacı bütün boyutlarıyla ahlâkî söylemin doğasını ele almaktır. Kural koyucu etik 

teorisi geliştirirken meta-etik alandaki bu konularla ilgili bazı cevaplar varsayılır, fakat onlar 

açıkça ele alınmaz.36 En genel anlamda meta-etik değerler ve değersel yargıların doğası 

hakkında sorular soran ve bunlara cevaplar vermeye çalışan bir felsefe disiplinidir. Bu 

soruların en önemlileri, bizim ahlâkî dili nasıl anlamamız gerektiği, ahlâkî niteliklerin 

ontolojik statüsünün ne olduğu, ahlâkî bilginin nasıl açıklanabileceği gibi konulara cevaplar 

sunmaya yöneliktir.37 Meta-etik, bir anlamda etiğin temelleri hakkında felsefî bir 

düşünümdür. Meta-etiğin ele aldığı problemler, etiğin içinde olan değil, etiğin temelleri ile 

                                                           
35 McCloskey, a.g.e., s. 1; Taylor, a.g.e., s.x. 
36 Darwall, a.g.e., s.9; Taylor, a.g.e., s.xiv. 
37 Michael Huemer,  Ethical Intuitionism, New York 2005, s.1; Grant C. Sterling, Ethical Intuitionism and Its 
Critics,  New York 1994, s.xii. 



XVIII 

 

ilgili meselelerdir. Ve bu meseleler tipik olarak ahlâk hakkındaki metafizik, epistemolojik, 

semantik, psikolojik meseleler ve onun kural koyuculuğu ile alakalı meselelerdir.38 Meta-etik 

ve kural koyucu etiğin birbirine göre konumu, matematik ve matematik felsefesinin birbirine 

karşı konumu ile karşılaştırıldığında daha iyi anlaşılacaktır. Örneğin bir kişiye 5 ve 15 sayıları 

arasında kaç tane çift sayı vardır? sorusunu sorduğumuzda bu bir matematik sorusu olacaktır. 

Fakat o kişiye “sayı nedir?”, “sayı diye bir şey var mıdır?” sorularını sorduğumuzda bu 

sorular matematik sorular değil, matematik ve matematiğin doğası ve statüsü hakkındaki 

sorular olacaktır. Aynı şekilde meta-etik de etik ve etiğin temel objelerinin doğası 

hakkındadır, buna göre o bir anlamda “etik felsefesi” dir.39 

Genel olarak kural koyucu etiğin ele aldığı sorular ahlâk hakkındaki birinci düzey 

sorular olarak, meta-etiğin soruları ise ikinci düzeye ait sorular olarak isimlendirilmektedir. 

Örneğin fakir insanlara yardım etmenin ahlâkî bir ödev olup olmadığını tartışan iki kişiyi 

düşünürsek, bu iki kişinin vereceği cevaplardan hangisinin doğru olduğu ve neden doğru 

olduğunu ortaya koymaya yönelik sorular birinci düzey sorular iken, bu tartışan iki kişi 

aslında ne yapıyor? Objektif bir ahlâkî doğruluğu ortaya çıkarmaya mı çalışıyorlar, yoksa 

kendi sübjektif duygu veya tutumlarını birbirlerine kabul ettirmeye mi çalışıyorlar? sorusu ise 

ikinci düzey bir sorudur.40  

Yukarıda ana hatlarıyla açıklamaya ve tanımlamaya çalıştığımız meta-etiğin 

problemlerini şu şekilde özetlemek mümkündür: 

1. Ahlâkla ilgili metafizik ve ontolojik sorunlar: Ahlâkın objektifliğinden ve ahlâkî 

niteliklerin realitesinden bahsedilebilir mi?  Ahlâkî ilkeler ve doğrular sırf insanların icadı 

mıdır? Yoksa onların kaynağı olan, objektif ahlâkî olgu ve nitelikler var mıdır? Varsa onlar 

nasıldır? Onlar kendi başlarına bir tür müdür, yoksa onlar doğal niteliklere indirgenebilir mi? 

Ahlâkî niteliklerle doğal nitelikler arasında nasıl bir ilişki vardır?  

2. Ahlâkla ilgili epistemolojik sorunlar: Eğer ahlâkî olgular varsa bunların bilgisi 

mümkün müdür?  Ahlâkî bilgi diye bir şey var mıdır? Varsa bu bilgi nasıl bir bilgidir 

(deneysel mi, apriori mi)? Ahlâkî yargılarımızın doğru veya yanlış olduğunu nasıl bilebiliriz? 

Ahlâkî yargıların temellendirilmesi mümkün müdür? Ahlâkî önermeler olasılık ifade eden 

önermeler midir, yoksa onlar zorunluluk mu ifade ederler? 

                                                           
38 Alexander  Miller, An Introduction To Contemporary Meta-Ethics, Malden  USA 2008, s.1; Tropman, a.g.e., 
s.1; Russ-Shafer Landau and Terence Cuneo, Foundations of Ethics, An Anthology, Ed. Russ-Shafer Landau and 
Terence Cuneo, Australia, 2007, s.2; Robert L.Holmes, Basic Moral Philosophy, Canada 2007, s.184. 
39 Darwall, a.g.e., s.9. 
40 Pojman, a.g.e., s. 209; John L.Mackie, Ethics, İnventing Right and Wrong, New York 1990, s.9; Darwall, 
a.g.e., s.9; Horgan Terry and Mark Timmons, Introduction, Metaethics after Moore içerisinde, Ed. Terry Horgan 
and Mark Tımmons, New York 2006, s.1. 
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3. Ahlâkî yargılarla ilgili semantik sorunlar:  Temel ahlâkî terimler (iyi, kötü, doğru, 

yanlış, gerekli vb.) günlük ahlâkî pratiklerde kullanıldığı şekliyle ne anlama gelmektedir? 

Ahlâkî yargıların mantıksal fonksiyonu nedir? Ahlâkî yargıların bir doğruluk değeri var 

mıdır? Ahlâkî terimler veya yargılar belirli niteliklere veya olgulara referansta bulunur mu, 

yoksa onların belirli duygu ve tutumları ifade etmek dışında bir anlamları yok mudur? Ahlâkî 

terimler ahlâkî alana ait olmayan başka terimler aracılığıyla tanımlanabilir mi? 

4. Ahlâkın pratik boyutu ve ahlâk psikolojisi ile ilgili sorunlar:  Ahlâkî düşünümler 

davranışları nasıl yönlendirebilir? Ahlâkî inançlar eylem için yeterli gerekçe ve güdülemeyi 

sağlayabilir mi? Ahlâkî yargıları kabul etmekle, ahlâkî davranışlar sergilemek arasında nasıl 

bir ilişki vardır? Ahlâklı olmak için hangi iyi gerekçelere sahibiz? 

5. Ahlâk fenomenolojisi ile ilgili sorunlar: Normal bir ahlâkî özne ahlâkî yargılarda 

bulunurken, ahlâkî tavsiyede bulunurken veya tavsiye alırken, ahlâkî bir konuda tartışırken 

vb. ne yapmaktadır?  

6. Meta-etiğin kendi doğası ve onun metodu hakkındaki sorunlar. Örneğin, meta-etiğin 

yeniden düzenlemeci bir özelliği var mıdır, yoksa o, bütünüyle betimsel bir özelliğe mi 

sahiptir?41 

Meta-etiğin cevap aradığı bu sorulara genel olarak baktığımızda, Huemer’in de 

belirttiği gibi, onların hepsinin değerler hakkında olmasına rağmen, hiç birisinin değer 

biçimsel olmadığını görürüz. Bu sorulardan hiç birisi bir şey hakkında olumlu veya olumsuz 

bir değer yargısında bulunmayı gerektirmez.  Örneğin değerlerin objektif bir realitesi var 

mıdır? sorusunun cevabı, “evet vardır” veya “hayır yoktur” şeklinde olacaktır. Bu cevaplar, 

her hangi bir şey hakkında değersel yargılar değildir. Hâlbuki kural koyucu etiğin ele aldığı 

sorular değer biçimsel sorulardır ve bunlara verilen cevaplarda bir şey hakkında olumlu veya 

olumsuz değer yargısında bulunmak söz konusudur. Örneğin “Ne ahlâkî olarak yanlıştır?” 

Sorusuna cevap olarak “Yalancılık yanlıştır” şeklinde cevap verdiğimizde yalancılığa yönelik 

olumsuz bir değer yargısında bulunmuş oluruz.42  

Bu meta-etik sorulardan birçoğu diğerleriyle bağlantılıdır. Bunlardan birisine verilecek 

cevap diğer sorulara verilecek cevapları da büyük ölçüde belirleyecektir. Ayrıca meta-etiğin 

problem alanının bu listesinin tam bir liste olduğunu söylemek doğru olmayacaktır. Bunlara 

yeni problemler de eklenebilir. W.D.Hudson gibi bazı düşünürler, felsefenin temel görevinin 

bir takım dilsel analizlerden ibaret olduğu şeklindeki analitik felsefe geleneğinin etkisi ile 

                                                           
41 Frankena, a.g.e., ss.95-96; Huemer, a.g.e., s. 4; Garner and Rosen,  a.g.e., s.215; McCloskey, s.3; Miller, 
a.g.e., s.2; Darwall, a.g.e., ss.9-11; Taylor, a.g.e., ss.xiv-xvi; Landau  and Cuneo, a.g.e., s.1. 
42 Huemer, a.g.e., s.2. 
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meta-etiğin konu alanını sadece ahlâkî dil hakkındaki düşünümler ile sınırlandırmıştır.43 Fakat 

meta-etiğin problem alanını bu şekilde sınırlandırmak hatalıdır. Çünkü felsefenin tek 

fonksiyonu sadece dilsel analizden ibaret olmadığı gibi, meta-etiğin problem alanı da sadece 

ahlâkî dilin semantiği ile sınırlı değildir, onun alanı en az yukarıda belirtilen soruların alanı 

kadar geniştir. Onun ele aldığı konular felsefenin temel problem alanları olan metafizik, 

epistemoloji, zihin felsefesi ve dil felsefesi ile yakından ilgilidir.44 

Meta-etiğin doğası ve fonksiyonu konusunda da bir takım belirsizlikler ve tartışmalar 

vardır. Meta-etiğin doğası hakkındaki görüşler büyük ölçüde, kabul edilen meta-etik teoriye 

göre şekillenmektedir. Meta-etiğin temel meselelerinden birisi ahlâkî ifadelerin rolü ile 

ilgilidir. Eğer bir meta-etik teori ahlâkî ifadelerin betimsel, önermesel olduğunu savunursa, bu 

teoriye göre meta-etiğin fonksiyonu ahlâkî kavramların anlamlarını keşfetmek olacaktır. Fakat 

eğer bir meta-etik teori ahlâkî ifadeleri duygu veya buyruk ifadeleri olarak görürse o zaman 

meta-etiğin rolü ahlâkî ifadelerin fonksiyonlarını incelemek olacaktır. Meta-etiğin 

fonksiyonun sadece ahlâkî kavramların ve ifadelerin mantığını açıklamak mı olduğu, yoksa 

onun bu kavramlarda ve onların kullanımında düzeltici ve yönlendirici bir fonksiyonunun da 

olup olmadığı konusu da yine tartışmalı konular arasında yer almaktadır.45  

Problem alanını ana hatlarıyla bu şekilde belirlediğimiz, meta-etiğin kendi başına bir 

disiplin olarak etik çalışmaları içerisinde yer almasında G. Edward Moore’un büyük etkisi 

olmuştur. Moore’un 1903’te yayınlanan Principa Ethica isimli kitabı etik tarihinin en etkili 

kitaplarından birisi olmuş ve 20.yy. ahlâk felsefesine hâkim olacak olan, başta olgu-değer 

ilişkisi hakkında olmak üzere, etiğin kendisi ve yapısı ile ilgili konular hakkında bir tartışma 

başlatmıştır. Moore, etikte, anlamla ilgili sorularla özle (içerikle) ilgili olan soruların ayırt 

edilmesi gerektiğine vurgu yapmış ve bu suretle analitik felsefe geleneği içerisinde, etiğin 

meta-etik ve kural koyucu etik şeklinde iki kısma ayrılması geleneğine yol açmıştır.46 

Moore’dan önceki filozoflar, başlıca, doğru kural koyucu ahlâk teorisini belirlemek için 

sistematik yaklaşımlar ileri sürmeye çalışırken, ondan sonraki filozoflar ahlâkî terimlerin 

fonksiyonu, ahlâkî yargıların statüsü, ahlâkî yargıların ahlâkî alana ait olmayan yargılarla 

ilişkisi gibi problemlerle ilgilenmeye başlamışlardır. Kural koyucu etiğe yönelik kaygıların 

yerini metafizik, epistemolojik ve mantıksal kaygılar almaya başlamıştır. Bu tür meta-etik 

sorunlar Moore’dan önce de ortaya atılmışsa da, onun eserinin bir sonucu olarak iki nesil 

                                                           
43 William D.Hudson, Modern Moral Philosophy, New York, 1970, s.1. 
44 Miller, a.g.e., s.3; Horgan and Timmons, a.g.e., s.1; Allan Gibbard, “Normative Properties”, Metaethics after 
Moore , Ed. Terry Horgan and Mark Tımmons, New York 2006, s.320. 
45 McCloskey, a.g.e., s.3. 
46 Gibbard,  a.g.m., s.319. 
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boyunca ahlâk felsefesinin odak noktasını oluşturmuştur. Dolayısıyla, ahlâkın objektifliğini, 

ahlâkî terim ve yargıların anlamlarını, ahlâkî yargıların temelendirilmesi vb. problemlerini ele 

alan meta-etiğin sembolik olarak başlatıcısının Moore olduğu söylenebilir.47 Bu yargı 

Moore’den önce meta-etik konuların hiç ele alınmadığı şeklinde anlaşılmamalıdır. Antik 

Yunan felsefesine kadar birçok filozof hem ahlâklı davranmayan kişi etiğin hem de meta-

etiğin problem alanına giren konularla ilgilenmiştir. Fakat yirminci yüzyıla kadar bu iki alana 

ait sorular karışık bir şekilde ele alınırken, Moore’la birlikte her iki alanın soruları birbirinden 

ayrı ve daha net bir şekilde ele alınmaya başlamıştır. Böylece yeni sorgulama metodları ortaya 

çıkmış ve etiğe yönelik felsefî sorgulama daha sistematik, açık ve derin bir hal almıştır.48 

Darwall’a göre meta-etiğin yirminci yüzyılda kendi başına bir araştırma alanı olarak ortaya 

çıkması, aslında, Moore’un da öncülüğünü yaptığı analitik felsefe eğiliminin bir parçası 

olarak görülebilir. Çünkü Moore’un kendisi ahlâkî terimlerin ve sorunların analizini genel 

felsefî bir proğramın, yani felsefî sorunları olabildiğince açık bir şekilde belirleme, kavramları 

net bir şekilde ortaya koymaya yönelik genel bir yaklaşımın bir örneği olarak ele almıştır.49 

Moore, bu kitabını geleceğin etiği için bir hazırlık olarak görmüştür ve bu eserinde 

filozofların genellikle birbirine karıştırdığını düşündüğü iki soruyu bir birinden ayırt etmeyi 

amaçlamıştır: Hangi şeylerin varolması kendi başlarına gereklidir? (Hangi şeyler 

kendiliğinden iyidir?) ve Ne tür eylemleri yapmam gerekir?50 Moore, etiği bir bilim yapmayı 

istemiştir ve bunun için de ilk önce “iyi”nin anlamının açıklanması gerektiğini savunmuştur. 

Ona göre iyi, sarı rengi gibi basit ve tanımlanamaz, analiz edilemez bir niteliktir. Bu fikirlerle 

Moore ahlâkî terimleri doğal niteliklerle tanımlamaya çalışan naturalistlere yönelik kanıtlar 

geliştirmiştir. Bu tür sorunların başlattığı tartışmalar ahlâk felsefesinin seyrini yönlendirmiştir. 

Analitik felsefe geleneğinin de etkisi ile 1930-1960 yılları arasında felsefi etik, ahlâkî dilin 

analizi, ahlâkî yargıların anlam ve temellendirmesinden ibaret görülmüş, ahlâklı davranmayan 

kişi etiğe yönelik çalışmalar felsefî olmayan çalışmalar olarak değerlendirilmiştir. Aslında 

Moore’un kendisinin meta-etik çalışmaları ahlâklı davranmayan kişi etiğe bir giriş olarak 

aldığı, dolayısıyla ona araçsal bir değer atfettiği söylenebilir.51  

                                                           
47  Pojman, a.g.e., s.15;  Cevizci, a.g.e., s.330; Warnock, a.g.e., s.216; Sterling, a.g.e., s.1; Harun Tepe, Etik ve 
Metaetik, Ankara 2011, s.24; Horgan and Timmons, a.g.e., s.1. 
48 Taylor, a.g.e., s.ix. 
49 Stephen Darwall, “How Should Ethics Relate to Philosophy”, Metaethics after Moore, Ed. Terry Horgan and 
Mark Tımmons, New York 2006, s.19. 
50 G.Edward Moore, Principa Ethica, London 1903, s.3. 
51  A.g.e., ss.5-6;  Pojman, a.g.e., s. 211; Gilbert Harman, The Nature Of Morality, New York 1977, s.Vİİ; 
Darwall, How Should Ethics Relate to Philosophy, s.20. 
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B. Meta-Etik ve Kural Koyucu Etik İlişkisi 

Son yıllarda ahlâk felsefesi tartışmaları içerisinde yer alan düşünürleri meta-etik 

konusunda onun kural koyucu etikle ilişkisini belirlemeye yönelik iki soru meşgul etmiştir. 

Birincisi belirli bir meta-etik teorinin kabul edilmesi belirli bir kural koyucu etik teorisinin 

kabul edilmesini mantıksal olarak zorunlu kılar mı veya tersi bir durum olabilir mi? İkincisi 

meta-etik ve kural koyucu etik arasındaki bu ayrım gerçekten sağlam bir ayrım mıdır?52 

Bu sorulara cevap olarak bilişselci olmayan teorilerin savunucuları ve J.L.Mackie 

(1917-1981) gibi bazı nihilistler birinci soru hakkında meta-etik ve kural koyucu etiğin bir 

birinden bütünüyle bağımsız olduğunu, meta-etikte birbirine karşıt görüşler benimseyenlerin 

kural koyucu etikte aynı görüşü savunabileceklerini veya bir kişinin meta-etik kabullerinin 

onun kural koyucu etikteki problemlere yaklaşımını etkilemeyeceğini ileri sürmüşlerdir.53 Bu 

cevap aslında ikinci soru ile ilgili olarak da bu iki alanın kesin bir şekilde ayrılabileceği 

cevabını varsaymaktadır. Fakat bu görüşün çok kabul edilebilir olduğu söylenemez. Çünkü, 

McCloskey’in de belirttiği gibi ahlâk hakkındaki bu farklı düşünüm tarzları arasında, 

kavramsal açıdan bu şekilde ayrım yapmak mümkün olsa da ahlâk, ahlâklı davranmayan kişi 

etik ve meta-etik kesin sınırlarla birbirinden ayrılamaz. Onlar çoğu zaman iç içe geçmiştir.54 

Zîrâ, Taylor’un da belirttiği gibi meta-etik konular mantıksal olarak ahlâklı davranmayan kişi 

etiğin konularından önce gelmektedir. Kural koyucu etik teorisi geliştirilirken, meta-etik 

sorulara bir takım cevaplar önceden varsayılarak başlanılmaktadır. Dolayısıyla ahlâkî 

yargıların doğası, onların doğruluk değeri, ahlâkî terimlerin anlamı gibi meta-etik sorular 

hakkında bir takım cevaplar varsayılmadan, ahlâkın ilk ilkelerini, ahlâki sorumluluğun 

temelinin ne olduğunu belirlemeye yönelik kural koyucu bir etik teorisinin geliştirilemeyeceği 

söylenebilir. Bu açıdan meta-etik bir çalışma kural koyucu etik için bir hazırlık olarak 

değerlendirilebilir.55  

Ayrıca meta-etikteki bir teoriyi benimsemek o kişiyi belirli bir ahlâklı davranmayan 

kişi teoriyi kabule zorlayabilir veya her hangi bir kural koyucu teoriyi kabu etmek o kişiye 

meta-etikteki bazı teorileri kabul etmeyi olanaksız kılabilir.56 Diğer taraftan meta-etik bir 

teoriyi kabul etmenin kural koyucu bir teoriyi de kabul etmeyi gerektirip gerektirmeyeceği 

sorusu, aslında kabul edilen meta-etik teoriye göre farklı bir şekilde cevaplandırılabilecektir. 

Bazı meta-etik teoriler, her hangi bir kural koyucu bir etik teorisini benimsemeyi zorunlu 

                                                           
52 Garner and Rosen, a.g.e., s.224. 
53 Mackie, a.g.e., s.16; Darwall, a.g.e., s.12. 
54 McCloskey, a.g.e., s.4. 
55 Taylor, a.g.e., s.xvi. 
56 Garner and Rosen,  a.g.e., s.225; Sterling, a.g.e., s.112. 
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kılarken, bazıları bu konuda bütün kural koyucu teorilerle uzlaşabilir özelliğe sahip olabilir. 

Hatta bazı meta-etik teoriler, kural koyucu etik ve genel olarak ahlâka duyarsız kalma 

sonucunu ortaya çıkarabilir. Örneğin, sübjektif bir meta-etik teori zorunlu olarak, bireysel 

yararı ön plana alan ahlâklı davranmayan kişi teorilere götürecektir, sezgici (non-naturalist) 

bir meta-etik teoriyi benimseyen bir kişi ise yararı, ahlâkî ödevleri veya erdemli hayatı öne 

alan türden farklı ahlâklı davranmayan kişi etikler geliştirebilir. Buna karşın, örneğin nihilist, 

bilişselci olmayan, rölatif ve sübjektif bir meta-etik görüşün doğruluğunu kabul etmek bir 

kişiyi, kural koyucu etiği ve genel olarak ahlâkî ilkeleri önemsiz görmeye de götürebilir.57 

Dolayısıyla, meta-etik teorilerin genel olarak, ahlâklı davranmayan kişi etik açısından nötr 

olduğunu söylemek doğru değildir. 

Kural koyucu etik teorilerine genel olarak baktığımızda, meta-etik açıdan naturalist bir 

anlayışı benimseyen filozoflar genellikle, sonuççu bir kural koyucu etik teorisi 

geliştirmişlerdir, fakat tersi geçerli değildir, yani sonuççu bir kural koyucu etik teorisi 

benimseyenlerin her zaman naturalist bir meta-etik teoriyi benimsedikleri söylenemez. Diğer 

taraftan eylemin kendisine vurgu yapan bir teori geliştirenler de meta-etik alanda kutsal 

buyruk teorisini veya sezgiciliği benimsemişlerdir. Kural koyucu etik teorileri ve meta-etik 

teoriler arasındaki bu genel ilişki raslantıdan ibaret değildir ve bu olgu da meta-etik ve ahlâklı 

davranmayan kişi etiğin birbiri ile bütünüyle ilişkisiz olmadığını göstermektedir. Darwall’a 

göre meta-etik ve kural koyucu etik problemleri, birbirinden bağımsız alanlar gibi ele alma 

20.yüzyılda ortaya çıkan bir durumdur. Daha önceki dönemlerin sistematik ahlâk filozofları, 

bu iki alanın problemlerini tutarlı, bütünsel bir sistem içerisinde sunmaya çalışmışlardır.  

Meta-etik ve kural koyucu etiği, bütünsel olarak birlikte geliştirmeye yönelik çalışmaları, 

Darwall  “felsefî etik” olarak isimlendirmektedir.58  Darwall’a göre Aristoteles, Kant, Mill, 

Nietszche gibi düşünürlerin ahlâk felsefelerine baktığımızda bu düşünürlerin meta-etik ve 

kural koyucu etik görüşlerinin çok ilişkili olduğunu, onların meta-etik ve kural koyucu etiği 

bütünüyle ayrı alanlar olarak ele almayan, aksine onları birbiriyle kaynaştıran felsefî bir etik 

geliştirdiklerini söyleyebiliriz. Onların neyin değerli olduğu hakkındaki kural koyucu etik 

teorileri, kaçınılmaz bir şekilde, değerin ne olduğu hakkındaki meta-etik görüşlerine 

dayandığı söylenebilir.59 

Meta-etik düşünümlere girişmeden, kapsamlı ve yeterli bir kural koyucu teori 

geliştirmenin mümkün olmayacağı da söylenebilir. Çünkü kural koyucu etikte takip edilecek 

                                                           
57 McCloskey, a.g.e., ss.6-7; Tropman, a.g.e., s.2. 
58 Darwall, a.g.e., ss.9,240;  Darwall, a.g.m.,  s.25. 
59 A.g.e., ss.9, 12. 
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uygun metotlar ancak, meta-etik düşünümlere göre belirlenebilecektir. Örneğin eğer bir kişi 

meta-etik alanda ideal gözlemci teorisinin doğruluğunu kabul ediyorsa, kural koyucu etiğinin 

içeriğini belirlemek için doğal insan reaksiyonları ve tercihleri hakkındaki olgulara bakması 

gerekecektir, eğer duygucu veya buyrukçu teorilerin doğru olduğunu kabul ediyorsa kendi 

duygu ve tutumlarını ortaya çıkarmak için kendi içine dönmesi gerekecektir; eğer sezgici 

görüşün doğruluğunu benimsiyorsa doğru kural koyucu etik görüşünü ortaya koymak için 

uygun metot kendi doğaları itibariyle zorunlu veya iyi olan eylem tipleri hakkında rasyonel 

düşünceye başvurmak olacaktır.60  

McCloskey’in belirttiği gibi meta-etikteki kabullere göre kural koyucu etiğin 

fonksiyonu hakkındaki görüşler de değişecektir. Örneğin realist bir meta-etik görüş 

benimsendiğinde, kural koyucu etiğin görevi ahlâkî yaşamı yönlendirecek objektif ahlâkî 

değerleri ve doğru ahlâkî yargıları keşfetmek olacaktır. Anti-realist bir anlayış 

benimsendiğinde ise, onun fonksiyonu bir takım uzlaşımsal ahlâk ilkelerini icat etmek 

olacaktır. Diğer taraftan, meta-etik sorgulamanın başlaması için her hangi bir kural koyucu 

teorinin kabulüne ihtiyaç yoktur. Ahlâkî söylem ve ahlâkî yargıların varlığı meta-etik için 

yeterlidir. Fakat kural koyucu teoriler ortada bulununca meta-etik alanda, ahlâkî yargı ve 

söylemler bu bağlamlar içerisinde değerlendirilecektir. 61 

C. Meta-etik Teorilerin Sınıflandırılması  

 Meta-etik teoriler yukarıda ana hatları ile belirlediğimiz sorulara vermiş oldukları 

cevaplara göre, geleneksel olarak önce realist ve anti-realist olarak ikiye ayrılmış ve daha 

sonra realizmin kendi içerisinde iki ve anti realizmin üç türü ayırt edilmiştir. İyilik, kötülük 

gibi ahlâkî değerlerin objektif bir varlığa sahip olup olmadığı sorusu realist ve anti realist 

teorileri birbirinden ayıran temel sorudur. Bu soruya realistler olumlu yanıt verirken anti-

realistler olumsuz yanıt verirler.62 Meta-etik teorileri bu açıdan şu şekilde sınıflandırabiliriz:63 

a) Realizm: 1) Naturalizm (İndirgemeci-Tanımlayıcı Meta-etik Teori), 2) Ahlâkî 

Sezgicilik (Naturalist Olmayan-İndirgemeci Olmayan-Tanımlayıcı Olmayan Meta-etik Teori) 

b) Anti-Realizm: 1) Sübjektif Teoriler [a- Özneci Sübjektif Teoriler, b- Toplumcu 

Sübjektif Teoriler], 2) Bilişselci Olmayan Teoriler (Non-Cognitivism) [a- Duyguculuk 

(Emotivism), b- Buyrukçuluk (Prescriptivizm)], 3) Nihilizm-Hata Teorisi 

                                                           
60 David O. Brink, Moral Realism and Foundations of Ethics, New York 1989, s.5; McCloskey, a.g.e., ss.5, 161. 
61 McCloskey, a.g.e., ss.2-3,5. 
62 Huemer, a.g.e., s.4; Miller, a.g.e., s.3; Tropman, a.g.e., s.3. 
63 Huemer, a.g.e, s.7; Tropman, a.g.e., s.18. 
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Bu sınıflandırma ahlâkla ilgili metafizik ve ontolojik sorunlar temele alınarak 

yapılmıştır ve meta-etikteki en temel ayrımın realizm ve anti-realizm arasındaki, ahlâkî 

değerlerin objektifliği hakkındaki ayrım olduğunu imâ etmektedir. Bu sınıflandırmaya göre 

naturalizm, sezgiciliğe sübjektif teorilerden daha yakın gözüktüğünden, naturalizm ve 

sezgicilik arasındaki anlaşmazlığın nispeten daha az olduğu zannedilebilir. Fakat bu durum 

yanıltıcıdır ve aslında meta-etikteki en temel ayrımın sezgicilikle diğer teoriler arasında 

olduğu söylenebilir. Çünkü, Huemer’in de belirttiği gibi, bu teoriler içerisinde değer olgu ve 

niteliklerine kendi başlarına ontolojik bir statü veren sadece sezgiciliktir. Diğer teoriler bu 

noktada ya indirgemecidirler (sübjektivizm, naturalizm gibi) ya da değersel olgu ve nitelikleri 

bütünüyle dışlayıcıdırlar (bilişselci olmayan teoriler ve nihilizm gibi). Buna göre sezgicilik 

ikici (dualist) bir metafizik anlayışı benimserken, diğer teoriler tekçi (monist) bir anlayışı 

benimsemişlerdir.64 Meta-etik teoriler bu şekilde, evrende ne tür olguların bulunduğu, kendi 

başlarına ahlâkî nitelik veya olguların bulunup bulunmadığı sorusuna verdikleri cevap 

açısından şematik olarak şu şekilde gruplandırılabilir65:   

a)  İkicilik (Dualizm): 1) Sezgicilik 

b) Tekçilik (Monizm): i) İndirgemecilik (Reductionism): 1-Sübjektif Teoriler, 2-

Naturalizm 

            ii) Dışlayıcılık (Eliminativism): 1-Bilişselci Olmayan Teoriler, 2- Nihilizm 

                            

Bu sınıflandırmada ikicilik, dünyanın yapısında değersel olgular (veya nitelikler) ve 

değersel olmayan olgular şeklinde temelde farklı iki tür olgu veya nitelik sınıfı bulunduğunu 

savunan görüştür. Bu görüşü sadece sezgiciler savunurlar. Diğer bütün teoriler tekçidirler, 

yani onlara göre dünyada sadece bir tür olgu sınıfı bulunur o da değersel olmayan türdendir; 

bu olguların üzerinde, onlardan ayrı bir tür olarak hiçbir değer olgusu yoktur. Bu ya hiçbir 

değer olgusunun olmadığını (değerleri yok sayma) ya da değer olgularının bütünüyle değersel 

olmayan olgular aracılığıyla açıklanabileceğini (indirgemecilik) imâ eder. Bu durumda 

sübjektif teoriler ve naturalizm aslında birbirine çok yakındırlar; onlar iyiliğin başka bir şeye 

indirgenebileceği konusunda aynı fikirdedirler, sadece bir kişinin psikolojik tutumu veya bir 

toplumun kabullerinin iyiliğin kendisine indirgenebileceği olgular arasında olup olmadığı 

konusunda farklı düşünürler.66    

                                                           
64 Huemer, a.g.e., s.7. 
65

 A.g.e., s.8. 
66 Aynı yer. 
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Ahlâkî sezgiciliğin son dönemdeki savunucularından Huemer’e göre yukarıda verilen 

şablon, meta-etik teorilerin birbirlerine karşı konumunu daha iyi görmek açısından, geleneksel 

şablondan daha açıklayıcıdır. Çünkü bu şablon,  “dünyada ne vardır?” sorusunu merkeze 

almaktadır. Ve sezgiciler dünya hakkındaki görüşlerinde diğerlerinden temelde ayrılırlar. 

Sübjektif teorilerin savunucuları, naturalistler, bilişselci olmayan teorileri savunanlar ve 

nihilistler dünya hakkındaki temel görüşlerinde hepsi aynı fikirdedirler, zîra onlar kendi 

başlarına değersel olguların bulunmadığı konusunda ve değersel olmayan olguların ne olduğu 

konusunda aynı görüşlere sahiptirler ve hepsi bu değersel olmayan olguları doğal olgularla 

sınırlandırmışlardır. Huemer’e göre bu dört tekçi görüş arasındaki tartışmanın semantik bir 

tartışmadan ibaret olduğu söylenebilir. Onların farklılığı olgu, dil ve düşünce arasındaki 

şemalandırmalar hakkındadır. Bu tespit diğer tekçi görüşlerden değersel ifadelerin dünya 

hakkında önermeler ifade etmediğini savunarak ayrılan, bilişselci olmayan teorilerin 

durumunda çok açıktır. Naturalistler ve sübjektif teorilerin savunucuları arasındaki 

anlaşmazlık da aslında, onlar değersel olmayan olguların ne olduğu konusunda 

anlaştıklarından, iyi kelimesinin hangi değersel olmayan olgu veya nitelikleri belirttiği 

konusundadır. Nihilistler bile indirgemecilerden sadece semantik zeminlerde ayrılırlar. Onlar 

genel olarak kabul edilmiş, değersel olmayan olguların,  değersel yargıları doğru kılıp 

kılmadığı konusunda birbirlerinden ayrılırlar. Nihilistler hiçbir şeyin iyi olmadığını, çünkü 

iyinin anlamının her hangi bir naturel veya psikolojik bir niteliği belirtmeyi engelleyecek 

şekilde olduğunu düşünürken, indirgemeciler bu semantik iddiayı kabul etmezler. Bu 

durumda,  evrenin yapısı hakkındaki metafizik ve ontolojik konuları öne alarak yapılan bu 

sınıflandırmaya göre, sezgiciliğin meta-etikteki diğer bütün teorilerden radikal bir şekilde 

ayrılmasının, eğer o temellendirilebilirse, onu özel bir şekilde önemli hale getireceği 

söylenebilir.67  Çünkü sadece sezgiciler, dünyanın doğal düzeninin üzerinde farklı bir ahlâkî 

gerçeklik boyutunu kabul etmektedir.68 

Meta-etik teorilere semantik sorun, ahlâkî bilgi ve temellendirme sorunu açısından 

baktığımız zaman ise şu şekilde bir sınıflandırma yapmak mümkündür:69 

a. Bilişselcilik (Cognitivism) (“Ahlâkî yargıların bir doğruluk değeri vardır ve ahlâkî 

bilgi mümkündür” tezini savunan teoriler): 1. Naturalizm, 2. Sübjektif Teoriler, 3. Ahlâkî 

Sezgicilik 4. Nihilizm (Hata Teorisi) 

                                                           
67 A.g.e., s.9. 
68 Robert L.Holmes, Basic Moral Philosophy, Canada 2007,s.187. 
69 Tom L. Beauchamp, Philosophical Ethics, An Introduction to Moral Philosophy, New York 1982, s.359; 
Pojman, a.g.e., s.224; Taylor, a.g.e.,  s.116. 
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b. Bilişselci Olmayan Teoriler (“Ahlâkî yargıların bir doğruluk değeri yoktur” 

görüşünü savunan teoriler): 1. Duyguculuk (Emotivism), 2. Buyrukçuluk (Prescriptivism) 

Meta-etik teorileri sınıflandırmada başvurulan kriterlerden birisi de onların, ahlâkî 

niteliklerin ahlâkî alana ait olmayan niteliklere indirgenip indirgenemeyeceği ve bununla 

bağlantılı olan ahlâkî terimlerin ve yargıların ahlâkî alana ait olmayan (non-moral) terim veya 

yargılarla tanımlanıp tanımlanamayacağı sorularına verdikleri cevapla belirlenmektedir. Buna 

göre, ahlâkî niteliklerin ahlâkî alana ait olmayan niteliklere indirgenebileceğini ve ahlâkî 

terimlerin ahlâkî alana ait olmayan terimlerle tanımlanabileceğini savunan görüşlere 

“indirgemeci” (reductionist) veya tanımlayıcı (definist), bu görüşü reddeden görüşlere ise 

“indirgemeci olmayan” (non-reductionist) veya “tanımlayıcı olmayan” (non-definist) ismi 

verilir. Bu ayrım, yukarıdaki, ahlâkî yargıların bilgisel değerini kabul edip etmeme açısından 

yapılan ayrımla birlikte düşünüldüğünde şu dörtlü ayrım ortaya çıkacaktır:70 

1. Bilişselci -Tanımlayıcı Teoriler (Cognitivist Definist): Naturalizm 

2. Bilişselci Olan -Tanımlayıcı Olmayan Teoriler (Cognitivist Non-Definism): Ahlâkî 

Sezgicilik, Nihilizm-Hata Teorisi 

3. Bilişselci Olmayan- Tanımlayıcı Teoriler (Non-Cognitivist–Definist) : Duyguculuk, 

Buyrukçuluk 

4. Bilişselci Olmayan-Tanımlayıcı Olmayan Teoriler (Non-Cognitivist, Non-Definist) 

 Bütün bu farklı sınıflandırmaları birlikte düşündüğümüzde ahlâkî sezgiciliğin 

indirgemeci ve taımlayıcı olmayan,  bilişselci, realist bir meta-etik teori olduğunu 

görmekteyiz. 

                                                           
70 Garner and Rosen, a.g.e., s.220. 
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I. BÖLÜM 

GENEL OLARAK META-ETİK TEORİLER VE ALTERNATİF META-ETİK 
TEORİLERİN ELEŞTİRİSİ 

            I.GENEL OLARAK META-ETİK TEORİLER 

A.Realist Meta-Etik Teoriler 

Realist bir ahlâk teorisi, ahlâkî nitelik ve olguların gerçekten var olduğunu, onların 

varlığının insanların onlara yönelik fikirlerinden bağımsız olduğunu ve onlar hakkındaki bazı 

yargıların bizim onlara inanıp inanmamamızdan, onlara yönelik duygu ve tutumlarımızdan 

bağımsız bir şekilde objektif olarak doğru veya yanlış olabileceğini savunur. Realizme göre 

ahlâkî doğrular aynen, mantık veya fiziğin doğruları gibi objektiftir, onların insanlar 

tarafından icat edilmesi söz konusu değildir. İnsanlar sadece bu objektif doğruları keşfederler. 

Realizmin ahlâk psikolojisi veya epistemolojisindeki karşılığı bilişselciliktir. Ahlâk hakkında 

realist bir anlayışı benimseyen meta-etik teoriler içerisinde, daha önce geçtiği gibi naturalizm 

ve ahlâkî sezgicilik yer almaktadır.71 Bilişselci ve bilişselci olmayan teoriler arasındaki 

tartışma da, aslında realizm ve anti-realizm tartışmasından kaynaklanmaktadır. Realistler 

ahlâkî yargıların objektif bir doğruluk değerine sahip olduğunu savunurlar. Anti-realistler ise 

ahlâkî yargıların objektif bir doğruluk değerine sahip olmadığını savunurlar. Buradaki anahtar 

nokta, ahlâkî yargıların dünya hakkındaki olgulara karşılık gelip gelmediğidir. Realist bir 

ahlâk anlayışı benimseyenler ahlâkî terimler ve yargılar için böyle bir karşılığı kabul ederken, 

anti-realistler bunu kabul etmezler.72 

1. Ahlâkî Naturalizm (Bilişselci-İndirgemeci-Tanımlayıcı Teori) 

Modern bilimin 17.yy.dan itibaren yükselmesiyle birlikte, ahlâk felsefesinde, deneysel 

bilimlerin dünya görüşü olarak değerlendirilebilecek olan “metafizik naturalizm” ile 

uzlaşabilir bir ahlâk anlayışını sunmaya yönelik yoğun bir istek ortaya çıkmıştır. Metafizik 

naturalizm, deneysel sorgulamaya açık olan alanın dışında hiçbir nesne, nitelik veya olgunun 

varolmadığını savunan genel metafizik doktrindir ve kısaca “naturalizm” diye de 

isimlendirilir. Naturalizme göre, bütün olgular, bizim duyularımız sayesinde kendileri ile 

etkileşime geçebileceğimiz doğal alana ait olgulardan ibarettir ve bütün cevherler ve nitelikler 

                                                           
71 Pojman, a.g.e., s.235;  Miller, a.g.e., s.4; Taylor, a.g.e., s.2; Landau  and Cuneo, a.g.e., s.3; Michael Smith, 
“Realism”, The Blackwell Guide to Ethical Theory, Ed. Hugh La Follette, New York 2000, s.15. 
72 Pojman, a.g.e., s.230; Sterling, a.g.e., s.xii. 
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de doğal (naturel) cevherler ve niteliklerden ibarettir. Bu naturalist anlayışa göre var olan 

bütün töz ve nitelikler doğal-fiziksel töz ve niteliklerle açıklanabilir ve bunlara yönelik bilgi 

de yine doğal niteliklerin bilgisi olan deney ve gözlemdir.73 Böylece naturalizm doğaüstü 

(supernaturel) olan her şeyi, fiziksel bedenlerden bağımsız olarak varolan ruhları veya 

gerçekliğin bir parçası olarak metafizik öz veya ideleri reddeder. Bu naturalist anlayış modern 

zamanlarda daha da yaygınlaşmış ve insan da sırf naturel ve fiziksel bir canlı olarak 

görülmeye başlamıştır. Bu durumda insan yaşamı için merkezî öneme sahip olan, ahlâkî 

inançlar, duygular ve tercihlerin de, insanın deneysel olarak açıklanabilir doğal koşul ve 

boyutlarından kaynaklanması gerektiği sonucu çıkarılmıştır.74 Naturalist olmayan bir görüşü 

savunan sezgici teoriye yönelik itirazların birçoğunun arkasında da böyle bir bakış açısının 

olduğu söylenebilir 

Ahlâkî naturalizmin, ahlâkî terimleri, istenilen şey, haz verici şey, mutluluğu artıran 

şey, yaşam süresini artıran şey gibi doğal nitelikler ile tanımlayan bütün indirgemeci ahlâk 

teorilerini ve sübjektivizmin değişik türlerini kapsayacak şekilde geniş bir tanımı yapılabilir. 

Fakat en yaygın anlamında,  etik naturalizm, objektif ahlâkî niteliklerin var olduğunu kabul 

eden, fakat onların psikoloji, sosyoloji gibi bilimlerin inceleyebileceği bir takım doğal nitelik 

ve olgulara indirgenebilir olduğunu savunan, ahlâkî kavramları doğal niteliklerle tanımlayan, 

ahlâkî olguların deneysel gözlemle bilinebileceğini savunan meta-etik görüştür. Buna göre 

ahlâkî naturalizmi savunan bir kişi, doğal düzen hakkındaki olgulardan ibaret olan, deneysel 

sorgulamaya açık olan ahlâkî olguların varolduğuna inanan “metafizik bir naturalisttir”.75 

Ahlâkî niteliklerin kendi başına bir tür olduğunu reddedip onları doğal niteliklere indirgediği 

için bu görüş “indirgemeci” bir karaktere sahiptir.76 Fakat naturalizmin indirgemeci olmayan, 

yani ahlâkî nitelikleri kendine has doğal nitelikler olarak gören bir şekli de benimsenebilir.  

Ayrıca, naturalizm, değer yargılarının olgusal yargılar aracılığıyla tanımlanabileceğini 

savunduğundan “tanımlayıcı” bir teoridir. Burada olgusal yargılar ile deneysel olarak 

doğrulanabilen ifadeler, değer yargıları ile ise değer biçmeye dayalı ifadeler kastedilmektedir. 

Buna göre naturalist bir görüşte ahlâkî terimlerin tanımlanmasında kullanılan tanımlayıcılar 

her zaman naturalist bir terim veya ifade olacaktır 77  

                                                           
73  Terry Horgan and Mark Timmons,  “New Wave Moral Realism Meets Moral Twin Earth”, Foundations of 
Ethics, An Anthology, Ed. Landau, Russ-Shafer and Terence Cuneo, Malden USA 2007, ss.495-496; Smith, 
a.g.m.,  s.23.  
74 Darwall, a.g.e.,  ss.27-28; Tropman, a.g.e., s.205. 
75 McCloskey, a.g.e., s.23; Ewing, a.g.e., s.90;  Darwall , a.g.e., s.28; Holmes, a.g.e., s.185; Peter Railton, 
“Moral Realism”, Twentieth Centruy Ethical Theory, Ed. Steven M.Cahn and Joram G.Haber, New Jersey 1995, 
s.675. 
76Charles R. Pigden, “Naturalism”, A Companion to Ethics, Ed. Peter Sınger, Australia 2004, s.421. 
77 Pojman, a.g.e., s.209; Darwall, a.g.e., s.36. 
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Naturalizmi en fazla eleştiren kişi olan Moore, naturalizmi savunan bir kişiyi  “iyi 

doğal bir objeye referansla tanımlanabilir” görüşünü kabul eden kişi olarak karakterize eder. 

Doğal bir obje veya nitelik de ona göre, doğal bilimler ve psikoloji tarafından incelenen 

niteliklerdir. Ona göre naturalizm etiğin doğal ve pozitif bir bilim olduğunu savunduğundan 

etiğin sonuçlarının da deneysel gözlem veya tümevarım yoluyla doğrulanabilir olduğu kabul 

edilecektir.78 Moore’dan sonraki düşünürler de naturalizmi bu şekilde tanımlamış ve 

naturalizmin ahlâkî yargıların, aslında, deneysel, olgusal ve bilimsel olduğunu ve onların da 

aynen doğal olgular hakkındaki yargılar gibi deney ve gözlem yoluyla test edilebileceğini 

savunduğuna vurgu yapmışlardır.79 Buna göre ahlâkî niteliklerin ve değerlerin doğal 

niteliklere indirgenebilir olduğu iddiasının bir sonucu olarak, naturalistler, tipik bir şekilde 

ahlâkî yargıların deneysel olarak temellendirilebilir olduğunu da savunurlar. Dolayısıyla 

onlara göre ahlâkî bir yargının doğruluğu veya yanlışlığını ortaya çıkarmak için yapılması 

gereken şey, aynen doğal bilimlerde olduğu gibi, deney ve tecrübeye başvurmaktır.80  

Özellikle bilimsel çevrelerde yaygın bir şekilde kabul görmüş olan naturalizm, ahlâkî 

olguları doğal olgularla özdeş gördüğünden, bu teoriye göre ahlâkî değer biçmeler, onların 

doğal olayların değerlendirilmesinin ötesinde başka anlamı olmayacak şekilde, doğal dünya 

hakkındaki yargılar olacak ve onların bir şeylere atfettiği ahlâkî nitelikler de doğanın değişik 

boyutlarından ibaret olacaktır. Dolayısıyla doğal nitelikler ve ahlâkî nitelikler, bu teoriye 

göre,  aslında tek ve aynı şeye referansta bulunmaktadır.81 Geleneksel olarak, naturalistler, iyi, 

doğru, yanlış gibi ahlâkî kavramların ahlâkî alana ait olmayan kavramlarla 

tanımlanabileceğini savunmalarına rağmen, onlar arasında ahlâkî niteliklerin kendilerine 

indirgeneceği doğal niteliğin ve ahlâkî kavramların kendileriyle tanımlanacağı doğal 

terimlerin ne olduğu konusunda anlaşmazlık vardır. Bu konuda onlar iyiliğin, insan sağlığını, 

mutluluğunu artıran şey, insanların isteklerini tatmin eden, hazzı artıran, insanların onayladığı 

şey vb. olarak tanımlanabileceği şeklinde değişik görüşler sunmuşlardır. Örneğin ahlâkî iyi ve 

kötüyü zevke müracaatla tanımlamaya çalışan Bentham’ın, yararcı etiğine dayanak olarak en 

basit haliyle bu tür bir naturalist meta-etik anlayışı benimsediği söylenebilir.82 Naturalistlerin 

ahlâkî niteliklerin doğal niteliklere indirgenebileceği ve ahlâkî terimlerin doğal terimlerle 

tanımlanabileceği sonucuna, genel olarak, değerin doğasının, değerlendirmenin doğası 

tarafından belirlendiği, değerin değerlendirilmiş olmak açısından anlaşılması gerektiği 
                                                           
78 Moore, a.g.e., s.26. 
79 Garner and Rosen, a.g.e., s.238; Horgan and Timmons,  a.g.m., s.496; Holmes, a.g.e., s.170. 
80 Beauchamp, a.g.e., s.339; Huemer, a.g.e., s.7; Landau and  Cuneo,  a.g.e., s.158; Smith, a.g.m., s.23. 
81 Brink, a.g.e., s.157; Ewing, a.g.e., s.111; Darwall, a.g.e., s.30. 
82 Garner and Rosen, a.g.e.,s.254; Jonathan Dancy,  “Intuitionism”,  A Companion to Ethics, Ed. Peter Sınger, 
Australia  2004, s.413; Beauchamp, a.g.e., s.340. 
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varsayımına dayanarak ulaştıklarını söylemek mümkündür. Burada değerlendirme, isteme 

gibi psikolojik bir olgu ile özdeşleştirilmiştir ve böylece naturalistler değerlendirmeden önce 

herhangi bir değerin varlığını ve bilgisini kabul etme durumundan kurtulmuşlardır.83  

Naturalizmin karşılaştığı en ciddi sorun doğal niteliğin ne demek olduğunu açıklığa 

kavuşturma hususunda ortaya çıkmaktadır. Bu konuda naturalistler arasında, doğal olan ve 

doğal olmayan nitelikler arasında ayrım yapmayı sağlayabilecek, fakat aynı zamanda 

doğallığı tartışılmayan nitelikleri de dışlamayan uzlaşımsal bir tanım yoktur.84 Ayrıca 

naturalist görüşler arasında iyiliğin hangi doğal nitelikle özdeşleştirileceği konusunda da her 

hangi bir uzlaşma yoktur.  Bu tür eleştirilerden kurtulmak için son zamanlarda ahlâkî 

nitelikleri tek bir doğal nitelikle değil de birden fazla doğal niteliğin bir kümesi ile 

özdeşleştirmeye çalışan naturalist görüşler ileri sürülmüştür. Bu teorilere göre ahlâkî 

nitelikleri gerçekleştiren tek bir doğal nitelik değildir, aynı ahlâkî nitelik birden fazla doğal 

nitelik tarafından gerçekleştirilebilir.85 Örneğin, bu tür bir görüşü savunan Richard Boyd, 

ahlâkî nitelikleri insanın biyolojik, psikolojik veya sosyal ihtiyaçlarının bir kümesini tatmin 

eden bir nitelik olarak açıklamaya çalışmıştır. Ona göre böyle bir teori ile ahlâkî inanç ve 

metodların objektiflik, kişiler arasılık ve deneysellik açısından bilimsel inanç ve metodlara 

çok benzediği görülecektir. O, bu tür bir teori ile naturalist -realist bir teorinin imkânını ortaya 

koymayı ve onu bir takım eleştirilere karşı savunmayı hedeflemiştir.86 

Naturalist teorilerin bir takım eksikliklerini gidermek üzere geliştirilen teorilerden 

başka birisi olan ve “eğilim teorisi” diye isimlendirilen teori ahlâkî yargıların anlamı 

konusunda aşağıdaki tanımı ileri sürer: 

“X iyidir”= “X Benim onu onaylamama yönelik bir eğilime sahiptir.”87  

Böyle bir tanımla eğilim teorisi, sübjektifliğe düşmekten kurtulmaya çalışmıştır, çünkü 

bir obje ona yönelik bir onaylama tutumuna sahip olan bir kişi bulunmasa da böyle bir 

onaylamayı ortaya çıkarma kapasitesine sahip olabilir. Dolayısıyla böyle bir kapasiteye sahip 

olan bir objenin onun hakkında onaylama tutumunda bulunan hiç kimse olmadan da iyi 

olduğu söylenebilecektir. Örneğin Edward Westermack’ı, onu eğilim teorisinin bir türünü 

savunan bir naturalist olarak değerlendirmek mümkündür. O, sübjektif olmayan naturalist bir 

                                                           
83 Huemer, a.g.e., s.6; Ewing, a.g.e., s.91; Darwall, a.g.e., s.31. 
84 Tropman, a.g.e., s.206. 
85 Landau and Cuneo,  a.g.e., s.160. 
86 Richard N.Boyd, “How To Be a Moral Realist”,  Foundations of Ethics, An Anthology, Ed. Russ-Shafer 
Landau and Terence Cuneo, Malden USA 2007, ss.164-175. 
87 Edward A.Westermarck, “Moral Emotion and Moral Judgment”, The Moral Judgment, Readings in 
Contemporary Meta-Ethics, Ed. Paul W.Taylor,  New Jersey 1963, s.66. 
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teori geliştirmeye çalışmıştır.88 Fakat o, iyilik veya kötülüğün objelerin doğasına ait bir takım 

objektif nitelikler olduğunu da reddeder. Sonuçta ona göre bir şeyi iyi veya kötü yapan 

insanların ona yönelik duyguları olduğundan onun görüşünün hâlâ sübjektif bir görüş olduğu 

söylenebilir.89 

Eğilim teorisi diye isimlendirilen teorilerin daha gelişmiş bir türü olan ve  “duyusal 

tepkici” (sensibility teorisi) diye isimlendirilen teori de naturalist teoriler içerisinde yer 

almaktadır. Bu teoriye göre öznenin bir takım tepkileri sonucu otaya çıkan niteliklerle (tepki 

bağımlı), öznenin tepkilerinden tamamen bağımsız olan nitelikler arasında ayrım yapılabilir. 

Örneğin “karelik” niteliği birinci niteliklere örnekken, “kırmızılık” ikinci tür bir niteliktir. Bu 

teorinin savunucuları ahlâkî nitelikleri de “tepki bağımlı” nitelikler olarak ele almışlardır.90 

Örneğin değer niteliklerini Locke’un (1632-1704) ikincil nitelikler olarak isimlendirdiği, 

renkler gibi, insanlarda belirli duygusal etkiler uyandırma kapasitesinden ibaret nitelikler 

olarak açıklamaya çalışan John McDowell (1942-)’in meta-etik görüşleri bu tür teorilere 

örnek gösterilebilir.91 

Evrimci etiğin en önemli temsilcisi olarak görülen Herbert Spencer’in (1820-1903) 

ahlâk görüşleri de eğilimci olmayan naturalist teorinin örneğini oluşturur. Bu görüşe göre iyi 

olarak isimlendirilen eylem, nispeten daha fazla evrimleşmiş olan, kötü eylem ise, daha az 

evrimleşmiş olandır.92  

John Dewey’in (1859-1952) “araçcılık” (instrumentalism) olarak isimlendirilen ahlâk 

teorisinin de naturalist bir meta-etik görüşe dayandığı söylenebilir. Bu teorinin araççılık 

olarak isimlendirilmesinin sebebi, onun iyi olarak değerlendirilen her şeyin bir amaç için araç 

olarak iyi olduğunu savunmasındandır. Bu teoriye göre bir şey başka bir iyi şeyi 

gerçekleştirmekte araçsal bir değere sahip olmakla, o da yine başka bir iyi şeye aracılık 

etmekle iyi olur.93 Buna göre ahlâklılık, sonuçlarına bakmaksızın, belirli mutlak davranış 

kurallarını takip etmekten ibaret değildir. Yine ahlâklılık, insan varlığı için değişmez bir amaç 

olarak mutluluğun belirli bir miktarını ortaya çıkarmaktan da ibaret değildir. Yaşam sürekli 

devam eden bir etkinliktir ve ahlâkî yargılar karşılaşılan pratik sorunlara göre oluşturulur. 

Onların haklılığı, pratik yaşamda karşılaşılan zorluk ve çatışmaları aşmadaki başarılarına 

                                                           
88Westermarck, a.g.m., s.65;  Garner and Rosen, a.g.e., ss. 246-247. 
89 Taylor, a.g.e., s.58. 
90 Landau and Cuneo,  a.g.e., ss.132-133. 
91 John McDowell, “Values and Secondary Qualities”,  Foundations of Ethics, An Anthology, Ed.  Russ-Shafer 
Landau and Terence Cuneo, Mandel USA 2007, ss.137-144. 
92 Beauchamp, a.g.e., s.340. 
93 John Dewey, “Theory of Valuation”, The Moral Judgment, Readings in Contemporary Meta-Ethics, Ed. Paul 
W.Taylor, New Jersey 1963, s.173. 
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bağlıdır. Bu şekilde bu teori, ahlâkî yargıların, ortaya çıktıkları sorun alanı ve pragmatik 

bağlam göz önünde bulundurulmadan anlaşılamayacağını ve temellendirilemeyeceğini kabul 

ettiğinden, “bağlamcılık” (contextualism) olarak da isimlendirilir. Bu teorinin diğer meta-etik 

teorilerle karşılaştırıldığında naturalist teoriler arasında değerlendirilmesinin sebebi, 

Dewey’in doğru, yanlış, iyi ve kötü hakkındaki bütün bilgilerin deneysel bilgi olduğunu 

savunmasıdır. Bu teoriye göre, nasıl yaşanılması gerektiğinin bilgisinin temel araçlarını 

sağlayan, bilimin tümevarımsal metodudur. Nasılki teorik sorunlar bilimsel düşünmenin 

uygulanması ile çözülebiliyorsa, pratik sorunlar da aynı şekilde bilimsel düşüncenin 

uygulanması ile çözülebilir. Buna göre geniş anlamda bütün ahlâkî yargılar, deneysel olarak 

doğrulanabilirdir.94 Bütün bu sebeplerle, Dewey’in teorisi, naturalist-bilişselci bir meta-etik 

teori olarak ele alınabilir.95 

20.yy. sonlarında ahlâkî naturalizmin başka bir türü güç kazanmaya başlamıştır. Bu 

anlayışa göre iyi kelimesinin anlamı “değersel olmayan” terimlerle açıklanamasa da, iyiliğin 

kendisinin ne olduğu değersel olmayan terimler içerisinde açıklanabilir. Buna göre örneğin, 

iyilik kavramı herhangi bir naturalist (deneysel bilimlerin konu alanına ait) kavramdan farklı 

olsa da, iyilik niteliğinin kendisi naturel bir niteliktir. Dolayısıyla ahlâkî kavramlarla onlarla 

eşleştirilen doğal kavramlar birbirine indirgenemez olsa da, onların referansta bulunduğu 

nitelik aynı doğal niteliktir.96 Bu modern naturalistler, değersel nitelikler hakkındaki 

görüşlerini sıcaklığın, sesin veya suyun doğası hakkındaki bilimsel teorilerle benzerlik 

kurarak açıklarlar. Örneğin, su kelimesi, “molekülleri iki hidrojen bir oksijen içeren kimyasal 

bileşik” ifadesi ile eş anlamlı değildir. Bunu insanların “bana bir bardak su ver” cümlesini 

kimya bilmeden de anlayabilmesinden çıkarabiliriz. Fakat suyun kendisi “iki hidrojen bir 

oksijenden” ibarettir. Modern naturalistlere göre iyinin ne olduğu da, buna benzer şekilde 

değersel olmayan bir dil kullanılarak açıklanabilir. Ve bu açıklamanın doğruluğunun iyi 

kavramının anlamından çıkması zorunlu değildir. Bu durumda ahlâkî yargılar gözlem 

temeline dayanılarak bilinebilmesi de mümkün olacaktır.97 “Sentetik naturalizm” diye de 

isimlendirilen bu modern naturalist görüşün savunucularından birisi Allan Gibbard (1942-)dır. 

Ona göre kavramlar ve o kavramların referansta bulunduğu nitelikleri birbirinden ayırt etmek 

gerekir. O, Moore’un indirgemeci naturalistlere eleştirisinin haklı olduğunu, ahlâkî 

kavramların doğal kavramlarla tanımlanamayacağını kabul etmiştir. Fakat ona göre doğal 
                                                           
94 A.g.m., s.174. 
95 Taylor, a.g.e., s.162. 
96Gibbard, a.g.m.,  s.323; Ayrıca Bkz. Nicholas L Sturgeon,  “Moral Explanations”, Foundations of Ethics, An 
Anthology Ed. Russ-Shafer  Landau and Terence Cuneo, Malden USA 2007, s.343; Pigden, a.g.m.,  s.428. 
97 Huemer, a.g.e., s.7; Tropman, a.g.e., s.88; Landau  and Cuneo,  a.g.e., s.456; Horgan and Timmons,  
a.g.m.,s.497; Holmes, a.g.e., s.204; Thomas L. Carson, Value and Good Life, Indiana USA 2000, s.193. 
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kavramlar da ahlâkî kavramlar da doğal bir nitelik tarafından oluşturulan “ahlâklı 

davranmayan kişilik-gereklilik” niteliğine referansta bulunmaktadır. Ona göre iyilik niteliği 

de, biz bu doğal niteliğin ne olduğunu bilmesek de doğal bir niteliktir.98 Bu tür naturalist 

teoriler, her ne kadar analitik indirgemeci teorilere yöneltilen eleştirilerin bir kımından 

kurtulmuşsa da, ilerleyen bölümlerde görüleceği gibi, bu tür teorilere yönelik hâlâ ciddi 

eleştiriler vardır.  

2.Ahlâkî Sezgicilik  

Realist bir ahlâk anlayışını savunan, ahlâkî sezgicilik, ahlâkî olguların doğası, ahlâkî 

yargıların anlamı, ahlâkî bilgi gibi konularda kendisine has tezleri olan bir meta-etik teoridir. 

Sezgicilik, ahlâkî niteliklerin objektif olduğunu ve onların başka niteliklere indirgenemez 

olduğunu savunur. Buna göre iyi kavramı, bizim bir şeye karşı tutumlarımızdan bağımsız 

olarak, bazı şeylerin sahip olduğu naturel olmayan bir niteliğe referansta bulunur ve bu 

niteliğin ne olduğu değersel bir dil (iyi, ahlâkî zorunluluk vb.) kullanılmadan söylenilemez. 

Sezgiciler insanların tutum veya inançlarından bağımsız bir şekilde var olan ahlâkî olguların 

ve doğruların varlığını kabul etmekle realist bir anlayışı benimsemiş olurlar. Yine realist bir 

anlayışı benimseyen naturalistlere karşıt olarak sezgiciler, ahlâkî niteliklerin naturel 

niteliklere indirgenemeyeceğini, onların kendi başlarına ayrı bir tür olduğunu savunurlar.99 

Sezgiciliğin buna ilave olarak epistemeolojik bir tezi vardır ve ismini de buradan alır. Bu teze 

göre en azından bazı ahlâkî doğrular sezgisel olarak bilinebilir. Burada sezgi kelimesi yoruma 

açıktır ve yanlış anlamalara sebep olmaktadır. Sezgiciler genellikle sezgi, sezgisel bilgi 

ifadeleriyle, bazı ahlâkî doğruların diğer doğrular temeli üzerine dayanılarak değil de, 

doğrudan doğruya, çıkarımsal olmayan bir tarzda, apriori olarak bilinebilmesini kastederler.100 

Her ikisi de realist bir anlayışı benimseyen naturalistler ve sezgiciler iki noktada 

birbirlerinden ayrılırlar: a) Metafizik ve ontolojik açıdan, onlar değersel niteliklerin 

indirgenebilir olup olmadığı konusunda ayrılırlar. b) Epistemolojik açıdan ise onlar ahlâkî 

bilginin deneysel olup olmadığı konusunda ayrılırlar. Değerin indirgenemez bir nitelik 

olduğunu savunan sezgici filozoflar, bu niteliğin bilgisi için sezgiye başvurmuşlardır; değerin 

naturel niteliklere indirgenebileceğini düşünen naturalistler ise ahlâkî bilgiyi her zaman 

deneye başvurarak açıklamaya çalışmışlardır.101 

                                                           
98 Gibbard, a.g.e., s.323; Allan Gibbard, “The Reasons of a Living Being”,  Foundations of Ethics, An 
Anthology, Ed. Russ-Shafer Landau and Terence Cuneo, Malden USA 2007, s.75. 
99 Miller, a.g.e., s.4. 
100 Huemer, a.g.e., s.6; Frankena, a.g.e., s.103.  
101  Huemer, a.g.e., s.7; Beauchamp, a.g.e., s.352. 
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İlerleyen bölümlerde daha detaylı bir şekilde ele alacağımız ahlâkî sezgicilik teorisinin 

diğer meta-etik teorilere karşı tavrını ortaya koymanın,  onun meta-etikteki yerinin daha iyi 

anlaşılmasını sağlayacağı kanaatindeyiz. Buna göre sezgici meta-etik teori diğer meta-etik 

teorilerin görüşlerini reddederek aşağıdaki tezleri kabul eder: 

1. Değersel yargılar doğru veya yanlış olması mümkün olan önermeleri ifade 

ederler.(Bilişselci Olmayan Teorilerin Reddi) 

2. Ahlâkî yargılar her zaman yanlış değildir. (Nihilizmin Reddi) 

3. Değersel bir yargının doğruluğu veya yanlışlığı sübjektif veya rölatif 

değildir.(Sübjektif Teorilerin Reddi) 

4.  Değersel olgular, değersel olmayan olgulara indirgenemez ve sadece gözlemle 

bilinemez. (Naturalizmin Reddi) 

5.  Bazı değersel yargılar objektif olarak doğrudur. 

6.  Gözleme dayanarak bilinemeyecek olan indirgenemez değer olguları vardır ve bu 

değer olgularına karşılık gelen bazı temel ahlâkî doğrular kendiliğinden apaçıktır ve sezgi 

yoluyla, apriori olarak bilinebilir.102 

Görüldüğü gibi sezgicilik diğer bütün teorilerin tezlerine karşıt olan tezleri 

savunmuşlardır. Bu durumun iki açıdan önemli olduğunu söyleyebiliriz. İlk olarak 

sezgiciliğin diğer teorilerin tezlerini reddetmesi onun kendisine has bir konumunun olduğunu 

göstermektedir. İkinci olarak, sezgicilik diğer meta-etik teorilerin temel tezlerini 

reddettiğinden, alternatif meta-etik teorilerin başarısızlığını ortaya koyan kanıtların, bu 

teorilere karşıt tezleri savunan sezgiciliğin lehinde bir durumu ortaya çıkardığı söylenebilir. 

B.Anti-Realist Meta-Etik Teoriler 

Ahlâkî realizm genel metafizik realizmin özel bir durumu olarak şu şekilde 

formulleştirilebilir: a) Ahlâkî olgular ve doğrular vardır ve b) Bu olgular ve doğrular onlara 

yönelik her hangi bir kanıttan, inançtan veya tutumdan bağımsızdır. Bu iki önerme ahlâkî 

realizmin zorunlu ve yeterli koşullarını sağlamasa da onun temel özünü ifade eder ve onu 

diğer meta-etik görüşlerden ayırt etmek için yeterlidir.  Ahlâkî realizm bu şekilde belirlenince, 

bu iki önermeyi kabul etmeyen görüşler anti-realist olarak isimlendirilebilecektir.103  

Ahlâkî realizmin karşıtları genel olarak iki gruba ayrılabilir, birinci grupta ahlâkî 

olguların ve doğru ahlâkî önermelerin varlığını kabul ettiği için bilişselci olan, fakat realizmin 

yukarıdaki ikinci öncülünü reddederek bu olguların bizim tutumlarımız veya bir toplumun 
                                                           
102  Huemer, a.g.e., s.231; Holmes, a.g.e., s.190. 
103  Brink,  a.g.e., s.18; Smith,a.g.m., s. 402; Holmes, a.g.e., s.188. 
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ahlâkî inançları tarafından oluşturulduğunu iddia eden sübjektif görüşler yer alır. İkinci grupta 

ise realizmin birinci kabulünü, yani ahlâkî olguların ve doğruların varlığını bütünüyle 

reddeden nihilistler ve bilişselci olmayan teoriler yer alır. Ahlâkî realizmin geleneksel ve en 

sert karşıtları ahlâkî olguların, doğru ahlâkî yargıların varlığını ve sonuç olarak her hangi bir 

ahlâkî bilginin imkânını bütünüyle reddeden nihilistler ve bilişselci olmayan görüşlerin 

savunucuları olmuştur. Bu açıdan bu son teorilerin savunucularını “ahlâkî septikler” olarak 

isimlendirmek de mümkündür.104 

 1.Sübjektif ve Rölatif Teoriler 

Sübjektif teoriler ahlâkî niteliklerin sübjektif olduğunu ve bu ahlâkî niteliklerin 

psikolojik olgulara veya toplumsal uzlaşımlara indirgenebileceğini savunur. Bu görüşe göre, 

bir objenin iyi olması bazı insanların veya grupların onlara yönelik belirli psikolojik tutum 

veya reaksiyonlarının (istek, ilgi, onaylama vb.) olması anlamına gelir. Ahlâkî yargılarda 

bulunan insanların yaptığı tek şey kendi kişisel duygu ve isteklerini ifade etmekten ibarettir. 

Bunun dışında hiçbir objektif ahlâkî olgu ve doğru yoktur. Bu teorilere göre ahlâkî nitelikler 

bir takım psikolojik doğal niteliklere indirgenebileceğinden ahlâkî doğrular algı veya iç 

gözlem ile bilinebilecektir. Yani bu tür teoriler ahlâkî bilginin deney ve gözleme dayalı bir 

bilgi olduğunu kabul edecektir.105 Dolayısıyla, onlar ahlâkî olguları insan psikolojisine ait bir 

takım doğal olgulara indirgediğinden ve ahlâkî yargıların deneysel gözleme başvurarak 

temellendirilebileceğini savunduğundan bu tür teorileri de naturalist teoriler içerisinde 

değerlendirmek mümkündür.106 Fakat ahlâkî realizm, insanın tutum ve inançlarından 

bağımsız, objektif ahlâkî olguların varlığını kabul ettiğinden ve sübjektif teoriler bunu 

reddettiğinden bu tür teorileri, anti-realist teoriler arasında değerlendirmenin daha uygun 

olacağı kanaatindeyiz. 

 Ahlâkî niteliklerin sübjektif olduğunu savunan bu tür teorilerin anladığı şekliyle 

sübjektifliği daha anlaşılır kılmak için şunlar söylenebilir: Huemer’e göre eğer bir şeyin 

herhangi bir niteliğe sahip olması veya olmaması, en azından kısmen, oluşumsal olarak 

herhangi bir gözlemcinin o şeye karşı sahip olduğu veya olacağı psikolojik tutum veya yanıta 

bağlı ise söz konusu nitelik sübjektiftir. Objektif bir nitelik ise gözlemcinin ona yönelik 

tutumlarından bağımsız olan bir niteliktir. Örneğin, “komiklik” niteliği sübjektif bir niteliktir, 

çünkü bir şeyin komik olup olmaması karşıdaki özneye göre değişir, eğer bir şeye hiç kimse 

gülmüyorsa o şey komik değildir. Bir şeyin komik olması, öznenin ona yönelik tutumu 
                                                           
104 Smith, a.g.m., s. 403; Brink,  a.g.e., s.18. 
105 Sterling, a.g.e., s.xiii; Huemer, a.g.e., s.48; James  Rachels,  “Subjectivism”, A Companion to Ethics, Ed. 
Peter Sınger, Malden/ USA 2004, s.428. 
106 Beauchamp, a.g.e., s.340. 
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tarafından belirlenir. Fakat örneğin  “karelik” niteliği öznenin tutumlarına göre değişmeyen 

objektif bir niteliktir. Çünkü bir şeyin kare olması veya olmaması için hiç kimsenin onun 

hakkında belirli bir duyguya veya düşünceye sahip olmasına gerek yoktur.107  

Buna göre, sübjektif ahlâk anlayışları, bir şeyin ahlâkî anlamda iyi olmasının bazı 

birey veya grupların ona yönelik bazı tutumlar alması anlamına geldiğini savunur.108  Örneğin 

Hume (1711-1776) dış dünyadaki herhangi bir ahlâkî eylemi incelediğimizde onda iyilik, 

erdemlilik veya kötülük şeklinde herhangi bir ahlâkî nitelik bulamayacağımızı bu nitelikleri 

ancak bizde bu eyleme yönelik olarak uyanan onama veya kınama duygularında 

bulabileceğimizi savunduğunda bu tür sübjektif bir anlayışı ortaya koymuştur. O, ahlâkî 

ilkelerin eylemi doğrudan güdüleyici olması gerektiği ve aklın bu tür bir etki sağlama 

gücünün olmadığı öncüllerinden hareketle, ahlâkî ilkelerin kaynağının duygusal tepkiler 

olduğu sonucunu çıkarmıştır.109  

Sübjektif görüşler, hiçbir ahlâkî doğrunun veya olgunun bulunmadığı görüşü ile 

karıştırılmamalıdır. Sübjektif görüşlerin savunucuları ahlâkî olgu veya doğruların varlığını 

kabul ederler, fakat bunların objektif olmadığını, kişiye vaya topluma göreli olduğunu 

savunurlar. Bu anlamda sübjektif görüşleri değerler hakkında indirgemeciliğin bir türü olarak 

görmek doğru olacaktır.110  

Sübjektif teorilerin, bir şeyin iyi olmasının onun herhangi sübjektif bir ilginin objesi 

olmasına bağlı olduğunu mu savundukları, yoksa onun iyi olmasının söz konusu ilginin objesi 

olmaktan mı ibaret olduğu konusunda net olmaları gerekir. Çünkü bir şeyin iyi olmasının 

onların ilgi objesi olma niteliğine dayanan ekstra bir nitelik olması ile onun iyiliğinin ilgi veya 

istek objesi olmaktan ibaret olması farklı şeylerdir. Çünkü birinci durum hangi şeylerin iyi 

olduğu hakkında bir sorun iken, ikincisi ahlâkî terimlerin anlamı ve ahlâkî niteliklerin doğası 

hakkındadır. Burada ele alınan sübjektiflik ikinci durumdaki gibi bir sübjektifliktir. 

Dolayısıyla söz konusu sübjektif anlayışların “neyin iyi olarak kabul edildiği” hakkında değil, 

“iyinin ne olduğu” hakkında olduğuna dikkat etmek gerekir. Bu görüşler bir şeyin iyi olarak 

kabul görmesinin, onun birileri tarafından onaylanması olduğunu savunmaz, aksine o şeyin iyi 

olmasının birileri tarafından onaylanmasından başka anlamının olmadığını ileri sürer. Bu tür 

bir sübjektif anlayışa göre, iyilik belirli bir tutumun, isteğin objesi olmaktan ibarettir ve ahlâkî 

                                                           
107 Huemer, a.g.e., s. 3. 
108 Paul Edwards, “The Case Against Naive Subjectivism”, The Moral Judgment, Readings in Contemporary 
Meta-Ethics, ed. Paul W. Taylor, New Jersey 1963, ss. 99. 
109 David Hume, A Treatise of Human Nature, London 1951, s. 456; Rachels, a.g.m., s. 432. 
110  Huemer, a.g.e., s. 49. 
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terimler belirli tutumlara referansta bulunmak için kullanılır. 111 Sübjektif teorilere göre ahlâkî 

bir yargı aşağıdaki ifadelere indirgenebilir. Bu teorilere göre, bu ifadeler, aynı şeye referansta 

bulunmak anlamında eş anlamlıdır: 

1. “X iyidir”= “Ben X’i onaylıyorum/X’ten hoşlanıyorum”[Birinci Şahıs Sübjektif 

Görüşler]112 

2. “X iyidir”= “Her hangi bir kişi X’i onaylıyor / X’ten Hoşlanıyor”[Üçüncü Şahıs 

Sübjektif Görüşler] 

3. “X iyidir”= “Her hangi bir grubun üyeleri X’i onaylıyor/ X’ten 

hoşlanıyor”[Toplumsal/ Genel Sübjektif Görüşler-Rölativizm] 

Sübjektif görüşler kendi aralarında bireysel sübjektif ve toplumsal sübjektif görüşler 

olarak iki sınıfa ayrılabilir. Bireysel sübjektif görüşler içerisinde de birinci şahıs ve üçüncü 

şahıs sübjektif görüşler ayrımı yapılabilir.113 Bireysel sübjektif teoriler, ahlâkı bireye göreli 

kılmaktadır. Bu durumda o aynı şeyi iki farklı kişiden birisinin iyi, diğerinin kötü olarak 

değerlendirebileceğini, bunda hiçbir çelişkinin olmadığını imâ etmektedir. Toplumsal 

sübjektiflik veya rölativizm ise ahlâkı bir kültüre göreli kılmaktadır. Bu durumda farklı 

kültürlere sahip insanların aynı şey hakkında farklı ahlâkî yargılarda bulunması, dolayısıyla 

aynı şeyin hem iyi hem de kötü olması mümkün olmaktadır. Fakat bu, daha sonraki 

bölümlerde görüleceği gibi çelişkili bir durumdur.114 

Yukarıda sübjektif görüşleri belirlemek için sunulan önermelerde, onaylamak, 

hoşlanmak veya lehinde tavır almak kelimelerinden her hangi birisini kullanmak fark 

yaratmayacaktır. Örneğin sübjektif bir görüş benimseyen Westermarck (1862-1939) ve Hume 

bu söz konusu duygunun onama ve kınama olduğunu ileri sürerken, Russel (1872-1970) 

ahlâkî yargıların konuşmacının isteklerine referansta bulunduğunu savunmuştur.115 Burada 

önemli olan her hangi bir şeyin iyiliğini veya doğruluğunu belirlemekte aktüel veya ideal bir 

kişi veya grubun duygu veya düşüncesine referansta bulunulmasıdır. Sübjektif teoriler, 

bilişselci olmayan teorilerden farklı olarak ahlâkî ifadelerin doğruluk değerini kabul 

ettiklerinden, eğer ahlâkî olguların kendilerinin tutumlarına referansla tanımlandığı söz 

konusu kişi veya grup yoksa, ahlâkî yargılar anlamsız olacaktır, eğer o kişi veya gruplar var 

                                                           
111 Sterling, a.g.e., s. 35. 
112 Rachels,  a.g.m., s. 435. 
113 Garner and Rosen,  a.g.e., s. 240. 
114 Huemer, a.g.e., s. 48. 
115 Edwards, a.g.m., s. 99. 
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fakat ahlâkî açıdan değerlendirilen şeylere karşı söz konusu inanç veya duyguları yoksa bu 

yargılar yanlış olacaktır.116    

Toplumsal veya genel sübjektif anlayışlar ahlâkî yargıların anlamlarının bir grubun 

veya toplumun inanç veya kabullerinin ifadesi olduğunu savunur. Bu teori “rölativizm” olarak 

da isimlendirilir. Bu tür teorilere göre, her toplumun kendi değer sistemi kendisini bağlar, 

ahlâkî alanda evrensel, objektif bir doğruluk söz konusu değildir.117 Bu teori açısından da 

farklı gruptan iki kişi arasında ahlâkî konularda anlaşmazlık söz konusu olamayacaktır. 

Halbukî ahlâkî konularda anlaşmazlıklar her zaman mümkündür. Aynı eylem bir topluma 

veya gruba göre doğru olurken başka bir topluma göre yanlış olabilecektir. Ayrıca bu 

onaylamayı yapacak toplumun hangi toplum olacağı ve neden bir başkası değil de o olacağı 

soruları da bu tür teoriler için problem oluşturacaktır.118 Bütün bu eleştiriler, ilerleyen 

bölümlerde görüleceği gibi bu tür teorilerin ahlâkı açıklamada yeterli olmadığını ortaya 

koymaktadır. 

Amerikan filozofu Ralph B. Perry (1876-1957)’nin ahlâk teorisi sübjektif naturalist 

teorilere örnek olarak gösterilebilir.119 Ona göre her hangi bir X’in değerli olmasının, 

herhangi bir kişi tarafından X’e ilgi duyulması anlamı dışında hiçbir anlamı yoktur. Bu teori 

genellikle “ilgi (ınterest)” teorisi olarak isimlendirilmektedir. Burada ilgi ile kastedilen söz 

konusu nesneye yönelik olarak öznenin, söz konusu şeyden doğması beklenen sonuca dayalı 

olarak ortaya koyduğu olumlu veya olumsuz tavrı ve tutumudur. Perry’e göre ahlâklılığın 

işlevi ise aynı kişinin veya farklı kişilerin çatışan ilgileri arasında bir uzlaşı ve uyum 

sağlamaktır. Dolayısıyla Perry’e göre ahlâkî doğruluk da “uyumlu mutluluğa götüren eylem” 

olarak tanımlanabilecektir.120  

Sübjektif teorilerin karşılaştığı bazı zorlukları aşmak için bazı düşünürler tarafından, 

“ideal gözlemci” (ideal observer) teorisi diye isimlendirilen bir teori geliştirilmiştir. Bu 

teoriye göre, ahlâkî olmayan konular hakkındaki bilgisi tam olan, bütün olgu durumlarını 

canlı bir şekilde hayal edebilen, mükemmel derecede rasyonel, kaygı ve tutkuları olmayan, 

tarafsız ideal bir gözlemci tasavvur ettiğimizde, iyi onun onayladığı şey, kötü ise 

                                                           
116 Garner and Rosen, a.g.e., s. 239. 
117 David Wong, “Relativism”, A Companion to Ethics, Ed. Peter Sınger, Malden/USA 2004, s.442; Holmes,  
a.g.e., s.151. 
118 Ewing, a.g.e.,  ss.92-93; Garner and Rosen, a.g.e., s.241. 
119 Sterling,  a.g.e., s.34; Beauchamp, a.g.e., s.340. 
120 Ralph B. Perry, “The Definition of Value in Terms of Interest”, The Moral Judgment, Readings in 
Contemporary Meta-Ethics, Ed. Paul W. Taylor, New Jersey 1963, s.73; Perry, Realms of Value, USA 1954, 
ss.2-3; Taylor, The Moral Judgment, s.58; Beauchamp,  Philosophical Ethics, s.345. 
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onaylamadığı şey olacaktır.121 Roderick Firth (1917-1987) bu tür bir ideal gözlemci anlayışı 

ile sübjektiflikten kurtulmaya çalışmıştır. Firth, kendi teorisini “mutlakçı eğilimsel” olarak 

nitelendirmiştir. Ona göre “doğru” veya “iyi”, ahlâkî alana ait olmayan olgular hakkında tam 

olarak bilgili, tutkuları olmayan, çıkar gözetmeyen, anormal olmayan, tutarlı bir ideal 

gözlemci tarafından “istenilir olan” şey olarak tanımlanabilir. Buradaki ideal gözlemci aktüel 

olarak değil sanal, varsayımsal olarak düşünülmüştür.122  

Burada ideal gözlemciye her hangi bir ahlâkî niteliğin atfedilmemesi gerekir aksi 

takdirde döngüselliğe düşülecektir.123  Bu teori naturalistik eğilim teorileri içerisinde en iyisi 

gibi gözükmesine rağmen, söz konusu ideal gözlemcinin şartlarını döngüselliğe düşmeden 

belirlemek mümkün olmadığından bu teori ciddi eksikliklere sahiptir.124 Ayrıca bu teori de 

ahlâkî nitelikleri ideal gözlemcinin tutumlarına göre tanımladığından, onları ilişkisel nitelikler 

olarak gördüğü ve dolayısıyla bu teorinin de sübjektif teorilerin bir türü olduğu söylenebilir. 

İlerleyen bölümlerde görüleceği gibi bu teori sübjektiflikten kurtulmak için geliştirilmiş olsa 

da, ona da birçok eleştiri yöneltilmiştir. 

“İnşacılık” (constructivism) diye isimlendirilen teoriler de sübjektif teoriler içerisinde 

değerlendirilebilir. Çünkü bu tür teoriler de objektif ahlâkî olguların varlığını reddeder. Bu tür 

teorilerin sübjektif teorilerden tek farkı ahlâkî olgularla, sübjektif,  rölatif inançlar ve tutumlar 

arasındaki ilişkiyi subjektif anlayışlardan daha gevşek bir şekilde açıklamasıdır. Genel olarak 

kurgucu anlayışlara göre ahlâkî iyilik veya doğruluk insanların aktüel veya ideal tepkilerinin 

inşasından ibarettir.125 Kurgucu teoriler, ahlâkî söylemin realist bir karaktere sahip olduğunu 

kabul etmekle beraber, bu realizmi insanın bilinçsel fonksiyonlarından bağımsızlık olarak 

gören realistlere karşıt olarak, ahlâkî nitelik ve ilkeleri, insanların uzlaşımlarının bir ürünü 

olarak görmektedir. Böylece onlar, hem bilişselci olmayan teorilerin ve nihilist teorilerin 

kusurlarından hem de realizmin metafizik aşırılığından kurtulacaklarını düşünmektedirler. Bu 

tür teoriler, ahlâkî nitelikleri insanların rasyonel ve sosyal doğalarının bir fonksiyonu olarak 

gördüğünden, onların ayrıca ahlâkî inançların eylem yönlendiriciliğini de daha iyi 

açıklayacağı düşünülmüştür.126 

                                                           
121 Carson, a.g.e., s.185. 
122 Firth, Roderick, “Ethical Absolutism and the Ideal Observer”, Foundations of Ethics, An Anthology, Ed. 
Russ-Shafer Landau and Terence Cuneo, Malden USA 2007, ss.107,110, 115-119; Pigden, a.g.m., s.428. 
123 Ewing, a.g.e., ss.94; Darwall, a.g.e., s.58. 
124 Garner and Rosen, a.g.e., ss. 250-253. 
125 Tropman, a.g.e., s.19. 
126 Landau  and  Cuneo, a.g.e., s.80. 
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Gilbert Harman’ın (1938…) görüşleri böyle bir inşâcı teorinin örneği olarak 

değerlendirilebilir.127 O, insanın biliş, duygu ve tutumlarından bağımsız olan ahlâkî olguların 

bulunduğunu reddettiğinden onu geniş anlamda nihilist olarak değerlendirmek mümkündür. 

Fakat o, ahlâkî olguları bir takım uzlaşımlara dayalı olarak açıklamaya çalıştığından onu 

inşâcı bir anlayışın savunucusu olarak görmek daha doğru olacaktır. O, kendi görüşünü ahlâkî 

rölativizmin bir türü olarak görmektedir. Ona göre bir eylemin ahlâkî açıdan doğruluğu 

tamamen insanlar arasındaki uzlaşımlara bağlıdır. Böyle bir anlaşma olmaksızın herhangi bir 

eylemin doğruluğundan veya yanlışlığından bahsedilemez. Söz konusu bu anlaşmanın açık ve 

bilinçli olması zorunlu değildir.128 

Batılı kaynaklarda sübjektif teoriler içeriside ele alınan teorilerden birisi de genel 

olarak “ilahî buyruk teorileri” (divine command theory)  diye isimlendirilen teoridir. Bu teori, 

ahlâkî niteliklerin doğası konusunda “ doğaüstü (supernaturalist)”diye isimlendirilen bir 

anlayışı benimser. Buna göre, ahlâkî nitelikler doğal nitelikleri aşkın olan, doğaüstü alana ait 

niteliklerdir. Burada supernaturalist teoriler arasında, ahlâkî niteliklerin kendi başına bir tür 

olup olmadığını kabul etmek açısından indirgemeci olanlar ve indirgemeci olmayanlar 

şeklinde bir ayrım yapılabilir. Bu anlamda ilahî buyruk teorisi, ahlâkî nitelikleri “Tanrı’nın 

istediği, onayladığı” şey gibi teolojik kavramlarla tanımladığı için indirgemeci bir teori olarak 

değerlendirilebilir. Fakat doğaüstü anlayış içerisinde indirgemeci olmayan bir anlayış da 

mümkündür.  

 Bu yalın hali ile sübjektif teorilere yöneltilen eleştirilerin birçoğu bu teorinin 

indirgemeci türlerine de yöneltilmiştir.  Örneğin: “Tanrı, hırsızlığı emretseydi hırsızlık doğru 

mu olacaktı? Tanrı böyle bir emirde bulunur mu? Tanrı’ya itaat etmenin gerekliliği neye 

dayanmaktadır? Tanrı’nın kendisine atfedilen iyilik, merhamet, yardımseverlik gibi ahlâkî 

nitelikleri nasıl açıklayabiliriz?” gibi soruların bu tür teorileri zora sokacağı düşünülmüştür.129  

Fakat biz, özellikle meseleye “Tanrı ve Ahlâk İlişkisi” açısından baktığımızda, bu konunun 

tek ele alınma şeklinin “bir şey Tanrı emrettiği için iyidir, yasakladığı için kötüdür” tarzında 

olmaması gerektiği kanaatindeyiz. Her şeyden önce problemin düzeylerini ayırt ettiğimizde 

ontolojik ve epistemolojik olmak üzere iki farklı problem alanı ile karşılaşırız. Eğer ontolojik 

anlamda, “Tanrı olmasaydı Ahlâkî nitelikler, ahlâk olur muydu?” sorusunu sorarsak bu 

sorunun cevabı olumsuz olurdu. Çünkü bütün zorunlu doğruların olduğu gibi ahlâkî 

doğruların nihâî kaynağı da Tanrı olmak zorundadır. Yani evrenin tüm yasaları gibi ahlâkî 
                                                           
127 A.g.e., s.81. 
128 Harman, Gilbert, “Moral Relativism Defended”, Foundations of Ethics, An Anthology, Ed. Russ-Shafer 
Landau and Terence Cuneo, Malden/USA 2007, s.84. 
129 Darwall, a.g.e., ss.40-44; Pojman, a.g.e., ss.192-199. 
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yasalar da Tanrı’nın ezelî iradesine bağlıdır. Bütün hakikatler kaynağını Tanrı’da 

bulacağından, burada ahlâkî ilkelerin bu şekilde Tanrı’da temellendirilmesinin sübjektif 

olarak değerlendirilmesi yanlış olacaktır. Çünkü bu ahlâk ilkelerinin keyfî bir şekilde 

değişebileceğini varsaymak, Tanrı’nın doğasının ve evrenin tüm yasalarının değişebileceğini 

varsaymak anlamına gelmektedir ki bu kabul edilmesi zor bir iddiadır. Probleme 

epistemolojik açıdan baktığımızda ise, insanın belirli temel objektif ahlâkî doğruları kendi 

aklıyla, ahlâkî bir kavrayışla bilebileceğini kabul etmek konusunda teolojik açıdan hiçbir 

sakınca olmayacağı kanaatindeyiz. Ahlâkî açıdan doğruluğu veya yanlışlığı çok açık olmayan 

durumların ahlâkî bilgisi konusunda ve ayrıca temel ahlâkî doğruların pekiştirilmesi açısından 

ise her zaman ilâhî bilgiye ihtiyaç olacağı kanaatindeyiz.130 

2.Bilişselci Olmayan Teoriler (Non-Cognitivism) 

Meta-etik teorilerin belirleyici karakterlerinden birisi, onların ahlâkî yargıların doğası 

ve bilgisel değeri hakkında takındıkları tavırdır. Ahlâkî yargıların doğrulanabilir ve 

yanlışlanabilir olacak şekilde, bilgisel bir değerinin olduğunu savunan teorilere genel olarak 

bilişselci (cognitivist), bunu kabul etmeyen teorilere ise bilişselci olmayan (non-cognitivist) 

teoriler denilir. Bilişselci teoriler, ahlâkî ifadelerin bir takım önermesel inançları ifade 

ettiğini, dolayısıyla onların doğru veya yanlış olmasının mümkün olduğunu kabul ederken, 

bilişselci olmayan teoriler ahlâkî ifadelerin önermesel olmadığını, onların duygu veya buyruk 

ifadesi olduğunu ileri sürer. Yine bilişselciler, ahlâkî terimlerin kavramsal anlama sahip 

olduklarını, onların belirli niteliklere referansta bulunduklarını kabul ederken, bilişselci 

olmayanlar bunu reddederler.131 Bilişselci olmayan teorilere göre aynen duygu ve istek 

ifadelerinin objektif bir doğruluk değeri olmadığı gibi, ahlâkî ifadeler de ne doğru ne de 

yanlıştır. Değersel yüklemler herhangi bir şeye referansta bulunmaz. Bilişselci olmayan 

teorilerin bu iddiları, büyük ölçüde bu tür teorileri savunanların, ifadelerin ancak analitik 

olduğunda veya duyusal tecrübe ile doğrulanabilirse anlamlı olacağını savunan mantıksal 

pozitivizm görüşünü kabul etmelerinin bir sonucudur. Bu düşünürler, ahlâkî ifadeler analitik 

önermeler olmadığından ve yine onlar deneysel olarak da doğrulanamayacağından, bu 

ifadelerin literal bir anlama sahip olmadığını savunmuşlardır. Onlar, ahlâkî önermelerin 

                                                           
130 Bu teori hakkında geniş bilgi vermek konumuz sınırlarını aşacağından, bu konuda sadece özet mahiyetinde 
bilgi vermekle yetinmeyi uygun gördük.  Daha ayrıntılı bilgi için Bkz. Recep Kılıç, Ahlâkın Dinî Temelleri, 
Ankara 1998, s. 85; M.Sait Reçber, “Tanrı ve Ahlâkî Doğruların Zorunluluğu”, Ankara Ü. İlahiyat Fak. Degisi 
Cilt XLIV (2003), sayı 1, ss.135-160; Mehmet Aydın, Tanrı-Ahlâk İlişkisi, Ankara 1991. 
131 Darwall, a.g.e., s.71; Horgan and Timmons, a.g.e., s.11; Holmes, a.g.e., s.189. 
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deneysel olarak doğrulanamayacağına inandıklarından onların bilgisel değerinin de 

olmadığını ileri sürmüşlerdir.132  

Bilişselci olan ve bilişselci olmayan görüşleri birbirinden ayıran en önemli nokta 

bilişselciliğin şu iki önermeyi doğru kabul ederken bilişselci olmayan görüşlerin onları 

reddetmesidir: 

a. Ahlâkî yargılar objektif olarak doğru veya yanlış olma özelliğine sahiptir. 

b. Objektif bir ahlâkî bilgi mümkündür. 

Aslında (b) önermesi (a) önermesini de içermektedir, çünkü bilginin analizinin 

objektif doğruluk unsurunu da içerdiği söylenebilir.133 

Klasik bilişselci olmayan görüşlerin ise bu iki teze karşıt olarak iki temel tezi vardır: 

(a) Hiçbir objektif ahlâkî olgu yoktur. (b) İçerisinde ahlâkî niteliklerin bir şeylere atfedildiği 

ahlâkî cümleler, önerme ifade etmez; onlar ahlâkî olmayan (non-moral) bir olguya yönelik, 

hoşlanma, onama, kınama vb.türünden değişik duygu ve tutumları dışa vururlar.134 Bilişselci 

olmayan teorilerin geleneksel formları, ahlâkî niteliklerin sadece hiçbir niteliğe referansta 

bulunmadığını değil, ayrıca onların temel anlamının betimsel (descriptive) değil, 

dışavurumsal (expressive) ve buyruksal (prescriptive) olduğunu da savunur.135 Bilişselci 

olmayan teorilerin savunucularından bazıları ahlâkî terimlerin birincil olarak duygusal 

(emotive) veya buyruksal (prescriptive) anlamlı, ikincil olarak betimsel (descriptive) anlamlı 

olduğunu kabul ederler. İkinci durumda, ahlâkî terimlerin duygusal ve buyruksal ifadelerin 

temelini oluşturan psikolojik olgulara referansta bulunduğunu iddia ederler. Bu durumda bile, 

realizmden farklı olarak, yargıda bulunan kişinin inanç veya tutumlarından bağımsız bir 

referans söz konusu değildir.136  

Bilişselciliğin temel karakteri ahlâkî alana ait olmayan doğru bir yargı ile dünya 

arasındaki ilişkinin, doğru bir ahlâkî hüküm ve dünya arasında da geçerli olduğunu kabul 

etmesidir. Bilişselciliğe göre “X iyidir.” yargısı, “Dünya yuvarlaktır.” yargısı ile aynı 

statüdedir ve aktüel olarak bir kişi onu bilse de bilmese de, objektif olarak bilinme özelliğine 

sahiptir.137 Bilişselci olmayan teorilerin bütünü bu iddiayı reddeder. Bilişselciler ahlâkî 

hükümlerin “önerme” ifade ettiğini savunurlar ki, bir ifadenin önerme olması onun objektif 

olarak doğrulanabilir veya yanlışlanabilir olması anlamına gelir.  Bir ifadenin objektif olarak 

                                                           
132 Garner and Rosen, a.g.e., s. 217; Huemer, a.g.e., s.4; Miller, a.g.e., s. 3; Taylor, a.g.e., s.117. 
133 Garner and Rosen, a.g.e., ss.220, 308. 
134 Landau and Cuneo, a.g.e., s.35. 
135 Tropman, a.g.e., s.21. 
136 Brink,  a.g.e., s.19. 
137 Garner and Rosen,  a.g.e., s.219; Sterling, a.g.e., s.xii. 
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doğrulanması ise,  ancak onun temel fonksiyonu dünyanın bazı özelliklerini, bir olguyu veya 

olgu durumunu betimlemek olduğu zaman mümkündür. Bilişselciliği kabul etmeyenler ahlâkî 

hükümlerin önerme olduğunu reddettiklerinden onları bir takım dilek, duygu, emir veya 

tutumların bir ifadesi olarak açıklamaya çalışmışlardır.138 

Ahlâkî hükümlerin mantıksal yapısı hakkındaki, bilişselci olan ve bilişselci olmayan 

teoriler arasındaki bu farklılık, ahlâkî bilgi alanına da yansımıştır. Doğruluk değeri olmayan 

bir ifadenin bilgisinin söz konusu olamayacağı genel felsefi bir kabul olduğundan ve 

bilişselciliği reddedenler ahlâkî yargıların doğruluk değerini kabul etmediğinden onlara göre, 

doğruluğu bilinecek herhangi bir ahlâkî soru ve ahlâkî bilginin varlığından söz 

edilemeyecektir.139 Bu tür teorilere göre gerçek anlamda ahlâkî soru, ancak doğrulanabilir 

veya yanlışlanabilir olan olgusal önermeler hakkındaki sorular için geçerlidir. Fakat ahlâkî bir 

soru sorulduğu zaman buna cevap olarak olgusal bir önerme istenilmemektedir. Bu teoriye 

göre, örneğin, “Ahmet’in tepkisi ahlâkî açıdan nasıldı?” sorusunun cevabı olarak “Onun 

tepkisi çok yanlıştı” şeklinde cevap verildiğinde, bu cevap doğrulanabilir bir önerme değildir, 

o sadece karşıdaki kişide de benzer duygu ve tutumları uyandırmayı hedefleyen, duygu ve 

tutum ifadelerinden başka bir şey değildir. Dolayısıyla, başlangıçta sorulan ahlâkî soru da 

gerçek anlamda bir soru değildir. Bu teoriye göre ahlâkî bir soru soran kişinin amacı, bir 

eylem veya durumun ahlâkî değeri konusunda bilgi edinmek değil, bir konuda duygu veya 

tutumlarını netleştiremediğinden veya çatışan duygulara sahip olduğundan karşıdaki kişinin 

duygu veya tutumlarından destek alarak kararsızlığını yenmektir.140 

 Ayrıca bütün bilişselci olmayan teorileri  “tanımlayıcı” olarak karakterize etmek de 

mümkündür. Çünkü bilişselciliği reddedenler, ahlâkî hükümleri bir takım emir ve tutum 

ifadelerine indirgeyerek onlarla tanımlamaya çalışmaktadırlar. Eğer ahlâkî ifadeler sindirilmiş 

emirler veya tutum ifadesiyseler, o zaman, “X iyidir” ifadesi , “X’i tercih et” gibi hiçbir iyi 

sözcüğünü içermeyen cümleler olarak analiz edilebilir olacaktır.141 

Genel olarak bilişselci olmayan teorilerin savunucuları etik naturalistler, sübjektif 

görüşleri savunanlar ve nihilistlerle, metafizik naturalizmi kabul etmekte uzlaşırlar. Bilişselci 

olmayan teorileri savunan düşünürler de aslında naturalistik eğilimli olmalarına rağmen 

naturalizmin ahlâkî terimlerin anlamlarını tanımlamada başarısız olduğunu, Moore’un 

naturalizme karşı sunduğu açık soru kanıtının da geçerli olduğunu kabul ederler. Ve naturalist 

                                                           
138 Garner and Rosen, a.g.e., s.219; Frankena a.g.e., s.105; Huemer, a.g.e., s.4; Beauchamp, a.g.e., s.359. 
139 Taylor, a.g.e., s.117; Holmes, a.g.e., s.198. 
140 Kurt Baier, “Difficulties in the Emotive-Imperative Theory”, The Moral Judgment, Readings in 
Contemporary Meta-Ethics, Paul W. Taylor, New Jersey 1963, ss.153-154. 
141 Garner and Rosen, a.g.e., s.224. 
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teorilerin bu başarısızlığını ahlâkî hükümlerin aslında önerme belirtmediği, onların bir takım 

duygu ve tutum ifadesinden ibaret olduğu görüşünü savunarak açıklarlar. Onlar, bu 

iddialarında ahlâkî ifadelerin eylem yönlendirmeye yönelik pratik boyutunu kendilerine 

dayanak olarak almışlar ve ahlâkî ifadelerin asıl amacının bilgi aktarmak değil, karşıdaki 

kişinin duygu veya tutumlarını değiştirmek olduğunu savunmuşlardır.142  

 Yine bilişselciliği reddedenler dünyanın doğal yapısı içerisinde, hiçbir reel ahlâkî olgu 

ve niteliğin bulunmadığı ontolojik tezinde nihilizmle uzlaşır. Fakat etik naturalistler ve 

nihilistler ahlâkî ifadelerin doğruluk değerine sahip gerçek inançlar olduğunu kabul ederken, 

bilişselci olmayan teoriler bunu kabul etmezler. Yani onlar ahlâkî ifadelerin literal olarak 

doğru olabileceğini kabul etmediklerinden naturalizmden ve onların yine literal anlamda 

yanlış da olamayacağını savunduklarından nihilizmden ayrılırlar.143 Bilişselci olmayan 

teorilerin savunucuları, ahlâkî söylem hiçbir ahlâkî olguyu aktarmadığından, eğer bilişselci 

olmayan bir teori kabul edilirse, bu tür olgular bulunmasa bile ahlâkî düşünce ve pratiklerin 

bundan etkilenmeyeceğini ileri sürmüşlerdir.144 

Anti-realizmin en meşhur şekli olan bilişselci olmayan teoriler,  20.yy. felsefi 

düşünümünün miras bıraktığı meta-etik bir görüş olarak görülebilir. Bilişselci olmayan 

teorilerin ilk formları için hiç bir güçlü kanıt sunulmamıştır. Muhtemelen bu teori 1920 ve 

1930’larda çok popüler olan mantıksal pozitivizm ile uzlaşabilir olmasından dolayı yaygın bir 

kabul görmüştür. Özellikle ahlâkî realizmi baştan reddeden ve nihilizmi de benimsemek 

istemeyen düşünürlere bu tür teoriler câzip gelmiştir. Çünkü bu teori hem bir takım reel ahlâkî 

niteliklerin varlığını kabul etmekten hem de ahlâkî söylemin bütünüyle hatalı olduğunu ileri 

sürmekten kurtulmuştur. Ayrıca ahlâkî hükümler ile ahlâkî eylem için güdülenme arasındaki 

içsel (internalist) ilişkiyi açıklayabilmesi de bu tür görüşler lehinde bir kanıt olarak 

görülmüştür. Bu tür teorilerin savunucuları ahlâkî söylemin görünüşte realizmi destekler 

olduğunu kabul etmiş, fakat bunun realizmi kanıtlamadığını savunarak, ahlâkî söylemdeki 

gerekçe sunma, tartışma gibi realizmi destekler gibi gözüken olguları farklı şekillerde 

açıklamaya çalışmışlardır.145 

“Yardım severlik iyidir” gibi bir ifadeyi nasıl anlamamız gerektiği konusundaki en 

açık yol bilişselci bir tutumu kabul etmektir. Bilişselciliğe göre bu tür değersel ifadeler doğru 

                                                           
142 Ewing, a.g.e., s.115; Landau  and Cuneo,  a.g.e., s.456. 
143 Darwall, a.g.e., s.29; Judith Jarvis Thomson,”The Legacy of Principa”, Metaethics after Moore, Ed. Terry 
Horgan and Mark Tımmons, New York  2006, s.234; Landau and Cuneo, a.g.e., s.2. 
144 Darwall, a.g.e., s.72. 
145 Garner and Rosen,  a.g.e., s.315; Brand Blanshard, “The New Subjectivism in Ethics”, The Moral Judgment, 
Readings in Contemporary Meta-Ethics, Ed. Paul W.Taylor, New Jersey 1963, s.144; Landau  and Cuneo, a.g.e., 
ss.36,38. 
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veya yanlış olabilen önermeler olduğundan, bu cümlede iyi kelimesinin işlevinin ne 

olduğunun en iyi açıklaması, bir objektif iyilik niteliğinin bulunduğu ve iyi kelimesinin ona 

referansta bulunduğu ve bu yargının bu niteliği yardımseverliğe atfettiği şeklinde olacaktır. 

Bilişselci olmayan teoriler, iyinin objektif bir niteliğe referansta bulunduğunu ve değersel 

ifadelerin önerme belirttiğini reddettiğinden, onlar bu tür değersel ifadelerin alternatif bir 

açıklamasını sunma sorunu ile karşılaşmışlardır. Bu durumda değersel ifadelerin anlamını 

açıklamaya yönelik, duyguculuk (emotivism) ve buyrukçuluk (prescriptivism) şeklinde iki 

ana bilişselci olmayan açıklama girişimi ortaya çıkmıştır.146 

 

a. Duygucu Meta-etik Teori (Emotivism) 

Duyguculuk,  “X iyidir” cümlesinin temel fonksiyonun konuşmacının X hakkında 

sahip olduğu pozitif bir duygu veya tutumu ifade etmek, dışa vurmak olduğunu savunur. 

Bundan dolayı bu teori bazen “ifadecilik” (expressivism)  diye de isimlendirilir. İfade etme ile 

önerme arasındaki fark önermenin objektif olarak doğru veya yanlış olabilmesine rağmen, 

ifade etmenin objektif olarak doğru veya yanlış olamamasıdır.147 Bu yüzden duygucu teorinin 

savunucuları, geleneksel olarak, “X iyidir” cümlesinin objektif olarak doğru veya yanlış 

olabileceğini kabul etmezler. Duyguculuğun, ahlâkî terimlerin anlamı konusundaki en temel 

iddiası, onların temel anlamının betimsel değil, duygusal olduğudur. Bu teoriye göre belirli 

durumlara yönelik bir takım duygusal dışavurumlardan, duygusal ifadelerden ibaret olan 

ahlâkî ifadelerin temel fonksiyonu betimleme veya temsil etme değil, dışavurmadır.148 

Bu teori daha çok mantıksal pozitivizm akımını benimseyen düşünürler tarafından 

savunulmuştur. Mantıksal pozitivistlere göre sadece iki tür anlamlı önerme vardır: analitik 

önermeler ve deneysel olarak doğrulanabilir olan önermeler. Onlar ahlâkî ifadelerin deneysel 

olarak doğrulanabileceğini veya onların analitik doğrular olduğunu kabul etmediklerinden bu 

tür yargıların anlamlı önermeler içerisinde yer almadığını ileri sürmüşlerdir. Onlara göre 

ahlâkî ifadeler, içerisinde bazı gerçek niteliklerin bir takım şeylere atfedildiği, gerçek 

önermeler değildir. Bu düşünürler bu sonuca ahlâkî söylemin bir analizi sonucu değil, 

mantıksal pozitivizmin bir gereği olarak ulaşmışlardır.149 Onlar ahlâkî ifadeleri mantıksal 

pozitivizmin sınırları içerisinde önerme olarak bir yere oturtamadıklarından, mantıksal 

                                                           
146 Huemer, a.g.e., s.17. 
147 Ewing, a.g.e., s.115; John Hospers, An Introduction to Philosophical Analysis , New Jersey 1988, ss.338-339. 
148Walter Sinnott Armstrong,  “Expressivism and Embedding”, Foundations of Ethics, An Anthology, Ed. Russ-
Shafer Landau and Terence Cuneo, Malden/USA 2007, s.485; Huemer, a.g.e., s.17; Sterling, a.g.e.,  s.29; Ewing, 
a.g.e., s.118; Darwall, a.g.e., s.72; Tropman, a.g.e., s.28; Rachels,  a.g.m, s.437; Holmes, a.g.e., s.198. 
149 Miller, a.g.e., s.28; Warnock, a.g.e., s.84; Blanshard, a.g.m.,  s.144. 
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pozitivizmden kuşkulanmak yerine, ahlâkî ifadelerin, önerme değilse, ne olduğunu 

açıklamaya çalışmışlardır.150  

Bu düşünürlerden birçoğu ahlâkî yargıların fonksiyonunu onların duyguları ifade etme 

ve duygu uyandırma fonksiyonu ile açıklamaya çalışmıştır. Örneğin Ayer (1910-1989), 

bilişselci teorilerden naturalist olan sübjektif veya yararcı karakterdeki teorileri, Moore’un 

açık soru kanıtı ile, naturalist olmayan teorileri de mantıksal pozitivizmin anlamlılık kriterini 

karşılamadığı gerekçesiyle reddederek, bilişselci olmayan teorilerin en basit ve en sert bir 

şeklini savunmuştur. Onun temel amacı aslında genel deneysel bilgi anlayışına bir itiraz 

kaynağı olarak gördüğü ahlâkî ifadelerin, bu genel bilgi teorisi ile uzlaşabilir bir açıklamasını 

sunmaktır. Bu durumda ona göre ahlâkî ifadeler bilimsel ifadeler olmadığına göre onların, 

duygu ifadeleri olması gereklidir. O, ahlâkî yargılar bu şekilde anlaşılınca birçok etik sorunun 

aşılabileceğini ileri sürmüştür.151 Ayer’e göre,  ahlâkî ifadeler ne analitiktir ne de onların 

deneysel olarak doğrulanması söz konusudur. Dolayısıyla onların kavramsal bir anlama sahip, 

bilgi aktarıcı önermesel inançları ifade etmesi söz konusu değildir. Bu yüzden, onlar 

duyguların veya emirlerin bir ifadesi olarak ele alınmalıdır. Nasılki duygu ifadeleri dünya 

hakkında bilgi aktarıcı olmadıklarından doğru veya yanlış olamazlarsa, aynı şeklide ahlâkî 

ifadeler de doğru veya yanlış olamazlar. Ahlâkî terimlerin referansları yoktur, onlar gerçek 

manada kavramlar değildir. Ona göre ahlâkî bir yargı bir duygu ifadesinden fazla bir şey 

değildir ve “X iyidir” derken, X’e yönelik olumlu duygumuzu dile getirmekten ve karşıdaki 

kişide de benzer duyguyu uyandırmak istemekten başka bir şey yapmayız. Örneğin, “Senin 

hırsızlık yapman yanlıştır” diyen bir kişi, “sen hırsızlık yaptın” önermesine hiçbir önerme 

ilave etmemekte, sadece bu eyleme yönelik duygusal tepkilerini dile getirmektedir. İki kişi 

aynı eylemin doğruluğu veya yanlışlığı konusunda farklı şeyler söylediğinde aslında onlar 

arasında bir çelişki söz konusu değildir. Çünkü her iki kişi sadece kendi duygusal tepkilerini 

dışa vurmakta, her hangi bir önermede bulunmamaktadır. Ayer, bu noktaya vurgu yaparak 

kendi görüşünü, ahlâkî yargıların öznenin duygu durumları hakkındaki önermeler olduğunu 

savunan sübjektif görüşlerden ayırır. Ona göre sübjektif teorilerde hâlâ ahlâkî ifadelerin, 

sübjektif de olsa doğruluk değeri söz konusudur. Fakat kendi teorisi bunu tamamen ortadan 

kaldırmaktadır. Çünkü kendi teorisi ahlâkî ifadeleri, önermesel olmayan duygusal 

dışavurumlar, ifadeler olarak ele almaktadır. Ayer’e göre ahlâkî ifadeler bu şekilde anlaşılınca 

kendi başına, doğru bir ahlâk sistemini araştıran bir “etik biliminden” söz etmek yanlış 

                                                           
150 Blanshard, a.g.m., s.144. 
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olacaktır. O, en fazla psikoloji ve sosyolojinin bir bölümü olarak ele alınabilir. Ona göre 

yapılabilecek tek şey, insanların ahlâkî alışkanlıklarının ne olduğunu ve onları bu alışkanlık 

ve duygulara nelerin sevkettiğini sorgulamaktır. Bu da mevcut sosyal bilimlerin işidir.152 

Duygucu teorinin en gelişmiş şekli Charles L. Stevenson (1908-1979) tarafından 

sunulmuştur.153 Onun teorisinin merkezinde betimsel anlam ve duygusal anlam arasında 

yaptığı ayrım yer almaktadır. Ona göre dilsel bir işaretin betimsel anlamı, onun belirli dilsel 

kurallara ve iletişimde kullanılma sürecine bağlı olarak, karşıdaki kişinin bilişsel yetilerini 

etkileme kapasitesidir. Bir kelimenin duygusal anlamı ise, karşıdaki kişiye belirli tutumları 

sırf ifade etmekten ayrı olarak, o kişiye belirli tutumları doğrudan doğruya iletme ve onda da 

uyandırma gücüdür. Ona göre, ahlâkî yargılar bu ikinci anlam sayesinde tutumları 

değiştirebilmektedir.154 Stevenson’a göre ahlâkî yargıların ana kullanımı olguları belirtmek 

değil, bir etki yaratmak olduğundan bilimsel doğrulama metodu etik için söz konusu olamaz, 

çünkü ona göre ahlâkî yargılar hem duygusal hem de betimsel bir anlama sahiptir.155 Bir 

tutum ifadesinin ahlâkî bir yargının anlamının nasıl parçası olabileceğini açıklamak için 

Stevenson referans olarak anlam fikri yerine kullanım olarak anlam görüşünü benimser. Bu 

kullanımları da belirli uzlaşımlarla değil kişilerin psikolojik süreçleri ile açıklayarak 

psikolojik anlam teorisi diye isimlendirilebilecek bir görüşü kabul eder. Bu teoriye göre dilsel 

bir işaretle onu kullanan veya onu işiten kişilerin psikolojik süreçleri arasında nedensel bir 

ilişki vardır. Buna göre dilin anlamı söz konusu sözcüğün karşıdaki kişide belirli ruh 

durumlarını uyandırma eğiliminden ibarettir. Söz konusu zihinsel durum bilişsel olduğunda 

anlam betimsel, söz konusu zihinsel durum duygusal veya tutumsal olduğunda anlam da 

duygusal olacaktır.156 Stevenson bu genel psikolojik anlam teorisini, ahlâkî söyleme şu 

şekilde uygular: Ona göre “X iyidir” ifadesi “Ben X’i onaylıyorum, sen de öyle yap” 

anlamına gelir.157  

Stevenson düşüncelerine hareket noktası olarak, “insanlar gerçekte ahlâkî dil ile ne 

yaparlar?”sorusunu almıştır. Bu soru daha sonraki zamanlarda, ahlâk felsefesindeki önemli 

gelişmelerin önünü açacak bir soru olmuştur. Ona göre ahlâkî terimlerin, onların kullanımı ile 

uyumlu bir açıklaması insanların ahlâkî konularda anlaşmaya varma ve anlaşmazlığa düşmesi 

                                                           
152 Ayer, a.g.e., ss.107, 111; Miller, a.g.e., s.26; Warnock, Mary, a.g.e., ss.85,95; Sterling, a.g.e., s.21. 
153Hudson, Modern Moral Philosophy, s.113. 
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olgusunu, ahlâkî dilin eylem yönlendirici dinamik karakterini ve bilimsel veya deneysel 

doğrulama yönteminin ahlâk için yeterli olmaması olgusunu açıklayabilmelidir. O, bu üçüncü 

koşul ile Moore’un naturalizmi reddini kabul ettiğini gösterir. Bu noktada o sezgicilerle, 

naturalistlerin etiğin psikoloji veya sosyolojinin bir dalı olduğu şeklindeki görüşlerini 

reddetmekte uzlaşır.158 Stevenson’un ahlâk felsefesi, ahlâkî terimlerin bu üç koşulu 

karşılayacak bir anlamını verme çabasından ibarettir. Ona göre klasik “ilgi teorileri” bu 

koşulları karşılamada başarısız olmuştur ve bunun sebebi onların ahlâkî dili psikolojik 

durumlar hakkında bilgi verici önermeler olarak almalarıdır. Hâlbuki ona göre ahlâkî dilin 

ancak, temelde bilgi verici değil de etki yaratmaya yönelik olduğu şeklindeki duygusal bir 

açıklaması bu koşulları karşılayabilecektir.159 Ona göre herhangi bir “X”i iyi olarak kabul 

eden bir kişi, onun lehinde davranmak için kuvvetli bir eğilime sahip olur. Yani bir kişi “X 

iyidir” derken X hakkında sadece bir inancı ifade etmez, aslında o bir tutumu ifade etmekte ve 

o tutumu başkasında da uyandırmaya çalışmaktadır. O kendi teorisi ile diğer ilgi teorileri 

arasındaki farkı, bir çölü tarif etmekle, onu sulamak arasındaki farka benzetir. Yani diğer ilgi 

teorilerine göre ahlâkî ifadeler sadece ilgi ve onamaları dile getirirken kendi teorisine göre 

ahlâkî dil sedece betimleme yapmayı değil, benzer ilgi ve tutumları uyandırmayı 

hedeflemektedir.160 

Stevenson’a göre ahlâkî yargıların ikincil olarak betimsel anlamları olsa da, onlar 

temelde konuşmacının tutumlarını ifade eder ve dinleyici de benzer tutumları canlandırmayı 

hedeflerler.  Ona göre değer ifadelerinin iki temel kullanım tipi söz konusudur. Birinci 

şekilde, değersel ifadeler eşit derecede betimsel ve duygusal bir anlama sahiptir. Bu birinci 

şekilde duygusal anlam temel olan anlamdır. İkinci şekilde ise, ahlâkî yargılar kesin betimsel 

bir anlamda verilirler ve duygusal bir anlamda kullanılırlar. Stevenson bütünüyle duygusal 

olan üçüncü bir anlam tipini de reddetmez.161 Görüldüğü gibi Stevenson’a göre bütün değer 

ifadeleri sonuçta, duygusal anlamda kullanılmaktadırlar. 

Ahlâkî konulardaki anlaşmazlık olgusunu açıklayabilmek için, Stevenson, 

inançlardaki anlaşmazlıklar ve tutumlardaki anlaşmazlıklar arasında ayrım yapar. Burada 

onun tutumla kastettiği öznenin herhangi bir şeye yönelik olumlu veya olumsuz psikolojik 

tavırlarının, tepkilerinin bütünüdür. Ona göre birinci anlaşmazlıklar ikisi aynı anda doğru 

olamayacak önermeler hakkında iken, ikinci tür anlaşmazlıklar ikisi aynı anda 
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karşılanamayacak psikolojik yönelimler hakkındadır. İnançlardaki farklılıklar deneysel olarak 

doğrulanabilir olgular hakkında iken tutumlardaki farklılıklar böyle değildir. Buna göre iki 

kişi bir konu hakkında aynı inançlara sahip olup farklı tutumlar takınabilirler, yine aynı 

tutumları takındıkları halde farklı inançlara sahip olabilirler. Ahlâkî söylem temelde etki 

yapmaya yönelik duygusal ifadelerden ibaret olduğundan,  ahlâkî konulardaki anlaşmazlıklar 

da tutumlardaki anlaşmazlıklardan ibarettir.162  

Stevenson ahlâkî yargıların eylem yönlendiriciliğini açıklama konusunda da, söz 

konusu tutumlar öznenin kendi tutumları olduğundan ve özneyi eyleme yönlendirmede 

doğrudan etkisi olacağından, kendi teorisinin diğer ilgi teorilerinin maruz kaldığı bu 

eleştiriden kurtulduğu kanaatindedir. O, ahlâkî yargıların bütünüyle deneysel yollarla 

doğrulanamayacağı şeklindeki koşulu da, tutumsal farklılıklardan ibaret olan ahlâkî 

anlaşmazlıkların, deneysel, olgusal kanıtlarla bütünüyle çözülemeyeceğinden hareketle 

açıklamaya çalışır. Ona göre deneysel yöntem sadece inançlara dayalı tutumsal 

anlaşmazlıklarda etkilidir. Fakat bütün tutumsal anlaşmazlıkları bunlarla sınırlamak mümkün 

olmadığından deneysel metot etik için yeterli değildir.163 

Stevenson ve Ayer gibi duygucu teori savunucularına göre ahlâkî konulardaki 

anlaşmazlıkların sebebi, duygular ve tutumların temelinde yatan, olgusal durumlara yönelik 

inançlardaki farklılıklardır. Dolayısıyla aslında gerçek anlamda ahlâkî bir tartışma söz konusu 

değildir. Temeldeki olgusal inançlarda uzlaşı olduğu halde, anlaşmazlığın devam ettiği 

durumlarda bu anlaşmazlık duygu veya tutum farklılığından ibaret olduğundan ve objektif 

ahlâkî olgular da bulunmadığından bu farklı taraflardan her hangi birisinin haklı veya haksız 

olduğunu belirleyecek bir ölçüt yoktur. Burada gerekçelerle temellendirme ve karşıdakini 

rasyonel bir şekilde ikna etme durumu da söz konusu değildir.164 

b. Buyrukçuluk (Prescriptivism) 

Buyrukçuluk da, duyguculuk gibi dilin anlamının onun kullanımı tarafından 

belirlendiği şeklindeki dil anlayışından hareketle geliştirilen bir meta-etik teoridir. Bu teoriyi 

aslında duyguculuğun belirli açılardan düzeltilmiş bir şekli olarak değerlendirmek 

mümkündür. Çünkü her iki teorinin de temel hareket noktası aynıdır. İki teori de en temelde, 

                                                           
162 Stevenson, a.g.m., ss.125-126; Stevenson,  Ethics and Language,  s.4; Stevenson, Facts and Values, ss.3-5;  
Frankena, a.g.e., s.106; Garner and  Rosen,  a.g.e., s.310; G.J.Warnock, Contemporary Moral Philosophy, 
London 1967, s.21 ; Sterling, a.g.e., s.26; Allan Gibbard, “The Reasons of a Living Being”, Foundations of 
Ethics, An Anthology, Ed. Russ-Shafer  Landau and Terence Cuneo, Malden/USA  2007, s.72. 
163 Stevenson, a.g.m., ss.125,127. 
164  Ayer, a.g.e., ss.109-110; Stevenson, Facts and Values, ss.3-5; Stevenson, a.g.m., s.120;  Sterling, a.g.m., 
s.26; Landau and Cuneo,  a.g.e., s.331; Beauchamp, a.g.e., s.365. 
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bilişselciliğin ahlâkî söylemin özsel olarak bilgi aktarıcı olduğu ve ahlâkî ifadelerin belirli 

ahlâkî olgu veya nitelikler hakkındaki önermeleri ifade ettiği şeklindeki temel tezine karşı 

çıkarak başlar. Duyguculuğun temel tezi, daha önce ifade edildiği gibi, ahlâkî söylemin temel 

fonksiyonunun bu tür bir bilgi aktarıcılık olmadığıdır. Onun böyle bir fonksiyonu olsa bile bu 

ikinci sırada gelir. Bu noktada buyrukçu teorinin savunucuları duygucu teori ile bütünüyle 

uzlaşır. Fakat onlar ahlâkî dilin temel fonksiyonunun duygucu teoriyi benimseyenlerin 

savunduğu gibi bir etki yaratmak olduğu tezini kabul etmezler. Onlara göre ahlâkî dilin temel 

fonksiyonu bir etki yaratmak değil davranışlara rehberlik yapmaktır. Yani onlara göre ahlâkî 

söylem ne bilgi aktarıcı, ne de duygusal etki yaratmaya yönelik bir söylem değil, davranışlara 

rehberlik yapmaya yönelik buyruksal bir söylemdir.165  

Buyrukçu teoriler, “X iyidir” şeklindeki değersel cümlelerin fonksiyonunun insanlara 

neyi yapmaları gerektiğini söylemek olduğunu savunur. Bu cümle buyrukçu teorinin 

savunucularına göre aynen, “X’i yap” veya “X’i onayla” buyrukları gibidir. Burada “X’i yap” 

cümlesinin bir önerme olmadığına, dolayısıyla doğru veya yanlış olmasının söz konusu 

olmadığına dikkat edilmelidir. Bu durumda onlara göre “X iyidir” cümlesi de doğru veya 

yanlış olamayacaktır. Bu görüşe göre ahlâkî ifadeler diğer buyruklardan 

evrenselleştirilebilmeleri ile ayrılırlar.166 

Bu teorinin en meşhur temsilcisi R.M.Hare (1919-2002)’dir. Duygucu teorinin 

savunucuları ile benzer şekilde Hare, ahlâkî yargıların naturel olan veya naturel olmayan 

olgulara referansta bulunduğunu savunan realist görüşleri reddeder. Ona göre ahlâkî 

terimlerin özsel karakteri betimleme yapmak değildir ve onlar kavramsal bir anlama sahip 

değildir. Ahlâkî terimlerin özsel karakteri onların emirleri gerektirmeleridir. Hare’e göre, “Bu 

iyi midir?” sorusunu yönelten birisinin, aslında aradığı şeyin bir “tutum değiştirmeye yönelik 

bir etki” olduğu şeklindeki duygucu görüş yanlıştır. Aslında böyle bir soruyu yönelten kişi 

“kendisini yönlendirecek bir rehberlik” arar. Yani o, bir takım duygusal sebepleri değil, 

gerekçeleri sorar.  Ona göre ahlâkî yargılar, “Ne yapmalıyım?” sorusuna verilecek cevaplar 

türündendir. O, duygucu teorileri eylemin sebepleri ile gerekçelerini karıştırdıkları 

gerekçesiyle reddeder.167 Ona göre duyguculuk, ahlâkî söylemin rasyonel temellendirme 

zeminini ortadan kaldırdığından, ahlâkî anlaşmazlıklarda karşıdaki kişiyi ikna etmek için her 

şeyin meşru olacağı zorbaca bir tutumu ortaya çıkarabilecektir. Hare, bu şekilde, 

duyguculuğun ahlâkta gerekçeli kanıtlar sunmayı ortadan kaldırmasını onu redetme gerekçesi 

                                                           
165 G.J.Warnock, a.g.e., ss.30-31; Darwall, a.g.e., s.73.  
166 Huemer, a.g.e., s.18; Sterling, a.g.e., s.40. 
167 R.M. Hare, The Language of Morals, New York 1952, s. 45;  Sterling,  a.g.e., s.38. 
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olarak kabul eder. Ona göre duygucuların genel hatası, kişinin herhangi bir sözü söyleyerek 

yaptığı iş ile o sözün anlamını karıştırmalarıdır. Buna göre onlar, bir ifadenin anlamını onun 

ortaya çıkardığı etki ile özdeşleştirme hatasına düşmüşlerdir.168 

Hare’e göre ahlâkî hükümler hakkında üç önemli olgu vardır: (i) onlar buyruksal 

yargıların bir türüdür, (ii) Onlar diğer buyruksal yargılardan evrenselleştirilebilir olmaları ile 

ayrılır, (iii) buyruksal hükümler arasında mantıksal ilişkiler mümkün olduğundan, ahlâkî 

düşünümde rasyonel kanıtlar mümkündür.169 

Hare değersel kavramların (iyi, doğru, gereklilik) günlük kullanımından hareketle 

onların “doğal nitelikler üzerine yükselme-doğal niteliklere bağlı olma” şeklinde bir 

karakterinin olduğunu kabul etmiştir. Ona göre değer yargıları sunulduğunda gerekçe 

istemenin meşru olması ve bu gerekçelerin belirli doğal nitelikleri sunmaktan ibaret olması 

bunun bir göstergesidir.170 Fakat o, değer niteliklerinin doğal niteliklere bağlı olması olgusunu 

naturalistler ve ahlâkî sezgicilikten farklı tarzda açıklamaya çalışır. O, değer niteliklerini 

doğal niteliklerle özdeşleştiren naturalizmin reddi konusunda Moore’un açık soru kanıtını 

kabul eder ve değer yargıları ile, onların üzerine dayandığı doğal betimlemeler arasındaki 

ilişkinin anlam eşitliğinden kaynaklanan bir gerektirme ilişkisi olmadığı konusunda Moore ile 

aynı görüştedir.171 Fakat Hare, bu ilişkinin sezgicilerin ileri sürdüğü gibi, sezgi ile kavranılan 

bir ilişki de olmadığını savunur. Ona göre ahlâkî sezgicilerin, haz verici olmak ve iyi olma 

veya sözünü tutmak ve doğru olma arasındaki ilişkinin bütün akıllı varlıklar tarafından 

kavranılabilecek şekilde apaçık olduğu şeklindeki görüşü de yanlıştır. Ona göre, Moore gibi 

sezgicilerin görüşlerindeki ana kusur, değer kelimelerinin temel kullanımının betimleme 

olmadığını görememektir. Ona göre ahlâkî niteliklerle doğal nitelikler arasındaki bu ilişki 

ahlâkî buyrukların evrenselleştirilebilmesinden ibarettir. Yani doğal karakteristikleri aynı olan 

her şeye bu karakteristiklere sahip olmalarından dolayı aynı değersel hüküm verilebilir. Bu 

durumda ona göre değer kelimelerinin doğal kavramların üstünde ve onlara bağlı olmasının 

sebebi, onların eylemler ve olgular arasındaki tercih ilkelerine dikkat çekmek, onları 

onaylamak veya başkalarına öğretmek için kullanılmalarıdır.172 

                                                           
168 R.M.Hare,  “Universal Prescriptivism”, A Companion to Ethics, Ed. Peter Singer, Blackwell Publishing, 
2004, İçerisinde, s.455; Hare, The Language of Morals, s. 12; Hudson, Modern Moral Philosophy, ss.156-161; 
McCloskey, Meta-Ethics, s.66; Warnock,G., Contemporary Moral Philosophy, s.30. 
169 Hare, Freedom and Reason, New York 1965, ss.4-5;  Hudson, a.g.e., s.164. 
170 Sterling, a.g.e., s.40. 
171 Beauchamp, a.g.e., s.366. 
172 Hare, “Good as a Commending Word”, The Moral Judgment, Readings in Contemporary Meta-Ethics, Ed. 
Paul W. Taylor, New Jersey 1963, s.261; Hudson, Modern Moral Philosophy, ss.165,167. 
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Moore ve W.D. Ross gibi ahlâkî sezgiciler, değer kavramlarının neye referansta 

bulunduğu sorusunu sormuşken, Hare onların hangi amaç için kullanıldığı sorusuna cevap 

aramıştır. Hare’e göre değer ifadelerinin günlük kullanımı üzerinde düşünme, onların başlıca 

öğüt veya tavsiye vermek, genel olarak tercihleri yönlendirmek amacı ile kullanıldığını 

gösterir.173 Ahlâkî dilin temel kullanımı buyruksaldır ve naturalistler ve sezgiciler onun 

önermesel olduğunu söylemekle ahlâkî dilin temel işlevini yok etmişlerdir.174 Hare’in bu 

eleştirileri, ilerleyen sayfalarda görüleceği gibi, ahlâkî niteliklerin kendi başlarına bir tür 

olarak varlığını reddeden naturalistler için kısmen geçerli olsa da sezgiciler için geçerli 

değildir. Çünkü ahlâkî önermelerin önermesel olduğunu kabul etmek onların duygusal veya 

buyruksal etkilerini yok saymayı gerektirmez.  

Hare’e göre değer hükümleri emirleri gerektirdiğinden bir kişinin “X iyidir” ahlâkî 

yargısının doğruluğunu kabul edip, “X’i yap!” emrine karşı gelmesi, yani onu yerine 

getirmemesi tutarsızlıktır. Yani ahlâkî bir yargıyı kabul etmek ona uygun davranmayı da 

taahhüt etmek anlamına gelir.175 Ahlâkî yargıların diğer emirlerden en önemli farkı onların 

evrensel olmalarıdır. Çünkü diğer emirler özel durumlar için söz konusu iken ahlâkî buyruklar 

aynı koşulların olduğu her durumda geçerlidir.176 İyi, doğru vb. değersel kelimelerin ayırt 

edici fonksiyonu emretmek veya tercihleri ve eylemleri yönlendirmektir. Bu, olgusal 

terimlerin sahip olmadığı bir özelliktir. Hare’e göre ahlâkî hükümlerin eylemleri 

yönlendirdiğini söylemek ve onların emirleri gerektirdiğini söylemek aslında aynı şeydir.177 

Son zamanlarda Simon Blackburn (1944…), bilişselci olmayan teorilerin, ahlâkî 

anlaşmazlık, tartışma ve ahlâkî bilgi gibi olguları açıklamadaki eksikliklerini gidermek için 

“yansıtmacılık (projectivism) veya “ sahte realizm (quasi-realism)” diye isimlendirilen bir 

teori sunmuştur. O bu teorisi ile ahlâkî söylemin realist gözüken olgularını açıklayabilen, 

bilişselci olmayan bir görüş sunmaya çalışmıştır. Buna göre biz bir şeye ahlâkî bir yüklem 

atfettiğimizde, aslında yaptığımız şey bir takım bilişsel olmayan tutum ve duyguları dış 

dünyaya yansıtmaktan ibarettir. Aslında dış dünyada bu tür değersel niteliklerin varlığı söz 

konusu değildir. Bu anlamda ona göre değerlerin söz konusu olmadığı bir gerçek dünya, bir 

de insanın kendi duygu durumlarını dış dünyaya yansıtması sonucu ortaya çıkan değerlerle 

dolu bir dünya vardır.178 Blackburn’ün bu teorisine de bütün bilişselci olmayan teorilere 

                                                           
173 Hare, a.g.m.,  ss.249. 
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yöneltilen eleştiriler yöneltilebilecektir. Bu teori de ahlâkî konularda hata, ahlâkî bilgi, ahlâkî 

konularda tartışma gibi olguları açıklayamayacaktır. Çünkü bu teoriye göre de hakkında 

bilginin, tartışmanın veya hatanın söz konusu olabileceği hiçbir reel ahlâkî olgu veya nitelik 

yoktur.179 

3.Nihilizm (Hata Teorisi) 

 Nihilizm de aslında, metafizik naturalizmin bir sonucu olarak görülebilir. Bu görüş 

de, deneysel olguların dışında başka olguların bulunmadığını savunur ve ahlâkî naturalizme 

karşıt olarak, ahlâkî niteliklerin doğal nitelikler olmadığını, dolayısıyla her hangi türden 

ahlâkî olguların bulunmadığını, dünyanın yapısında ahlâkî nitelikler diye bir şeyin 

bulunmadığını savunur. Buna göre her ne kadar bizim ahlâkî duygu ve inançlarımız doğal 

alanın bir parçası olsa da ve bunlar sanki ahlâkî olgulara sahiplermiş gibi gözükseler de, bu 

görünüm kaçınılmaz şekilde yanıltıcıdır. Çünkü hiçbir ahlâkî olgu yoktur. Ahlâkî nitelikler 

insanların duygusal tepkilerle, nesnelere aslında sahip olmadıkları halde, yansıttıkları 

niteliklerden ibarettir.180  Bu teorinin savunucularına göre söz konusu nitelik aslında bizim 

ilgili nesneye veya duruma yönelik bir tepkimizden ibaret olsa da insanda söz konusu niteliği 

sanki bizden bağımsız bir dünyaya ait bir ahlâkî nitelikmiş gibi alıp objektifleştirmeye yönelik 

bir eğilim vardır. Çünkü ancak bu sayede ahlâkın insanları toplumsal bir yaşam içerisinde 

yönlendirmek için bir otoritesi söz konusu olabilecektir. Bu eğilimin sonucu olarak insan, söz 

konusu kendi tepkilerini, bu tepkilerden bağımsız olan bir ahlâkî niteliğin tanınmasının bir 

göstergesi olarak ele almaktadır.181 

Diğer bilişselci meta-etik teoriler ahlâkî söylemin objektif bir yönelimini kabul edip 

onu şu veya bu şekilde açıklamaya çalışırken, nihilizm ahlâkî söylemin bu görünümünün 

bütünüyle yanılsama olduğunu savunur.182 Nihilizm taraftarları, ahlâkî ifadelerin doğruluk 

değerini kabul etmekte realizmle uzlaşmasına rağmen değersel yargıların genellikle yanlış 

olduğunu ileri sürerler. Çünkü değer yargıları ve değersel duygular varlıkların objektif değer 

niteliklerine sahip olduğunu ifade eder. Onların doğru olması için gerçeklikle örtüşmeleri 

gerekir. Fakat gerçekte bu tür objektif ahlâkî nitelikler yoktur. Buna göre aslında hiçbir şey ne 

                                                           
179 Tropman, a.g.e., ss.30,45. 
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iyidir, ne de kötüdür. Bizim bütün ahlâkî yargılarımız sistematik bir şekilde yanlıştır. Bu teori 

bu sebeple, “hata teorisi” olarak da isimlendirilir.183 

Nihilizm, bir takım uzlaşımsal ahlâk ilkelerini, daha iyisine ulaşmak maksadıyla 

eleştirmek yerine veya bir takım ahlâk teorilerinin eksik yönlerini eleştirmek yerine bütün 

ahlâk teorilerinin üzerine dayandığı temel varsayımların yanlış olduğunu savunduğundan 

onun ahlâkı içten eleştirmek yerine onu bütünüyle yok saydığı söylenebilir. Bu açıdan, Russ 

Shafer ve Terence Cuneo’nun belirttiği gibi nihilizm ve ateizm arasında bir benzerlik 

kurularak, nihilistlerin ahlâkî yargılar hakkında yaptığı gibi, ateistlerin de dinî inançlar 

hakkında hata teorisini savundukları söylenebilir. Buna göre, dinî inançlar, her şeyi bilen, her 

şeye gücü yeten, merhametli bir varlıktan bahsettiği zaman, doğruluk değeri olan önermeleri 

dile getirmektedirler. Bütün bu dinî ifadeler bu özelliklere sahip bir varlığı varsaymaktadır. 

Fakat ateiste göre, böyle bir varlık bulunmadığından bütün bu dinî önermeler hatalıdır. 184 

Hata teorisinin en meşhur savunucularından birisi, J.L.Mackie (1917-1981) dir. O, 

“Inventing Right and Wrong” isimli eserinde objektif değerlerin ve ahlaki olguların varlığını 

reddetmesine rağmen toplumsal bir uzlaşı olarak ahlâkı inşa etme gayreti gösterir. Ona göre 

dünyanın dokusunda objektif değerler diye bir şey yoktur. Aynı şey ahlâkî doğruluk, ödev, 

iyilik vb. için de geçerlidir. Eserin isminden de anlaşılacağı gibi, o ahlâkın keşfedilecek bir 

takım objektif doğruları olduğu realist görüşü yerine, ahlâkı toplumsal yaşamı olanaklı 

kılmaya yönelik, toplumsal uzlaşıya dayalı bir icat olarak görür. O kendi görüşünü, “ahlâkî 

kuşkuculuk (septisizm)” olarak isimlendirir. Fakat ona göre bu, onun ahlakı kabul etmediği 

veya yok saydığı anlamına gelmez. O bu iddiasını, onun bu nihilist anlayışının meta-etik 

alanda geçerli olduğunu ve bunun kural koyucu etik alanına hiçbir etkisinin olmadığını ileri 

sürerek savunmaya çalışır.185 Fakat Mackie’nin bu iki alanı bütünüyle ayırması, daha önce 

geçtiği gibi, çok makul bir tavır değildir. Çünkü meta-etik ve kural koyucu etik arasında sıkı 

bir ilişki vardır. 

Mackie, meta-etik alandaki bilişselci olmayan teorileri ve naturalist görüşleri eleştirir 

ve onların yanlış olduğunu kabul eder. Ona göre bilişselciliği reddedenler,  ahlâkî söylemde 

sırf öznenin tutum veya duygularını dışavurmaktan daha fazlasının yapıldığını 

görememişlerdir. Hâlbuki ona göre ahlâkî söylemde öznenin duygu veya tutumları dışındaki 
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bir durum da belirtilmektedir.186 Mackie’e göre ahlâkî terimleri bir takım doğal istek veya 

tatminlere indirgemeye çalışan naturalistler ise bu eksikliği görmelerine rağmen, ahlâkî 

yargıların hiçbir koşula bağlı olmama, kategorik olma özelliğini açıklayamamışlardır. 

Bilişselci olmayanlar ahlâkî yargıların doğruluk değerinin olmadığını iddia ederek, naturalist 

sübjektif anlayışların savunucuları da ahlâkî dilin kategorik olan doğasını reddederek ahlâkın 

pratik otoritesini açıklamakta başarısız olmuştur.  Ona göre, eğer ahlâkî terimlerin anlamı ve 

onların mantıksal statüsü göz önünde bulundurulursa en tutarlı meta-etik teori realizm ve 

objektivizmi savunan bir teori olacaktır. Ona göre objektivizmi reddetmenin yolu, bilişselci 

olmayan teorilerin yaptığı gibi ahlâkî dilin bu tür dilsel analizlerine girişmek yerine ahlâkî 

dilin bütün olarak sistematik bir hata içerisinde olduğunu savunmaktır. Mackie’e göre bu 

tutuma “ahlâkî kuşkuculuk” denilmesinin sebebi de budur.187 

Mackie’e göre ahlâkî yargılar doğru veya yanlış olabilme özelliğine sahiptir ve eğer 

onlar doğru olsaydı bize ahlâkî olgulara bilişsel olarak ulaşmanın bir yolunu sağlamaları 

mümkün olabilirdi. Dolayısıyla Mackie aslında ahlâkî terimlerin bir takım niteliklere 

referansta bulunacak şekilde kullanıldığını kabul etmekle kavramsal anlamda realizmi, yani 

ahlâkî dilin realizmi varsaydığını kabul eder. Fakat ona göre ahlâkî yargılar, aslında, her 

zaman yanlıştır. Çünkü dünyanın yapısında ahlâkî yargıların doğru olması için zorunlu olan 

hiçbir ahlâkî olgu veya nitelik yoktur. Bu durumda o, ontolojik anlamda ahlâkî realizmi 

reddetmektedir.188 Ona göre, bizim bu tür ahlâkî olgu veya niteliklere nasıl ulaştığımızın 

hiçbir epistemolojik açıklaması yoktur. Ayrıca bu tür ahlâkî olgu ve nitelikler eğer var olsaydı 

diğer olgu ve niteliklere göre son derece tuhaf olurdu. Zîra ahlâkî bir nitelik eğer var olsaydı 

kavranışının eylem için zorunlu bir güdüleme ve gerekçe oluşturması gerekirdi. Fakat bu, ona 

göre son derece problemlidir. Bu düşüncelerden hareketle Mackie, hiçbir ahlâkî nitelik veya 

olgunun bulunmadığı, dolayısıyla bizim ahlâkî yargılarımızın bütününün yanlış olduğu ve 

bizim ahlâkî düşünümümüzün radikal bir hata içerisinde olduğu sonucunu çıkarmıştır. Ona 

göre ahlâkî dilin mevcut kullanımı tarihsel bir hataya dayanmaktadır ve bu hata aslında, 

ahlâkî yargıların kaynağı olan sübjektif duygu ve onamaları objektifleştirmekten kaynaklanır. 

Gerçekte  “bu eylem doğru” veya “bu davranış yanlış” şeklinde objektif ahlâkî olgular yoktur, 

sadece duygularımız veya isteklerimiz vardır.  Bu durumda ona göre, ahlâkî dili sadece 

gerçekten var olan niteliklere referansta bulunacak şekilde yeniden inşa etmek gerekir.189 

                                                           
186 Mackie, “A Refutation of Morals”, Twentieth Centruy Ethical Theory, Ed. Steven M.Cahn and Joram 
G.Haber, New Jersey 1995, s.147. 
187 Mackie, Ethics, ss.33-35; Sterling, a.g.e., s.55. 
188 Sterling, a.g.e., s.53. 
189 Mackie, a.g.e., s.15; Mackie, a.g.m., ss.148, 149,152;  Miller, a.g.e., s.5 ; Sterling, a.g.e., s.54. 
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Mackie’nin burada ahlâkî dili bütünüyle atmak yerine, onun yeniden inşa edilmesini tavsiye 

etmesinin tutarsızlık olduğu söylenebilir. Çünkü mademki ahlâkî dil sistematik bir hataya 

dayanmaktadır, o zaman yapılması gereken şey, bu dili yeniden düzenlemek değil, bütünüyle 

terk etmektedir. Fakat insanların bu dili terk etmemeleri Mackie’nin iddialarına karşı bir 

durumu göstermektedir. 

Mackie’nin ahlâkî niteliklerin şeylere, olgulara, kişilere vb. atfedilmesine yönelik 

yargıların bütününün sistematik bir hata içerisinde olduğu sonucunu çıkarmasının arkasında 

onun kavramsal ve ontolojik iki varsayımı birleştirmesi yer almaktadır. Kavramsal iddiaya 

göre, bizim bir ahlâkî olgu hakkındaki kavrayışımız, objektif ve kategorik olarak buyurucu, 

eylem yönlendirici bir olguya yönelik bir kavrayıştır. Ontolojik iddiaya göre ise objektif 

olarak buyurucu hiçbir olgu veya nitelik yoktur. Buradan sonuç olarak, dünyada bizim ahlakî 

kavramlarımıza karşılık gelen, ahlâkî yargılarımızı doğru kılıcı ve doğası itibariyle eylem 

yönlendirici hiçbir olgu veya niteliğin bulunmadığı sonucu çıkacaktır. Buna göre, bizim bütün 

ahlâkî yargılarımız yanlıştır.190  

Mackie, böyle bir hata teorisini temellendirmek için ciddi gerekçelerin olması 

gerektiğini kabul eder. Ve o bu teoriyi desteklemek için ilk önce ahlâkî realizme karşı kanıtlar 

ileri sürer. Bu kanıtlarla realizmi reddettikten sonra Mackie, insanların neden böyle bir hataya 

düştüklerini ve bunda ısrar ettiklerini açıklamaya çalışır. Onun ahlâkî realizme karşı sunduğu 

kanıtlar ahlâkî ilkelerin kültürler ve insanlar arsında farklı olmasından hareket eden kanıt ile 

ahlâkî niteliklerin ve ahlâkî bilginin tuhaf olacağı şeklindeki kanıttır.191  Rölativizmden 

hareket eden kanıtla, Mackie yaygın ahlâkî anlaşmazlıkların en iyi açıklamasının, objektif 

değerlerin yanlış veya eksik kavranılışı değil, anlaşmazlıkların insanların yaşam tarzlarının 

farklı olmasından kaynaklandığını kabul etmek olduğunu savunur. Dolayısıyla, ona göre 

ahlâkî konulardaki anlaşmazlıkları açıklamada objektivizm başarısız olmuştur. Mackie’nin 

tuhaflıktan hareket eden kanıtı için sunduğu gerekçeler ise metafizik ve epistemolojik olmak 

üzere iki türlüdür. Ona göre metafizik açıdan sorun, varsayılan objektif ahlâkî değerlerin özsel 

olarak eylem yönlendirici olma özelliğiyle ilgilidir. Epistemolojik açıdan ise bu tür objektif 

değer yapılarının bilgisi ve onların diğer niteliklerle ilişkisini açıklamayla ilgilidir. Bu 

metafizik sorunla ilgili olarak Mackie, bu tür ahlâkî niteliklerin son derece tuhaf olacağı 

gerekçesini sunar. Yine epistemolojik açıdan, bu tür olgulara ulaşmanın tek makul yolu olarak 

sunulabilecek olan ahlâkî sezginin diğer bilgi kaynaklarına göre son derece tuhaf olacağı 

                                                           
190 Miller, a.g.e., s.112;Michael Smith, “The Externalist Challenge”,  Foundations of Ethics, An Anthology, Ed. 
Russ-Shafer Landau  and Terence Cuneo, Malden USA  2007, ss.233. 
191 Mackie, Ethics, ss.36-42; Mackie, A Refutation of Morals, ss.145-146;  Sterling, Ethical Intuitionism, s.57. 
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gerekçesiyle karşı çıkar. Mackie, ahlâkî niteliklerle doğal nitelikler arasındaki ilişkinin 

sezgiciler tarafından ileri sürülen açıklamasına da, tuhaf olduğu gerekçesiyle karşı çıkar.192 

Mackie’nin hata teorisi, Richard Joyce (1966…) tarafından daha sistematik bir şekilde 

savunulmuştur. Ona göre hata teorisini savunan bir kişi ilk önce hataya dayandığını 

düşündüğü terimlerin anlam içeriğini saptamalı, sonra bunların ontolojik düzlemde 

karşılığının olmadığını göstermeye çalışmalıdır. Buradan hareketle, Joyce hata teorisi lehinde 

şöyle bir kanıt sunmaktadır: (1) Bir kişinin herhangi bir K eylemini yapmasının ahlâkî açıdan 

gerekli olması, onun bu K eylemini yapmasının bu eylemin onun isteğini veya ihtiyaçlarını 

tatmin edip etmediğine bakmaksızın, bu eylemi yapması gerektiği anlamına gelir. (2) Eğer bir 

kişinin K eylemini yapması ahlâkî açıdan gerekli ise, bu kişinin K eylemini yapması için bir 

gerekçesi vardır. (3) Fakat bir kişinin, istek ve ihtiyaçlarından bağımsız bu tür bir hakikî 

(kurumsal olmayan-non institutional) gerekçesinin olması söz konusu olamaz. Yani kategorik 

olarak eylem yönlendirici olan hiçbir ahlâkî olgu olamaz. (4) Dolayısıyla bu kişi asla bu tür 

bir ahlâkî sorumluluk altında olamaz. Bu durumda ona göre ahlâkî bir rasyonalistin önünde, 

ya ahlâkın haklı kılıcı (ahlâklı davranmayan kişi) bir gerekçe sağladığını reddetmek, ya da 

sübjektif bir ahlâk anlayışını kabul etmek şeklinde iki yol söz konusudur.193 Görüldüğü gibi 

Joyce’un bu kanıtı ahlâkî gerekçeler hakkında “içselci” (internalist)  bir anlayışı ve genel 

olarak gerekçeler konusunda ise bütün gerekçelerin isteklerden kaynaklandığı şeklindeki 

Hume’cu gerekçe anlayışını varsaymıştır. Fakat gerekçeler hakkındaki bu Hume’cu anlayışın 

çok sağlam olmadığı ilerleyen bölümlerde görülecektir. 

Hiçbir ahlâkî olgu, ahlâkî bilgi ve doğrunun bulunmadığı şeklindeki nihilist anlayışın 

başka bir savunusu Gilbert Harman (1938…) tarafından sunulmuştur. Harman, ahlâkî nitelik 

ve olguların gözlemlenemez olduğu ve onların ahlâkî yargıları oluşturmada etkisinin olmadığı 

gerekçelerinden hareketle, ahlâkî yargıların aslında psikolojik süreçlerle ve yetişme tarzı ile 

açıklanabileceğini ileri sürmüştür. O, ahlâkın bütünüyle illüzyondan ibaret olduğu şeklindeki 

aşırı bir nihilist anlayış yerine, ahlâkî yargıları bir takım duygusal tepkilere ve onamalara 

indirgeyen ılımlı bir nihilist anlayışı savunmaya çalışmıştır. Bu durumda aslında ona göre 

ahlâkî yargıların tam anlamıyla bir doğruluk değeri söz konusu değildir.194 

Sonuç olarak sübjektif teoriler, bilişselci olmayan teoriler ve nihilizm anti-realizmin 

üç mümkün şeklidir. Bunu, Huemer’in belirttiği gibi şu şekilde daha iyi anlayabiliriz: “X 

                                                           
192 Mackie, Ethics, ss. 38,49;  Sterling, Ethical Intuitionism, s.61. Mackie’nin bu itirazları, Ahlâkî Sezgiciliğe 
Yönelik Eleştiriler bölümünde değerlendirilmiştir. 
193Joyce, The Myth of Morality, ss.25-26,28. 
194 Gilbert Harman, The Nature Of Morality, New York 1977, ss.11-13; Sturgeon, “Ethical Intuitionism and 
Naturalism”,  Ethical İntuitionism Re-evalutions, Ed.P. Stratton-Lake, New York  2002, s.185. 
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iyidir” ifadesinde, iyi kavramı ya bir niteliğe referansta bulunur, yani X’in belirli bir niteliğe 

sahip olduğunu ifade eder veya bir niteliğe referansta bulunmaz. Eğer referansta bulunursa ya 

bazı şeyler bu niteliğe sahiptir veya hiçbir şey bu niteliğe sahip değildir, ayrıca bu nitelik ya 

gözlemciye bağlıdır veya bağlı değildir. Eğer biz iyinin her hangi bir niteliğe referansta 

bulunmadığını söylersek bilişselci olmayan bir teoriye ulaşırız; eğer iyinin bir niteliğe 

referansta bulunduğunu kabul eder ama bu niteliğin gözlemciye bağlı olduğunu düşünürsek 

sübjektif teorilere ulaşırız; eğer iyinin bir niteliğe referansta bulunduğunu kabul eder ama 

aslında hiçbir şeyin bu niteliğe sahip olmadığını düşünürsek nihilizme ulaşırız. Eğer iyinin bir 

niteliğe referansta bulunduğunu, bazı şeylerin ona sahip olduğunu ve bu niteliğin gözlemciye 

bağlı olmadığını kabul edersek o zaman ahlâkî realizme ulaşırız. Bütün olanaklar bunlardan 

ibarettir.195 

Anti-realizmin üç şeklini, “objektif ahlâkî doğruların” varlığını kabul edip etmeme 

açısından ise şu şekilde özetleyebiliriz: Bir yargı doğru ise ve onun doğruluğu gözlemcinin bu 

yargının konusuna yönelik tutum veya psikolojik reaksiyonlarına kısmen dâhi bağlı değilse 

objektif olarak doğrudur. (Ör.”İnsanın iki eli vardır”, önermesi objektif, “Keloğlan komiktir”  

önermesi ise sübjektiftir.) Anti-realist anlayışlar genel olarak objektif ahlâkî doğruların 

varlığını reddeder. Eğer ahlâkî bir yargı objektif olarak doğru değilse, o ya sübjektif olarak 

doğrudur (sübjektif görüşler), ya bütünüyle yanlıştır (nihilizm) veya ne yanlış ne de 

doğrudurlar (bilişselci olmayan görüşler). Bu şekilde sübjektif teoriler, nihilizm ve bilişselci 

olmayan teoriler şeklinde üç anti-realist görüşe ulaşırız.196 

C.Meta-etik Teoriler’in Dilin Anlamı Hakkındaki Teorilerle İlişkisi 

Modern ahlâk filozoflarının ilgilendiği temel problemlerden birisi, ahlâkî dilin 

anlamının ne olduğu problemidir. Meta-etik teorilerin bu soruya verdikleri cevap sadece 

ahlâkî düşünmenin yapısı hakkındaki görüşler tarafından değil, aynı zamanda genel olarak 

dilin anlamı konusundaki kabul edilmiş teoriler tarafından da belirlenmiştir.197 Dolayısıyla 

ilişkili oldukları anlam teorileri göz önünde bulundurulmadan, farklı meta-etik teorilerin tam 

olarak anlaşılması, avantaj veya dezavantajlarının sağlıklı bir şekilde değerlendirilmesi 

mümkün olmayacaktır. 

Dil bir şeyi iletmek için kullanılır. Onun sayesinde bir şey anlaşılır veya anlaşılmaz. 

Onun anlamı ilettiği şeydir. Fakat buradaki anlamın tam olarak ne olduğu konusunda 

filozoflar farklı cevaplar vermişler ve ortaya birbirinden farklı anlam teorileri çıkmıştır. Meta-
                                                           
195 Huemer, a.g.e., s.5. 
196 A.g.e., s.5; Smith, “Realism”,  s.16. 
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etikteki farklı görüşler bu farklı anlam görüşlerinden birisini benimsemiştir. Biz burada bu 

anlam teorileri hakkında detaylı bilgi vermeyeceğiz. Sadece onların genel özelliklerini 

belirtip, onların meta-etik teoriler ile bağlantısına ve meta-etik görüşlere yansımalarına 

değineceğiz. 

1. Referansçı Anlam Teorisi 

Referansçı anlam teorisine göre dilin anlamı, isimlendirdiği veya referansta bulunduğu 

şeydir. Bir cümlenin anlamı onun içerisindeki kelimelerin anlamının bir fonksiyonudur ve 

eğer bir kelimenin referansı yoksa o kelime ve onu içeren cümle anlamsızdır.198 Bu teoriye 

göre dilin hangi anlama geldiğini belirtmenin farklı yolları vardır. Birisi bir ifadenin anlamını 

sorduğunda ya o ifadenin referansını işaretle gösteririz veya o referansı o kişinin bildiği farklı 

ifadelerle tanımlamaya çalışırız. Dil, şeyler, eylemler, şeylerin nitelikleri, olgu durumları, 

ilişkiler vb. hakkındadır ve bütün bunlar referansçı teoriye göre, dilin referansta bulunduğu 

şeylerdir. Bu teoriye göre son analizde, eğer varlık âleminde bir kelimenin isimlendirdiği bir 

şey yoksa o kelimenin anlamı yoktur.199  

Referansçı anlam teorisinin son derece geliştirilmiş bir şekli Ludwig Wittgenstein 

(1889-1951) tarafından Tractatus isimli eserinde sunulmuştur. Ona göre, dil modelleri aynen 

belirli bir olayın maketlerle, sembollerle canlandırılması tarzında, gerçekliği yansıtır veya 

resmeder. Wittgenstein’nın bu teorisine  “resimci anlam teorisi” ismi verilmiştir. Bir önerme, 

ona göre, bir durumun mantıksal bir resmini oluşturur. Bu teoriye göre dilde nasıl ki basit, 

indirgenemez unsurlar varsa varlık âleminde de bu tür basit unsurlar vardır. Dildeki basit 

unsurlar (isimler) bir araya gelerek önermeleri, varlıktaki basit unsurlar bir araya gelerek ise 

olguları oluştururlar. Dildeki her basit isim varlıktaki basit bir objeye karşılık gelir ve bu 

uzlaşım yoluyla belirlenir. Varlıkta karşılığı olmayan basit bir ismin anlamı yoktur. Dilsel bir 

resmin gerçekliği yansıtması için, gerçeklikle örtüşen mantıksal bir forma sahip olması 

gerekir.200 

Bu teoriye farklı açılardan eleştiriler yapılmıştır. Örneğin bir dilin bir unsuru aynı 

anlama fakat farklı referanslara veya aynı referanslara fakat farklı anlamlara sahip olabilir. 

Birincisine örnek olarak “başbakan” sözcüğü verilebilir, bu sözcüğün anlamı tektir fakat 

birden fazla kişiye referansta bulunabilir. İkincisinin örneği ise, meşhur “sabahyıldızı” ve 

“akşam yıldızı” örneğidir. Bu ifadelerin anlamları farklıdır, fakat her ikisi de “Merkür” 

                                                           
198 Garner and  Rosen, a.g.e., s.319. 
199 Hudson, a.g.e., s.21. 
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gezegenine referansta bulunduğundan referansları tektir.201 Bu örnekler anlam ve referansın 

aynı olmadığını göstermeye yöneliktir. 

Referansçı teoriye yönelik bu tür eleştirileri aşmak için bu teorinin daha gelişmiş 

türleri ileri sürülmüştür. Buna göre bir ifadenin anlamı, ifade ile onun referansta bulunduğu 

şey arasındaki ilişki ile özdeşleştirilmelidir. Yani anlamı oluşturan, referanssal bağdır. Bu 

teoriye göre, kabaca “anlam, referanstır” denilemese de, dilin anlamı o dilin hakkında 

kullanıldığı kişiler veya objeler bilinmeden bilinemez. Referansçı teorinin bu gelişmiş şekline 

de eleştiriler yöneltilmiştir. Örneğin onun bağlaç ve edatları açıklayamayacağı, onun sadece 

dilin ne hakkında olduğunu açıklamaya çalıştığı ve bunun “nasılını” açıklayamayacak 

derecede basite indirgeyici olduğu eleştirileri yapılmıştır.202 

Referansçı bir teori göz önüne alınırsa “X, iyidir” şeklindeki ahlâkî bir yargıyı ele 

almanın iki yolu olacaktır. Birinci yolu sezgiciler ve naturalistler takip etmiş ikinci yolu ise 

Wittgenstein birinci döneminde takip etmiştir.203 Ahlâkî sezgiciler ve naturalistler geleneksel 

olarak referansçı anlam teorisini kabul etmişlerdir. Buna göre ahlâkî kavram ve yargılar 

objektif olgulara referansta bulunurlar. Onların anlamı referansta bulundukları olgular 

tarafından belirlenir. Bu noktada naturalistler söz konusu niteliği doğal niteliklerle 

özdeşleştirirken, sezgiciler bu niteliklerin kendisine has, naturel olmayan nitelikler olduğunu 

savunmuştur.204 Sezgiciler, bir sıfatın (yüklemin-predicate) görevinin bir nitelik veya 

karakteri belirtmek olduğu şeklindeki genel görüşü kabul etmişler ve aynı şeyin iyilik, 

doğruluk gibi ahlâkî yüklemler hakkında da geçerli olduğunu düşünmüşlerdir. Bu yüzden, 

iyiliğin, iyi olan şeylerin diğer özellikleri ile özdeş olmadığı açık olgusundan hareketle 

sezgiciler iyiliğin başka bir niteliği belirtmesi gerektiği sonucunu çıkarmışlardır. Örneğin 

Prichard, ahlâkî ödevin “istenilir olmak”, “iyilik üretici olmak” vb. ile aynı şeyi 

kastetmediğinden hareketle başka bir karaktere referansta bulunması gerektiğini 

düşünmüştür.205  Sezgicilere göre, ahlâkî yargıları diğer yargılardan ayırt eden tek şey,  

onların bir takım şeylere kendi başlarına bir tür olan, naturel olmayan nitelik ve karakterleri 

atfetmeleridir. “X, iyidir” şeklindeki bir ifade sezgiciler tarafından alındığı şekliyle alınırsa, 

onlara göre bu ifade anlamlıdır ve dolayısıyla referansta bulunacağı bir niteliğin bulunması 

gerekir. Fakat iyi, kırmızılık veya tatlılık gibi, fizikî duyularla kavranılan bir nitelik değildir. 
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Bu durumda, ahlâkî akıl yürütmede kullanılan iyi, doğru, zorunlu vb. kelimelerinin referansta 

bulunduğu eylemlere veya olgulara atfedilen “naturel olmayan” nitelikler bulunmalıdır ve 

insanların bu nitelikleri kavramaya yönelik bir kapasitesinin bulunması gerekir. Sezgiciler bu 

tezlerin temellendirileceğini savunmuşlardır.206 

Wittgenstein’in bu teoriyi ahlâkî alana uyguladığı şekliyle ise “X iyidir” ifadesi 

anlamsız olacaktır. Çünkü bu ifade bir değer yargısıdır. Dolayısıyla o olan değil, olması 

gereken hakkındadır. Bir dilin anlamlı olması için gerçekliğe referansta bulunması gerekir. 

Fakat ona göre realite olması gereken değil, olandır. Kendi başına gereklilik ifade eden ahlâkî 

olgular yoktur. Buna göre bir değer yargısı gerçeklik hakkında değildir ve bu yüzden değer 

yargılarının anlamsız olduğu sonucu çıkacaktır.207 Burada Wittgenstein’in bu sonuca 

varmasının arkasında gerçeklik alanını tecrübe edilebilir alanla sınırlandırması ve doğal 

olguların üzerinde kendi başlarına bir tür olarak ideal değer niteliklerinin varlığını reddetmesi 

yatmaktadır. Halbukî gerçeklik alanı sadece doğal niteliklerle sınırlandırılamaz. Sezgicilerin 

savunduğu gibi doğal niteliklerin üzerinde ideal değer nitelikleri vardır ve ahlâkî terimler bu 

niteliklere refransta bulunur. 

 

2. Doğrulamacı Anlam Teorisi  

Doğrulamacı teori, mantıkçı pozitivistler tarafından savunulmuştur. Bu teorinin klasik 

formülasyonuna göre bir önermenin anlamlılığını belirleyen, onun doğrulanma tarzıdır. 

Mantıkçı pozitivizmin en meşhur İngiliz temsilcisi Ayer’e göre bir önerme eğer analitik 

olarak veya deneysel olarak doğrulanabilirse, kavramsal olarak anlamlı kabul edilebilir.208 

Burada kavramsal olarak ifadesiyle, o ifadenin doğruluğunun veya yanlışlığının gösterilebilir 

olması kastedilir. Analitik ifadeler, sadece onlarda kullanılan kavramların anlamlarına 

başvurarak doğrulanabilir veya yanlışlanabilir. Matematiksel ve mantıksal yargılar böyledir. 

Diğer bütün anlamlı yargılar ise deneysel gözlemle doğrulanabilecek veya yanlışlanabilecek 

şekildedir.209 

Doğrulama ilkesi ile ilgili ciddi felsefî sorunlar vardır. Birincisi, en basit şekliyle 

yukarıdaki doğrulama tanımı bizim bilimsel yargılarımızı da anlamsız kılacaktır, çünkü bu 

yargılar tümevarıma dayanır ve onların tecrübeyle doğrulanması konunun bütün örneklerini 

                                                           
206 Hudson, Modern Moral Philosophy, s.32. 
207 Wittgenstein,  Ludwig, Tractatus Logico –Philosophicus,  Routledge, 
 New York 1974, ss.23, 86-87; Hudson, a.g.e., s.32. 
208 Ayer, a.g.e., s.6. 
209 Hudson, a.g.e., s.35. 
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görmeyi gerektirir ki bu imkânsızdır.210 Bunu önlemek için yanlışlanabilme ölçütünü koymak 

da sorunu bütünüyle çözemeyecektir, çünkü yanlışlanabilme ilkesi, “Bütün A’lar B’dir” 

şeklindeki tümel önermelerin doğruluğunu veya yanlışlığını kanıtlamada etkili olsa da “Bazı 

A’lar B’dir” şeklindeki tikel önermeleri doğrulamak veya yanlışlamakta etkili 

olamayacaktır.211 

Doğrulamacı anlam teorisini ahlâkî akıl yürütme alanına uyguladığımızda şu sonuçlar 

çıkacaktır. Ahlâkî yargıların, meşru görülen doğrulama yollarından ikisi ile de 

doğrulanamayacağı açıktır. Onlar kavramlarının tanımı yoluyla doğrulanamaz. Çünkü iyinin 

tanımı olarak ne sunulursa sunulsun onun hakkında hâlâ iyi olup olmadığı sorulabilir. Yine 

iyilik niteliği görülen, koklanan, tadılan vb. bir nitelik de olmadığından bu tür yargıların 

tecrübe yoluyla doğrulanabilmesi de söz konusu değildir. Dolayısıyla eğer “X iyidir” gibi 

ahlâkî yargılar analitik olarak veya tecrübe yoluyla doğrulanamıyorsa, onlar bu teoriye göre 

anlamsız olacaktır.212 Burada, mantıkçı pozitivistler ahlâkî yargıların anlamsız, saçma 

olduğunu söylerken, onun kavramsal anlamdan yoksun olduğunu kastederler. Bu onların 

kavramsal olmayan başka bir anlama sahip olmasını olanaksız kılmaz. Örneğin, yukarıda 

geçtiği gibi, Ayer ve diğer mantıkçı pozitivistlerin çoğu, ahlâkî yargıların anlamı konusunda 

bilişselci olmayan, duygucu veya buyrukçu meta-etik teorileri doğru bir açıklama olarak 

görmüşlerdir.213 

Mantıkçı pozitivistlerin gayretlerinin bütün amacının, bilim ve sağduyuyu yüceltmek 

ve metafiziğin değerini düşürmek olduğu söylenebilir. Bu sebeple anlam teorisinden 

bekledikleri nihâî şey metafiziği dışlayıp, bilimi kapsamasıydı. Fakat onların doğrulama 

teorisini bunu başaracak şekilde formüle edebildikleri söylenemez. Çünkü onların teorisinin 

gerektirdiği bazı kriterleri bilimsel yargılar dahi karşılayamamaktadır.214 

3. Nedensel veya Psikolojik Anlam Teorisi 

Bu teoriye göre, dilin anlamı, konuşmacı veya dinleyicide belirli psikolojik süreçlerin 

ortaya çıkmasına sebep olmak veya onları ortaya çıkarmaya yönelik bir yapıya, kapasiteye 

sahip olmaktır. Buna göre bir ifadenin anlamını belirleyen onun psikolojik sebep ve sonuçları 

olacaktır.215 

                                                           
210 Darwall, a.g.e., s.74. 
211 Hudson, a.g.e., s.33. 
212 Robert L. Philips, “Intuitionism Revisited”, The Journal of Value Inquiry, Volume VI, Martinus Nıjhoff/The 
Hague Pub., Carbondale 1971, s.185. 
213 Hudson, a.g.e.,s.36; Darwall, a.g.e., s.74 ; Mackie, a.g.e., s.39. 
214 Hudson, a.g.e., s.35; M.Warnock,a.g.e., s.90. 
215 Garner and Rosen, a.g.e., s.321; Hudson, a.g.e., s.38. 
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Nedensel veya psikolojik anlam teorisinin ahlâk felsefesindeki yansımalarına 

baktığımız zaman şunu görürüz: Duygucu teorinin önde gelen savunucusu C.L. Stevenson, 

psikolojik anlam teorisini savunur.216 Ona göre, dilin sadece ne hakkında olduğu değil, nasılı 

da önemlidir. Ahlâkî yargıları bu açıdan incelediğimizde, onların dinamik bir karaktere sahip 

olduğu görülür. Buna göre ahlâkî yargılar sadece, basitçe, naturel olmayan olgu durumlarını 

betimlemez. Ahlâkî hükümler ortaya bir yönlendirme koyarlar. Yani bir kişi “X iyidir” 

hükmünü kabul ettiği zaman, o yönde davranmak için kuvvetli bir eğilime sahip olur. Ahlâkî 

hükümler bir etki yaratır. Birisine “X iyidir” demek, onun da o yönde davranmasını 

sağlamaya çalışmaktır.217  

Dilin anlamını açıklamaya yönelik psikolojik anlam teorisinin genel olarak çok sağlam 

olduğu söylenemez. Çünkü söz konusu bu psikolojik süreçlerin ne olacağı açık değildir. Daha 

da önemlisi dilin hangi psikolojik sebep ve sonuçlara sahip olduğu değil, dilin kullanımının 

bu psikolojik sebep ve sonuçlarının onun anlamı ile mantıksal olarak özdeşleştirilip 

özdeşleştirilemeyeceğidir. Dilin kullanım amacının psikolojik etki yaratmak olduğu bazı 

durumlar söz konusu olabilir, fakat felsefî anlamda dilin anlamı onun psikolojik sebep ve 

sonuçlarından, mantıksal olarak farklıdır.218 

Hudson’un belirttiği gibi, bu teoriyi ahlâkî ifadelere uygulayan Stevenson da 

psikolojik anlam teorisinin diğer savunucuları gibi, dilin nedensel kullanımı ve mantıksal 

kullanımını ayırt edememiştir. O ahlâkî dilin nasıl kullanıldığını sormanın önemini fark etmiş, 

fakat dilin kullanımının sebeplerini, ahlâkî akıl yürütmenin kendilerine göre kurulduğu 

gerekçelerle karıştırmıştır. Zîra bir kişinin her hangi bir ahlâkî yargıyı kullanma sebebi 

ayrıdır, o ahlâkî yargının anlamı ve onu kullanma gerekçesi ayrıdır.219 

4. Kullanım Olarak Dil Anlayışı 

Wittgenstein, ikinci döneminde birinci döneminde savunmuş olduğu “resimci dil 

teorisi” diye isimlendirilen teorisinden vazgeçmiş ve “kullanım olarak dil anlayışı” diye 

isimlendirilebilecek bir teoriyi benimsemiştir. O, bir dilin anlamlı olması için, dilin reel 

dünyada var olan bazı gerçeklik formlarını resmetmesi gerektiği iddiasından vazgeçmiş ve 

dilin anlamını belirlemek için onun kullanımını incelemek gerektiğini savunmuştur. Ona göre 

dile bu açıdan bakılınca dilin birçok kullanımının olduğu görülecektir. Dil aynen alet 

çantasındaki aletlere benzer, nasıl ki bu çantadaki her bir aletin bir fonksiyonu varsa, dilin de 

                                                           
216 Beauchamp, a.g.e., s.361. 
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farklı farklı fonksiyonları vardır. Bu farklı kullanımları Wittgenstein “dil oyunları” diye 

isimlendirir. Bu ifade, dilin yaşamın bir formunun parçası olduğunu ve onu bu yaşam formu 

içerisinde değerlendirmek gerektiğini vurgulamaya yöneliktir. Ona göre felsefî konulardaki 

anlaşmazlıklar farklı dil oyunlarını bir birine karıştırmaktan kaynaklanır. Her dil oyununun 

kendi uzlaşımsal kuralları vardır ve her dilsel ifade kendi kuralları içerisinde 

değerlendirilmelidir. Dil, içinde bulunduğu yaşam boyutu içerisinde değerlendirilmeden 

anlaşılamaz.220 Wittgenstein’in bu görüşleri birçok ahlâk filozofunu ahlâkî dilin ne için 

konulduğu sorusunu sormaya yöneltmiştir.221 

J.L.Austin (1911-1960) , dilin kullanımı hakkındaki düşünümleri ilerletmiş ve bir dilin 

“sözsel edim (locutionary)”, “ sözle bir şey yapma edimi (illocutiary)” ve “ sözün etkisi ile bir 

şey yapma edimi (perlocutionary)” olmak üzere üç edimini ayırt etmiştir. Yani o,  bizim dili 

kullanmakla üç ayrı edimi gerçekleştirdiğimizi ileri sürmüştür. Birincisi sırf söz söyleme 

edimi, ikincisi tavsiye etme, emretme gibi ifadelerdeki gibi sözle bir şey yapma edimi, 

üçüncüsü ise sözün ikna etmek, vaz geçirmek gibi bir eylemi üretme edimidir.222 

Dilin kullanımı hakkındaki bu düşüncelerin ahlâk felsefesine yansımalarına 

baktığımızda özellikle bilişselci olmayan teorilerin savunucularının kullanım olarak dil 

anlayışını ahlâkî söyleme uyguladıkları görülür. Hudson’a göre genel olarak ahlâk felsefesinin 

seyrinin, Wittgenstein’in düşünce seyrini takip ettiğini söylemek mümkündür. Ahlâk 

filozofları, başlangıçtaki ahlâkî söylemin gerçekliği resmettiği inancından ve bundan 

kaynaklanan söz konusu gerçeklik nedir ve nasıl kavranılır şeklindeki felsefi sorunlardan 

uzaklaşmışlar ve bunun yerine dilin kullanımları ile ilgilenmeye başlamışlardır. Austin’in 

yaptığı üçlü ayrım temeli üzerinden konuşacak olursak, duygucular ahlâkî dilin yukarıda 

açıklanan üçüncü kuvvetini, buyrukçular ise ikinci kuvvetini ön plana çıkarmışlardır.223 Fakat 

biz, dilin anlamını onun bu tür kuvvetlerine indirgemenin hatalı olduğu kanaatindeyiz. Dili 

kullanırken biz her şeyden önce bir olgu durumunu aktarırız. Bu olgu durumunu aktarırken 

farklı edimler de gerçekleştirmemiz mümkündür, fakat asıl olan birincisidir. 

D. Meta-etik Teorilerin Tarihî Seyri 

Moore’un 1903’te Principa Ethica isimli eserinde naturalizme yönelttiği eleştiriler, 

özellikle açık soru kanıtı,  20.yüzyıl ahlâk felsefesinin seyrini büyük ölçüde belirlemiştir. Bu 

itirazla naturalist bir realist anlayışın kabul edilemeyeceğinden hareketle genel olarak iki 
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222 John L.Austin, How to Do Things with Words, London 1962, ss. 94-103;  Hudson, a.g.e., s.56. 
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farklı eğilim söz konusu olmuştur. Bir yandan realizmi savunanlar naturalist olmayan bir 

realist anlayışı savunurken, realizmi kabul etmeyenler bilişselci olmayan teorilere 

yönelmişlerdir. Bu yüzyılın ilk atmış yılı boyunca ahlâk felsefesinde sezgiciler ve duygucular 

ön planda olmuş ve her iki kesim de Moore’un deneysel bilimin ahlâk felsefesi ve ahlâkî 

inançlarda etkisinin olmadığı şeklindeki görüşünü kabul etmiştir.224 20. yüzyılın ilk otuz yılı 

boyunca, sezgicilik ahlâk felsefesinde hâkim bir görüş olmuştur.  Ahlâk felsefesi 1930, 1940 

ve 1950’li yıllarda ise, kısmen bu dönemlerin baskın metafizik, epistemolojik ve semantik 

kabullerinin etkisi altında, büyük ölçüde sezgiciliğin eleştirisinden ibaret olmuş ve anti-realist, 

bilişselci olmayan bir anlayış yaygın bir şekilde kabul görmüştür. Örneğin, C.L.Stevenson, 

A.J.Ayer, R.M.Hare, P.Nowell-Smith gibi bilişselciliği reddeden düşünürler sezgiciliğin 

metafizik ve epistemolojik kabullerini karanlık bulmuşlar ve daha az aşırı saydıkları metafizik 

ve epistemolojik iddialar sunmuşlardır.225 Son zamanlarda sezgiciliğe yönelik ilgi yeniden 

canlanmış ve Robert Audi (1941..), Russ Shafer-Landau (1963.. )226, Michael Huemer, 

H.J.McCloskey gibi düşünürler, sezgiciliğin temel tezlerini bazı değişikliklerle yeniden 

savunmaya başlamıştır. 

1930’lu yıllardan itibaren yaygın bir şekilde kabul edilen bilişselci olmayan teorilerin 

değişik türleri, ahlâkî yargıların ve ahlâkî söylemin analiz edilince, temelde bilişsel olmayan 

bir karaktere sahip olduğunun görüleceğini ileri sürmüşlerdir. Buna göre ahlâkî ifadeler 

olgulara yönelik önermeler değil, ahlâkî öznenin duygularının veya temennilerinin 

ifadesinden ibarettir. Dolayısıyla onların doğru veya yanlış olması söz konusu değildir. Hiçbir 

ahlâkî olgu veya doğru ahlâkî yargı olamaz ve objektif bir ahlâkî bilgi mümkün değildir.227 

Bu bilişselci olmayan anlayış, normal olarak, meta-etik alana iddialar ve kural koyucu etik 

alanına ait iddialar arasında keskin bir ayrım yapmıştır. Bu tür teorilere göre objektif olarak 

doğru olan hiçbir kural koyucu etik teorisi olmadığından, sadece kişi veya toplumların 

objektif bir doğruluk zeminine sahip olmayan tutum veya duyguları söz konusu olduğundan, 

doğru bir kural koyucu etik teorisi geliştirme durumu söz konusu değildir.228 Bu anlayışın 

etkisi ile meta-etik meselelerin bilgisel değeri kabul edilirken, kural koyucu etik alanına ait 

meseleler öyle görülmemiştir. Bu yüzden bir süre ahlâk felsefesinin sadece meta-etiği içine 

                                                           
224 Walter Sinnott Armstrong,  “Moral Intuitionism Meets Empirical Psychology”, Metaethics after Moore, Ed. 
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aldığı düşünülmüştür. Meta-etik de sadece bir takım dilsel analizlerden ibaret görülmüştür. Bu 

tür bilişselci olmayan bir anlayışın hâkimiyetinin bir sonucu olarak, ahlâk felsefesi çoğu 

kişiye verimsiz ve sıkıcı bir entelektüel faaliyet gibi gözükmeye başlamıştır.229 Bu sebeple ve 

sosyal ve politik olayların ortaya çıkardığı ahlâklı davranmayan kişi sorunların baskısı ile 

filozoflar 1960 ve 1970’lerde tekrar birinci düzey, kural koyucu etik alanına ait meselelere 

dönmeye başlamışlardır. Fakat bilişselci olmayan teorilerin bu konudaki yetersizliğinden 

rahatsız olan ve realist bir meta-etik görüşe dönmeyi mantıksız bulan düşünürler ya kural 

koyucu etiğin zorunlu olarak gereksiz (uygunsuz) olduğunu göstermeye girişmişler veya 

“uygulamalı” etik çalışmaları yapmaya girişmişlerdir. Fakat bu son gayretler de sağlam bir 

meta-etiğe dayanmadığından, belirli pratik meselelere hipotetik, dağınık cevaplar bulma 

çabasından öteye geçememiştir.230 20. yüzyılın son 20 yılı boyunca, ahlâk teorisi ve önemli 

ahlâkî problemleri içeren kural koyucu etikle ilgili kaygılar hâkim olmuştur. Son zamanlara 

kadar filozoflar, birkaç istisna dışında, geleneksel meta-etik kaygılarla ilgilenmemişlerdir. 

Onlar bilişselci olmayan teorilerin birinci sıra ve ikinci sıra meseleler arasında yaptığı kesin 

ayrımı, meta-etik meseleler hakkındaki görüşlere bakmaksızın, ahlâklı davranmayan kişi 

meseleler hakkında görüş belirtmeyi uygun bulacak şekilde, kabul etmiş gibi davranmışlardır. 

Son yıllarda meta-etik meselelerle ilgilenenler ise (Blackburn, Harman, Mackie, vb.) önemli 

açılardan bilişselci olmayan teorilere benzer şekilde anti-realist meta-etik çıkarımları 

benimsemişlerdir. David Brink’e göre, hâlbuki ahlâk felsefesinin ilgisini kural koyucu etikten 

uzaklaştıran bilişselci olmayan teoriler ve onun ahlâkî düşünümün değişik düzeyleri arasında 

yaptığı keskin ayrımdır. Dolayısıyla bu filozofların bilişselci olmayan teorilerin meta-etik 

iddialarını,  meta-etik ve kural koyucu etik arasındaki bağlantıları yeniden gözden 

geçirmelerinin gerekli olduğu söylenebilir. Çünkü ahlâk felsefesini bütünüyle dilsel 

analizlerden ibaret kılarak, ahlâkın insanın değeri, değerler, yaşamın anlamı gibi olgularla 

bağlantısını koparmak suretiyle ahlâk felsefesini kuru ve sıkıcı bir uğraş haline getiren 

bilişselci olmayan teorilerin kendisidir.231 

Ahlâkî realizmin savunucularından David Brink’e göre geleneksel bilişselci olmayan 

teoriler, ya meta-etik meselelerin genel metafizik ve epistemolojik meselelerin devamı 

olduğunu görmekte başarısız olmuşlar ya da onlar o zamanlar baskın olsa da doğru olmayan 

metafizik ve epistemolojik kabullere dayanmışlardır. Aslında, Brink’in de belirttiği gibi 
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geleneksel meta-etik meseleleri genel metafizik ve epistemolojik meselelerin ve teorilerin 

devamı olarak görmek gerekir.232 Çünkü bilişselci olmayan teorilerin özellikle 1930-1950 

yıllarda bu kadar yaygın bir şekilde kabul görmesi ancak bu dönemlerde yaygın bir şekilde 

kabul gören naturalizm ve mantıksal pozitivizm gibi daha genel felsefî kabullerin etkisi ile 

açıklanabilir. 

 

II. ALTERNATİF META-ETİK TEORİLERİN ELEŞTİRİSİ 

Meta-etik teoriler arasında bir değerlendirme yapmak söz konusu olduğunda takip 

edilebilecek en makul yolun, farklı teorilerin lehindeki ve aleyhindeki kanıtları 

değerlendirmek ve onların ahlâkî olguların fenomenolojisi ile ne kadar uyuştuğuna bakmak 

olduğu kanaatindeyiz. Bir teorinin bütün meta-etik sorunlara verdiği cevapların reddedilemez 

derecede doğru olmasını beklemek çok reel bir beklenti değildir.233 Fakat meta-etik en 

temelde ahlâkî söylem, ahlâkî yargılar ve ahlâkî niteliklerin doğası hakkındaki bir düşünüm 

olduğundan, meta-etik teoriler arasında değerlendirme yapılırken, onların ahlâkın ve ahlâkî 

söylemin doğasını doğru bir şekilde betimleyip betimleyemediğine göre bir değerlendirme 

yapmak mümkündür.234 Ahlâkın ve ahlâkî söylemin temel karakteristiklerini açıklayamayan 

veya karşılayamayan teoriler reddedilecek, aşağıda sunulan kriterler açısından en iyi konumda 

olan teorinin diğerlerine tercih edilmesi gerektiği söylenebilecektir. Bu yüzden, ahlâkî 

söylemin belirli karakteristiklerini açıklayamayan veya yanlış açıklayan teorileri reddederek 

işe başlamak gerekir. Böyle bir değerlendirme sonucunda ahlâkî realizmin bir türü olarak 

sezgici meta-etik görüşün diğer meta-etik teorilerden daha sağlam olduğu söylenebilecektir.235 

Alternatif meta-etik teorilerin başarısızlığı ortaya konulduktan sonra, sezgici teorinin 

savunulması yönünde ikinci bir aşamayı ise onun temel tezleri lehinde kanıtlar sunmak ve ona 

yöneltilen eleştiriler ve bunlara sunulan cevapların değerlendirilmesi oluşturacaktır. Eğer bu 

eleştiriler sezgiciliği reddetmek için yeterli değilse, bu teorinin eksikliklerine rağmen diğer 

meta-etik teoriler içerisinde daha sağlam olduğu sonucu çıkarılabilecektir. 

Meta-etik teorileri birbirlerine karşı değerlendirmede bir kriter olarak kabul 

edilebilecek bazı temel unsurlar şunlardır: 1. Ahlâkî söylemde kendisini gösteren ahlâkî 

anlaşmazlık olgusu, ahlâkî konularda gerekçeler sunarak tartışabilme, ahlâkî bilgi, ahlâkî 

ifadelerin bildirimsel yapısı ve anlamı, ahlâkî ilkelerin evrenselliği, zorunluluk belirtmesi, 

                                                           
232 Brink,  a.g.e., s.4; Tepe, a.g.e., s.6. 
233 Darwall, a.g.e., s.39. 
234 Tropman, a.g.e., s.3. 
235 McCloskey, a.g.e., s.7; Tropman, a.g.e., s.5. 
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ahlâkî ilkelerin eylem yönlendirici otoritesi gibi temel fenomenleri açıklayabilme, 2. Ahlâkın 

doğasından ve onun diğer alanlarla ilişkisinden kaynaklanan, ahlâkî inançların eylem 

gerekçesi olarak değeri, ahlâkî inançlar ve ahlâkî eylem için güdülenme ilişkisi,  ahlâkî olgu 

ve niteliklerin doğal olgu ve niteliklerle ilişkisi, ahlâkî olguların ahlâkî olmayan olgular için 

açıklayıcılık değeri gibi konularda tatmin edici çözümler sunabilme, 3. Bütün bu olguları daha 

az hipotezle açıklayabilme (teorinin basitliği), 4. Teorinin bizim mevcut inançlarımızı 

muhafaza edebilme gücü, yani teorinin bizim mevcut inançlarımızı bütünüyle terk etme veya 

yeniden düzenlemeye gerek duymaması.  Bu kriterler ve onların değeri hakkında farklı 

görüşler bulunsa da bunların meta-etik bir teoriyi değerlendirmede genel kriterler olarak kabul 

edildiği söylenebilir.236 Sezgicilik dışındaki meta-etik teorilerden özellikle anti-realist 

teorilere yönelik eleştirilerin birçoğu onların bu kriterlerin birçoğunu karşılamada eksik 

olduğunu gösterecektir. Realist bir anlayışı benimsemesi sebebiyle bu kriterlerin birçoğunu 

karşılama açısından anti-realist teorilerden daha iyi konumda olan, naturalist teorilerin 

reddinde ise bu kriterler açısından yapılabilecek eleştirilerin yanı sıra, özellikle ona yönelik 

klasik eleştiriler göz önünde bulundurulacaktır. 

A. Naturalist İndirgemeciliğin Reddi 

İndirgemecilik, bütün değersel niteliklerin doğal niteliklere indirgenebileceğini 

savunur. Burada doğal nitelikler ile kendilerine değersel olmayan terimlerle referansta 

bulunulan ve deneysel gözlemle bilinebilecek olan bütün nitelikler anlaşılmalıdır. Buna göre 

hem naturalizm hem de sübjektif teoriler, indirgemeciliğin değişik türleri olarak 

değerlendirilebilir. Değersel niteliklerin doğal niteliklere indirgenebileceğini kabul etmek, 

değersel niteliğin doğasının ne olduğunun bütünüyle bu doğal nitelikler aracılığıyla 

açıklanabileceğini kabul etmek anlamına gelir. İndirgemecilik lehinde ileri sürülen 

gerekçelerden birisi onun ahlâkî bilgiyi makul hale getirdiği iddiasıdır. Eğer ahlâkî nitelikler 

doğal niteliklere indirgenemez olan, kendi başlarına niteliklerse onların normal deneyle 

bilinmesi mümkün olmayacak ve onlar ancak sezgi ile bilinebilecektir. Fakat eğer ahlâkî 

niteliklerin doğal niteliklere indirgenebilirliği kabul edilirse, bu durumda onların aynen doğal 

olguların bilgisi gibi gözlem ve bilimsel yöntemlerle bilinmesi mümkün olacaktır. Bunun da 

naturalizm gibi indirgemeci bir teori lehinde kanıt oluşturduğu düşünülmektedir.237 

Naturalist indirgemeciliği genel olarak analitik indirgemecilik ve sentetik 

indirgemecilik olarak iki grupta değerlendirmek mümkündür. Analitik indirgemecilik, her 

                                                           
236 McCloskey, a.g.e., s.17; Tropman, a.g.e., s.3; Landau and Cuneo, a.g.e., ss.3-4. 
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hangi bir ahlâkî terimin anlamının ahlâkî alana ait olmayan terimler kullanılarak 

tanımlanabileceğini savunur. Örneğin “X iyidir” yargısının, “X dünyadaki toplam zevk 

miktarını artırır” cümlesi ile eş anlamlı olduğunu savunmak gibi.238 Sentetik indirgemecilik 

ise, ahlâkî kavramlar bir takım naturel kavramlarla tanımlanamasa da, aslında onların naturel 

kavramlarla aynı şeye referansta bulunduğunu, dolayısıyla ahlâkî olguların ve niteliklerin 

temelde doğal olgu veya niteliklerden ibaret olduğunu savunur. 

 

1. Naturalizme yönelik en yaygın itirazların kaynağı 18.yüzyıl düşünürlerinden 

D.Hume ve 20.yüzyıl düşünürlerinden Moore’un eserlerinde bulunabilir.239  

Hume’un  “A Treatise of Human Nature”  isimli eserinin “değer –olgu ilişkisi” ile ilgili 

pasajı, birçok modern ahlâk filozofu tarafından değer yargılarının, olgu yargılarından 

mantıksal olarak çıkarılamayacağı şeklinde yorumlanmıştır. Bu pasajda Hume birçok yazarın 

bir takım olgu belirten önermelerden hareketle, onlardan bütünüyle farklı türden bir ilişkiyi 

belirten gereklilik önermelerine, arada her hangi bir gereklilik önermesi olmaksızın 

geçtiklerini ve bunun dikkatsizlikten kaynaklandığını belirtir. Hâlbuki ona göre böyle bir 

geçişi yapabilmek için bunun nasıl olduğunun açıklanması ve gerekçelerin sunulması 

gerekirdi.240 Buna göre “olan” hakkındaki hiçbir yargı,  “olması gereken” hakkında her hangi 

bir iddiayı gerektirmez.241 Buradan hareketle Hume, ahlâkî niteliklerin olguların akılla 

keşfedilen ilişkilerinde bulunamayacağı, bütün ahlâkî niteliklerin öznenin objeye yönelik 

duygu ve tutumlarında temellendiği görüşünü savunmuştur. Hume’a göre örneğin ahlâkî 

açıdan çok kötü bir eylemi incelediğimizde bu eylemde, bizim ona yönelik düşünce, tutum 

veya duygularımız dışında hiçbir “kötülük” niteliğinin olmadığı görülecektir.242 Böylece 

Hume naturalistlere karşı eleştirisinde onların değerlerle olguları karıştırdığını savunmuş ve 

olgu yargılarından değer yargılarına, bir değer yargısını öncül olarak barındırmadan 

geçilemeyeceğini ileri sürmüştür. Ahlâkî niteliklerin objelerin doğal nitelikleri arasında 

bulunamadığından hareketle de, ahlâkî nitelikleri sübjektif olarak yani, insanın objelere 

yönelik belirli duygusal tepkileri ile açıklamaya çalışmıştır.243  

                                                           
238 Huemer, a.g.e., s.67. 
239 Beauchamp, a.g.e., s.345; Frankena, “The Naturalistic Fallacy”, Twentieth Centruy Ethical Theory, Ed. 
Steven M.Cahn and Joram G.Haber, New Jersey 1995, s.130. 
240 David Hume, A Treatise of Human Nature, London 1951,ss. 469-70. 
241 Hudson, a.g.e., s.249; Huemer, a.g.e., s.72; Holmes, a.g.e.,  s.192. 
242 Hume, A Treatise, s. 468. 
243 A.g.e., s.469; Pojman, a.g.e., s.211; Darwall,  a.g.e., s.56. 
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Moore ve Ross tarafından referansta bulunulmasa da, Hume’un bu pasajı, başka bir 

sezgici olan H.A.Prichard (1871-1947)  tarafından, gereklilik olgularının kendi başlarına bir 

tür olduğunu desteklemek için kullanılmıştır. Yine Ayer ve Hare de etik teorilerinde 

Hume’dan etkilenmişler ve onlar da söz konusu olgu/değer boşluğu fikrini, hiçbir olgusal 

yargının eylem için güdülenme sağlayamayacağından hareketle, ahlâkî yargıların olguları 

belirtmediği, onların bilişsel olmayan bir anlamının olduğu görüşünü desteklemek için 

kullanmışlardır.244 Buna göre Hume’un, sezgiciler, duygucular ve buyrukçular tarafından 

benzer şekilde yorumlandığı söylenebilir. Bu kabul görmüş yoruma göre: Olgu hakkındaki 

yargılardan hareketle gereklilik yargılarına ulaşılamaz. Naturel olgularla ahlâkî olgular 

arasında aşılmaz bir uçurum vardır.245 Hudson’a göre Moore, iyinin doğal terimlerle 

tanımlanamaz olduğunu söylerken, Stevenson inançları tutumlardan ayırırken ve Hare hiçbir 

betimlemenin buyruk için kullanılamayacağını savunurken zihinlerinde hep bu olgu-değer 

boşluğunu bulundurmaktadır.246 

Hume’un bu ilkesinin başlangıç temellendirmesinin sezgisel olduğunu söylemek 

mümkündür. Çünkü dünyanın sırf doğal bir betimlemesi hiçbir değer sistemini öngörmez. 

Olgu-değer boşluğunun varlığına dair filozofların kabul ettiği başka bir gerekçe, “P yüklemini 

içeren bir sonucun P’yi hiç içermeyen öncüllerden çıkarılamayacağı” şeklindeki mantık 

ilkesinin, olgu yargılarından değer yargılarını çıkarma girişimlerinde çiğnenecek olduğunu 

kabul etmeleridir.247 

Buna göre ahlâkî terimleri naturel terimlere indirgeyen naturalist anlayış, Hume’un 

hiçbir ahlâkî gereklilik yargısının olgu yargılarından çıkarılamayacağı şeklindeki ilkesini 

çiğnemektedir.248 Hume’un bu ilkesinin ahlâkî sezgiciliğin savunduğu, ahlâkî doğruların 

deneysel yöntemlerle bilinemeyeceği, temel ahlâkî doğruların ahlâkî olmayan doğrulardan 

çıkarımla elde edilemeyeceği, bilimsel akıl yürütme ile bilinemeyeceği şeklindeki tezleri için 

dayanak oluşturduğu söylenebilir.249 Moore ve diğer sezgiciler bu olgu/değer boşluğunun 

naturalizmi yıktığını kabul etmekle beraber, ahlâkî olguların kendi başına bir tür olduğunu 

savunarak bundan daha ileri bir adım atmıştır, çünkü Hume’un itirazı ahlâkî terimlerin ahlâkî 

olmayan terimlere indirgenmesine hâlâ olanak bırakır. Moore, bu konuda daha radikaldir. 

                                                           
244 Brink, a.g.e., s.145. 
245 Beauchamp, a.g.e., s.345. 
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Çünkü ona göre ahlâkî yargıları ahlâkî alana ait olmayan yargılara indirgeyemeyiz. Ahlâkî 

karakterler, tür olarak ahlâkî alana ait olmayan karakterlerden farklıdır.250 

Etiği bir bilim yapma emelinde olan Moore,  bunun için de ilk önce “iyi”nin anlamının 

açıklanması gerektiğini savunmuştur. O, iyi niteliği (good) ile bu niteliğe sahip olan “iyi şey” 

(the good) arasında ayrım yapmış ve ikincisinin tanımlanabilir olduğunu kabul etmekle 

beraber,  iyinin kendisinin ise tanımlanamaz bir niteliği temsil ettiğini savunmuştur. Ona göre 

bir kelime tarafından delalet edilen obje veya fikrin gerçek doğasını betimlemeye yönelik bir 

tanım ancak söz konusu obje veya fikir kompleks olduğu zaman mümkündür. Böyle bir 

tanımlama girişiminde, söz konusu kompleks yapı daha basit unsurlarına analiz edilerek 

tanımlanır. Oysa ona göre “iyilik”, sarı rengi gibi basit, analiz edilemez, bir fikirdir. Ve onun 

gibi tanımlanamaz olan sayılamayacak kadar çok düşünce objesi vardır. Bunlar nihâî 

terimlerdir ve tanımlanmaya müsait kavramlar, onlara referansla tanımlanırlar. İyinin 

tanımlanamazlığını Moore sarı rengi ile benzetme kurarak açıklar. Ona göre nasıl ki sarı 

rengini daha önce hiç görmemiş bir kişiye onu tanım yoluyla açıklayamazsak, iyinin ne 

olduğunu bilmeyen bir kişiye de iyiyi tanım yaparak açıklayamayız.  Moore’un naturalistlere 

karşı kanıtının özü burada yatmaktadır.251 

Moore’a göre iyinin tanımlanamaz olduğu kabul edilmezse geriye iki alternatif 

kalmaktadır: O, ya henüz tanımı konusunda insanların uzlaşamadığı kompleks, analiz 

edilebilir bir kavramdır, ya da o hiçbir şeye referansta bulunmaz. Moore birinci olasılığın 

yanlışlığını açık soru kanıtı ile ortaya koyarak, iyinin basit, analiz edilemez, tanımlanamaz bir 

düşünce objesi olduğu sonucunu çıkarmıştır. İkinci ihtimal, yani iyinin hiçbir şeye delalet 

etmemesi ihtimali ise Moore’a göre, kendi ahlâkî düşünceleri ve ahlâkî yargıları hakkında 

düşünen herkese saçma gelecektir. Çünkü, ona göre ahlâkî yargılarda bulunan herkes, böyle 

yapmakla bir kişi, eylem veya olguya bir nitelik atfettiğinin farkındadır.252 

Moore, ahlâkî yargıların objektif olarak doğru olacağını kabul edip, iyinin 

tanımlanabileceğine karşı çıktığından onun konumu “tanımlayıcı olmayan-indirgemeci 

olmayan, bilişselci bir anlayış” yani, kısaca yaygın adıyla “sezgicilik” olarak isimlendirilir. 

Moore’a göre iyiyi tanımlamaya veya onu başka kavramlarla analiz etmeye, iyilik niteliğini 

başka türden bir nitelikle özdeşleştirmeye yönelik her girişim “naturalist yanılgının” bir 

örneğini oluşturur ve bundan kaçınmak gerekir.  Böyle bir tanımlama girişimine Hobbes’un 

iyiliği iştah veya isteğin objesi olmak ve kötülüğü nefret veya tiksintinin objesi olmakla 
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özdeşleştirmesi veya Perry’nin değeri ilgi objesi olmakla özdeşleştirmesi örnek 

gösterilebilir.253 Moore, iyi olan bütün şeylerin belirli bir N doğal niteliğine sahip olmasının, 

iyilikle bu niteliği özdeşleştirmenin gerekçesi olamayacağını savunur. Burada “doğal nitelik” 

ile Moore, doğal bilimler ve psikoloji tarafından incelenen olgu ve nitelikleri kasteder. 

Dolayısıyla doğal bir niteliği deneysel duyu organları ile algılanabilen ve tecrübe edilebilir 

nedensel sonuçları olan bir nitelik olarak anlayabiliriz.254 Moore’a göre nasıl ki sarı olan her 

şey ışıkta belirli bir dalga türü ürettiği gibi, iyi olan her şey de haz üreten bir şey olabilir. 

Fakat nasıl ki sarılık, ışıkta belirli bir dalga türü üretmek anlamına gelmiyorsa, iyi de “zevk 

üretici” anlamına gelmez. Olgusal olarak bütün iyi şeyler zevk verici ve bütün zevk verici 

şeyler iyi olabilir, fakat bu tek başına zevk vericilik ile iyiliği özdeşleştirmek için yeterli bir 

gerekçe oluşturmaz. Ona göre naturalistlerin yanılgısı bunu görememekten 

kaynaklanmaktadır.255 Burada o her ne kadar naturalist ifadesini kullansa da o, bu eleştirisini 

iyiyi başka bir nitelikle tanımlamaya yönelik naturalist veya metafizik her türlü görüşe 

yöneltmiştir. Moore bu yanılgıyı daha iyi bir şekilde ortaya koymak için iyinin kendisi ile 

naturalistlerin iyiyle özdeşleştirmeye çalıştıkları niteliklerin ayrı şeyler olduğunu göstermeye 

çalışır ve Butler’den “Bir şey ne ise odur, başka bir şey değildir” alıntısını yaparak iyinin iyi, 

zevkin de zevk olduğuna vurgu yapar.256 

 Bu noktada, bu tür yanılgıları çürütmek için “açık soru” kanıtı devreye girer. Moore 

indirgemeci yaklaşımların yanlışlığını göstermek için bütün naturalistleri ve genelde iyiyi 

tanımlamaya çalışan bütün tanımlayıcı teorileri (analitik indirgemecileri) devre dışı bırakmayı 

hedefleyen, “açık soru” kanıtı diye bilinen kanıtı ileri sürmüştür. Moore’dan önceki 

düşünürler de iyiyi tanımlamaya yönelik bir takım girişimlerin yanlış olduğunu düşünmüşler 

ve bunu göstermek için benzer yollara başvurmuşlardır, fakat kendi tanımlarının doğru 

olduğunu savunmuşlardır. Moore ise açık soru kanıtını iyiyi tanımlamaya yönelik bütün 

girişimlere uygulamıştır.257 Bu kanıta göre,  İyinin örneğin N anlamına geldiğini savunan 

naturalist bir görüşe karşı, N, iyiliğin kendisi dışında, hangi niteliği temsil ederse etsin, N’in 

iyi olup olmadığını sormak mantıklı olacaktır. Moore’un ifadeleriyle “iyilik hakkında hangi 
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256 Moore, a.g.e., 1903, s.123;  Garner and Rosen, a.g.e., s.258;William D. Hudson, Ethical Intuitionism, New 
York 1967, s.29; Phıllıps, a.g.m., s.186. 
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tanım sunulursa sunulsun, bu tanımlayıcı nitelikler hakkında onların iyi olup olmadıkları hâlâ 

anlamlı bir şekilde sorulabilir”258 Hâlbuki eğer iyilik N ile özdeş olsaydı bu sorunun aynen 

“N, N’midir?”sorusu gibi anlamsız olması gerekirdi. Fakat N, iyi midir? sorusunu sormak her 

zaman mümkündür ve anlamlıdır. Ve N’in iyi olduğunu söylemek totolojiden fazla bir şeydir 

ve eğer “N” iyi anlamına gelseydi “N iyidir” ifadesinin tamamen totolojik bir ifade olması 

gerekirdi. Hâlbuki bu,  bu tür teorilerin savunucularının da kabul etmeyeceği bir sonuçtur. 

Çünkü onlar kendi teorilerinin sunduğu bu tür ifadelerin sırf totoloji değil, bilgi verici yargılar 

olduğunu düşünmektedirler.259 

Yine, biz “ o şey N’ye sahip ama iyi değil” ifadesini mantıklı bir şekilde kullanabiliriz. 

Eğer iyi “N” naturel niteliğine sahip olmakla aynı şey olsaydı bu ifadenin saçma olması 

gerekirdi.260 Örneğin iyiliği zevk vericilik doğal niteliği ile tanımlamaya yönelik bir girişimi 

ele alacak olursak, “zevk verici olan şey iyi midir?” sorusu mantıklı bir şekilde sorulabilir. 

Yine “bu şey zevk verici ama iyi değil” ifadesinde hiçbir mantıksal çelişki yoktur. Fakat eğer 

iyilik zevk verici olmakla özdeş olsaydı bu ifadelerin anlamsız olması gerekirdi. 

Bu kanıtla Moore, iyiliğin ahlâkî alana ait olmayan herhangi bir nitelikle özdeş 

olamayacağını ve onlarla tanımlanamayacağını ortaya koymak istemiştir. Bu kanıta açık soru 

kanıtı ismi verilmesinin sebebi ise, iyilikle özdeşleştirilen her hangi bir N niteliği hakkında “N 

iyi midir?” sorusu yöneltildiğinde, bu sorunun cevabının zorunlu olarak evet olmamasından, 

yani cevabın olumlu veya olumsuz olmaya açık olmasındandır. Zîra eğer iyilik ve N niteliği 

özdeş olsaydı bu N niteliği hakkında “N iyi midir?” sorusu anlamlı bir şekilde sorulduğunda 

onun sadece bir tek cevabının olması ve bu cevabın zorunlu olarak olumlu olması gerekirdi. 

Yani sorunun cevabının başka bir gerekçeye ihtiyaç olmayacak şekilde açık olması gerekirdi. 

Hâlbuki iyilikle özdeşleştirilen her hangi bir doğal niteliğin kesinlikle iyi olduğunu 

söyleyemeyiz.261 Moore’un bu kanıtı birinci planda ahlâkî kavramların naturalist kavramlara 

indirgenemeyeceğini ortaya koysa da Moore iki niteliğin ancak onları temsil eden kavramların 

eş anlamlı olması durumunda özdeş olabileceği şeklindeki bir kriteri kabul ederek, ahlâkî 

                                                           
258 Moore, a.g.e., s.13. 
259 Moore, a.g.e., s.24; Frankena, a.g.e., s.99; Garner and  Rosen,a.g.e., s. 259; Hudson, Modern Moral 
Philosophy,s.70; McCloskey, a.g.e., s.25; Alan Gibbard, “Knowing What to Do, Seeing What to Do”, Ethical 
Intuitionism Re-evalutions, Ed.P. Stratton-Lake, New York 2002, s.214; Darwall, a.g.e., s.34; Carson, a.g.e., 
s.192; Elmalı, a.g.e., s.79.  
260 Frankena, a.g.e., s.99; Hooker, a.g.m., s.166. 
261 Miller, a.g.e., s.14; Horgan and Timmons, a.g.e., s.6; Holmes, a.g.e., s.194; Smith, a.g.m., s.25. 
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kavramlar doğal kavramlarla eş anlamlı olmadığından, onun ahlâkî niteliklerin de doğal 

niteliklerle özdeş olmadığını savunduğu şeklinde yorumlanmıştır.262  

Moore, bu kanıtını aslında ahlâkî kavrayış fenomenolojisine başvurarak da 

desteklemektedir. Ona göre bir kişi örneğin “ Haz iyi midir?” sorusunu sorduğu zaman,  “haz 

haz mıdır?”  şeklinde bir soruyu sormadığının, biricik, kendi başına bir tür olan bir nitelik 

hakkında, diğer kişi, eylem veya olguların ona sahip olup olmadığı hakkında bir soru 

sorduğunun farkındadır. Dolayısıyla Moore sadece semantik bir kanıt sunmamıştır. O aynı 

zamanda bir anlamda iyilik niteliğinin tecrübe edilmesine dayalı ahlâkî bir fenomenomolojiye 

de başvurmuştur. Moore’un vurgu yaptığı bu nokta, bu kanıtı eleştiren çoğu kişi tarafından 

gözden kaçırılmıştır.263 

2.  Moore’un açık soru kanıtından hareketle ahlâkî nitelikler hakkındaki bütün analitik 

indirgemeci tutumlara karşı şöyle bir dilsel kanıt da geliştirilebilir. Bu örneklerde normalde 

mantıklı bir şekilde kullanılan ifadelerin ahlâkî indirgemecilik doğru olsaydı nasıl mantıksız 

bir hale geleceği gösterilmek istenmiştir:264 

a.) “X doğrudur = X toplumun yaygın gelenekleri ile uyumludur” 

“Toplumsal geleneklere itaat etmek doğru mu? = Toplumsal geleneklere itaat etmek, 

toplumsal geleneklere itaat etmek midir?” 

b.) “X iyidir = Ben X’i onaylıyorum”  

“Onayladığım şeyler gerçekten iyi midir? = “Onayladığım şeyleri gerçekten onaylıyor 

muyum?” 

c.)  “X iyidir = X yaşamı artırır” 

“Yaşam iyi midir? = Yaşam kendisini artırır mı?” 

Yukarıdaki altı çizili ifadelerden eşitliğin sol tarafındakiler gayet anlamlı olmasına 

rağmen, iyiyi tanımlamaya yönelik girişimlere ait olan ikinci ifadelerin anlamsız olduğu 

açıktır.  

Sezgiciliğin savunucularından Ewing (1899-1973) de Moore’un açık soru kanıtını 

biraz farklı şekilde yorumlayarak, bir kavram ile onun tanımının kapsamlarının aynı olması 

gerektiği, yani her ikisinin de aynı şeylere uygulanabilmesi gerektiğinden hareketle naturalist 

teorilere itiraz eder. Ona göre iyiliği tanımlamak için ileri sürülen tanımlayıcılar, iyiliğin 

uygulanabildiği her şeye uygulanamayacaktır veya iyilik onun tanımı için ileri sürülen 

                                                           
262 Landau and Cuneo,  a.g.e., ss.455-456. Açık soru kanıtına yönelik eleştiriler ve onun yeni versiyonları 
hakkında daha geniş bilgi için bkz. Miller, a.g.e., ss.16-25. 
263  Moore, a.g.e.,  ss. 12-13; Phillips, a.g.e., ss.186-187. 
264 Huemer, a.g.e., s.72.  
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tanımlayıcıların uygulandığı her şeye uygulanamayacaktır. Bu da iyiliğin bu tür naturalist 

kavramlarla tanımlanamayacağını göstermektedir.265  

Naturalizme karşı kavramların anlamlarından ve eş anlamlılıktan hareket eden şöyle 

bir semantik kanıt da ileri sürülebilir266: 

I. Ahlâkî kavramlar ve ahlâkî alana ait olmayan (non-moral) terimler arasında hiçbir 

anlam ilişkisi yoktur. 

II. Öyleyse, hiçbir ahlâkî terim, ahlâkî alana ait olmayan terimle eş anlamlı değildir. 

III. Halbuki eğer terimler aynı niteliğe referansta bulunuyorsa onların eş anlamlı 

olması gerekirdi. 

IV. Öyleyse ahlâkî nitelikler ahlâkî alana ait olmayan niteliklerle özdeş değildir. 

V. Bu durumda ahlâkî nitelikler ahlâkî alana ait olmayan nitelikler tarafından 

oluşturulamaz. 

VI.  Öyleyse, eğer ahlâkî terimler olguları ifade ediyorsa, onların naturel olmayan 

olgulara referansta bulunması gerekir. 

3. Naturalizmin bütün türlerini reddetmek için başka bir kanıt, R.M. Hare tarafından 

sunulmuştur. Onun kanıtı temelde, “X iyi bir A’dır” şeklindeki bir ifadenin  “X, C gibi naturel 

bir niteliğe sahip bir A’dır” ifadesi ile aynı anlamda olduğunu savunanlara yöneliktir. Onun 

temel vurgusu naturalistlerin gereklilik yargılarından emir vurgusunu ve değer yargılarından 

övgü unsurunu dışladıkları şeklindedir. Ona göre “X iyidir” ifadesinin, “X, C doğal niteliğine 

sahiptir” ifadesinin karşılayamadığı bir övgüsel fonksiyonu vardır ve dolayısıyla birinci 

ifadeyi ikinci ifadeyle tanımlamak onun bu fonksiyonunu ortadan kaldıracağından bu tanım 

yetersiz olacaktır.267 

Hare’in bu kanıtı önermeler halinde ifade edildiğinde daha iyi anlaşılacaktır: 

A. Eğer iki ifade tanım yoluyla eşitlenecekse, onların tipik ve ana kullanımının aynı 

olması gerekir. 

B. İyi’nin tipik ve ana kullanımı bir şey hakkında övgüde bulunmaktır. 

C. Hiçbir naturalist kavram tipik olarak ve temelde övgüde bulunmak için kullanılmaz. 

D. Buna göre hiçbir naturalist kavram tipik olarak ve temelde, iyinin kullanıldığı 

şekilde kullanılmaz. 

                                                           
265 Ewing, Ethics, London 1953, s.102. 
266 Brink,  a.g.e., s.163. 
267Hare,  Good as a Commending Word, ss.240-241; Garner and Rosen, a.g.e., s.260. 
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E.  Öyleyse hiçbir naturalist terim, tanım yoluyla iyi ile eşit kılınamaz.268 

Hare’in bu kanıtı bir ifadenin anlamının onun ne için kullanıldığına bakılarak 

belirlenebileceğini savunan “kullanım olarak” anlam teorisini doğru varsaymaktadır. Bu teori 

hakkında ve Hare’in kanıtındaki “tipik ve ana kullanım” ifadesi hakkında sıkıntılar olsa da bu 

kanıtın yine de natüralist tanımlamalara karşı bir güce sahip olduğu söylenebilir. Çünkü ahlâkî 

yargılarda bulunurken amacımız övgüde bulunmak olmasa da iyiliğine hükmettiğimiz şeye 

yönelik bir takım olumlu takdir duyguları hissettiğimiz ve örtük bir şekilde bu iyiliğe 

imrendiğimiz, bu eylemi diğer insanlardan da beklediğimiz doğrudur. Yani Frankena’nın da 

belirttiği gibi biz ahlâkî yargılarda bütünüyle nötr değilizdir.269 Bu ise naturalist 

tanımlamalarda ve yargılarda bulunmayan bir durumdur. Dolayısıyla ahlâkî yargıların onları 

tam olarak karşılayacak olan naturalistik tanımlarının mümkün olmadığı söylenebilir. 

4. Naturalizmi eleştiren Ewing’e göre naturalist teorilerin genel hatası, “varolanın” 

dışında “olması gereken” için ayrı bir yer ayırmamalarıdır. Yani onlar, ahlâkî kavramları 

sadece varolan şeylere referansta bulunacak şekilde analiz etmektedirler, fakat olan ile olması 

gereken farklı şeylerdir. Ewing’e göre Hume’un metafizik etik teorilerine karşı yönelttiği bu 

eleştiri, aslında Hume’un teorisi gibi bütün naturalist görüşler için de geçerlidir. Çünkü iyilik 

niteliğinin belirleyici karakteristiklerinden birisi onun insanları belirli bir zorunluluk altında 

bırakma gücüne sahip olmasıdır. Buna göre,  eğer bir şey iyi ise onu ortaya çıkarmak, 

korumak vb.gerekir. Hâlbuki iyilikle özdeşleştirilen hiçbir naturalist karakteristiğin böyle bir 

zorunluluk yükleme gücü yoktur. Bir şeyin sırf insanlar tarafından onanmış olması veya 

insanların ihtiyaçlarını tatmin edecek olması onun yapılması, üretilmesi gerekliliğini ortaya 

çıkarmaz. Ancak bu şeylerin iyi olması durumunda böyle bir gereklilik ortaya çıkar. Bu itiraz 

bütün naturalist etik teorilerine karşı yöneltilebilir.270   

Darwall’a göre sentetik indirgemeciliğe karşı etkili olmadığı düşünülen, Moore’un 

açık soru kanıtı bu şekilde, ahlâkî niteliklerin kural koyucu olmasına rağmen hiçbir naturel 

olgunun bu ahlâklı davranmayan kişiliği verememesi açısından yorumlandığında bütün 

naturalist teorilere karşı etkili olacaktır. Bu olguyu iki kişinin bir şeyin bütün doğal nitelikleri 

hakkında anlaşmasına rağmen, o şeyin yapılması, istenilmesi gereken olup olmadığı 

konusunda anlaşmazlığa düşebilmesi olgusunda da görebiliriz. Böyle bir anlaşmazlık 

deneysel bir yöntemle çözülemez. Çünkü o, naturel bir olgu veya nitelik hakkındaki bir 

                                                           
268 Garner and Rosen, a.g.e., s.264. 
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anlaşmazlık değildir. Bütün bunlar, ahlâkî bir olgunun özsel bir karakteristiği olan ahlâklı 

davranmayan kişiliğin herhangi bir naturel nitelik tarafından karşılanamadığını gösterir.271 

5.  Naturalizme karşı yine Hare tarafından sunulan başka bir kanıt, ahlâkî kavramların 

öğretilme tarzı ile naturel kavramların öğretilme tarzı arasındaki farklılıktan hareket 

etmektedir. Buna göre biz deneysel karakterlere referansta bulunan kelimelerin anlamlarını, 

onlara işaret edip adını söyleyerek veya onları daha önceden bu şekilde öğretilmiş ifadeler 

aracılığıyla tanımlayarak öğreniriz. Bu naturel kavramları her yeni durumda yeniden 

öğrenmek söz konusudur. Hâlbuki ahlâkî kavramları bu iki yolla öğretmeyiz. Değersel 

kavramları bir kez öğrenince, onları karşılaşılan yeni örneklere uygulamak için yeniden 

öğretmeye gerek yoktur. Bu da ahlâkî kavramlarla doğal kavramların bütünüyle özdeş 

olmadığını gösterir.272 Bu kanıt önermeler halinde şu şekilde ifade edilebilir:273 

1. Ahlâkî kavramlar, deneysel kavramlardan farklı bir şekilde öğretilirler. 

2. Eğer bir kavram grubu (K1) diğer bir kavram grubundan (K2) farklı bir tarzda 

öğretiliyorsa, onlar farklı anlam türlerine sahiptirler. 

3. Eğer bir kavram grubundaki kavramlar (K1) ve başka bir kavram grubundaki 

kavramlar (K2) farklı bir anlam türüne sahipse, hiçbir K1 kavramı, her hangi bir K2 

kavramının eş anlamlısı olamaz. 

4.  Bu durumda hiçbir ahlâkî kavram, deneysel bir kavramla eş anlamlı olamaz. 

5. Öyleyse ahlâkî kavramları doğal kavramlarla tanımlayan naturalist teoriler yanlıştır. 

Bu kanıta yönelik olarak onun birinci öncülünün kesin olmadığı itirazları 

yapılmıştır.274 Fakat şunu söylemek mümkündür ki biz iyi, kötü, doğru vb. ahlâkî 

kavramlarını deneysel kavramları öğrendiğimiz şekilde tamamen deneysel tecrübeye dayalı 

olarak öğrenmeyiz. Aslında tekil bir iyilik örneğini gördüğümüzde onun iyi olduğuna hemen 

hükmedebiliriz. Burada sanki zihnimizde veya kalbimizde iyiliğin bir şablonu veya resmi 

vardır ve gördüğümüz durumun ona uygun olduğunu fark edince o bireysel durumun iyi 

olduğundan emin oluruz. Hâlbuki deneysel bilgiler söz konusu olduğunda, biz bir şeyi bilmek 

için o şeyin birden fazla örneğini tecrübe edip bunlardan tümevarım ile bir sonuca ulaşırız. 

Yeni bir örnekle karşılaştığımızda da onun o türe ait olduğu konusunda ahlâkî durumdaki 

kadar emin olamayız. Dolayısıyla bu kanıtın ahlâkî kavramların deneysel kavramlardan farklı 
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bir tarzda öğrenildiği veya bilindiği şeklindeki öncülünün olgularla uyuştuğunu söylemek 

mümkündür. 

6. B. Russell (1872-1970)  da naturalist teorileri, onların ahlâkî kavramların tanımı 

konusunda kendi aralarında anlaşamamaları olgusundan hareketle eleştirmiştir. Russell, bir 

şeyin iki farklı tanımının olamayacağından, naturalistlerin iyiliğin hiçbir tanımını 

sunamadıklarına vurgu yapmıştır.275 Bu eleştiriye göre, naturalistler ahlâkî terimlerin 

tanımlanabilir olduğunu savunmalarına rağmen bu konuda kendi aralarında dahî bir uzlaşıya 

varamamışlardır. Halbuki eğer ahlâkî kavramların doğal terimlerle tanımı mümkün olsaydı bu 

tanımlardan birisi üzerinde büyük ölçüde bir uzlaşımın olması gerekirdi. Dolayısıyla 

naturalistlerin kendi aralarındaki bu farklılıkları ahlâkî terimlerin ahlâkî alana ait olmayan 

terimlerle tanımlanamayacağı konusunda naturalistlere karşı bir kanıt oluşturur.  

7. Naturalist teoriler her ne kadar kişinin kendi iyiliği hakkında bir takım cevaplar 

sunabilmişse de, ahlâkî ödevi, ahlâkî ödevlerin kategorik olması özelliğini ve bu ödevlerin 

otoritesini naturalistik bir şekilde açıklayabilmek mümkün değildir. Çünkü ahlâkî ödevler 

insanın istek ve çıkarlarından bağımsız bir sorumluluk yüklerler ve bu sorumluluk 

gerektiğinde bütün istekleri ve çıkarları devre dışı bırakmayı gerektirecek bir otoriteye 

sahiptir. Dolayısıyla Darwall’ın da belirttiği gibi, naturalistik bir teorinin ahlâkî ödevlerin 

insanlara onların istek ve çıkarlarından bağımsız bir şekilde, kategorik olarak sorumluluk 

yüklemesi olgusunu açıklayabilmesi olanaklı gözükmemektedir.276 Mackie’e göre de 

naturalist teoriler ahlâkın eylem yönlendiriciliği gücünü bir takım isteklere ve tatminlere 

bağladığından onun kategorik olarak eylem yönlendiricilik özelliğini devre dışı 

bırakmaktadır.277 

8. Naturalist indirgemeciliğe karşı Huemer tarafından ortaya konulan bir başka kanıt, 

değersel olguları kavramamızın sonucu olarak, onların doğal niteliklerden farklı olduğunu 

açıkça anlamamız olgusundan hareket eder. Buna göre çok fazla düşünmeye gerek olmaksızın 

örneğin ahlâkî yanlışlık niteliğinin  “üç kilo”, yeşil renkli vb. olmak doğal olgularındandan 

bütünüyle farklı olduğu açıkça gözükmektedir. Bu kanıtı aşağıdaki gibi sistematik bir şekilde 

sunulabilir:  

I. Değer nitelikleri doğal niteliklerden radikal bir şekilde farklıdır. 

II. Eğer iki şey radikal bir şekilde farklı ise biri diğerine indirgenemez. 
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III. Öyleyse değer nitelikleri, doğal niteliklere indirgenemez. 

Bu kanıta karşı bir şeyin sırf kavrayışına sahip olmakla onun tüm doğası hakkında 

bilgi sahibi olamayacağımız eleştirisi yöneltilebilir. Fakat, Huemer’in haklı olarak belirttiği 

gibi, iki şeyin birbirinden radikal bir şekilde farklı olduğunu anlamak için bu iki şeyin bütün 

doğasını bilmeye gerek yoktur. Örneğin, zürafa ve keman kelimelerini anlayan bir kişi, 

bunların doğasına dair detaylı bilgiye sahip olmadan da zürafa ve kemanın birbirinden 

bütünüyle farklı olduğunu anlayabilir. Benzer şekilde “iyi” kavramını anlayan birisi onun 

bütün doğasını bilmese de onun her hangi bir doğal nitelikten radikal bir şekilde farklı 

olduğunu anlayabilecektir.278 

9. Genel olarak naturalizme karşı ileri sürülen kanıtların yanı sıra, onun özel türlerine 

de eleştiriler yöneltilebilir. Örneğin “eğilim teorisi” diye isimlendirilen naturalist teoriler 

bizim ahlâkî yargılarda bulunurken neyi kastettiğimizi açıklama konusunda mantıklı bir öneri 

sunamamıştır. Çünkü bir objenin bizde bir ahlâkî duyguyu uyandırma eğiliminin olması, biz o 

şeyin iyi olduğunu söylerken bu suretle o şeyin bu eğilime sahip olduğunu kastettiğimiz 

anlamına gelmez. Ayrıca bu teoriyi savunanlar,  iyiye yönelik bu bildirimsel (reportive) 

tanımı desteklemek için iç gözleme başvururlar. Fakat iç gözleme başvuru yapıldığında, 

naturalist olan veya naturalist olmayan birçok kişi  “bir şey iyidir” derken eğilim teoricisinin 

savunduğu şeyi kastetmediğini söyleyecektir. Dahası, iyiliğin bu şekilde bir eğilime sahip 

olma olarak tanımı kabul edildiğinde,  eğer bir şey bize gerekli ahlâkî duyguyu hissettirecek 

eğilime sahip değilse, ona iyi veya kötü diyemeyeceğimiz sonucu çıkacaktır. Son olarak bazı 

objeler insanlarda farklı duygular uyandırabilecek bir eğilime sahip olabilirler, bu durumda 

biz aynı objenin hem iyi hem kötü olabileceğini kabul etme veya ideal bir gözlemci tayin 

etme gibi bir durumla karşılaşacağız ki bu son durumda da, daha sonraki bölümlerde 

göreceğimiz gibi, örneğin bu ideal gözlemcinin özelliklerinin ne olacağı gibi sıkıntılar 

olacaktır.279 

Yine naturalist teorilerden birisi olan evrimci ahlâk teorilerinin doğruluğu ise tamamen 

evrim teorisinin doğruluğuna bağlıdır ve bu teorinin doğruluğu kanıtlanmış değildir. Ayrıca 

bir eylemin daha fazla evrimleşmiş olmasının anlamının ne olduğunu saptamak bu teoride son 

derece zor olacaktır.280  Hangi eylem veya durumun daha evrimleşmiş olduğunu tatmin edici 

                                                           
278 A.g.e., s.94. 
279  Garner and Rosen,  a.g.e., s.248. 
280 Moore, a.g.e.,  ss.33-34; Garner and  Rosen,  a.g.e., s.255 ; Elmalı, a.g.e., s.75.  
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bir şekilde belirlemek için bir takım değersel niteliklere ve olgulara başvurmak kaçınılmaz 

olduğundan bu tür teoriler kendi içerisinde tutarsız olacaktır.281  

Evrimci etik teoriler de, nihayetinde, naturalist teoriler arasında yer almaktadır ve bu 

teori de iyiliği başka bir doğal olgu ile açıklamaya çalıştığından Moore’a göre bu teoriler de 

“naturalist yanılgı” içerisinde yer almaktadır. Bu tür naturalist teorilerin arka planındaki temel 

fikir ise genel anlamda doğal olanın ahlâkî açıdan iyi olduğu, doğal olmayanın ise kötü 

olduğudur. Ancak böyle bir varsayımın doğruluğu kanıtlanabildiği zaman, ahlâkın evrimsel 

açıklaması makul olabilecektir. Fakat Moore’un da vurguladığı gibi,  bir şeyin doğal olması, o 

şeyin ahlâkî açıdan iyi olduğu anlamına gelmez.  Doğal olan her şey ahlâkî açıdan iyi değildir. 

Doğa, iyiye ulaşmak için zorunlu bir koşul olsa da iyinin belirleyicisi doğa değildir. 

Dolayısıyla ahlâkı sadece, insanın doğasının evrimine göre açıklayan evrim teorileri 

hatalıdır.282  

10. Naturalist indirgemeciliğin başka bir türü sentetik indirgemeciliktir. Bu tür 

teorilere göre ahlâkî iyilik doğal niteliklerle açıklanabilir, fakat bu doğal nitelikleri ifade eden 

terimler ile eş anlamlı değildir. Bu şekliyle sentetik indirgemeciliğin açık soru kanıtından 

kurtulduğu savunulmuştur.283 Sentetik indirgemecilere göre, nasıl ki doğal bilimlerde, örneğin 

bir şeyin su olması, onun H2O olması ile, bir şeyin sıcak olması, onun moleküllerinin 

ortalama yüksek knetik enerjiye sahip olması ile açıklanıyorsa, aynı şekilde iyi için de benzer 

bir doğal açıklama bulmak mümkündür.  Bu görüşe karşı ise şu itirazlar yöneltilebilir: 

Sezgiciliğin son dönemlerdeki savunucularından Huemer’a göre, iyiyi doğal 

niteliklere indirgemek için bir takım doğal olgularla kurulan benzerlik, indirgemeciliği 

destekler gözükse de, aslında bu benzetme önemli bir eksikliğe sahiptir. Çünkü “Su =H2O” 

örneğinde, soldaki terim gözlemlenebilir bir obje, sağdaki ise bilimsel akıl yürütme ile ortaya 

çıkarılabilir olan kompleks bir yapıdır. Fakat “İyi = N’doğal niteliği” durumunda, iyi ne 

gözlemle bilinebilir, ne de bilimsel akıl yürütme ile bilinebilir. Eğer bu benzetmenin ciddiye 

alınması gerekiyorsa, iyinin varlığına dair doğrudan ve bağımsız bir bilince sahip olduğumuz 

ve onun kendisine indirgendiğini varsaydığımız doğal niteliğin, iyinin gözlemlenebilir birçok 

                                                           
281 Ewing, a.g.e., s.99. 
282 Moore, a.g.e., s.29; Ewing, a.g.e., s.98; Elmalı, a.g.e., ss.74-76.  
283  Darwall, a.g.e., s.35; Smith, a.g.m.,  s.28; Allan Gibbard, “Knowing What to Do, Seeing What to Do”, 
Ethical Intuitionism Re-evalutions, Ed.P. Stratton-Lake, New York  2002, s.217. Bu makalede Gibbard, 
Moore’un aslında ahlâkî niteliklerin değil, ahlâkî kavramların naturel olmadığını gösterdiğini ileri sürmektedir. 
Benzer görüşler için Bkz. Pigden, Charles R.,  “Naturalism”, A Companion to Ethics, Ed. Peter Sınger, 
Blackwell Publishing, Malden/ USA 2004, s.426. Pigden bu makalesinde Moore’un argümanının en fazla etiğin  
doğal olgular karşısında  semantik ve mantıksal açıdan otonomluğunu  gösterdiğini– ki ona göre bu bile 
kuşkuludur- onun ontolojik açıdan otonomluğunu ortaya koymadığını savunmaya çalışmıştır. Ona göre hem 
Hume’un hem de Moore’un eleştirileri ontolojik anlamda naturalizm için sorun teşkil etmez. 
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özelliğini açıklamaya yardım ettiğini varsaymamız gerekir.284 Hâlbuki değer nitelikleri 

gözlemlenemezdir, onların bilgisi ancak ahlâkî sezgi veya ahlâkî algıya başvurmakla mümkün 

olacaktır. Bu, Huemer’ın belirttiği gibi sentetik indirgemecilik için bir problem 

oluşturmaktadır. Çünkü biz, sıcaklığın, yüksek derecede knetik enerjiden ibaret olduğunu 

ancak hangi şeylerin sıcak olduğunu gözlemle bildiğimiz için ortaya çıkarabiliriz. Eğer biz 

hangi şeylerin iyi olduğu konusunda, söz konusu teorik bilgi öncesinde bir bilgiye sahip 

değilsek, iyinin “N” doğal niteliğinden ibaret olduğunu benzer şekilde bilemeyiz. Bu aynen 

bir kişiye hiç bilmediği, gözlemlenemez bir K niteliğinin hangi doğal niteliklere 

indirgenebileceğini bulma görevini vermeye benzer. Bu kişinin bunu başaramayacağı açıktır. 

Benzer şekilde, iyinin doğası hakkında veya hangi şeylerin ona sahip olduğu hakkında 

başlangıç bilgisi olmadan iyinin hangi niteliğe indirgenebileceği hakkında bir hipotez 

oluşturmanın temeli yoktur. Böyle bir başlangıç bilgisini gözlem sağlayamayacağından, böyle 

bir bilgiyi sağlayabilecek olan ahlâkî sezgiyi de naturalistler kabul etmediğinden sentetik 

indirgemecilerin bu açıklaması hatalı ve tutarsızdır.285 

11. Yine Huemer’in belirttiği gibi eğer ahlâkî olguların indirgenebileceği türden, doğal 

olgular bulunsaydı bu olguların en azından bir kısmı hakkında şimdiye kadar uzlaşıma 

varılmış olması gerekerdi. Hâlbuki bütün insanlar günlük hayatlarında ahlâkî yargılarda 

bulunurlar ve bu insanlar ahlâkî niteliklerin indirgenebileceği doğal olgular konusunda hiçbir 

bilgiye sahip değildirler. Bu durumda eğer sentetik indirgemecilik doğru ise, bütün bu 

insanların ahlâkî yargılarının temelsiz olduğunu yani insanların iyi kelimesini onun ne anlama 

geldiğini bilmeden kullandığını iddia etmek gerekir. Fakat bu kabul edilmesi güç bir iddia 

olacaktır.286 

12. Genel olarak naturalist teoriler, ahlâkî konularda anlaşmazlık olgusunun tatmin 

edici bir açıklamasını da sunamayacaklardır. Çünkü bu teorilere göre, iki kişi ahlâkî bir konu 

hakkında tartışırken, ya ahlâkî terimlerin anlamı hakkında sözel bir tartışma veya söz konusu 

şeyin zevk verici, acı verici vb. olup olmadığına yönelik olgusal bir tartışma içerisinde 

olacaktır. Hâlbuki ahlâkî anlaşmazlıkların birçoğu sözel anlaşmazlıklar veya ahlâkî alana ait 

olmayan konulardaki anlaşmazlıklardan ibaret değildir. Eğer ahlâkî anlaşmazlıklar sırf, 

kavramlar hakkındaki sözel anlaşmazlıklar olsaydı bu anlaşmazlıklar bu kadar ciddi olmazdı, 

yine onlar eğer doğal olgular hakkındaki anlaşmazlıklar olsaydı deney ve gözleme başvurarak 

kolayca çözülebilirdi.  Ayrıca, McCloskey’in vurguladığı gibi, naturalizmin, ahlâkî yargılar 

                                                           
284 Huemer,  a.g.e., s.85. 
285 A.g.e., s.86. 
286 A.g.e., s.96. 
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için deneysel doğrulamanın geçerli olabileceği şeklindeki iması da yanlıştır. Eğer 

naturalistlerin savunduğu gibi “iyi”, haz verici, yaşamı artırıcı vb. doğal nitelikleri ile 

tanımlanırsa, bir şeyin iyi olup olmadığına gözlem ve deneye dayalı tümevarımsal bir 

yöntemle karar vermek mümkün olacaktır.287 Bu ise ahlâkî kararların bir takım istatistiksel 

sonuçlardan ibaret olması demektir. Hâlbuki insanların psikolojik durumu veya toplumların 

sosyolojik durumları ile ilgili hiçbir istatistik, söz konusu ahlâkî yargının doğruluğunu garanti 

etmez.288 

13. Sezgiciliğin savunucularından Ewing,  naturalist teorilerin yaygın bir şekilde kabul 

görmesinin arkasındaki sebepleri açıklayarak naturalizmi eleştirmektedir. Ewing’e göre 

naturalist etik teorilerin birçok düşünüre çekici gelmesinin arkasında şu sebepler vardır: (1) 

Naturalizm, etiği deneysel bir bilime dönüştürmektedir ve deneysel bilim bize sağlam bilgiler 

sağlamakta yeterli bir güven kazanmıştır. Dolayısıyla deneysel bilimin her alanda sağlam 

bilgiler vereceğine yönelik bir kabul vardır. Fakat Ewing’in belirttiği gibi burada, deneysel 

olgularda uygulandığında başarılı olan bir metodun, etik sorunlarda da aynı şekilde başarılı 

olacağını düşünmek bir yanılgıdır. (2) Sezgicilik gibi naturalist olmayan bir görüş, bizim 

sıradan deneysel tecrübelerimizde gözüken niteliklerden radikal bir şekilde farklı bir takım 

nitelik ve olguları sunmaktadır. Dolayısıyla bu nitelikleri âşina olduğumuz doğal niteliklere 

analiz ederek açıklamak câzip gözükmüştür. Fakat naturalizm lehindeki bu eğilim de çok 

savunulabilir değildir. Çünkü her ne kadar bütün bilgilerimizi tek bir tipe indirgemek câzip 

gözükse de, birbirinden farklı olguları sırf basitlik adına birbirine indirgemeye çalışmak, 

gerçekliği göz ardı etmektir. (3) Ahlâkî terimlerin tanımlanması gerektiğini varsaymaya 

yönelik bir eğilim vardır. Fakat, Ewing’in vurguladığı gibi her şeyin başka bir şeye 

indirgenecek şekilde tanımlanamayacağı açıktır ve temel ahlâkî terimleri de bu tanımlanamaz 

kavramlar arasında saymak son derece doğaldır. Onların tanımlanamaz olması onlar hakkında 

hiçbir bilgiye sahip olmadığımız anlamına gelmez.(4) Eğer bizim kavrayabildiğimiz naturel 

olmayan bir iyilik niteliği olsaydı onun hakkında bu kadar tartışmanın olmayacağı 

düşünülmektedir. Ewing’e göre bu itiraza bir nitelik hakkında tartışmanın olmasının, o 

niteliğin bulunmadığını veya onun başka niteliklere indirgenebileceğini kanıtlamadığı 

söylenerek karşı çıkılabilir. (5) Naturalistlere göre, ahlâkî ide ve inançların ahlâkî alana ait 

olmayan idelerden ortaya çıkışı psikolojik olarak açıklanabilmektedir ve bu da naturalizmi 

desteklemektedir. Buna göre başlangıçta bebekte veya ilkel insanda ahlâkî ide ve inançlar 

bulunmazken bunlar bir takım doğal tecrübeler sonucunda doğmaktadır. Fakat, Ewing’in 

                                                           
287 McCloskey, a.g.e., s.28. 
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belirttiği gibi, burada bir şeyin sebebi ile kendisi özdeşleştirilmektedir. Nasıl ki matematiksel 

bilgi başlangıçta çocukta yokken sonradan kazanılabiliyorsa ve bu olgu sayıların bu bilginin 

oluşmasını sağlayan bir takım tecrübelere indirgenmesini haklı kılmıyorsa aynı şey ahlâk için 

de geçerlidir. İnsanda başlangıçta ahlâkî ideler yokken bir takım tecrübelerin insanı bu ideleri 

kavrayacak konuma getirmesi, söz konusu ideleri bu tecrübelere indirgemeyi temellendirmez. 

Ayrıca, çocukta veya ilkelde ahlâkî ide veya inançların hiç bulunmadığı iddiası da ispatlanmış 

değildir.289 

Sonuç olarak realist meta-etik teoriler arasında yer alan naturalizme yöneltilen bu 

eleştiriler büyük ölçüde bu teorilerin yanlış olduğunu ortaya koymaktadır. Genel anlamda 

metafizik naturalizmi benimseyen düşünürlerin dâhî bu tür eleştirilerin haklılığını kabul edip 

ahlâk alanında başka teorilere yönelmiş olması da bu tespiti doğrular mâhiyettedir. Genel 

olarak Moore, Prichard, Ross ve Broad gibi ahlâkî sezgiciler, naturalizme karşı 

yöneltilebilecek bu tür eleştirilerden hareketle naturalist olmayan bir görüşü savunmuşlardır. 

Naturalist olmayan bir teoriyi çok tuhaf ve saçma bulan naturalist eğilimli düşünürler ise 

ahlâkî terimlerin ve yargıların bilişsel olmayan bir açıklamasını sunmaya çalışmışlardır.290 

B. Sübjektif Teorilerin Reddi 

Sübjektif teoriler de nihayetinde, ahlâkî olguları ahlâkî olmayan olgulara 

indirgediğinden ve bu olguları da çoğu zaman psikoloji veya sosyolojinin incelediği olgular 

olarak belirlediğinden bu teoriyi de naturalist indirgemeci teoriler içerisinde değerlendirmek 

mümkündür. Dolayısıyla yukarıda genel olarak naturalist indirgemeci teorilere yöneltilen 

itirazların birçoğu sübjektif teorilere de yöneltilebilir. Bu genel itirazların yanı sıra özel olarak 

sübjektif meta-etik teorilerin kendilerine de aşağıdaki eleştirileri yöneltmek mümkündür: 

1. Bireysel sübjektif görüşler  “X iyidir” yargısının (a) “Özne/Birisi X’in iyi olduğuna 

inanmaktadır” veya (b) “Özne/Birisi X’i onaylamaktadır” şeklinde açıklanabileceğini 

savunmaktadır. Buna göre birinci (a) görüş döngüselliğe düşmektedir. Çünkü bir şeyin iyi 

olduğuna inanmak için ilk önce iyinin ne olduğunu bilmek gerekir. Bu görüşle ilgili ikinci 

sorun onun bir takım saçma sonuçları ortaya çıkarmasıdır. Çünkü eğer “X iyidir” yargısı “ben 

X’in iyi olduğuna inanıyorum” anlamına geliyorsa, o zaman “ben X’in iyi olduğuna 

inanıyorum” ifadesi “Ben X’in iyi olduğuna inandığıma inanıyorum”  şeklinde devam edip 

giden bir sonucu ortaya çıkaracaktır.291 

                                                           
289 Ewing, a.g.e., ss.195-108. 
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Diğer taraftan (b) görüşü ise,  eğer “onaylama” bir şey hakkında olumlu bir ahlâkî 

inancı kabul etmek şeklinde anlaşılırsa (a)’nın karşılaştığı sorunların aynısı ile karşılaşacaktır. 

Yok, eğer “onaylamak” bir takım tutum veya duygularla açıklanmaya çalışılırsa o zaman da 

aşağıdaki problemlerle karşılaşacaktır: 

Bu teori ahlâkî anlaşmazlık olgusunu açıklayamayacaktır. Çünkü bu teoriye göre 

örneğin kopya çekmenin doğru olduğunu söyleyen bir kişi ile yanlış olduğunu söyleyen bir 

kişi arasında aslında bir anlaşmazlık söz konusu değildir. Çünkü her iki kişi kopyaya karşı 

kendi tutumlarını ifade etmektedir ve ikisinin çelişkili tutumlar takınması mümkündür. Fakat 

burada iki kişinin kopya çekmenin ahlâkî açıdan doğruluğu veya yanlışlığı konusunda sırf 

tutumsal farklılıkların ötesinde gerçek anlamda anlaşmazlıklar içerisinde oldukları açıktır.292 

Sübjektif teorilerin (b) seçeneğindeki gibi formülleştirilmiş halinin başka bir saçma 

sonucu, onun bizim ahlâkî tutumlarımızı yanılmaz bir duruma getirmesidir.293 Bu görüşe göre, 

“benim onayladığım her şeyin otomatik olarak iyi olacağı” gibi bir durum ortaya çıkacaktır. 

Böyle bir sonucu ancak dogmatik bir egoist kabul edebilir. Böyle bir durumda bir şeyin doğru 

olup olmadığını belirlemenin yolu basitçe kendi iç tutumlarımı incelemek olacaktır.  Fakat biz 

“ben bunu onaylıyorum ama bu gerçekten doğru mu?”, “ben yanlış bir şeyi onayladım” gibi 

ifadeleri mantıklı bir şekilde kullanmaktayız. Eğer (b) görüşü doğru olsaydı bu tür ifadelerin 

anlamsız olması gerekirdi. Hâlbuki aynen bir şeye inandığımızı bilip, onun doğru olup 

olmadığından kuşkulu olmamız gibi, bir şeyi onayladığımızı bilip onun ahlâkî açıdan doğru 

olup olmadığından kuşkulanmamız da mümkündür.294 

2.  Onayladığımız şeyleri niçin onayladığımız sorusunu düşünecek olursak, eğer 

onaylamanın gerekçeleri varsa bunlar aynı zamanda onların niçin iyi olduğunu da 

açıklayacaktır. Eğer X “faydalılık”, “haz vericilik” vb. gerekçeleri ile onaylanırsa, o zaman 

X’in bu özelliklerinin iyi olması onun onaylanmasından önce var olan değersel bir olgu 

olacaktır. Diğer yandan eğer X gerekçesiz olarak onaylanırsa, bu durumda söz konusu onay 

bütünüyle keyfî olacaktır ve bir kişinin bir şeyi keyfî olarak onaylamasının bir şeyi iyi kılması 

saçma olacaktır.295  

3. Böyle bir sübjektif görüş ahlâkî konulardaki hata olgusunu açıklayamayacaktır. Bu 

teoriye göre bir kişi kendi duygularını dürüstçe sunduğu sürece hataya düşmesi söz konusu 

olmayacak, ahlâkî hata bir kişinin kendi tutumları hakkında yanılmasından ibaret olacaktır. 

                                                           
292 Rachels, Subjectivism, ss.435-436; Holmes, a.g.e., s.157; Stevenson, “The Emotive Meaning of Ethical 
Terms”, s.118; McCloskey, a.g.e., s.34; Ewing, a.g.e., ss.90;  Huemer, a.g.e., s.50. 
293 Ewing, a.g.e., ss.93; Rachels, a.g.m., s.435. 
294 Huemer, a.g.e., s.50. 
295 Tropman, a.g.e., s.19. 
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Hâlbukî ahlâkî yargılardaki hatalar bu tür bir hata değildir ve insanların ahlâkî yargılarda hata 

yapması ahlâkî alanda her zaman ortaya çıkabilecek bir olgudur. Ayrıca kişinin kendi tutum 

veya duygularını deneysel olarak doğrulaması mümkün olduğundan, ahlâkî yargıları onama 

yargılarına indirgeyen bu teori, ahlâkî yargıların da deneysel olarak doğrulanabileceğini imâ 

eder ki bu da yanlıştır.296 Çünkü ahlâkî nitelikler deneysel yolla bilinemeyeceğinden bu tür 

nitelikler hakkında yapılan yargıların da deneysel yöntemlerle doğrulanması söz konusu 

değildir. 

4. İnsanların tutumları veya duyguları zamanla değişebilmektedir. Buna göre bir kişi 

daha önce onaylamadığı bir şeyi sonradan onaylayabilir. Bu durumda bir süre önce kötü olan 

bir şeyin, bir süre sonra iyi olduğu gibi çelişkili bir sonuç ortaya çıkacaktır. Böyle bir 

durumda ortada bir çelişki olmasına rağmen, sübjektif görüş açısından bu durum sadece 

normal bir tutum değişikliği olarak görülecektir. Hâlbuki realist bir ahlâkî anlayışa göre söz 

konusu tutumlardan birisinin yanlış olduğu sonucu çıkarılabilecektir ki doğru olan da 

budur.297 

5. Bir kişi her hangi bir durumdaki doğru yargının ve eylemin ne olduğu konusunda 

kuşkular taşıyabilir, fakat kendi duygu veya tutumlarından bu şekilde kuşkulanması söz 

konusu değildir. Bu da ahlâkî yargıların tutum veya onama yargılarıyla özdeş olamayacağını 

gösterir.298 Çünkü bir kişi bir duruma yönelik kendi duygu veya tutumlarından emin olduğu 

halde, söz konusu durumda ahlâkî açıdan doğru olanın ne olduğu konusunda kuşkular 

taşıyabilir. 

6. McCloskey’in vurguladığı gibi sübjektif teoriler, ahlâkî konularda tavsiye isteme 

olgusunu da açıklayamaz. Çünkü biz bir takım pratik ahlâkî meseleler hakkında birisinden 

tavsiye istediğimizde, sadece onun kendi tutumlarını veya toplumun o konudaki genel tavrını 

öğrenmek istemeyiz, aksine bir takım objektif doğruların bilgisine ulaşmak isteriz.299 

7.  Sübjektif teoriler, ahlâkî yargıların eylem yönlendiriciliğe yönelik otoritesini de 

yok edecektir. Çünkü ahlâkî yargılar tutum ifadesinden başka bir şey değilse onları yerine 

getirmek için hiçbir gerekçe bulunamayacaktır. Başkalarının ahlâkî kanaatlerini değiştirmek 

için sunulan gerekçeler, sırf kendi tavrımızı kabul ettirmeye yönelik ahlâkî olmayan 

yöntemler olacaktır.300 Özellikle başkaları tarafından verilen ahlâkî dersler ve eğitim de bu 
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durumda anlamsız olacaktır. Böyle bir durum da nihayetinde, ahlâkî ilkeleri bütünüyle göz 

ardı etme durumu ile sonuçlanabilecektir.301 

8. Sübjektif teoriler, ahlâkî doğruların mantıksal nitelikleri olan, 

evrenselleştirilebilirlik, zorunlu olma, zamansal kayıtsızlık gibi karekteristiklerini 

reddetmektedir. Çünkü bu teoriye göre, ahlâkî ilkeler, kişiden kişiye veya zamanla 

değişebilecektir.302 

9. Sübjektif görüşlerin hepsinde, eğer X’e yönelik belirli bir tutum takınan herhangi 

bir kimse yoksa “X iyidir” şeklindeki bir yargının anlamı olmayacaktır. Yine sübjektif 

teorilere göre hırsızlık, insanlara acı çektirme vb. ahlâkî kötülükler bu çirkinlikleri seven 

insanlar bulunduğu için veya bulunduğu zaman iyi olarak değerlendirilebilecektir. Aynı şey 

aynı anda hem iyi hem de kötü olarak değerlendirilebilecektir ki bu durumun çelişkili olacağı 

açıktır. Ayrıca bir şeyin iyiliğinin derecesi onun istenilme derecesine eşit olacaktır. Hâlbuki 

bu olgularla uyuşmaz, zira insanların çoğunluğunun büyük bir hırsla istedikleri şeyler çoğu 

zaman ahlâkî faziletler veya iyilikler değil, bir takım kişisel zevkler veya çıkarlardır.303 

10.  Sübjektif teoriler ahlâkî yargılarda çok sık karşılaşılan gerekçe ve kanıt sunma 

olgusunu da açıklayamayacaktır. Çünkü bir kişinin kendi tutum veya duyguları hakkında 

gerekçe sunması saçmadır. Sübjektif teoriler onaylama gibi tutumların arkasında bir şeyi 

objektif olarak doğru, iyi olarak değerlendirmenin bulunduğu olgusunu gözden kaçırmış ve bu 

olguyu ters çevirmiştir. Böylece, Ewing’in belirttiği gibi, sübjektif teoriler bir şeyin aktüel 

olarak onaylanmış olması ile onaylanması gereken olması arasındaki ayrımı dikkate 

almamıştır. Hâlbuki bir şeyin onaylanmış olması onun gerçekten onaylanmaya değer 

olduğunu göstermez. Bir şeyin onaylanması gereken olduğunu kabul etmek ise, söz konusu 

onama tutumlarından önce o şeyin objektif olarak iyi veya doğru olduğunu kabul etmeyi 

gerektirir.304 

11. Dil ve anlam açısından düşündüğümüzde “X iyidir” yargısının, “Ben X’i 

onaylıyorum” anlamına gelmediği açıktır. Bunu şu durumlardan anlayabiliriz ki, her ne kadar 

ahlâkî açıdan iyi olan şeylere yönelik her zaman bir onaylama tutumu söz konusu olabilse de, 

biz ahlâkî açıdan bütünüyle ilgisiz olan şeyleri (örneğin kardeşimin ders çalışma tarzını vb.) 

veya ahlâkî açıdan yanlış olan bir şeyi de onaylayabiliriz. Bu da ahlakî yargılarla, tutum 

yargılarının her zaman bütünüyle örtüşmediğini gösterir. Ayrıca, bir kişinin ahlâkî bir yargıda 
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bulunurken amaçladığı şeyin, kendi tutumunu ifade etmek olduğunu söyleyemek de mümkün 

değildir. Dolayısıyla, McCloskey’in haklı olarak belirttiği gibi, ahlâkî yargılarla, tutum 

yargıları hem dış dünyada uygulanma alanları bakımından hem de zihindeki çağrışımları 

bakımından bir birinden farklıdır. Öyleyse ahlâkî yargılar onaylama veya tutum yargılarına 

indirgenemez.305 

12.   Sübjektif teoriler, (a) “Fakirlere sadaka vermek iyidir” gibi ahlâkî bir ifadenin, 

(b)“K, fakirlere sadaka vermeyi onaylıyor.” gibi bir ifadeyle aynı referansa sahip olmak 

anlamında eş anlamlı olduğunu savunur. Fakat iki ifadenin bu şekilde eş anlamlı olması için, 

bunlardan birisini doğru veya yanlış kılan olguların diğerini de doğru veya yanlış kılması 

gerekir. Eğer bu ifadelerden birisini kanıtlamak için yeterli olan bir olgu diğerini kanıtlamak 

için yeterli olmuyorsa bu iki ifade eş anlamlı olamaz. Fakat yukarıdaki (a) ve (b) ifadelerini 

bu açıdan değerlendirdiğimizde, (b) ifadesini doğrulamak için yeterli olan olguların (a) 

ifadesinin doğruluğu için yeterli olmadığı görülecektir. Çünkü örneğin, (b) ifadesinin doğru 

olması için K şahsının kendisi ile alakalı, onun merhametli olması, çok yoksulluk çekmiş 

olması gibi olgular yeterli olacaktır. Fakat bütün bu olgular, (a) ifadesinin doğruluğunu 

kanıtlamak için yeterli olmayacaktır. Dolayısıyla bu iki ifadenin eş anlamlı olduğu 

söylenemez.  Bu iki ifadenin eş anlamlı olmadığını göstermeye yönelik olarak, Paul Edwards,  

Moore’un açık soru kanıtına benzer şekilde şöyle bir kanıt sunmuştur: Eğer iki ifade eş 

anlamlı ise, onların birbirini gerekçelendirecek şekilde birleştirilmesi totolojiye götürür. 

Örneğin “Ali babadır” ve “Ali erkek ebeveyndir” ifadeleri eş anlamlıdır. Bu iki ifadeyi “Ali 

erkek ebeveyn olduğundan, o bir babadır” şeklinde birleştirdiğimizde totoloji olur. Fakat “K, 

sadaka vermeyi onayladığından, fakirlere sadaka vermek iyidir” ifadesi bir totoloji değildir. 

Dolayısıyla bu iki ifadenin eş anlamlı olduğu söylenemez.306 

Ahlâkı toplumsal bir icat olarak gören ve “X, doğrudur” yargısını “toplum X’i 

onaylar” şeklindeki bir yargıya indirgemeye çalışan toplumsal sübjektif görüşler veya kültürel 

rölativizm de bireysel sübjektif teorilerin karşılaştığı benzer problemlerle karşılaşacaktır. Bu 

teoriye yönelik olarak da şu eleştiriler yöneltilebilir: 

1.  Örneğin, ikinci dünya savaşı sırasında, bir faşist Alman memurunun “Yahudileri 

öldürmek doğrudur” dediğini ve toplumun çoğunluğunun bunu onayladığını, fakat bir 

vatandaşın bunu yanlış bulduğunu varsayalım. Toplumsal sübjektif teorilere göre Alman 

memuru doğru, vatandaş ise toplumun kabulleriyle ters düştüğü için, bırakın kahraman olarak 
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görülmeyi, belki ahlâksız sayılacaktır. Fakat bu doğru bir sonuç değildir. Çünkü toplumların 

bütün kabul ve onamalarının doğru, onlara aykırı her tutumun yanlış olduğu savunulabilir bir 

iddia değildir. Toplumların ahlâkî geleneklerinin objektif ahlâkî ilkelere göre eleştirilmesi ve 

gerektiğinde değiştirilmesi bir vakıadır.307 Tarihteki büyük ahlâk kahramanlarına baktığımız 

zaman bu kişilerin toplumlarının yanlış inançlarına karşı doğru bildikleri, inandıkları yolda 

yürüyerek insanlığa ahlâk dersleri verdiklerini görmekteyiz.308 

2. Rölativizm de ahlâkî konulardaki anlaşmazlık olgusunu yeterli şekilde 

açıklayamayacaktır. Aynı toplumdaki iki kişi bir konunun iyiliği veya kötülüğü konusunda 

anlaşamadığında bu teoriye göre, bu kişiler aslında sadece toplumlarının kanaatinin ne olduğu 

konusunda anlaşmazlığa düşmüş olacaklardır. Tartışan kişiler farklı toplumlardan olduğunda 

ise ortada hiç de anlaşmazlık olmayacaktır. Çünkü her iki kişi kendi toplumlarının 

kanaatlerini aktarmaktan başka bir şey yapmıyor olacaktır. Ve böylece aynı eylem hem doğru 

hem de yanlış olabilecektir.309  

3. Huemer’in belirttiği gibi toplumsal rölâtivizm, her bireyin yanılmazlığını imâ 

etmese de, toplumun ahlâkî açıdan yanılmaz olduğunu imâ etmektedir. Bu teoriye göre 

toplum neyi desteklerse o şey otomatik olarak iyi olmaktadır. Bu durumda, örneğin eğer 

toplum tüm sakat çocukları öldürmeyi onaylarsa, bunu yapmak iyi olacaktır gibi kabul 

edilemez durumlar ortaya çıkacaktır.310  

4. Sosyal geleneklere ve toplumsal kabullere niçin itaat etmemiz gerekir? sorusunu 

sorduğumuzda, ya bu geleneklerin ve onlara uymanın iyi olduğunu gösteren gerekçeler vardır 

veya bu tür gerekçeler yoktur. Eğer bu tür gerekçeler varsa, o zaman en azından bazı değersel 

olguların geleneklerden önce var olduğunun kabul edilmesi gerekir. Eğer bu tür gerekçeler 

yoksa o zaman gelenekler tamamen keyfî kurallar olacaktır ki bu durumda bütünüyle keyfî 

kurallara itaat etmek irrasyonel olacaktır. Ayrıca ahlâkî kararlar alırken objektif ahlâkî 

değerler ve doğrular yerine insanların onamalarını göz önünde bulundurmak da ahlâkî 

olmayacaktır. Çünkü insanların bir eylemi onaylamaları en fazla söz konusu şeyin 

muhtemelen doğru olduğunu gösterebilir. Onun doğruluğunu kesin bir şekilde kanıtlamaz.311 

5. “X iyidir” ifadesi, “Toplum X’i onaylıyor” ifadesi ile aynı anlama gelmez. Çünkü 

eğer bu iki ifade özdeş olsaydı, “Toplum onaylamasa da bu davranış iyidir” şeklindeki 
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ifadelerin çelişkili olması gerekirdi. Hâlbuki bu ifadede bir çelişki yoktur, çünkü her iki 

ifadenin referansları özdeş değildir. Aynı sebepten dolayı ahlâkî reformasyon, toplumun 

ahlâkî açıdan gelişmesi veya gerilemesi olgusu da çelişkili bir olgu değildir. Çünkü bir 

toplumun ahlâkî inançları yanlış olabilir ve düzeltilmeye ihtiyaç duyabilir. Bu tür durumlar 

peygamberler ve büyük ahlâk önderlerinde gördüğümüz bir olgudur. Eğer rölâtif teoriler 

doğru olsaydı bu olgu çelişkili olurdu.312 

6.  Rölâtif teori de bireysel sübjektif teoriler gibi, ahlâkî ilkelerin evrensellik, 

zorunluluk, zamandan bağımsızlık, eylem yönlendirici otoriteye sahip olma gibi 

karekteristiklerini açıklayamayacaktır. Çünkü toplumsal uzlaşılar nihayetinde, belirli sayıda 

insan için, belirli zaman ve mekân içerisinde geçerli olacaktır. Yine onların bağlayıcılığı da 

zorunlu bir bağlayıcılık değil, sadece o toplumun üyelerini kapsayan, toplumsal baskıya 

dayalı bir bağlayıcılık olacaktır.313 

7.  Rölâtif teoriler ahlâkî konularda söz sahibi olan toplumun hangisi olduğu 

konusunda da tutarsızlık içerisindedir. Ahlâkî konularda onamalarına başvurulacak olan 

insanlar kimdir, hangi toplumun bireyleridir, bu durumda geçmişteki veya gelecekteki 

insanların tutumlarını da göz önünde bulundurmak gerekmez mi? Rölatif teoriler bu sorular 

karşısında çıkmaza girecektir. Çünkü herhangi bir toplumun değer yargılarının diğerlerinden 

üstün olduğunu söyleyebilmek için objektif, evrensel ahlâkî ilkelerin varlığını kabul etmek 

gerekir.314 Bu noktada rölâtif teoriler tutarsızlığa düşecektir. 

8. Kültürel rölativizmi desteklemek için, genellikle ahlâkî inançların toplumlar 

arasında veya tarihin farklı dönemlerinde farklı olmasına vurgu yapılmaktadır.315 Bu 

farklılıkların ne kadar temel ahlâkî meseleler hakkında olduğu bir yana, böyle bir olgusal 

gözlemden hareketle, ahlâkın kendisi hakkında felsefî sonuçlar çıkarmak pek sağlıklı 

olmayacaktır. Çünkü toplumların ahlâkî inançlarının farklılığından hareketle, ahlâkın 

kendisinin rölâtif bir olgu olduğuna geçmeyi sağlayacak, hiçbir zorunlu mantıksal ilişki 

yoktur. Ayrıca her ne kadar toplumlar arasında ahlâkî inançlar ve gelenekler açısından 

farklılıklar olsa da, aynı toplum içerisinde de farklı bireylerin ahlâkî inançları farklı 

olabilmektedir. Bu durumda, McCloskey’in dikkat çektiği gibi, eğer birinci tür farklılıklar 

rölâtivizmin lehinde kanıt oluşturuyorsa, ikinci tür farklılıkların da rölativizmin aleyhinde 

kanıt oluşturması gerekecektir.316 
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 Bireysel ve kültürel sübjektif görüşlerin genellikle kendilerini savunmak için 

sundukları gerekçe aşağıdaki gibi sistematik bir şekilde ifade edilebilir317:  

1. Farklı kişi veya toplumlar, farklı ahlâkî inançlara sahiptirler, 

2. Öyleyse çok farklı ahlâkî doğrular vardır 

Veya, 

 3. İnsanların ahlâkî inançları genellikle duygulardan veya toplumların sosyal 

uzlaşımlarından etkilenir 

4. Öyleyse, ahlâkî bir inanç sadece duygular veya uzlaşımlar hakkındaki bir inançtan 

ibarettir. 

Huemer bu gerekçeleri “sübjektift yanılgı” diye isimlendirmektedir. Ona göre birinci 

kanıt geçersizdir, çünkü onun doğru olması için “insanlar neye inanıyorsa o şey ahlâkî olarak 

doğrudur” şeklinde bir öncül eklemek gerekir ki bu öncülün yanlışlığı açıktır. Huemer’e göre 

ikinci kanıt da geçersizdir, çünkü 3 ve 4’ü desteklemek için “insanların inançları her zaman 

inancın objesi tarafından belirlenir, halbukî ahlâkî inançlar duygulardan ve toplumun 

uzlaşımlarından etkilenir” şeklinde sunmak gerekir, fakat olgular bunun aksini gösterir. 

Çünkü insanlar çoğu zaman hata işler ve genellikle inançlarını irrasyonel gerekçelerle kabul 

ederler. Dolayısıyla ahlâkî yargılarda da duyguların veya toplumsal kabullerin etkisiyle 

yanılgıya düşmüş olmak mümkündür. Huemer’e göre bu tür kanıtların sübjektif yanılgı diye 

isimlendirilmesinin sebebi şudur: Sübjektif teorilerin savunucularının çoğunluğu bu kanıtları 

kullanırlar ve temelde onlar bir şeyin “temsili-sunumu” ile “gerçekliğini” karıştırırlar. Birinci 

kanıt, inançları doğrularla karıştırır. İkinci kanıt ise, insanların bir inancı oluşturma şeklini, 

inancın konusu olan olgu ile karıştırır. Huemer’e göre sübjektif teorileri savunanların bu 

durumu aynen yarış pistinde her birisi farklı bir atın yarışı kazanacağını ileri süren üç kişinin 

durumuna benzer. Onların bu şekilde inanmalarından dolayı yarışın üç ayrı sonucu olacağı ve 

üçünün de doğru olacağı sonucu çıkmaz. Veya aslında yarışın hiçbir objektif sonucunun 

olamayacağı sonucu da çıkmaz. Aynı şekilde farklı kişilerin veya toplumların farklı ahlâkî 

inançlara sahip olması da bu inançların hepsinin doğru olduğu veya hiçbir objektif ahlâkî 

doğrunun olmadığını göstermez.318 

Sübjektif teorilerin bazı sıkıntılarını gidermek için ileri sürülen, ideal gözlemci 

teorisine de birçok eleştiri yöneltilebilir. Bu teoriye göre, ahlâkî alana ait olmayan konular 

hakkındaki bilgisi tam olan, bütün olgu durumlarını canlı bir şekilde hayal edebilen, 
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mükemmel derecede rasyonel, kaygı ve tutkuları olmayan vb. özelliklere sahip ideal bir 

gözlemci tasavvur ettiğimizde onun onayladığı şeyler iyi, onaylamadığı şeyler ise kötü 

olacaktır. Burada ideal gözlemciye her hangi bir ahlâkî niteliğin atfedilmemesi gerekir aksi 

takdirde döngüselliğe düşülecektir.319 Bu teoriye karşı da şu eleştiriler yöneltilebilir:  

1. Döngüselliğe düşmemek için söz konusu ideal gözlemciye ahlâkî nitelikler 

atfedilemeyecektir. Buna göre onun sahip olacağı diğer bütün nitelikler onun, “bütün zencileri 

öldürmek” gibi korkunç isteklere sahip olmasını engellemez. Bu durumda bu tür isteklerin iyi 

olması sonucu çıkacaktır ki bu ürkütücüdür. Genel anlamda bu teori diğer sübjektif teoriler 

gibi ahlâkı keyfi olarak değişen bir olgu haline getirecektir. Ahlâk dışı alanlarda tam bilgiye 

sahip bir kişi de ahlâkî meselelerde yanılabilir. Dolayısıyla bütünüyle, rasyonel, tam bilgili 

vb.bir ideal gözlemcinin istediği her şeyin ahlâkî açıdan iyi olacağını varsaymak hatalı 

olacaktır.320 

2.  Bu teoriye göre, ahlâkî konulardaki anlaşmazlıklar da açıklanamayacaktır. Çünkü 

bu teoriye göre “X iyidir” diyen ve “X kötüdür” diyen iki kişi arasındaki tartışma aslında iki 

kişi eğer tam bilgili olsalar neyi isteyecekleri hakkındaki bir tartışmadan ibaret olacaktır. 

Halbukî ahlâkî konulardaki anlaşmazlıklar bu tür objektif istekler hakkındaki anlaşmazlıklar 

gibi değildir.321 

3.  İdeal gözlemci istediği şeyi niçin istemektedir? Eğer o şeyi iyi olduğu için veya 

başka bir ahlâkî gerekçeyle isterse, o zaman onun tutumlarından bağımsız bazı ahlâkî 

olguların bulunduğu kabul edilmiş olacaktır. Fakat eğer istediği şeyler için hiçbir gerekçe 

yoksa onun istekleri tamamen keyfî olacaktır ki bunların hiçbir önemi olmayacaktır. Zîra, 

Huemer’ın belirttiği gibi sırf istenilmiş olmanın ahlâkî açıdan ilgisiz bir şeyi iyi yapmayacağı 

açıktır.322 

4.  McCloskey’in belirttiği gibi, biz bir şeyin ideal gözlemci tarafından 

onaylanmayacağı halde iyi olduğunu veya tersini söyleyebiliriz. Eğer iyi olmak, ideal 

gözlemci tarafından onaylanmakla özdeş olsaydı bu durumun çelişkili olması gerekirdi. Yine, 

biz ideal gözlemci kavramını kabul etmeden de ahlakî yargılarda bulunabiliriz, fakat eğer bu 

teori doğru olsaydı bu durumun da çelişkili olması gerekirdi.323 

5. Bu teori de ahlâkî ilkelerin evrensellik, zorunlu olma ve eylem yönlendirme 

otoritesini tam olarak açıklayamayacaktır. Farklı kültürlerden ve farklı değer algısına sahip 
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ideal gözlemcilerin farklı ahlâkî yargılarda bulunacağını varsaymakta bir çelişki yoktur. İdeal 

gözlemci teorileri ahlâkî ilkeleri, sonuçta, insan doğasına bağlı, olasılık ifade eden ilkeler 

konumuna indirgeyecek ve onların zorunluluğunu açıklayamayacaktır.324 

Sonuç olarak, ahlâkın temelleri, ahlâkî terimlerin anlamı ve ahlâkî niteliklerin doğası 

konusundaki sübjektif görüşler doğru olamaz. Zîra yukarıdaki eleştirilerin de ortaya koyduğu 

gibi biz normal ahlâkî düşünümlerimizde ahlâkî terimlerin anlamını kendimiz veya bir 

başkasının tutumlarına bağlı olarak ele almayız. Yine ahlâki ifadeleri bir kişi veya toplumun 

tutumlarını yansıtan ifadeler olarak da değerlendirmeyiz.325 Dolayısıyla bütün bu eleştirilerin 

sübjektif meta-etik teorilerin başarısızlığını ortaya koyduğu kanaatindeyiz. 

C. Bilişselci Olmayan Teorilerin (Non-Cognitivism) Reddi 

Bilişselci olmayan teoriler hakkındaki en önemli nokta onların ahlâkın pratik boyutuna 

vurgu yapmış olmalarıdır. Fakat bu teoriler, ahlâkın bu pratik boyutunu aşırı vurgulamış ve 

yanlış yorumlamıştır. Bunun sonucunda da birçok eleştiri ile karşılaşmışlardır.326 Bu tür 

teorileri eleştirirken onların arka planında yer alan genel pozitivist anlayışa eleştiriler 

yöneltilebilir. Buna göre her şeyden önce pozitivizmin aleyhinde ileri sürülen ikna edici 

kanıtlar göz önünde bulundurularak, bu teoriye dayanılarak ahlâk alanında geliştirilen 

bilişselci olmayan teorilerin daha baştan savunulamaz olduğu söylenebilir. Fakat bu yola 

başvurmadan bizzat bu teorilerin ahlâkî olguları açıklama konusundaki başarısızlıklarını 

ortaya koymak da mümkündür.327 Bu ikinci tutumun onları reddetme konusunda daha sağlam 

bir tavır olacağı kanaatindeyiz. Onları,  sırf ahlâkî olguları açıklamaya yönelik teoriler olarak 

ele aldığımızda bilişselci olmayan teorilere aşağıdaki eleştiriler yöneltilebilecektir:  

1. Bilişselci olmayan teorileri savunanlar, “X ahlâkî açıdan yanlıştır” şeklindeki bir 

yargının, doğru veya yanlış olduğu söylenemeyecek bir şeyi belirttiğini ileri sürerler. Bu yargı 

onlara göre, sadece bir duyguyu ifade eder veya bir kişiyi yönlendirmek için ona emirde 

bulunur. Bu görüşü desteklemek için hiçbir dilsel kanıt yoktur. Önermelerle, duygu ifadeleri 

ve buyruklar arasındaki farkı ortaya koymaya yönelik her objektif kriter “X ahlâkî açıdan 

yanlıştır” ifadesinin bir önerme ifade ettiği görüşünü destekleyecektir. Ahlâkî dilin 

fenomenolojisinin bu açık ve basit yorumunu bırakıp, onu daha farklı şekilde açıklamaya 

çalışan teorilerin doğru olma olasılığı çok az olacaktır. Çünkü insanların ahlâkî dili kullanım 

tarzının önermesel olduğu açıkken, hiçbir gerekçe olmadan bunun aksini savunup ahlâkî dili 
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farklı şekilde açıklamaya çalışmak makul değildir. Ayrıca bilişselci olmayan teorilerin ahlâkî 

dile atfettikleri duygusal ve buyruksal anlam, realist ve objektif bir teori ile de sağlanabilir. 

Çünkü, Sterling’in de belirttiği gibi,  Sokrates’ten beri, iyiliğin insan üzerinde etkileyici bir 

kuvvetinin olduğu genel olarak kabul edilmektedir. Dolayısıyla, ahlâkî dilin bu eylem 

yönlendirici fonksiyonunu realist bir teori ile açıklamak mümkün iken duygucu veya 

buyrukçu bir teoriyi savunmaya gerek yoktur.328 

2. Huemer’in belirttiği gibi, biz günlük ahlâkî dilde, örneğin, “iftira atmak, belki 

yanlıştır”, “umarım iftira atmak yanlış değildir” vb. ifadelerini mantıklı bir şekilde kullanırız. 

Fakat eğer ahlâkî ifadeleri bilişselci olmayan görüşlerin ileri sürdüğü şekilde alırsak bu 

ifadelerin anlamsız olması gerekirdi. Örneğin, “İftira atmak yanlıştır” ifadesi, bilişselci 

olmayan teorilere göre, “İftira atmaya yuh!” veya “iftira atmaktan sakın!” gibi ifadelere denk 

olacaktır. Bu durumda örneğin “Ben iftira atmanın yanlış olduğuna inanıyorum” cümlesinin 

“Ben iftira atmaya yuh!a inanıyorum” veya “İftira atmaktan sakın!’a inanıyorum” cümlesine 

karşılık gelmesi gibi saçma durumlar ortaya çıkacaktır. Dolayısıyla bilişselci olmayan 

teorilerin bizim ahlâkî dile yönelik bütün kullanımlarımızı açıklamakta başarısız olduğu 

söylenebilir.329 

 3. Bilişselci olmayan teorileri destekleyecek çok az psikolojik kanıt vardır. Duygucu 

görüşü savunanlar ahlâkî yargıların duygu ifadelerinden başka bir şey ifade etmediği 

şeklindeki iddialarına, bizim ahlâkî yargılarımızın birçoğuna duyguların eşlik etmesini kanıt 

gösterebilirler. Fakat aynı şey ahlâkî alan dışındaki, bizim kendimizi veya ailemizi 

ilgilendiren birçok yargı hakkında da geçerlidir. İnsanların kendilerini yakından ilgilendiren 

ahlâkî alan dışındaki birçok konuda da duygulanmaları mümkündür. Fakat bu olgudan bizim 

bu yargılarımızın bilgisel değeri olmayan duygu ifadelerinden ibaret olduğu sonucu 

çıkmayacağı gibi, ahlâkî yargılara çoğu zaman duyguların eşlik etmesi olgusundan da onların 

tamamen duygu ifadeleri olduğu sonucu çıkmaz. Ayrıca, biz birçok olgu karşısında o olguya 

yönelik her hangi bir duygu veya karşıdaki kişiyi yönlendirme niyeti olmaksızın ahlâkî 

yargılarda bulunabiliriz. Örneğin geçmişteki bir olay hakkında ahlâkî bir yargıda bulunurken 

her hangi bir duygu aktarımı veya buyrukta bulunma söz konusu değildir. Dolayısıyla duygu 

ve ahlâkî yargılar arasında birbirlerini her zaman gerektirecek şekilde zorunlu bir ilişkinin 

bulunduğu da söylenemez. Fakat bilişselci olmayan teoriler, bu tür duygu veya buyruk 

içermeyen ahlâkî yargıları açıklayamaz.330 
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4.  Yine iç gözleme başvurduğumuz zaman, Huemer’in belirttiği gibi, bizim ahlâkî 

yargılarımıza yönelik inançlarımızın derecesi ile bu yargıların doğruluğu arasında ayrım 

yapabileceğimizi görürüz. Örneğin, bir kişi yalan söylemenin kesinlikle yanlış olduğuna veya 

onun büyük olasılıkla yanlış olduğuna inanabilir. Yani inandığı şeyle onun zihinsel durumu 

arasında bir ayrım mümkündür. Bu, önermelere has bir özelliktir. Eğer ahlâkî yargılar sadece 

duygu veya istek ifadeleri olsaydı bu tür bir ayrım söz konusu olamazdı.  Sadece bir kişinin 

yalan söylemeye karşı hissettiği duygunun veya isteğin gücü söz konusu olurdu.331 

5.  Ahlâkî yargıları oluşturma ve onları ele alma tarzımızı gözden geçirdiğimiz zaman, 

onları duygu ve istekleri ele aldığımız tarzda değil aynen önermeler gibi ele aldığımızı 

görürüz. Örneğin ahlâkî yargılarda bulunurken, dikkatimizi yoğunlaştırır, sorgulama yaparız, 

tartışırız, gerekçeler sunarız vb. Fakat duygu ve isteklerde bu tür şeylere gerek yoktur. 

Bilişselci olmayan teoriler ahlâkî yargılar oluşturma sürecinde kendisini gösteren temel 

olgulardan birisi olan gerekçeler sunma olgusunu açıklayamayacak ve ahlâkî yargıları keyfî 

hükümlere indirgeyecektir.332 Çünkü ahlâkî yargıları belirli gerekçelerle doğrulama veya 

yanlışlama mümkün iken, duygu durumlarını sadece daha güçlü duygularla destekleme söz 

konusudur bu ise gerçek bir doğrulama değildir.333 Herhangi bir durum karşısında duygusal 

bir tepki verirken bunun üzerinde her hangi bir düşünme durumu söz konusu değildir, hâlbuki 

ahlâkî yargı yaparken düşünceye başvururuz, kararımızın doğru olup olmadığını sorgularız, 

belki doğruluğundan kuşku duyabiliriz. Dolayısıyla ahlâkî yargıların oluşturulma, ele alınma 

ve doğrulanma tarzı da bilişselci olmayan teorilerin yanlışlığını gösterir.334 

Hudson’un belirttiği gibi duygucu teorinin önde gelen savunucularından Stevenson, 

teorisini ahlâkî dilin normalde nasıl kullanıldığından hareketle oluşturduğunu ileri sürmüştür. 

Fakat ahlâkî dilin normal hayattaki kullanımını daha dikkatli bir şekilde incelediğimizde, 

ahlâkî yargılar hakkındaki söylemle duygular hakkındaki söylemlerin mantıksal olarak farklı 

olduğunu görürüz. Biz ahlâkta duruşumuzu bilinçli olarak seçer ve bundan sorumlu oluruz. 

Bu duruşumuzda tutarlı veya tutarsız olur, ona yönelik kanıtlar geliştiririz. Neden böyle bir 

tavır takındığımız sorulduğunda sebepler söyleyerek değil, gerekçeler sunarak cevap veririz. 

Hâlbuki duygu ve tutumlarda böyle bir bilinçli ve gerekçeli tavır alma söz konusu değildir. 
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332 Rachels, a.g.m., s.438. 
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Bütün bu açılardan bizim ahlâkî hükümler hakkındaki söylemlerimiz, duygular hakkındaki 

konuşmalarımızdan mantıksal olarak farklıdır.335 

Ewing’in vurguladığı gibi, ahlâkî yargılara çoğu zaman bir takım duygusal tepkiler 

veya pratik amaçlar eşlik etse de, ahlâkî yargılarda bulunurken içinde bulunduğumuz ruhsal-

zihinsel durumu incelediğimizde, bir eylem veya durumun gerçekten objektif olarak iyi veya 

kötü olduğuna yönelik inancın, söz konusu duygusal durum veya pratik tutumdan önce geldiği 

görülür. Ayrıca böyle bir inanç olmaksızın ortaya konulan duygusal tepki ve yönlendirme 

tutumu ahlâkî olmayan, sırf zevksel ve ahlâk dışı tercihlerle ilgili bir durum olacaktır.336  

6.  Duyguculuk ve buyrukçuluk gibi, bilişselci olmayan teoriler, öznenin tutum ve 

kabullerini ifade etmenin ahlâkî yargıların anlamının bir parçası olduğunu savunur. 

Dolayısıyla onlar ahlâkî güdülenmeyi doğrudan doğruya ahlâkî hükmün anlaşılması içerisine 

yerleştirdiklerinden bu konuda, eğer bir kişi ahlâkî bir yargıda bulunuyorsa o yönde eylemde 

bulunmak için zaten güdülenmiştir, şeklinde aşırı “içselci” ( internalist)  görüşü benimsemiş 

olurlar.337 Ve bu olgu genellikle bilişselci olmayan teoriler lehinde bir durum olarak 

değerlendirilir.338 Fakat aslında bu durumda bilişselci olmayan teoriler, bir eylemin doğru 

veya yanlış olduğuna samimi bir şekilde inandığı halde onu yapma veya yapmama konusunda 

duyarsız kalan, “ahlâklı davranmayan kişi (amoralist)” diye isimlendirilen kişileri tutarsız 

oldukları gerekçesiyle devre dışı bırakacaktır.339 Fakat amoralizm, makul bir olgudur ve 

tutarsız olduğu gerekçesiyle devre dışı bırakılamaz. Realizmi kabul eden bir kişi amoralizmi 

makul bulup ciddiye alabilir. Çünkü ahlâkî bir realistin ahlâkî eylemin gerekçeleri konusunda 

bilişselci olmayan teorilerin kabul ettiği şekilde aşırı içselci (internalist) bir anlayışı 

benimseme zorunluluğu yoktur. Realizmi savunan bir kişi, sırf ahlâklı davranmayanin 

çelişkiye düştüğünü söyleyerek onu devre dışı bırakmak yerine,  örneğin ahlâklı davranmayan 

kişinin ahlâkî düşünümleri önemsememesinin irrasyonel bir durum olduğunu göstermeye 

çalışabilir. Çünkü ahlâkî yargıların doğası, rasyonalitenin doğası vb. hakkındaki bütün 

görüşler ahlâkî düşünümlerin önemli pratik düşünümler olduğu görüşünü destekleyeceğinden, 

bunları dikkate almayan bir kişinin irrasyonel olduğu söylenebilecektir. Brink’e göre, ahlâklı 

davranmayan kişiye cevap verme açısından realist görüşlerle anti-realist görüşler arasında 

önemli bir fark vardır ve bu fark ahlâkî realizm lehindedir. Çünkü anti-realizm amoralizm 
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olgusunu devre dışı bırakırken, ahlâkî realizmin onu ciddiye alıp çözüm olanağı sunması 

realizmin bir artısıdır.340 

7. Bilişselci olmayan teorilere göre, ahlâkî yargıların doğrulanması veya yanlışlanması 

söz konusu olmadığından, bu teoriler yanlış ahlâkî yargılarda bulunma veya yanlış ahlâkî 

inançlara sahip olma şeklindeki ahlâkî hata olgusunu açıklayamayacaktır. Yine bu teori, iki 

insanın ahlâkî bir konu hakkında bir başkası ile veya kendi kendisi ile çelişmesi olgusunu da 

açıklayamayacaktır.  Bu teorilere göre söz konusu hata, kişinin kendi duygularını yanlış ifade 

etmesi veya uygun olmayan duygulara sahip olmasından, anlaşmazlıklar ise duygusal 

tepkilerin farklılığından ibaret olacaktır. Hâlbuki ahlâkî hata ve anlaşmazlık ile kastedilen bu 

değildir. Bununla bağlantılı olarak, Brand Blanshard’ın vurguladığı gibi, bu teori sübjektif 

açıdan doğru ile objektif açıdan doğru arasındaki ayrımı da ortadan kaldırıp, sübjektif 

doğruluğu objektif doğruluk haline getirdiğinden, kendini eleştiri ve kendini geliştirme gibi 

olguları da ortadan kaldıracaktır. Çünkü kendini eleştirme ve geliştirme ancak objektif bir 

ödev düşüncesi söz konusu olduğunda mümkündür. Hâlbuki bilişselci olmayan teoriler ödev 

fikrine yer bırakmamaktadır. Bu durum ahlâkî eylem için güdülenme ve ahlâkî gelişim 

açısından olumsuz sonuçlar doğurabilecektir.341 

8. Bir şeye yönelik duygular aynı kalmasına rağmen, o şeyin ahlâkî değeri 

konusundaki yargı değişebilir veya ahlâkî yargı aynı kalmasına rağmen, söz konu nesneye 

yönelik duygu değişebilir.342Yine aynı ahlâkî yargıyı farklı zamanlarda yaparken, hissedilen 

duygular yoğunluk açısından aynı olmayabilir. Belki ikinci durumda hiçbir duygusal tepki söz 

konusu bile olmayabilir. Bu durumda duygucu teoriye göre ortada iki farklı duygu 

olduğundan iki farklı yargının olması gerekir. Hâlbuki kişinin her iki durumda da kastettiği 

aynıdır. Bu da ahlâkî yargıların duyguların dışavurumundan ibaret olmadığını gösterir.343 

9.  Eğer ahlâkî yargılar duygu ifadelerinden ibaret olsaydı, bir şeyin ahlâkî değeri ile 

ona yönelik duygunun orantılı olması gerekirdi. Hâlbuki durum böyle değildir, insanlar ahlâkî 

açıdan çok da önemli olmayan bir konuda çok şiddetli duygulara sahipken, büyük ahlâkî 

sorunlar karşısında son derece ilgisiz ve soğuk davranabilmektedirler. Bu da ahlâkî yargıların 

duyguların dışavurulmasından ibaret olmadığını gösterir. 

10.  Bilişselci olmayan teoriler ahlâk alanında yaygın bir şekilde gözüken, ahlâkî 

tavsiye isteme olgusunu açıklamakta da başarısız olacaktır. Çünkü ahlâkî bir konuda tavsiye 
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isteyen bir kişi, belirli durumlarda ne tür duyguları tecrübe edeceğini öğrenmeyi değil, ne 

yapmasının ahlâkî açıdan gerekli olduğunu öğrenmek istemektedir. Onun bu isteğinin 

arkasında belirli şeylerin ahlâkî açıdan objektif olarak doğru veya yanlış olduğu kabulü vardır. 

Böyle bir amaçla değil de sırf duygusal destek almak veya sırf bir otoritenin onayını almak, 

karar verme sorumluluğundan kaçmak gibi sebeplerle istenilen tavsiyenin ise ahlâkî olduğu 

söylenemez.344  

11.  Ahlâkî yargıların fonksiyonunun bilişselci olmayan bir açıklaması, onları rasyonel 

bir tercih sonucu olarak kabul etmeyi ve onlara göre davranmayı imkânsız bir hâle 

getirecektir. Çünkü ahlâkî söylem, hiçbir rasyonalitesi olmayan, psikolojik bir etki aracı 

haline gelecektir.345 Ahlâkî ifadelerden bilişsel unsur kaldırıldığında, onlar bir öfke veya 

duygusal coşku esnasında söylenmiş, rasyonalitesi ve gerekçesi olmayan bir takım tepkisel 

ifadelerden ibaret kalacaktır. Bilişselci olmayan teorilerde, ahlâkî yargıları desteklemek için 

ileri sürülen gerekçeler, sırf duygusal bir etki yaratma amacında olacağından, söz konusu 

ahlâkî gerekçeler bir tür propagandadan ibaret kalacaktır. Ve bu durum hangi ahlâkî yargıda 

bulunmanın doğru olduğu veya hangisini kabul etmenin doğru olduğu sorusunu anlamsız 

kılacaktır. Bu da ahlâkî yargıların diğer insanların eylemlerini yönlendirmeye yönelik 

otoritesini ortadan kaldıracaktır. Her ne kadar buyruksal ifadeler bir yönlendiriciliğe sahip 

olsa da bunlar her hangi bir ahlâkî gerekçeden yoksun olduğundan onlara verilecek en uygun 

karşılık ahlâkı önemsiz görerek reddetmek olacaktır.346 

12.  Duygucu teori ahlâkî yargıları duyguların dışa vurumu olarak ele aldığından bu 

duyguların ne tür duygular olduğunu belirlemesi, ahlâkî olan duygular ile ahlâkî alana ait 

olmayan duygular arasında nasıl ayrım yapılacağını belirlemesi gerekecektir. Çünkü insanlar 

sadece ahlâkî konularda duygulara sahip değildirler ve bu duyguların hepsinin ahlâkî 

olduğunu söylemek mümkün değildir. Duygucular bu konuda tatmin edici çözümler 

üretememişlerdir. Bu durum karşısında duygucular ya ahlâkî duygunun kendi başına, 

indirgenemez özel bir duygu türü olduğunu savunacaktır, ya da onun diğer duygularla aynı 

türden olduğunu ileri sürecektir. Birinci yolu seçebilmeleri için onların bir takım kendi başına 

ahlâkî olguları ve ahlâkî yargıları önceden varsaymaları gerekecektir. Çünkü ahlâkî duygu, 

ahlâkî bir olgu ve onun hakkındaki ahlâkî bir yargıyla beraber ortaya çıkabilir. Fakat 

duygucular bunu kabul etmediklerinden bu seçenek onlara kapalıdır. İkinci seçenek kabul 
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edildiğinde ise, örneğin bir yemeğin lezzetini beğenme gibi duygu ve tutumlarla ahlâkî duygu 

ve tutumlar arasında hiçbir fark kalmayınca ahlâkî yargıların bir orjinalliği kalmayacaktır. Bu 

da aslında “ahlâkî yargı” olgusunu bütünüyle ortadan kaldırmak anlamına gelir.347 Aynı 

şekilde bir kişinin bir şeye yönelik aktüel tepkileri ve yönelimleri ile olması gerekenler 

arasında bir ayrım da yapılabilir, hâlbuki bilişselci olmayan teoriler böyle bir ayrımı da 

olanaksız kılar.348 

13. McCloskey’in dikkat çektiği gibi, duygucu teoriye göre örneğin, bir kişi yalan 

söylemenin genel olarak yanlış olduğunu kabul ederken, bir “K” kişisinin annesine yalan 

söylemesi bireysel durumunun doğru olduğunu savunabilecektir. Çünkü iki durum arasındaki 

duygu durumunun aynı olması için hiçbir mantıksal zorunluluk yoktur. Hâlbuki genel bir 

ahlâkî yargıyı kabul edip onun tam olarak örtüştüğü bireysel örneklerini reddetmek çelişkili 

bir durum olacaktır.349 

14. Duygucu teori, ahlâkî yargıların, evrensellik, zorunlu olarak bağlayıcı olma ve 

zamanla kayıtlı olmama karakteristiklerini de açıklayamayacaktır. Çünkü duygular veya 

tutumlar kişiden kişiye ve zamanla değişebilir. Bu durumda, duygu ifadesi olarak görülen 

ahlâkî ilkelerin de evrenselliğinden ve zorunluluğundan bahsedilemez. Bu teoriye göre iyilik, 

doğruluk gibi ahlâkî nitelikler kişilerin duygu durumlarına bağlı olarak sürekli değişecektir.350  

15. Duygucu meta-etik teorinin Ayer gibi bazı savunucuları Moore’un açık soru 

kanıtını naturalizm gibi bilişselci teorileri reddetmek için kullanmışlardır.351 Fakat bu kanıt 

Ayer’in duygucu teorisine de uygulanabilir. Bu teoriye göre, örneğin “A, cinayetin kötü 

olduğuna hükmetti” ifadesi, “A cinayete yönelik bilişsel olmayan bir kınama tutumunu ifade 

etti” anlamına denktir. Fakat eğer bu iki ifade bütünüyle eşit olsaydı, “A cinayete yönelik bir 

kınama tutumunu ifade etti, fakat onun ahlâkî açıdan yanlış olduğuna hükmetti mi?” sorusu 

zorunlu olarak olumlu cevaplanması gerekirdi. Fakat bu soruya olumsuz cevap vermek de 

mümkündür.  Çünkü söz konusu kınama tutumunu ifade eden kişinin, bu tavrıyla ahlâkî bir 

yargıyı mı, yoksa estetik, ihtiyatsal vb. başka bir yargıyı mı ifade ettiği açık bir sorudur.352 

16. Psikolojik anlam teorisini benimseyen Stevenson gibi duygucu teori 

savunucularına göre ahlâkî söylemi değerlendirmenin tek ölçüsü, onun istenilen etkiyi yaratıp 

yaratmadığına bakmak olacaktır. Hâlbuki bir söylemin etkisi ile onun doğruluğu veya 
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yanlışlığı, geçerliliği veya geçersizliği arasında bir ayrım yapmak mantıksal açıdan her zaman 

mümkündür. Duygucu teori böyle bir ayrım yapabilme olanağını ortadan kaldırmaktadır. Bu 

da ahlâkî söylemi bütünüyle irrasyonel bir hale sokacaktır. Buyrukçu teorinin en meşhur 

temsilcisi olan Hare’nin duyguculuğa yönelik en önemli eleştirisi bu teorinin ahlâkı irrasyonel 

bir hale getirdiği ve ahlâk alanında gerekçeler sunabilme olgusunu devre dışı bıraktığı 

şeklinde olmuştur. Hare’nin kendisi bu eksikliği kapatmak için ahlâkî yargıların 

evrenselliğine başvurmuştur. Buna göre bütünüyle aynı koşulları taşıyan iki durum hakkında 

farklı ahlâkî yargılar vermek tutarsız olacaktır. Fakat her ne kadar bu açıklama ahlâkî 

yargılardaki, ön yargı, çıkar ilişkisi gibi nedenlerden kaynaklanan tutarsızlıkları engellese de, 

başlangıçtaki yargının doğruluğunu gerekçelendirme konusunda hiçbir çıkar yol 

sunmamaktadır. Dolayısıyla, G. Warnock’un belirttiği gibi, Hare’in kendisi de aslında ahlâkî 

konularda gerekçe sunma ve akıl yürütme olgusunu yeteri kadar açıklayamamaktadır.353 

17.  Duygucu teorilerin temel tezi ahlâkî dilin özsel olarak, bir olguyu aktarmak için 

değil bir etki yaratmak için kullanıldığı şeklindedir. Fakat bu özellik sırf ahlâkî dile ait olan 

ayırt edici bir özellik değildir. Örneğin bir takım reklam afişleri, politik söylemler vb. de 

insanların tutumlarını değiştirmeye yönelik sosyal araçlar olarak kullanılabilir. Veya “Yarın 

hava yağışlı olacak” şeklindeki sıradan bir hava tahmin raporu, insanların hazırlık yapması 

için bir teşvik mahiyetinde olabilir. Dolayısıyla etki yaratmanın ahlâkî söylemin ayırt edici 

özelliği olduğundan hareketle, ahlâkî söylemi bilişsel olmayan bir teori ile açıklamaya 

çalışmak doğru değildir. Aslında değişik söylem türleri arasında birisinin temel fonksiyonu, 

dinleyicide belirli etkileri uyandırmak, diğerinin ki ise bilgi aktarmak olduğu şeklindeki ayrım 

sağlam bir ayrım değildir. Bütün söylemlerin bir anlamı vardır ve onların temel fonksiyonu bu 

anlamı aktarmaktır. Bu anlamı aktarırken de bütün söylemlerin kişiden kişiye veya konudan 

konuya, durumdan duruma değişen belirli duygusal ve tutumsal etkilere sebep olması 

mümkündür.  Dolayısıyla, ahlâkî bir söylemin temel fonksiyonu duygusal etki uyandırmak, 

diğer betimsel söylemlerin fonksiyonunun ise sadece bilgi aktarmaktan ibaret olduğu 

şeklindeki ayrım sağlam bir ayrım değildir.354 

Kurt Baier’in belirttiği gibi bütün söylemlerde, söylenilen şeyin veya anlamının ne 

olduğu, onun niçin söylenildiği ve onun ne tür etkilerinin olduğu şeklinde üç unsur ayırt 

edilebilir. Bir kişinin söylediği şeyin anlamı değişmeden, o şeyi farklı nedenlerle ve farklı 

amaçlarla söyleyebilir. Baier’e göre duygucular bu üç unsurdan sadece sonuncusunu alıp, 

diğer unsurları ona indirgemeye çalışmışlar veya onları görmezden gelmişlerdir. Onların 
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ahlâkî bilgi konusunu devre dışı bırakmalarının arkasında böyle bir hata vardır. Çünkü bilgi 

konusu, söylenilen şeyin doğruluğu hakkındadır, onlarsa sadece söylenilen şeyin etkisini 

dikkate alıp, söylenilen şeyin ne olduğunu ve anlamını göz ardı etmişlerdir.355 

 Ayrıca, G. Warnock’un vurguladığı gibi, bir kişinin karşıdaki kişide bir etki 

yaratmayı amaçlaması için onun, karşıdaki kişinin söz konusu tutuma sahip olmadığı, 

konuşmacının onun bu tutuma sahip olmasını istediği ve bu söylemin bu tutumu kazanmayı 

sağlayacağına dair kabullerin olması gerekir. Bu üç kabul olmadan birisinde bir tutum 

değişikliği ortaya çıkarmak için söylemde bulunmak mantıksız olacaktır. Fakat bir kişi bu 

kabullerin söz konusu olmadığı durumlarda da ahlâkî söylemlerde bulunabilir. Örneğin 

insanlar kendileriyle bütünüyle aynı tutumlara sahip olan insanlarla ahlâkî konuşmalar 

yapabilirler. Burada tutum değiştirmeye yönelik her hangi bir amaç söz konusu olamaz. 

Dolayısıyla, ahlâkî dilin her zaman böyle bir dinamik amaç için kullanıldığı şeklindeki 

duygucu tez yanlıştır.356 Buna göre, duygucu teorinin önde gelen temsilcilerinden 

Stevenson’un ahlâkî dilin kullanım amacının dinleyici de ahlâkî bir etki uyandırmak olduğu 

şeklindeki görüşü olgularla uyuşmaz. Bir kişi her hangi bir şey hakkında herhangi duygusal 

bir tutum takınmadan ve karşısındaki insanda herhangi bir tutumu teşvik etme amacında 

olmadan da ahlâkî yargılarda bulunabilir. Yine Stevenson’un psikolojik anlam teorisine göre 

ahlâkî bir yargının anlamı onun muhatabında uyandıracağı etki olacağından böyle bir etkiyi 

uyandırmayan ahlâkî yargıların anlamsız olması gerekecektir ki bu da saçma bir sonuç 

olacaktır.357 

18.  Buyrukçu teori hem genel olarak ahlâkî söylemin hem de ahlâkî kavramların anlamı 

hakkında genel bir tez ileri sürmektedir. Buna göre bu söylemin anlamı, ancak belirli bir 

türden olan buyrukta bulunma tarzındaki konuşma edimleri ile açıklanabilir. Yani ahlâkî 

söylemde bulunan bir kişinin yaptığı tek şey karşısındaki kişinin davranışlarını yönlendirmeye 

yönelik bir takım buyruklarda bulunmaktır. Fakat bu tezin yanlışlığı çok açıktır. Çünkü, 

G.Warnock’un da belirttiği gibi ahlâkî söylemlerin çok çeşitli kullanım alanı vardır. Onlar 

övmek, yermek, tavsiye etmek, emretmek, tespitte bulunmak vb. gibi çok farklı amaçlarla 

kullanılabilir. Onun bütün bu kullanımlarını sadece buyrukta bulunma edimine indirgemek 

yanlıştır. Buyrukçu ve duygucu teorilerin savunucuları ahlâkî dilin sadece belirli özel 

durumlardaki kullanımlarını ön plana aldıklarından ve onu genel olarak göz önünde 
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bulundurmadıklarından onu sadece bir konuşma edimi ile açıklamaya çalışma hatasına 

düşmüşlerdir.358 

19. Buyrukçu teori ahlâkî söylem ile ahlâkî eylem arasında çok sıkı bir ilişkiyi 

varsaymaktadır. Buna göre bir kişinin ahlâkî bir söylemde bulunup ona göre davranmaması 

tutarsızlık olacaktır. Fakat ahlâkî söylemle eylem arasında bu tür zorunlu bir bağlantı her 

zaman söz konusu değildir. Bazı durumlarda söz konusu ahlâkî söyleme uygun düşen eylemi 

yapmak ve karşıdaki kişiyi de bu yönde yönlendirme söz konusu olmayabilir. Bu tür 

durumlarda bu söylemler buyrukçu teoriye göre anlamsız olacaktır.359 Hare gibi buyrukçu 

teorinin savunucuları bu görüşlerine kullanım olarak dil anlayışını doğru varsayarak 

ulaşmıştır. Ona göre ahlâkî dil temelde emirler gibi kullanıldığından onun onlarla aynı türden 

olması gerekir. Hâlbuki ahlâkî söylemin emir vermek için kullanılmasının söz konusu 

olmadığı birçok durum vardır. Örneğin geçmişteki bir kişi veya olay hakkındaki ahlâkî 

yargılarda veya fakir birisine, “yoksullara yardım etmek iyidir” derken, emir verme söz 

konusu değildir.360 

Buyrukçu teorinin önde gelen temsilcilerinden, Hare, ahlâkî yargıların emirleri 

gerektirdiği görüşünü bir kişinin örneğin “X iyidir” yargısını kabul edip, “Hadi X’i yapalım” 

teklifini reddetmesinin çelişkili olacağı görüşü ile açıklamaya çalışır. Fakat ahlâkî bir yargı ile 

eylem arasında böyle zorunlu bir ilişki yoktur. Bir kişinin X’in iyi olduğuna inanmasına 

rağmen, onu yapmamasında her ne kadar ahlâkî bir zaaf olsa da, mantıksal bir çelişki 

yoktur.361 Ayrıca, bir şey ahlâkî açıdan iyi veya doğru olmadığı halde onu emretmek veya 

yaptırmak da mümkündür. Dolayısıyla Ewing’in vurguladığı gibi, emredilen şeyi yapmaya 

yönelik ahlâkî gerekliliğin söz konusu olması için bu emirden önce o şeyin zaten iyi veya 

doğru olduğunu kabul etmek gerekir.362 

20. Ahlâkî niteliklere ve yüklemlere baktığımız zaman onların iyi, kötü, doğru, yanlış, 

erdemli, olağanüstü, takdire şayan vb. şeklinde bir çeşitlilik ve çoğulculuğa sahip olduğunu 

görürüz. Ahlâkî realizm bu olguyu birbirinden farklı ahlâkî olgu ve niteliklerin bulunduğunu 

savunarak açıklayabilir. Fakat bilişselci olmayan bir teoriyi savunan bir kişi, bu çeşitliliği 

açıklayamayacaktır. Çünkü onlara göre hiçbir reel ahlâkî nitelik yoktur ve bütün bu nitelikler 

aslında öznenin kendi duygu ve tutumlarını dış dünyaya yansıtmasından ibarettir. Fakat 
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öznenin duygu ve tutumlarının çeşitliliği ahlâkî niteliklerin çeşitliliğini açıklayacak kadar 

fazla değildir.363 

21.  Duygucu teorinin, ahlâkın temellerini yıktığı ve ahlâkın rasyonalitesini ortadan kaldırdığı 

şeklinde eleştiriler de yöneltilmiştir. Buna göre eğer ahlâkî hükümlerin anlamı temelde 

duygusalsa, bu ahlâkî meselelerde bir ciddiyetsizliğe sebep olacak ve ahlâk alanında her şeyin 

söylenebileceği sonucu çıkacaktır. Bu teorinin kabul edilmesi durumunda ahlâkî konulardaki 

farklı hükümler, aynen zevklerin tartışılmaz olması gibi tartışılmaz olacak, onlara yönelik 

lehte veya aleyhte herhangi bir kanıt geliştirilemeyecektir.364 Bu, ayrıca karşıdaki kişide 

gerekli tutum değişikliklerini yaratmak için dikdatörce metotları uygulamanın yolunu da 

açacaktır.  

Hudson, duyguculuğa yönelik onun ahlâkın temellerini yıkacağına yönelik bu tür 

eleştirileri, duygucu teorinin kural koyucu bir etik teorisi değil meta-etik bir teori olduğunu, 

dolayısıyla onun bir ahlâkın varlığını varsaydığını aksi takdirde gerçekte var olmayan bir 

ülkenin haritasını yapmaya çalışan bir haritacının durumuna düşeceğini ve bunun saçma 

olduğunu söyleyerek cevaplandırmaya çalışır.365  Yani, ona göre duyguculuk da belirli bir 

ahlâkı varsaymaktadır, onun ahlâkı yıktığı veya yok saydığı söylenemez. Hudson’un bu 

savunusunun pek yerinde olmadığı kanaatindeyiz. Çünkü bir olguyu betimlemek kadar o 

olgunun mâhiyeti konusundaki kabuller de son derece önemlidir. Bir haritacı rüyasında 

gördüğü ama gerçek olmayan bir ülkenin de haritasını çıkarabilir. Ama bu ülke gerçekten 

yoksa bu haritanın bir anlamı olmayacaktır. Aynı şekilde duygucular da objektif ahlâkî olgu 

ve doğruların varlığını kabul etmeden, onların betimlemesini yapmaya çalışmaktadırlar. Eğer 

ahlâkî yargıların kendilerine dayanılarak doğrulanacağı veya yanlışlanabileceği objektif 

ahlâkî olgular zemini kabul edilmezse, ahlâkî yargılar tamamen rölatif ve keyfi yargılar 

olacaktır. Ahlâkî yargılardaki bu keyfilik de nihayetinde insanların pratik tutum ve 

davranışlarını etkileyecektir. Hudson, burada meta-etik ve ahlâklı davranmayan kişi etiğin 

birbirinden bütünüyle bağımsız olduğu görüşünü kabul ettiğini imâ etmektedir. Fakat bu iki 

alanın birbirine karşı bütünüyle etkisiz olduğunu söylemek, birinci bölümde geçtiği gibi, 

doğru değildir. Zîra bir insanın ahlâkın doğası hakkındaki kabullerinin, onun ahlâkî 

inançlarını ve davranışlarını etkilemesi kaçınılmazdır. 

22.  Hudson da, duyguculuğun kabul ettiği anlam teorisini eleştirmektedir. Ona göre 

dilin belirli, psikolojik süreçleri ortaya çıkarmaya yönelik doğal bir güce veya kapasiteye 
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sahip olmasıyla, belirli dilsel uzlaşı veya kurallarla uyum içerisinde olması arasında fark 

vardır. Dilin anlamlılığı veya anlamsızlığı ikinci faktöre bağlıdır. Duygucu teoriyi savunanlar 

onun birinci faktöre bağlı olduğunu kabul etme hatasına düşmüşlerdir. Stevenson, dilde temel 

öneme sahip olanın onun etkileme gücü olduğunu düşünerek dilsel kurallara ikincil bir değer 

vermiştir. Hâlbuki dilin etkileme gücü ihtimalî bir olgudur. Stevenson dilin anlamlılığı veya 

anlamsızlığını onun etkileme kapasitesine indirgemek hatasına düşmüştür. Fakat, Hudson’a 

göre son analizde anlam, ifadelerin kullanımlarını belirleyen uzlaşımsal kurallar tarafından 

belirlenir. Anlam da aynen kurallar gibi öğrenilebilir, hatırlanabilir veya unutulabilir. Hâlbuki 

etkileme veya etkilenmeye yönelik bir kapasite öğrenilemez.366 

  23.  Ahlâkî realizmi kabul eden teorilerle bilişselci olmayan teoriler ahlâkî konulardaki 

tartışmaları ele alma tarzları bakımından da ayrılırlar ve bu fark da yine realizmi destekler. 

Bilişselci olmayan teorilere göre, ahlâkî konularda anlaşma veya anlaşmazlık tutumlardaki 

anlaşma veya anlaşmazlıktan ibaret olacaktır. Fakat eğer duygusal ve buyruksal anlam 

temelse, o zaman doğru olduğunu düşündükleri bir eyleme karşı farklı tutumu takınan 

insanların nasıl ahlâkî açıdan anlaşmazlığa düştüklerini açıklama problemi vardır. Buradaki 

doğal yanıt bilişselci olmayan teoriler için olanaksızdır.  Ahlâkî bir realist tartışmacıların 

ahlâkî terimleri aynı anlam ve referansla kullandıklarını, fakat bu terimlerin uygun kapsamı 

konusunda farklı görüşlerinin olduğunu ileri sürebilir. Fakat bilişselci olmayan teorileri 

savunan bir kişi, ahlâkî terimlerin referansının olmadığını veya en azından temel anlamlarında 

referansının olmadığını kabu ettiğinden bu yanıtı veremez. Yine bilişselci olmayan teoriler 

ahl3aklı davranmayan ve ahlâklı bir kişi arasındaki anlaşmazlığı da açıklayamaz.  Bilişselci 

olmayan teoriler açısından ahlâklı davranan ve ahlâklı davranmayan kişi aynı eyleme yönelik 

farklı tutumlar takındıklarından bunların ahlâkî anlaşmazlığa düşmesi gerekir. Fakat bu 

aslında ahlâkî bir anlaşmazlık değildir. Çünkü gerçek bir ahlâklı davranmayan kişi, ahlâklı 

kişinin ahlâkî inançlarını kabul eden fakat bunlara karşı ilgisiz kalan kişidir.367 

Bu değerlendirmeler, bilişselci olmayan teorilerin ahlâkî fenomenler ve ahlâkî söylemi 

açıklamada başarısız olduğunu göstermektedir. Bu başarısızlık farklı bilişselci olmayan 

teorilerin bir takım detay noktalarından kaynaklanmaz; aksine bu başarısızlık bilişselci 

olmayan teorilerin genel bakış açısından kaynaklanır. Dolayısıyla bu teorilerin eksikliklerini 

gidermek için, sunulan yeni bilişselci olmayan görüşlerin de benzer eleştirilerle karşılaşacağı 

ve başarısız olacağı söylenebilir.368 Duyguculuk ve buyrukçuluk, ahlâkî söylemin diğer 

                                                           
366 A.g.e., ss.140-141. 
367 Brink, a.g.e., s.86; McCloskey, a.g.e., s.47; Tropman, a.g.e., s.23. 
368 McCloskey, a.g.e., s.92; Tropman, a.g.e., s.26. 
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bilimsel, olgusal, betimsel söylemlerde olmayan daha etkili ve standart bir gerklilik belirtici 

ve yönlendirici özelliğine sahip olduğuna vurgu yapmakta haklıdırlar. Fakat bu teoriler onun 

bu özelliğine vurgu yapmak adına, onun doğruluk değerine sahip olduğunu reddetmekte 

hatalıdır.369 Sterling’in vurguladığı gibi bilişselci olmayan teorilerin ahlâkî terim ve yargıların 

anlamı konusundaki genel hatası, onların ahlâkî iyiliği onunla ilişkisiz bir nitelikle 

özdeşleştirmesi değil, sebeplerle sonuçları karıştırmalarıdır.370 İnsanların ahlâkî terimleri 

kullanırken bir takım olumlu veya olumsuz duygulara sahip olması doğaldır, fakat ahlâkî 

nitelikler bu duygulardan ibaret değildir. Aksine bu tür duyguların biz de uyanmasının sebebi 

bir takım objektif ahlâkî nitelikleri kavramış olmamızdır. Yine ahlâkî yargıların bir takım 

evrensel buyrukları gerektirmesi de iyiliğin doğasından kaynaklanır. Buyrukçuluğun hatası 

bütün ahlâkî yargıları buyruksal ifadelere indirgemekten kaynaklanır. Dolayısıyla ahlâkî 

ifadeler ya bilişsel değere sahip olmalı ya da duygu veya buyruk ifadeleri gibi ahlâklı 

davranmayan kişi bir etkiye sahip olmalıdır şeklinde uzlaşamaz bir ikilem söz konusu 

değildir. Ahlâkî bilginin bütünüyle teorik, kuru bir bilgi olma zorunluluğu yoktur. 

Duygusallık ve buyruksal olmanın ahlâkî yargıların, konularından kaynaklanan, doğal bir 

bileşeni olduğu söylenebilir.371 

D. Nihilizmin Reddi 

Daha önce geçtiği gibi nihilizm, aslında hiçbir ahlâkî nitelik veya olgunun 

bulunmadığını, hiçbir şeyin objektif olarak ahlâkî açıdan iyi, kötü, doğru veya yanlış 

olmadığını ileri süren görüştür. Bu görüşün savunucusu olan Mackie, normal ahlâkî yargıların 

objektif değerlerin varlığını varsaydığını, fakat bu tür objektif değerler bulunmadığından 

bizim ahlâkî yargılarımızın sistematik bir şekilde yanlış olduğu sonucunu çıkarmıştır. Genel 

olarak Mackie’nin teorisi gibi, nihilist teorilere aşağıdaki eleştiriler yöneltilebilir: 

1.   Nihilizm lehinde ileri sürülen kanıtlardan birisi özetle şu şekildedir:372 

a. Eğer ahlâkî iyi veya kötü var olsaydı, onlar kendi doğaları itibariyle eyleme 

güdüleyici olurlardı. Yani onlar, akıl sahibi varlıkların onları yapmak veya onlardan kaçınmak 

için zorunlu olarak güdüleneceği olgular olurlardı. 

b. Her hangi bir şeyin bu anlamda kendiliğinden güdüleyici olması imkânsızdır. 

c. Öyleyse objektif iyilik veya kötülük niteliği yoktur. 

                                                           
369 Baier, a.g.m., s.154. 
370

 Sterling, a.g.e., s.46 
371Philip Stratton Lake,  Ethical Intuitionism, Re-Evaluations, Ed. Philip Stratton Lake, New York 2002, s.14; 
Ewing, a.g.e., s.118; Tropman, a.g.e., s.27; Holmes, a.g.e., s.201. 
372 Mackie, a.g.e., s.118.  



79 

 

 Huemer’e göre eğer bu sonuç kabul edilirse, şu sonuçlarda geçerli bir şekilde 

çıkarılabilecektir: 

d.Yalan söylemek objektif olarak kötü değildir. 

e. Bilgi cehaletten daha iyi değildir. 

Huemer bu kanıta karşı şöyle bir karşı kanıt sunmaktadır: Aynen a ve b öncüllerini 

savunan birisinin, yukarıdaki akıl yürütmeyle, d ve e sonuçlarına ulaşması gibi, realist birisi 

de a ve b’ye karşı ters yönden hareket eden bir kanıtla şunları ileri sürebilir: 

I.Yalan söylemek kötüdür. 

II. Bilgi cehaletten bazen daha iyidir. 

III. Öyleyse objektif iyilik ve kötülük nitelikleri vardır. 

IV.  Bu durumda, ya (a) iyi ve kötünün kendiliğinden zorunlu olarak güdüleyici olması 

gerekmez veya (b) Bir şeyin kendiliğinden güdüleyici olması mümkündür. 

Huemer’e göre bir kanıtın kuvvetliliği, onun öncüllerinin ne kadar temellendirilmiş 

olduğuna ve onların sonucu ne kadar desteklediğine bağlıdır. Nihilistin ve realistin 

kanıtlarının her ikisi de sonucu eşit derecede iyi olarak destekler, bu anlamda ikisi de geçerli 

kanıtlardır. Öyleyse bu kanıtlardan, öncülleri başlangıçta daha mantıklı olan daha iyi 

olacaktır. Buna göre  “Bilgi cehaletten bazen daha iyidir” öncülü, “Her hangi bir şeyin 

kendiliğinden motive edici olması imkânsızdır.” öncülünden daha açıktır. Dolayısıyla, birinci 

öncülü ikinci öncüle dayalı olarak reddetmek yanlış olacaktır.  Nihilistin, konumunu 

sağlamlaştırması için, her hangi bir ahlâkî yargıdan, örneğin insan öldürmek yanlıştır vb. daha 

mantıklı öncüller üretmesi gerekir. Fakat ahlâkî yargılar son derece makul olduğundan 

nihilizmi savunan bir kişinin onlardan daha makul öncüller bulabilmesi çok zor olacaktır.373 

2. Ayrıca, nihilizmi desteklemek için, özellikle Mackie tarafından ileri sürülen, 

kendiliğinden eylem yönlendirici olan bir takım olguların ve bunlara yönelik bilginin “tuhaf 

olacağı” şeklindeki eleştiri de çok sağlam değildir. Mackie’nin ahlâkî nitelikleri tuhaf 

bulmasının arkasında, ahlâkî niteliklerin zorunlu olarak eylem yönlendirici olduğu kabulü 

yatmaktadır. Ona göre hiçbir olgunun kavranışı tek başına iradeyi yönlendiremez, öyleyse bu 

türden ahlâkî nitelikler olamaz. Sterling’in belirttiği gibi, ahlâkî realizmi savunmak için bir 

kişi, ahlâkî niteliklerin bu eylem yönlendiricilik niteliğinin, her zaman her koşulda zorunlu 

olduğu kabulünü reddederek cevap verebilir.374 Zîra ahlâkî olguların eylem yönlendiriciliğini 

her zaman ve her koşulda zorunlu olarak güdüleme olarak anlamamak gerekir. Ahlâkî 

                                                           
373 Huemer, a.g.e., s.116. 
374 Sterling, a.g.e., s.66. 
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olguların bu etkisini normal, belirli gelişmişlik seviyesine ulaşmış insanları güdülemeye 

yönelik bir kapasite olarak anladığımızda, bu tür olguların tuhaf olduğunu ileri sürmek daha 

zor olacaktır.375  

3.  Yine ahlâkî realizme karşı Mackie tarafından yöneltilen, ahlâkî olguların bilgisi 

noktasında “sezgici” anlayışın tuhaf olacağı itirazı da çok sağlam değildir. Çünkü Mackie’nin 

savunduğu hata teorisi, deneyci bilgi anlayışını doğru varsayıp, onun dışındaki diğer bilgi 

kaynaklarını reddetmeye dayanmaktadır. Dolayısıyla, “ahlâkî sezgiyi” deneysel bilgi 

kaynaklarından farklı olduğu gerekçesiyle reddetmek çok doğru olmayacaktır. Çünkü bunu 

yapabilmek için ilk önce, insanın deneysel bilgi araçlarının dışında başka bilgi kaynaklarının 

olmadığını savunan bu anlayışın doğru olduğunun kanıtlanması gerekir. Yine Mackie’nin hata 

teorisi ahlâkî söylem ve ahlâkî niteliklerin doğasını açıklama konusunda, daha basit bir teori 

olduğu gerekçesiyle de savunulamaz. Çünkü hata teorisinin, ahlâkî söylemin sağduyuya en 

yakın açıklaması olan realist bir anlayıştan daha basit olduğu söylenemez.376 

Mackie nihilist anlayışı desteklemek için insanların ve toplumların ahlâkî inanç ve 

pratiklerindeki farklılıkları da ileri sürmektedir. Fakat ilerleyen bölümlerde daha detaylı bir 

şekilde ele alınacağı gibi, bu kanıt realist bir ahlâk anlayışını reddetmek için yeterli değildir. 

Çünkü herhangi bir alanda anlaşmazlıkların var olması o alanda objektif olgu ve doğruların 

varolmadığı inancını temellendirmez.  Dolayısıyla realizmi reddedip, ahlâkî inançlarımızın ve 

pratiklerimizin bütünüyle sistematik bir hataya dayandığı şeklindeki bir görüşü kabul etmek 

için hiçbir sağlam gerekçe yoktur. 377 

4.  Ahlâkın önemi açısından baktığımızda da nihilizmin çok radikal sonuçlarının 

olacağı söylenebilir.378 Bir kişinin hem bütün ahlâkî yargıların yanlış olduğuna inanması hem 

de hâlâ ciddi bir şekilde ahlâkî yargılarda ve pratiklerde bulunması çok mantıklı değildir. Bu 

yüzden, kendisini nihilist olarak isimlendiren birçok kişi, bunun tutarsızlık olduğunu kabul 

edip, bütün ahlâkî değerlere ve kurallara karşı vurdumduymaz bir tutum takınmıştır. Fakat bu 

teorinin Mackie gibi bazı savunucuları ise, meta-etik ve ahlâklı davranmayan kişi etik 

ayrımına vurgu yaparak onların teorilerinin ikinci sıra ahlâkî meselelerle ilgili olduğunu ve 

bunun birinci sıra ahlâkî inançlara etkisinin olmayacağını savunarak karşı çıkmışlardır.  Fakat 

daha önceki bölümlerde geçtiği gibi, meta-etik ve ahlâklı davranmayan kişi etiği bu şekilde 

kesin bir şekilde ayırmak doğru değildir. Bir kişinin yanlış olduğunu bildiği bir önermeye 

inanmaya devam etmesi rasyonel açıdan çelişkilidir.  Bir kişi hem “Yalan söylemek yanlıştır” 
                                                           
375 Miller, a.g.e., ss.124-125; Sterling, a.g.e., s.66. 
376 Sterling, a.g.e., s.67. 
377 A.g.e.,s.70. 
378 Tropman, a.g.e., s.20. 



81 

 

önermesinin yanlış olduğunu kabul edip, hem de “yalan söylemenin yanlış” olduğuna 

inanması rasyonel değildir. Dolayısıyla bir kişinin hem hata teorisine inanması hem de bazı 

ahlâkî inançları tutarlı bir şekilde benimsemesi mümkün değildir. Eğer bir kişi meta-etik 

alanda nihilizmi kabul ediyorsa, bu kişi ahlâkî doğru, yanlış, iyi, kötü hakkında rasyonel bir 

şekilde inançlara sahip olamaz veya tutarlı bir şekilde ahlâkî pratiklerde bulunamaz.379 

5.  Eğer nihilistlerin savunduğu gibi, aslında evrende ahlâkî nitelikler ve olgular yoksa 

evrende sadece doğal nitelikler ve insanların onlara yönelik değişik reaksiyonları varsa ve 

ahlâkîliği belirleyen bunlarsa, bu durumda insanların zamanla değişip çocuklara işkence 

yapmayı, sakat insanları işe yaramadığı gerekçesiyle öldürmeyi hoş karşılamasını ve bu 

suretle bu eylemlerin ahlâkî açıdan doğru olmasını engelleyen hiçbir şey olmayacaktır. 

Hâlbuki bu sonuçlar saçma olduğu kadar tehlikelidir de.380 Blanshard’ın vurguladığı gibi 

özellikle günümüzdeki uluslarası suçlar böyle bir teori ile meşrulaştırılabilecektir. Bu teoriye 

göre insanların duygusal tepkilerinin dışında objektif olarak geçerli ahlâkî ilkeler 

olmadığından, Örneğin, Nazilerin Yahudilere zulmü, emperyalist devletlerin güçsüz devletleri 

sömürmesi bu devletlerin uygun görmesi sebebiyle iyi görülebilecektir. Dolayısıyla bu 

teorinin genel kabul görmesinin uluslar arası bir felaket olacağı bile söylenebilir.381 

6.  Bu teori de ahlâk fenomenolojisinde kendisini açıkça gösteren, ahlâkî bilgi, ahlâkî 

duygular (vicdan azabı, utanma vb.), ahlâkî konularda anlaşmazlık, tavsiye alma veya verme, 

ahlâkî konularda gerekçeler sunma gibi olguları açıklayamayacaktır. Yine bu teori ahlâkî 

ilkelerin evrensellik, zamandan bağımsızlık ve zorunluluk gibi karakteristiklerini de 

bütünüyle ortadan kaldıracaktır. 

7.  Diğer taraftan ahlâkî dil açısından baktığımızda, eğer ahlâkî söylem, hata teorisinin 

savunduğu gibi bütünsel bir hataya dayanıyorsa, yapılması doğru olan iş bu dili düzeltmek 

değil, onu büsbütün terk etmektir. Bu noktada da Richard Joyce gibi hata teorisini savunan 

düşünürlerin ahlâkî dilin yeniden düzeltilerek kullanılmasını savunmasının tutarsızlık olduğu 

söylenebilir.382 

Şimdiye kadar ele alınan meta-etik teorileri genel bir şekilde değerlendirdiğimizde, 

onların ahlâkî kavramların anlamlarını doğru bir şekilde açıklayamadıklarını, ya yanlış 

tanımlar sunduklarını veya eksik açıklamalar verdiklerini görürüz. Bu teoriler, ahlâkî 

                                                           
379 Darwall, Philosophical Ethics, s.64; Rachels,  Subjectivism, s.434. 
380 McCloskey, Meta-Ethics, s.49; Miller, An Introduction To Contemporary Meta-Ethics, s.43; Hooker 
Intuitions and Moral Theorizing, s.168; Tropman, Moral Realism and New Intuitionism, s.40. 
381 Blanshard, The New Subjectivism in Ethics, s.152. 
382  Landau and Terence, Foundations of Ethics, s.11. 
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konulardaki kuşku, tartışma, anlaşmazlık, akıl yürütme gibi fenomenlerin doğasını yanlış 

betimlemiş ve başta naturalizm olmak üzere birçoğu ahlâkî temellendirmeyi deneysel 

doğrulama ile karıştırmıştır. Bu teoriler, ahlâkî tavsiye isteme ve tavsiye verme durumunu, 

kişiler arası ahlâkî söylemlerde kişilerin bir birlerine neyi aktardıklarını da doğru bir şekilde 

açıklayamamıştır. Bu teorilerden birçoğu, ahlâkî yargıların evrensellik, zorunlu olma, zamanla 

kayıtlı olmama, eylem yönlendirici otoriteye sahip olma, belirli eylem veya şeylerin kendi 

doğaları itibariyle ahlâkî öneme sahip olması gibi karakteristiklerini yok saymıştır.383 Bu 

teorilerden bazıları bütün bu konulardaki başarısızlıklarının yanı sıra,  ahlâk ve ahlâkî 

pratikler açısından da çok yıkıcı etkilere sahip olabilir. Bütün bu gerekçelerle, diğer meta-etik 

teorilerin çok sağlam olmadığı söylenebilir. Alternatif teorilerin başarısızlığı tek başına ahlâkî 

sezgiciliğin doğruluğunu kesin olarak ortaya koymasa da onun lehinde güçlü bir kanıt 

oluşturacaktır. Sezgici meta-etik görüşün konumunu daha sağlam bir hale getirmek için, onun 

diğer teorilere göre daha iyi konumda olduğunu gösteren kanıtlara başvurmak ve sezgiciliğe 

yönelik yaygın itirazları da değerlendirmek gerekecektir. Çalışmamızın bundan sonraki 

bölümlerinde özellikle sezgici meta-etik teori üzerinde durulacaktır. Üçüncü ve dördüncü 

bölümlerde, sezgiciliğin tarihi gelişimi hakkında kısa bilgi verildikten sonra, bu teorinin temel 

tezleri açıklanacak ve bu tezlerin lehindeki kanıtlar ele alınacaktır. Son bölümde ise sezgiliğe 

yöneltilen eleştiriler ve modern dönemdeki sezgicilerin bu eleştirilere cevapları ele 

alınacaktır. 
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II.  BÖLÜM 

AHLÂKÎ SEZGİCİLİK 

I. Ahlâkî Sezgiciliğin Tarihî Seyri 

Ahlâkî olguların doğası ve bilgisi hakkındaki genel bir teori olarak, ahlâkî sezgicilik, 

en eski ve en genel anlamında,  ahlâkî niteliklerin başka türden niteliklere indirgenemez 

olduğunu ve insanların ahlâkî değerlerin doğrudan bir bilincine sahip olduğunu savunan görüş 

olarak ele alınmıştır. Bu anlamda onun tarihini, değeri haz ve çıkar ile özdeşleştiren sofistlerle 

mücadele eden ve kendi başlarına eylem yönlendirici olan objektif ahlâkî niteliklerin varlığını 

savunan Platon’a kadar götürmek mümkündür.384 Fakat klasik formülasyonu içerisinde, ahlâkî 

sezgiciliğin 17. ve 18. yüzyılda belirli filozoflar tarafından temsil edildikten sonra özellikle 

20.yy.başlangıcında, İngiliz ahlâk felsefecileri olan, Moore, H.A.Prichard ve bilhassa W.D. 

Ross’un eserlerinde bütün boyutlarıyla şekillendiği söylenebilir.385 Sezgiciler tarafından kendi 

başına bir tür olduğu savunulan ahlâkî olgu ve niteliklerin söz konusu doğrudan bilincini 

neyin sağladığı konusunda bazı 17.ve 18.yüzyıl düşünürleri bu bilincin bir tür “duyusal algı” 

formunda olduğunu ileri sürmüşlerdir. Shaftesbury (1671-1713) ve Francis Hutcheson (1694-

1746) bu görüşün en meşhur savunucularındandır. Bazı düşünürler ise, insana bu doğrudan 

bilinci sağlayanın “akıl” veya “anlayış” olduğunu ileri sürmüşlerdir. Bu görüşün en eski 

temsilcileri ise Ralph Cudworth (1617-1688),  Samuel Clarke (1675-1729), John Balguy 

(1686-1748) ve Richard Price (1723-1791)’tır. Bu iki farklı görüşten birincisi, “ahlâkî 

duyuculuk”, “duyguculuk (sentimentalism)” veya “estetik sezgicilik” diye isimlendirilirken 

ikincisi “entelektüel sezgicilik” veya “rasyonel sezgicilik” diye isimlendirilmiştir. Bu iki 

görüşün işlenmesi ve bu iki görüşün savunucuları arasındaki tartışmalar 18.yüzyıl boyunca 

İngiliz ahlâk felsefesine hâkim olmuştur.386 Joseph Butler (1692-1752), bu ahlâkî yetiyi hem 

akıl hem de ahlâkî duyuyu kapsayacak şekilde anlamış ve bu iki farklı görüşü uzlaştıracak 

şekilde, “vicdancılık” diye isimlendirilebilecek olan kendi ahlâk teorisini geliştirmiştir.387 

İlerleyen dönemlerdeki sezgicilerin birçoğu rasyonel sezgicileri takip etmiş ve duyucu 

sezgicilik çok fazla kabul görmemiştir. Bu sebeble biz çalışmamızda daha çok rasyonalist 

sezgiciliği ve temsilcilerini merkeze almayı uygun gördük. 

                                                           
384 Platon, Toplu Diyaloglar: Devlet, VI. Kitap, Çev. Yunus Bâkihan Çamurdan, Ankara 2007, s.605; Darwall, 
a.g.e., s.51; Mackie, a.g.e., s.30; Sezgicilerin savunduğu naturel olmayan ahlâkî nitelikler Platon’un zaman ve 
mekân dışı, sonsuz, değişmez iyilik ideasına benzer şekilde anlaşılabilir. Bakz. Holmes, a.g.e., s.188. 
385 Tropman, a.g.e., s.124. 
386 Hudson, Ethical Intuitionism, s.1; Hudson, Modern Moral Philosophy, s.82.  
387 Hudson, Ethical Intuitionism, s.29. 



84 

 

Genel olarak 18.yüzyıl ahlâkî sezgiciliği Thomas Hobbes (1588-1679)’a ve 

“Hobbesculuk” diye isimlendirilebilecek düşünce çizgisini takip eden düşünürlere bilinçli bir 

karşı çıkış içerisinde gelişmiştir. Bilindiği gibi, Hobbes genel materyalist anlayışına uygun 

olarak her şeyi fiziksel hareketle açıklamaya çalışmış ve ahlâkı da bireylerin iştah veya 

nefretleriyle açıklamaya çalışmıştır. Ona göre iyi, iştahın objesi olan, kötü ise nefretin objesi 

olan şeydir.388 Bu Hobbescu düşünce çizgisinin ahlâk açısından önemli olan iki temel noktası 

vardır: (i) İnsan doğası hakkında materyalist, determinist ve egoist bir anlayış, (ii) Ahlâkın, 

insan varlığını korumanın en iyi yolu olarak insan tarafından icat edilmiş bir araç mahiyetinde 

olduğu anlayışı. 18.yüzyıl sezgici düşünürleri ahlâkî doğruların insanlar tarafından 

konulduğunu savunan ve “iradeci” ahlâk anlayışları diye bilinen bu tür görüşlere karşı 

mücadele etmişlerdir.389  

18. yüzyıl sezgicileri bu Hobbes’cu anlayışı iki noktadan eleştirmişlerdir. Birincisi 

Hobbes’un insan anlayışına yöneliktir. Onlara göre Hobbes’un insan anlayışı olgularla 

uyuşmamaktadır. İnsan sırf kendi çıkarlarını düşünen bencil bir varlık değildir. 

Yardımseverlik ve ödev duygusu gibi unsurlar da en az kendini koruma duygusu kadar insan 

doğasına ait unsurlardır. Sezgicilerin ikinci eleştirisi Hobbes’un ahlâkı ahlâk dışı alana ait 

düşünümlere indirgeme girişimine yöneliktir. Onlar Hobbes’un görüşlerindeki tutarsızlıkları 

göstererek böyle bir indirgemenin mantıksal olarak imkânsız olduğunu göstermeye 

çalışmışlardır. Bu tür bir indirgemenin sakıncalarını Cudworth gibi ilk sezgiciler, aynen daha 

sonra Moore’un yapacağı tarzda, ahlâkî ilkelerin kendilerine indirgendiği olgu veya 

niteliklerin hâlâ ahlâkî açıdan temellendirilmemiş olduğunu göstererek ortaya koymaya 

çalışmışlardır.390 

Sezgicilerin Hobbes’çuluğa karşı savundukları tezlerden birisi, insanın kendi çıkarı 

tarafından olduğu kadar yardımseverlik duyguları tarafından da güdülendiği ve onun kendi 

çıkarına yönelik bütün düşünümlerden farklı olarak, eylemler ve olgular hakkında ahlâkî 

yargılarda bulunan ahlâkî bir yetiye sahip olduğu yönünde olmuştur. Duyucu sezgiciler de 

rasyonalist sezgiciler de insanın doğası itibariyle başkalarına karşı yardımseverlik duygularına 

sahip olduğunu savunmuşlardır. Fakat duyucu sezgicilerle rasyonalist sezgiciler arasında iki 

fark vardır: (i) Rasyonalist sezgiciler “Yardım severlik insanın görevi midir?” sorusunu, 

“İnsan olgusal olarak, bazen yardımseverlik duyguları tarafından güdülenir mi?” sorusundan 

ayırmışlardır. Onlar ikinci soruya olumlu cevap vermişlerdir, fakat ahlâkî ödevin, insanın 
                                                           
388 Thomas Hobbes, Leviathan, Çev.  Semih Lim, İstanbul 1995, s. 48; Hudson, a.g.e., ss.2-3. 
389 Darwall, “Intuitionism and the Motivation Problem”, Ethical İntuitionism Re-evalutions, Ed.P. Stratton-Lake, 
New York 2002, s.256. 
390 Hudson, a.g.e, s.4; Darwall, a.g.m., s.257. 
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yardımseverliğin “olması gereken” olduğunu görmesinden dolayı yardımsever olmasından 

oluştuğunu kabul etmişlerdir. Çünkü onlara göre içgüdüsel bir yardımseverlik eylemin 

erdemini azaltacaktır. (ii) Rasyonalist sezgicilere göre yardımseverlik sadece içgüdüsel 

olduğu için değil aynı zamanda rasyonel olduğu için de insan için doğaldır. Buna göre 

şeylerin doğasını keşfeden akıl veya anlayış yardımseverliğin erdemini sezmektedir. Böylece, 

insan rasyonel bir varlık olduğundan bu erdem hem şeylerin doğası, hem de insanın doğası ile 

uyumlu olmaktadır.391 

İnsanın bu tür yardımseverlik duygu ve eylemlerini Hobbes ve taraftarları, bunların 

üstü örtük bencillik eylemleri olduğu, bunun arkasında karşı taraftaki kişilerden elde edilecek 

yarar olduğu veya bunun tek sebebinin insanın bu tür bir eylem sonucunda elde edeceği 

kişisel haz olduğu gibi yanıtlar vermişlerdir. Sezgiciler bu tür yanıtları şiddetle 

reddetmişlerdir. Onlara göre, örneğin bir başkası veya ülkesi için hayatını feda eden insanların 

her hangi bir çıkar elde etmesi söz konusu değildir. Ayrıca yardımseverlik sonucu bir takım 

duygusal tatminlerin olması, insanın hedefinin bu duygusal tatmin olduğu anlamına gelmez. 

Yine sezgicilere göre, Hobbes taraftarlarının yardımseverliği insanın diğer insanlar üzerinde 

bir tür güç göstergesi olarak değerlendirmesi de doğru değildir. Çünkü insan bazen çok 

güçsüz olduğu ve bunu bildiği halde yardım etmek ister.392  

Sezgiciler, insanın doğası itibariyle yardımseverlik duygularına sahip olmasının yanı 

sıra onun aynı zamanda doğası itibariyle “ahlâkî (moral)” bir varlık olduğunu da kabul 

etmişlerdir. Bu ahlâkî varlığın ahlâkî olgu ve nitelikleri kavraması için ahlâkî bir yetiye sahip 

olduğunu düşünen sezgicilerden duyucu sezgiciler bu yetinin bir tür duyu olduğunu 

rasyonalist sezgiciler ise bunun akıl olduğunu düşünmüşlerdir. Fakat her iki taraf da bu ahlâkî 

yetiye üç fonksiyon atfetmişlerdir: “ahlâkî nitelikleri kavrama”, “ belirli şeyleri onaylama 

veya yasaklama”, “eyleme yönelik güdülenme sağlama”. Bu üç fonksiyondan ilk ikisi 

hakkında sezgiciler arasında büyük ölçüde anlaşma varken üçüncü fonksiyon hakkında 

tartışmalar vardır.393  

Shaftesbury ve Hutcheson gibi “ahlâkî duyu” filozofları, Locke’un deneyci 

epistemolojisinin varsayımlarını kabul ettiklerinden dolayı, indirgenemez ahlâkî nitelikleri 

kavramaya yönelik insanın sahip olduğuna inandıkları bu ahlâkî yetinin bir duyu olduğuna, 

dolayısıyla ahlâkî bilginin de deneysel bir bilgi olduğuna inanmışlardır.394 Bilindiği gibi 

                                                           
391  Hudson, a.g.e., ss.6-7. 
392  A.g.e., s.8. 
393  A.g.e., s.9. Bu konu  “Ahlâkî Ahlâkî İnançların Eylem İçin Yeterli Gerekçe ve Güdüleme Sağlayabileceği 
Anlayışı” başlığı altında detaylı bir şekilde ele alınmıştır. 
394 Darwall, a.g.m., s.257; Tropman, a.g.e., s.126. 
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Locke’un bilgi anlayışına göre düşüncenin indirgenemez, nihâî unsurları duyum veya iç 

gözlem tarafından sağlanan basit idelerdir. Dış dünyaya ait bilgilerin kaynağı duyular iken, 

insanın kendi bilişsel süreçlerinin bilgisinin kaynağı ise iç gözlemdir.395  Örneğin Hutcheson,  

ahlâkî idelerin Locke’un anladığı şekilde basit ideler olduğunu ve onların bir tür duyu yoluyla 

kavranılması gerektiğini savunmuştur. O, insanın ahlâkî iyi ve kötü hakkındaki algıları elde 

etmeye yönelik ahlâkî yetisi ile fizikî duyusu arasında benzetme yapmıştır. Ona göre ahlâkî 

algılar da aynen renk veya lezzet algıları gibi doğrudandır. Yine bu algılar bir takım kişisel 

çıkar ve ilgilerden bağımsız olan objektif algılardır. Bu tür algıların bazen yanılması 

mümkündür fakat bu, ahlâkî algıların bütünüyle güvenilmez olduğunu göstermez. Bu tür 

durumlarda bu algılar başka kişilerin algılarıyla veya daha iyi koşullarda yapılmış diğer 

algılarla karşılaştırılarak düzeltilebilecektir. Hutcheson’a göre böyle bir ahlâkî yetinin fiziksel 

bir duyu organı olması söz konusu değildir, bu insanın doğasında bulunan gizli bir yetidir. 

Ona göre bunda şaşıracak bir şey yoktur çünkü insanın görme, işitme gibi normal duyusal 

fonksiyonlarında da bir tür gizemlilik vardır ve fiziksel duyu organlarının bulunması görme, 

işitme vb. algılarının gizemliliğini ortadan kaldırmamaktadır.396  

Duyucu sezgicilere karşıt olarak, Cudworth, Clarke, Balguy ve Price gibi rasyonalist 

sezgiciler, ahlâkî yargıları oluşturan yetinin akıl veya anlayış olduğunu savunmuşlardır. Bu 

rasyonalist sezgiciler genellikle Platon’cu olarak nitelendirilmiştir. Fakat onların 

Descartes’tan da çok etkilendikleri açıktır. Onlar ideler arasındaki ahlâkî uyum veya 

uyumsuzluğun Kartezyen bir sezgi ile bilindiğini kabul etmişlerdir. Bunu R.Price’da açık 

şekilde görmek mümkündür. Price, Hutcheson gibi duyucu sezgicilerin Locke, Hobbes gibi 

iradeci yani ahlâkı insanın kendisinin koyduğu bir takım uzlaşımsal ilkelerden ibaret gören 

görüşleri eleştirmelerine rağmen onların da aynı hataya düştüğünü, ahlâkı keyfî, olasılı bir 

duyusal tecrübeye indirgediklerini iddia ederek eleştirmiştir. Hâlbuki ona göre, ahlâk zorunlu 

ve değişmez doğrulardan oluşmaktadır. Bu doğrular da aposteriori olarak, tecrübe ile 

kavranılamayacağından, onların apriori olarak, zihnin sezgisi ile kavranılması gerekir.397  

Ralph Cudworth( 1617-1688)  

17. yüzyıl rasyonalist sezgicilerinden Cudworth, büyük ölçüde Platon’dan etkilenmiş 

ve şeylerin değişmez doğa ve özlerinin bulunduğunu, bunların insanların iradesi ile 

değiştirilemeyeceğini savunmuştur. Ona göre bu fikri reddetmek bilginin ve doğrunun yok 

                                                           
395  Bkz. John Locke, İnsan Anlığı Üzerine Bir Deneme, Çev. Vehbi Hacıkadiroğlu, İstanbul 2004, ss. 97–98. 
396  Francis Hutcheson, An Inquiry Concerning Moral Good and Evil, Fourth Edition, London 1725, ss. 129, 202; 
Hudson, a.g.e., ss.18-21. 
397 Richard Price, A Review of The Principal Questions in Morals, London 1787, s.12;  Darwall, a.g.m., s.257; 
Mackie, Ethics, s.31. 
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edilmesi anlamına gelecek ve septisizmi gerektirecektir. Bu genel kabulden hareketle o, ahlâkî 

iyilik ve adaletin de değişmez bir özünün olduğunu, bu özün insanlar tarafından 

değiştirilemeyeceğini savunmuştur.398 Cudworth bu görüşlerini desteklemek için, özellikle 

varolan her şeyin maddeden ibaret olduğu, bütün bilgimizin duyulardan geldiği, ruhun boş bir 

levha olduğunu savunan materyalist ve deneyci görüşleri reddetmiştir. Bu konuda o yine 

Platon’dan hareketle399, ruhun bedenden ayrı, ondan daha üstün ve onu yöneten bir töz 

olduğunu ve onun kendine has bir aktivitesinin olduğunu savunmuştur. Bu fikriyle bağlantılı 

olarak yine o, bütün her şeyin ilk kaynağı olarak ezeli ruhun yani Tanrı’nın varlığını ahlâk 

için şart koşmuştur. Ona göre bedenden ayrı bir töz olarak ruhun varlığı, onun deneyden ayrı 

bir bilgi yetisi ve Tanrı’nın varlığı kabul edilmeden ahlâktan bahsedilemez.400   

Samuel Clarke (1675-1729)  

Clarke, özellikle Hobbes’un toplumsal sözleşme ve yasadan önce, adalet, iyilik gibi 

ahlâkî niteliklerin bulunmadığı fikrini eleştirmiş ve bu niteliklerin her türlü anlaşmadan ve 

yasadan önce şeylerin doğasında bulunduğuna vurgu yapmıştır. Ona göre örneğin Sokrates’in 

sorgulama metodu da bu tür değişmez ilişkilerin varlığını ve onların akılla kavranılabileceğini 

varsaymaktadır.401 Clarke, üç tane temel “doğruluk kuralı” olduğunu ve diğer bütün ödev 

örneklerinin onlardan çıkarılabileceğini ileri sürmüştür. Ona göre bu üç ilke şunlardır: (i) 

Tanrı’ya karşı ödevler: Tanrı’ya ibadet etmek ve onun buyruklarını yerine getirmek, (ii) Diğer 

insanlara karşı ödevler:  Onlara adaletle ve sevgi ile davranmak, (iii) Kendimize karşı 

ödevlerimiz: Hayatımızı korumak ve yeteneklerimizi sonuna kadar geliştirmek. Ona göre bu 

değişmez ilkeler apaçık ilkelerdir ve onları reddetmek güneşi gören bir kişinin ışığı 

reddetmesi gibi saçma bir şeydir. Bazı insanların onları kavramakta veya kabul etmekte 

başarısız olması, aynen insanların matematik aksiyomları kavrayamamalarının onların 

objektifliğine ve gerçekliğine zarar vermemesi gibi, ahlâkî olgu ve niteliklerin objektifliğine 

ve apaçıklığına zarar vermez.402 

 

John Balguy (1686-1748) 

Balguy de Clarke gibi ahlâkî niteliklerin şeylerin doğasında ve onların değişmez 

ilişkilerinde temellendiğini kabul etmiştir. O, özellikle ahlâkı bir takım duyu veya duygularda 
                                                           
398 Ralph Cudworth, “Treatise Concerning Eternal and Immutable Morality”, British Moralists, Selections From 
Writers Principally of the Einteenth Centruy,  Ed.. Selby Bigge, Vol. II, New York 1897, ss. 248-249. 
399 Bkz. Platon, Toplu Diyaloglar: Devlet, IX. Kitap, Çev. Yunus Bâkihan Çamurdan, Ankara 2007, ss. 695, 702. 
400 Cudworth, a.g.e., ss. 263-264. 
401 Samuel Clarke, Discourse upon Naturel Religion, British Moralists, Selections From Writers Principally of 
the Einteenth Centruy,  Ed. By. Selby Bigge, Vol. II, New York 1897, ss. 6, 8, 18. 
402 Clarke, a.g.e., ss. 23-29; Hudson, Ethical Intuitionism, s.44. 
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temellendirmeye çalışan Hutcheson gibi düşünürleri eleştirmiştir. Balguy’a göre bu tür 

düşünürler ahlâkı keyfî, değişken bir zemine yerleştirecektir. Ona göre yardımseverlik, 

merhamet gibi duygular ahlâkî niteliklerin kaynağı değil, onların sonucu olarak görülmelidir. 

Onlar, bir anlamda ahlâkî eylemler için yardımcı fonksiyonu görmektedir.403 Balguy’a göre 

ahlâkî olgular duygularda temellenmediği gibi pozitif yasalarda da temellenemez. Onlar 

duygulardan ve yasalardan önce olan karakteristiklerdir.  Balguy’a göre ahlâkî eylem, şeylerin 

kendi doğalarında bulunan değişmez ilişkilerin akılla kavranması ve bu gerekçelere uygun 

davranmaktan ibarettir.404 Balguy ahlâkî olguları tam olarak kavrayan bir kişinin aynı 

zamanda onları onaylayacağını ve seveceğini savunarak içselci (internalist) bir ahlâkî 

güdülenme anlayışını benimsemiştir.405 

 

Richard Price (1723-1791) 

Moore kendisinden önce, naturalist yanılgıyı ve iyinin tanımlanamazlığını gören tek 

kişinin Henry Sidgwick olduğunu söylese de406 aslında 18. yüzyıl rasyonalist sezgicilerinden 

Richard Price, “A Review of The Principal Questions in Morals” isimli eserinde,  Moore’dan 

önce temel ahlâkî kavramların basit ve tanımlanamaz olduğunu, aksinin saçma olduğunu 

göstererek savunmaya çalışmıştır. Price’a göre, ahlâkı kendi çıkarı, toplumsal sözleşme vb. 

üzerine dayandırmak isteyen teoriler, ya ahlâkî iyi ve kötünün sadece istenilen veya 

yasaklanan şeyler için kullanılan diğer kelimeler olduğunu kastederler veya onlar ahlâkî iyi 

veya kötünün doğası ile değil onların konusu ile ilgilenirler. Bu ayrım Moore’un iyi şeyler ve 

iyinin kendisi arasında yaptığı ayrımı andırmaktadır. Ona göre iyi veya kötü kavramları, zarar 

veya fayda üreten, emredilen veya yasaklanan eylemlere uygulandığı zaman, sadece bu tür 

eylemlerin, fayda veya zarar verici olduğunu veya onların emredilmiş, yasaklanmış olduğunu 

belirtmez. Buna ek olarak onların iyi veya kötü niteliğine sahip olduğunu gösteren bir sezgiyi 

ve onların yapılıp yapılmaması gerektiği konusunda bir onama veya yasaklamayı ifade eder. 

Eğer böyle olmasaydı, örneğin, “acı veren şey kötüdür”, “insanları mutlu etmek iyidir” vb. 

ifadeler “ acı vermek acı vermektir”, “insanları mutlu etmek, mutlu etmektir”  gibi saçma 

totolojilere dönüşürdü.407 Price da diğer rasyonalist sezgiciler gibi Hutcheson gibi duyucu 

                                                           
403 John Balguy, The Foundations of Moral Goodness, British Moralists, Selections From Writers Principally of 
the Einteenth Centruy,  Ed. By. Selby Bigge, Vol. II, New York 1897, ss.60-63. 
404 Balguy, a.g.e., ss. 74-75. 
405 A.g.e., s. 85. 
406 Moore, Principa Ethica,  s.14.  
407 Richard Price, A Review of The Principal Questions in Morals, London 1787, s.14; Darwall, How Should 
Ethics Relate to Philosophy, Metaethics after Moore içerisinde, Ed. Terry Horgan and Mark Tımmons, New 
York 2006, s.18. 
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düşünürleri eleştirmiş ve ahlâkî iyi ve kötünün eylemlerin değiştirilemez, reel karakterleri 

olduğunu ve bu niteliklerin duyu ile değil akıl ile kavranıldığını savunmuştur.408 

Price, Prichard ve Ross’un bazı temel görüşlerini de daha önceden ileri sürmüştür. O, 

anlayışın çıkarım ve sezgi şeklinde iki eylemi arasında ayrım yapar. Ona göre sezgi, yeni, 

orijinal idelere ulaştıran, aracısız bir kavrama gücüdür.  Price’a göre aklın doğrudan doğruya 

kavradığı, özdeşlik, farklılık, varlık, neden, etki, güç, imkân, imkânsızlık, ahlâkî doğru ve 

yanlışlık gibi ideler vardır. Bu ideler veya sezgiler basit ve yalanlanamazdır, yani onlar 

mantıksal olarak indirgenemez ve rasyonel varlıklar için apaçık olan idelerdir. Onlar aynen 

geometride bir üçgenin iç açılarının toplamının iki dik açıya eşit olmasının apaçık olması gibi 

apaçıktır. Price’a göre bu tür apaçık ideler matematiğin yanı sıra mantık, fizik, metafizik ve 

ahlâk alanlarında da vardır. Bunlar akıl tarafından sezgisel olarak kavranılan ve açık-seçik 

olan idelerdir. Onlar olmadan akıl yürütme olanaksızdır. Bütün akıl yürütmeler en sonunda bu 

tür açık seçik idelere dayanmaktadır.409 Bu ideler bilginin nihâî oluşturucusudurlar ve onlar 

olmaksızın bütün bilgimiz imkânsız olacaktır. Akıl yürütme bu idelere dayanır. Price, Ross’un 

“ilk görünüşü itibariyle yerine getirilmesi gereken”(prima facie) ödev listesine çok benzeyen 

bir “erdem başlıkları (heads of virtue)” listesi verir. Ve her ikisi için de temeldeki fikir, bu 

genel ilkelerin doğrudan doğruya sezilmesi ve onların her bir ahlâkî durumda 

örneklenmesidir.  O bu temel erdemleri Tanrı’ya karşı ödevlerimiz, kendimize karşı 

ödevlerimiz, yardımseverlik, minnettarlık, doğruluk ve adalet şeklinde listeler. Price’a göre bu 

temel ahlâkî ilkeler apaçıktır ve bütün akıllı varlıklar bu ilkeleri sezgisel olarak 

kavramaktadır; bu ilkelerin aksine davranmak akla aykırı davranmak olacaktır. Ona göre 

ayrıca deneysel gözlem de bir takım hatalı eğitim, yanlış gelenekler gibi faktörler devre dışı 

bırakıldığında bütün insanların bu erdem başlıklarını sezgisel olarak kavradığını gösterecektir. 

Ross’un aktüel olarak zorunlu eylemin, söz konusu eylemin örneklendirdiği “ilk görünüşü 

itibariyle yerine getirilmesi gereken” zorunlulukların karşılaştırılması sonucu, duruma 

uygunluğu sezgi ile kavranılacak olan eylem olduğu fikri Price’ta da bulunur.410 

 

Henry Sidgwick (1838-1900) 

Henry Sidgwick, “The Methods of Ethics” isimli eserinde, belirli bir eylemin ahlâkî 

açıdan doğru mu yanlış mı olduğunu belirlemeye yönelik rasyonel bir sistemi “metod” olarak 

isimlendirmiştir. O, bu şekilde egoizm, sezgicilik ve yararcılık (utilaryanizm) şeklinde, 

                                                           
408 Price, a.g.e., ss. 12, 15,  79. 
409  A.g.e., s.50; Hudson, a.g.e., ss. 24-25. 
410 Price, a.g.e., s. 231; Hudson, Modern Moral Philosophy, ss. 98-99; Hudson, Ethical Intuitionism, ss. 46-49. 



90 

 

insanların doğal bir şekilde başvurduğu üç ayrı metodu gözden geçirmiş ve son ikisinin 

uzlaşabilir olduğunu göstermeye çalışmıştır. Bu eserinde o, sınırları açıkça belirli bir 

sezgicilik türü geliştirmiştir.411 Bu çerçevede Sidgwick, algısal sezgicilik, dogmatik sezgicilik 

ve felsefi sezgicilik şeklinde üç ayrı sezgicilik türü ayırt eder. Ona göre bu üç sezgicilik türü 

sezgici metodun üç ayrı aşamasıdır. Birinci aşama olan algısal aşamada her bir özel durum 

için doğrudan sezgisel kavrayışların olduğu, her bir özel durumda ahlâkî doğruluğu 

belirlemek için çıkarıma gerek olmadığı kabul edilir. Ona göre bu aşama sezgiciliğin en uç 

şeklidir. Sidgwick, bütün ahlâkî öznelerin muhtemelen bu tür tecrübelere sahip olduğunu 

kabul eder, fakat ona göre bu tür özel durumlara ait sezgilerin ötesinde daha genel sezgilere 

ihtiyaç vardır. Çünkü bu tür sezgilerden kuşkulanmak mümkündür. Ayrıca aynı şey farklı 

zamanlarda aynı kişiye veya farklı kişilere farklı farklı gelebilir. Sidgwick’e göre bu durum, 

bu tür sezgilerin daha genel sezgiler tarafından desteklenmesi gerektiğini gösterir.412 

Özel durumlara ait sezgilerin daha genel olanlarla desteklenme ihtiyacı, Sidgwick’e 

göre, belirli genel kuralların sezgi ile bilinebileceğini savunan ikinci sezgisel metoda, yani 

onun “dogmatik sezgicilik” diye isimlendirdiği aşamaya geçmeyi sağlar. Bu görüşe göre 

genel ahlâkî kurallar insanların günlük ahlâkî söylemlerinde üstü örtük bir şekilde kabul 

edilmektedir. R.Audi’ye göre, Sidgwick’in bu sezgicilik türünü “dogmatik” olarak 

isimlendirmesinin sebebi, onun bu sezgicilik türünün, sağduyu ahlâk ilkeleri hakkında nihâî 

olarak geçerli sezgilere sahip olunabileceğini savunduğunu ifade etmek istemesidir.413 

Fakat, Sidgwick’e göre bu ikinci tür sezgicilik de yeterli değildir, çünkü bu genel 

kurallar insan davranışlarının bütününü kapsayacak derecede tutarlı ve kapsamlı olsa da 

bunların hâlâ rasyonel bir senteze ihtiyacı vardır. Dolayısıyla Sidgwick’e göre filozoflar bu 

aşamayla yetinemeyecek ve üçüncü bir aşamaya geçecektir. Bu üçüncü aşama sağduyu 

ahlâkına felsefi bir temel bulmaya, kendilerinden insanların hayatlarında uygulamaları 

gereken genel ahlâk kurallarının çıkarılabileceği daha mutlak, daha açık, çürütülemez şekilde 

doğru, bir veya daha fazla ahlâk ilkelerini bulmaya çalışır. Sidgwick bu tür bir sezgiciliği 

felsefî sezgicilik olarak isimlendirir ve kendisi de böyle bir sezgicilik anlayışını savunur. Ona 

göre bu formdaki bir sezgicilik, günlük ahlâk kuralları için hem kanıtsal gerekçeler sağlar, 

hem de onları sistematize eder.414 

                                                           
411 Henry Sidgwick, Methods of Ethics, London 1962, ss. 8-9; Roger Crisp, “Sidgwick and The Boundaries of 
Intuitionism”, Ethical Intuitionism Re-evalutions, Ed. P. Stratton-Lake, New York 2002, s.57. 
412 Sidgwick, a.g.e., s.100. 
413 Sidgwick, a.g.e., s.101; Robert Audi, The Good in The Right, New Jersey 2004, s.7. 
414 Sidgwick, a.g.e., ss.102-103; Audi, a.g.e., s.8. 
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Sidgwick, bir şeyin sezgisel olarak bilinmesinden maksadın, o şeyin doğruluğunun 

akıl yürütme sonucu değil de doğrudan doğruya aracısız olarak bilinmesi olduğuna vurgu 

yaparak ahlâkî sezgilerin yanılmazlığı gerektirmediğini savunur. Buna göre, aynen 

gözümüzün bazı şeyleri yanlış görmesi gibi, her hangi bir sezgi de hatalı olabilir ve bunu 

düzeltmek için düşünceye ve karşılaştırmalara başvurulabilir. Sezgilerin yanlışlığının en iyi 

göstergesi onların birbirleri ile çelişmesi olacaktır. Ona göre, özellikle bir takım ahlâkî alan 

dışındaki olgulardaki hatalara dayalı ahlâkî yargılar ve ön yargıların etkili olduğu ahlâkî 

yargıların yanlış olması muhtemeldir.415 

Felsefi bir sezgicinin aradığı aksiyomlar, Sidgwick’e göre, içeriği açığa çıkarılınca 

doğruluğu apaçık olan (self evident) ve önyargısız bir zihin tarafından hemen kabul edilmesi 

gereken aksiyomlardır. Bu apaçıklık anlayışı daha sonraki sezgiciler için temel olmuştur. 

Sidgwick bu apaçıklık kavramını matematiksel aksiyomlara benzeterek açıklar. Nasılki bazı 

matematiksel aksiyomlar herkes tarafından bilinemese de dikkatli zihinler tarafından terimleri 

doğru bir şekilde anlaşılınca, onların doğruluğu da hemen kavranılırsa, aynı şekilde ahlâkî 

aksiyomlar da herkes onları kavramakta eşit olmasa da, onlar doğru bir şekilde anlaşılınca 

doğrulukları da hemen kavranılacak şekilde apaçıktır.416 Buna göre Sidgwick’in, temel ahlâkî 

sezgileri,  sentetik apriori doğrular olarak anladığı ve onları evrensel bir felsefî etiğin olanaklı 

temelleri olarak gördüğü söylenebilir.417 

Audi’ye göre, Sidgwick’in apaçıklık anlayışı ile ilgili üç önemli nokta vardır: 

Birincisi, apaçık olan bir şey bile onu yeterli bir şekilde kavrayamayan bir kişiye doğru 

gözükmeyebilir. İkincisi, apaçık bir önerme yeterli bir şekilde kavranılırsa, onun doğruluğu 

aracısız bir şekilde doğrudan doğruya kavranılır. Üçüncüsü, bu tür önermelerin söz konusu 

doğrudan doğruya kavrayışı, onun doğruluğunu da doğrudan doğruya görmeyi gerektirir. 

Buna göre, ahlâkî aksiyomların apaçık olmalarına rağmen açık (obvious) olmaları gerekmez, 

onlar çıkarımsal olmayan bir tarzda bilinirler ve onları doğru anlama onlara inanmayı 

gerektirecek şekilde zorlayıcıdır.418 

 

H. Arthur Prichard(1871-1947) 

Prichard, her hangi bir durumla ilgili olarak, bu durumda hangi eylemin doğru veya 

yanlış olacağını bazı ön düşüncelerden sonra sezgi ile bilebileceğimizi savunmuştur. Buna 

                                                           
415 Sidgwick, a.g.e., ss.211-215; Audi, a.g.e., s.8; Crisp, a.g.m., s.60. 
416 Sidgwick, a.g.e., s.229. 
417 Crisp, a.g.m., s.59. 
418 Audi, a.g.e., s.8. 
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göre, Sidgwick, Moore, Ross gibi sezgicilerin bireysel durumlardaki ahlâkî yargılar hakkında 

sezgisel bilgiyi reddetmesine rağmen, Prichard’ın böyle bir sezgici görüşü savunduğu 

söylenebilir.419 Prichard’a göre ahlâkî eylemlerin doğruluğunu veya yanlışlığını belirlemede 

onun ortaya çıkaracağı sonuçlar, ahlâkî öznenin kendisi ve diğer insanlarla ilişkisi gibi 

faktörler önemlidir. İşte bütün bunları açığa çıkarmak için “genel düşünce” gerekli olabilir. 

Fakat bu tür genel bir düşünmeden sonra neyin ahlâkî olarak doğru olduğunu biz “ahlâkî 

kavrayış”  ile doğrudan doğruya kavrarız.420 Ona göre bu kavrayış aynen matematiksel 

kayrayış gibi doğrudandır. Nasıl ki bir şeklin üç açılı olduğunu bilince hemen onun aynı 

zamanda üç kenarlı olduğunu da kavrıyorsak, belirli niteliklere sahip eylemlerin de ahlâkî 

açıdan doğru olduğunu aynı şekilde doğrudan doğruya kavrarız. Her iki durumda da konunun 

doğasını kavramak, onun o yükleme sahip olduğunu kavramaya götürmektedir. Yani her iki 

durumda da kavranılan olgu kendiliğinden apaçıktır. Bu durumda, Prichard’a göre temel 

ahlâkî ilkeler için gerekçe istemek yanlıştır, çünkü onların gerekçeye ihtiyacı yoktur.421 

Prichard, “Does Moral Philosophy Rest on a Mistake?” isimli makalesinde, insanların 

ahlâkî sorumlulukları hakkında kanıt sunmanın yersiz olduğunu göstermeyi amaçlamış ve 

ahlâkî sorumlulukların çıkarımsal olmayan sezgisel bilgisinin imkânını kabul etmiştir.   Ona 

göre, ahlâk filozofları bir kişinin ahlâklı olduğunu düşündüğü tarzda davranması için, ahlâklı 

olmanın kendisi dışında, bir gerekçenin olup olmadığını aramakla meşgul oldukları sürece 

ahlâk felsefesi bir hataya dayanmaktadır. 422 Çünkü ona göre böyle bir gerekçe yoktur. Neyin 

ahlâkî açıdan doğru, neyin yanlış olduğunu kanıtlamak mümkün değildir. Bu ancak ahlâkî 

düşünüm tarafından doğrudan doğruya kavranılabilir. Bizim ahlâkî ödevimiz olan bir şeyin 

niçin bizim ödevimiz olduğunu açıklamak için veya onu yerine getirmenin niçin gerekli 

olduğunu açıklamak için onun bizim ödevimiz olması dışında hiçbir gerekçe yoktur. 

Dolayısıyla, bir kişi bu tür bir gerekçe olarak, söz konusu eylemin iyilik üretici olma, 

mutluluğa götürme gibi diğer bazı özelliklerini saymakla yeterli gerekçeyi sağlamış olmaz. 

Çünkü ona göre bir şeyin iyi olması ile, onu ortaya çıkarmanın ahlâkî bir ödev olması 

arasında boşluk vardır. Dolayısıyla bir şeyin iyi olması onun aynı zamanda ahlâkî bir ödev 

olduğu anlamına gelmez. Söz konusu eylem mutluluk üretici vb. olsa bile onun bizim 

ödevimiz olması veya onun yapılmasının gerekliliği bundan oluşmaz. Bu tür gerekçe arama 

yanlış eğiliminden kurtulmak için, Prichard’a göre, ahlâkî ödevlerin apaçıklığını, yani onların 
                                                           
419 Thomas Baldwin, “The Three Phases of Intuitionism”, Ethical Intuitionism Re-evalutions, Ed.P. Stratton-
Lake, New York 2002, s.102.  
420 H.A.Prichard,  “Does Moral Philosophy Rest On A Mistake ?”, Moral Writings, New York 2002,  s.12. 
421 Prichard , “What Is The Basis Of Moral Obligation?”, Moral Writings, New York 2002, ss.4-6; Prichard, 
“Does Moral Philosophy Rest On A Mistake?”, s.13; Lake, Ethical Intuitionism, s.25. 
422 Prichard, “Does Moral Philosophy Rest On A Mistake”, ss.19-20; Sterling, a.g.e., s.7. 
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kavranışının doğrudanlığını kabul etmek gerekir. Bunu görebilmek için de, ona göre genel 

ahlâkî ödevlerin bireysel örneklerinden yararlanmak ve onların doğrudan kavranışından yola 

çıkmak faydalı olacaktır.423 

Prichard, ahlâkî ödevin kendiliğinden apaçık olduğu fikrine yönelik olarak ileri 

sürülebilecek olan, ahlâkî meselelerdeki fikir ayrılıklarından hareket eden eleştiri ve çatışan 

ahlâkî ödevler durumunda ne yapılması gerektiği şeklindeki eleştirileri de cevaplandırmaya 

çalışmıştır. Birinci eleştiriye o, insanların ahlâkî gelişim seviyelerinin aynı düzeyde olmadığı 

ve sezgilerin açıklık derecesinin de aynı olmadığı, dolayısıyla ahlâkî konulardaki 

anlaşmazlıkların bu sebeplerden kaynaklanabileceğini ileri sürerek cevap verir. Ayrıca ona 

göre, ahlâkî meselelerdeki anlaşmazlıklar ve hatalar söz konusu durumlar hakkındaki 

başlangıç genel düşünümlerinin eksik olmasından da kaynaklanabilir. Ona göre, nasılki 

matematikteki bir çözümü herkes aynı hızda ve ilk bakışta göremiyorsa veya hata 

yapabiliyorsa ve bu matematiksel bilginin doğrudanlığına zarar vermiyorsa, aynı şey ahlâk 

için de geçerlidir. İkinci eleştiriye cevap olarak da o, ahlâkî ödevin dereceli olduğunu ve 

çatışma durumunda hangi ödevin daha büyük bir sorumluluk yüklediğini belirleyerek tercihte 

bulunmak gerektiğini ileri sürmüştür.424 

 

G. Edward Moore (1873-1958) 

Yirminci yüzyılın ilk yarısında İngiliz ahlâk felsefesindeki temel tartışma ahlâkî 

naruralistlerle, naturalist olmayanlar arasında ortaya çıkmıştır. İyi, doğru, ödev gibi ahlâkî 

kavramları mutluluk üretme, insan yaşamını geliştirme gibi doğal nitelikler aracılığıyla 

tanımlamaya çalışan görüşlere ahlâkî naturalizm ismi verilmiştir. Moore, iyiyi bu şekilde 

tanımlamaya çalışan görüşleri, modern ahlâk felsefesinin dönüm noktası olarak kabul edilen 

Principa Ethica isimli eserinde reddetmeye çalışmıştır.425  O, bu eserinde ahlâkî niteliklerin 

doğal niteliklere indirgenemez olduğunu, onların kendi başına bir tür olduğunu savunmuştur. 

Bu eserinin ilk sayfalarında Moore, biricik işinin iyi kelimesinin referansta bulunduğu obje 

veya ideler olduğunu belirtmiştir. Naturalistler, iyi gibi ahlâkî terimlerin belirli doğal 

niteliklere referansta bulunduğunu savunurken, Moore gibi naturalizmi reddedenler, ahlâkî 

                                                           
423Prichard, a.g.m., ss.7, 11, 20;  Hudson, Modern Moral Philosophy, s.90; Audi, a.g.e., s.11; G.Warnock, 
Contemporary Moral Philosophy, s.9; M.Warnock, Ethics Since 1900, s. 60. 
424 Prichard, a.g.m., s.14; Hudson, a.g.e.,s. 91. 
425 Darwall, “How Should Ethics Relate to Philosophy”, s.17. 
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terimlerin ancak ahlâkî sezgi ile kavranılabilecek olan naturel olmayan niteliklere referansta 

bulunduğunu savunmuşlardır.426 

Moore’a göre etikte kendisine cevap aranılan ve filozofların genellikle birbirine 

karıştırdığı iki soru vardır: Hangi şeyler kendi başlarına değerlidir? (Hangi şeylerin varolması 

gerekir?) ve İnsanın ne tür eylemleri yapması gerekir? Ona göre bu sorulardan birincisine 

yönelik cevaplar için hiçbir gerekçe, kanıt sunmak mümkün değildir. Onların doğruluğu veya 

yanlışlığı kendileri dışında başka bir önermeden çıkarılamaz.  Fakat ikinci soru ile ilgili olarak 

söz konusu eylemin sonuçlarından hareketle veya temel ahlâkî ilkelerden çıkarımla kanıt 

sunmak mümkündür. Fakat temel ahlâkî ilkelerin kendileri de kanıtlanamaz olan, apaçık, 

sezgisel doğrulardır.427 Moore, sezgi kelimesini sadece iyinin tanımlanamazlığını ifade etmek 

için kullandığını, aslında iyinin bilinme tarzı ile ilgilenmediğini belirtir.428  

 Moore’a göre etiğin en temel problemi iyi yükleminin ne anlama geldiği veya onun 

neyi temsil ettiği hakkındadır. Ve bu sorun sözel bir sorun değil, bir şeyin iyi olarak 

isimlendirilmesi için sahip olması gereken niteliğin ne olduğunu belirlemeye yönelik bir 

sorundur. Ona göre bu soruya cevap arayan birçok filozof bazı iyi şeylerin sahip olduğu bir 

takım nitelikleri seçip iyiliği bu niteliklerle özdeşleştirme hatasına düşmüşlerdir. Bazısı iyiliği 

haz verici olmak niteliği ile, bazısı kendini gerçekleştirmeye katkı sağlamak vb. nitelikleri ile 

tanımlamaya çalışmıştır.  Fakat Moore’a göre bütün bu teoriler yanlıştır ve onlar her şeyden 

önce “bir şey ne ise odur, kendisinden başka bir şey değildir” şeklindeki özdeşlik ilkesini 

çiğnemektedirler.429 

Moore, sıfat olan “iyi” ile “iyi şeyler” anlamındaki iyi arasında ayrım yapılması 

gerektiğine vurgu yapar, ona göre iyi olan şey anlamındaki iyi içlem ve kaplamı gösterilerek 

tanımlanabilir. Örneğin mutluluk veren her şey iyi bir şeydir diyebiliriz. Fakat bundan iyinin 

kendisinin de tanımlanabileceği sonucu çıkmaz. Çünkü iyinin kendisi mutluluktan başka bir 

şey olmadıkça, örneğin, “mutluluk iyidir” demekte hiçbir anlam yoktur. İyinin referansta 

bulunduğu obje veya ide ile ilgili olarak Moore, onun tanımlanamaz olduğunu ileri sürmüştür. 

Ona göre bir kavram hakkında şartlı, sözlüksel ve bu kavramın referansta bulunduğu objenin 

doğasını betimlemeye yönelik olan üç ayrı tanımı yapılabilir. Şartlı bir tanım bir kişinin her 

hangi bir kavramı belirli bir anlamda kullanmayı önceden şart koşması şeklindeki tanım, 

sözlüksel tanım ise her hangi bir kelimenin sözlüklerdeki genel kabul görmüş tanımıdır. 

Moore’a göre bu tanımlardan en önemlisi bir kelime tarafından referansta bulunulan objenin 
                                                           
426 Moore, Principa Ethica, ss.6-7;  Hudson, a.g.e., s.65. 
427 Moore, a.g.e., s. 4; Taylor, a.g.e., s.6. 
428 Moore, a.g.e., ss.5-6; Miller, a.g.e., s.11. 
429 Moore, a.g.e., 1903, ss.9-10; G.Warnock, a.g.e., s.6; M.Warnock, a.g.e., s.21. 
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doğasını betimlemeye yönelik olan üçüncüsüdür ve bu tanımın mümkün olması için, söz 

konusu obje veya idenin kompleks olması gerekir. Ona göre iyinin işte bu üçüncü anlamda 

hiçbir tanımı mümkün değildir. Çünkü o kompleks değil, basittir; yani onun analiz edilebilir 

bölümleri yoktur. İyi gibi sayılamayacak kadar çok sayıda tanımlanamaz düşünce objesi 

vardır. Bunlar nihaî terimlerdir ve tanımlanması mümkün olan kavramlar onlara referansla 

tanımlanırlar. Moore, iyinin bu tanımlanamazlığını sarı rengi ile benzetme yaparak 

açıklamaya çalışır. Buna göre nasıl ki sarı rengini hiç görmemiş birisine onu tanımla anlatmak 

mümkün değilse, iyinin ne olduğunu bilmeyene de iyiyi anlatamayız.  Ona göre kendiliğinden 

iyi şeyler için hiçbir kanıt da söz konusu değildir, onlar dikkatli bir düşünüm sonucu doğrudan 

doğruya kavranılırlar. İyi şeylerin diğer özelliklerini iyi ile özdeşleştirmek ve iyiyi onunla 

tanımlamaya çalışmak naturalistlerin bir yanılgısıdır.430  

 Moore’a göre eğer iyinin tanımlanmaz bir nitelik olduğu kabul edilmezse, ya iyinin 

kompleks bir şeye referansta bulunduğu ve bu kompleks yapının analizinde farklı fikirlerin 

olabileceği kabul edilecek veya iyinin hiçbir şeye referansta bulunmadığı, dolayısıyla aslında 

gerçek anlamda bir ahlâkın bulunmadığı ileri sürülecektir. Moore, birinci alternatifin 

yanlışlığını göstermek ve iyinin tanımlanamaz, basit bir nitelik olduğu görüşünü desteklemek 

için “açık soru” kanıtı diye bilinen kanıta başvurur. Bu kanıta göre iyiyi tanımlamak için ileri 

sürülen her şey hakkında onun iyi olup olmadığı sorusu mantıklı olarak sorulabilecek ve bu 

soruya olumsuz yanıt vermek çelişkili olmayacaktır. Hâlbuki eğer iyi böyle bir nitelikle özdeş 

olsaydı bu durumun çelişkili olması gerekirdi.431 Ona göre, iyiyi bir takım doğal niteliklerle 

tanımlamaya çalışanlar etiğin otonomluğunu da ortadan kaldırıp, onu doğal bilimlere veya 

sosyal bilimlere indirgemektedirler. Çünkü etiğin otonom bir disiplin olarak varlığı, başka 

niteliklere indirgenemez olan ahlâkî niteliklerin ve olguların varlığını kabul etmeye 

bağlıdır.432 Ona göre iyiyi örneğin “zevk verici”, “yaşamı yükseltici” vb. doğal olgularıyla 

tanımlamaya çalışanlar aslında kendi ahlâkî görüşlerini de anlamsız hale getirmektedirler. 

Çünkü böyle bir kişi, “Zevk verici olan şey iyidir” derken sırf totoloji yapmadığını iddia eder. 

Fakat eğer iyi, zevk vericilik ile özdeşleştirilirse, bu ifade anlamsız bir totolojiden ibaret 

olacaktır. Moore’a göre iyinin hiçbir şeye referansta bulunmadığı şeklindeki ikinci alternatifin 

saçmalığı ise herkesin günlük ahlâkî yargılarında açıkça gözükmektedir. Çünkü örneğin bilgi 

                                                           
430 Moore, a.g.e., ss.7-8;  Hudson, Modern Moral Philosophy, s.67;  Cevizci, Etiğe Giriş, s.333; Kıllıoğlu, Ahlâk 
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432 Moore, a.g.e., s.13; Cevizci, a.g.e., s.336. 
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iyidir, şeklinde bir yargıda bulunan bir kişi, açıkça bilgiyi, ondan bağımsız bir ahlâkî nitelikle 

ilişkilendirdiğinin farkındadır.433 

Moore’un ahlâkî doğruluk hakkındaki görüşleri ise, iyilik hakkındaki görüşlerinden 

farklıdır. Çünkü o, doğruluğun iyilik aracılığıyla tanımlanabilir olduğunu kabul eder. 

Dolayısıyla bir eylemin doğruluğuna yönelik onun sonuçlarına dayalı olarak kanıtlar sunmak 

mümkündür. Ona göre her hangi bir durumda yapılması ahlâkî açıdan doğru olan eylem, en 

fazla miktarda iyilik üretmesi mümkün olan eylemdir. Dolayısıyla her hangi bir durumda 

yapılması gereken davranışı belirlemek için, farklı davranışları, üretecekleri iyilik miktarına 

göre değerlendirmek gerekir.434 Buna göre Moore, bir takım ahlâki ilkelerin doğruluğunun 

onların sonucuna bakmaksızın sezgi ile açıkça bilinebileceğini savunan “deontolojist” bir 

sezgici değildir. O, belirli eylemlerin kendiliğinden, sonucuna bakmaksızın iyi olduğuna 

inanmaz. O bu anlamda sonuççu (teleolojik) bir ahlâklı davranmayan kişi etik görüşü savunur, 

yani ona göre bir eylemin ahlâkî değeri bu eylemin sonucu tarafından belirlenir. Ona göre bir 

eylem kişisel sevgi ilişkisi ve estetik sevgiyi artırdığı oranda değerlidir. Moore’a göre biz iyi 

olan sonuçları, neyin iyi olduğunu ise sezgisel olarak biliriz. Fakat her durumda yapmamız 

gereken eylemin ne olduğunu bu şekilde bilemeyiz, bunu belirlemek için eylemleri sonuçları 

açısından bir değerlendirmeye tâbi tutmamız gerekir. Dolayısıyla Moore, özel eylemlerin 

doğru veya yanlış olduğu hakkındaki önermelerin sezgisel olmadığını, sadece iyi hakkındaki 

birinci sınıf önermelerin sezgisel olduğunu ve onların kanıtlanmasının olanaksız olduğunu 

savunmuştur.435 Böylece onun, algısal sezgiciliği reddederken, bazı temel ahlâkî ilkelerin 

apaçık olduğu konusunda felsefî sezgiciliği kabul ettiği söylenebilir. O, bu tür sezgisel 

önermelerin kanıtlanamaz olduğunu ve bunun sebebinin de onların belirsizliği değil, onların 

özel karakteristiği olduğunu savunur.436 Moore’a göre temel ahlâkî önermelerin apaçık 

olması, onların kendi başına açık veya doğru olduğu, onların kendileri dışındaki bir 

önermeden çıkarımla elde edilmediği anlamına gelir.437 Ona göre ahlâkın temel ilkeleri 

basitçe kabul edilecek veya reddedilecek şekilde apaçıktır. Audi’ye göre Sidgwick, apaçık 

                                                           
433 Moore, a.g.e., s.24; Hudson, a.g.e.,s.70; M.Warnock, a.g.e., s.28. 
434 G.Warnock, a.g.e., s.7;  M.Warnock, a.g.e., s.19. 
435 Moore, a.g.e., s.5. 
436 Audi, The Good in The Right, s.11; G.Warnock, a.g.e., s.5. 
437 Moore, a.g.e., s.39. 
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önermelerin kanıtlanabilir olup olmadığı, onların hem çıkarımsal olarak hem de sezgi ile 

bilinip bilinemeyeceği konusunda net olmasa da, Moore, bir önermenin apaçıklığını onun için 

hiçbir gerekçenin olmayacağı ve onun ancak çıkarımsal olmayan bir tarzda doğrudan 

kavranması gerektiği şeklinde anlar. Bu noktada Prichard ve Ross, Moore’un görüşlerini 

benimsemiştir.438 

Özet olarak Moore’un sezgiciliğinin dört temel tezi içerdiği söylenebilir:439  

1. Hume’cu tez: Gereklilik yargıları, olgu yargılarından çıkarılamaz. 

2. Platon’cu ve realist tez: Temel değer kavramları, varlığı ve doğası birey veya 

grupların tutumlarından bağımsız olan naturel olmayan ahlâkî niteliklere referansta bulunur. 

3. Bilişselci tez: Ahlâkî yargılar, realite hakkındaki objektif olarak doğru veya yanlış 

olabilen önermelerdir. 

4. Sezgici tez: Temel ahlâkî doğrular, sezgi ile kavranılabilecek şekilde kendiliğinden 

apaçıktır. 

Sezgicilik içerisinde Moore’un tam karşısında yer alan H.A.Prichard ve W.D.Ross, 

deontolojik bir sezgiciliği savunmuştur. Fakat onlar görüşlerini Moore’un koyduğu temeller 

üzerinde yükseltmişlerdir. Ross, Moore’un iyinin tanımlanamazlığı konusunda ileri sürdüğü 

kanıtların, doğru, ödev, ahlâkî zorunluluk kavramları için de uygulanabileceğini, bu 

kavramları tanımlamak için ileri sürülen her kavram veya ifade için onun doğru olup 

olmadığını sorabileceğimizi savunmuştur.440 

 

Charlie D. Broad (1887-1971) 

Broad, Five Types of Ethical Theory isimli eserinde, Sidgwick’in algısal sezgicilik ve 

dogmatik sezgiciliğe yönelttiği itirazlardan korunmuş ve sağduyu ile çatışmayan bir sezgicilik 

türü geliştirmeyi amaçlamıştır. Onun ahlâk felsefesinin temel fikri, her hangi bir durumdaki 

bir eylemin doğruluk veya yanlışlığının onun o duruma uygunluğu ve o durumdaki yararına 

göre ortaya çıkacağı fikridir.441 

Broad, ahlâkî naturalizmin yanlış olduğunu ve ahlâkî kavramların kendi başlarına bir 

tür olduğunu savunur. Ona göre, ahlâkî kavramlar aprioridir ve ahlâkî karakterler ile ahlâkî 
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alana ait olmayan karakterleri birleştiren zorunlu önermeler vardır. Dolayısıyla ona göre 

sentetik apriori ahlâkî yargılar vardır. Bu tür zorunlu önermelerin deneysel olması söz konusu 

değildir. Bütün rasyonalist sezgiciler gibi o da, belirli türdeki niyet veya duyguların belirli 

türdeki durumlara uyacağı şeklindeki apaçık önermelerin var olduğunu ileri sürer.442 Fakat 

onun bu rasyonalist anlayışı deneye başvuruyu tamamen reddetmez. Apaçık önermelerdeki 

kavramların anlaşılması, onların örneklerini tecrübe edip, sezgisel bir tümevarımla tümel bir 

sonuca ulaşmakla mümkündür. Deney, apriori bilgiyi edinmek için ham maddeyi sağlar. 

Fakat deney apriori bilgi için epistemolojik bir temel sağlasa da onun için genetik bir temel 

değildir. Audi’ye göre Broad’ın görüşleri ile Ross’un görüşleri arasında birçok paralellikler 

vardır.443 

W. David Ross ( 1877-1971) 

Ross’un sezgiciliği sezgici teoriler içerisinde en iyi geliştirilmiş ve en sistematik 

olanıdır ve onun teorisi diğer alternatif teorilerle rekabet edebilecek bir konumdadır.444 Onun 

“The Right and The Good” isimli eseri, İngiltere’de iki yüzyıl boyunca hâkim ahlâk teorisi 

olan ahlâkî sezgiciliğin zirvesini oluşturmuştur. Bu eserde o, kural koyucu etik ve ahlâk 

metafiziği hakkında özel bir görüşü savunmuştur. Genel açıdan baktığımızda, o, ahlâkî 

realizmi benimsemiştir. Ona göre doğruluk ve iyilik, aynen şekil, büyüklük ve kütle gibi 

dünyaya ait objektif niteliklerdir. Bunlara karşılık gelen objektif bir ahlâkî doğruluk sistemi 

vardır.  Bizim bazı ahlâkî yargılarımız doğrudur ve onları doğru kılan, onlara karşılık gelen 

uygun objektif değerlerin bulunmasıdır. Ahlâkî düzen, geometri ve aritmetikte ifade edilen 

sayısal ve uzamsal yapı gibi bu evrenin ve ahlâkî öznelerin bulunduğu mümkün evrenlerin 

temel yapısının bir parçasıdır.445   

Ross, ahlâkî niteliklerin ahlâk alanına ait olmayan terimlerle bütünüyle 

anlaşılamayacağını savunan, naturalist olmayan (non-naturalist) bir realisttir. Buradaki iyi, 

değerli, erdem gibi ahlâkî terimler değer biçimsel terimlerdir. Ahlâk alanına ait olmayan 

terimler ise, isteme, toplumsal uzlaşı, biyolojik yaşamı koruma gibi psikoloji, sosyoloji gibi 

her hangi bir bilime ait terimlerdir. Ahlâkî terimleri, bütünüyle ahlâkî alana ait olmayan 

terimler içerisinde anlamak, bu terimleri naturalist bir tanıma indirgemeye çalışmaktan 

ibarettir. Eğer ahlâkî nitelikler, doğal niteliklerin terimleri ile tanımlanabilirse,  o zaman 
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ahlâkî meseleler hakkında deneysel gözlemle karar verilebilecektir. Onlar bu şekilde 

tanımlanamazsa onları sırf deneysel gözlem ile bilmek mümkün olmayacaktır. Ross, ahlâkî 

niteliklerin naturel niteliklere indirgenemeyeceğini savunmakla etiğin otonom olduğu 

görüşünü benimsemiş olmaktadır. Ross’a göre doğruluk veya iyilik gibi ahlâkî nitelikler aynı 

zamanda basittirler. Bu niteliklerin basit olması demek, onların uygun olma, onaylanmış 

olma, iyi sonuçlara neden olma gibi ilişki ve niteliklerin bir bileşkesi olmadığı anlamına gelir. 

Eğer bir nitelik basitse, o tanımlanamazdır, dolayısıyla iyilik ve doğruluk gibi ahlâkî 

niteliklerin basitliği onların tanımlanamaz olduğunu imâ eder.446   

Ross, ahlâkî olguların bilgisi konusunda ise temelselci bir epistemolojiyi 

benimsemiştir. Temelselci epistemoloji anlayışına göre, biz belirli çıkarımsal ahlâkî doğruları 

ancak daha temel doğruları bimemiz sayesinde bilebiliriz. Bütün çıkarımsal bilgilerin 

gerisinde kendileri doğrudan doğruya kavranılan bir takım temel doğruların bulunması 

gerekir. Biz, örneğin yalan söylemenin yanlış olduğunu, bunun başkasına zarar vermek 

olduğu ve başkasına zarar vermenin yanlış olduğu doğrusuna dayanarak bilebiliriz. Fakat 

başkasına zarar vemenin yanlış olduğu başka bir ilkeden çıkarımla elde edilemez, doğrudan 

doğruya kavranılır. Aynı durum değerler hakkında da geçerlidir. Bazı şeylerin değerli 

olduğunu onlar, başka değerli şeylerin elde edilmesine araç olduğu için çıkarımsal olarak 

biliriz. Fakat bazı şeylerin kendiliğinden değerli olduğunu böyle bir çıkarımla değil, doğrudan 

doğruya kavrayarak biliriz. Dolayısıyla bu tür temel ahlâkî ilkeler ve nihâi değerlerin 

doğrudan bilgisi olmadan her hangi bir ahlâkî bilgi mümkün değildir. Buna göre bu temel 

ahlâkî ilkeler ve nihâî değerleri ifade eden önermeler kendiliğinden apaçıktır.447   

Ross’un ahlâk felsefesi genel olarak temel ahlâkî ilkeler konusunda bir çoğulculuğu ve 

sezgisel ahlâkî bilgi ve temellendirmeyi kabul etmeye dayanır. Bu çoğulcu anlayışa göre, 

temel ahlâkî ödev ilkeleri, nihayetinde sonuççu ahlâk teorilerinin ve Kant’çı anlayışı 

benimseyenlerin düşündüğü gibi, tek bir temelsel inanca indirgenemez. Bu çoğulculuk hem 

ahlâkî iyi hem de doğru hakkında geçerlidir. Ona göre, kendi başına değerli olan erdem, haz, 

bilgi, adalet gibi birden fazla nitelik vardır. Bu değerli şeylerin birisinin değeri diğerinden 

elde edilemez.  Ve yine sadâkat, yardımseverlik, minnettarlık, kendini geliştirme, adaleti 

gözetme gibi birden fazla “ilk görünüşü itibariyle yerine getirilmesi gerekli olan” (prima 

facie) ödev vardır. Bu anlamda o, hem bütünsel bir ahlâk teorisi açısından, hem de ahlâk 

epistemolojisi açısından sezgici olarak kabul edilir. Epistemolojik bir sezgici olarak o, bizim 

belirli şeylerin kendi başlarına iyi ve doğru olduğunu doğrudan doğruya sezgisel olarak 
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bilebileceğimizi savunur. Biz bu tür şeyleri doğrudan biliriz, çünkü bu şeylerin iyi veya doğru 

olduğunu belirten önermeler kendiliğinden apaçıktır (self evident). Yani bu tür önermeler sırf 

onların anlaşılması temelinde ve apriori olarak bilinebilir. Ross, bütün ahlâkî yargıların 

kendiliğinden apaçık olduğunu ileri sürmez. Ona göre sadece en temel ahlâkî önermeler bu 

şekilde apaçıktır. Özel durumlarda ne yapmamız gerektiği hakkındaki yargılar bu şekilde 

apaçık değildir. Bu tür özel durumlar hakkındaki yargılar çıkarımsaldır ve kesin bilgi 

vermez.448 Ahlâkî ilkeler ve değerler hakkındaki çoğulcu bir anlayış çoğu zaman sezgicilik 

olarak isimlendirildiğinden Ross bütün ahlâk teorisi açısından da sezgici olarak kabul edilir. 

Ross, ahlâkî iyilik, doğruluk ve ahlâkî ödev arasında ayrım yapar. O ahlâkî iyiliğin, 

birisinin acısını dindirmek, ahlâkî sorumluluğunu yerine getirmek, kendini geliştirmek, iyiliği 

ortaya çıkarmak vb.amacıyla yapılan belirli eylemlerin, bu tür niyetlerin, bunların yerine 

getirilmesi sonucu ortaya çıkan tatmin hissinin ve bu tür eylemleri ortaya çıkaran 

karakterlerin bir niteliği olduğunu düşünür. Ona göre bütün bunlar iyi olarak 

isimlendirilebilir. Ahlâkî iyilik, eylemlere belirli bir niyetle yapılmalarından dolayı atfedilen 

bir nitelik iken, doğruluk niyetten bağımsız olarak sırf eylemin doğasına ait bir niteliktir. 

Doğruluk, bir eylemin ahlâkî açıdan uygun olması anlamına gelir. Dolayısıyla, ahlâkî açıdan 

iyi bir eylemi yapmak, her zaman doğru eylemi yapmak anlamına gelmez. Veya ahlâkî açıdan 

doğru bir eylemi yapmanın ahlâkî olarak iyi olması zorunlu olarak gerekmez. Yine ahlâkî 

açıdan doğru bir eylemin, yapılması gerekli eylem olması, yani ahlâkî görev olması da farklı 

şeylerdir. Bir şeyi yapmak ahlâkî açıdan doğru olsa da zorunlu olmayabilir. Bu noktada Ross, 

Prichard’la birlikte449 ödev ve gerekliliğin gerçekte eylemlerin bir niteliği değil, ahlâkî 

özneler hakkında bir yargı olduğunu kabul etmiştir. Yani bir eylem kendi başına doğru 

olabilir, fakat ahlâkî bir ödev olamaz. Ahlâkî ödev öznelere atfedilen bir niteliktir.450 Ahlâkî 

iyinin ahlâkî doğruluk ve ödevden farklı olduğunu bir kişinin ahlâkî ödevini iyi bir niyetle 

olduğu kadar kötü bir niyetle de yapabileceği olgusu da gösterir. Yine bir kişi ahlâkî açıdan 

iyi bir şey yaptığı halde, ahlâkî ödevini yerine getirme açısından başarısız olabilir.451 Her ne 

kadar Ross, ahlâkî iyilik, doğruluk ve ödev arasındaki ayrıma vurgu yapsa da onun her üçü 

hakkındaki açıklamalarında benzerlikler vardır: Ona göre, bunların hepsi sezgi ile 
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kavranılırlar, tanımlanamazdırlar, hepsi bir takım oluşturucu naturel niteliklere dayanan 

naturel olmayan, sonuçsal karakteristiklerdir.452 

Ross, ahlâkî davranışın, gelişmiş bir ahlâkî bilince sahip bütün insanların sezgi yoluyla 

kavradığı, sözünü tutma, başkasına verilen zararı telafi etme, kendimize yapılan iyiliğe karşı 

şükran besleme, adalet, başkasına zarar vermeme, başkalarına yardım etme, başkasına yapılan 

bir kötülüğü tazmin etme ve kendini geliştirme şeklinde onun “ilk görünüşü itibariyle yerine 

getirilmesi gerekli olan” (prima facie) diye isimlendirdiği, gerekçe sunucu yedi genel 

niteliğinin olduğunu ileri sürer. Daha sonra, yardım severlik, kendini geliştirme ve adalet 

ödevlerini “iyiliği artırma” ödevi başlığı altında birleştirerek bu ödev listesini beşe indiririr.453 

O, bu “ilk görünüşü itibariyle yerine getirilmesi gerekli olan” ödevleri matematiksel 

aksiyomlara benzetir. Ona göre bu ödev listesi nihâi değildir ve onlara yenilerini eklemek her 

zaman mümkündür.454 “İlk görünüşü itibariyle yerine getirilmesi gerekli olan”ifadesiyle o, 

hem olumlu anlamda, bu ödevlerden her birisinin eylem için bir tür ahlâkî gerekçe 

sağladığını, hem de, olumsuz anlamda, bizim bu tür bir ödevle karşılaştığımız durumda bile, 

onu devre dışı bırakacak daha önemli başka bir ödev söz konusu olduğunda, onların bizim 

nihâî (aktüel) ödevimiz olmayacağını ifade etmek ister. Örneğin doğru söylemek “ilk 

görünüşü itibariyle yerine getirilmesi gerekli olan” bir ödev olmasına rağmen, eğer bir yalanla 

masum bir insanın hayatı kurtulacaksa bu ödev devre dışı bırakılabilir. Bu, “ilk görünüşü 

itibariyle yerine getirilmesi gerekli olan” ödevlerin ahlâkî bir ağırlığa sahip olmadığı anlamına 

gelmez. Söz konusu “ilk görünüşü itibariyle yerine getirilmesi gerekli olan” ödevi yerine 

getirmemeden dolayı ayrıca telafi edici bir takım tazminler yapılabilir. Buradaki temel nokta, 

“ilk görünüşü itibariyle yerine getirilmesi gerekli olan” bir ödevin zorunlu olarak aktüel bir 

ödev olmamasıdır. Bu durumda, bir kişinin “ilk görünüşü itibariyle yerine getirilmesi gerekli 

olan”  bir ödevinin olduğunu bilmek, o kişinin aktüel olarak ne yapması gerektiğini bilmek 

için yeterli değildir. Bir eylemin “ilk görünüşü itibariyle” doğru olması, bizim onu yapmaya 

yönelik bir tür ödevimizin olması değil, bu eylemin bizim onu yapmamız için gerekçe 

oluşturan bir özelliğe sahip olmasıdır. Bir eylemin “ilk görünüşü itibariyle”yanlış olması, 

bizim onu yapmamaya yönelik bir ödevimiz olması değil, onun bizim onu yapmamamız için 

bir gerekçeye sahip olması anlamına gelir.455   

                                                           
452 Hudson, a.g.e., s.97; M.Warnock, a.g.e., ss.78-79. 
453  Ross, a.g.e., s.21. 
454 A.g.e., ss.20-21; Hudson, a.g.e., s.92; Pojman, a.g.e., s.134. 
455 Ross, a.g.e., ss.20, 22; Lake, “Introduction”, The Right and The Good, s.xxxvi; Ewing, Ethics, s.78; Audi,  
“Intuitionism, Pluralism and The Foundations of Ethics”, Foundations of Ethics, An Anthology, Ed. Russ-Shafer 
Landau and Terence Cuneo, Malden/USA 2007, s.403. 
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“İlk görünüşü itibariyle yerine getirilmesi gerekli olan” ödev fikri ile ilgili olarak 

onların koşullu ödevler olduğu ve onların içeriklerinin koşullu olduğu şeklinde yanlış 

anlaşılmalar olmuştur. Hâlbuki Ross’a göre “ilk görünüşü itibariyle yerine getirilmesi gerekli 

olan” ödevlerin gerekçeleri mevcut olduğunda onları yerine getirmek zorunlu olur. Koşulluluk 

içerik koşulluluğu, sahiplik koşulluluğu ve bağlayıcılık koşulluluğu olmak üzere üç şekilde 

anlaşılabilir. Bunlardan ilk ikisi “ilk görünüşü itibariyle yerine getirilmesi gerekli olan” 

ödevler için geçerli değildir. Sadece onların koşulsuzca bağlayıcı olmadığı söylenebilir. 

Ross’un “ilk görünüşü itibariyle yerine getirilmesi gerekli olan” ödev anlayışının belirleyici 

fikri, bu tür ödevlerin onlardan daha kuvvetli gerekçeler bulunduğunda bütünüyle ortadan 

kaldırılmasa da, devre dışı bırakılabilmesidir. Bir “ilk görünüşü itibariyle yerine getirilmesi 

gerekli olan” ödevin başka ödevler tarafından devre dışı bırakılması onun gerekçesinin 

tamamen ortadan kalktığı anlamına gelmez, sadece diğer gerekçeler karşısında hafif kaldığı 

anlamına gelir.456 

Ross, değer konusunda da onun basit ve doğal olmayan bir nitelik olduğu görüşünün 

yanı sıra, onların indirgenemez bir çoğulcu anlayışını savunur. Ona göre üç tane basit ve 

bütün unsurları değerli olan nihâi değer, bir tane de kompleks değer vardır. Basit değerler 

erdem, mutluluk ve bilgidir. Kompleks değer ise mutlululuğun erdemle orantılı bir şekilde 

paylaştırılmasını ifade eden adalettir. Ross, bu değerlerden her birisinin kendi başına ve 

diğerlerine indirgenemez bir değere sahip olduğunu, bunlara faklı şekillerde sahip olan 

dünyalar arasında karşılaştırmalar yaparak ortaya koymaya çalışır. O, aynı karşılaştırma ile 

tek değerin haz olduğu şeklindeki hazcı (hedonist) anlayışları da reddeder. Buna göre, örneğin 

sırf hazla dolu olan, başka bir değer içermeyen bir dünya ile hazla birlikte örneğin erdemi de 

barındıran bir dünya karşılaştırıldığında ikincisinin daha değerli olduğu açıktır. Yine 

içerisinde eşit miktarda mutluluk ve erdem bulunmasına rağmen bunların âdil olarak 

paylaştırılmadığı bir dünyanın, aynı miktarda mutluluk ve erdem içeren, fakat bunların âdil 

bir şekilde paylaşıldığı bir dünyaya göre daha az değerli olduğu da açıktır. Ross bu tür 

karşılaştırmalarla değerlerin birbirine indirgenemez, çoğulcu bir anlayışını ortaya koymak 

istemiştir. Bu değerli şeyler arasında bir karşılaştırma yapıldığında Ross, en yükseğe erdemi, 

en aşağıya ise mutluluğu koyar. Bilgi ise mutluluktan daha değerli olsa da erdemden daha 

aşağı bir değere sahiptir. Ross’a göre en büyük miktardaki bilgi, en basit bir ahlâkî sorumluğu 

yerine getirme eyleminden veya bir ahlâkî meziyetten daha değerli değildir.457 Ross, her ne 

                                                           
456 Audi, The Good in The Right, s.24; Tropman, a.g.e., ss.132-133; David McNaughton, “Intuitionism”, The 
Blackwell Guide to Ethical Theory, Ed. Hugh La Follette, Malden/USA 2000, s.275. 
457 Ross, The Right and The Good, ss.135-141,153. 



103 

 

kadar The Right and Good isimli eserinde mutluluğun kendinde bir değer olduğu görüşünü 

savunsa da “Foundations Of Ethics” isimli eserinde mutluluğun kendinde bir değer olduğu 

şeklindeki görüşünde tereddütlerini ortaya koymuştur.458 

Ross, örneğin sözünü tutma doğal niteliği ile ahlâkî açıdan doğru olmak veya 

yapılması gereken olmak arasındaki ilişkiyi de şöyle açıklar: Ona göre doğal nitelikler 

oluşturucu (constitutive) karakteristiklerdir, ahlâkî nitelikler ise sonuçsal (consequential) 

karakteristiklerdir. O, bu iki karekteristik arasındaki bağlantının sezgi ile doğrudan doğruya 

kavrandığını düşünür. Yani basitçe, biz eğer bir eylem sözünü tutma eylemi ise onun doğru 

olduğunu ahlâkî sezgi ile kavrarız. Ross da Prichard gibi bunun aynen matematikteki 

doğrudan kavrama gibi olduğunu ileri sürmüştür. Fakat o, matematikte örneğin bir şeklin üç 

açılı olmasını anlayınca, onun üçgen olduğunun sezgisel olarak kavranılabileceğini ve tersinin 

de geçerli olduğunu fakat ahlâkta öyle olmadığını görmüştür. Çünkü ahlâkta bir eylemin iyi 

olmasını belirleyen birden fazla karakteristik vardır. Dolayısıyla bir eylemin iyi olduğunu 

kavrayınca, onun sözünü tutma eylemi olduğunu kavrayamayız.459 

Ross, “ilk görünüşü itibariyle yerine getirilmesi gerekli olan” doğruluk ve ödev ile 

aktüel ödev arasındaki ilişkiyi de, birincisinin bir eylemin kısmî sonuçsal bir niteliği, 

ikincisinin ise toplu sonuçsal bir niteliği olduğu görüşü ile açıklar. Buna göre bir eylemin 

kısmî sonuçsal bir niteliği o eylemin doğasındaki bir bileşkeden dolayı ona ait olan niteliktir. 

Toplu sonuçsal bir nitelik ise, bir eyleme bütün doğasından dolayı ait olan bir niteliktir. 

Örneğin bir eylem sözünü tutma açısından doğru, başkasına zarar verme açısından yanlış 

olabilir. Böyle durumlarda eylemlerin ahlâkî açıdan uygun nitelikleri karşılaştırılacak ve “ilk 

görünüşü itibariyle” doğruluğu yanlışlığına ağır basan eylem ahlâkî açıdan doğru olacaktır. 

Ross’a göre gelişmiş bir ahlâkî bilince sahip olan birisi, hangi eylemin doğruluğunun 

yanlışlığına ağır bastığını sezgisel olarak kavrayabilecektir.460 

Ross’a göre, bir eylemin sırf sözünü tutma, adaleti gerçekleştirme başkalarının 

iyiliğini artırma vb.olarak “ilk görünüşü itibariyle” doğru olması apaçıktır. Fakat bu yaşamın 

başlangıcından itibaren veya söz konusu önermeye ilk bakışta onların apaçıklığının görüleceği 

anlamında değildir. Burada kastedilen, yeterli bir zihinsel olgunluğa ulaşınca ve söz konusu 

önermeye yeteri kadar dikkat sarfedilince onun doğruluğunun kendiliğinden apaçık olması 

anlamına gelir. Bu tür temel ahlâkî ilkeler tarafından ifade edilen ahlâkî düzen de, aynen 

                                                           
458 Bkz. Ross, Foundations of Ethics, s.271; P. Stratton Lake, “Pleasure and Reflection in Ross’s Intuitionism”,  
Ethical Intuitionism, Re-Evaluation, Ed. Philip Stratton Lake, New York 2002, s.121. 
459  Ross, The Right and The Good, ss.104-105;Hudson, a.g.e., s.93; G.Warnock, a.g.e., s.12. 
460 Ross, a.g.e., s.28;  Ross, Foundations of Ethics, s.155; Hudson, a.g.e., s.95;  Prichard, “Does Moral 
Philosophy Rest On A Mistake”, s.9; Dancy, “Prichard on Duty and Ignorance of Fact”, s.242. 
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matematik ve geometri aksiyomlarının ifade ettiği sayısal veya uzamsal yapı gibi, evrenin ve 

içerisinde ahlâkî öznelerin bulunduğu bütün mümkün evrenlerin temel yapısının bir 

parçasıdır. Bu tür temel ahlâkî ilkeler ve matematik aksiyomların her ikisinde biz kanıta 

ihtiyacı olmayan önermelerle meşgul oluruz. Ross’a göre bir takım özel durumlar hakkındaki 

ahlâkî yargıların ise bu şekilde apaçık ve kesin olması söz konusu değildir.461 

Bir kişi birden fazla “ilk görünüşü itibariyle yerine getirilmesi gerekli olan” ödevle 

karşı karşıya kaldığı zaman, Ross’a göre aktüel ödevi belirlemek için genel kurallar yoktur. 

Ödevler arasında değişmez, bütünsel bir sıra düzeni yoktur. Böyle bir durumda söz konusu 

durum üzerinde düşünüp, pratik bilgeliğe başvurmak gerekir.462  Birden fazla “ilk görünüşü 

itibariyle yerine getirilmesi gerekli olan” ödev arasında mutlak bir hiyerarşiyi kabul etmese de 

Ross’a göre bazı ödevlerin daha büyük oranda bir bağlayıcılığa sahip olduğu söylenebilir. Bu 

noktada o, sadakat ve zarar vermeme ödevlerinin yardımseverlik ödevlerinden daha bağlayıcı 

olduğunu kabul eder. Dolayısıyla Ross’a göre aktüel bir durum söz konusu olduğunda hem 

bireysel eylemin ortaya koyduğu ödevin ağırlığını, hem de bu temel “ilk görünüşü itibariyle 

yerine getirilmesi gerekli olan” ödevlerin genel ağırlığını göz önünde bulundurmak 

gerekecektir. Bu konuda Ross’un orta bir yolu kabul ettiği söylenebilir.463 

Ross, “ilk görünüşü itibariyle yerine getirilmesi gerekli olan” ödev ilkeleri tarafından 

ifade edilen, temel ahlâkî doğruların apaçık olduğunu savunmasına rağmen, onları kavramak 

için özel bir rasyonel yeti kabul etmez. O, zihnin ahlâkî doğrular için ayrılmış özel bir bölümü 

olduğunu da ileri sürmez. O, sadece ahlâkî bilinçten ve apaçık ahlâkî doğruların sezgisel 

olarak kavranışından bahseder. Burada Ross, aynen duyusal algıların doğal bilimler için veri 

sağlaması gibi, dikkatli ve bilgili insanların ahlâkî sezgilerinin de ahlâk için veri sağladığını 

ileri sürer. Ona göre bazen duyu algıları yanılabildiği gibi, ahlâkî sezgilerde de yanlışlıklar 

olabilir. Fakat nasılki bir duyu algısı ancak diğer algılarla çatıştığı zaman reddediliyorsa, aynı 

şekilde ahlâkî sezgiler de, ancak onlar birbiriyle çatıştığı zaman reddedilirler.464 O temel 

ahlâkî ilkelerin bilgisini açıklarken, Sidgwick ve Prichard gibi, “ilk görünüşü itibariyle yerine 

getirilmesi gerekli olan” ödevlerin aynen matematik aksiyomlar ve mantıksal doğruların 

bilindiği tarzda bilindiğine vurgu yapar. Ona göre biz, örneğin iki kaleme iki kalem daha 

eklenince dört kalem yaptığını tecrübe ederiz ve yeterli bir tecrübeye ulaşınca her zaman 

“2+2=4” olduğu kavrayışına ulaşırız. Aynı şekilde, biz verilen bir sözü tutma eyleminin “ilk 

                                                           
461 Ross, The Right and The Good, s.30; Robert L. Arrington,  “A Wittgensteinian Approach To Ethical 
Intuitionism”, s.271. 
462 Ross, a.g.e., s.28. 
463 A.g.e., ss.41-42; McNaughton, “An Unconnected Heap of Duties”, s.86. 
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görünüşü itibariyle” doğru olduğunu tecrübe ile görürüz ve bu tecrübeler yeterli seviyeye 

ulaşınca, bu doğruluğun bütün sözünü tutma eylemlerinin doğasına ait olduğunu kavrarız.465 

Burada Ross epistemolojik açıdan bireysel önermelerin bilgisini, genel önermenin bilgisinin 

önüne koyduğu için onun “epistemolojik tikelci (particularist)” olduğu söylenebilir. Buna 

göre, bizim temel ahlâkî bilgimiz birtakım soyut, genel ahlâkî önermelerden çıkarımla değil, 

özel durumlar üzerinde düşünüm sonucu elde edilir. Yani örneğin bizim Kant’çı ödev ilkesini 

veya yararcı (utilaryanist) ilkeyi apriori olarak kavrayıp onu bireysel durumlara uygulamamız 

söz konusu değildir. Aksine hangi genel ilkenin geçerli olduğunu belirlemek için özel 

durumlar üzerinde düşünmek gerekir. Bu anlayışa göre, bireysel durumlar hakkındaki ahlâkî 

yargıların doğruluğu, bir takım genel kurallardan çıkarımla elde edilmez, onlar teori bağımlı 

değildirler. Onlar kendi başlarına epistemolojik güvenilirliğe sahiptirler.466 

G.Warnock’un belirttiği gibi, Ross’un, “ilk görünüşü itibariyle yerine getirilmesi 

gerekli olan” ödev anlayışı ile kendisinden önceki sezgicilere yöneltilen, ödevlerin çatışması 

olgusundan hareket eden itiraza cevap verme konusunda daha iyi bir konuma geldiği 

söylenebilir. Çünkü böyle bir durumda kişi akıl yürütmeyle eylemler arasında bir 

değerlendirme yaparak karar verebilecektir. Böylece sezgiciliğin akıl yürütmeyi bütünüyle 

devre dışı bıraktığı şeklindeki eleştiri de yersiz kalacaktır. Yine Ross, ahlâkî niteliklerin bir 

şeyin diğer doğal niteliklerine bağlı olan sonuçsal bir nitelik olduğunu savunmakla diğer 

sezgicilerden daha ileri bir adım atmıştır. Çünkü her ne kadar ahlâkî nitelikler doğal 

niteliklerle özdeş olmasa da onlardan büsbütün ayrı ve bağımsız olduğunu düşünmek çok 

kabul edilebilir değildir. Böyle bir durumda bir şeyin ahlâkî niteliği bir zarfın üzerinde asılı 

duran alakasız bir pul gibi olacaktır. Ross’un, ahlâkî niteliklerin naturel olmayan, sonuçsal bir 

nitelik olduğu görüşüyle hem naturalizmin indirgemeciliğinden kurtulduğu, hem de ahlâkî 

niteliklerin daha kabul edilebilir bir ontolojik açıklamasını sunduğu söylenebilir.467 

Genel olarak Ross’un sezgiciliğinin kendisinden sonraki sezgici görüşlerde de etkili 

olan temel özellikleri şu şekilde özetlenebilir: (I) Ahlâkî realizm, (II) Ahlâkî niteliklerin 

naturel olmayan, basit nitelikler olduğu görüşü, (III) Ahlâkî doğru ve iyilik hakkında 

indirgemeci olmayan çoğulcu bir anlayış, (IV) Bizim temel ahlâkî ödevlerimizi ifade eden 

                                                           
465 Ross, a.g.e., ss.32-33. 
466 Tropman, a.g.e., s.174; Audi,  “Intuitionism, Pluralism and Foundations of Ethics”, s.405:  Epistemolojik 
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ahlâk ilkelerini kabul ettiğinden, bu anlamda bir “ ahlâkî tikelci” değildir. 
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önermelerin apaçık (self evident) olduğu görüşü, (V) Bu temel ahlâkî doğruların sezgisel 

olarak, doğrudan doğruya kavranıldığı görüşü.468   

 

Alfred C. Ewing (1899-1973) 

Sezgicilik içerisinde değerlendirilebilecek düşünürlerden başka birisi olan Ewing, bazı 

ahlâkî önermelerin daha başlangıçtan doğru olarak kabul edilmeden sistematik bir etik 

teorisinin geliştirilemeyeceğini savunmuştur. Ona göre nasılki bilim için temel kaynak 

duyusal verilerse, ahlâk teorisinin başlangıç noktası da sağduyu ahlâkı olacaktır. Ewing’e göre 

bu kabul, sağduyu ahlâkının yanılmaz olduğu anlamına gelmez. Fakat sağduyu ahlâkının 

ilkelerinin yanlışlanması ve değiştirilmesi için de yine bir takım ahlâkî kabullerden hareket 

etmek gerekecektir.469 Ewing de, diğer sezgiciler gibi temel ahlâkî terimlerin doğal terimlerle 

tanımlanamaz olduğunu savunmuştur. Fakat ona göre tanımlanamaz olan temel ahlâkî terim 

iyilik değil, gerekliliktir ve iyilik ahlâkî gereklilikle tanımlanabilecektir.470 Ona göre temel 

ahlâkî terimlerin tanımlanabilir olduğu kabul edildiğinde, bu terimlerin ahlâk alanına ait 

olmayan terimlere indirgenebileceği kabul edilebilecek ve etik söz konusu ahlâkî alana ait 

olmayan terimlerin ait olduğu bilimin bir alt dalı olacaktır. Örneğin iyi, “insanların istediği 

şey” diye tanımlanırsa etik, psikolojinin bir alt dalı olacaktır. Ewing’e göre, bunu kabul etmek 

için hiçbir gerekçe yoktur. Çünkü etikte sonuçlara ulaşmak için takip edilen metot ile bu tür 

bilimlerde takip edilen metot birbirinden çok farklıdır.471 Etik terimlerin tanımlanamaz olması 

Ewing’e göre gayet doğaldır, çünkü her tanım bir takım analiz edilemez niteliklerde son 

bulmak zorundadır, aksi takdirde bu analiz sonsuza kadar devam edecektir. Bu durum ahlâkî 

terimlerin indirgenemez olduğunu gösterir, fakat bu onlar hakkında hiçbir bilgimizin olmadığı 

anlamına gelmez. Çünkü biz iyilik niteliğini tanımlayamasak da onun ne olduğunu ve nelere 

uygulandığını bilebiliriz.472 Ewing de Ross gibi, hazcılık ve yararcılığı tek değer olarak hazzı, 

mutluluğu kabul ettiği için eleştirmiş ve çoğulcu bir değer anlayışı benimsemiştir. Ona göre 

hazzın yanı sıra ahlâkî erdem, adalet, kişiler arası sevgi, bilgi, entelektüel tecrübe, Tanrı’yı 

tefekkür ve onunla iletişim kurma da doğası itibariyle değerlidir. Nasıl ki hazzın değerli 

olduğu kanıtlanamaz ve ancak doğrudan doğruya kavranılırsa bu diğer değerli şeyler için de 

geçerlidir. Onların değerli olduğu başka bir şeyle kanıtlanamaz, doğrudan doğruya 
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kavranılır.473 Ewing, ahlâkî yargıların doğası konusunda da, diğer sezgiciler gibi bilişselci 

olmayan teorileri reddetmiş ve ahlâkî ifadelerin doğruluk değerine sahip önermeler olduğunu 

savunmuştur. Ona göre ahlâkî yargıların önermesel olması onların aynı zamanda bir takım 

duygusal etkiler yaratma, eyleme yönlendirme gibi pratik fonksiyonları yerine getirmesine 

engel değildir. Aksine ahlâkî yargılar doğası itibariyle bu tür bir kuvvete sahiptir.474 Ahlâki 

bilgi konusunda da Ewing temel ahlâkî doğruların doğrudan doğruya kavranılması anlamında 

sezgici anlayışı kabul etmiştir. Ona göre bu anlamdaki sezgi sadece ahlâk alanında değil tüm 

bilgi alanlarında geçerlidir. Çünkü çıkarımla elde edilen bilgilerde, çıkarımın sezgisel olarak 

kavranılan bir takım doğrularda son bulması zorunludur. Yine bir şeyin doğası itibariyle iyi 

veya kötü olduğunu bilmenin tek yolu da, ona göre, sezgidir.475 

Genel olarak baktığımızda, ahlâkî sezgicilik etik tarihinde en azından 18.yy.’dan beri 

etkili olmuştur. Audi’ye göre onun bu etkisinin arkasındaki sebeplerden birisi onun ahlâk 

felsefesinin meta-etik ve ahlâklı davranmayan kişi etik şeklindeki iki temel alanı için de 

doğrudan ve açık cevaplar vermiş olmasıdır. O, açık ve sağduyuya yakın meta-etik görüşlere 

sahiptir ve yine W.D.Ross’un sezgiciliği gibi en gelişmiş şekillerinde o, kural koyucu etikte 

de günlük ahlâkî söyleme uygun olan görüşleri sunmuştur.476 Meta-etikteki temel tezleri 

açısından baktığımız zaman bütün ahlâkî sezgiciler, her ne kadar sezginin yanılabilirliğini 

kabul etseler de, sezgi ile bilinen, çıkarımsal olmayan, apaçık bir takım ahlâkî doğruların 

bulunduğunu savunmuşlardır.477 Onlar, naturel olmayan bir iyilik veya doğruluk niteliğinin 

bulunduğunu ve onun belirli özelliklere sahip eylemlere atfedildiğini ileri sürmüşlerdir. Genel 

olarak ahlâkî sezgiciler, insanlarda bulunan bir ahlâkî kavrayış yetisi ve insanın dışında, 

objektif realitede bulunan ahlâkî olgu ve niteliklerin bulunduğunu kabul etmişlerdir. İnsanda 

bulunan bu ahlâkî yeti onlara göre maddi olmayan, manevî bir yeti ve realitedeki ahlâkî 

nitelikler de naturel olmayan niteliklerdir. Ahlâkî kavramlar realitedeki bu tür niteliklere 

referansta bulunurlar. Sezgicilere göre ahlâkî tecrübe bu ahlâkî olgulara yönelik, onlarla 

ilişkiye geçme şeklindeki bir etkinlik ve ahlâkî dil bu etkileşimi sağlamaya ve iletmeye 

yönelik bir araçtır.478 

Sezgici teori Sidgwick’ten sonra yirminci yüzyılın başlarında Moore ve Ross gibi 

düşünürler tarafından temsil edilmiştir. Moore, sezgiciliği belirli açılardan Sidgwick’ten daha 

                                                           
473 A.g.e., s.48. 
474 Ewing, Ethics, s.119. 
475 A.g.e., ss.136-137. 
476 Audi, The Good in The Right, s.1. 
477 McNaughton,  “An Unconnected Heap of Duties”, s.76. 
478 Hudson, Modern Moral Philosophy, s.101; Hudson, Ethical Intuitionism, s.63. 
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tam yapmış ve özellikle değer teorisine katkı yapmıştır. Ross, Moore’un fikirlerini kabul 

etmiş ve Prichard’ın bazı görüşlerini almıştır. Fakat onun görüşleri Moore ve 

Prichard’ınkinden daha zengin ve makuldür. Ross’tan sonraki sezgiciler ondan büyük ölçüde 

etkilenmiştir.479 Ahlâkî sezgicilik 1930-1970’lı yıllarda birçok filozof tarafından onun 

metafizik ve epistemolojik tezleri mantıksız bulunarak reddedilmeye başlamıştır. Bu 

reddedişin arkasında doğrulamacı anlam anlayışı, rölativizm, naturalizm gibi felsefî 

tutumların yaygın bir şekilde kabul edilmiş olmasının olduğu söylenebilir.480 Sezgiciliğe 

yönelik itirazlar en çok onun naturel olmayan nitelik anlayışı ve ahlâkî ilkelerin apaçık olduğu 

ve sezgisel olarak doğrudan doğruya kavranıldığı fikrine yönelik olmuştur. Sezgiciliğin reddi 

konusundaki kesin tavır o hale gelmiştir ki 1960’lı yıllarda onun temel tezlerinin ne olduğu 

bile anlaşılmaz olmuştur. Bu dönemlerde sezgiciliğin yerini bilişselci olmayan, anti-realist 

teoriler almaya başlamış ve sezgici olmak olumsuz bir niteleme olarak anlaşılmaya 

başlamıştır. Ahlâkî sezgiciliğe yönelik bu olumsuz tutum, 20.yy.ın ikinci yarısında daha çok 

yayılmış ve sezgiciliğin temel metinleri çok az filozof tarafından dikkatli bir şekilde okunur 

olmuştur. Bu da sezgiciliğin çok kolay bir şekilde devredışı bırakılabileceği düşünülen bir 

takım yanlış karikatürlerinin ortaya çıkmasına sebep olmuştur.481 

Son zamanlarda egemen etik teorilerine yönelik tatminsizliğin bir sonucu olarak bir 

yandan erdem etiklerine ilginin arttığı ve diğer yandan ahlâkî sezgiciliğe yönelik ilginin 

yeniden canlandığı söylenebilir. Öyleki son zamanlarda Robert Audi,  Jonathan Dancy, John 

McDowell, David McNaughton, Derek Parfit, David Wiggins, Russ Shafer-Landau, Michael 

Huemer, H.J.McCloskey, Grant C.Sterling gibi ahlâk felsefecileri sezgiciliğin önemli tezlerini 

savunmaya ve sezgici gelenek içerisinde çalışmaya başlamıştır. Bu düşünürlerin çalışmalarına 

genel olarak “yeni sezgicilik” (new intuitionism) ismi verilmektedir.482  Bu ilginin 

canlanmasının sebeplerinden birisi sezgiciliğe rakip olarak ortaya çıkan bilişselci olmayan 

teorilerin kusurlarının zamanla anlaşılmış olmasıdır. Ahlâkın duygucu ve buyrukçuların 

anladığı şekilde anlaşılamayacağı zamanla kabul edilmeye başlamıştır. Bilişselci olmayan 

teorilerin egemenliğinin çökmesi ile realist ve bilişselci tezlerin savunulabilirliği görülmeye 

başlamıştır. Dolayısıyla bu tezleri savunan sezgicilik de artık çok saçma, tuhaf bir teori olarak 

                                                           
479  Audi, a.g.e., s.197; Dancy, “Prichard on Duty and Ignorance of Fact”, s.229; Tropman, a.g.e., s.129. 
480 Robert L.Phıllıps,  “Intuitionism Revisited”, The Journal of Value Inquiry, Volume VI, Carbondale/USA 
1971, s.185. 
481 Lake, “Introduction”, The Right and The Good, s.ix; Sterling, a.g.e., s.xi; Lake, Ethical Intuitionism, s.6; Russ 
Shafer Landau, “Ethics as Philosophy, A Defence of Ethical Nonnaturalism”, Metaethics after Moore, Ed. Terry 
Horgan and Mark Tımmons, New York 2006, s.209; Tropman, a.g.e., ss.4,124; Audi,  “Intuitionism, Pluralism 
and Foundations of Ethics”, s.402; McNaughton,  “Intuitionism”, s.270. 
482 Lake, a.g.e., ss.1,23; Horgan and Timmons, Metaethics after Moore, s.13. 
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algılanmaktan kurtulmuştur.483 Ahlâkî sezgiciliğe yönelik ilginin yeniden canlanmasının 

başka bir sebebi, apriori bilgiye deneyci filozoflar tarafından yöneltilen sert eleştirilerin 

kırılmış olmasıdır. Bu tür eleştirilerin etkisiz hale gelmesi birçok filozofta epistemolojik bir 

özgürlük duygusu uyandırmış ve özellikle rasyonalist sezgiciliğe yönelik kaygıları azaltmıştır. 

Böylece sezgiciliğin genel olarak kabul ettiği, temel ahlâkî ilkelerinin sentetik apriori olduğu 

görüşü artık bütünüyle savunulamaz olarak görülmekten çıkmıştır. Birçok filozof apriori bilgi 

kabul edilmeden bilginin mümkün olmadığını ve bu apriori bilgilerin bir kısmının sentetik 

olduğunu kabul etmeye başlamıştır. Böylece sezgicilik artık daha savunulabilir ve en azından 

reddedilmesi için ciddi kanıtların sunulması gereken bir teori olarak görülmeye başlamıştır. 

Fakat sezgiciliğe yönelik ilginin yeniden canlanmasına rağmen ona yöneltilen, bir takım 

ahlâkî ilkeler kendiliğinden apaçık olabilir mi? Eğer ahlâkî ilkeler bu şekilde apaçık ise neden 

bu kadar çok ahlâkî anlaşmazlık var? Ahlâkî yargılar çıkarımsal olmayan yargılarsa onların 

doğrudan kavranışı, karşıdaki kişiye gerekçe sunma söz konusu olamayacağından, 

dogmatizme götürmez mi? Ahlâkî ilkelerin listesi niçin başta Ross olmak üzere sezgicilerin 

temel ilkelerden ibaret olsun? gibi eleştiriler vardır.484 Çalışmamızın son bölümünde 

sezgiciliğe yöneltilen bu tür eleştiriler ve sezgicilerin bu eleştirilere verdiği cevaplar ele 

alınacaktır. 

Rasyonalist Sezgiciler Arasındaki Farklılıklar 

Sezgiciliği savunan düşünürler kendi içerisinde gruplandırılırken metodolojik 

sezgicilik ve epistemolojik sezgicilik şeklinde iki genel sınıfın ayırt edildiğini görmekteyiz. 

Buna göre metodolojik sezgicilik, temel ahlâkî ilkelerin birden fazla olduğunu savunan ve 

bunlar arasında çıkabilecek çatışmaları çözebilecek değişmez bir hiyerarşinin olmadığını 

savunan sezgici filozofların görüşü olarak değerlendirilmektedir. Örneğin Clarke, Price, Ross 

ve Ewing’in sezgicilikleri bu tür bir sezgiciliktir. Genel olarak epistemolojik sezgicilik ise 

belirli ahlâkî önermelerin, çıkarım veya kanıta başvurmadan, sezgi ile doğrudan doğruya 

kavranılacak şekilde apaçık olduğunu savunan görüştür.485 Bu ayrıma göre bütün metodolojik 

sezgiciler aynı zamanda epistemolojik sezgicidir de. Fakat bütün epistemolojik sezgiciler aynı 

zamanda metodolojik sezgici değildir. Örneğin Moore ve Sidgwick ilk temel “sonuççu, 

yararcı ilkenin” sezgi ile kavranılacak şekilde apaçık olduğunu savunur, fakat bütün ahlâkî 

                                                           
483 Lake, a.g.e., s.23. 
484 Audi, The Good in The Right, s.2; Lake, Ethical Intuitionism, Re-Evaluations, s. 24. 
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ilkelerin bu tek ilk ilkeden çıkarıldığını kabul eder. Dolayısıyla onlar epistemolojik sezgici 

olarak değerlendirilebilir, fakat metodolojik sezgici olarak değerlendirilemez.486 

Değişik sezgici görüşler arasında söz konusu ahlâkî bilginin objesi açısından da ayrım 

yapılabilir. Ahlâkî bilginin objesi açısından baktığımız zaman, bazı sezgiciler bizim doğrudan 

doğruya temel ahlâkî ilkelerin doğruluğunu kavradığımızı, diğer bazıları ahlâkî nitelikleri 

kavradığımızı ve bazıları da özel eylemlerin doğruluğunu veya yanlışlığını kavradığımızı ileri 

sürmüştür. Örneğin, Ross, temel ahlâkî ilkelerin doğrudan doğruya bilindiğini savunan 

sezgiciler arasındadır. Ona göre bir dizi “ilk görünüşü itibariyle yerine getirilmesi gereken 

olan”  ödev ilkesi doğrudan doğruya bilinebilir. Yine Sidgwick, yararcı bir ahlâklı 

davranmayan kişi etik teorisini kabul etmiş ve yarar ilkesinin doğrudan doğruya bilindiğini 

savunmuştur. Sidgwick, yarar ilkesinin ancak sezgi yoluyla bilinebileceğini açıklarken, bu 

ilkenin başka türlü temellendirilemeyeceğine vurgu yapmıştır. Buna karşın bazı sezgici 

filozoflar ise, bizim ahlâkî bilgimizin objesinin özel (spesifik) bir eylemin doğruluğu veya 

özel bir şeyin iyiliği olduğunu savunmuştur. Bu görüşü savunan sezgici filozoflara Prichard 

örnek gösterilebilir.487 Diğer taraftan bazı sezgici filozoflar ise ahlâkî bilgimizin objesinin bir 

ahlâk ilkesi veya özel bir eylemin doğruluğu veya yanlışlığı değil, bir obje veya eylemin bir 

niteliği olduğunu savunmuştur. Örneğin iyinin renkler gibi basit, tanımlanamaz bir nitelik 

olduğunu kabul eden Moore ahlâkî bilgimizin objesinin bu basit ahlâkî nitelikler olduğunu 

ileri sürmüştür.488 

Nitekim Sidgwick de doğrudan doğruya kavranılan şeyin ne olduğu konusundaki faklı 

anlayışlara göre, algısal, dogmatik ve felsefî sezgicilik şeklinde üç ayrı sezgicilik türü veya 

sezgici metot ayırt etmiştir. Buna göre algısal sezgicilik, temelsel ahlâkî inançların sedece 

temel ahlâkî ilkeler ve genel ahlâk kuralları hakkında değil, özel eylemler hakkında da 

olanaklı olduğunu, hangi eylemin doğru veya iyi olduğunun akıl yürütmeye gerek kalmadan 

aracısız bir şekilde kavranıldığını kabul eder. Algısal sezgiciliğe göre, temel ahlâkî ilkelere 

çok fazla önem atfetmek hatalıdır. Önemli olan şey özel ahlâkî hükümlerde kendini gösteren, 

pratik açısından önemli olan ahlâkî yetinin gelişmesidir. Dogmatik sezgicilik ise, sezgisel 

                                                           
486 Lake, Ethical Intuitionism, s.2; Ahlâkî Sezgicilik özellikle 1860-1920 yılları arasında çoğu zaman “Ahlâkî 
Çoğulculuk”  (moral pluralism) ile eş anlamlı kullanılmıştır. Bu tür sezgiciliğe “Metodolojik Sezgicilik” de 
denilmiştir. Fakat bizim bu çalışmadaki amacımız ahlâklı davranmayan kişi etiğe yönelik değil, meta-etiğe 
yönelik olduğundan, “ahlâkî sezgiciliği” sadece ahlâk ilkelerinin çoğulculuğunu savunan düşünürlerle 
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No.3, July, New Haven 1990, s.284. 
488  Garner and Rosen,  a.g.e., s.280. 
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olarak doğrudan doğruya kavranılan temelsel ahlâkî inançları özel eylemler hakkında 

reddedip genel ahlâk kuralları hakkında kabul eder. Bunlara karşıt olarak felsefî sezgicilik, 

temelsel ahlâkî inançları sadece temel ahlâkî ilkeler hakkında kabul eder. Dogmatik sezgicilik 

bazı ahlâkî ilkelerin temel olduğunu sıradan ahlâkî bilincin verilerine referansla belirlerken, 

felsefî sezgicilik bunu rasyonel bir kavrayışa referansta bulunarak yapar. Felsefî sezgicilik 

kendilerinden genel olarak kabul görmüş ahlâk kurallarının çıkarılabileceği daha mutlak, daha 

apaçık bir veya daha fazla ahlâkî ilke bulmaya çalışır. Felsefî sezgiciliğin amacı, açık-seçik 

kavramlardan oluşan, düşünceye apaçık olan, tutarlı ve genel olarak kabul görmüş ahlâkî 

ilkelere ulaşmaktır.489 Sidgwick algısal sezgiciliği daha baştan, onun ahlâkî ilkelerin 

evrenselliğini açıklayamadığı, akıl yürütmeyi dışladığı, kişilerin ahlâkî sezgilerinin farklı 

olması gibi gerekçelerle reddeder. Dogmatik sezgiciliği biraz daha makul bulsa da, ona da 

temel ahlâkî ilkelerin de aynen bilimsel ilk ilkeler gibi sırf sağduyu ahlâkının verilerine 

referansla temellendirilemeyeceği gerekçesiyle karşı çıkar. Ona göre ahlâk felsefesi sadece 

sağduyu ahlâkını formüle etmekle yetinmemeli, aksine onu sistematize edecek, 

temellendirecek temel ilkelere ulaşmalıdır. Sidgwick’e göre diğer sezgicilik türlerinin tarihi 

gelişim seyri, daha basit olandan daha gelişmiş olana şeklinde değildir. Aksine ilk sezgici 

filozoflar felsefî sezgiciliği savunurken dogmatik sezgicilik daha sonraki bir dönemde 

savunulmuştur. Bu gelişim seyrinde belirleyici olan etkense, Sidgwick’e göre sezgicilerin 

kendilerine rakip olarak gördükleri doktrinlere cevap verme girişimidir. Clarke gibi ilk 

sezgiciler, sağduyu ahlakını “aydınlanmış bir kendi çıkarı” ilkesi ile temellendirmeye çalışan 

Hobbes felsefesine karşı, sağduyu ahlâkını daha temel ilkelere dayalı bir zemin üzerine 

kurmaya çalışıyorlardı. Fakat, Sidgwick’e göre bu tür apaçık ilkelere dayalı doğruların bir 

bütünü olarak ahlâk anlayışı zamanla kötü bir ün kazanmış ve “ahlâkî duyguculuk” 

(sentimentalism) daha yaygın bir teori haline gelmiştir. Ve sezgiciliğin ikinci aşaması deneyci 

anlayışa bir cevap olarak ortaya çıkmıştır. Hutcheson gibi duygucu sezgiciler, deneycilere 

karşı ahlâkî niteliklerin de vicdanî bir tecrübe ile bilindiğini savunarak cevap vermişler ve 

ahlâkî bilincin bilişsel değerine vurgu yapmışlardır. Bu da, Sidgwick’e göre sırf genel 

tecrübeye başvurmakla sağlanamayacak olan daha derin ilkeler sunmak yerine, sağduyu 

ahlâkını onaylamaya götürmüştür. Fakat böyle bir anlayış kabul edildiğinde, insanların 
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vicdanî veya duygusal tepkileri sürekli değişken olduğundan ve böylece ahlâk değişken bir 

hale geleceğinden aklî unsuru devreye sokmak kaçınılmaz olmuştur. Bu sebeple Sidgwick’in 

kendisi Clarke tarafından savunulduğu gibi felsefî bir sezgicilik türünü geliştirmeye 

çalışmıştır. Onun sezgiciliği canlandırmaya yönelik bu çalışmaları 20.yüzyılın ilk yarısında 

yankısını bulmuş ve Moore, Prichard ve Ross ile sezgicilik için yeni bir dönem başlamıştır.  

Bu düşünürlerden algısal sezgiciliği savunan tek kişi Prichard’dır, Moore, Ross gibi diğer 

bütün sezgiciler algısal sezgiciliği reddetmiş ve felsefî sezgiciliğe yakın bir tavır 

benimsemiştir.490 

II. Ahlâkî Sezgiciliğin Modern Batı Kültüründe Önemsiz Görülmesinin Sebepleri 

Ahlâkî sezgicilik, 20.yüzyıl başlarında özellikle İngilizce konuşan filozoflar arasında 

yaygın bir ahlâk teorisiydi. Fakat yüzyılın ortalarından başlayarak, günümüze kadar o bu 

desteği kaybedip şiddetli eleştirilere maruz kalmış ve bütünüyle yanlış bir teori olarak 

görülmeye başlamıştır.491 Modern seküler kültür ahlâkî sezgicilik gibi realist teorilerin yerine, 

ahlâkı sübjektif veya uzlaşımsal bir olgu olarak gören anti-realist teorilere daha fazla eğilim 

göstermiştir.492 Sezgiciliğin bu gözden düşüşünün sebebi olarak, anti-realistler, sezgiciliğin 

analitik felsefe öncesinde insanların karşısına çıkan ilk, en saf ve en basit görüş olduğunu ve 

onun bu tür sebeplerden dolayı kabul edildiğini, fakat insanların onun üzerindeki düşünceleri 

yoğunlaştıkça onun barındırdığı büyük kusurları görüp onu terk ettiği ve daha gelişmiş, 

savunulabilir teorilere yöneldikleri cevabını vereceklerdir. Fakat bu iddianın doğruluğu 

konusunda ciddi kuşkular vardır. Huemer’in belirttiği gibi felsefe tarihindeki geniş felsefi 

hareketlerin, işe yaramaz teorilerden daha işlevsel rasyonel teorilere doğru yönelmeye değil 

de, entelektüel modalardaki ve entelektüel yapılardaki değişimlere daha çok benzediği 

söylenebilir. Bu görüşü desteklemek zor olsa da onun ahlâkî sezgiciliğe uyguladığımızda 

bunun doğruluğu ortaya konulabilir. Çünkü Huemer ve Sterling gibi sezgiciliği savunan 

düşünürlerin vurguladığı gibi ahlâkî sezgicilik, işe yaramaz bulunduğu için terk edilmemiştir. 

O baştan reddedilip, daha sonra bu reddi rasyonalize etmek için, daha sonraki bölümlerde ele 

alınacak olan eleştiri ve itirazlar ileri sürülmüştür. Ahlâkî sezgiciliğe yönelik genel tavır ve 

ona karşı ileri sürülen kanıtların genel bir değerlendirilmesi de bu iddiayı destekleyecektir.493 
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 İlk olarak, ahlâkî sezgiciliğe yönelik en yaygın itirazların, sonraki bölümlerde daha 

detaylı görüleceği gibi, epistemolojik bir çifte standarda dayandığı söylenebilir. Zîrâ 

sezgiciliğe diğer bilgi kaynaklarına ve diğer meta-etik teorilere uygulanmayan şartlar 

uygulanmaktadır. Yine sezgiciliğe yöneltilen “tuhaflık” itirazı da tamamen sübjektif bir 

yoruma dayalı bir itirazdır. Bunlar sezgiciliği reddi rasyonalleştirmeye yönelik tipik 

girişimlerdir. İkincisi, ahlâkî sezgiciliğe yönelik eleştirilerin tamamı olmasa da büyük 

çoğunluğu bu teoride çok büyük değişiklikleri gerektirmeyen, basit cevaplarla karşılanması 

mümkün eleştiriler olmasına rağmen, sezgiciliği eleştirenler bu tür yanıtları düşünmek için 

neredeyse hiç uğraşmamışlardır. Buna karşın daha moda olan meta-etik teoriler itirazlardan 

korunmak için sayısız şekillerde ele alınmış ve birçok değişikliğe maruz kalmıştır. Yani meta-

etikle uğraşan filozoflar son 50 yıldır, diğer teoriler için ayırdıkları düşünümlerin çok azını 

ahlâkî sezgiciliğe ayırmışlardır. Hâlbuki sezgiciliğin doğruluğunu kabul etsek de etmesek de 

onun en az diğer meta-etik teoriler kadar mantıklı olduğu kesindir.494 Buna rağmen onun diğer 

teorilerden daha az işlenmesi sezgiciliğin detaylı bir şekilde ele alınmadan yüzeysel olarak 

değerlendirildiği ve daha baştan reddedildiği görüşünü destekler.495Bu durumda sezgiciliği 

çürütmek için ileri sürülen kanıtların kuvveti ile onu reddetme konusundaki modern ahlâk 

felsefesindeki yoğun taleb göz önünde bulundurulduğunda, onun bu şekilde reddedilmesinin 

arkasında başka bir takım kültürel tercihler ve genel felsefî tutumlardan kaynaklanan 

sebeplerin olduğu söylenebilir.496 

 Ahlâkî sezgiciliğin son dönemlerdeki savunucularından Michael Huemer’e göre ahlâkî 

sezgiciliğin reddedilmesindeki ana sebep onun modern çağın ruhuna aykırı olmasıdır. Ona 

göre modern batı toplumunun değerleri yok sayma (kynisizm), politik doğruluk ve bilimcilik 

şeklinde üç temel eğilimi vardır ve sezgicilik bu eğilimlerle uzlaşamaz olduğu için kabul 

görmemiştir. 

a) Değerleri yok sayma (Cynicism): Huemer’e göre 20.yüzyılda bir zamanlar çok 

saygı gören her şeye yönelik örneğin, insanın üstünlüğüne ve değerine, hakikate, dine, ahlâka 

vb. büyük saldırılar olmuştur. Psikologlar bir zamanlar “akıllı hayvan” şeklinde tanımlanan 

insanın bütünüyle içgüdüleri ile hareket eden irrasyonel bir varlık olduğunu, Freud ve 

benzerleri insanın tamamen cinsel dürtülerine göre yaşayan bir varlık olduğunu ileri sürerek 

insanın bütün değer ve üstünlüğünü ortadan kaldıracak iddialarda bulunmuşlardır. Bir takım 

evrimci düşünürler, insan yaşamının bütün boyutlarının üremeye yönelik bencil dürtülerin 
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egemenliği altında olduğunu savunmuşlardır. Bu düşünürlere göre din, sanat, felsefe vb. 

insanın bu gerçek aşağı doğasını perdelemekten başka bir şeye yaramayan şeylerdir. Bir takım 

filozoflar hakikat diye bir şeyin olmadığını, olsa bile felsefenin onu bilemeyeceğini, onun 

işinin bir takım dilsel analizlerden öteye geçemeyeceğini savunmuşlardır. Modern düşünürler, 

kendi toplumlarının kahramanlarını, dinlerini, felsefelerini, ekonomik ve politik sistemlerini 

kısaca bütün değerlerini parçalamak için çabalamışlardır. Modern dönemdeki bu gelişmelerin 

ortak adı “değerleri yok sayma (Cynicism) dır. Huemer’a göre son elli yılın Batı kültürü, 

dünya tarihinin değerler konusunda en aldırışsız kültürleri arasındadır. Ve bu tutum ahlâkî 

sezgiciliğin meziyetleri ne olursa olsun, onun batı kültüründe yaygın bir kabulünü imkânsız 

kılmıştır. İnsanların doğası itibariyle bencil olduğuna inanan bir kültür,  sezgiciliğin ahlâkî 

inançların kendi başlarına insanı iyiliğe yönlendirebileceği tezini kabul etmeyecektir. Hakikat, 

bilgi ve objektifliğin yanılsama olduğunu savunan bir kültür objektif olarak doğru ahlâkî 

ilkelerin bulunduğu görüşünü asla kabul edemez. Yine bütün değerleri parçalayıp yıkmak 

isteyen bir kültür objektif ahlâkî olguların bulunduğunu savunan ahlâkî realizmi asla kabul 

edemez. Huemer’e göre, modern batı dünyasında ahlâkî sezgiciliğin aksine, sübjektif, 

bilişselci olmayan teoriler ve nihilizmin popüler olmasının sebebi onların modern zihniyete 

ahlâkı çökertmenin kısa yolunu göstermiş olmalarıdır.497 

 b) Politik doğruluk: Huemer’e göre, modern kültürün başka bir temel niteliği olan 

politik doğruluk anlayışının iki boyutu vardır. Birincisi hiç kimseyi gücendirmeme ilkesidir. 

Buna göre, kafası az çalışan insanlara aptal demek yerine, “zihinsel açıdan zarar görmüş”, 

alkol bağımlısına, “alkolizm hastası” diyerek bu kişileri gücendirmemek gerekir. İkincisi 

politik doğruluk anlayışı, aşırı bir eşitlikçiliği gerektirir. Buna göre bir kişinin diğer kişilerden 

önemli bir açıdan daha iyi olduğunu söylemekten kaçınmalıdır. Çünkü bu, diğer kişileri 

gücendirebilir. Ahlâkî realizm, görünüşe göre her iki ilkeyi de çiğnemektedir. Çünkü eğer reel 

ahlâkî zorunluluklar varsa, muhtemelen herkes onları eşit şekilde karşılayamayacaktır. 

Dolayısıyla bazı insanlar doğru, bazısı yanlış, bazısı erdemli, bazısı ise düşük karakterli 

olacaktır. Bu durumda erdemli insanların diğerlerinden daha üstün olduğunu söyleyince 

diğerlerini gücendirmiş olacağız. Ayrıca eğer objektif ahlâkî olgular varsa bunlara uyan ahlâkî 

inançlar doğru, uymayanlar ise yanlış olacak ve bu durum ikinci inançları kabul edenlerin 

gücüne gidecektir. Bu olgu bazı kültürlerin diğerlerinden daha ahlâkî olduğu sonucunu da 

ortaya çıkaracaktır. Bu da ahlâkî seviyesinin düşük olduğu ortaya çıkan kültürün mensuplarını 

kızdıracaktır. Dolayısıyla, Huemer’in vurguladığı gibi politik doğruluk anlayışı ile ahlâkî 
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realizm bağdaşamayacağından, diğer kişileri veya kültürleri gücendirmeme kaygısının, 

modern kültürde anti-realist ahlâk görüşlerinin yaygınlığını artırdığı söylenebilir.498 

c) Bilimcilik: Modern çağın temel ideolojisi olan bilimcilik, fizikî ve biyolojik bilimler 

için aşırı bir saygı duyup, buna karşılık insanın diğer entelektüel, sanatsal, felsefî vb. 

faaliyetlerini aşağı görme tavrıdır. Hâlbuki Huemer’in vurguladığı gibi, bilim her ne kadar 

insana dünyayı daha net bir şekilde tanıtmış ve insan hayatını kolaylaştırmış olsa da bu, sanat, 

edebiyat, felsefe gibi bilimsel olmayan faaliyetlerin veya sosyoloji ve psikoloji gibi daha 

esnek bilimlerin hiçbir bilgisel değerinin olmadığı anlamına gelmez. Fakat bilime aşırı saygı 

duyanlar, fizik ve biyoloji gibi katı bilimlerin bilginin biricik alanları olduğunu ve bu 

bilimlerde araştırılan şeylerin var olan biricik şeyler olduğunu ileri sürerler. Onlar bilimciliği 

destekleyeceğine inandıkları felsefi görüşlerden başkasına iltifat etmezler. Huemer’e göre, 

bilimciliği benimsemiş bir kişinin ahlâkî sezgiciliği kabul etmemesi için iki sebep vardır: 

Birincisi etik,  fizik, biyoloji gibi sıkı bilimlerin bir bölümü değildir. Ne fizik, ne biyoloji, ne 

kimya ahlâkî doğruluk diye bir şeyi incelemez. Buna göre ahlâkî olgular bilimin araştırma 

alanının dışında yer almaktadır. İkincisi ahlâkî sezgiler, bilimsel yöntemin bir parçası değildir. 

Bilimciliği benimseyenler için tek bilgi kaynağı deneydir, hâlbuki ahlâkî sezgiler deneyden 

farklıdır. Bilimcilik savunucularının düşünmeye değer bulacakları tek ahlâkî realizm şekli 

ahlâkî naturalizm olacaktır. Çünkü naturalistler ahlâkî olguları doğal olgulara indirgemeye ve 

ahlâkî bilgiyi deneysel bilgi ile açıklamaya çalışmışlardır. Bu durumda etik ancak bilime 

benzerliği gösterilebilirse meşru olacaktır.499 

Öyleyse ahlâkî sezgiciliğe yönelik güçlü ve yaygın karşı çıkışın, bu üç güçlü kültürel 

eğilimin ortak etkisinin sonucu olduğu söylenebilir. Birçok modern entelektüel, bu üç 

eğilimin etkisine kapılmıştır ve bu üç tutumdan hiç birisi ahlâkî sezgicilik ile uyuşmaz. Fakat 

Huemer’in belirttiği gibi sezgiciliği reddedenler bu üç eğilimi açıkça öncül olarak koyup, 

sezgiciliği bunlarla uyuşmadığı için reddetmezler. Bu üç tutum açık öncüller olarak değil ön 

yargılar olarak sinsi bir şekilde etkide bulunur. Onlar gizli bir şekilde hangi teorilerin ele 

alınmaya değer olduğunu belirlemede, hangi kanıtların savunulabilir olduğunu kabul etmede 

etkili olurlar. Örneğin politik doğruluk tavrını benimseme, bazı insanların yanlış olduğunu 

imâ eden bir teoriyi daha baştan mantıksız bulma eğilimi yaratacaktır. Huemer’e göre, ahlâkî 

                                                           
498 A.g.e., s. 244. 
499 A.g.e., s. 245;  Robert Phillips’e göre de sezgiciliğin özellikle Anglo-Amerikan çevrelerde bu kadar sert bir 
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kabulünün ve ahlâkî ve epistemolojik rölativizme duyulan yaygın bir inancın olduğu söylenebilir. Bu açıdan ona 
göre sezgicilik sosyolojik gerekçelerle reddedilen tek felsefî görüştür. Bakz. Robert Phillips, “Intuitionism 
Revisited”, The Journal of Value Inquiry, Volume VI, Carbondale 1971, s.185. 
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sezgiciliğin modern dönemde bu gerekçelerle reddedilmediğini, bilakis onun radikal bir 

şekilde yanlış olduğundan reddedildiğini ileri süren birisinin, onun neden felsefe tarihinde 

uzun yıllar kabul edilmesine rağmen, modern zamanlarda bu kadar şiddetle reddedildiğini 

açıklaması gerekir. Ona göre bunun en kısa açıklaması onun modern kültürün temel 

özelliklerine uygun olmamasıdır. Ahlâkî sezgiciliğin toplumda reddedilmesi için, toplumun 

yaklaşık yüzde kırkını oluşturan bir entelektüel grubunun söz konusu üç eğilimi benimsemesi 

yeterli olacaktır. Çünkü halkın çoğunluğu ahlâkî görüşlerinde bu entelektüelleri takip etme 

eğiliminde olacaktır. Hâlbuki Huemer’in da vurguladığı gibi,  anti-realist meta-etik görüşlerin 

kişiye duygularını ve tutumlarını ahlâkî yargılar formunda ifade etmeyi olanaklı kılması onun 

doğruluğunu göstermez. Yine ahlâkî realizmin bazı insanların gücenmesine sebep olması 

onun yanlışlığını göstermez. Bilimin iyi ve yararlı olması ve onun değerleri araştırmaması da, 

değerlerin objektif olarak varlığını reddetmeyi gerektirmez.500 

  

III. Ahlâkî Sezgiciliğin Önemi 

Mackie gibi bazı ahlâkî anti-realist veya kendi ifadesi ile “ahlâkî septikler”, genel 

olarak ahlâkî realizmin reddedilip, bunun yerine her hangi bir anti-realist görüşün 

benimsenmesinin ahlâkî pratikler açısından hiçbir fark yaratmayacağını ileri sürmüşlerdir.501 

Onlar meta-etik ile kural koyucu etiği bu şekilde bütünüyle ayırdıklarından hangi meta-etik 

görüşün kabul edildiğinin, onlara göre ahlâk açısından bir önemi olmayacaktır. Bu görüşü 

savunanlar bundan hareketle ahlâkî realizmi reddetmek için bir kanıt oluşturmuşlardır. Buna 

göre eğer meta-etik kabullerin pratik ahlâk için bir etkisi yoksa sezgicilik gibi realist teorilerin 

sorunlu epistemolojik ve ontolojik tezlerini kabul etmektense, daha basit olan anti-realist 

teorilerden birisini kabul etmek daha mantıklı olacaktır. Fakat bu iddia birçok hatayı 

barındırmaktadır. Birincisi, meta-etik görüşler pratik ahlâk açıdan önemsizse bu her hangi bir 

meta-etik görüşü diğerine tercih etmek için gerekçe oluşturmaz, bu sadece meta-etikle 

ilgilenmemek için gerekçe oluşturur. İkincisi, anti-realist teorilerin epistemolojik ve ontolojik 

kabullerinin realizminkilerden daha az sorunlu olduğu iddiası da yanlıştır ve bunun 

yanlışlığına yönelik önceki bölümlerde yeteri kadar kanıt sunulmuştur. Üçüncüsü, meta-etik 

görüşlerin ahlâkî pratiğe hiçbir etkisinin olmadığı ve dolayısı ile ahlâkî realizmi ve sezgiciliği 

kabul etmenin hiçbir öneminin olmadığı iddiası da yanlıştır.502 
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Ahlâkî sezgiciliğin önemini teorik ve pratik açıdan değerlendirmek mümkündür: 

Birincisi, o teorik açıdan önemlidir. Çünkü ahlâkî sezgiciler, diğer meta-etik teorilerin kabul 

ettiği olgulardan tür olarak farklı olan, bir değersel olgular alanı ve onlara ulaşmak için 

deneysel bilgiden farklı olan ahlâkî sezgileri kabul ederler. Dolayısıyla ahlâkî sezgiciler diğer 

meta-etik teorilerden temel ontolojik ve epistemolojik meselelerde farklı düşünmektedirler. 

Bu, insanın genel dünya anlayışı ve onun bu dünya içerisindeki yeri açısından son derece 

önemlidir.503 Çünkü sadece doğal olguların bulunduğu bir dünyada yaşayan insan da diğer 

varlıklardan hiçbir boyutuyla farklı olmayan, tamamen içgüdüsel bir varlık olacaktır. Fakat bu 

doğal olguların üzerinde ahlâk gibi bir üst boyut kabul edildiğinde insanın doğal olguların 

üzerine yükselerek kendisini daha değerli bir konuma çıkarması mümkün olacaktır. On yedi 

ve on sekizinci yüzyıldaki sezgicilerin materyalist ve egoist insan anlayışlarıyla mücadele 

edip, insanın yaradılışı itibariyle “ahlâkî” bir varlık olduğunu savunmalarının da bu tespitle 

uyumlu olduğu kanaatindeyiz. 

Aklâkî sezgicilik ikinci olarak, pratik ahlâklılık açısından önemlidir. Değer hakkındaki 

anti-realist teorilerin ahlâkî inançların, ahlâkî güdülenmenin ve hatta hayatın anlamı 

konusundaki inançların temellerini sarstıkları söylenebilir. Anti-realist görüşler ahlâkî 

inançların objektif bir doğruluğa sahip olduğu görüşünü reddedip onları bir takım duygu veya 

tercih ifadelerine indirgediğinden onların temellerini sarsmaktadır. Yine bu tür görüşler 

ahlâklı olmanın tek gerekçesi olarak onların bizim isteklerimizi tatmin etmesini 

koyduklarından, bizim ahlâkî eyleme yönelik her hangi bir isteğimiz olmadığında veya bu 

eylemin bizim isteğimizi tatmin etmeyeceğini bildiğimizde, ahlâklı davranmak için hiç bir 

gerekçe kalmayacaktır. Bu tür anti-realist anlayışların şöyle bir zararı da vardır ki, eğer 

insanlara onların ahlâklı olmaları için tek gerekçenin isteklerinin tatmini olduğunu, insanın 

fıtratının bencil olduğunu, objektif ahlâkî doğruların olmadığını vb. sürekli tekrarlarsak bu 

onların gerçekten bu şekilde inanmasına ve davranmasına sebep olacaktır. Yine, Huemer’in 

vurguladığı gibi ahlâkî anti-realizm insanların hayatın anlamına dair inançlarının temellerini 

de sarsar. Çünkü anti-realizm en sonunda hayatta hiçbir şeyin önemli olmadığı sonucuna 

götürebilecektir. Belki anti-realistler “hayatın anlamı” ifadesindeki anlam kelimesini dahî 

anti-realist bir tarzda yorumlamaya çalışacaklar ve bir şeyin anlamlı ve değerli olmasının 

bizim ona bir değer ve anlam atfetmemizden ibaret olduğunu ileri süreceklerdir, fakat bu 

saçmadır. Çünkü bir kişi bir şeye onun objektif bir değere sahip olmadığına inanarak, dürüstçe 

bir değer atfedemez. Ahlâkî inançlar bütün inançlar gibi kendilerinde bir doğruluk iddiası 
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barındırırlar. Eğer bir kişi “Sahtekârlık ahlâkî açıdan yanlıştır.” ifadesine inanıyorsa bu 

önermenin doğruluğuna inanıyordur. Dolayısıyla aynı anda onun olumsuzunu da tutarlı bir 

şekilde kabul edemez. Buna göre hem objektif değerlerin varlığını reddedip hem de bazı 

şeylerin gerçekten değerli olduğunu ileri sürmeleri anti-realistlerin tutarsızlığını gösterir.504 

Fakat burada şuna vurgu yapmak gerekir ki, ahlâkın, felsefenin, sanatın vb. gerçekten 

sağlam bir zemine oturtulması için insanın evrendeki konumu konusundaki temel kabulleri iyi 

belirlemek gerekir. Yani insan denilen bu varlığın diğer varlıklara göre konumu nedir? 

Onunla diğer varlıklar arasında nasıl bir mâhiyet farkı vardır? Ve ahlâkın, sanatın, hukukun 

vb. insanın bu konumu ile nasıl bir ilişkisi vardır? Kanaatimize göre, insanoğlu her ne kadar 

bu soruya cevap bulabilmek için, kendisini diğer varlıklarla kıyaslamaya çalışsa, kendi 

donanımlarını ve bunların ürünlerini gözden geçirmeye çalışsa da bu soruya kendi başına 

tatmin edici bir cevap bulamayacaktır. Bulduğu cevabın da “insanî sübjektifliğin” ötesinde 

objektif bir değeri olamayacaktır. Çünkü tanımlayan da insandır, tanımlanan da. Bir kişi kendi 

kendisini ne kadar objektif değerlendirebilir? Dolayısıyla bizim insanı ve onun konumunu 

belirleyebilmemiz için başka bir kaynağa müracaat etmemiz gerekir. Bu kaynak da insanı ve 

tüm varlıkları yaratan, onları en iyi tanıyan Cenab-ı Allah’tır. Onun ilahî vahiyle bize ilettiği 

insan tanımı ve anlayışı en doğru, en objektif ve en güvenilir olacaktır. Çünkü bu tanımı 

yapan, bizim dışımızda olan ve bilgisi sonsuz, tarafsız ve en önemlisi bizim kendimizin dahî 

bilmediğimiz boyutlarımızı bilendir. İlâhî dinlerin bu konuda verdiği cevaba göre insan 

Allah’ın yarattığı varlıklar arasında özel bir yeri olan ve bu sebeple de kendisinden belirli 

sorumluluklar beklenilen bir varlıktır.505  

İnsanın bu tür ilâhî tanımlarını göz önünde bulundurmadan yapılan, “insan akıllı 

hayvandır”, “insan alet yapan hayvandır”, “insan sosyal hayvandır” vb. tanımları hep eksik 

kalacak ne insanın kendisini tatmin edebilecek, ne de onun ahlâk, sanat, felsefe vb. yüksek 

arayışlarını açıklayabilecektir. Zira ben akıllı olsam da eğer bir hayvansam, yani benim her 

hangi bir anlamda onları aşan bir boyutum yoksa neden dürüst olayım veya kendimi ve evreni 

anlamlandırmak adına neden bir hakikat arayışına girişeyim veya neden her şeyi kısa yoldan 

anlatmak varken, tutup da duygularımı düşüncelerimi şiirle,  edebiyatla vb.ile anlatayım? 

Aslında bütün bunlar açıkça bize insanın aşkın boyutunu gösteren en açık kanıtlardır.506 Yani, 

insanı yaratan bir Yaratıcı olduğu için ve insanı o değerli gördüğü ve değerli kıldığı için insan 

değerlidir. Ve insana bu değeri veren Allah ondan belirli sorumlulukları yerine getirmesini 

                                                           
504  A.g.e., s.251. 
505 Bkz. Kur’an-ı Kerim, Tin Süres(95.Sure), 5.Ayet; Ahzab Suresi (33.sure), 72. Ayet. 
506 Bkz. Necip Fazıl Kısakürek, Çile, İstanbul 1998, s.473. 
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istediği için insan ahlâkî sorumlulukları olan, başıboş olmayan bir varlıktır. Bu kaynağı 

hesaba katmadığımız sürece, insanın aklı, zekâsı, elini iyi kullanabilmesi vb.faktörler ona 

hiçbir meziyet kazandıramayacaktır. Dolayısıyla, ahlâkın da, sanatın da felsefenin de temelini 

bu şekilde ilahî bir kaynağa referansla tanımlanmış insanda ve ilahî varlık tarafından 

kurulmuş düzende aramak gerekir. Bu düzeni görmezden geldiğimizde ahlâkın da, sanatın da, 

felsefenin de, hukuğun da ve nihayetin de insanın kendisinin de askıda kalacağı 

kanaatindeyiz. Bu hakikati Aliya İzzetbegoviç, şu cümlelerle çok güzel ifade etmiştir: “Tanrı 

yoksa insan da yoktur. İnsan yoksa mesuliyet de yoktur. Mesuliyet yoksa suç da yoktur. 

Öyleyse Tanrı yoksa suç yoktur. Tanrı yoksa her şey mübahtır.”507 

IV. Ahlâkî Sezgiciliğin Temel Tezleri 

Sidgwick, Moore, Broad ve Ross gibi sezgiciler, her ne kadar ahlâklı davranmayan 

kişi etiğin alanına giren konularda aralarında farklılıklar olsa da, meta-etik meselelerde 

önemli ölçüde bir anlaşma sergilemişlerdir. Sezgiciler özel olarak şu temel meta-etik tezleri 

kabul etmişlerdir: 1. Ahlâkî realizm ve objektivizm: Varlığı bizim ahlâkî düşüncemizden 

bağımsız olan objektif ahlâkî olgular ve bu olgulara karşılık gelen zorunlu ahlâkî doğrular 

vardır. 2. İndirgemeci Olmayan bir metafizik anlayış:  Ahlâkî olgu ve nitelikler metafizik 

olarak naturel olgu ve niteliklerden bağımsız, onlar kendi başına bir türdür. 3. Bilişselcilik: 

Ahlâkî yargılar belirli ahlâkî niteliklere referansta bulunur ve ahlâkî ifadeler doğruluk 

değerine sahip önermeleri ifade eder. 4. Temelselci bir ahlâk epistemolojisi: Bizim ahlâkî 

bilgimiz nihayetinde, kendiliğinden apaçık, çıkarımsal olmayan bir tarzda sezgisel olarak 

doğrudan doğruya kavranılan ahlâkî doğrulara dayanır. 5. İçselci (Internalist) gerekçe ve 

güdülenme anlayışı: Temellendirilmiş değersel inançlar normal, tam anlamda rasyonel 

insanlar için eylem için isteklerden bağımsız olarak haklı kılıcı gerekçeler ve güdüleme 

sağlayabilir.508 

A. Ahlâki Realizm ve Objektivizm 

Ahlâkî realizm kabaca, varlığı bizim neyin doğru neyin yanlış olduğu hakkındaki 

inançlarımızdan, tutum veya duygularımızdan bağımsız olan ahlâkî olguların ve bunlara 

karşılık olan doğru ahlâkî yargıların olduğunu savunan görüştür. Burada ahlâkî olgu ile 

içerisinde bilinçten bağımsız ahlâkî bir niteliğin örneklendiği bir durum kastedilmektedir. 

                                                           
507 Aliya İzzetbegoviç, Özgürlüğe Kaçışım, Zindandan Notlar, Tercüme: Hasan Tuncay Başoğlu, 
 İstanbul 2011,s.63. 
508 Brink,  a.g.e., ss.1-3; Huemer, a.g.e., s.10;  Lake, Ethical Intuitionism Re-Evaluations, s.1; Darwall, 
“Intuitionism and the Motivation Problem”, s.253; Darwall, Philosophical Ethics, s.51; Tropman, a.g.e., ss. 
V,124; Dancy, “Intuitionism”, s.413; Beauchamp, a.g.e., s.355. 
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Kuşkuculuğu kabul etmeyen ahlâkî bir realist, bizim ahlâkî iddialarımızın sadece olguları 

veya reel nitelikleri betimlemeyi amaçlamadığını, bunu genellikle başardığını ve bizim en 

azından bazı doğru ahlâkî inançlara ve ahlâkî bilgiye sahip olacağımızı savunur. Yani 

realizmin ahlâk epistemolojisinde karşılığı bilişselciliktir.509 Ahlâkî realizm, ahlâkî 

niteliklerin ve ahlâkî yargıların metafizik statüsü hakkında bir tezdir. Dış dünya hakkındaki 

realist bir anlayış, bilimin veya sağduyu fiziğinin iddialarının, bizim kendisini bilmemizden 

bağımsız olarak var olan bir dış dünyayı betimleyen iddialar olduğunu kabul eder. Bu yüzden 

bilimsel terimlerin dünyanın reel niteliklerine referansta bulunduğunu ileri sürer. Benzer 

şekilde ahlâkî realizm, ahlâkî yargıları, kişilerin, eylemlerin veya kurumların, bizim ahlâkî 

teorimizden bağımsız olan ahlâkî niteliklerini betimleyen ahlâkî iddialar olarak literal 

anlamda almamızı ister. Buna göre ahlâkî ifadeler doğruluk değerine sahip önermeleri ifade 

ederler ve bu doğruluk bizim fikirlerimizden ve tutumlarımızdan bağımsızdır.510  

Ahlâkî realizme göre, biz tutumlarımızla, uzlaşımlarımızla, kültürümüzle aynen bir 

şekli kare veya üçgen yapamadığımız gibi, eylemleri de ahlâkî açıdan doğru veya yanlış 

yapamayız. Aksine, bizim ahlâkî tutumlarımız, keşfedilen iyilik ve doğruluğa yönelik 

yanıtlardan ibarettir. “X iyidir” şeklindeki ahlâkî bir yargıyı doğru kılan şey, ahlâkî realistlere 

göre,  X’in iyi olmakla sahip olduğu objektif nitelik veya karakteristiktir. Aynen “kâğıt sarı 

renklidir” yargısının doğruluğunun kâğıdın gerçekten renginin ne olduğuna bağlı olması gibi 

ahlâkî yargıların doğruluğu da onların objektif ahlâkî olguları doğru bir şekilde ifade edip 

etmemesine bağlıdır. Buna göre eğer dünyada hiçbir objektif değer niteliği olmasaydı, bizim 

bütün değer yargılarımız yanlış olurdu. Bütün değer yargılarının, onlara karşılık gelen objektif 

değerler olmadığından dolayı yanlış olduğunu ileri süren görüşe,  önceki bölümlerde geçtiği 

gibi,  “nihilizm” veya “hata teorisi” denilir. Böyle bir görüşe göre, ahlâkî konulardaki 

anlaşmazlıklar, aslında objektif açıdan renksiz olan bir dünyada bir şeyin renginin ne olduğu 

hakkındaki anlaşmazlıklar gibidir. Gerçekten renkli olmayan bir dünyada bir topun renginin 

sarı mı, kırmızı mı olduğu konusunda tartışan iki kişi de yanılmıştır, çünkü aslında topun 

hiçbir rengi yoktur. Aynı şey objektif açıdan değersiz olan bir dünyada, bir şeyin iyi mi, kötü 

                                                           
509Tropman, a.g.e., s.9; Brink, a.g.e., s.7; Landau, “Ethics as Philosophy”, s.209; Taylor, a.g.e., s.2; Edwards, 
“The Case Against Naive Subjectivism”, s.96; Landau  and Cuneo,  Foundations of Ethics,s.158; William H. 
Shav,” Intuition and Moral Philosophy”, American Philosophical Quarterly,Ed.By.Nicholas Rescher, Volume 
17, Number 2, New York 1980, s.132; Smith, “Realism”, s.15. 
510 Richard N. Boyd, “How To Be a Moral Realist”,  Foundations of Ethics, An Anthology, Ed. Russ-Shafer  
Landau and Terence Cuneo, Malden/USA 2007, s.163; John Kekes, “Moral Intuition”, American Philosophical 
Quarterly, Ed. Nicholas Rescher, Volume 23, Number 1, January, New York 1986, s.86. 
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mü olduğu hakkında tartışan kişiler için de geçerlidir. Bu iki kişi de yanılmıştır, çünkü onlar 

bir şeyin aslında sahip olmadığı bir niteliği ona atfetmeye çalışmaktadırlar.511 

Ahlâkî realizm genel realist metafiziğin özel bir durumu olarak ele alınabileceği gibi, 

diğer anti-realist veya bilişselci olmayan meta-etik görüşlerle karşılaştırılarak da karakterize 

edilebilir.512 Meta-etik görüşler daha genel metafizik görüşlerin özel durumları olarak 

görülebileceğinden, ahlâkî realizm, genel olarak metafizik realizmin özel bir türü olarak ele 

alınabilir. Her hangi bir disiplin hakkındaki realizm, o disipline ait belirli türden zihinden ve 

insan düşüncesinden bağımsız olguların bulunduğunu savunur.513 Buradaki bağımsızlık 

nedensel bir bağımsızlık değil, kavramsal ve metafizik bir bağımsızlıktır. Buna göre dış dünya 

hakkındaki olgular zihin tarafından oluşturulmazlar. Bütün realistler, belirli türden bizim 

onlara yönelik düşünce ve kanıtlarımızdan bağımsız olan olguların var olduğu metafizik 

iddiasında anlaşmaktadırlar. Yani realizme göre bizim bu olguların varlığına dair kanıtlarımız 

olan önermelerden, inançlardan veya duygu ve tutumlarımızdan,  metafiziksel veya kavramsal 

olarak bağımsız olan belirli türden olgular vardır. Bu iddia metafizik realizmin temel 

iddiasıdır. Bu şekilde anlaşılan realizmin karşısında en genel anlamda nihilizm ve “inşâcılık” 

(constructivism) yer alır. Her hangi bir konu hakkındaki nihilizm, o konuya ait belirli türden 

olguların varlığını reddeder. İnşâcılık ise belirli türden olguların varlığını kabul eder, fakat bu 

olguların onlara yönelik inançlar, yargılar veya tutumlar tarafından oluşturulduğunu ileri 

sürer.514 Ahlâkî realizmin geleneksel karşıtları da nihilistler, yine nihilist bir anlayışı 

benimseyen bilişselci olmayan teoriler ve inşâcı olarak değerlendirilebilecek olan sübjektif 

teorilerin savunucuları olmuştur.515 

Realist ve inşâcı metafizik tezler, doğruluk hakkında da realist ve kurgucu tezleri ayırt 

etmeyi olanaklı kılar. Doğruluğun olgularla uyuşma olduğu kabul edilirse, realizm olguların 

kanıttan bağımsız olduğunu savunduğundan, doğruluğun da kanıttan bağımsız olduğunu kabul 

edecektir. İnşâcılık ise, söz konusu olguların kanıt ve inançlar tarafından oluşturulduğunu 

kabul ettiğinden, doğruluğun kanıt bağımlı olduğunu savunacaktır. Çünkü kurguculuğu 

savunanlar temellendirme konusunda tutarlılık anlayışını benimserler. Buna göre olgular 

                                                           
511 Lake, “Introduction”, The Right and The Good, s.xi. 
512 Brink,  a.g.e., s.14. 
513 Carson, Value and Good Life, s.182. 
514 Brink,  a.g.e., s.16. 
515 Boyd, a.g.m., s.163; Smith, a.g.m., s.15. 
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tutarlı inançlar tarafından oluşturulur ve doğruluk inançların tutarlılığı tarafından belirlenir.516 

Bu durumda genel olarak ahlâkî realizmin metafizik iddiaları şu şekilde belirlenebilir:517 

1. X türünden ahlâkî olgular ve doğrular vardır. 

2. Bu ahlâkî olgu veya doğrular onlara yönelik kanıt veya inançtan bağımsızdır. 

Bu iki öncül ahlâkî realizmin yeterli ve zorunlu şartlarını karşılamasa da, onun özünü 

oluşturur. Realizmin bu iki temel öncülü ahlâkî anti-realizmin geleneksel şekilleri olan 

nihilizm, bilişselci olmayan teoriler ve inşâcılığı reddeder.518  

Ahlâkî inşâcılık da genel anlamdaki inşâcılıkla benzer şekilde ahlâkî olguların veya 

doğruların bizim ahlâkî inançlarımız tarafından oluşturulduğunu ileri sürer. Buna göre ahlâkî 

kurguculuğun temel tezleri, genel olarak kurguculuğun özel bir durumu olarak şu şekilde 

formülleştirilebilir: 

1.  Ahlâkî olgular ve doğrular vardır 

2.  Bu olgular ve doğrular onlara yönelik kanıt ve inançlar tarafından oluşturulur. 

Kurguculuğun rölâtivist olan ve olmayan türleri ayırt edilebilir. Rölâtivist kurguculuğa 

göre ahlâkî bir yargının doğruluğu sırf ona inanan kişi veya toplum için geçerli olacaktır. 

Rölâtivist olmayan kurguculuk ise, idealize edilmiş bazı koşullar içerisinde kabul edilmiş olan 

inançların doğru olduğunu savunmaktadır.519 “İdeal Gözlemci” teorisi diye isimlendirilen 

ahlâk teorileri bu tür görüşlere örnek gösterilebilir.  

Ahlâkî realizm, ahlâkî iddiaların literal bir şekilde (olduğu gibi) yorumlanması 

gerektiğini, ahlâkî olguların bulunduğunu ve ahlâkî hükümlerin bu olguları belirtmeyi 

amaçladığını ve önermeleri ifade ettiğini ileri sürer.520 Bu durumda etik, olgu durumları ile 

ilgilendiği ve ahlâkî iddialar doğru veya yanlış olduğu için objektiftir. Fakat ahlâkî realizm 

etiğin, herhangi bir kişinin neyin doğru olduğu neyin yanlış olduğu konusundaki 

inançlarından ve tutumlarından bağımsız olan olgularla ilgilendiğini kabul etmekle ikinci tür 

bir objektifliği daha savunmuş olur. Birinci tür objektiflik, ahlâkî realizmi nihilizm ve 

bilişselci olmayan teorilerden ayırır. İkinci tür objektiflik ise ahlâkî realizmi kurguculuktan 

ayırır.521 

                                                           
516  Brink, a.g.e., s.17. 
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518  Brink, a.g.e., s.17. 
519 Brink,  a.g.e., s.20. 
520 Tropman, a.g.e., s.1. 
521  Brink,  a.g.e., s.20. 



123 

 

Genel olarak ahlâkî sezgiciler realist bir ahlâk anlayışını savunmuşlardır. Örneğin 

sezgiciliğin en önemli temsilcilerinden olan Ross’a göre bizim günlük ahlâkî söylemlerimizde 

ahlâkî realizm ve objektivizm varsayılmaktadır. Ona göre örneğin biz bazı şeylerin değerini 

ancak onlara dikkat ederek ortaya çıkarabilsek de, onların bu değere biz onlara dikkat 

etmeden önce de sahip olduğunu düşünürüz. İyi olduğunu düşündüğümüz bu şeylere yönelik 

duygularımızı onlara değer atfedici olarak değil, onların sahip olduğu değere yönelik bir 

karşılık olarak, ahlâkî yargıları da objektif değersel olguları ortaya çıkarmayı hedefleyen, 

ahlâkî inançların bir ifadesi olarak düşünürüz. Ross’a göre değeri obje ile nesne arasındaki bir 

ilkişkiye veya ilişkisel bir niteliğe indirgemeye yönelik girişimler (örneğin Perry’nin değer 

teorisi) yanlıştır. Çünkü bizim veya başka bir öznenin ilgi duymadığı halde değerli 

olduğundan emin olduğumuz veya ilgi duyulduğu halde değersiz olan birçok şey vardır. Ona 

göre, iyi ona sahip olan objelerin objektif bir niteliğine referansta bulunur. Ahlâk 

fenomenolojisi ve günlük ahlâkî söylem ahlâkî realizmi destekleyecek şekilde işlemektedir.522 

Brink’in belirttiği gibi, ahlâkî realizmi destekleyen birçok düşünüm türü olsa da onun 

doğruluğunun açıklığı, onun ahlâkî sorgulamanın konumunu ve doğasını en iyi şekilde 

açıklayabilmesinden kaynaklanır. Ahlâkî konularda tartışma ve kanıt sunma durumlarında biz, 

ne tür şeylerin değerli, övgüye değer, zorunlu vb. olduğunu ortaya çıkarmaya çalışırız. Belirli 

ahlâkî zorunlulukları kabul ederiz ve eğer bunlara karşı duyarlı isek, onlar bizim 

davranışlarımızı ve irademizi zorlar. Yine biz, insanların ahlâkî açıdan yanlış yapabileceğini 

ve bazı insanların ahlâkî açıdan diğer insanlardan daha hassas olduğunu düşünürüz. Bütün 

bunlar ahlâkî realizmi destekleyen olgulardır.523 

Objektif Bir Değer Anlayışı 

Değerin doğası konusundaki görüşler genel olarak objektif ve sübjektif değer teorileri 

olarak iki ana başlık altında değerlendirilir. Objektif değer anlayışı, şeylerin değerinin onların 

ürettiği hazdan veya onların isteğin objesi olup olmamasından bağımsız olduğunu savunur. 

Sübjektif değer anlayışı ise bir şeyin değerinin bireyin geçici psikolojik durumları tarafından 

belirlendiğini veya bireyin isteğinin objesi olmasına bağlı olduğunu savunur. Bir şeyin değerli 

olmasının bir insanın psikolojik durumlarına bağlı olduğunu ileri süren sübjektif değer 

teorilerinin hazcılık ve istek-tatmin teorileri şeklinde iki ana türü ayırt edilebilir.524  

Değerlerin doğası hakkındaki modern teorilere büyük ölçüde, sübjektif anlayışlar 

hâkim olmuştur. Onun bu kadar yaygın kabulü onun basitliğine ve bütün insanların âşinâ 
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olduğu bir takım olguları gerekçe sunmasına dayandığı söylenebilir. Örneğin, herkes hazzın 

iyi, acının ise kötü olduğunu düşünür. Buna karşılık objektif teoriler daha metafiziksel 

olduğundan onların kabulünün daha zor olduğu düşünülmektedir. Hâlbuki objektif değer 

teorilerinin metafizik kabuller içermesi onun yanlış olduğunu göstermez. Hazcılık ve ona 

benzer sübjektif teoriler, mutluluğu sadece bir takım duyusal zevklerle sınırlandırdıkları için 

reddedilmelidir. Bazı hazlar değerli, bazıları ise değersizdir. Fakat tek değer olarak hazzı 

kabul ettiğinden hazcılığın kendisi yanlıştır. Çünkü tek değerli şey haz değildir. İnsanlara 

büyük acılar çektiren bir takım sapık, sadist hazların var olması, yine haz miktarı eşit olsa bile 

bazı hazların diğerlerinden daha değerli olduğunun açık olması, tek başına hazzın değerli 

olmadığını göstermeye yeterlidir. 525 Aynı şekilde, Brink’in de belirttiği gibi bir kişiyi, ona 

bütünüyle haz verecek bir makinanın icat edildiğini, ona girdiği zaman hayattan kopup, 

bütünüyle acısız bir haz tecrübesi yaşayacağını söylesek, aklı başındaki bir kişi bu makina 

hayatını kabul etmeyecektir. Bu da insanların aslında aradığı tek şeyin bir takım duyusal 

hazlar olmadığını, onların içerisinde acı bulunsa da bazı değerleri keşfetme veya üretmenin, 

bir kişilik olarak yaşamanın mümkün olduğu bir dünyayı tercih ettiklerini gösterir.526 

Bir şeyin değerli olmasını onun bir isteği tatmin etmesine bağlayan, istek tatmin 

teorileri de hatalıdır. Çünkü bu teori olguları ters çevirmektedir. Biz bazı şeyleri istediğimiz 

için onlar değerli olmazlar, aksine onların değerli olduklarını düşündüğümüz için biz onları 

isteriz. Buna ilaveten insanların bütün istekleri değerli de değildir.527 Dolayısıyla ırkçı istekler 

gibi kötü isteklerin tatmini de değerli olmayacaktır. Bazı isteklerin ise değer açısından hiçbir 

önemi yoktur. Diğer yandan istek tatmin teorileri bir kişinin istekleri çatıştığında hangisine 

öncelik vermesi gerektiğini de açıklayamaz. Bunu açıklayabilmek için objektif değerlerin var 

olduğunu kabul etmek gerekir. Çünkü bu durumda daha yüksek değerlere yönelen isteklerin 

her zaman öne alınması gerektiği sonucu açığa çıkacaktır. Hâlbuki sübjektif teoriler 

isteklerden önce bu tür objektif değerlerin varlığını kabul etmemektedir.528 Bütün bu 

gerekçeler hazcılık ve istek-tatmin teorileri gibi sırf sübjektif değer teorilerinin yanlışlığını 

ortaya koyar. 

                                                           
525 Moore, Principa Ethica, s.42; Ewing, a.g.e., s.42. 
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yaşamla, 49 yıllık her yılı aynı miktarda haz içerecek, fakat bu hazzın sadece maddi zevklerden değil, bunun 
yanında entelektüel ve estetik tecrübe, sevgi ve sosyal ilişkilerden de elde edildiği bir hayatı karşılaştırarak 
açıklar. Ona göre eğer hedonizm ve yararcılık kabul edilirse birinci seçeneğin kabul edilmesi gerekir, çünkü o 
seçenek bir yıl fazla haz sunmaktadır. Hâlbuki ikinci seçeneğin tercihe daha layık olduğu gayet açıktır. 
Bkz.Ewing, Ethics, s.43. 
527 Moore, a.g.e., s.40. 
528 Brink, a.g.e., ss.226-229. 
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Değerler hakkındaki klasik objektif görüşe göre, sübjektif teorilerin aksine, değerler 

insanların ilgi ve isteklerinden bağımsız olarak var olurlar. Objektif değer anlayışlarına göre 

bütün insanlar için, her zaman geçerli olan değişmez değerler vardır. Örneğin, Platon ve onun 

takipçileri olan düşünürler, genel olarak sezgiciler böyle bir objektif, değişmez ve bağımsız 

değer niteliklerinin olduğunu savunmuştur. Örneğin Moore, kendiliğinden iyiyi, onun dışında 

ona ilgi duyacak bir özne veya başka hiçbir olgu olmasaydı dâhi değerli olan şey olarak 

açıklamıştır.529  

Sezgiciliğin en önemli temsilcilerinden Ross da sübjektif değer teorilerini reddederek 

objektif bir değer anlayışını benimsemiştir. Ross’a göre değer, objelerin bir takım doğal 

niteliklerine bağlı olan, objektif bir sonuçsal niteliktir. Perry gibi düşünürlerin değerin aynen 

çekicilik, yoruculuk gibi bir takım ilişkisel niteliklerle benzer olduğunu düşünerek onun da 

sübjektif, ilişkisel bir nitelik olduğunu düşünmesi hatalıdır. Çünkü Ross’a göre bu niteliklerin 

objeye ait olmayan sübjektif nitelikler olduğu apaçıktır, hâlbuki değerin bu nitelikler gibi 

olduğunu söylemek bu kadar kolay değildir. Sübjektif teorilerin yaptığı gibi, bizim bir şeye 

yönelik olumlu duygumuzun onun değerini oluşturduğunu söylemek değerlendirme olgusunu 

tersine çevirmektir. Çünkü biz değerli şeyleri onların değerli olduğunu düşündüğümüz için 

beğeniriz, isteriz. Bu durumlarda bile, biz onu sevmesek de onun değerli olduğunun 

farkındayızdır.530 

Ross, değerin objelere ait bir nitelik olduğunu savunmuş ve bu konuda Moore’un 

“kendiliğinden değer”(intrinsic value) konusundaki görüşlerini büyük ölçüde kabul etmiştir. 

Buna göre, bir şeyin kendiliğinden değer olması, o şeyin bu değerinin kendi doğasından 

kaynaklanması ve bu değere sahip olma süresinin tamamen ona bağlı olması anlamına gelir. 

Dolayısıyla, bu şeyin söz konusu değere bazen sahip olup bazen olmaması, bazen az bazen 

çok sahip olması imkânsızıdır. Ayrıca, eğer bir şey bir türden kendiliğinden değere sahipse 

doğal özellikleri açısından onunla bütünüyle aynı olan her hangi başka bir şeyin de aynı 

değere aynı derecede sahip olması gerekir. Buradaki zorunluluk mantıksal veya nedensel bir 

zorunluluk değil, bir anlamda metafizik bir zorunluluktur.531 Ross’a göre değer her ne kadar 

bir nitelik olsa da o, objelerin doğasını oluşturan içsel bir nitelik değil, bu içsel doğaya bağlı 

                                                           
529 Bkz.Moore, Ethics, New York 1952, Chapter VII; Pojman, a.g.e.,  s.68; Doğan Özlem, “Değerler Sorununda 
Nesnelcilik ve Öznelcilik Tartışması Üzerine”, Bilgi ve Değer Sempozyumu Bildirileri, Ed. Şahabettin Yalçın, 
Ankara 2002, s.283; George H.  Moulds, “Absolute Values Rediscovered”, The Journal of Value Inquiry, 
Volume VI, Carbondale 1971, s.202. 
530 Ross, The Right and The Good, s.89.  
531 A.g.e., s.114. 
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olan sonuçsal bir niteliktir. Bu sonuçsallık ayrıca söz konusu objenin içsel niteliklerininin 

sadece bir kısmının sonucu değil, onun bütün niteliklerinin toplamının bir sonucudur.532  

Ross’a göre sübjektif teorilerin bir örneği olan ve bir şeyin değerini onun her hangi bir 

özne ile her hangi bir ilişkisinden ibaret gören ilişkisel değer anlayışı kabul edildiğinde, 

aslında hiçbir şey kendinde değerli olmayacak, onun değeri her zaman başka olgulara ve 

ilişkilere bağlı olacaktır. Eğer bir şey kendisinden elde edilen bir çıkar ilişkisinden dolayı 

değer kazanıyorsa, onun kendinde bir değeri olmayacak onun değeri her zaman ödünç alınmış 

bir değer olacaktır.533 Bu tür psikolojik değer teorilerine göre, bir şeyin değerli olduğu 

söylenilince ya, o şeyin ilgi veya ihtiyacın objesi olmak sayesinde ekstra bir değer niteliği 

kazandığı söylenecek veya söz konusu objenin ilgi veya ihtiyacı tatmin etmek dışında hiçbir 

ekstra değerinin olmadığı, onun değere sahip olmasının ilgi objesi olma ötesinde bir 

anlamının olmadığı söylenecektir. Ross’a göre, birinci görüş benimsendiğinde bu ekstra değer 

niteliğinin ne olduğu ve nasıl olduğu soruları hâlâ açık kalacaktır. İlgi objesi olmak ve değerli 

olmak arasındaki ilişkinin mantıksal mı, ontolojik mi olduğu soruları da cevap bekleyecektir. 

İkinci yoruma göre ise değerli olmak ve ilgi objesi olmanın tamamen aynı şeyi ifade ettiği 

söylenecektir ki bunun yanlışlığı açıktır. Çünkü biz bir şeyin değerli olduğunu söylerken, 

onun bizlerde belirli istek veya ilgileri uyandırdığını değil, onun kendiliğinde bir değere sahip 

olduğunu düşünürüz. Bizim bazen bir şeyin değerini ortaya çıkarmak için ona dikkat 

etmemiz, ilgi göstermemiz gerekebilir, fakat bazen böyle bir yoğunlaşma sonucunda o şey 

eğer gerçekten değerli ise ona söz konusu değeri atfetmeye yönelik bir zorunluluk hissederiz. 

Bu da söz konusu şeyin bizim ona yönelik ilgi ve dikkatimizden önce de değerli olduğunu 

gösterir. Ayrıca bizim kendilerine yönelik ilgi ve isteklere sahip olduğumuz halde değersiz 

olan birçok şey vardır. Eğer değerli olmak ve ilgi objesi olmak bütünüyle aynı şeyler olsaydı 

bu iki durum çelişkili olurdu. Dolayısıyla, Ross’un vurguladığı gibi, değeri bu tür psikolojik 

bir ilişki durumu ile özdeşleştirmek yanlıştır. Değerli bir şey insanlarda bir takım duygu veya 

ilgiler uyandırabilir, fakat bu olgu, o şeyin değerinin bu duygu veya ilgi tarafından 

oluşturulduğunu veya ondan ibaret olduğunu göstermez.534 

Ross’a göre değeri bu şekilde herhangi bir duygu veya ilginin objesi olmakla 

özdeşleştiren teorilere yönelik başka bir itiraz, söz konusu ilgi veya duygunun sahibinin kim 

olduğu sorulduğu zaman ortaya çıkacaktır. Bu öznelerden her birisi için itirazlar 

yapılabilecektir. Örneğin bu duygu veya ilginin öznesinin (a) her hangi bir kişi, (b) objenin 

                                                           
532 A.g.e.,  ss.120-122. 
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değerli olduğuna hükmeden kişi, (c) belirli bir sınıftan insanların bir çoğunluğu, (d) genel 

olarak insanların bir çoğunluğu, (e) tüm insanlar, olduğu şeklinde farklı görüşler olabilir. 

Ross’a göre birinci görüşü kabul edenler için şu itirazlar yapılabilir: 

1. Herhangi bir kişi, bir objeye yönelik duygusundan kuşku duymaksızın, o şeyin 

değerli olup olmadığından kuşku duyabilir. Bu da kişisel duygu ile değerin aynı şey 

olmadığını gösterir. 2.  Eğer bir kişi “x değerlidir” derken ona yönelik olumlu bir duygu 

beslediğini, başka bir kişi yine aynı şey için “x değersizdir” derken ona yönelik olumsuz bir 

duygu durumuna sahip olduğunu ifade ediyorsa bu her iki yargının da aynı anda doğru 

olabilmesi mümkündür. Fakat aynı şeyin aynı anda hem değerli olmasının hem de değersiz 

olmasının saçma olduğu açıktır. 3. Biz bazı şeylere daha önce ilgi duymazken sonradan 

onlardan hoşlanmaya başlayabiliriz. Bu durumda biz bir şeye yönelik olumlu bir duyguyu 

daha önce hissetmezken sonradan hissetmeye başlayınca, bu objenin daha önce değersiz iken 

birdenbire o anda değerli olduğunu söylemek son derece saçmadır. Bu olgunun doğru 

yorumu, söz konusu obje daha önce de değerli olmasına rağmen bizim onun değerini daha 

önce kavrayamazken sonradan keşfedebildiğimizdir. Bu da değerin, objeye yönelik duygu 

durumlarından bağımsız olduğunu gösterir. 4. Bir şeyin değerini cahil, aptal, ahlâksız bile olsa 

her hangi bir insanın duygu durumu tarafından belirlendiği görüşü son derece saçma ve aynı 

zamanda tehlikelidir. Değerin bu tür şahsî veya sübjektif eğilimlerden bağımsız, daha objektif 

bir zemine dayanması gerekir. Aksi taktirde ortaya, en iğrenç ve insan hayatı için son derece 

zararlı şeylerin de değerli olduğunu söylemenin makul görüldüğü, değer yozlaşması diye 

isimlendirilebilecek olan bir durum ortaya çıkacaktır.  Ross’a göre söz konusu öznenin birinci 

dereceden özne olduğu şeklindeki (b) görüşüne de,  yukarıdaki birinci itiraz yöneltilebilir. 

Eğer ben “x değerlidir” derken, ona yönelik bir duygu durumumu ve bir başkası “x 

değersizdir” derken kendi duygu durumunu anlatıyorsa ortada bir çelişkinin olmaması 

gerekirdi, fakat aynı şey hakkında birbirine karşıt yargıların aynı anda kabul edilmesi 

çelişkilidir. Bu görüşe yine yukarıdaki üçüncü itiraz da yöneltilebilir.535 

 Ross’un belirttiği gibi yukarıdaki (c) görüşü doğru olsaydı, farklı gruplara ait iki kişi 

eğer aynı şeyler hakkında farklı değersel yargılarda bulunsalardı onların çelişki veya 

anlaşmazlık içerisinde olmamaları gerekirdi. Hâlbuki onlar aynı şey hakkında karşıt görüşleri 

benimsedikleri için gerçek bir anlaşmazlık içerisindedirler. Yine çoğu zaman insanlar bir 

şeyin değerli olup olmadığını her hangi bir toplumun veya grubun çoğunluğunun ona yönelik 

tutumunu göz önünde bulundurmadan bilebilir. (c) ve (d) görüşlerine de yukarıdaki ikinci 
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itiraz aynı şekilde yöneltilebilir. Ross’a göre sübjektif teorilerin, objeye yönelik psikolojik bir 

duygu durumu yerine zihinsel bir durumu koyan türleri daha fazla eleştiriye açıktır. Bu tür 

teorilere göre bir şeyin değerli olması değişik öznelerin onun değerli olduğunu 

düşünmesinden ibaret olacaktır. Düşünceler duygulardan farklı olarak bir doğruluk değerine 

sahip olduğundan,“x’in iyi olduğunu düşünmek”  X’in gerçekten iyi olduğunu göstermez. 

Eğer bu düşünce yanlış ise X iyi değildir. Yok, eğer bu düşünce doğru ise bu durumda X’in 

iyiliğinin bu düşünceden bağımsız olması gerekir. Dolayısıyla bir şeyin değerli olmasının her 

hangi bir öznenin onun değerli olduğunu düşünmesi ile özdeş olduğu görüşü son derece 

saçmadır.536 Ross’un sübjektif teorilere yönelttiği bu eleştirilerin yanı sıra, Ewing’in 

vurguladığı gibi, insanların ilgi veya isteklerinin bazen ahlâkî açıdan kötülüğü apaçık olan 

nesnelere yönelik olduğu olgusu ve yine bir şeyin değeri ile ona duyulan ilginin orantısızlığı 

olgusu da sübjektif değer teorilerinin yanlış olduğunu gösterir.537 

Maalesef, günümüz modern toplumlarının genel ahlakî bunalımının veya 

duyarsızlığının arkasında sübjektif bir değer anlayışının yer aldığını söylemek mümkündür. 

Modern çağın insanlarının birçoğunu gözlemlediğimizde onların,  “ben sevdim öyleyse bu 

değerlidir, benim toplumum bunu onaylıyor öyleyse bu doğrudur, ben bundan zevk alıyorum 

öyleyse en doğru seçenek budur” vb. anlayışı ile hareket etmekte olduğunu ve bunun 

sonucunda ortaya en aşağılık davranışların erdem olarak görüldüğü, insan onuruna 

yakışmayan bir takım düşüklüklerin utanma duygusu olmadan sergilendiği, hatta utanma 

duygusu taşıyanların çağdışı görüldüğü, hiçbir insana en ufak faydası söz konusu olmayan bir 

takım şeylerin hayatın en büyük gayesi haline getirildiği bir manzara çıkmaktadır. Hâlbuki 

insanların ve çağların değiştiremeyeceği mutlak, objektif değerler vardır, bu değerler 

insanların ilgi, istek, yaşam tarzı ile değil, insanların tercih ve istekleri objektif değerlerle 

belirlenmelidir. Evrenin her alanında mutlak bir şekilde geçerli olan bir yasa olduğu gibi, 

insanlar için geçerli olan değişmez bir değer ve ahlâk sisteminin olması da kaçınılmazdır. 

İnsan kendi haysiyetini ve insan olarak geleceğini bu değerler sistemine göre yaşamayı 

başardığı oranda garanti altına alabilecektir. Aksi taktirde, Cenab-ı Hakk’ın ona atfettiği 

şerefli konumu yitirecek, hayvanlardan daha aşağı bir konuma düşecek, belki bu düşüşün 

farkında bile olamayacak, kendisini “uydurma” değerlerle ve başarılarla avutup duracaktır. 
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B.Ahlâkî Olgu ve Niteliklerin Doğası Konusunda Naturalist ve İndirgemeci 
Olmayan Bir Metafizik Anlayış  

Ahlâkî realizm kabul edilince önümüze söz konusu reel ahlâkî olgu ve niteliklerin 

doğasının nasıl olduğu ve onların ahlâkî alana ait olmayan niteliklerle ilişkisinin nasıl olduğu 

soruları çıkmaktadır.538 Bu soruya cevap olarak temelde üç görüşün olduğunu görmekteyiz: 

naturalizm, süpernaturalizm ve naturalist olmayan  (non-naturalism) görüş. Naturalizm, ahlâkî 

olguları doğal olgularla özdeşleştirmektedir. Supernaturalizm ise onların doğaüstü nitelik ve 

olgular olduğunu savunur. Supernaturalizmin indirgemeci türleri, ahlâkî nitelikleri Tanrı’nın 

iradesi ile ilgili kavramlara indirger. Bu tür ahlâk teorilerine “Kutsal Buyruk Teorisi” (Divine 

Command Theory) veya “Teolojik İradecilik” (Theolojical Voluntarism)  diye isimlendirilen 

teori örnek verilebilir. Bu tür teorilere göre ahlâkî önermelerin doğruluğu, Tanrı’nın istemesi 

veya onaylaması gibi olgular tarafından belirlenmektedir. Bu tür bir supernaturalist anlayış, 

ahlâkî niteliklerin başka bir niteliğe indirgenmesi noktasında naturalizmle uzlaşır ve onun 

maruz kaldığı itirazlara o da maruz kalmıştır. Supernaturalizmin indirgemeci olmayan türleri 

ise doğal niteliklere aşkın olan bir takım ahlâkî niteliklerin bulunduğunu, fakat bunların başka 

bir supernaturel niteliğe indirgenemez, kendi başına bir tür olduğunu savunurlar. Bu tür bir 

supernaturalizm ile genel anlamda sezgicilerin savunduğu naturel olmayan (non-naturalist) 

görüş arasında çok fazla bir fark yoktur.539 Aslında yukarıdaki üç realist görüşten hepsi 

bilişselciliği, yani ahlâkî ifadelerin objektif bir doğruluk değerine sahip olduğunu kabul 

ettiğinden, onlar arasındaki tartışmanın ahlâkî yargıların doğruluk koşulları hakkındaki bir 

tartışma olduğu söylenebilir. Bilişselci bir meta-etik teorinin yapması gereken, söz konusu 

ahlâkî yargıları doğru veya yanlış kılan ahlâkî olguların doğasını açıklamaktır. Bilişselci 

olmayan bir teorinin görevi ise, bizim ahlâkî ifadelerimizin, aslında öyle olmadığı halde, 

neden sanki objektif değere sahipmiş gibi gözüktüğünü açıklamaktır. Fakat hangi görüş 

benimsenirse benimsensin, kabul edilen metafizik görüşle ahlâkî tecrübe ve düşüncelerin 

fenomenolojisini bağdaştırmak, onları tutarlı bir şekilde uzlaştırmak gerekecektir.540 Daha 

önceki bölümlerde geçtiği gibi özellikle anti-realist teorilere yöneltilen eleştiriler bu teorilerin 

bu konuda başarısız olduğunu ortaya koymuştur. 

Kendi başına ahlâkî realizm ahlâkî olguların doğası ve onların ahlâkî alana ait 

olmayan olgularla ilişkisi konusunda çok az şey söyler.541 Sezgicilerin savunduğu naturalist 
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539 Darwall, Philosophical Ethics, s.40. 
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olmayan görüş metafizik bir doktrindir. Bu doktrine göre doğal niteliklere indirgenemez olan, 

örnekleri mevcut bir takım reel ahlâkî nitelikler vardır. Dolayısıyla bu doktrin, en geniş 

anlamıyla hiçbir ahlâkî realitenin bulunmadığını savunan bütün nihilist teori türlerinden 

ayrılır. Naturalist olmayan görüş, naturalizmden ise söz konusu ahlâkî niteliklerin doğal 

niteliklere indirgenemez olduğunu savunmakla ayrılır. Bu iki sınırlama dışında naturalist 

olmayan görüş ahlâkî niteliklerin tam doğası hakkında birçok metafizik teori ile 

uzlaşabilirdir.542 

Sezgici görüşü savunan düşünürlere göre, iyinin kendisi şeyleri karakterize ettiğinden 

onun kendisi bir cevher değildir. İyi tipik olarak bir sıfat olarak kullanılır. Yine iyi bir ilişki de 

değildir. Örneğin Ross, iyiyi bu tür ilişkisel bir nitelik olarak açıklamaya çalışan teorileri 

reddeder. Ona göre böyle bir görüş, bir şeyin kendiliğinden iyi olması olgusunu ortadan 

kaldıracaktır. Bu durumda, Ross’a göre iyi hakkında söylenilebilecek en doğru şey, onun 

sonuçsal bir nitelik olmasıdır. Ona göre bir şeyin, yeşillik, sertlik vb. doğal nitelikleri onun 

ayırt edici ve oluşturucu yüklemleri iken, bu şeyin ahlâkî nitelikleri bu doğal niteliklere bağlı 

olan sonuçsal yüklemleridir.543 Yine Moore’un da naturel olmayan bir niteliği bir şeyin doğal 

niteliklerine bağlı olan, fakat onun özsel doğasını betimlemede fonksiyonu olmayan bir nitelik 

olarak anladığı söylenebilir.544 

Ross, nitelik kelimesini bir şeyin objektif olarak sahip olduğu özellikler anlamında 

kullanır. Niteliğin çok değişik kullanımları vardır. Örneğin, fiziksel nitelikler, eğilimsel 

(dispositional) nitelikler, sayıların nitelikleri, mantıksal nitelikler vb. Bir nitelik söz konusu 

objenin objektif bir karakterini ifade eder. Böylece iyiyi bir nitelik olarak açıklamakla, Ross, 

iyinin objektif olan ve objektif olmayan türden diğer bazı açıklamalarını dışlamış ve iyiye 

referansta bulunan ifadelerin dünya hakkında bilgi verici olduğunu kabul etmiş olmaktadır.545  

Ahlâkî realizmi savunan birçok çağdaş ahlâk felsefecisi, naturalizmi benimsemiştir. 

Çünkü ahlâkî niteliklerin doğal niteliklerden ibaret olduğu görüşü bilimsel dünya görüşü ile 

uzlaşabilirdir. Fakat başta Moore ve Ross olmak üzere, ilk sezgiciler de dâhil bütün sezgiciler 

ahlâkî niteliklerin naturel olmayan nitelikler olması gerektiğini, ahlâkî iyilik ve doğruluğun 

basit, başka niteliklere indirgenemez nitelikler olduğunu savunmuşlardır.546 Moore, Ross, 

                                                           
542 Landau, “Ethics as Philosophy”, s.210. 
543 Ross, a.g.e., s.121; McCloskey, a.g.e., s.118. 
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Broad, Ewing gibi sezgiciler naturel olmayan, başka bir niteliğe de indirgenemez olan ahlâkî 

niteliklerin bulunduğunu kabul etmekle beraber bu niteliğin hangisi olduğu konusunda farklı 

düşünürler. Bu konuda Moore bu naturel olmayan niteliğin iyilik niteliği olduğunu, Broad 

uygunluk (fittingness) olduğunu, Ross ise hem iyiliğin hem de doğruluğun biricik ve 

indirgenemez nitelikler olduğunu savunmuştur.547 Daha önceki bölümlerde geçtiği gibi 

Moore, Principa Ethica isimli eserinde iyiliğin basit, tanımlanamaz bir nitelik olduğu 

görüşünü savunmuş ve iyiliği bir takım naturalist niteliklerle özdeşleştirmeye çalışan teorileri 

reddetmiştir.548 O doğal bir nitelik ile fizik, sosyoloji veya psikoloji gibi doğal bilimlerin 

inceleme alanına giren nitelikleri kastetmiş ve iyiliğin böyle bir nitelik olmadığını ileri 

sürmüştür. Moore’dan bu yana mantıksal pozitivizmin etkisi ile naturel olmayan bir nitelik 

anlayışı gizemli, tuhaf bulunmuştur. Hâlbuki eğer naturel bir nitelik algı veya iç gözlem 

yoluyla bilinen bir nitelik olarak tanımlanırsa, naturel olmayan bir nitelik bu şekilde 

algılanmayan bir nitelik olacaktır. Bu durumda bir niteliğin naturel olan veya naturel olmayan 

bir nitelik olması epistemolojik bir sorun olacaktır. Bu tanıma göre naturel olmayan bir nitelik 

eskisi kadar tuhaf gelmeyecektir. Naturalist olmayan bir teori, temel ahlâkî doğruların, 

deneyden bağımsız olarak, apriori bir şekilde bilindiğini savunan bir teori olacak ve onun 

savunulabilirliği bu tür bir ahlâkî bilginin imkânına bağlı olacaktır.549 

Bu tanım açısından iyiliğin naturel bir nitelik mi, yoksa naturel olmayan bir nitelik mi 

olduğunu sorduğumuzda, Sterling’in belirttiği gibi onun naturel bir nitelik olmadığı çok 

açıktır. Çünkü ne algısal tecrübe ne de iç gözlem, bize iyilik niteliğini veremez. Bunun aksini 

savunmak için iyiliği naturel bir nitelikle özdeşleştirmeyi kabul etmek gerekir. Fakat biz 

ahlâkî tecrübelerimize baktığımızda iyilik hakkındaki yargılara yönelik tepkilerimizin, onun 

yerine konulan doğal nitelikler hakkındaki yargılardan çok farklı olduğunu görürüz. 

Sterling’in de vurguladığı gibi iyilik niteliği diğer naturel niteliklerin sahip olmadığı bir 

çekiciliğe, yönlendirici etkiye ve eylem için gerekçe sağlama kuvvetine sahiptir. Bu 

fenomenler iyiliğin naturel olmayan bir nitelik olduğu yönünde bir kanıt oluşturur.550  

Meta-etik teorileri ayırt etmede kullanılan, önemli sorulardan birisi, içerisinde iyi, 

kötü, doğru, yanlış kavramlarının ahlâkî anlamda kullanıldığı her hangi bir ahlâkî yargı analiz 

veya tanım yoluyla, aynı anlama sahip ve hiçbir ahlâkî terim içermeyen başka bir ifadeye 

indirgenebilir mi? sorusudur. Ahlâkî sezgicilik bunu reddeder. Sezgicilere göre, doğru ve 

temellendirilmiş ahlâkî yargılar, ahlâkî alana ait olmayan her hangi bir yargı veya ifadeye 
                                                           
547 Cohen, a.g.m., s.422. 
548 Moore, Principa Ethica, s.6. 
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132 

 

indirgenemez. Bu durumda sezgicilerin bizim sahip olduğumuzu söyledikleri ahlâkî bilgi de 

ahlâkî alan dışındaki olgulara yönelik bilginin her hangi bir türüne indirgenemez bir bilgi 

olacaktır.551 

Genel olarak etiğin otonom olduğunu savunan filozoflar, sezgiciler gibi ahlâkî 

terimlerin başka terimlerle tanımlanamaz olduğunu savunurlar. Etiğin otonom olduğunu kabul 

etmek onun sosyoloji veya psikoloji gibi her hangi bir disiplinin bir alt dalı olamayacağını 

savunmak anlamına gelir. Örneğin, eğer, toplumsal ahlâkî rölativizm görüşü doğru olsaydı, 

etiğin sosyolojinin bir alt dalı olduğu söylenebilir ve sosyolojinin metotları ahlâka da 

uygulanabilirdi veya eğer iyilik zevk vericilik doğal niteliği ile tanımlansaydı etik, psikoloji 

veya biyolojinin bir alt dalından ibaret görülebilirdi. Dolayısıyla yukarıdaki soruya olumsuz 

yanıt vermek, kısmen etiğin bu şekilde başka bir disipline indirgenmesinin reddedilmesinin ve 

bu suretle onun bağımsızlığını ve otonomluğunu ileri sürmenin bir yoludur. Bu anlamda 

sezgicilerin en önemli karakteristiklerinden birisi onların etiğin kendi başına, otonom bir alan 

olduğunu savunmalarıdır.552 Naturalistler gibi bilişselci tanımlayıcılar, bazı ahlâkî terim ve 

ifadelerin tanımlanabileceğini ileri sürmüştür. Fakat insanların üzerinde anlaştığı böyle bir 

tanım henüz sunulamamıştır. Bu da bu yöndeki çabaların sonuçsuz olduğunu göstermeye 

yeterlidir. Çünkü eğer ahlâkî terimler bir takım doğal terimlerle tanımlanabilseydi, bu konuda 

şimdiye kadar bir sonuca ulaşılması gerekirdi.553 

Ahlâkî Niteliklerin Doğal Niteliklere Bağlı Olduğu Fikri 

Ahlâkî olgu ve niteliklerle ahlâkî alana ait olmayan olgu ve nitelikler arasında nasıl bir 

ilişkinin olduğu sorusu çok tartışılan bir meta-etik sorudur.  Mackie gibi bazı anti-realist 

düşünürler bu ilişkinin mantıklı bir açıklamasının olamayacağı gerekçesiyle, doğal niteliklerin 

dışında hiçbir reel ahlâkî niteliğin olmadığını ileri sürerek, hiçbir objektif ahlâkî niteliğin 

bulunmadığı şeklindeki nihilist bir anlayışı savunmuşlardır.554 Naturalistler de ahlâkî 

nitelikleri doğal niteliklere indirgediklerinden bu soru onlar için problem teşkil etmemektedir. 

Çünkü onlara göre evrenin yapısında doğal niteliklerden ayrı olarak hiçbir ahlâkî nitelik 

yoktur. Bu anlayışa göre, ahlâkî nitelikler açısından söz konusu olan farklılıklar aslında ahlâkî 

alana ait olmayan doğal niteliklerdeki farklılıklardan ibarettir.  Naturalist teorilere göre ahlâkî 

niteliklerin doğal niteliklerle ilişkisi aynen su hakkındaki önermeler ve H2O hakkındaki 

                                                           
551  Garner and Rosen, a.g.e., s.272. 
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önermelerin ilişkisi gibidir. Yani ortada tek bir doğal nitelik, fakat iki farklı isim söz 

konusudur.  Buna göre, ahlâkî doğrularla ahlâkî alana ait olmayan doğruların bağıntılı olarak 

değişmesi bu şekilde açıklanabilecektir.555 Buna karşılık, ahlâkî sezgiciler geleneksel olarak 

naturalist olmayan bir görüşü savunmuşlar ve ahlâkî alana ait olan ve ahlâkî alana ait olmayan 

niteliklerin ilişkisini ahlâkî nitelik veya olguların naturel niteliklere bağlı olduğu 

(supervenience) veya onların sonuçsal bir niteliği olduğu şeklinde açıklamaya çalışmışlardır. 

Örneğin, Moore bir şeyin kendinde değerinin onun doğal nitelikleri değişmeden 

değişmeyeceğini ve doğal nitelikleri aynı olan şeylerin değerinin de aynı olacağını savunur.556 

Bu konuda Ross da, iyinin sonuçsal bir nitelik olduğundan bahsederken, bir şeyin iyiliğinin, o 

şeyin temel doğal karakteristiklerinin bir sonucu olduğuna ve eğer bu temel karakteristikler 

değişirse onun iyi olmaktan çıkacağına dikkat çeker. Bu suretle o, bir şeyin temel 

karakteristiklerine dikkat etmeden onun iyiliğinin kavranamayacağını kabul etmiştir.557  

Burada ahlâkî niteliklerin doğal niteliklere bağlı olması (supervenience) iki nitelik 

arasındaki, her ne zaman birisi ortaya çıksa diğerinin de ortaya çıkacağı şekilde yasa benzeri 

bir ilişki olarak anlaşılabilir. Bu ilişkiye göre, ahlâkî alan dışındaki nitelikler açısından 

bütünüyle özdeş olan iki şeyin ahlâkî nitelikleri açısından da özdeş olacağı ve bir şeyin doğal 

nitelikleri değişmeden, bu doğal nitelikler üzerine dayanan ahlâkî niteliklerinin de 

değişmeyeceği sonucu çıkmaktadır.558 Naturel niteliklerle ahlâkî nitelikler arasındaki bu 

zorunluluk ilişki mantıksal veya nedensel bir zorunluluk olmaktan ziyade, eşyanın tabiatına 

ait metafizik bir zorunluluk olarak anlaşılabilir. Buna göre dünyanın doğal düzeni, ahlâkî 

düzeni için bir temeldir; ahlâkî nitelikler bu ahlâkî alana ait olmayan nitelikler dolayısıyla 

oldukları gibidirler. Ve bu iki nitelik arasındaki ilişki de sezgisel olarak, doğrudan doğruya 

kavranılır.559 

Sezgiciliğin son zamanlarındaki savunucularından Huemer değersel niteliklerin 

değersel olmayan niteliklere bağlı olması fikrini, bir kanıtın mantıksal niteliklerinin onun 

içerdiği sembollerin düzenlenim ve anlamlarına bağlı olması fikrine benzeterek açıklamaya 

çalışır. Ona göre aynen bir kanıtın mantıksal niteliklerinin onun sembollerinin anlam ve 

düzenlenimleri tarafından belirlenmesi gibi bir eylemin ahlâkî nitelikleri de onun doğal 
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nitelikleri tarafından belirlenir. Aynen iki mantıksal kanıtın sembollerinin anlam ve 

düzenlenimi farklı olmadan geçerliliklerinin farklı olmasının mümkün olmaması gibi, iki 

eylemin, belirli doğal nitelikler açısından farklı olmadan ahlâkî doğrulukları açısından farklı 

olması da imkânsızdır. Neyin mantıksal açıdan zorunlu olduğunu belirlemek için hiçbir genel 

algoritmanın olmaması gibi, neyin ahlâkî açıdan doğru olduğunu belirlemek için de genel bir 

algoritma yoktur. Ona göre bu benzetme açısından mantık ve ahlâk arasındaki farklılıklar 

olabilir ve bu farklılıklardan birisi “ilk görünüşü itibariyle(prima facie)” doğruluk fikridir. 

Çünkü mantıkta bu tür bir doğruluk söz konusu değildir, mantıktaki çıkarımların her zaman, 

her koşulda doğru olması gerekir.560 

Bu konuda ahlâkî niteliklerle doğal nitelikler arasında kurulan bu metafizik ilişkinin 

tesadüfî bir ilişkiden ibaret olmadığını, bu ilişkinin zorunlu bir ilişki olduğunu savunabilmek 

için bir takım metafizik kabullerin gerekli olduğu kanaatindeyiz. Bu kabullerden en önemlisi 

bu ilişkinin Tanrı’nın ezelî iradesi tarafından belirlenmiş olmasıdır. Buna göre örneğin bir 

eylemin haksız yere acı çektirme doğal niteliğine sahip olması ile ahlâkî açıdan kötü olması 

arasındaki ilişkinin insanların kendilerinin ürettikleri ve aslında gerçekte olmayan bir ilişki 

değil, Tanrı’nın ezelî iradesi ile evrenin bir yasası olarak tayin ettiği bir ilişki olduğu 

söylenebilir. 

 

C. Objektif Ahlâkî Bilginin Kabulü ve Temelselci Ahlâkî Bilgi Anlayışı 

Aşağıdaki iki önerme meta-etik teorilerin konumunu belirlemede kabul veya redleri 

belirleyici olan önermelerdir ve genel olarak sezgiciler bu iki önermenin doğruluğunu kabul 

etmişlerdir561: 

1. Ahlâkî yargılar objektif olarak doğru olabilir. 

2. Objektif ahlâkî bilgi mümkündür. 

Eğer bir kişi bir önermeyi biliyorsa, o önerme doğrudur, benzer şekilde eğer bir kişi P 

hakkında objektif bilgiye sahipse, P objektif olarak doğrudur, şeklinde çok bilinen felsefî bir 

kabul vardır.562 Buna göre eğer bir kişi yeryüzünün kabaca küre şeklinde olduğuna dair 

objektif bir bilgiye sahipse, yeryüzünün kabaca küre şeklinde olduğu objektif olarak 

doğrudur. Aynı şekilde, bir kişi acı çeken birisini kurtarmanın, ahlâkî açıdan doğru olduğunu 

objektif olarak biliyorsa, “acı çeken bir insanı kurtarmak ahlâkî açıdan doğrudur” önermesi 
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objektif olarak doğrudur. Bu ilkeyi, bir kişinin P hakkındaki bilgisinin, P’yi doğru kıldığı 

şeklinde yanlış anlamamak gerekir. Bu ilke şu şekilde anlaşılmalıdır: P’nin doğruluğu bir 

kişinin ona dair bilgisinin zorunlu koşuludur. P doğru olmadıkça bir kişinin P’yi bildiği 

söylenemez. P’nin doğruluğu, onun şeylerin gerçeklikte oldukları gibi olduğunu belirtip 

belirtmediği olgusuna bağlıdır. Dolayısıyla, sezgiciliğin ahlâkî bilgi hakkındaki iki tezi 

birbiriyle bağlantılıdır. Eğer ahlâkî bilgi mümkünse, ahlâkî yargıların objektif olarak doğru 

veya yanlış olabilmesi gerekir veya tersi de geçerlidir. Sezgiciler, objektif ahlâkî bilginin var 

olduğunu iddia ettiği zaman, bizim doğru veya temellendirilmiş ahlâkî yargılarda bulunurken, 

sadece bir tutum veya duyguyu dışavurduğumuz veya bir duygu veya tutuma sahip 

olduğumuzu ifade ettiğimiz şeklindeki bilişselci olmayan teorileri ve sübjektif görüşleri 

reddetmektedirler. Birinci anlayışa göre ahlâkî yargılar doğru veya yanlış olamayacaktır. 

İkinci anlayışa göre ise onlar objektif olarak doğru veya yanlış olamayacaktır.563 Çünkü 

birinci durumda, ortada doğruluk değerine sahip bir önerme yoktur. Yine, ikinci durumla ilgili 

olarak da, eğer bir kişi, “ben X’e karşı iyi duygular besliyorum” derse bu önermenin 

doğruluğunu belirleyen tek şey, kişinin iddia ettiği bu duygulara sahip olup olmadığıdır. Bu 

önermeyi doğru veya yanlış kılacak şey söz konusu özneye içkin olan bir şeydir. Söz konusu 

önerme bilinebilir, fakat bilinen şey özne hakkındaki sübjektif bir olgudur. Eğer sübjektif 

teorilerin savunduğu gibi ahlâkî yargılar tutumlar veya duygular hakkında olsaydı, objektif 

ahlâkî bilgi olsa bile, o ancak sübjektif bir şey hakkında olurdu. Fakat sezgiciler ahlâkî olgular 

hakkındaki böyle bir bilgi anlayışını kabul etmezler.564 

Ahlâkî realizm, objektif ahlâkî olguların ve bunlara yönelik objektif ahlâkî doğruların 

varlığını ileri sürdüğünden, bu ahlâkî doğruların nasıl bilinebileceği ve temellendirilebileceği 

sorusu ortaya çıkmaktadır.  Ahlâkî realizm hakkında kuşkucu olanların çoğu epistemolojik 

gerekçelerden hareket etmektedir. Özellikle, ahlâkî niteliklerin naturalist olmayan bir 

anlayışına karşı çıkanlar genellikle, bütün bilgilerimizin deneysel olduğunu kabul edip apriori 

ahlâkî bilginin imkânını reddettiklerinden karşı çıkmışlardır.565 Onlar, bizim objektif ahlâkî 

olguların bilgisine sahip olup olamayacağımıza ve ahlâkî inançlarımızı temellendirip 

temellendiremeyeceğimize yönelik kuşkulara sahiptirler. Genel anlamda pozitivist bir bilgi 

anlayışı benimsendiğinde hiçbir yeterli ahlâk teorisinin geliştirilemeyeceği söylenebilir. 

Çünkü ahlâkî niteliklerin duyularla algılanması söz konusu değildir.  Fakat ahlâkî nitelikler 

için böyle bir gerekliliği şart koşmak için de hiçbir gerekçe yoktur. Yine ahlâkî realizm ve 
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objektivizmi savunan bir kişi ahlâkî niteliklerin içgözleme dayalı bir bilgisini de yeterli 

görmeyecektir. Çünkü iç gözlem bir kişinin kendi zihinsel ve ruhsal durumları hakkında bilgi 

verir, hâlbuki ahlâkî realizm ahlâkî niteliklerin öznenin duygu veya düşüncelerinin dışında var 

olduğunu savunmaktadır.566 Bu durumda ahlâkî niteliklerin bilgisine ulaşmak için birçok 

ahlâkî realist sezgici bir bilgi anlayışına başvurmuştur. Mackie gibi bazı anti-realist 

düşünürler ahlâkî realizmi kabul etme ve naturalizmi reddetmenin zorunlu bir şekilde 

sezgiciliğe götüreceğini ileri sürmüş ve sezgiciliği tuhaf, yetersiz bulduğundan realizmi 

reddetmiştir.567 Bu tür itirazların varlığından hareketle Brink gibi bazı realist düşünürler 

ahlâkî realizmi “tutarlılıkçı” (coherentist) bir epistemoloji ile açıklamaya çalışmışlardır.568 

Bilgi klasik olarak temellendirilmiş inanç olarak tanımlandığından, ahlâkî bilgi konusu 

tartışılırken de tartışmanın odak noktasını, ahlâkî inançların onlara inanmayı ve onlarla 

uyuşmayan inançları reddetmeyi haklı kılacak bir temellendirmesinin mümkün olup olmadığı 

problemi oluşturmaktadır.569 Her hangi bir inancı temellendirme konusundaki teoriler, bilgi 

sahibinin iddialarının veya önermelerinin doğru olduğuna inanmakta ne zaman haklı olacağı 

hakkında açıklamalar sunar. Temellendirme konusunda geleneksel olarak, temelselcilik 

(foundationalism) ve tutarlılıkçılık (coherentism) şeklinde iki teori ön plana çıkmıştır. 

Temelselcilik, bir kişinin M inancının ya (a) çıkarımsal olmayan bir tarzda ve 

kendiliğinden temellendirilmiş olacak şekilde temelsel olması veya (b) temelsel inançlardan 

uygun tümdengelimsel bir çıkarıma dayanması durumunda temellendirilmiş olduğunu kabul 

eder. Buna göre bütün temellendirme en sonunda, kendiliğinden apaçık olan, kendiliğinden 

temellenmiş inançlarda son bulmaktadır.570Ahlâkî temelselcilik, genel epistemolojik 

temelselciliğin ahlâkî inançların temellendirilmesine uygulanmasından ibarettir. Buna göre bir 

kişinin bir ahlâkî inancın doğruluğuna inanmakta haklı olması için, bu inancın ya temelsel bir 

inanç olması veya temelsel inançlardan çıkarımla elde edilmiş olması gerekir. Ahlâkî 

sezgiciler ahlâkî temelselciliğin klasik savunucuları olmuşlardır. Sezgicilere göre bütün 

temellendirilmiş ahlâkî inançların ya temelsel olması veya onların temellendirmesinin 

temelsel inançlarda son bulması gerekir. Sezgiciler bu konuda septisizmi reddederek bizim, 

                                                           
566 Sterling, a.g.e., s.125. 
567 Mackie, Ethics, s.38. 
568  Brink, a.g.e., ss. ix, 130; Tutarlılıkçı bir ahlâk epistemolojisi savunusu için ayrıca bakz. Norman Daniels, 
“Wide Reflective Equilibrium and Theory Acceptance in Ethics”, Foundations of Ethics, An Anthology, Ed. 
Russ-Shafer Landau and Terence Cuneo, Malden/USA 2007, ss.389-401; Terry Horgan and Mark Timmons,  
“New Wave Moral Realism Meets Moral Twin Earth”,  Foundations of Ethics, An Anthology, Ed. Russ-Shafer 
Landau and Terence Cuneo, Malden/USA 2007, s.499. 
569 Landau  and Cuneo,  Foundations of Ethics, s.385. 
570 Berys  Gaut, “Justifying Moral Pluralism”,  Ethical Intuitionism Re-evalutions, Ed.P. Stratton-Lake, New 
York  2002, s.140; Boyd, “How To Be a Moral Realist”, s.168. 
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öznenin inançlarından bağımsız olan ahlâkî olguların bilgisine sahip olduğumuzu ve temelsel 

ahlâkî inançların bulunduğunu savunmuştur.571 

Tutarlılıkçı temellendirme anlayışı ise, hiçbir inancın çıkarımsal olmayan bir tarzda 

temellendirilemeyeceğini savunur. Buna göre, her hangi bir M inancı ancak, o tutarlı bir inanç 

sisteminin bir parçası olduğunda ve M’nin tutarlılığı kişinin onu kabul etmesinin bir gerekçesi 

olduğu zaman temellendirilmiş olacaktır. Bir kişinin M’i kabul etmedeki haklılık derecesi, 

doğrudan doğruya, M’nin ait olduğu inanç sisteminin tutarlılığının derecesine göre değişir. Bu 

tutarlılık sadece mantıksal bir tutarlılıktan ziyade, inanç sisteminin kendi içerisindeki 

mantıksal, olasılıksal ve açıklayıcı ilişkilerin bir bütünüdür. Ahlâkî inançların 

temellendirilmesi konusundaki tutarlılıkçılık, genel epistemolojik tutarlılıkçılığın ahlâkî 

inançlara uygulanışından ibarettir. Buna göre bir kişinin her hangi bir ahlâkî inancı o, ahlâkî 

alana ait olan ve ahlâkî alana ait olmayan inançların tutarlı bir sisteminin parçası olduğu 

sürece ve onun tutarlılığı onu kabul eden kişinin, onu niçin kabul ettiğini kısmen açıkladığı 

sürece temellendirilmiş olacaktır.572 

Geleneksel ahlâkî realistler olan ahlâkî sezgiciler (Clarke, Price, Sidgwick, Moore, 

Broad, Ross, Ewing ve Prichard) ahlâkî realizmi temelselci bir ahlâkî epistemoloji ile 

birleştirmişlerdir.573 Fakat bazı düşünürler sezgiciliğin epistemolojik itirazlarını saçma 

bulmuşlardır. Brink’e göre sezgiciliğe yönelik bu tavır yanlıştır; çünkü eğer genel olarak 

temelselci epistemoloji makulse sezgicilik de en az onun kadar makuldür. Ona göre temelselci 

epistemolojinin kendisine ise bir takım eleştiriler yapılabilir. Örneğin çıkarımsal bir şekilde 

temellendirilmeyen hiçbir gerçek temelsel inancın olmadığı ileri sürülebilir.574 Fakat mantık 

ve matematiğin temel ilkeleri bu tür temel ilkelere en iyi örnektir. Ayrıca tutarlılıkçı bir 

temellendirme anlayışının da en sonunda belirli temel ilkeleri kabul edip, diğer inançların 

onlarla tutarlı olup olmadığına bakması gerekir. Aksi taktirde kendi içerisinde tutarlı olan 

ilkelerin, sırf bu tutarlılık sebebiyle doğru olduğunu söyleyebilmek için hiçbir haklı gerekçe 

yoktur.575 

Ahlâkî sezgiciliğin temelselci anlayışını destekleyen iki genel epistemolojik kanıt 

vardır. Birincisine “sonsuzca geriye gitme” kanıtı, ikincisine ise  “septisizm karşıtı (anti-

septik)” kanıt denilebilir. Birinci kanıt temellendirici inançların kendilerinin temellenmiş 

                                                           
571 Brink, a.g.e., s.102; Landau and Cuneo,  a.g.e., s.385; Phıllıps, “Intuitionism Revisited”, s.193; Holmes, 
a.g.e., s.168. 
572 Brink, a.g.e., s.103; Landau and Cuneo,  a.g.e., s.385. 
573 Walter Sinnott Armstrong,”Moral Intuitionism Meets Empirical Psychology”, Metaethics after Moore, 
Ed.Terry Horgan and Mark Tımmons, New York  2006, s.340. 
574 Brink,  a.g.e., s.100. 
575 Gaut,  a.g.m., ss.147; Hospers, a.g.e., ss.185, 186. 
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olması gerektiği şeklindeki epistemolojik bir zorunluluğa dayanır. Buna göre eğer bir kişinin 

inançları sırası ile bir birine dayanıyorsa, en son sıradaki inancın temellenmiş olması en 

baştaki inancın temellenmiş olmasına bağlıdır. Yani, A inancı, B’ye o da C’ye dayanıyorsa, 

A’nın temellenmiş olması C’nin temellenmiş olmasına bağlıdır.576 

Söz konusu bu epistemolojik zorunluluk üç ayrı şekilde ele alınarak yorumlanabilir: 

(1) Bütün temellendirmeler doğrusal ve çıkarımsaldır, (2) Bütün temellendirmeler çıkarımsal 

olsa da doğrusal değildir, (3) Bütün temellendirmeler doğrusal olsa da çıkarımsal değildir. 

Sonsuzca geriye gitme kanıtı, 1’in sonsuz bir geriye gitmeye sebep olacağından yanlış 

olduğunu ve tutarlılıkçılığın temsil ettiği 2’nin ise kısır, dairesel bir döngüselliğe 

götüreceğinden yanlış olduğunu ve sadece temelselciliğin temsil ettiği 3’ün doğru olduğunu 

kabul eder. Temelselcilik bütün temellendirmenin doğrusal olduğunu savunarak 

döngüsellikten ve çıkarımsal olmadığını söyleyerek de sonsuzca geriye gitme probleminden 

kurtulur. Bunun için de bizim inançlarımızın bir kısmının temelsel olması gerekecektir. Bu 

kabul edilince diğer inançların çoğu bu temelsel inançlardan çıkarımla elde edilebilecektir. 

Temellendirmenin kendisinde son bulduğu bu temelsel inançlar kendiliğinden temellenmiş, 

kendiliğinden apaçık ve diğer inaçları temellendirici olacaktır. 577 

Epistemolojik temelselcilik lehindeki, “septisizm karşıtı” ikinci kanıtın ise iki öncülü 

vardır: Birincisi doğruluğun inanç ve kanıttan bağımsız olduğu şeklindeki realist kabuldür. 

İkincisi ise, her hangi bir K önermesine inanmanın temellendirilmesinin, onun doğru 

olduğuna inanmanın temellendirilmesinden ibaret olduğu şeklindeki temellendirme 

hakkındaki objektif anlayışın kabulüdür. Bu ilkeye göre temellendirmenin her hangi bir 

açıklamasının septisizme cevap verebilmesi için temellendirmenin doğruluğu temin etmesi 

veya garanti etmesi gerekir.  Temellendirme hakkındaki realizm ve objektif anlayış 

temelselcilik lehinde, septisizm karşıtı bir kanıt sağlar. Çünkü temellendirmenin ancak 

çıkarımsal olmayan temellendirmeyi de içeren bir açıklaması, bizim temellendirilmiş 

inançlarımızın, bizim inançlarımızdan bağımsız olan bir dünyayı doğru bir şekilde 

betimlediğini garanti edebilir.578 

Temelselcilik, inançların temellendirmesini, dünyaya çıkarımsal olmayan doğrudan bir 

ulaşımla (direkt realizm) açıklar ve temellendirme hakkındaki objektif anlayışı realizmle 

uzlaştırmaya çalışır. Bu genel epistemolojik temelselciliği ahlâka uygulayan sezgiciler de, 

ahlâkî inançların temellendirmesini, ahlâkî olgulara doğrudan ulaşıma dayandırarak 
                                                           
576 Ewing, a.g.e., s.136. 
577 Brink,  a.g.e., s.105; Hospers, a.g.e., s.115;  Joel Rudinow  and Vincent E. Barry,” Invitation to Critical 
Thinking”, Wadsworth, Belmont/ USA 2004, s.262. 
578 Brink, a.g.e., s.106 
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açıklamaya çalışır.579 Buna karşılık tutarlılıkçılık, temellendirmeyi sırf inançlar arası bir 

ilişkiden ibaret kılar ve bu yüzden temellendirme hakkında realizmle uzlaşabilir bir 

objektifliği sağlayamaz. Bu nokta tutarlılıkçılığa yönelik olarak onun, realite ile bağlantıyı 

garanti edemediği, tutarlı bir inanç sisteminin de dünyadan tamamen bağlantısız olabileceği 

ve dolayısıyla yanlış olabileceği şeklindeki eleştirilerde kendisini gösterir. Tutarlılıkçılık 

ancak, doğruluk hakkındaki, doğruluğu olgularla uyuşma şeklinde tanımlayan klasik teori 

değil de doğruluğu tutarlılıkla özdeşleştiren tutarlılıkçı teori doğru olsaydı, temellendirme 

hakkındaki objektifliği sağlayabilirdi. Buna göre ahlâktaki temellendirme hakkındaki 

tutarlılıkçı teori de aynı şekilde, ancak, tutarlılıkçı doğruluk teorisi doğru olsaydı objektif bir 

temellendirme anlayışını sağlayabilirdi.580 

Sezgiciliğin kabul ettiği epistemolojik temelselcilik lehindeki bu kanıtları daha iyi 

anlayabilmek için ahlâkî yargılar arasında onların soyutluk ve genellikleri açısından özel 

ahlâkî yargılar, ahlâkî kurallar ve temel ahlâkî ilkeler olmak üzere üç farklı tür ayırt edilebilir. 

Prichard dışındaki bütün rasyonalist sezgiciler temel ahlâkî ilkelerin temelsel olduğunu 

savunmaktadır ve bu en sağlam sezgicilik türüdür. Buna göre biz özel bir ahlâkî yargıyı ahlâkî 

kurallara başvurarak, ahlâkî kuralları da temel ahlâkî ilkelere başvurarak temellendirebiliriz. 

Fakat bu çıkarımsal temellendirmenin sonsuzca geriye gitmemesi ve döngüselliğe düşmemesi 

için, bu temellendirmenin, temellendirilmeleri için diğer ahlâkî yargılara dayanmaları 

gerekmeyen temel ahlâkî yargılarda son bulması gerekir. Sidgwick’in felsefi sezgicilik olarak 

isimlendirdiği bu tür bir sezgiciliktir. Bu tür bir sezgicilik, açık ve kesin olan, düşünceye 

kendiliğinden apaçık olan, karşılıklı olarak tutarlı ve genel olarak kabul görmüş ilk ilkelerin 

kendiliğinden temellendirici olduğunu ileri sürmüştür.581 

 

Temel Ahlâkî İlkelerin Apaçıklığı 

Sidgwick, Moore, Prichard, Broad ve Ross gibi sezgici teorinin önde gelen 

savunucuları, belirli ahlâkî önermelerin çıkarımsal olmayan bilgisinin imkânını kabul ederler 

ve her bir filozof, terminoloji farklılıklarına rağmen, belirli temel ahlâkî ilkelerin apaçık (self 

evident) olduğunu ileri sürerler.582  Sezgicilere göre, doğruluğu veya yanlışlığı doğrudan 

doğruya sezgi ile kavranılan bazı apaçık ahlâkî ilkeler vardır. Bir önermenin apaçık olması, 

onun doğruluğunun sırf onun anlaşılması temeline dayalı olarak, başka bir kanıta gerek 

                                                           
579 Sterling, a.g.e., s.128. 
580 Brink, a.g.e., s.106; Landau and Cuneo,  a.g.e., s.386. 
581 Brink,  a.g.e., s.108. 
582  Audi, The Good in The Right, s.39; Crisp, “Sidgwick and The Boundaries of Intuitionism”, s.59; Darwall, 
“Intuitionism and the Motivation Problem”, s.255. 
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duyulmadan bilinebilmesi anlamına gelir.583 Bu durumda bir önermenin apaçık olması ile 

onun apriori olarak bilinmesi aynı anlama gelmektedir. Çünkü genel olarak bir şeyin apriori 

olarak bilinmesi onun deneyden bağımsız olarak bilinebilmesi, deneysel bir doğrulamaya 

ihtiyaç duymaması anlamına gelir.584 Bu sebepten dolayı birçok sezgici temel ahlâkî 

önermeleri matematik ilkelere benzeterek açıklamaya çalışmıştır.585 Örneğin Ross, 

kendilerinden diğer ahlâkî ilkelerin çıkarılabileceği 5 tane “ilk görünüşü itibariyle yerine 

getirilmesi gerekli olan” ilke kabul eder. Ona göre bu temel ilkeler çıkarımsal olmayan bir 

tarzda bilinir. Ross’a göre rasyonel bir kapasite olarak sezginin hayati rolü, bu apaçık ahlâkî 

önermeleri kavramayı olanaklı kılmasıdır. Ona göre bu temel ahlâkî ilkeler apaçıktır ve 

sezgisel olarak doğrudan doğruya bilinirler.586 

Ross gibi düşünen filozoflar, ahlâkî yargıları birbirinden çıkarma zincirinin bir 

noktada durması gerektiğini ve bu kendisinde durulan temel ilkelerin doğrudan doğruya 

bilinmesi gerektiğini savunurlar. Fakat bireysel ve özel ahlâkî yargıların bu şekilde sezgisel 

olarak bilindiğini kabul etmezler. Eylemci deontolojik (act deontolojik) etik görüşü 

benimseyen sezgiciler ise, bizim belirli temel ahlâkî ilkeleri değil, belirli eylemlerin doğruluk 

veya yanlışlığını ve belirli objelerin iyilik veya kötülüğünü doğrudan doğruya kavradığımızı 

ileri sürerler.587 Fakat, Sterling’in de belirttiği gibi bu tür bir sezgici anlayışın çok 

savunulabilir olduğu söylenemez.588 

Ross ve diğer sezgiciler apaçık bir önermeyi, doğru anlaşıldıklarında doğru oldukları 

zorunlu olarak kavranılan önermeler olarak anlamışlardır.589 Sidgwick, Moore ve Prichard’ın 

ifade ettiği gibi, apaçık bir önerme doğruluğu bir şekilde kendisinde açık olan bir önermedir. 

Buna göre apaçık bir önermenin yeterli bir anlayışı, bir kişiyi ona inanmak için haklı kılar. Bu 

tür bir doğruluğun kendiliğinden bir kanıt sağlamasının sebebi budur. Yine eğer bir kişi böyle 

bir önermeye bu anlayış temelinde inanırsa o zaman onu bilir. Öyleyse, eğer bir önermenin 

yeterli bir anlayışı hem ona inanmakta haklı olmak için, hem de bir kişi ona bu anlayış 

temelinde inanırsa onu bilmek için yeterli ise bu önerme apaçıktır. Apaçıklığı açıklık 

(obvious) ile özdeşleştirmemek gerekir. Bir şey açık olduğu halde apaçık olmayabilir. Veya 

apaçık olduğu halde açık olmayabilir. Apaçık doğrular arasında düşünceye gerek olmadan 

                                                           
583 Horgan and Timmons, a.g.e., s.13; Armstrong, a.g.m., s.342; Landau and Cuneo,  Foundations of Ethics, 
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hemen doğrudan kavranılanlar ile düşünceye gerek duyan ve bu anlamda dolaylı olanlar 

arasında ayrım yapılabilir. Birinciler açık iken ikinciler açık değildir. Bu ayrıma göre 

matematiğin ve mantığın ilkeleri birinci gruba girerken temel ahlâkî ilkeler ikinci grup 

içerisinde değerlendirilebilir. Bu durumda ahlâkî sezgilerin yanılabilirliği de buna göre 

açıklanabilecektir.590 

Ross’a göre temel ahlâkî ilkeler hayatın başlangıcından itibaren apaçık değildirler. 

Onlar aynen matematiksel aksiyomların apaçık olması tarzında apaçık olurlar. Biz iki kalemi 

iki kalemle birleştirince dört kalem olduğunu tecrübe ederiz ve bu tecrübeler yeterli olgunluğa 

ulaşınca iki artı ikinin her zaman dört yaptığını kavrarız. Benzer şekilde biz ilk olarak özel bir 

söz verme eylemini yerine getirmenin “ilk görünüşü itibariyle” doğru olduğunu anlarız ve 

benzer örnekler çoğalınca bütün sözünü tutma eylemlerinin “ilk görünüşü itibariyle” doğru 

olduğunu sezgisel bir tümevarım ile kavrarız. Buradaki sezgisel tümevarım deneysel bir 

tümevarımla karıştırılmamalıdır. Sezgisel tümevarım özel durum veya durumlardan hareketle 

onun örneklediği yasaya ulaşmaktır.591 Bunun için tek bir örnek bile yeterli olabilir. Burada 

evrensel olan ahlâkî bir niteliğin bireysel bir örnekte kavranması söz konusudur. Deneysel 

tümevarımda ise sadece bir genellemeye ulaşmak söz konusudur. Her bir örnek genel kuralı 

desteklemek için kanıt oluşturur. Buna göre Ross’un temel ahlâkî ilkeleri sentetik apriori 

doğrular olarak kabul ettiğini söylemek mümkündür. Yani onlar her ne kadar onları 

reddetmek çelişkili olacak şekilde analitik doğrular olmasalar da, onların doğruluğu tesadüfî, 

tümevarımsal, değişken bir doğruluk değil zorunlu ve evrensel bir doğruluktur.592 

Yine Ross bu temel ilkelerin doğruluğunun doğrudan kavranıldığını ve onların apaçık 

olduğunu ileri sürerken onların bu apaçıklığının doğrudan doğruya kavranıldığını ileri sürmez. 

Audi’ye göre bu önemli bir noktadır, çünkü bir önermenin doğruluğunu doğrudan kavramakla 

onun epistemolojik statüsünü doğrudan doğruya kavramak farklı şeylerdir ve ikincisi bir 

takım teorik düşünceleri gerektirir. Audi’nin vurguladığı gibi bu noktada birçok kişi 

sezgiciliği yanlış anlamış ve onu, sanki o temel ahlâkî ilkelerin doğruluğunun değil de onların 

apaçıklığının sezgisel olduğunu ileri sürüyormuşçasına eleştirmişlerdir. Hâlbuki ahlâkî 

özneler için ahlâkî ilkelerin epistemolojik statüsünü bilme zorunluluğu yoktur. Onlar sadece 

temel ahlâkî ödevlerin sezgisel bilgisine ihtiyaç duyarlar ve Ross’cu sezgiciliğe göre onlar 
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ahlâkî alana ait olmayan önermelerden çıkarılamazlar veya onlar çıkarımlar yoluyla da 

bilinemezler. Burada sezgiciliğe yönelik olarak, onun sezgisel bir bilgi için çürütülemez bir 

temellendirme kabul ettiği yönünde bir anlayış vardır.  Fakat Ross, mantığın bazı açık ilkeleri 

için böyle bir statü kabul etse bile, böyle bir genel fikri kabul etmemiştir. Bu nokta onun 

ahlâkî ilkelerin apaçıklığının değil de doğruluğunun sezgisel olarak kavrandığını savunduğuna 

dikkat edilirse daha iyi anlaşılacaktır. Dolayısıyla Ross’a göre ahlâkî sezgilerin 

temellendirmesi, özellikle onlar birbiriyle çeliştiği zaman çürütülebilirdir.593 

Ross, gibi rasyonalist sezgiciler temel ahlâkî doğruların apaçık apriori doğrular 

olduğunu savunurken, onların analitik olduğunu savunmazlar. Özel olarak Ross’un bütün 

apriori doğruların analitik olduğu şeklindeki bir görüşü reddettiği söylenebilir.594 Bu anlamda, 

genel olarak sezgicilerin, temel ahlâkî ilkeleri “sentetik apriori” doğrular olarak kabul ettikleri 

söylenelebilir.595 Çünkü, McCloskey’in belirttiği gibi, temel ahlâkî ilkeler genel olarak 

“sentetik apriori” olarak isimlendirilebilecek doğrularla ortak özelliklere sahiptir. Bu 

özelliklerden birisi evrenselliktir. Ahlâkî ilkeler, “Bütün X’ler Y’dir” formundaki evrensel 

önermelerdir. Aynen “Su normal oda sıcaklığında 100 derecede kaynar” önermesi gibi, 

“Başkasına boş yere acı çektirmek kötüdür” ahlâkî yargısı da evrensel bir geçerliliğe sahiptir. 

Temel ahlâkî niteliklerin sentetik apriori karakterinden dolayı onların rasyonel ve özgür tüm 

varlıklar için geçerli olduğunu söylemek mümkündür.  Buna göre, bu temel ahlâkî ilkeyi 

kabul ettiği halde, bunun kendi eylemleri için geçerli olmadığını düşünen bir kişinin aslında 

bu temel ilkeyi anlamadığı söylenebilir. Burada nasıl ki bir takım olgusal yargıların evrensel 

geçerliliğini ifade ederken “normal koşullarda” istisnası konuluyorsa, ahlâkî yargılar için de 

“ilk görünüşü itibariyle” zorunlu olma şartı ilave edilebilir. Yani eğer her hangi bir ahlâkî 

zorunluluktan daha önemli bir ahlâkî zorunluluk söz konusu değil ise, birinci zorunluluk 

aktüel bir zorunluluk haline gelecektir.596 

Temel ahlâkî ilkelerin evrensellikle bağlantılı olan başka bir özelliği “zorunlu olma” 

özelliğidir. Rasyonalist sezgiciler temel ahlâkî ilkelerin zorunlu olarak doğru olduğunu 

savunmuşlardır.597 Yani onlar bazı faktörlere göre değişken olan ilkeler değildirler. Eğer 

temel bir ahlâkî ilke şimdi doğru ise, gelecekte de doğru olacaktır. Onun zamana, mekâna, 

kişiye veya topluma göre değişmesi söz konusu değildir. Eylemlerin kendi doğalarına bağlı 

olan belirli ahlâkî değerleri vardır ve bu değer her zaman geçerlidir. Örneğin, hırsızlık yapma 

                                                           
593 Audi, The Good in The Right, ss.30-31; Tropman, a.g.e., s.153. 
594 Tropman, a.g.e., s.136. 
595 Gaut, a.g.m., ss.141; Darwall, Philosophical Ethics, s.52; Cohen, “Natural and Non-Natural Qualities”, s.425. 
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597 Darwall, a.g.e., s.52. 
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eylemi her zaman ahlâkî açıdan yanlıştır. McCloskey’in belirttiği gibi, bu tür bir evrensellik, 

ahlâkî ilkeleri bir takım durumsal kurallardan ayırt eden bir özelliktir. Ahlâkî ilkeler deneysel 

genellemelerden de bu açıdan farklıdır. Çünkü deneysel genellemelerin gelecekte 

yalanlanması mümkündür. Hâlbuki ahlâkî ilkeler ifade edilirken, onların zorunlu olarak doğru 

olduğu imâ edilir. Bu zorunluluk mantıksal bir zorunluluk değildir. Çünkü ahlâkî bir yargının 

doğruluğunu reddetmek bir çelişkiyi gerektirmez. McCloskey’e göre analitik doğrularla, 

sentetik doğrular arasındaki temel fark budur ve temel ahlâkî ilkeler bu anlamda sentetik 

apriori doğruları ifade ederler. Burada zorunlu olan ilkelerin, temel ilkelerden çıkarımla elde 

edilen bir takım ilkeler değil de temel ilkeler olduğuna dikkat etmek gerekir.598 

McCloskey’in belirttiği gibi temel ahlâkî ilkeler, evrensel zorunlu doğruları ifade 

etmeleri dolayısıyla, zamanla sınırlı değildirler. Yani onlar “zaman kayıtsız (timeless)” 

doğrulardır. Burada ahlâkî ilkelerin kendileri ile onların insanlar tarafından kabul edilmesi 

arasında ayrım yapmak gerekir. Ahlâkî ilkelerin kendisi zamanla kayıtlı değildir, fakat onların 

insanlar tarafından kabulü ve uygulanması zamansal bir olgudur. Bu anlamda, henüz insanlar 

tarafından kabul edilmemiş ahlâkî ilkelerin varlığını kabul etmekte hiçbir çelişki yoktur. Bu 

açıdan temel ahlâkî ilkeler toplumsal veya uzlaşımsal kurallardan ayrılırlar. Çünkü kuralların, 

kural olması için insanlar tarafından kabul edilmesi gerekir, temel ahlâkî ilkeler için böyle bir 

zorunluluk yoktur.  Temel ahlâkî ilkeler ile kurallar arasındaki başka bir fark, kuralların her 

zaman anlam ve amaç açısından bir temellendirmesini istemek mantıklıdır, fakat temel ahlâkî 

ilkelerin, başka ilkelere dayalı bir temellendirmeye ihtiyacı yoktur.599 

McCloskey’e göre temel ahlâkî ilkelerin bu şekilde sentetik apriori olduğunu, onlara 

aykırı inançlara sahip olan veya onlara aykırı eylemlerde bulunan insanların irrasyonel kabul 

edilebileceği olgusundan da anlayabiliriz. Nasıl ki, bilerek “2+3=7” olduğuna inanan ve buna 

göre hesap yapan bir bakkalın aklından kuşkulanmak gerekirse, aynı şekilde kasıtlı olarak 

“İnsanlara gereksiz yere acı çektirmek yanlıştır” ahlâkî ilkesine aykırı inançlara sahip olan ve 

buna göre eylemde bulunan kişilerin de irrasyonel olduğu söylenebilir. Buradaki irrasyonellik, 

aynen matematiksel örnekte olduğu gibi ahlâkî alan dışında kullanıldığı anlamda bir 

irrasyonelliktir. Buna göre hiçbir gerekçe olmadan bir insana acı çektirmek doğrudur” 

şeklinde bir inancı benimseyen ve buna göre eylemde bulunan kişinin sadece ahlâksız olduğu 

değil, onun aynı zamanda irrasyonel olduğu da söylenebilecektir.600 
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Pihilip S.Lake’in de belirttiği gibi aslında sezgiciliğin temel ahlâkî ilkelere atfettiği 

apaçıklık statüsü doğru anlaşılınca, onun kendisine yöneltilen bazı itirazları hak etmediği ve 

onun genellikle zannedildiği gibi çok açık bir şekilde hatalı olmadığı görülecektir. Ayrıca 

temel ahlâkî ilkelerin evrensellik niteliğine sahip olduğu göz önünde bulundurulduğunda, eğer 

bu ilkelerin bilgisi mümkünse bu bilginin deneysel olamayacağı da daha açık şekilde 

görülecektir. Çünkü deneysel bilginin evrensel olarak zorunlu bir şekilde geçerli doğruları 

vermesi mümkün değildir.  Dolayısıyla, eğer bu tür evrensel ahlâkî ilkelerin bilgisi mümkünse 

bunun apriori bir şekilde olması, yani söz konusu ilkelerin sezgicilerin savunduğu şekliyle 

apaçık olduğunun kabul edilmesi gerekir.601 

 

Temel Ahlâkî ilkelerin Sezgisel, Doğrudan Bilgisi 

Sezgiciler “sezgi” kavramını, bir nitelik veya yargının doğruluğunun, gözleme ve akıl 

yürütmeye dayanmadan doğrudan doğruya kavranılması anlamında kullanmışlardır.602 

Günlük hayatın birçok alanında örneğin renkleri, şekilleri, sesleri, kişileri tanımada, mantıksal 

çıkarımlarda, matematikte, bir espiriyi anlamada bu tür doğrudan doğruya kavrayışlara 

başvurulmaktadır.603 Aslında birçok filozofun bu tür bir doğrudan doğruya kavrama 

şeklindeki yönteme başvurduğu ve bu tür doğrudan kavramalara başvurmadan hiçbir bilgi ve 

temellendirme teorisinin savunulamayacağı düşünülürse “sezgici” bir epistemolojinin, genel 

bir kuşkuculuğa düşmeden reddedilemeyeceği söylenebilir.604 

Bütün sezgicilerin kabul ettiği ahlâkî bilginin bazen, sezgisel, doğrudan olduğu 

kabulü, en iyi onun yukarıdaki objektif ahlâkî bilginin imkânı hakkındaki kabullerin sonucu 

olduğu gösterilerek açıklanabilir. Eğer biz objektif ahlâkî bilgiye sahipsek ve bu bilgi, o diğer 

bilgi türlerine indirgenemediğinden dolayı, diğer bilgi türlerinden çıkarılamıyorsa, buradan 

bizim bu alandaki temel bilgileri doğrudan doğruya elde ettiğimiz sonucu çıkar. Bu 

doğrudanlık fikrini açıklamak için genellikle ahlâkî bilgi ile renklerin bilgisi arasında 

benzetme yapılır. Renk bilgisinin büyüklük, şekil, ağırlık vb. niteliklerinin bilgisine 

indirgenemeyeceğini varsayarsak, örneğin bir topun kırmızı olduğunu bilen bir kişinin bir 

şekilde bu niteliği algılamış olması gerekir. Çünkü topun başka hiçbir özelliği onun kırmızı 

olduğu bilgisini karşılayamaz. Bu tür bir bilgi doğrudan bir bilgidir. Birisi bize bu objenin 

                                                           
601 Lake, Ethical Intuitionism, s.23. 
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kırmızı olduğunu söyleyebilir veya o türden bütün objelerin kırmızı olduğunu tümevarım 

yoluyla bilebiliriz, fakat bu durumlarda bu tür bilgi doğrudan bilgi değil, doğrudan bilgi 

örneklerinden çıkarımla elde edilmiş olmaktadır.605 Örneğin Moore, ahlâkî bilginin 

doğrudanlığını açıklamak için ahlâkî kavramların basitliği ve tanımlanamazlığını öne sürer. 

Ona göre bu kavramlar tanımlanamaz olduğu için onun diğer terimler aracılığıyla 

tanımlanarak bilinmesi mümkün değildir. Bundan dolayı bir kişinin onun varlığını başka bir 

şeyden çıkarımla değil, doğrudan doğruya kavraması gerekir.606 Doğrudan bilgi olgusunu 

anlamanın başka bir yolu, “çıkarımsal bilgi” fikrinden hareket etmektir. Biz çoğu zaman bir 

durum veya nesnenin belirli bir niteliğe sahip olduğunu çıkarım sonucu olarak biliriz. Örneğin 

merdivenlerden ayak sesi duyunca, bir kişinin geldiği şeklinde bir çıkarım yaparız. Başka bir 

bilgi türü de aynen kör bir insanın bir şeyin rengini başka bir alet vasıtasıyla veya gören 

birisinin söylemesi sayesinde bilmesi durumudur. İşte doğrudan bilgi bu tür bilgilerin karşıtı 

olarak bir şeyin doğrudan doğruya kavranılmasına dayanır.607 

Bu sezgisel bilgiyi, özellikle Huemer gibi son zamanlardaki sezgiciler aşağıdaki 

şekilde açıklamaya çalışmışlardır: Diğer bütün koşullar eşit ve normal olduğunda, objelerin ve 

olguların nasıl görünüyorlarsa öyle olduklarını kabul etmek mantıklıdır. Huemer’e göre bu 

kabulü “fenomenal tutuculuk” diye isimlendirmek mümkündür. Buna göre “Bu bana K gibi 

görünüyor”, “K apaçık” vb. ifadeleriyle dile getirdiğimiz ve “görünüm”(appearence) diye 

isimlendirilebilecek bir zihin durumu vardır.608 Bu tür görünümler önermesel içeriklere 

sahiptirler, fakat kendileri inanç değildirler. Bunu örneğin “O uyuyor gözüküyor, fakat ben 

buna inanmıyorum” gibi ifadelerden de anlayabiliriz. Bununla birlikte görünümler bizi 

inançlar oluşturmaya sevkeder. Görünüm, algıda, hafızada, iç gözlemde ve akılda içerilen 

zihinsel durumları kapsayan geniş bir kategoridir.609 Görünümler aldatıcı olabilir ve birbiriyle 

çelişebilir. Fakat başlangıçtaki bir görünüm ancak başka bir görünüm tarafından devre dışı 

bırakılabilir. Olgular, farklı inançlar veya görünümler devreye girdiğinde karışık hale 

gelebilir, burada temel ilke bizim daha kuvvetli bir şekilde gözüken şeyi doğru kabul etmeye 

eğilimli olmamızdır. 610 

Darwall’a göre görünümlerin sadece duyusal olması gerekmez; onlar anısal, 

entelektüel ve içgözlemsel de olabilir. Örneğin, bize iki nokta arasındaki en kısa yolun bir 
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doğru hat olduğu, bir şeyin aynı anda hem kırmızı hem mavi olmayacağı vb. gözükür. Bunları 

tecrübe ile değil akılsal bir temelde kabul ederiz. Bu olguların bu şekilde olması gerektiğini 

akılsal olarak “görürüz”. Mantıksal çıkarımlar, akılsal görünümlere dayanırlar. Biz örneğin, 

“Bütün insanlar unutkandır, Ahmet bir insandır, Öyleyse Ahmet de unutkandır” şeklindeki bir 

önermenin çıkarımını onun öncüllerinin doğruluğuna bakmaksızın mantıksal olarak geçerli 

kabul ederiz ve bu çıkarımın geçerliliğini duyusal gözlerimizle değil, aklımızla görürüz.611  

Huemer’e göre, bütün yargılar, olguların yargıda bulunan kişiye nasıl gözüktüğüne 

dayanır. Rasyonel bir kişi ona doğru görünen her şeye inanması gerekmemekle birlikte, 

sadece doğru görünen şeylere inanır. Kanıtların fonksiyonu, doğru gözüken yargıları, 

başlangıçta doğru gözükmeyen bazı yargıları desteklemek için sunarak, söz konusu olgunun 

tartışmacılara gözükme şeklini veya onların onu görme şeklini değiştirmektir. Bir kanıt açıkça 

doğru ve sonucu destekler gözüktüğü derecede bir kuvvete sahiptir. Akılsal sorgulama, 

olguların, aksine kanıt ortaya çıkana kadar,  gözüktüğü gibi olduğunu varsayarak ilerler ve bu 

anlamda o “fenomenal tutuculuğu” önceden varsayar. Hiçbir şeyin doğruluğuna inanmaya 

hakkımız olmadığını savunan felsefî kuşkucunun kanıtları bile, ona doğru gözüken şeyler 

üzerinde temellenen bir takım inançlara dayanır. Bütün yargı ve akıl yürütmeler fenomenel 

tutuculuğu ön kabul olarak aldığından, bunun reddi genel felsefi bir kuşkuculuğa götürecektir. 

Bu yüzden fenomenel tutuculuğun doğru varsayılması gerekir. Akıl yürütme bazen, şeylerin 

bize gözükme şeklini değiştirebilir. Fakat akıl yürütmeye başlamadan önce de şeylerin bize 

bir gözükme tarzı vardır, aksi takdirde akıl yürütme başlamazdı. Olguların akıl yürütme 

öncesi bize gözükme tarzına “başlangıç görünüm” (initial appearence) denilebilir. Huemer’e 

göre işte bu başlangıç akılsal görünüm “sezgidir”. Yani K’nın şu şekilde olduğuna dair bir 

sezgi, K’nın bir kişiye sırf K hakkında düşünme sonucu gözükme şeklidir. Bu sezgi, K 

hakkındaki başka bir inançtan çıkarımla elde edilmiş değildir. Buna göre ahlâkî bir sezgi, 

içeriği değersel bir önerme olan bir sezgidir. 612 

Bazı kişiler bu türden sezgilerin var olup olmadığını sorgulamışlardır. Bu kişilere 

ahlâk alanında şu örnekler verilebilir: “Bir kişiyi yapmadığı bir şeyden dolayı cezalandırmak 

adaletsizliktir.” “Cesaret, adalet, dürüstlük ve yardımseverlik erdemli davranışlardır”, 

“Masum bir insanın canına kıymak kötüdür” vb. Bu önermelerden her birisi onlara yönelik 

her hangi bir kanıt sunmadan önce doğru görünür. Bu görünüm her bir durumda entelektüel 

bir görüye dayanır ve onlar değersel içeriklidir. Öyleyse bu zihin durumlarını ahlâkî sezgi 

diye isimlendirmek mümkündür. Örneğin, Ross’a göre, ne tür şeylerin iyi veya doğru 
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olduğunu, bilimde olduğu gibi algısal olarak bilmek mümkün olmadığından bunları bilmenin 

tek yolu onların üzerinde düşünerek bir kavrayışa ulaşmaktır.  Ona göre sağlam düşünceye 

sahip, eğitimli insanların ahlâkî sezgileri, aynen duyu verilerinin doğal bilimlerin verisi 

olması gibi etiğin verisidir. Her iki durumda da bu veriler daha sağlam verilerle çeliştiğinde 

onları reddetmek mümkündür.613 Yukarıdaki ahlâkî yargıların aksine, örneğin “ABD’nin 

Irak’ı istilası yanlıştır” önermesi doğru olsa bile sezgisel değildir. Çünkü bu önerme, 

“insanları öldürmek, onların haklarını sömürmek kötüdür” gibi daha temel inançlara dayanır 

ve onlardan çıkarımla elde edilir.614 

Huemer’e göre, sezgilere yönelik olarak, onların sırf inançtan ibaret olduğu ve bir şeye 

inanmak onu bilmek anlamına gelmediğinden sezginin her hangi bir bilme tarzını ifade 

etmediği şeklinde itirazlar olabilir. Yine bizim sezgiler olarak düşündüğümüz şeylerin, daha 

önceki inançlarımızın ürünü olan ve bilinçaltı çıkarımlar sonucu elde edilen inançlar olduğunu 

ileri sürenler olabilir. Ona göre bu itirazlara karşı şunlar söylenebilir: Birincisi, sezgilerin 

inançlar olduğu veya onlar tarafından oluşturulduğu görüşü, ahlâkî inançlarımızın kaynağını 

açıklamada başarısız olur. Bazı ahlâkî inançlar diğer ahlâkî inançlardan çıkarımla elde 

edilebilir. Fakat hiçbir ahlâkî inanç bütünüyle ahlâkî alana ait olmayan öncüllerden 

çıkarılamayacağı için, diğer ahlâkî inançlardan çıkarılamayan bazı temel ahlâkî inançlarla 

başlamamız gerekir. Bu temel ahlâkî inançları ise rastgele seçmeyiz, onlar bize doğru 

gözüktüğü için kabul ederiz. İkinci olarak, ahlâkî sezgiler genel olarak, ahlâkî inançlar 

tarafından oluşturulmaz. Aksine ahlâkî sezgiler sıklıkla bizim daha önceden kabul edilmiş 

ahlâkî teorimizle çatışır veya en azından her zaman onlar tarafından açıklanabilir değildir. 

Sezginin inançlardan bağımsız olmasından dolayı o, çatışan ahlâkî teoriler arasında bir uyum 

sağlayabilir. Eğer sezgi basitçe, ahlâkî inançları takip etseydi, o hangi ahlâkî inancın doğru 

olduğunu belirlemede bize yardım edemezdi.615 

Huemer’e göre bütün sezgiler eşit derecede değildir. Bazısı diğerlerinden daha fazla 

kabul edilebilirdir. Ona göre bunun sebeplerinden birisi, bazı sezgilerin basitçe daha güçlü 

olması veya daha güçlü bir şekilde doğru gözükmesidir. Başka bir sebebi, bazı sezgilerin 

diğerlerinden daha yaygın bir şekilde kabul görmesidir. İnsanların çoğunluğunun kabul 

etmediği bir sezginin yanlış olma ihtimali daha fazladır. Başka bir sebep, bazı sezgilerin daha 

basit içeriklere sahip olması ve bu yüzden hataya daha az maruz olmasıdır. Ayrıca bazı 

sezgilerin ön yargıya daha fazla açık olmasının değişik sebepleri olabilir. Huemer’e göre 
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sezgilerin eşit derecede kabul edilebilir olmaması olgusu, onların eleştirilmeden kabul 

edilmemesi gerektiğini ve bir biriyle çatışan sezgilerin bizim en açık yargılarımız göz önünde 

bulundurularak değerlendirilmesi gerektiğini gösterir.616 

Huemer’e göre sezgiciliğe yönelik, başka bir epistemolojik itirazı ele aldığımızda, 

sezgilerin bilgi üretmedeki rolü daha iyi açığa çıkmış olacaktır. Örneğin, 1.“Ali(A), hırsızlık 

yapmanın yanlış olduğuna inanmaktadır.” 2. Hırsızlık yapmak yanlıştır.(B)” Önermelerini ele 

alırsak, eleştiriye göre, sezgici 2. Öncülün temellendirilmesinde, 1. Öncülün rol oynadığını 

ileri sürer. Fakat bu mümkün değildir. Çünkü 1.öncül mantıksal olarak 2’yi ima etmediği gibi, 

ikisi aynı konu alanına da ait değildir. 1.Önerme psikolojik bir önerme, 2.önerme ise değersel 

bir önermedir. Eğer biz onların mantıksal olarak bağımsızlığına bakmaksızın, 1.önermenin 

2.önermeyi daha muhtemel kıldığını ileri sürebilseydik, hiçbir sorun kalmazdı. Sübjektif bir 

zihin durumunun ortaya çıkmasının, dış dünya hakkındaki bir önermeyi daha olanaklı kılması 

için, zihin durumunun dışsal olgunun bir işareti olduğu inancını temellendiren bir gerekçeye 

sahip olmamız gerekir. Başka deyişle, A,  B’ye yönelik bir sezgiye sahip olduğunda, B 

genellikle doğru olsaydı söz konusu gerekçeye sahip olmuş olurduk.  Bunu ortaya koyabilmek 

için, sezgileri olgularla karşılaştırmak gerekir, fakat sezgicilerin kabul ettiğine göre söz 

konusu ahlâkî olgulara ulaşmanın sezgiler dışında başka bir yolu mümkün değildir. Öyleyse, 

B hakkındaki sezginin, B’nin doğruluğunun bir işareti olup olmadığını söylemek imkânsız 

olacaktır. Sezgiciliği eleştirenler bu sonucun 1.öncülün, 2.öncülün temellendirilmesinde 

rolünün olmadığını gösterdiğini ileri sürecektir. 1.öncül, 2.öncülün doğruluğunu garanti 

etmediği gibi, onun doğruluk ihtimalini de artırmadığından, onun 2.öncülün temellendirilmesi 

ile alakasının olmadığı ileri sürülmüştür. Huemer’e göre bu tür bir kanıtı ileri sürenler, aslında 

sadece ahlâkî sezgilere değil, bütün sezgilere güvenmenin yanlış olduğunu ileri 

sürmektedirler.617 

Huemer,  sezgiciliğe karşı yöneltilen bu eleştiriye şu şekilde cevap vermiştir: 

Huemer’e göre bu kanıt, hiç kimsenin her hangi bir şeye inanmakta haklı (temellendirilmiş) 

olmadığı şeklindeki genel kuşkuculuğun lehindeki bir kanıtın, sezgiciliğe uyarlanmış halidir. 

Örneğin, (i) “Ben X’in duyusal bir tecrübesine sahibim.” (ii) “X vardır.” önermelerini ele 

alacak olursak, (i) Önermesi (ii) önermesini mantıksal olarak gerektirmez, çünkü (i) önermesi 

psikolojik, (ii) önermesi ise fiziksel bir önermedir. (i) önermesinin, (ii) önermesinin 

doğruluğunu daha muhtemel kıldığı da söylenemez. Bunu söyleyebilmek için dış dünya ile 

karşılaştırma yapmamız gerekir, fakat dış dünyaya ulaşmanın tek yolu duyusal algılardır. 
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Öyleyse (i) önermesinin, (ii) önermesinin temellendirilmesinde bir etkisi olmayacaktır. Bu tür 

bir kanıt bütün bilgi türlerine uygulanabilecektir, dolayısıyla kuşkuculuğa düşmemek için bu 

kanıtın hatalı olduğunu kabul etmek gerekir. Ayrıca Huemer’e göre bu kanıt kendi kendisi ile 

çelişmektedir. Çünkü sezgiler sadece birkaç tane filozof tarafından icat edilen tuhaf, teorik 

yapılar değildirler ve onların entelektüel yaşamımızda önemli bir rolü vardır. Sezgiler 

başlangıç entelektüel görünümlerden başka bir şey değildir. Yani onlar, olguların herhangi bir 

kanıttan önceki entelektüel olarak görünüm tarzlarıdır. Sezgiler sadece sezgiciler tarafından 

kullanılan bir şey de değildir. Diğer filozoflar da, her ne kadar sezgi kelimesini kullanmasalar 

da onlara başvuru yapmaktan kaçınamamışlardır. Bu yüzden, entelektüel akıl yürütmede 

ilerlemenin sezgilere başvurmak ve birisinin iddiasının doğru veya yanlış olduğunu göstermek 

şeklinde iki yolu olduğu görüşü karışıklıktan ibarettir. Huemer’e göre örneğin bir makalede, 

bir şeyin doğru olduğunu göstermeye çalışırken yaptığımız şey, onun lehinde bir dizi cümle 

yazmaktır. Bu cümleler ancak okuyucuya doğru ve sonucu destekler gözükürse bir şeyi 

ispatlamış olur. Dolayısıyla, bu örnekte olduğu gibi, sezgilere başvurunun, olguların 

doğruluğunu göstermenin alternatif bir yolu değil, zorunlu bir parçası olduğu söylenebilir.618 

Bu kuşkucu kanıttaki temel kusurun, temelselci bilgi teorisinin yapısının yanlış 

anlaşılmasından kaynaklandığı söylenebilir. Huemer’in belirttiği gibi sezgicilik, bir kişinin “K 

gibi bir önermeye dair bir sezgiye sahip olmasından” K önermesinin doğru olduğu sonucunun 

çıkacağını savunmaz. Fenomenal tutuculuk ilkesi de “bir kişiye K önermesinin açıkça 

gözükmesinin” K için gerekçe oluşturduğunu savunmaz. Sezgiciliğin savunduğu temelselcilik 

ve fenomenal tutuculuk ilkesi, bizim bazı inançlara, onları destekleyen kanıtlara gerek 

olmaksızın inanmakta haklı olduğumuzu savunur.619 Bunu kabul etmeyen kuşkucular, bilinç 

ve onun objesi arasındaki ilişki konusunda “nedenselci (causal)” diye isimlendirilebilecek bir 

teoriyi benimserler.620 Buna göre bizim doğrudan doğruya bilincinde olduğumuz şey içsel, 

zihinsel bir durumdur. Yani biz bir şeyi algıladığımız zaman, kendi duyu tecrübelerimizin 

bilincindeyizdir; hatırladığımız zaman hafıza tasavvurlarının, soyut meseleleri düşünürken 

kavramların ve sezgilerin bilincindeyizdir. Duyu tecrübesi, hafıza tecrübesi ve sezgilerin 

fonksiyonu, buna göre, sadece bizim kendilerinden hareketle zihin dışı gerçeklik hakkında 

sonuçlar çıkarmaya girişeceğimiz kanıtın parçaları olmaktan ibaret olacaktır. Bu çıkarım 

yanlış olduğunda da kuşkuculuk istediği sonuca ulaşmış olacaktır.621 

                                                           
618  A.g.e., s.119. 
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  A.g.e., s.121. 
620 Hospers, a.g.e., s.95. 
621 Huemer, a.g.e.,  s.121. 
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Kuşkucuların bu görüşlerinin başlangıç noktası olguları yansıtmamaktadır ve iyi 

kanıtlarla da desteklenmemiştir. Doğal olan görüş, Huemer’in de vurguladığı gibi,  bizim her 

şeyden önce dışsal şeylerin bilincinde olduğumuzdur. Sonra bu şeylerin bilincinde olmamız 

üzerinde düşünür ve bunun üzerine bu tür bilincin, bir şekilde dışsal şeyleri temsil eden iç 

durumlara sahip olmamızı kapsadığını fark ederiz. Bu içsel durumların, gerçek objelerin 

yerine geçmesi söz konusu değildir. Onların temel fonksiyonu, dışsal şeylerin bilincinin 

taşıtları olmaktır. Kuşkuculuk bu durumu ters yüz eder ve bizim dış dünya hakkındaki 

bilincimizi açıklamak için kullanılan bilişsel durumları, bizim dış dünyayı görmemizi 

engelleyen bir örtüye dönüştürür. Böylece bilinçliliği sadece kendi kendisini düşünen bir içe 

dönüklülük haline getirir.622 Buna karşılık daha doğal olan, “doğrudan realist (direkt realist)” 

görüş,  bizim doğrudan doğruya dış dünyanın bilincine sahip olduğumuzu ve duyu algısının 

temel fonksiyonunun, bizim dış dünya hakkındaki bilincimizi şekillendirmek olduğunu kabul 

eder.623  Bu durumda ahlâkî sezgicilik ahlâk hakkında doğrudan realizmi benimser. Sezgicilik, 

ahlâkî sezgilerin, kendilerinden ahlâkî sonuçların çıkarılacağı bir tür kanıt olarak fonksiyonda 

bulunduğunu söylemez. O, bazı ahlâkî doğrular için, biz onların doğrudan bilincinde 

olduğumuzdan ve bu bilinç sezgiler şeklini aldığından hiçbir kanıta ihtiyacımız olmadığını; 

sezgilerin bizim ahlâkî olgular hakkındaki bilincimizi oluşturduğunu savunur. Buna göre 

ahlâkî sezgide biz, kendimizi zihinsel durumlarla kuşatılmış olarak değil, ahlâkî nitelik ve 

ilişkiler karşısında hissederiz. Bu, Huemer’in belirttiği gibi, sezgilerin yanılmaz olduğu 

anlamına gelmez, bazı sezgiler yanlış olabilir ki, bu durumda onlar, ahlâkî olguların doğrudan 

bilincini oluşturmazlar. Fakat bu olgu, aynen sanrı görmenin fiziksel nesnelerin bilincini 

oluşturmasa da, bunun normal algının bu tür bir bilinci oluşturmasına engel olmaması gibi,  

diğer doğru sezgilerin ahlâkî olguların doğrudan bilincini oluşturmasını engellemez.624 

Sezgicilerin çıkarımsal olmayan veya doğrudan bilgi fikri, çok fazla yanlış anlamaya 

sebep olmuştur. Örneğin bazı filozoflar, hata sonucu olarak, direk algıyı açıklamak için renk 

algısı kullanıldığından, ahlâkî bilginin objesinin renk bilgisinin objesi ile aynı olması 

gerektiğini varsaymışlardır. Hâlbuki burada renklerle yapılan benzetme, doğrudan bilginin 

daha anlaşılır kılınmasına yöneliktir. Dolayısıyla bu benzetme, ahlâkî bilginin objesi olan 

ahlâkî olgularla, renklerin bütünüyle aynı olduğunu göstermez.625Ahlâkî bilginin 

doğrudanlığına vurgu yapmak için, sezgi kelimesinin kullanılması ve bu bilişselci olan ve 
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 A.g.e., s.122. 
623 Hospers, a.g.e., s.88. 
624  Huemer, a.g.e., s.122. 
625  A.g.e.,s.272;  J.R.Lucas, “Ethical Intuitionism II”, The Journal of The Royal Instıtute of Philosophy, Ed. 
H.B.Acton, Vol.XLVI, No.175, London 1971, , s.2. 
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indirgemeci olmayan görüşü savunanların sezgiciler diye isimlendirilmesi de, biraz yanıltıcı 

olmuştur. Çünkü sezgi kelimesi mistisizm, gizem, duyguculuk vb. kelimelerini çağrıştırır. Bu 

da söz konusu meta-etik teorinin yanlış anlamalarına sebep olmaktadır.626 

Ahlâkî sezgicilerin anladığı şekliyle ahlâkî sezgilerin yanılmaz olması veya 

çürütülemez şekilde temellendirilmiş olması gerekmez. Ahlâkî sezgilerin ayırt edici 

karakteristiği onların, çıkarıma dayanmayan, aracısız doğrudan kavrayışlar olmalarıdır.627 

Ahlâkî niteliklerin üzerine dayandığı nitelikler çoğu zaman kompleks olduğundan, bir kişinin 

söz konusu durumu doğru bir şekilde kavrayamaması veya kavramlaştırırken hata yapması 

mümkündür. Bir kişi aslında kavrayamadığı bir olguyu doğrudan doğruya kavradığını da 

zannedebilir.628 Yine ahlâkî sezgilerin mantıksal ve matematiksel doğruları kavramamızı 

sağlayan genel rasyonel kapasitemizden ayrı olan özel bir yetinin verileri olması veya onlarda 

temellenmesi de zorunlu değildir. Ross’cu sezgiciliğin takipçilerinden olan Robert Audi629, 

sezgisel bilişin temel ayırt edici özelliklerini şu şekilde sıralamaktadır: 

1. Audi’ye göre sezgisel olarak kavranılan önermenin bir öncüle dayanılmadan elde 

edilmesi anlamında, bir sezginin doğrudan (çıkarımsal olmayan) olması gerekir. Bu şart 

sezginin içeriği ile alakalı değildir, bu içeriğin apaçık ilkeler bütünü olması veya belirli tekil 

yargılar olması mümkündür. Ross ve Moore gibi birçok sezgici, sezgilerin bu özelliğine vurgu 

yapmış veya bunu ima etmiştir. Eğer bu kabul edilmezse, onların sezgisel yargıların 

kendilerine dayandığı öncülleri niçin belirtmediklerini veya onların niçin bu tür yargıların 

kanıtlanamaz olduğunu kabul etmeleri gerektiği açıklanamaz.630 

2. Audi’ye göre bu tür sezgilerin oldukça kesin bilişler olması, yani onların sağlam 

olması gerekir. Sırf bir inanma eğilimi bir sezgi değildir. Sezgi kesin bir inançtır ve ancak 

başka bir sezgi ile çatışma durumu gibi önemli durumlarda terk edilme eğilimindedir. 

Sezgileri sezgisel eğilimlerden ayırt etmek gerekir. Sezgisel eğilimlerde net bir bilgi durumu 

yoktur, sadece bulanık bir durum söz konusudur. 

                                                           
626  Garner and Rosen,  a.g.e., s.274; Tropman, a.g.e., s.126. 
627 Ewing, a.g.e., s.139; Tropman, a.g.e., s.147. 
628 Sterling, a.g.e., s.131. 
629 Tropman, a.g.e., s.156. 
630 Audi, The Good in The Right, s.33; Audi,  Intuitionism, Pluralism and Foundations of Ethics, ss.406-408; 
Sidgwick de bir sezginin apaçıklığı için açıklık, düşünme sonucu apaçık olarak kavranma, birbirleriyle tutarlı 
olma ve diğer insanlar tarafından da reddedilmeme şeklinde dört koşul önermektedir. Bu noktada Sidgwick’in  
Descartes’ten etkilendiğini söylemek mümkündür. Bkz. Sidgwick, The Methods, ss.338-342; Descartes, Aklın 
İdaresi İçin Kurallar, Çev.Mehmet Karasan, İstanbul 1996, Üçüncü Baskı, ss.6-14. Crisp, Roger,  “Sidgwick 
and The Boundaries of Intuitionism”, Ethical Intuitionism Re-evalutions (Ed.P. Stratton-Lake) içerisinde, 
Clarendon Press 2002, s.70; Baldwin, Thomas,  “The Three Phases of Intuitionism”, Ethical Intuitionism Re-
evalutions (Ed.P. Stratton-Lake) içerisinde, Clarendon Press 2002, s.93. 
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3. Audi’ye göre sezgilerin onların önermesel objelerinin minumum derecede yeterli bir 

anlaşılması ve kavranılması ışığında oluşturulması gerekir. Onların bu şekilde oluşturulması, 

bu önermeler apaçık olduğunda onların sağlamlığının bir sebebidir. Bu anlayışın yeterliliğinin 

standardı, ilgili önermelerin kompleksliğine ve epistemolojik statüsüne göre değişecektir. 

Ross ve Moore gibi sezgiciler, bir kişinin apaçık bir ahlâkî doğruyu kavarayabilmesinden 

önce, o doğru önermeyi zihnine tam olarak getirmesi ve onun üzerinde düşünmesi gerektiğini 

ileri sürer. Dolayısıyla sezgilerin bir önerme hakkında düşününce hemen hızlıca ortaya 

çıkması şart değildir.631 

4. Audi’ye göre sezgiler ne kanıtsal olarak teorilere bağlıdırlar, ne de kendileri teorik 

hipotezler olarak kabul edilirler. Bunu onların “teoriden önce olma” özelliği diye 

isimlendirmek mümkündür. Bu onların kavramlardan da önce olduğu anlamına gelmez. 

Çünkü en azından bir önermede yer alan kavramların minumum bir anlayışı olmaksızın bu 

önermenin sezgisel olarak bilinmesi söz konusu değildir. Bundan dolayı Ross ve diğer 

sezgiciler, aynen algısal inançların bilimsel teori yapmada veri olarak kullanılması gibi, bizim 

sezgilerimizin ahlâkî teori yapmada veri olarak kullanıldığını ileri sürmüşlerdir. Buna göre, 

bir sezgi çıkarımsal olarak bir teoriye bağlı olmadığı gibi, temellendirme açısından da teoriye 

bağlı olmayacaktır. Audi’ye göre burada sezgiyi algısal bilgiye benzetme bazı açılardan 

yanıltıcı olabilir, çünkü bir şeye yönelik sezgi o şeye yönelik kısa bir bakıştan oluşturulan bir 

izlenimden ziyade dikkatli bir gözleme dayanan bir inanca daha çok benzer. Ahlâkî sezgileri 

duyusal algılara benzetmek, sezgilerin gözlemlenebilir olgular hakkında olmasının 

gerekmemesinden dolayı da yanıltıcıdır. Ahlâkî doğrular ve ödevler gözlemlenemez olsalar da 

onlar hakkında sezgilere sahip olabiliriz.632 

Hooker’in belirttiği gibi bir sezginin teoriden önce olması onun çürütülemez olduğu 

anlamına gelmez. Örneğin Ross’cu bir sezgicilik, teori öncesi sezgilerin varlığını kabul 

etmekle beraber, bu tür sezgisel önermelerin daha sonra teorisel kabullerle de elde edilmesini 

veya bir takım sezgilerin onlar iyi eğitimli insanların düşünümleri ile çeliştiğinde terk 

edilebilme olanağını reddetmez. Sezgiciliği savunan bir kişi temelselci bir temellendirme 

anlayışı ile tutarlılıkçı bir temellendirme anlayışını birleştirip, temel ahlâkî inançların apaçık 

olduğunu kabul edip, onlarla uyumlu olan ilkelerin de doğru olabileceğini kabul edebilir. 

Sezgicilerin reddettiği, tutarlılığın temellendirme için zorunlu olduğu iddiasıdır.633 Audi’ye 

                                                           
631 Audi, The Good in The Right, s.35; Hooker, Brad,  “Intuitions and Moral Theorizing”, Ethical Intuitionism 
Re-evalutions, Ed.P. Stratton-Lake,  New York 2002, s.164. 
632 Audi, The Good in The Right, ss. 36–37. 
633 Hooker,  Intuitions and Moral Theorizing, Ethical Intuitionism Re-evalutions (Ed.P. Stratton-Lake) içerisinde, 
Clarendon Press 2002, s.163. 
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göre sezgicilik açısından, ön yargıların varlığının reddedilmesi de zorunlu değildir. Aslında ön 

yargıların varlığını kabul etmek sezgilerin yanılabilirliğini açıklamada yardımcı olacaktır. 

Sezgicilik için önemli olan, bu tür yanlış sezgilerin her zaman, diğer kişilerin sezgileriyle 

karşılaştırmalar yapmak gibi daha ileri düşüncelerle düzeltilebilir olmasıdır.634 

 Burada, eğer sezgiler hem çıkarımsal olmayan hem de teoriden önce olan 

kavrayışlarsa, onların rasyonel olmadığı eleştirisi yöneltilebilir. Fakat örneğin Ross’un bu tür 

sezgilerin kavranışı için yeterli olgunluk ve yeterli dikkat şartlarını öne sürdüğüne ve “ilk 

görünüşü itibariyle yerine getirilmesi gerekli olan” ödevlerin normal bir şekilde 

gerekçelendirilmiş olduğunu kabul ettiğine dikkat etmek gerekir. Dolayısıyla burada, 

Audi’nin de vurguladığı gibi basitçe bir kişinin ahlâkî bir ödevinin olduğunu sadece 

“gördüğünü” ileri sürmek doğru değildir. Her ödev için bir gerekçe vardır ve aktüel ödevler 

bu gerekçeler göz önünde bulundurularak belirlenir. Ahlâkî ödevlerimiz hakkındaki bazı 

bilgilerin sezgisel olduğu şeklindeki sezgici görüş, onun düşünsel olmadığı, kanıtla 

desteklenemeyeceği veya karşıt düşüncelerle çürütülemeyeceği anlamına gelmez.635 Ayrıca, 

Sterling’in vurguladığı gibi sezgicilerin çoğunluğu sezgisel bilgiyi sadece temel ahlâkî ilkeler 

için kabul ettiklerinden, özel durumlar hakkındaki bütün ahlâkî yargılar çıkarımsal olacak ve 

burada akıl yürütme zorunlu olarak devreye girecektir. Temel ahlâkî inançlarda anlaştıkları 

halde insanların farklı ahlâkî yargılarda bulunmalarının sebeplerinden birisi budur.636 

Dolayısıyla sezgiciliğin rasyonel düşünmeyi bütünüyle dışladığı söylenemez.  

Burada ahlâkî ilkelerin ve değerlerin bilgisi konusunda ilâhî vahyin önemine dikkat 

çekmek gerektiği kanaatindeyiz. Zira her ne kadar bir takım temel objektif ahlâkî doğruları 

insanların kavrayabileceğini kabul etsek de, bu bilginin kesinliğinden ve yeterliliğinden emin 

olamayız. Örneğin önde gelen sezgicilerden Ross beş tane temel ahlâkî ilke kabul etmiştir. 

Fakat bu ilkelerin kendisi ve sayısı konusunda kuşkular yöneltilebilir. Özellikle sezgicilerin 

de kabul ettiği ön yargı, kendi çıkarını öne alma veya sistematik hata diye isimlendirilen daha 

kapsamlı yanılgı durumları insanların bir takım ahlâkî olguları görmesini engelleyebilir veya 

yanlış görmesine sebep olabilir. Ayrıca ahlâkî açıdan doğruluğu veya yanlışlığı çok açık 

olmayan durumlarda da insanların bu kadar kolay cevap bulması mümkün değildir.  Kutsal 

kitap ve peygamberlerin gönderilme sebepleri arasında, ahlâkî konulardaki bu tür bilgi 
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eksikliklerini ve yanılgıları gidermek olduğu söylenebilir.637 Diğer bilgi alanlarında da 

hatalar, yanılmalar veya eksik bilgi her zaman olmuş ve olacaktır. Fakat bu alanlardaki 

hataların insan hayatı için zararı, ahlâkî alandaki eksiklik veya yanlışlığa göre çok daha az 

olacaktır. Çünkü ahlâk insanın bütün yaşam boyutlarını ilgilendiren ve insanın bütün hayat 

alanlarını yönlendiren bir olgudur. Peygamberlerin ve kutsal kitapların özellikle bir takım 

ahlâkî sapkınlıkları düzeltmekle meşgul olmalarını, onların âlemlere rahmet olmasını bu 

şekilde anlayabiliriz. Onlar insanları yanlış dini inançlardan ve sapık tavır ve tutumlardan 

kurtararak, onlar için yepyeni bir ufuk açmışlardır. Bir insan için yapılabilecek en faydalı ve 

anlamlı iş onun aklını ve kalbini bir takım yanılgı ve sapkınlıklardan kurtarıp hakikate 

ulaştırmaktır. Bu sebeple Cenab-ı Hak vahiy ve peygamberler göndererek insana büyük bir 

lütufta bulunmuştur. 

 

D. Ahlâkî İnançların Eylem İçin Yeterli Gerekçe ve Güdüleme Sağlayabileceği 
Anlayışı  

Ahlâkî sorgulamanın entelektüel boyutları ne olursa olsun ahlâk temelde pratiğe 

yöneliktir. Ahlâkî tartışmada amaç neyi yapmamız gerektiğine karar vermek ve ahlâkî 

tavsiyede amaç karşımızdaki insanın davranışlarını iyi olduğuna inandığımız yönde 

etkilemektir. Biz genel olarak ahlâkî düşünümlerin insanları belirli tarzlarda davranmaya 

güdülemesini ve onlara bu şekilde davranmaları için gerekçe sağlamasını bekleriz. Bir mesele 

hakkında ahlâkî bir yargıyı kabul eden bir kişinin bu mesele hakkında bütünüyle aldırışsız 

olmasını tuhaf karşılarız. Bazı anti-realist düşünürler tarafından ahlâkî realizmin ahlâkın bu 

pratik karakterini açıklamasının zor olduğu ileri sürülmüştür. “Eğer ahlâkî realizmin kabul 

ettiği gibi ahlâkî düşünümler sırf olguları belirtiyorsa, bu düşünümler belirli bir yönde 

eylemde bulunmayı nasıl sağlayabilir?” sorusu realizme yönelik bir eleştiri olarak 

yöneltilmiştir.638  

Ahlâkın pratikliği olarak da ifade edilen bu konu temelde şu iki soru etrafında 

tartışılmaktadır: (1) Ahlâkî bir yargıda bulunmak ve ahlâkî eylem için güdülenme arasında 

nasıl bir ilişki vardır? Yani bir insan bir konuda samimi olarak bir ahlâkî yargıda 

bulunduğunda, aynı zamanda bu yönde davranışta bulunmaya güdülenir mi, bu güdülenmenin 

                                                           
637 18.yüzyıl sezgicilerinden S. Clarke da insanların ahlâkî konularda bilgilendirilmesi ve uyarılması açısından 
vahiy ve peygamberliği gerekli görmüştür. Bkz. Samuel Clarke, “Discourse upon Naturel Religion”, British 
Moralists, Ed. By. Selby Bigge, Vol. II, New York 1897, s. 22. 
638  Brink, a.g.e., s. 8; Smith, Realism, s. 402. 
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kaynağı sadece bu ahlâkî inanç mıdır? (2) Ahlâkî inançlar eylemde bulunmak için kendi 

başlarına haklı kılıcı gerekçeler sağlayabilir mi? 639  

Yukarıdaki sorular çerçevesinde ahlâkî inançlar ve ahlâkî eylem arasındaki ilişkiyi 

açıklayabilmek ve daha genel bir soru olan “ahlâklı davranmak için hangi gerekçelerimiz 

vardır?” sorusunu cevaplayabilmek için gerekçenin iki anlamı arasında ayrım yapmak faydalı 

olacaktır. Gerekçeler genel olarak, güdüleyici gerekçeler ve haklı kılıcı (ahlâklı davranmayan 

kişi) gerekçeler olarak ikiye ayrılabilir.640 Güdüleyici gerekçeler insanların bir şeyi hangi 

sebeple yaptıklarını açıklayan türden gerekçelerdir. Bir kişinin her hangi bir şeyi yapmak için 

güdüleyici gerekçelere sahip olması o şeyi yapacağı anlamına gelmez; bu sadece o kişiye 

fırsat verildiğinde söz konusu eylemi yapmak için yeterli eğilime sahip olduğunu ifade eder 

(örneğin açlık hissinin, yemek yemek için bir güdülenme oluşturması gibi). Haklı kılıcı 

gerekçeler ise, insanların belirli eylemleri niçin yapmaları gerektiğini açıklayan, onları 

rasyonel açıdan temellendiren türden gerekçelerdir. Bir eylem hakkındaki haklı kılıcı gerekçe 

o eylem lehindeki olumlu düşünümlere dayanır.641 Güdüleyici gerekçeler arasında da haklı 

kılıcı gerekçeler arasında da çatışmalar olabilir. Bu durumda en güçlü gerekçeler baskın 

çıkacaktır.642 Ayrıca aynı şeye yönelik hem güdüleyici gerekçelere hem de haklı kılıcı 

gerekçelere sahip olabiliriz. Haklı kılıcı bir gerekçenin aynı zamanda güdüleyici bir gerekçe 

olarak gücü kişiden kişiye değişebilir. Çünkü güdüleyici gerekçede, söz konusu düşünümün 

ve olgunun kendi etki gücünün yanısıra öznenin ona atfettiği önem de etkilidir. Dolayısıyla 

bir olgunun haklı kılıcı gerekçe olarak etkisi ile güdüleyici gerekçe olarak etkisi eşit 

değildir.643 Güdüleyici gerekçelerin kuvveti ile haklı kılıcı gerekçelerin kuvveti birbirine eşit 

olmadığından, genellikle güdüleyici gerekçeler baskın gelir ve bu durum irrasyonel 

denilebilecek tercihlere sebep olabilir.644 Haklı kılıcı gerekçelerin, muhtemelen, özne 

bütünüyle rasyonel olduğu zaman aynı zamanda güdüleyici veya açıklayıcı gerekçeler olacağı 

söylenebilir. Çünkü bir kişi eylemleri için haklı kılıcı gerekçelere sahip olduğu ve bu 

gerekçelere göre eylemde bulunduğu sürece rasyoneldir. Buna göre rasyonel bir kişi 

                                                           
639 Landau and Cuneo,  Foundations of Ethics, s.225. 
640  Brink, a.g.e., s. 39. 
641 Gibbard, “The Reasons of a Living Being”, Foundations of Ethics, An Anthology, Ed. Russ-Shafer Landau 
and Terence Cuneo, Malden/USA 2007, s.72; Jonathan Dancy, “Acting For a Good Reason”, Foundations of 
Ethics, An Anthology, Ed. Russ-Shafer Landau and Terence Cuneo, Malden/USA 2007, s.266. 
642 Huemer, a.g.e., s. 155 
643 Kurt Baier, “Reasoning in Practical Deliberation”, The Moral Judgment, Readings in Contemporary Meta-
Ethics, Ed. Paul W.Taylor, New Jersey 1963, s.283. 
644Miller, a.g.e., s.271.  
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isteklerini aklı ile yönlendirebilen ve istek-akıl çatışmasında aklî tercihleri öne alabilen bir 

kişidir.645 

Ahlâkî inançlar ve ahlâkî eylem arasındaki ilişkiyi açıklama konusunda temelde içselci 

(internalist) ve dışsalcı (externalist) şeklinde iki yaklaşım olduğunu görmekteyiz. İçselci 

anlayışa göre, ahlâkî düşünümler ve inançlar ile ahlâkî eylem arasında zorunlu, içsel bir 

bağlantı vardır. Buna göre ahlâkî düşünümler özneye zorunlu olarak ahlâkî eylem için hem 

haklı kılıcı gerekçe hem de güdüleyici gerekçe sağlar.646 Eylem gerekçeleri hakkındaki bütün 

içselci görüşlere göre ahlâkî düşünümler zorunlu bir şekilde, ahlâkî eylemi güdüler ve eylem 

için gerekçe sağlar. Eylem için haklı kılıcı gerekçe ve güdüleyici gerekçe sağlayan ahlâkın ve 

ahlâkî inançların kendisidir.647 Bu durumda ahlâkî düşünümlerin rasyonalitesi ve güdüleme 

kuvveti, ahlâkın içeriğinin ne olduğu, ahlâkî özne hakkındaki olgular veya rasyonalite 

hakkındaki görüşlere vb. bağlı olmayacaktır. Dışsalcılık ise içselciliğin reddinden ibarettir. 

Buna göre, ahlâkî inançların eylem için haklı kılıcı gerekçeler ve güdüleyici gerekçeler 

sağlaması, ahlâkî düşünümün kendisi dışındaki, ahlâkın içeriği, insanın doğası ve değeri, 

rasyonalitenin doğası gibi bazı faktörlere bağlıdır. Dolayısıyla ahlâkî inançlar ile eylem 

arasında zorunlu bir ilişki söz konusu değildir.648 İçselcilik ve dışsalcılık arasındaki ayrımı, 

yukarıda ayırdığımız gerekçenin farklı iki türüne uyguladığımız zaman, güdüleyici gerekçeler 

hakkında içselcilik ve dışsalcılık ve haklı kılıcı gerekçeler hakkında içselcilik ve dışsalcılık 

şeklinde ayrımlar yapılabilecektir.649 

İçselci güdüleme anlayışı ahlâkî inançların kendi başlarına eylem için güdülenme 

sağlayabileceğini kabul ederken, dışsalcı (externalist) bir ahlâk psikolojisi, ahlâkî 

düşünümlerin kendi başlarına hiçbir güdüleme kuvvetinin olmadığını, onların eyleme 

güdüleyip güdülememesinin ahlâklılık kavramına dışsal olan faktörlere, örneğin söz konusu 

yargının içeriğine, öznenin ilgi ve istekleri gibi olgulara bağlı olduğunu iddia eder.650 

Örneğin, David Brink, içselci anlayıştan hareketle realizme yöneltilen eleştirilerden kurtulmak 

için, ahlâkî realizmi bu tür bir dışsalcı güdüleme anlayışıyla birleştirmeyi savunmuştur. Ona 

göre realist bir kişi, dışsalcı bir ahlâk psikolojisini benimseyebilir ve onun böyle bir anlayışla 

                                                           
645 Brink, a.g.e., s. 39; Hospers, a.g.e., s.161. 
646  A.g.e.,  ss. 38–39; Margaret Olivia Little, “Virtue as Knowledge: Objections from the Philosophy of Mind”,  
Foundations of Ethics, An Anthology, Ed. Russ-Shafer Landau and Terence Cuneo,Malden/USA  2007, s.252; 
Hasan Yücel Başdemir, Liberalizmin Ahlâkî Temelleri, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara 2007, s.138. 
647 Darwall, Philosophical Ethics, s.53; Tropman, a.g.e., s.15; Little, “Seeing and Caring”, s.427; Smith, “Moral 
Realism”, s.21. 
648 Brink, a.g.e., s. 43; Tropman, a.g.e.,  s.24; Smith, “Realism”,  ss.31-32. 
649 Brink, a.g.e., s. 40. 
650 Nick Zangwill, “Externalist Moral Motivation”,  Foundations of Ethics, An Anthology, Ed. Russ-Shafer 
Landau and Terence Cuneo, Malden/USA 2007, s.243. 
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uyuşabilmesi, fakat geleneksel anti-realist görüşlerin uyuşamaması ahlâkî realizm lehinde 

kanıt oluşturur.651 Fakat M. Smith’in de vurguladığı gibi ahlâkî inançların kendi başlarına 

pratik yönlendiriciliğinin ve onların eylem için gerekçe oluşturuculuğunun reddedilmesi 

anlamındaki bu tür aşırı bir dışsalcı anlayış çok savunulabilir değildir.652 Çünkü ahlâkî 

inançların kendilerine mahsus bir güdüleme gücü vardır. Yani insanlar ahlâkî inançları 

karşısında bütünüyle etkilenmez bir durumda değildirler. Ayrıca, ilerleyen sayfalar da ele 

alınacağı gibi, ahlâkî inançlar ve kabuller insanların eylem gerekçeleri arasındaki en önemli 

gerekçelerden birisini oluştururlar. 

Brink içselci güdüleme anlayışını reddederken, gerçek anlamda ahlâkî inançları kabul 

ettiği halde bu tür inançlarına uygun eylemde bulunmaya güdülenmeyen, “ahlâklı 

davranmayan kişilerin” varlığını gerekçe olarak sunmaktadır. Ona göre içselci bir anlayışı 

benimseyen anti-realist teoriler bu olguyu yeterli şekilde açıklayamayacaktır. Realizmin bunu 

açıklayabilmesini olanaklı kılan ise onun dışsalcı bir anlayışı da benimseyebilmesidir.653 

Fakat içselci anlayışı benimseyen Micheal Smith gibi düşünürler “ahlâklı davranmayan 

kişinin” bir insanın durumunun içselci bir anlayışla da açıklanabileceğini savunmuştur. 

Smith’e göre, aslında ahlâklı davranmayan kişi ahlâkî bir yargıda bulunup da bu yönde 

eylemde bulunmak için güdülenmediği zaman, gerçek anlamda ahlâkî yargıda 

bulunmamaktadır. Çünkü, ona göre bir kişinin söz konusu ahlâkî durum karşısında gerekli 

şekilde güdülenmesi, o kişinin ahlâkî terimleri gerçek anlamda anlamasının ve doğru bir 

şekilde kullanmasının oluşturucu bir unsurudur. Bu durumda ahlâklı davranmayan kişi, her ne 

kadar ahlâkî terimleri diğer insanların kullandığı şekilde kullansa da onun gerçek manada 

ahlâkî yargılarda bulunduğu söylenemez. Onun durumu aynen, gözleri doğuştan kör olduğu 

halde bir takım teknik donanımların yardımı ile renkleri diğer insanların kullandığı tarzda 

kullanan bir insanın durumu gibidir. Nasıl ki renkleri tecrübe edemeyen bu kişinin gerçek 

anlamda renkleri kavradığı ve renkler hakkında yargıda bulunduğu söylenemezse, ahlâklı 

davranmayan bir kişinin de gerçek anlamda ahlâkî yargılarda bulunduğu söylenemez. 

Dolayısıyla ahlâklı davranmayan kişi hem ahlâkî yargıları dile getirip hem de onlara duyarsız 

olması içselci anlayış için sorun oluşturmayacaktır. Smith’e göre ahlâkî terimlerin güvenilir 

ve doğru bir şekilde kavranılması konusunda, söz konusu yargının belirttiği eylem yönünde 

güdülenme ölçütünün kabul edilmesinin sebebi ise, ahlâkî açıdan iyi ve iradesi kuvvetli bir 

insanın ahlâkî yargıları ile güdülenmesi arasındaki bağlantının en iyi açıklamasının bu 

                                                           
651  Brink, a.g.e., s. 8. 
652 Smith, “The Externalist Challenge”, ss. 232; Smith, “Realism”, s.32. 
653Brink,  a.g.e., s.85. 
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olmasıdır. Bu iddiayı desteklemek için ise Smith, iyi ve iradesi sağlam bir insanın ahlâkî 

inançlarının değişimi ile birlikte onun güdülenmesinin de değişmesi şeklindeki çok 

gözlemlenen ahlâkî olgunun en iyi açıklamasını içselci bir anlayışın sunabilmesini kanıt 

olarak sunmaktadır.654 Yani normal bir insanın herhangi bir konu hakkındaki ahlâkî inançları 

değiştiği zaman, bu insanın söz konusu durumdaki güdülenme durumu da değişmektedir. Bu 

da ahlâkî inançlarla güdülenme arasında sıkı bir ilişkinin olduğu yönünde kanıt 

oluşturmaktadır. 

 Dışsalcı güdülenme anlayışının, daha ılımlı yorumları da mümkündür. Örneğin Nick 

Zangwill, her ne kadar ahlâkî yargıların kendi başlarına güdülenme sağladığı şeklindeki 

içselci anlayışı reddetse de, söz konusu güdülemeyi ahlâkî yargılar yerine, bir takım objektif 

ahlâkî olgulardan kaynaklanan ahlâkî isteklere bağlamaktadır. O bu görüşünü “ahlâkî içerikli 

dışsalcılık” olarak isimlendirmektedir. Bu görüşe göre ahlâkî güdüleme, bir eylemin 

alternatifine göre ahlâkî açıdan daha iyi olma niteliğine sahip olacağı şeklindeki bir inanca ve 

bu tür eylemleri yapmaya yönelik bağımsız bir isteğe bağlıdır. Burada söz konusu isteğin 

içeriği ahlâkî bir olgu olduğundan söz konusu güdüleme aslında ahlâkın dışındaki faktörlere 

bağlı olmamaktadır.655 Dolayısıyla bu görüş de aslında geniş anlamda içselci bir görüş olarak 

değerlendirilebilir.  

Bu tartışmaya sezgicilik açısından baktığımızda, sezgicilerin sadece içselci anlayışı 

savunmaları için hiçbir zorunluluk olmamasına rağmen, 18.yüzyıl rasyonalist sezgicilerinden 

Price, Clarke, Balguy gibi düşünürler içselci bir güdüleme anlayışı kabul etmiştir. Daha 

sonraki sezgicilerden Sidgwick de böyle bir anlayışı kabul ederken, Ross, Prichard ve Moore 

dışsalcı güdüleme anlayışını benimsemiştir. Örneğin Ross’un, inançların kendi başına eylemi 

güdüleyemeyeceği şeklindeki Hume’cu anlayışı kabul ettiği ve ahlâkî sezginin ahlâkî eylem 

için güdüleyebilmesi için genel anlamda iyilik yapmaya yönelik bağımsız bir istekle 

birleşmesi gerektiğini savunarak dışsalcı güdüleme anlayışının bir açıklamasını sunduğu 

söylenebilir.656 Eylem için ahlâklı davranmayan kişi gerekçeler konusunda ise sezgicilerin 

genel olarak içselci bir anlayışı benimsedikleri söylenebilir. 

                                                           
654 Smith, “The Externalist Challenge”, ss.235-236; Little da benzer görüşleri savunmaktadır. Bakz. Margaret 
Olivia Little, “Seeing and Caring: The Role of Affect in Feminist Moral Epistemology”, Foundations of Ethics, 
An Anthology, Ed. Russ-Shafer Landau and Terence Cuneo, Malden/USA  2007, ss.427-428. 
655 Zangwill, a.g.m., ss.244-245. 
656 Ross, Foundations of Ethics, s.325; Balguy, The Foundations of Moral Goodness, s. 85; Darwall, 
“Intuitionism and the Motivation Problem”, Ethical Intuitionism Re-evalutions, Ed.P. Stratton-Lake, New York 
2002, ss.250-251; Christine Korsgaard, “Skepticism about Practical Reason”, Foundations of Ethics, An 
Anthology, Ed. Russ-Shafer Landau and Terence Cuneo, Malden/USA  2007, s.302; Dancy, “Intuitionism”, 
s.413. 
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Ahlâkî güdüleme konusundaki içselciliğin de aşırı ve ılımlı türleri arasında ayrım 

yapılabilir. Aşırı içselci bir görüşe göre, bir kişinin bir konudaki ahlâkî inancı o kişiyi eylem 

için zorunlu olarak aktüel bir şekilde güdüler. Yani o kişi örneğin “fakirlere yardım etmenin 

doğru olduğuna” inanmışsa aynı zamanda, fakirlere yardım etmek için zorunlu olarak 

güdülenmiştir. Eğer ahlâkî realizm ahlâklılık ve ahlâkî eylem için güdülenme arasındaki 

ilişkiyi veya ahlâk ve rasyonallik arasındaki ilişkiyi bu şekilde zorunlu, aşırı içselci, 

kavramsal bir ilişki olarak temsil etme zorunda olsaydı bu durum onun için problem 

olabilirdi. Bilişselci olmayan teoriler ve ahlâkî anti-realistler bu tür aşırı içselci bir ahlâk 

psikolojisi benimsemişlerdir.657 Ilımlı içselciliğe göre ise, bir kişinin ahlâkî inançları onu 

güdüleyici bir güce potansiyel olarak sahiptir, fakat bu ilişki irade zayıflığı, depresyon veya 

buna benzer etkenler söz konusu olmadığında, yani insanlar pratik açıdan bütünüyle rasyonel 

olduğunda geçerli olan zorunlu bir ilişkidir. Bu durumda öznenin gerektiği şekilde 

güdülenmemesinin onun pratik açıdan irrasyonelliği veya tutarsızlığından kaynaklandığı 

söylenebilecektir.658 

Ahlâkî güdüleme hakkındaki içselci ve dışsalcı anlayışların her ikisinin aşırı şekilleri 

bazı problemlerle karşılaşacaktır. Örneğin aşırı içselcilik, belirli ahlâkî olguların varlığını ve 

bazı ahlâkî inançların doğruluğunu kabul etmesine rağmen, bu inançlara göre davranmayan 

veya yaşamayan “ahlâklı davranmayan kişi” diye isimlendirilem insanların varlığını 

açıklayamayacaktır. Ahlâkın bizzat kendisinin hiçbir yönlendirici kuvvetinin olmadığı 

şeklindeki aşırı dışsalcı bir anlayış da ahlâkî ve değersel olguların insanda uyandırdığı bir 

takım etkileri örneğin onları yapmaya yönelik içsel zorlamaları veya onları yerine 

getirmediğimiz zaman yaşadığımız keder ve vicdan azabı gibi olguları açıklayamayacaktır. 

Dolayısıyla ahlâkî güdüleme konusundaki içselcilik ve dışsalcılık tartışmasında orta bir yol 

olarak “ılımlı içselcilik” diye isimlendirilen anlayışın daha makul olduğu söylenebilir. Bu 

anlayışa göre bir kişi samimi olarak ahlâkî bir inanca sahip olduğunda bu inanç onu eyleme 

güdülemeye yönelik bir güce sahiptir, fakat söz konusu inanca sahip olan kişinin bu yönde 

güdülenmesini engelleyecek farklı faktörler olabilir ve kişi bu konuda başarısız olabilir. Bu 

olguyu da söz konusu kişi için, pratik rasyonalite açısından bir kusur olarak değerlendirmek 

mümkündür.659 Bu tür bir içselci anlayış için ahlâkî düşünümlerin insanları onlar bütünüyle 

                                                           
657 Darwall, Philosophical Ethics, s.73. 
658 Smith, “The Externalist Challenge”, ss.231-232; Smith, “Realism”, s.34. 
658  Landau and Cuneo, Foundations of Ethics, s.315. 
659 A.g.e. , s.227; Little, “Seeing and Caring”, s.415. 
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rasyonel davrandıkları zaman eyleme güdüleyecek olması yeterlidir.660 Bu tür bir içselci 

anlayışın ahlâkın sadece bilişsel ve davranışsal boyutunun değil onun aynı zamanda iradî 

boyutunun da olduğu olgusu göz önünde bulundurulduğunda daha makul hale geleceği 

kanaatindeyiz. Buna göre ahlâkî doğru ve ödevler her ne kadar bizi kendilerini yerine 

getirmeye çağıran bir çekim gücüne sahip olsalar da bu ödevlerin yerine getirilmesi sırf 

bilgisel bir donanımdan öte, iradesel bir boyutu da gerektirmektedir. 

Ahlâkî inançlar ve ahlâkî eylem arasındaki ilişkiyi, haklı kılıcı gerekçeler açısından ele 

aldığımızda ise bu konuda iki farklı genel yaklaşımın olduğunu görmekteyiz. Birinci anlayış 

Hume’da temellenen ve  “araççı rasyonalizm” diye isimlendirilen anlayışa dayanırken ikinci 

anlayış Kant’çı rasyonalite anlayışına dayanmakta ve genelde “ahlâkî rasyonalizm” olarak 

isimlendirilmektedir.  Realist bir ahlâkın kendi başına eylem için haklı kılıcı gerekçe 

sağlayamayacağını savunan düşünürler genellikle, insanın ancak belirli isteklere sahip olduğu 

şeyleri yapmak için gerekçeye sahip olacağı şeklindeki araçsal rasyonalite anlayışından 

hareket ederler. Bu anlayışa göre, özne var olan isteklerini en iyi tatmin eden şeyleri yapmak 

için gerekçeye sahiptir. Bu anlayış kabul edildiğinde ahlâkî olguların eylem için gerekçe 

sağlaması tamamen olasılı bir faktör olacaktır. Zîra eğer onlar öznenin isteklerini tatmin 

ediyorsa gerekçe sağlayacak tatmin etmiyorsa sağlamayacaktır.661 Bu araçsal rasyonalite 

anlayışı en iyi ifadesini “bir kişinin X ahlâkî eylemini yapmak için gerekçeye sahip olması 

için onun bir isteğini tatmin etmesi gerekir” şeklindeki gerekçe anlayışında bulur. Bu anlayış 

Hume’un, aklın sadece tutkuların hizmetçisi olabileceği ve tutkuların kendilerinin rasyonel 

veya irrasyonel olmayacağı şeklindeki iddiasında temellenir.662 Bu ifade, bizim sadece 

istekleri nasıl tatmin edebileceğimiz hakkında akıl yürütebileceğimiz ve isteklerin kendileri 

hakkında akıl yürütemeyeceğimiz anlamına gelir. Bu rasyonalite anlayışına göre akıl sadece 

söz konusu bu isteklerden kaynaklanan amaçlara nasıl ulaşılabileceğini gösterebilir; bu 

isteklerin veya tutkuların kendilerinin rasyonel olup olmadığına dair akıl hiçbir şey 

söyleyemez.663 Hume, sadece duyguların güdüleme kuvvetine sahip olduğunu ve ahlâkın 

eylemle içten bir ilişkisi olduğunu kabul ettiğinden ahlâkî niteliklerin duygularla bağlantılı 

olması gerektiği sonucunu çıkarmıştır. Buradaki Hume’cu akıl yürütme şu şekilde 

özetlenebilir: (a) Birşeyi yapmak için gerekçeyi sadece istekler verebilir. (b)Ahlâkî nitelikler 

bize eylem için gerekçe vermeyi amaçlarlar. (c) Öyleyse ahlâkî nitelikler isteklerden ibaret 

                                                           
660Christine Korsgaard, “Skepticism about Practical Reason”,  Foundations of Ethics, An Anthology, Ed. Russ-
Shafer Landau and Terence Cuneo, Malden/USA 2007, s.305; Smith, Moral Realism, s.34. 
661 Sterling, a.g.e., s.87; Railton, “Moral Realism”, s.188; Landau and Cuneo,  a.g.e., s.281. 
662 Hume, A Treatise Of Human Nature, New York 1978, s. 415. 
663 Korsgaard, a.g.m., ss.299-300. 
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olmalıdırlar veya onları zorunlu olarak içermelidirler.664 Ahlâkî realizmi ahlâkın pratikliğini 

açıklayamacağı gerekçesiyle eleştiren Mackie ve Harman gibi anti-realistler de Hume’cu 

rasyonalite anlayışını benimsemişlerdir.665  

Bu Hume’cu gerekçe anlayışının karışısında Kant (1724-1804) tarafından savunulan 

gerekçe ve rasyonalite anlayışı vardır. Kant bu Hume’cu gerekçe anlayışına karşı çıkar ve 

bazı istek ve tutkuların akla karşıt olduğunu ve öznenin, eyleminin onun isteklerini tatmin 

edip etmediğine bakmaksızın eylem için haklı kılıcı gerekçeye sahip olabileceğini savunur. 

Ona göre akıl sadece insanı mutluluğa ulaştırmak için bir araç değildir, onun, bunun ötesinde 

örneğin zorunlu ahlâkî ödevleri kavramak gibi bir fonksiyonu vardır.666 Kant’a göre ahlâk 

hiçbir şekilde insan doğasına ait bir takım isteklerde veya duygularda temellenemez. Ahlâkî 

ilkeler aklın saf, apriori, zorunlu ilkeleridir. Bir eylemin ahlâkî açıdan iyi olması için onun, 

herhangi bir doğal istekle değil, sırf ahlâk yasasına duyulan saygı dolayısıyla yapılmış olması 

gerekir.667 Öznenin ahlâklı olmak için gerekçelerinin onun mevcut isteklerine bağlı olmadığı 

şeklindeki görüş, Kant’ın bu rasyonalite ve gerekçe anlayışına dayanır. Bu anlayış ahlâk 

alanında “araççı rasyonalizmin” karşıtıdır ve “ahlâkî rasyonalizm” olarak isimlendirilir. Bu 

görüşe göre ahlâkî ödevler ve eylem için haklı kılıcı gerekçeler arasında zorunlu bir bağlantı 

vardır. Dolayısıyla ahlâkın gerektirdiği şekilde davranmak için her zaman çok iyi gerekçeler 

var demektir.668 

Brink’in belirttiği gibi araçsal rasyonalite anlayışının isteklerin kendileri hakkında akıl 

yürütülemeyeceği şeklindeki varsayımı çok sağlam değildir. Çünkü biz makul bir şekilde 

istekler hakkında onların değerli olup olmadığı veya onlardan hangisinin izlenmeye değer 

olduğu hakkında akıl yürütebiliriz.  Bizim bazı şeyleri istememizin arkasında o şeyleri 

“istenilir” bulmamız ve o şeylere ait belirli değersel nitelikleri kavramamız (veya yanlış 

algılamamız) yatar. Yani biz bir şeyi istediğimiz için o şey değerli olmaz, aksine o şey değerli 

olduğu için biz onu ister ve tercih ederiz. Dolayısıyla, isteklerimizi onların objelerinin 

                                                           
664 Sterling, a.g.e., s.89; Tropman, a.g.e., s.16; Bernard Williams, “Internal and External Reasons”, Foundations 
of Ethics, An Anthology, Ed. Russ-Shafer Landau and Terence Cuneo, Malden/USA 2007, s.292. (Bu anlayışa 
göre söz konusu gerekçe öznenin içsel psikolik durumlarına bağlandığından bu tür görüşler Williams gibi 
düşünürler tarafından “içselci” olarak isimlendirilmiştir. Buna göre söz konusu içsel güdülenme unsuru 
olmadığında gerekçe de bulunmayacaktır. Buradaki içselcilik ile yukarıda geçen, ahlâkî inançların kendi 
başlarına güdüleme ve gerekçe saplayabileceği şeklindeki içselcilik birbirine karıştırılmamalıdır. Bkz. Bernard 
Williams, “Internal and External Reasons” Foundations of Ethics, An Anthology, Ed. Russ-Shafer Landau and 
Terence Cuneo, Malden/USA 2007.) 
665 Brink, a.g.e., s.63. 
666  Kant, Ahlâk Metafiziğinin Temellendirilmesi, Çev.: İoanni Kuçuradi, Ankara 2002, s. 11. 
667A.g.e., s. 4 
668 Landau  and  Cuneo,  a.g.e., ss.281-282. 
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değersel niteliği hakkında düşünerek akıl yürütmeye tâbi tutabiliriz.669 Bu durumda eğer 

isteklerin arkasında bir takım ahlâkî niteliklerin kavranılışı varsa, Hume’cu gerekçe anlayışı 

açısından düşündüğümüzde bile, bu onların eylemler için gerekçe sağladığı görüşünü daha da 

kuvvetlendirecektir. Ayrıca, bir kişinin bir şeyi istemesinin o kişiye onu izlemek için gerekçe 

sağladığı görüşü, başlangıçta makul gözükse de, hatalıdır. Çünkü bir kişinin doğası itibariyle 

değerli olduğuna inanmakta haklı olmadığı bir şeyi yapması, onu istese bile, irrasyoneldir. 

Dolayısıyla bir şey ancak doğası itibariyle değerli ise, bize onu takip etmemiz için gerekçe 

verebileceği şeklindeki objektif bir anlayışın daha doğru olduğu ve isteğin doğasının da bu 

görüşü desteklediği söylenebilir.670 

Buna göre Hume’cu “Bütün eylemler istekler tarafından güdülenir ve eylem için 

gerekçeleri ancak istekler sağlayabilir.” şeklindeki yaygın anlayışın güdüleyici gerekçelerle 

haklı kılıcı gerekçeleri birbirine karıştırdığından hataya düştüğü söylenebilir.671 Çünkü bir 

eylemin sırf öznenin bir takım isteklerini tatmin edecek olması onu yapmak için haklı kılıcı 

bir gerekçe sunmaz. İsteklere uygun davranma ancak bu isteklerin tatmininin iyi olduğu 

konusunda haklı olduğumuz zaman rasyonel olacaktır. Değersel yargılar istekleri haklı kılıcı 

gerekçeler açısından kuvvetlendirir, fakat istekler değersel yargıları haklı kılıcı gerekçeler 

açısından kuvvetlendiremez. Dolayısıyla eylem için haklı kılıcı gerekçeleri ancak değersel 

olgular ve bunlar hakkındaki yargıların sağlayabileceği söylenebilir. 672 

Bu sonucun da, ahlâkî sezgiciliğin lehinde bir kanıt oluşturduğu görülecektir. Çünkü 

Huemer’in belirttiği gibi, eğer eylem için haklı kılıcı gerekçeler sağlayan olgular varsa onların  

(i) ya bizim psikolojik durumlarımız hakkındaki olgular, (ii) ya dış, doğal dünya hakkındaki 

olgular, (ii) veya bir tür objektif, naturel olmayan olgular olması gerekir. Eylem için tek 

gerekçenin istekler gibi psikolojik durumlar tarafından sağlanabileceği, şeklindeki Hume’cu 

görüş doğru değildir. Çünkü isteklerle bir takım iştahlar veya duygular kastedilir ve biz birçok 

eylemimizi bunlara rağmen gerçekleştiririz ve bu eylemlerin irrasyonel olduğu söylenemez. 

Dolayısıyla bu, psikolojik durumlarımızın bizim bütün haklı kılıcı gerekçelerimizi 

açıklayamayacağını gösterir. Yine doğal dünya hakkındaki yargıların kendi başlarına eylem 

için bir gerekçe sağlayamadıkları genel olarak kabul edilmektedir. Öyleyse geriye sadece 

eylem için haklı kılıcı gerekçelerin naturel olmayan olgular tarafından sağlanması 

kalmaktadır. Buna göre bizim eylem için bazı gerekçelerimiz, bazı şeylerin iyi veya kötü 

                                                           
669 Brink, a.g.e., s. 64.  
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olması gibi naturel olmayan objektif olgulardan kaynaklanır. Fakat bu cevabı sadece ahlâkî 

sezgiciler verebilir. Çünkü sadece sezgiciler metafizik anlamda ikiciliği kabul ederler; yani 

doğal olguların dışında,  objektif, naturel olmayan ahlâkî olguların varlığını kabul edenler 

yalnızca sezgicilerdir. Aralarındaki farklar ne olursa olsun diğer meta-etik teorilerin 

savunucuları, var olan biricik olguların bizim psikolojik durumumuz ve doğal dünya 

hakkındaki olgular olduğu konusunda aynı fikirdedirler.673 

Huemer’e göre  bizim, eylemlerimiz için söz konusu olan gerekçeleri genel olarak ele 

aldığımızda,  bu eylem gerekçelerimizden bazıları isteklerden, yani duygu ve iştahlardan 

kaynaklanır. Diğerleri, yani ihtiyatsal ve tarafsız gerekçeler diye isimlendirilebilecek 

gerekçeler ise olguların bilincinden kaynaklanır. Bir eylemin benim uzun süreli çıkarlarıma en 

iyi hizmet edeceği olgusu, bu eylemi yapmak için ihtiyatsal bir gerekçe oluşturur. Bir eylemin 

ahlâkî bir iyiliği ortaya çıkaracak olması ise o eylemi yapmak için tarafsız bir ahlâkî gerekçe 

oluşturur.674 Bu farklı türden gerekçeler çatıştığı durumda hangisini tercih etmek daha makul 

olacaktır? sorusu sorulduğunda şu sıralamayı yapmak mümkündür:  İhtiyatsal gerekçeler, 

isteklerden ve ahlâkî gerekçeler ihtiyatlılıktan daha üstündür ve önceliklidir. Çatışma 

durumlarında ahlâkî gerekçeleri tercih etmek her zaman en rasyonel olanıdır. Bu olguyu 

“ahlâkın otoritesi” diye isimlendirmek mümkündür. Buna göre ahlâkî gerekçeler en önemli 

gerekçelerdir. Bazı çok önemsiz şeylerin bir takım ahlâkî gerekçeler dolayısıyla önemli hale 

gelmesi bunun bir göstergesidir. Ahlâkî gerekçeler evrensel, zorunlu ve zamandan bağımsız 

gerekçelerdir. Bir kişi birden fazla gerekçe söz konusu olduğunda, ahlâkî gerekçelere göre 

davrandığı zaman ahlâkî bir davranış sergilemiş olacaktır. Ahlâkın bu otoritesi aynen 

anayasanın yönetmelik, yönerge vb. üzerindeki ahlâklı davranmayan kişi otoritesine 

benzetilebilir. Nasıl ki anayasaya aykırı olan yönetmelikler yasadışı kabul ediliyorsa, aynı 

şekilde olgusal olarak ahlâka aykırı eylemler yapılabilse de bu eylemlerin irrasyonel olduğu 

kabul edilebilir.675 

Huemer’a göre, ihtiyatsal gerekçelerin istekler üzerinde ve ahlâkın her ikisi üzerinde 

otoriteye sahip olmasının arkasında, her üst basamağın alt basamağı kapsaması olgusu yer 

alır. Yani ihtiyatsal düşünümler, istekleri de kapsayan bir düşünümdür, hâlbuki isteksel 

düşünümler ihtiyatsal düşünümleri barındırmaz. Ahlâkî gerekçeler de kişinin kendi çıkarına 

yönelik ihtiyatsal gerekçelerini göz önünde bulundurur. Buna göre ahlâkın kişinin kendi 

çıkarlarına bütünüyle duyarsız olduğunu söylemek doğru değildir. Fakat ihtiyatsal gerekçeler 
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ahlâkî gerekçeleri barındırmaz. Dolayısıyla ihtiyatsal gerekçeleri ahlâkî gerekçelerin önüne 

koymak irrasyonel olacaktır. Çünkü ahlâkî değerlendirmeler, isteklerin ve kendi yararının 

değerlendirmesini içerir fakat istekler ve ihtiyatsal değerlendirmeler ahlâkî kaygıların 

değerlendirmesini içermez. Huemer’e göre ahlâka diğer düşünümler karşısında otorite veren 

bu olgudur.676 

Kurt Baier’in (1917-2010) vurguladığı gibi ahlâkî gerekçelerin diğer gerekçelerden 

daha üstün olduğunu, durumu tersinden değerlendirerek de ortaya koyabiliriz. Örneğin 

“ihtiyatsal gerekçelerin, yani bir kişinin kendi çıkarını koruması açısından önemli olan 

gerekçelerin en üstün ve her zaman ilk başta göz önünde bulundurulması gereken gerekçeler 

olduğunu bütün insanlar kabul edip, ona göre davrandığında ne olacaktır? Ortaya çıkan durum 

ihtiyatsal gerekçelerin arkasındaki en önemli amaçlardan birisi olan mutluluk açısından nasıl 

olacaktır? Söz konusu yaşam ahlâkî açıdan nasıl olacaktır?” sorularını sorduğumuzda,  

maalesef bu durumun herkesin kendi çıkarını diğerlerinden üstün tutmak için birbiriyle 

savaştığı, Hobbes’un “doğal durum” diye isimlendirdiği duruma, uluslar arası bağlamda güçlü 

devletlerin, çıkarlarını korumak adına güçsüzleri sömürdüğü bir duruma yol açacağı cevabı 

açıkça ortaya çıkacaktır. Birisinde ihtiyatsal gerekçelerin en önemli olduğu, ikincisinde ise 

ahlâkî gerekçelerin üstün görüldüğü iki dünya karşılaştırıldığında ikincisinin tercih edilmesi 

gerektiği açıktır. Bu varsayımsal durum, ihtiyatsal gerekçeleri ahlâkî gerekçelerin önüne 

almanın aslında zararlı ve tehlikeli olduğunu, ahlâkî gerekçelerin diğer bütün gerekçelerden 

daha üstün,  daha önemli olduğunu göstermektedir.677 

Ahlâkın dinamik ve pratik karakterine vurgu yapmak isteyen bilişselci olmayan 

teoriler ahlâkın bu pratik boyutunu ahlâkî realizmin açıklayamayacağını ileri sürerek onu 

reddetmeleri hatalıdır. Çünkü bilişselci olmayan teorilerin kendisi, bizim hiçbir duygusal veya 

buyruksal kuvveti olmayan ahlâkî yargılarda bulunabildiğimiz bağlamları açıklayamadığı 

gibi, aslında ahlâkî yargıların sahip olduğu duygusal veya buyruksal kuvveti de açıklayamaz. 

Ahlâkın bu pratik yönlendiriciliği, karşıdaki kişiyi bizim olumlu tavır aldığımız şeye karşı 

benzer tavırlar veya tutumlar almasını sağlamaya yöneliktir. Fakat her hangi bir kişinin, ifade 

ettiği tutum veya eylem tarzının objektif olarak doğru veya değerli olduğunu düşünmedikçe, 

diğer insanların da aynı tutumları takınmaları konusunda neden bu kadar ısrarcı olabildiklerini 

anlamak mümkün olmayacaktır. Ayrıca eğer inandığım şeyler doğruluk değeri olmayan sırf 

duygusal veya buyruksal ifadelerse diğer insanların da aynı inançlara sahip olması için onlara 
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tavsiyede veya buyrukta bulunmamın hiçbir makuliyeti ve ahlâkîliği kalmayacaktır.678 Yani 

eğer bizim ahlâkî tutumlarımızın ve inançlarımızın konularının objektif bir değeri yoksa bu 

tutumların bu kadar önemli olması veya bizde kaygı uyandırması saçma olacaktır. Bizim 

tutumlarımızın ve isteklerimizin birçoğu değersel yargılara dayanır. Bizim diğer insanların da 

aynı tutumları benimsemesini istememizin sebebi, bu tutumların objektif olarak doğru ve 

değerli olduğuna inanmamızıdır. Yine eğer karşıdaki kişiler, bu kişinin tutumlarının ifade 

ettiği eylemlerin değeri konusunda aynı inançları kabul etmek için gerekçeleri yoksa onun 

tutumlarını benimsemek için de hiçbir gerekçeleri olmayacaktır. Onlar söz konusu tutumları 

benimseseler bile bu taklitten öteye geçemeyen, bayağı, samimiyetsiz tutum ve davranışlardan 

ibaret olacaktır. Burada eğitim açısından önemli bir noktaya değinmek gerekir. Eğitimde 

önemli olan karşıdaki kişiye belirli davranış kalıplarını öğretmek değil, bu davranış 

kalıplarının dayandığı temelleri gösterebilmek ve onların arkasındaki değerleri hissettirip, 

benimsetmektir. Aksi taktirde söz konusu eğitim çok yapay, temelsiz bir faaliyet olacaktır. 

Huemer’in vurguladığı gibi, ahlâkî alandaki anti-realist teoriler, hem ahlâkî 

inançlarımızın hem de ahlâklı davranma yönündeki güdülenmemizin temellerini yıkar. Bu 

olgu anti-realizmin yanlış olduğunu göstermese bile eğer yanlışsa aynı zamanda insanlar için 

zararlı da olduğunu gösterir. Bizim niçin ahlâklı davranmamız gerektiği konusunda anti-

realistlerin sunabileceği tek gerekçe, böyle davranmanın bizim bazı isteklerimizi (başkalarına 

yardım etme istekleri de dâhil) tatmin etmesi olacaktır. Bu görüşe göre eğer bu tür isteklere 

sahip değilsek veya bu tür isteklerden daha baskın olan başka isteklere sahipsek bu durumda 

ahlâklı davranmak söz konusu olmayacak, olsa bile irrasyonel olacaktır. Ayrıca anti-realizm 

bizim ahlâklı davranmaya yönelik güdülenmemizi de yıkacaktır. Anti-realistler bütün 

güdülenmenin duygu kaynaklı olduğunu, dolayısıyla insanlara gerekli duygular eğitimle 

kazandırılınca bunun onların ahlâklı olmalarını sağlayacağını ileri sürmüşlerdir. Fakat ahlâklı 

eylemlerde bulunmak için duygular yeterli değildir. İnsanların çoğunluğu ahlâkî eyleme 

yönlendirecek türden duygulara sahip değildirler ve eğer objektif ahlâkî olgular yoksa onlara 

bu tür duyguları kazandırmanın bir gerekçesi de olamayacaktır. Dolayısıyla ahlâkın gerçek 

dışı, sanal, sırf duygulara veya toplumsal uzlaşımlara dayalı olduğuna inanan bir kişi ahlâklı 

davranmak için hiçbir gerekçe veya güdülenmeye sahip olmayacaktır.679 Her ne kadar ahlâkın 

objektif realitesini savunan ahlâkî sezgicilik ahlâklı davranışı yaptırmayı veya irade 

zayıflığını ortadan kaldırmayı garanti etmese de onun en azından ahlâklı olmak için gerekli 

zemini koruduğunu söyleyebiliriz 

                                                           
678 Brink, a.g.e., s. 78. 
679 Huemer, a.g.e., ss. 193–195. 
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Ahlâkî yaşantı için önemli olan ve ahlâkın otoritesi çerçevesinde tartışılan sorulardan 

birisi de, “Niçin ahlâklı olmalıyım?” şeklinde sorulabilecek olan sorudur. Bu soru sırf merak 

sebebi ile sorulabileceği gibi, özellikle ahlâkî gerekliliklerle istekler arasında bir çatışma söz 

konusu olduğunda sorulur. Bu soru ile ahlâkî gerekçelerin otoritesine yönelik açıklama ve 

onlara diğer gerekçeler karşısında niçin öncelik tanınması gerektiğine yönelik rasyonal 

açıklamalar istenmektedir.680 Bu soruya ahlâkî sezgicilik şu şekilde cevap verecektir: Bizim 

ahlâkî sezgilerimiz, belirli ahlâkî inançları kabul etmede bizi “ilk görünüş itibariyle” haklı 

kılar, yani bu inançlar onlara karşı ciddi kanıtlar ortaya çıkana kadar temellendirilmiştir. Bu 

inançların kendileri değersel içeriklerinden dolayı eylem için gerekçe oluştururlar. Bir kişinin 

doğru değerlendirmeler tarafından güdülenmesi değerlendirmenin doğasından kaynaklanır. 

Değersel bir hükmü kabul etmek, bir şeyin eylem için bir gerekçe olduğu konusunda karar 

vermektir. Ahlâkî gerekçelerin kavranışı eylemleri temellendirmek için yeterlidir.681 Örneğin 

yalan söylemenin ahlâkî açıdan yanlış olduğunu kabul etmek, doğruyu konuşmak için haklı 

kılıcı bir gerekçe oluşturur. Ahlâkî ödevler her ne kadar herkese her durumda eylem için 

gerekçeler vermese de onların bilgili ve rasyonel insanların bütünüyle aldırışsız kalamayacağı 

ödevler olduğunu söyleyebiliriz.682 Dolayısıyla ahlâkî inançlar normal insanlar için kendi 

başlarına güdüleme sağlama ve gerekçe sunma kuvvetine sahip olduğundan, belirli ahlâkî 

doğruların kavranılmış olması ahlâklı olmak için yeterli gerekçeyi sağlamaktadır. Buna göre 

sezgicilerin güdülenme konusunda ılımlı içselci anlayışı benimsemeleri ve haklı kılıcı 

gerekçeler konusunda da “ahlâkî rasyonalizmi” benimsemeleri daha tutarlı ve sağlam bir 

anlayış olacaktır. 

Niçin ahlâklı olmalıyım sorusunu ahlâklı olmak niçin rasyoneldir? Şeklinde 

yorumlayacak olursak, “ahlâkî rasyonalizmi” kabul eden Huemer ve Sterling gibi son 

dönemlerdeki sezgiciler buna, ahlâkî yargıların kendilerinin aklın ürünü oldukları, onların 

eylemler, olgu durumları vb. hakkındaki entelektüel değerlendirmeler oldukları şeklinde 

cevap vermiştir. Sezgicilere göre ayrıca ahlâkî gerekçeler ihtiyatsal gerekçeler ve kişinin 

istekleri de dâhil bütün uygun gerekçeleri göz önünde bulunduran türden değerlendirmelerdir. 

Bu yüzden bizim ahlâkî olduğuna hükmettiğimiz şey, aynı zamanda aklın tercihe değer 

bulduğu şeydir. Dolayısıyla ahlâklı davranmak aynı zamanda rasyonel davranmak 

olacaktır.683Audi’ye göre de ahlâkî düşünümler, eylem için haklı kılıcı gerekçe verme 

                                                           
680 Landau  and Cuneo,  Foundations of Ethics, s.281. 
681 Sterling, a.g.e., s.87; Russ-Shafer Landau, “Moral Reasons”, Foundations of Ethics, Ed. Russ-Shafer Landau 
and Terence Cuneo, Malden/USA  2007, ss.312,324. 
682 Brink, a.g.e., s.57; Audi, The Good in The Right, s. 131; McNaughton, “Intuitionism”, s.283. 
683  Huemer, a.g.e., s. 196; Sterling, a.g.e., s.7. 
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kapasitesine sahiptirler. Örneğin bir kişi yardımseverliğin ahlâkî bir görev olduğuna 

inanıyorsa bu yönde hareket etmek için yeterli haklı kılıcı gerekçeye sahiptir. Aynı şey 

kendiliğinden iyi ve kendiliğinden kötü için de geçerlidir. Bir şeyin doğası itibariyle iyi 

olması onu yapmak için haklı kılıcı bir gerekçe sağlar.684 Ayrıca bu tür bir gerekçe, objektif 

ahlâk teorilerine göre, öznenin psikolojik isteklerinden veya toplumun kabullerinden bağımsız 

olan objektif bir gerekçedir. Kant’ın ifade ettiği şekliyle ahlâkî gereklilikler kategorik 

gereklilikleri ifade ederler.685 

Ahlâkî düşünümler ve ahlâkî eylem arasındaki bu bağlantının aslında insan ve ahlâk 

arasındaki bağlantıda yattığı söylenebilir. Ahlâkı insanın fıtratında olan bir olgu, onun duygu 

ve zihin dünyasının olmazsa olmaz bir parçası, onun insan olmasının temel bileşenlerinden 

birisi olduğunu kabul ettiğimizde, ahlâkî bilginin ve inançların kendi başına insan için ahlaklı 

olduğuna inandığı tarzda davranmak için yeterli bir gerekçe ve güdülenme sağlayabilmesi 

daha anlaşılır olacaktır. Sokrates’in “Erdem bilgidir. Erdemsizlik cehalete dayanır. Hiç kimse 

bilerek kötülük yapmaz” şeklindeki düşüncesinin arakasında da ahlâklılık ve insan olma 

arasında böyle bir yakın bağlantının varsayıldığı söylenebilir. Yanî insan doğası itibariyle 

ahlâkî bir varlıktır ve iyiliğe eğilimlidir. Özellikle ilk sezgicilerin Hobbes’un insan doğası 

konusundaki kötümser anlayışına karşı mücadele etmiş olmaları da sezgicilerin genel olarak 

içselci bir güdülenme ve gerekçe anlayışı benimsemeleri ile tutarlılık arzetmektedir. Bu 

şekilde insanın doğası itibariyle ahlâkî boyutu olan ve iyiliğe meyilli bir varlık olduğunu 

kabul ettiğimizde, ahlâkî alanda inandığı şekilde davranmayan insanları, ahlâklı davranmayan 

kişileri, iradesi zayıf, nefsine esir olmuş, karakteri zayıf ve belki en kötü ihtimalle ikiyüzlü bir 

insan olarak açıklamak mümkün olacaktır. 

Ayrıca, “niçin ahlaklı olmalıyım?” sorusuna insanın yaratılış amacı, insanın evrendeki 

yeri ve değeri hakkındaki daha geniş kabullerden hareketle de yanıt verilebileceği 

kanaatindeyiz. Bu durumda her şeyden önce, insanı ve tüm evreni yaratan, bu evren içerisinde 

ona şerefli bir yer ayıran Yüce Yaratıcı’nın varlığını kabul etmek gerekir. Bu kabul edilince 

insanın ahlâklı olması için yeteri kadar gerekçesi ve isteği olacaktır. Çünkü bu tür bir kabule 

göre ahlâklı olmak insanın insanlık değerini muhafaza eden ve onu Yaratan’ına yaklaştıran bir 

olgudur. Yani bu durumda ahlâklı olmak tam anlamıyla insan olmanın ve insan olarak 

                                                           
684 Audi, “Prospects for a Value-Based Intuitionism”, s.31. 
685  Kant, Ahlâk Metafiziğinin Temellendirilmesi, Çev.: İoanni Kuçuradi, Ankara 2002, ss.24,33; Jean  Hampton, 
“The Authority of Reason”, Foundations of Ethics, An Anthology, Ed. Russ-Shafer Landau  and Terence Cuneo, 
Malden/USA 2007, s.207; Ahlâkî gerekliliklerin bu şekilde kategorik gerekçeler sağlayabildiği görüşüne karşı 
çıkan düşünürler de olmuştur. Örneğin Bkz.Philippa Foot, “Morality as a System of Hypothetical Imperatives”, 
Foundations of Ethics, An Anthology, Ed. Russ-Shafer Landau and Terence Cuneo, Malden/USA 2007, ss.286-
291. 
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yaşamanın zorunlu bir koşulu olacaktır. Dolayısıyla her ne kadar dinî inancı olmayan 

insanların ahlâkî inanç veya bilinçlerinin olmadığını söylemek doğru olmasa da, Ewing’in de 

vurguladığı gibi, dinî inançların bir insanın ahlâkî ödevlerini yerine getirmeye istekli 

olmasında ve onları belirli bir ruh hali içerisinde yerine getirmesinde son derece önemli 

olduğunu söyleyebiliriz.686 

Burada ahlâkın sadece bir takım zorunlulukları yerine getirmekten ibaret olmadığı, bu 

zorunlu ödevlerin ötesinde bir takım ideallerin de bulunduğuna dikkat etmek gerekir.687 Bu 

açıdan da yine, dinî kabuller insan için sonsuz bir ufuk açacaktır. Yoksa insanın ahlâklılığı 

çok sınırlı belirli görevleri yerine getirmekten ibaret kalacaktır. İnsan varlığının derinliği ile 

orantılı bir ahlâk ancak İlahi Yaratıcı ve onun özellikleri kabul edilerek elde edilebilecektir. 

Büyük Allah dostları ve dervişlerde gördüğümüz, ulvî ahlâkın arkasında böyle bir inancı ve 

ona yakınlaşma özlemini görürüz. Yine insanın bir takım ahlâkî ödevlerin ötesine geçip, 

büyük ahlâkî fedakârlıklar yapabilmesi, gerektiğinde kutsal olduğuna inandığı değerler 

uğruna her şeyini feda edebilmesi onun kutsal değerlere inanç derecesine bağlıdır. Tarihte 

erdem kahramanları diye isimlendirebileceğimiz büyük insanlara baktığımız zaman, onların 

dinleri, vatanları, namusları uğrunda canlarını seve seve vermelerinin arkasında, Allah’a inanç 

ve bağlılıklarının olduğunu görürüz. Allah inancı olan bir insan ahlâkî gelişimi için kendisine 

ideal olarak, Cenab-ı Hakkın yüce sıfatlarına yaklaşmayı ve onun örnek olarak seçtiği 

peygamberleri koyacaktır. Bu da insanın sürekli kendisini yenilemesini, sınırlı iyilikleri 

yapmak, belirli sorumlulukları yerine getirmekle yetinmeyip, devamlı daha ulvî gayeler 

gütmesini sağlayacaktır. 

Dinî inançlar insanın ahlâklı olması için gerekli olan, oto kontrol bilincini de 

sağlayacaktır. Şöyle ki ahlâkın sadece insanın kendi bilincine, ahlâklı olmanın sadece insanın 

kendi tercihine bağlı olduğunu kabul ettiğimizde ahlakî ilkeleri ihlal etmek her zaman 

mümkün olacak ve bu ihlâl daha sık bir şekilde gerçekleşecektir. Fakat ahlâkı sırf insanî bir 

olgu olmaktan çıkarıp, onun insanın yaratılış amacında ve onun Allah’la ilişkisinde 

temellenen bir olgu olduğunu kabul ettiğimizde, ahlâklı olmak sadece insanî bir tercih 

meselesi olmayacak, onun belirli yaptırımları olduğu kabul edildiğinden insan ahlaklı olmak 

için daha fazla gayret sarfedecek ve ahlâksız işler yapmaktan iki kat daha fazla çekinecektir. 

Bu çekince insanın ahlâkî gelişmişlik seviyesine göre, Allah’ın gözünden düşme 

korkusundan, Cennet’i kaybetme veya Cehennem korkusuna kadar değişecektir. Hilmi Ziya 

Ülken, korku ahlâkı, umut ahlâkı ve aşk ahlâkı şeklinde üçlü bir ahlâkî gelişmişlik basamağı 

                                                           
686 Ewing, Ethics, s.113. 
687 Audi, The Good in The Right, s. 202. 



169 

 

ayırt ederken bunu kastetmektedir.688 Buna göre, bazı insanlar ahlaksızlığın getireceği 

cezalardan korktuğu için, bazıları ahlâklılığın getireceği mükâfatlar için ahlâklı olurlar. Bazı 

insanlar ise ahlâkî eylemlerin ceza korkusu veya mükâfat ümidiyle değil belirli bir “aşkla” 

yerine getirirler. Böyle bir ahlâkî gelişmişlik seviyesinin arkasında gördüğümüz aşk, Yunus 

Emre, Hoca Ahmet Yesevi, Hacı Bayram-ı Veli gibi büyük Allah dostlarında gördüğümüz 

derunî aşktır. İnsanın ahlâkî bilincini devamlı canlı tutan, onun iradesini güçlendiren ve onu 

bir erdem kahramanı hâline getiren Yaratan’ına karşı duyduğu böyle bir derin sevgi ve 

saygıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
688 Bkz.: Hilmi Ziya Ülken, Aşk Ahlakı, İstanbul, 2001. 
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III. BÖLÜM 

AHLÂKÎ SEZGİCİLİĞİN TEMEL TEZLERİ LEHİNDE KANITLAR, AHLÂKÎ 
SEZGİCİLİĞE YÖNELTİLEN ELEŞTİRİLER VE SEZGİCİLERİN CEVAPLARI 

 

I.AHLÂKÎ SEZGİCİLİĞİN TEMEL TEZLERİ LEHİNDE KANITLAR 

Sezgicilerin temel tezlerini belirledikten ve ana hatlarıyla açıkladıktan sonra bu 

teorinin alternatif meta-etik teoriler karşısında savunulabilirliğini ortaya koymak için bu 

bölümde bu tezlerin lehindeki kanıtları sunmayı amaçladık. Bu kanıtların çoğunluğu 

sezgicilerin en temel ve en geniş tezleri olan realizm ve bilişselcilik lehindeki kanıtlardır. 

Realizm ve bilişselci anlayış bu tür kanıtlarla desteklendikten sonra sezgicilerin kendilerine 

mahsus tezlerini oluşturan ahlâkî niteliklerin naturel nitelikler olmadığı ve onlar hakkındaki 

temel doğruların sezgisel olarak, doğrudan doğruya bilinebileceği tezleri lehindeki kanıtlara 

geçilmiştir. Bu kanıtların yoğunluğunun bu şekilde olmasının konuların kendi doğası ile 

orantılı olduğu kanaatindeyiz. Çünkü ahlâkî olgu ve niteliklerin objektif bir gerçekliğinin 

olduğu ve bunlar hakkındaki ifadelerin bilgisel değerinin olduğu genel tezi kanıtlarla 

desteklenmeden, bir anlamda bu genel tezlerin açıklanması mahiyetinde olan diğer tezlerin 

desteklenmesinin çok mâkul olmayacağını düşünüyoruz. Bu kanıtların büyük çoğunluğunun 

realizmi desteklemeye yönelik olması, sezgiciliğe karşıt olan meta-etik teorilerin 

çoğunluğunun anti-realist teoriler olması olgusu ile de tutarlı olduğu kanaatindeyiz. Ayrıca 

sezgicilerin ahlâkî niteliklerin naturel nitelikler olmadığı ve onların sezgisel olarak 

bilinebileceği şeklindeki tezleri, yine realist bir meta-etik teori olan naturalizmin reddi ile 

bağlantılıdır. Dolayısıyla önceki bölümlerde naturalizmi reddetmek için sunulan kanıtların, 

aynı zamanda sezgiciliğin bu tezleri lehindeki kanıtlar arasında değerlendirilebilir. 

A. İnsanların Günlük Ahlâkî Tutum veTavırları Ahlâkî Realizmi Destekler 

Birçok insan günlük hayatında ahlâkî yargılarda bulunsa da, bununla ne yaptığının tam 

olarak farkında değildir. Günümüzde insanların çoğunluğu, ahlâkın duygusal bir tepki veya 

uzlaşımın bir sonucu olduğunu, ahlâkın sübjektif, rölatif bir olgu, hatta yanılsama olduğunu 

düşünmekte ve onun objektif olduğunu düşünenler azınlıkta kalmaktadır. Genel olarak 

günümüz insanları ahlâk hakkında bu tür bir anlayışı benimsemelerine rağmen ahlâkî 

yargılarda bulunmaya, doğru ahlâkî görüşün ne olduğu hakkında tartışmaya devam etmekte, 

diğer insanları doğru olduğuna inandıkları ahlâkî ilkelere uydurmaya çalışmaktan 

vazgeçmemektedirler. Örneğin, ahlâkın bir yanılsamadan ibaret olduğunu düşünenler bile, 
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Irak savaşının yanlış olduğunu, ırkçılığın kötü olduğunu ısrarla savunacak ve bu inançlarını 

desteklemek için gerekçeler sunacaktır. Fakat insanların bu tutumunda bir çelişki olduğu 

söylenebilir. Eğer, örneğin komşumun evinin önünde gördüğümü zannettiğim saldırgan köpek 

gerçekte yoksa ve bu tamamen bir yanılsamadan ibaretse ona karşı niçin dikkatli olayım ve 

diğer insanları ona karşı niçin uyarayım? Aynı şekilde madem objektif ahlâkî olgular ve 

doğrular yoksa ve ahlâk bütünüyle yanılsamadan ibaretse, Irak savaşı neden kötü olsun veya 

ırkçılık neden yanlış olsun? Huemer’in vurguladığı gibi ahlâkı bir duygu durumu veya uzlaşı 

olarak görenler, pratik hayatlarında onu bu şekilde ele almazlar. Örneğin onlar ahlâkî konular 

hakkında konuşurken veya tartışırken, bir toplumun uzlaşımlarından veya bir insanın 

duygularından bahsederken olacaklarından çok daha ciddi ve daha ısrarcı olurlar. Bu da 

onların kendileriyle çeliştiğini gösterir. Modern felsefenin ahlâkın sübjektif, yanılsama veya 

başka türden objektif olmayan bir şey olduğu şeklindeki yaygın anlayışının bizim ahlâkî 

meseleler hakkında nasıl düşündüğümüz ve konuştuğumuz üzerinde derin bir etkisinin olduğu 

düşünülebilir. Fakat bu görüşleri benimseyenler onun pratik yansımalarını ilk bakışta 

görememiş gibidirler. Burada aslında anti-realizmi savunanların görüşlerinde samimi 

olmadıklarını söylemek de mümkündür. Soyut bir felsefe tartışmasında ahlâkın anti-realist bir 

açıklamasını sunmaya çalışanlar pratik hayatlarında ve davranışlarında ahlâkı reel, objektif bir 

olgu olarak değerlendirdiklerinin farkında değildirler. Huemer’in belirttiği gibi, burada 

aslında insanların gerçek inançlarını ortaya koyan şeyin, onların felsefi görüşleri değil, onların 

somut eylemleri ve tutumları olduğu söylenebilir.689 

Objektif değerlerin varlığını reddeden birçok kişi, en azından ilk bakışta objektif 

değerlerin var olduğunu varsaymanın doğal gözüktüğünü kabul edecektir. Tarih boyunca 

birçok toplum değerlerin objektifliğini varsaymıştır. Ve aslında günümüzün modern toplumu 

bile pratik ahlâkî sorunlar üzerindeki sıradan düşünümlerinde değerlerin objektifliğini 

varsayar gözükmektedir. Huemer’e göre eğer gerçekten hiçbir objektif değerler ve ahlâkî 

doğrular yoksa bu modern felsefenin en önemli keşfi olacaktır. Ve ilk defa insanların 

çoğunluğu felsefi bir görüş hakkında bu derece büyük oranda anlaşmaya varmış olacaktır. 

Diğer taraftan eğer, objektif değerler varsa, bunun aksi yönündeki yaygın fikir, modern 

felsefenin ve genel olarak modern entelektüel kültürün en büyük hatalarından birisi olacaktır 

ki Huemer’in de vurguladığı gibi doğru olan bu sonuncusudur.690 

Brink’in de belirttiği gibi realizm ve anti-realizm arasındaki tartışmanın birçok 

alanında realizm normal bir meta-etik pozisyon olarak gözükmektedir. Biz dış dünyanın 

                                                           
689  Huemer, a.g.e., s. xxii. 
690  A.g.e., s. xxiv. 
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olguları hakkında realizmle başlar ve realizme yönelik onun aşamayacağı ciddi itirazlar ortaya 

çıktığında anti-realist anlayışlara gerek duyarız. Ahlâkta da böyledir, biz ahlâkî meselelerde 

üstü örtük bir şekilde, realist ve bilişselci gibi davranırız; eğer ahlâkî realizmin tezlerine 

yönelik ciddi sorunlarla karşılaşırsak anti realizmin değişik türlerine yönelme eğilimi 

hissederiz.691 Bu sebeple ahlâkî realizm çoğu zaman normal fenomenolojik gerekçelere 

dayanılarak savunulur. Birçok kişi ahlâkî yaşamın belirli fenomenolojik boyutlarının bizim 

ahlâkın objektifliğine inancımızı yansıttığını kabul etmektedir. Örneğin, ahlâkî yargılar tipik 

olarak önermeler formunda ifade edilmektedir, ahlâkî konularda tartışmalara girer ve kanıtlar 

sunarız, insanların ahlâkî konularda yanılabileceğini ve ahlâkî yanlışların düzeltilebileceğini 

düşünürüz, kendimizi belirli ahlâkî sorumluluklar altında hissederiz. Bütün bu fenomenler 

sağduyu ahlâklılığının realist ve bilişselci bir yapıya sahip olduğunu gösterir. Yani aktüel ve 

mümkün ahlâkî akıl yürütme ve söylemin özellikleri ahlâkî realizmi destekler gözükmektedir. 

Ahlâkî sorgulamanın doğası ancak realizmin kabulü ile anlaşılır olacaktır.692 

 

B. Ahlâkî Söylemin Doğasına Ait Fenomenler Ahlâkî Realizmi ve Bilişselciliği 
Destekler 

a) Ahlâkî yargıların form ve içeriğini incelediğimizde bunun ahlâkî realizmi ve 

bilişselciliği desteklediğini görürüz. Birçok kişinin gözlemlediği gibi ahlâkî söylem, tipik 

olarak bildirimsel ve önermesel formdadır. Örneğin, “Ali âdildir”, “Anne-babaya karşı 

sorumluluk, insanın arkadaşlarına karşı sorumluluğundan daha önemlidir.” gibi ahlâkî ifadeler 

olgu belirticidir ve ahlâkî nitelikleri kişilere, eylemlere, olgulara vb. atfeder. Ahlâkî söylemde 

kendisini gösteren, doğruluk-yanlışlık, hata imkânı, ahlâkî tartışma olgusu, ahlâkî tavsiye,  

ahlâkî kavramların öğretilme tarzı gibi fenomenler, onun bilgi ve olgu alanı içerisinde yer 

aldığını gösterir. Yani ahlâkî söylem, aynen fiziksel nesneler hakkındaki söylem gibi 

objektiftir. Betimsel yargıların temel özelliklerine “iyi” hakkındaki yargılar da sahiptir.693 

Ayrıca ahlâkî yargıların içeriği de bilişseldir. Birçok genel ahlâkî yargının kendisi, 

ahlâkî niteliklere, ahlâkî olgulara veya ahlâkî bilgiye referansta bulunur. Örneğin, “iyiliğin 

ödülü hak ettiği doğrudur”, “iyi niyetin yanlış sonuçları her zaman mazur kılamayacağı 

açıktır” vb. ifadelerinde iyilik ve iyi niyet kelimelerinin reel bir olguya referansta bulunduğu 

gayet açıktır. Ahlâkî yargılar yaparken, kesin bir şekilde ahlâkî olguların ve niteliklerin 
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varlığını ve ahlâkî bilginin imkânını varsayıyor gözükürüz.694 Bu durumda ahlâkî hükümlerin 

form ve içeriğinin ahlâkî realizmi ve bilişselciliği desteklediğini söylemek mümkündür. 

b) Ahlâkî düşünümün yapısını gözlemlediğimizde de, bunun ahlâkî realizmi destekler 

şekilde işlediğini görürüz. Bu olguyu ant-realizmi savunan düşünürler bile kabul etmiştir.695 

Bu, hem kendi başımıza yaptığımız hem de başkaları ile yaptığımız ahlâkî düşünümler için 

geçerlidir. Biz genellikle, bizi belirli şekillerde davranmaya zorlayan ahlâkî zorunlulukların 

varlığını kabul ederiz. Ahlâkî meseleler hakkında emin olmadığımız zaman,  meselenin bir 

doğru cevabının bulunduğu bilinciyle onu bulmak için tartışırız. Bu tür tartışmalarda bizim 

anlaşmazlıklarımızı belirleyen ahlâkî inançlarımızı ve ahlâkî alana ait olmayan inançlarımızı 

gözden geçiririz. Eğer savunduğumuz konumu bırakmak için hiçbir gerekçe yoksa karşı 

tarafın hatalı olduğunu veya eğer anlaşmazlığın sebebi ahlâkî alan dışındaki konulardaki 

anlaşmazlık değilse, onun ahlâkî açıdan hatalı olduğunu savunuruz. Bu şekilde işleyen ahlâkî 

sorgulama belirli objektif ahlâkî olguların varlığını kabul eden ve bunlara uygun olan ahlâkî 

doğruları bulmak için çalışan bir sorgulamadır. Ahlâkî kanıt ve tartışma, sadece ahlâkî 

sorulara doğru cevapların bulunduğunu değil, bu doğruluğun bizim ahlâkî inançlarımızdan 

bağımsız olmasını da varsayar. Çünkü ahlâkî kanıt sunma ve tartışmada biz, bizim onu kabul 

etmemizden bağımsız bir şekilde doğru olan cevaplara ulaşmaya çalışırız. Ve bizim ahlâkî 

inançlarımızın doğruluğu onlara yönelik temellendirmelerimizden de bağımsızdır.696 

c) Aynen ahlâkî alan dışındaki inançlarda hata yapabilmek gibi, ahlâkî inançlarda da 

hata yapılabilir. Böyle bir hatayı fark etmekten ve sonra araştırma yaparak doğruyu (hakikati) 

bulmaktan bahsedebiliriz. Örneğin bir kişinin ahlâkî karakteri konusunda veya bir davranışın 

ahlâkî niteliği hakkında yanlış bir ahlâkî inanca sahip olup, bunu farkedince doğruyu bulmak 

için gayret sarfetme durumu mümkündür. Günlük hayatta bunun örnekleri ile çok sık 

karşılaşırız. Bu durumu “Ben bu konuda yanılmışım doğrusu buymuş”gibi ifadelerle dile 

getiririz. Bu ifadeler aynen ahlâkî alan dışındaki konular hakkındaki inançlar ve yargılar 

hakkında olduğu gibi, ahlâkî yargı ve inançlar hakkında da geçerlidir. Bu şekilde ahlâkî 

sorgulamalarda hata yapmanın mümkün olması da, ahlâkî tartışma ve kanıt sunmanın anlamlı, 

amacı objektif bir doğruyu ortaya çıkarmak olan entelektüel faaliyetler olduğunu gösterir. 

Yine ahlâkî yargılar doğru veya yanlış olabilen önermeler olduğundan, onlarla ilgili olarak 

                                                           
694  Brink, a.g.e., s. 25; Tropman, a.g.e., s.13. 
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gerçek anlaşma ve anlaşmazlıklar ortaya çıkabilir ve böyle anlaşmazlıklar olduğunda tartışan 

tarafların birbirine zıt yargılarda bulunduğu söylenilebilir.697  

d) McCloskey’in vurguladığı gibi, biz ahlâkî olguları “bilmekten” ve yeni ahlâkî 

doğruları öğrenmekten, doğal bir şekilde bahsedebiliriz. Örneğin, “Ben Sivas’ın soğuk 

olduğunu biliyorum.” ifadesi ile “Ben fedakârlık yapmanın iyi olduğunu biliyorum.” 

ifadelerindeki “biliyorum” kelimesi bütünüyle aynı anlamdadır. Bu da ahlâkın bir duygu veya 

tutum meselesi olmaktan ziyade, belirli objektif olgulara yönelik bir bilgi meselesi olduğunu 

gösterir. Bu olguyu bir şeye yönelik duyguların, o şeye yönelik ahlâkî yargıların değişmesine 

göre daha sonradan değişmesinden de çıkarabiliriz.698 

e) Duygular açısından ahlâkî alana ait olan ve olmayan duygular arasında ayrım 

yapmak mümkün değildir, hâlbuki biz ahlâkî yargıları, inançları ve onamaları, ahlâkî alana ait 

olmayan inanç ve onamalardan ayırt edebiliriz. Duygular arasında ahlâkî alana ait olan ve 

olmayan ayrımı yapabilmek için bir takım ahlâkî olguların önceden kabul edilmiş olması 

gerekir. Fakat bu durumda bile duygular arasındaki farklılık duyguların kendi doğasından 

değil onlara sebep olan olgunun doğasından kaynaklanacaktır.699 

f) Tıpkı ahlâkî alana ait olmayan nitelikler ve yargılar gibi, ahlâkî yargılar da 

uygulama açısından bir tutarlılığa ve evrenselliğe sahiptir. Yani, nasıl ki bütün biyolojik 

özellikleri aynı olan iki hayvandan birisine at, diğerine koyun demek saçma ise, bütün 

karakteristikleri aynı olan iki eylemden birisinin ahlâkî açıdan doğru, diğerinin yanlış 

olduğunu söylemek de aynı şekilde çelişkilidir.700 Bu da ahlâkî niteliklerin kişiden kişiye veya 

toplumdan topluma değişmeyen objektif bir gerçekliğe sahip olduğunu gösterir. 

Brink’in belirttiği gibi, genel olarak anti-realist ahlâk teorileri, ahlâkî düşünümlerde 

kendisini açıkça gösteren ahlâkî hata, ahlâkî anlaşmazlık,  ahlâkî konularda kanıt sunma ve 

tartışma gibi fenomenleri yeterli şekilde açıklayamaz. Bu tür anti-realist teorilere göre biz 

sadece bizim ahlâkî tutum ve kabullerimizin psikolojik bir olgu olarak üzerine dayandığı 

ahlâkî alana ait olmayan meseleler hakkında ve tutumlarımızın mantıksal tutarlılığı hakkında 

tartışabiliriz. Gerçek anlamda ahlâkî alanda bir tartışma söz konusu değildir. Yine bu teorilere 

göre ahlâkî kanıtın amacı, mantık ve diğer ahlâkî alan dışındaki olgulardaki kanıttan farklı 
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olarak, doğruyu kanıtlamak değil, karşıdaki kişinin tutumlarını ve kabullerini değiştirmek 

olacaktır.701 

C. Ahlâkî Realizm ve Bilişselcilik Lehinde Dilsel Kanıtlar 

Bilişselci ve bilişselci olmayan görüşler arasındaki tartışma, içerisinde değersel 

yargıların kullanıldığı değersel dilin günlük kullanımı hakkındadır. Burada deneysel bir 

durum söz konusu olduğundan biz insanların değersel dili tipik olarak daha çok önerme 

belirtici bir tarzda mı yoksa önermesel olmayan tarzda mı kullandıklarına bakıp bir 

değerlendirme yapmak mümkündür. Birçok insana ahlâkî yargılarının objektif olarak doğru 

olup olamayacağını soracak olursak onların çoğunluğu yargılarının objektif olarak geçerli 

olduğunu söyleyecektir.702 Yani genel olarak insanlar, ahlâkî yargılarının objektif olarak 

geçerli olmasını amaçlarlar ve onların öyle olduğuna inanırlar. 

Ahlâkî sezgicilik dışındaki meta-etik teorileri destekleyen düşünürler genellikle, 

naturalistik bir dünya görüşünün varsayılan istenilirliği, alternatif meta-etik teorilerin 

zayıflığı ve bilişselci olmayan teorilerin bizim ahlâkî olarak düşündüğümüz tarzda 

davranmaya niçin güdülendiğimizi daha iyi açıklayabilmesi gibi daha geniş teorik 

düşünümlere dayanmaktadırlar. Huemer’e göre bu tür geniş teorik düşünümlere başvurmak, 

ahlâkî dilin kendisine başvurmaya göre ikinci sırada gelir. Çünkü dilsel kanıt daha objektif 

bir kanıttır. Huemer’e göre buradaki objektiflik epistemolojik anlamda bir objektifliktir, buna 

göre objektif bir kanıt, varlığı ve uygunluğu nispeten doğrudan bir tarzda değerlendirilebilen, 

onun varlığını belirlemek veya hangi sonucu desteklediğini belirlemek için zor düşünce 

egzersizlerine gerek olmayan, farklı fikirleri karşılaştırmaya, karışık felsefi meseleleri 

çözmeye veya bütünsel bir dünya görüşü kurmaya gerek olmayan bir kanıttır.703 

Örneğin Ayer, (1) ahlâkî yargıların doğrulanamaz olduğu, (2) bir cümlenin ancak 

doğrulanabilirse bilişsel anlamının olabileceği şeklindeki öncüllere dayanarak bilişselci 

olmayan bir teoriyi savunmuştur. Huemer’in belirttiği gibi, bu kanıt, yukarıda belirtilen 

anlamda son derece sübjektiftir. Çünkü ahlâkî yargıların doğrulanamaz olduğunu 

belirleyebilmek için, ahlâkî sezginin bir bilgi aracı sayılıp sayılmayacağı, bizim tutumlarımız 

ve uzlaşımlarımız hakkındaki olguların, değer yargılarının doğrulanması sayılıp 

sayılmayacağı, değersel yargıların değersel olmayan olguları açıklamaya yardım edip 

etmediği gibi felsefî soruları bir sonuca kavuşturmak gerekir. Ayrıca bu kanıtı kabul etmek 

için Ayer’in anlam hakkındaki mantıkçı pozitivist anlayışının da kabul edilmesi gerekir. Fakat 
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bunlar son derece tartışmalı, karışık felsefî sorunlardır. Dolayısıyla bir tezi değerlendirmenin 

daha doğrudan, daha objektif yolları varken bu tür kanıtlara başvurmak yanlış olacaktır. 

Tartışmasız olarak önermesel olan ve önermesel olmayan cümleler vardır. Bunların farklarını 

tespit edip, bu özelliklerden hangilerinin değersel ifadelerde bulunduğuna bakarak bir 

değerlendirme yapmak mümkündür. Önerme ifade edici cümlelerin birçok karakteristik 

özelliği vardır ve değersel ifadeler de bu karakteristik özelliklerin birçoğuna sahiptir. Bu 

karakteristiklere sahip olmak, tek başına, ahlâkî yargıların bilişsel olduğu görüşünü 

kanıtlamaz. Fakat aşağıda sıralanacak gerekçeler, değersel yargıların anlamının bilişsel 

olmayan açıklamalarının mantıksız olduğunu ve bilişselci açıklamanın tek mantıklı açıklama 

olduğunu gösterir.704 

a. Değersel yargılar, emirler, sorular veya ünlemler formunda değil, bildirimsel 

cümleler formundadır. “Erdem iyidir.” cümlesi, “Dünya yuvarlaktır.” cümlesi ile aynı 

gramatik forma sahiptir. Bu formdaki cümleler normalde olgusal önermeler yapmakta 

kullanılır. Buna karşılık “Haydi X’e!” veya “X’i yap!” gibi bilişsel olmayan söylem şablonları 

bildirimsel değildir.705 

b. Ahlâkî yüklemler onların niteliklere referansta bulunmayı amaçladığını gösterecek 

şekilde, soyut isimlere dönüştürülebilir. Biz kendi başına iyilik, doğruluk hakkında 

konuşabiliriz. Örneğin, “Ali’nin iyiliğini herkes takdir ediyor.” cümlesinde iyilik soyut bir 

isim olarak kullanılmıştır. Bu da onun bir niteliğe referansta bulunduğunu gösterir.706 

c. Ahlâkî yargılar aynen betimsel ifadeler gibi doğruluk veya yanlışlığı kabul 

edebilirler. Değer ifadelerine, diğer önermelere atfettiğimiz, aynı nitelikleri atfedebiliriz. 

Örneğin, “Geçmişte bazı yanlış işler yaptığım doğru” , “Masum insanlara acı çektirmenin 

yanlış olduğu kesindir” vb. cümlelerini kullanabiliriz. Buradaki doğru, yanlış veya kesin 

kavramları bizim sadece önermelere atfettiğimiz niteliklerdir. Örneğin, “Kapıyı aç! Yanlıştır”, 

“Haydi pikniğe! Doğrudur “ şeklindeki cümleler anlamsız olacaktır.707 

d. Bütün önermesel tutum fiilleri, değer ifadelerine uygulanabilir. Örneğin, “Ali 

Mehmet’in adil olduğuna inanmaktadır”, “Umarım doğru şeyi yapmışımdır” vb. ifadelerini 

mantıklı bir şekilde kullanabiliriz. Buna karşılık “Ben merak ediyorum, Lütfen tuzu uzat!” , 

“Keşke kapıyı kapat!” vb. ifadeleri anlamlı değildir. Bunun en iyi açıklaması, inanmak, umut 

etmek, dilemek, merak etmek gibi zihinsel etkinliklerin doğaları itibariyle, önermesel 
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olmalarıdır. Umut etmek, bir şeyin olmasını umut etmek, merak etmek bir şeyin öyle olup 

olmadığını merak etmektir.708 

e. Değersel yargılar evet/hayır sorularına dönüştürülebilir. Bir kişi “bilgi iyidir”, 

diyebileceği gibi “bilgi iyi midir?” şeklinde bir soru cümlesi de kurabilir. Hâlbuki duygusal ve 

buyruksal ifadelerden benzer sorular oluşturulamaz. Bunun sebebi de evet/hayır sorularının 

bir önermeyi gerektirmesidir. Çünkü bu tür sorular herhangi bir şeyin herhangi bir şekilde 

olup olmadığını sorar. Buyrukçuluğu savunan bir kişi, bazı değersel evet/hayır sorularını 

tavsiye isteği olarak yorumlamaya çalışabilir. Fakat bu, diğer insanların davranışları veya 

geçmişteki olgularla alakalı değersel ifadeler hakkında mümkün değildir.709 

f.  Bir kişi ahlâkî açıdan karakterize edilen şeylere yönelik emirsel veya duygusal 

ifadelerde bulunabilir. Eğer bilişselci olmayan teoriler doğru olsaydı “doğru şeyi yap!”, 

“erdemin peşini bırakma!” vb. ifadelerini açıklamak çok zor olurdu. Çünkü ahlâkî olguların 

kendileri buyruksal olarak görülünce onları emretmek veya tavsiye etmek döngüselliğe 

düşmeye sebep olacaktır.710 

g. Ahlâkî yargıların çelişikleri oluşturulabilir. Örneğin bir kişi “yalan söylemek 

yanlıştır”, derse sonra da yalan söyleyen çocuğunun bu tür bir davranışını onaylarsa ve 

“Ahmet’in yalan söylemesi doğrudur.” derse, onun çelişkiye düştüğü söylenebilecektir. Bu da 

ahlâkî yargıların önermesel bir karaktere sahip olduğunu gösterir. Yine birden fazla ahlâkî 

önerme ile bir kıyas oluşturmak ve çıkarım yapmak mümkündür. Örneğin, “Bütün erdemli 

insanlar âdildir”, “Mehmet erdemlidir”, “Öyleyse Mehmet âdildir”  gibi. Fakat eğer ahlâkî 

yargılar bilişsel değeri olmayan duygu veya buyruk ifadeleri olsaydı bu tür çıkarımlar 

yapılamazdı. Yine ahlâkî yargılardan, aynen olgusal önermelerde olduğu gibi, şartlı önermeler 

ve kıyaslar yapmakta mümkündür. Örneğin, “Eğer kopya çekmek ahlâkî açıdan yanlışsa, 

erdemli bir insanın kopya çekmemesi gerekir” gibi.711 

h. Bazı cümlelerde, değersel terimler normal anlamlarında kullanılmalarına rağmen 

konuşmacının her hangi bir şeyi desteklemesi veya yermesi söz konusu olmaksızın, mantıksal 

yüklemler olarak ortaya çıkar. Bu durum “Frege-Geach problemi” olarak bilinir ve bilişselci 

olmayan teorilere yönelik belki de en meşhur itirazın temelini oluşturur.712 Örneğin, “Eğer 

hırsızlık ahlâkî açıdan yanlışsa Tanrı hırsızlık yapanları cezalandıracaktır” cümlesinde, 
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konuşmacının herhangi bir kararı veya duygu ifadesi söz konusu değildir. Bu cümle bir “Eğer 

P ise, öyleyse Q’dur” şeklindeki şartlı bir cümledir ve cümlenin anlamlı olması için P’nin 

önermesel bir ifade olması gerekir. Bu durumda bilişselci olmayan teorilerin birinci cümleyi 

önermesel olmayan bir tarzda açıklaması sonuç vermeyecek ve bu tür ifadeler anlamsız 

olacaktır. Bu itirazın temel noktası, bu tür ifadelerde ahlâkî yüklemlerin, onları içeren 

cümlelerin diğer cümlelerle mantıksal ilişkilere girmesini olanaklı kılacak şekilde, mantıksal 

bir yüklem olarak fonksiyonda bulunduğu kavrayışıdır.713 Bu durumda eğer ahlâkî terimler, 

mantıksal bir yüklemse o zaman bu tür terimlerin referansta bulunduğu ahlâkî niteliklerin 

bulunduğu ve ahlâkî yargıların bir doğruluk değerine sahip olduğu sonucu çıkacaktır. 

Bu konuda Huemer de şöyle bir örnek vermektedir: Batmak üzere olan bir gemide, 

insanların kayıklara binmek için kavga ettiğini görünce, kaptanın “Bu sorunu çözmenin ahlâkî 

açıdan doğru bir tek yolu var” dediğini varsayalım. Ona göre bu durumda kaptan bu doğru 

yolun ne olduğunu söylemediğinden olumlu bir duyguyu ifade etme, başkasının tutumlarını 

değiştirmeye çalışma veya bir şeyi emretme durumu söz konusu değildir. Dolayısıyla ahlâkî 

dilin her zaman bir duygu uyandırmak veya buyrukta bulunmak için kullanıldığını söylemek 

doğru değildir.714 

i. Bilişselci olmayan teorilere karşı yukarıdaki dilsel itirazlardan hareketle şu şekilde 

sistematik bir kanıt da oluşturulabilir: 

1. Şu cümlelerin her birisi anlamlıdır: “Bilginin iyi olduğu doğrudur.”, “Doğru şeyi 

yaptığımı umut ediyorum.”, “Yalan söylemek yanlış mı”, “Doğru şeyi yap!”, “Eğer bilgi iyi 

ise, okul iyidir.”, “Adaleti sağlayacak bir şey iyidir.” vb. 

2. Eğer bilişselci olmayan teoriler doğru olsaydı bu cümlelerin hiç birisi anlamlı 

olmazdı. 

3. Öyleyse bilişselci olmayan teoriler yanlıştır.715 

Birinci öncülde sıralanan cümlelerden her birisi bilişselci olmayan teorilere karşı ayrı 

bir itiraz oluşturur, dolayısıyla, bilişselci olmayan teorilerin kendisini savunması için bu 

cümlelerden her birisinin ayrı ayrı açıklamasını vermesi gerekir.716  

Ayrıca bilişselci olmayan teorilere karşı şöyle bir itirazda yapılabilir: Yukarıdaki 

cümleler dili kullanan bütün insanlara normal gelmektedir, eğer bilişselci olmayan teoriler 

doğru olsaydı, “Ben eylemin doğruluğunu sorguluyorum”, “Doğru şeyi yaptığımı umut 

                                                           
713Horgan and Timmons, Metaethics after Moore, s.10. 
714Huemer, a.g.e., s. 21. 
715 Huemer, a.g.e., s. 23. 
716 Brink, a.g.e., s. 87. 
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ediyorum.” , “doğru şeyi yap!” vb. cümleleri bize karışık, tuhaf gelirdi. Bu cümlelerin hiç 

birisi bize karışık tuhaf gelmemektedir. Öyleyse bizim bu tür cümlelere yönelik tepkimiz de 

bilişselcilik lehinde, bilişselci olmayan teorilere karşı bir kanıt oluşturur.717 

Huemer’in belirttiği gibi realizm ve bilişselcilik lehindeki dilsel kanıtların değeri 

küçük görülmemelidir. Çünkü bilişselci olmayan teoriler aktüel anlamlar hakkında bir iddiada 

bulunmaktadır, fakat ahlâkî dilin aktüel kullanımından elde edilen bütün mantıklı, direkt ve 

objektif kanıtlar bilişselciliğe işaret etmektedir. Bilgi ifade eden söylemlerin tartışmasız 

örneklerini, bilgisel olmayan ifadelerin tartışmasız örneklerinden ayırt eden her dilsel test, 

değersel yargıların bilgi ifade eden yargılar arasında yerleştiğini gösterecektir. Zîra değersel 

yargılar her durumda olgusal önermeler gibi işlemektedir.718 

Normal ahlâkî söylemin realist ve bilişselci bir meta-etik teoriyi desteklediğinin kabul 

edilmesine rağmen, bunun önemsiz olduğu çünkü ahlâkî söylemin bu hâlinin yeniden 

düzeltilmesi gerektiği şeklinde bir itiraz yöneltilebilir. Bu tür yeniden düzenlemeci bir meta-

etiğin gerekli olduğuna yönelik şöyle bir kanıt ileri sürülebilir: Sıradan ahlâkî dil realist bir 

teoriyi imâ etmekle beraber, realitede hiçbir şey bu teoriye karşılık gelmemektedir. Bu yüzden 

bu dili terk etmemiz veya onu yeniden düzenlememiz gerekir. Bu kanıta farklı şekillerde 

cevap verilebilir: Birincisi, McCloskey’in vurguladığı gibi, Ross ve Price gibi meşhur 

sezgicilerin kanıtları, sadece ahlâkî dilin işleyişine değil, normal ahlâkî öznelerin ahlâkî 

tecrübelerine doğrudan başvuruyu da içerir. Onlar, sadece normal ahlâkî söylemin mantığının 

analizine dayanmazlar. Bizim kendiliğinden iyi hakkında yargılarda bulunurken ki 

tecrübelerimiz, zorunlu ödev ilkelerini düşünme, ahlâkî anlaşmazlıklarla karşılaşma ve bunları 

çözmeye yönelik etkinliklerin tecrübesi gibi doğrudan kişisel ahlâkî tecrübelerden hareket 

eden bu tür kanıtlar son derece etkilidir. Bu yüzden normal ahlâkî dili ve onun kavramlarını 

bir hataya dayandığı gerekçesiyle reddetmeye yönelik bir kanıtın bu kişisel tecrübelerin ortaya 

koyduğu olguları da heasaba katması zorunludur. Bunu yapmak, muhtemelen, sezgiciliğin 

normal ahlâkî söylemi doğru bir şekilde betimleyen meta-etik teori olmadığını göstermeyi de 

içerecektir. Ayrıca, kişisel tecrübeden elde edilen böyle bir zorlayıcı kanıt olmasaydı bile,  

normal ahlâkî dil tarafından varsayılan bu sezgici teori reel dünyayla uyuşmadığı gerekçesiyle 

reddedilmeden önce, ahlâkî dilin realiteyi yansıtmadığını gösteren bağımsız kanıtlara ihtiyaç 

olurdu. Fakat böyle bir kanıt bulunmamaktadır.719 

                                                           
717 Huemer, a.g.e., s. 25. 
718

  Aynı Yer. 
719  McCloskey, a.g.e., s. 155. 
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İkinci olarak, McCloskey’in belirttiği gibi, normal ahlâkî dilin, objektif olarak 

bilinebilir olan belirli türden ahlâkî olguların varlığına yönelik yanlış inançlara dayandığı 

gösterilebilse bile bu, ahlâkî kavramlarımızı yeniden düzenlememiz için değil, onları terk 

etmemiz ve ahlâkî kavramları dilimizden atmamız için bir gerekçe oluşturur. Onları 

alıkoymak için başka gerekçelerin ileri sürülmesi gerekir. Örneğin bir zamanlar insanlar 

hayaletlerin, denizkızlarının vb. reel olarak var olduğuna inanmış ve bu inançlarını ifade 

etmek için bir dil inşa etmişlerdir. Fakat insanlar hayalet, denizkızı gibi kelimelere karşılık 

gelen bu tür varlıklar bulunmadığını anlayınca, mantıklı olarak her ne kadar aynı kelimelere 

aynı anlamları yüklemeye devam etseler de, hayalet ve denizkızlarından daha az bahsetmeye 

ve onlardan ancak, hikâye kitapları dışında, onların varlığını reddetmek için bahsetmeye 

başlamışlardır. Zîrâ hayalet, denizkızı, cadı vb. kelimelerini, onları yeniden düzenleyerek 

alıkoymak büyük karışıklıklara sebep olacaktır. Aynı şey ahlâkî kelimeler için de geçerli 

olacaktır. Çünkü insanların hayal dünyası kelimelere çok farklı anlamlar atfedecek kadar 

zengindir. Eğer bizim ahlâkî kavramlarımızı yeniden düzenlememiz gerektiğine yönelik talep, 

onların realitenin ufak değişikliklerle düzeltilebilecek olan yanlış yansımaları olduğu 

düşüncesinden kaynaklansa idi böyle bir yeniden düzenleme biraz kabul edilebilir olurdu. 

Fakat önerilen yeniden düzenleme böyle bir yeniden düzenleme değildir. Bu yeniden 

düzenleme bizim sezgisel ahlâkî kavramlarımızın, bilişselci olmayan teorileri ifade edecek 

şekilde yeniden düzenlenmesini önerecek kadar radikaldir. McCloskey’e göre bu tür bir 

yeniden düzenleme aynen, bizim maddi olmayan bir ruhun bulunmadığını keşfettiğimizi ileri 

sürerek, bizim ruh kelimesini yeniden düzenlememiz ve bedensel davranışlara uygulamamız 

gerektiğini ileri sürmeye benzer. Fakat dilde bedensel davranışlar için kullanılan uygun 

kelimeler varken, ruh kavramını bu amaç için yeniden düzenlemek saçma olacaktır. Ayrıca 

bunun karışıklığa sebep olacak olması da bunu yapmamak için bir gerekçe oluşturur. 

McCloskey’e göre bazı düşünürler ahlâkî kavramlar için düşündükleri bu tür bir yeniden 

düzenlemeyi daha açık bir şekilde, Tanrı kavramı için uygulamışlar ve kendilerini normal 

anlamda ateist olmadıkları inancıyla aldatmışlarıdır. Hâlbukî onlar Tanrı kelimesinin 

referansını ve onun içeriğini ortadan kaldırmakla ateist olmuşlardır. Sonuç olarak, eğer ahlâkî 

dil bir hataya dayanıyorsa, yapılması doğru olan şey onu yeniden düzenlemek değil onu terk 

etmektir.720 Fakat insanların bunu yapamamış olmaları da aslında, ahlâkî olguların realitesine 

bir kanıt oluşturur. 

                                                           
720  McCloskey, a.g.e., s. 156; Miller, a.g.e., s.39. 
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McCloskey’in belirttiği gibi kavramlara yönelik bu tür yeniden düzenlemeler en çok 

bilimsel alanlarda görülür ve bunların arkasında bilimsel açıklığı artırma gibi faydacı 

gerekçeler yer alır. Fakat felsefede bu tür yeniden düzenleme çok sık rastlanmaz. Çünkü böyle 

bir yeniden düzenleme bizim ne hakkında düşündüğümüzü de değiştireceğinden bulanıklığa 

sebep olacaktır. Ahlâkî kavramları yeniden düzenlemeye yönelik ahlâkî gerekçeler sunmak da 

makul olmayacaktır. Çünkü bu tür gerekçeler zaten ahlâkî kavramları kullanacağından onlar 

kendi kendisini reddedici olacaktır. Fakat, McCloskey’e göre, ahlâkî kavramları yeniden 

düzenlemeye yönelik isteklerin birçoğu böyle bir ahlâkî gerekçeden ve sezgicilik hakkındaki 

onun toleranssızlığa sebep olacağı, onun sıkı bir mutlakiyetçiliği gerektirdiği gibi bir takım 

yanlış anlamalardan kaynaklanmaktadır. Sezgiciliğe itirazların yöneltilmesi mümkün olmakla 

beraber, ona karşı ahlâkî kanıtlar oluşturmak için onu varsayan bir ahlâkî dili kullanmak 

uygun değildir.721 

 

D. Ahlâkî Akılyürütmede Gerekçelerin Kullanılması Realizm ve Bilişselcilik 
Lehinde Kanıt Oluşturur 

Ahlâkî sezgiciliğin “objektif bir ahlâkî bilgi mümkündür” şeklindeki bilişselci tezini 

destekleyen başka bir kanıt, ahlâkî yargılar için gerekçelerin sunulabilmesidir. Aşağıdaki gibi 

bir birinden farklı alanlara ait yargı türlerinin karşılaştırılması bunu daha iyi açığa 

çıkaracaktır:722 

(a) Fasulye yemeği lezzetlidir. (b)Yalan söylemek ahlâkî açıdan yanlıştır. (c) Dünya 

yuvarlaktır. 

Birinci önerme objektif bir bilgiyi ifade etmez. Çünkü onun doğruluğu kişiden kişiye 

ve kişinin içinde bulunduğu koşullara göre değişir. Bir kişi böyle bir yargıda bulunduğu 

zaman ondan bunu destekleyecek gerekçeler istemek makul değildir. Çünkü o, kendisinin 

fasulye yemeğini lezzetli bulduğunu, onu sevdiğini belirtmiştir. Ona “hayır sen yanılıyorsun, 

fasulye yemeği lezzetli değildir” demek mantıklı değildir. Biz fasulye yemeğinden 

hoşlanmasak da bu onun hoşlanması ile bir çelişki de oluşturmaz. Fakat çoğu insan “Dünya 

yuvarlaktır” önermesinin doğruluğunu kabul etse bile, onu destelemek için gerekçeler ve 

kanıtlar istenebilir. Bu kişilere dünyanın şeklini gösteren foroğraflar vb. gösterilebilir. Bu tür 

kanıtlar “dünya yuvarlaktır” yargısı için gerekçe oluşturur. Bu tür gerekçelerin sunulabilmesi 

de söz konusu yargının objektif bir doğruluk değerine sahip olduğunu gösterir. Bu durumda 
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722 Garner and Rosen, a.g.e., s. 287. 
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ahlâkî yargıların objektif bilgisel bir değerinin olup olmadığını anlamak için, onların 

gerekçelendirme açısından (a) türündeki yargılara mı yoksa (c) türündeki yargılara mı daha 

çok benzediği incelenebilir.723 Yukarıdaki “yalan söylemek yanlıştır” ahlâkî yargısını ele 

alacak olursak onu desteklemek için gerekçeler istemek makuldür ve onun için gerekçe 

isteyen birisine yalanın kişinin kendisine saygısını ve onurunu lekelediği, insanları aldattığı ve 

onların onuruna zarar verdiği, bütün kötülüklerin anası olduğu vb. şeklinde gerekçeler 

sunulabilir. Bu tür gerekçelerin sunulabilmesi, ahlâkî yargıların bir takım lezzet ve zevk 

ifadelerine değil, objektif olgular hakkında bilgi veren önermelere daha çok benzediğini 

gösterir. Bu da bilişselci olmayan teorilere karşı realizm ve bilişselcilik lehinde bir kanıt 

oluşturur. 

Bu gerekçelendirme durumunu şu tür örneklerde daha iyi anlayabiliriz. Örneğin bir 

olayı görüp güldüğümüzü varsayalım. Bu olaya niçin güldüğümüzün sebeplerini 

söyleyebiliriz. Fakat onu gerekçelerle temellendiremeyiz. Çünkü gülme bir duygu ifadesidir 

ve bu tür sübjektif tepkiler için gerekçe değil sadece sebep söz konusudur.  Fakat ahlâkî bir 

yargıda bulunduğumuzda bunun gerekçelerini sunabiliriz. Ahlâkî yargıları deneysel olarak 

doğrulamak mümkün olmasa da, onların doğruluğunu veya yanlışlığını ortaya koymaya 

yönelik gerekçeler sunulabilir. Ayrıca sunulan gerekçeler arasında, aynen ahlâkî alana ait 

olmayan durumlarda olduğu gibi, yeterli gerekçe, iyi gerekçe, yetersiz gerekçe, kötü gerekçe 

gibi ayrımlar yapmak da mümkündür. Fakat ahlâkî yargıları duygusal veya buyruksal ifadeler 

olarak gören bilişselci olmayan teoriler bu tür gerekçeleri açıklayamayacaktır. Çünkü bu tür 

görüşlere göre, “yalan söylemek doğrudur”  diyen birisi ile “yalan söylemek yanlıştır” diyen 

birisi arasındaki anlaşmazlık ve tartışma “dondurma lezzetlidir” diyen ve “dondurma lezzetli 

değildir” diyen iki kişi arasındaki anlaşmazlık ve tartışma gibi olacaktır. Hâlbuki bunlar 

farklıdır ve bilişselci olmayan teorilere yönelik ana eleştirilerden birisi onun ahlâkî 

yargılardaki gerekçelendirme olgusunu gözden kaçırmasına yönelik olmuştur. Bilişselci 

olmayan teorilere yine aynı sebepten dolayı, onun ahlâkî yargıları ve dolayısıyla ahlâkî 

eylemleri keyfî bir konuma indirgeyerek ahlâkın temellerini sarstığı gerekçesiyle de itiraz 

edilebilir.724 

Sezgiciliğin realist ve bilişselci anlayışının doğruluğu ahlâkî kuşku, tartışma ve akıl 

yürütmede de açık bir şekilde gözükmektdedir. Çünkü bir insan her hangi bir eylem veya 

durumun ahlâkî değeri konusunda kuşkuya düştüğü zaman, söz konusu durumun ahlâkî 

                                                           
723  Smith, “Realism”, s.399; Garner and Rosen, a.g.e., s. 288; Hudson, Ethical Intuitionism, s. 65; Sterling, 
a.g.e., s.33; Darwall, Philosophical Ethics, s.18. 
724 Garner and Rosen, a.g.e., s. 319; McCloskey, a.g.e., s. 100. 
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açıdan ilgili boyutlarını değişik açılardan değerlendirerek bir doğruya ulaşmaya çalışır. Bu 

doğru sonuç belirli gerekçelerde temellenen ve eylemi yönlendirme otoritesi olan bir sonuç 

olacaktır. Böyle bir durumda insanlar en çok neyi sevdiklerini, neyin onlarda olumlu bir 

duygu uyandırdığını veya insanların hangi eylemi onayladığını belirlemeyi değil, evrensel 

zorunlu bir ahlâkî doğruya ulaşmayı hedeflemektedirler.725 Örneğin, haksız yere mahkûm 

edildiği zindandan kaçma ile inandığı değerler uğruna ölme arasında bir tercih durumunda 

kalan Sokrates’in durumunun buna güzel bir örnek olduğu kanaatindeyiz.726 Sokrates, ahlâkî 

bir değerlendirme yapmış ve ölümün onun kendi içsel bütünlüğü ve ahlâkî tutarlılığı açısından 

daha ahlâkî olduğu sonucuna varmıştır. Onun buradaki sorgulaması, neyin onun için daha 

yararlı, daha zevk verici olduğunu belirlemeye yönelik bir sorgulama değil, neyin ahlâkî 

açıdan daha uygun olduğunu belirlemeye yönelik bir sorgulamadır. 

E. Realizm ve Bilişselcilik Lehinde İç Gözlem Kanıtı 

Değersel ifadelerin, değer hükümlerini ifade ettiğini varsaydığımızda, bu ifadelerle 

ilgili semantik iddialar aynı zamanda psikolojik iddiaları da içerisinde barındırmaktadır. Buna 

göre bilişselcilik bizim değer hükümleri diye isimlendirdiğimiz şeylerin inancın bir türü 

olduğunu, bilişselci olmayan teoriler ise duygu, istek veya bilişsel olmayan başka bir 

durumun ifadesi olduğunu iddia eder. Bunlardan hangisinin doğru olduğunu iç gözleme 

başvurarak değerlendirmek de mümkündür. Bu konuda, değer yargılarında bulunurken 

yaşadığımız tecrübenin, duygu, istek veya başka bir bilişsel olmayan durumun tecrübesine mi 

benzediği, yoksa onun inanç oluşturmanın tipik tecrübelerine mi benzediği sorusuna cevap 

arayarak bir sonuca varılabilir.727 İnsanların ahlâkî durumlar karşısındaki duygusal tepkilerini 

gözlemlediğimizde, bu tepkilerin bir takım lezzet durumlarındakilerden çok farklı olduğunu 

gözlemleriz. Örneğin ahlâkın sübjektif bir tercih meselesi olduğunu iddia eden bir kişi bile 

çok iğrenç bir ahlâksızlık olayı ile karşılaştığında çok sert tepkiler vermektedir. Veya bir kişi 

söz konusu olayın doğruluğu veya yanlışlığı hakkında onunla tartıştığında, tartışma sadece 

hangi tatlıyı daha çok sevdiği hakkındaki bir tartışma gibi değildir. Bu ve benzeri olgular, 

insanların ahlâkî durumlar karşısındaki tepkilerinin, onun objektifliği yönünde bir kanıt 

oluşturduğunu gösterir.728  

Duygucular, bizim ahlâkî yargılarda bulunurken tipik olarak duygular yaşadığımız 

olgusuna vurgu yaparak, bunun duyguculuk lehinde kanıt oluşturduğu ileri sürülebilirler. 
                                                           
725 McCloskey, a.g.e., s. 99 
726Bkz.: Platon, Toplu Diyaloglar: Sokrates’in Savunması, Çev.: Yunus Bâkihan Çamurdan, Ankara 2007, ss. 
39–42. 
727 Huemer, a.g.e., s. 44. 
728 Darwall, a.g.e., s.19. 



184 

 

Fakat duyguculuk ahlâkî yargılarla duygular arasında daha sıkı bir ilişkiyi varsaysa da, bu 

ilişkiyi bilişselci bir temelde açıklamak da mümkündür. Ahlâkî olgular karşısında ahlâkî 

duyguların ortaya çıkması olgusu duygucu meta-etik teorinin doğruluğunu göstermez. Çünkü 

Huemer’in da belirttiği gibi ahlâkî yargılara bir takım duyguların eşlik etmesi olgusu, sadece 

bazı durumlarda daha güçlü olmak üzere, bizim ahlâkî olguları önemsediğimizi gösterir. 

Bizim güçlü bir şekilde önemsediğimiz ve haklarında duygulandığımız başka olgular da 

vardır, fakat bu durum bu tür konular hakkındaki yargıları olgusal içerikten yoksun, sırf 

duygusal ifadeler olarak kabul etmek için gerekçe oluşturmaz. Aynı şey ahlâkî olgular ve 

yargılar için de geçerlidir. Ayrıca bizim bazı şeyler hakkındaki duygularımız diğerlerinden 

daha güçlüdür. Eğer ahlâkî ifadeler sadece duygu ifadeleri ise ahlâkî duygular arasındaki bu 

güç farklılıkları nereden kaynaklanmaktadır? Yine bazı durumlarda bu duygunun güçlülüğü 

bir şeyin iyiliği ve kötülüğü ve buna duyulan güvenle orantılıdır. Bazı durumlarda ise 

kendimizi veya yakınlarımızı ilgilendiren çok küçük bir kötülük karşısında, başkalarını 

ilgilendiren çok daha büyük kötülükler karşısında hissettiğimiz duygudan daha fazla 

duygulanırız. Bu da bir şeyin iyiliği veya kötülüğü ile ona yönelik duygunun özdeş olmadığını 

gösterir.729 

Ahlâkî bir yargıya duyulan güven ile bu ahlâkî yargıya atfedilen doğruluk veya 

yanlışlığın derecesi arasında ayrım yapmak mümkündür. Örneğin bir kişi bir eylemin ahlâkî 

açıdan yanlış olduğunu düşünüp bu konudaki inancına güveni tam olmayabilir. Duyguculuğa 

göre bu tür bir ahlâkî olgu hakkında, dereceleri değişse de sadece bir duygu hissedilebilir. Bu 

da duyguculuk gibi teorilerin, ahlâkî yargıların doğruluk derecesi ile ona duyulan güven 

arasındaki ayrımı yapamayacağını gösterir. Yine birçok ahlâkî yargı hiçbir duygu söz konusu 

olmaksızın, tutkusuz bir şekilde yapılabilir. Eğer ahlâkî yargılar duygu ifadesinden başka bir 

şey olmasaydı bunun mümkün olmaması gerekirdi.730 Aslında bizim en temel ahlâkî 

ifadelerimiz bizde en az duygu uyandırır şekildedir. Örneğin “Kendine nasıl davranılmasını 

istiyorsan, başkasına öyle davran”, “her zaman adil olmaya çalış” gibi genel ilkeler insanlarda 

çok az duygu uyandırır. Fakat daha özel durumlarda insanların duyguları da 

yoğunlaşmaktadır. Bu olguyu bilişselcilik, insanların kendilerini ilgilendiren somut durumlara 

karşı, soyut teorik durumlarda olduklarından daha fazla duygulandıkları şeklinde 

açıklayabilir. Fakat duyguculuğun bu olguyu açıklaması daha zordur. Çünkü eğer ahlâkî 

yargılar özleri itibariyle duygusalsa, en temel ahlâkî ilkelerin, en açık ve en yoğun ahlâkî 

duyguları ortaya çıkarması beklenirdi. Hâlbuki durum bunun tam tersidir. Bilişselcilik ahlâkî 

                                                           
729

 Huemer, a.g.e., s. 46. 
730Brink, a.g.e., s. 26. 



185 

 

yargıların her zaman duygusuz olmasını veya her zaman duygusal olmasını gerektirmez. 

İnsanlar inançlarını oluştururken duygulardan etkilenebilir veya inançları duygularını 

etkileyebilir. Fakat duyguculuk ahlâkî yargıların her zaman duygusal olmasını gerektirir, 

çünkü bu teoriye göre ahlâkî yargılar duyguların dışavurumundan ibarettir. Fakat iç gözlem 

bunun yanlış olduğunu göstermektedir.731 Brink’in vurguladığı gibi ahlâkî yargıların her 

zaman duygusal olduğunu savunan teoriler, bir takım ahlâkî inançları kabul eden fakat onlara 

karşı her hangi bir duyarlılığa sahip olmayan, onlar tarafından harekete geçirilemeyen, ahlâklı 

davranmayan kişilerin varlığını da açıklayamaz.732 

Sonuç olarak ahlâkî yargıları oluştururken izlediğimiz zihinsel süreç, duyguları 

edinirken izlediğimiz sürece değil, inançları oluştururken izlediğimiz sürece daha çok benzer. 

Örneğin bir eylemin yanlış olduğunu öğrenmek için birilerine danışırız, gerekçeleri 

değerlendiririz, değişik kaynaklara başvururuz. Bütün bu durumlarda zihnimizin işleyişi 

aynen her hangi bir problemi çözerken olduğu gibidir. Fakat duyguların işleyişi böyle 

değildir. 733 Dilsel kanıtta olduğu gibi burada sunulan içgözleme dayalı kanıtlar da ahlâkî dilin 

bilişselci bir yorumunun doğru olduğunu, ahlâkî terimlerin aynen yeşil veya kare sözcükleri 

gibi bilgisel olarak anlamlı olduğunu ve ahlâkî yargıların, aynen “gökyüzü mavidir” yargısı 

gibi, gerçekliğin bir boyutu hakkındaki önermeler olduğunu gösterir. 

 

        F. Ahlâkî Konulardaki Anlaşmazlıkların ve Ahlâkî İnançlardaki Farklılıkların 
Realizm Lehinde Kullanımı 

Ahlâkî konulardaki anlaşmazlıklar ve ahlâkî inançlardaki farklılıklar tipik olarak 

ahlâkî sezgiciliğe karşı bir eleştiri olarak, anti-realistler tarafından yaygın bir şekilde 

kullanılmıştır. Aslında ahlâkî konulardaki anlaşmazlıkların anti-realistler için, realistler için 

olduğundan daha fazla problem yarattığı söylenebilir. Herşeyden önce, Sterling’in de belirttiği 

gibi anti-realist teoriler, bizim ahlâkî meseleler hakkında, kanıtlar sunarak, karşımızdakinin 

hatalı olduğunu savunarak niçin tartıştığımızı açıklayamaz. Çünkü örneğin sübjektif teorilere 

göre biz ancak karşımızdaki kişinin kendi duygularını doğru aktarıp aktaramadığı zemininde 

tartışabiliriz, yine kültürel bir rölativist ile de ancak onun toplumunun geleneklerini doğru 

aktarıp aktarmadığı zemininde tartışabiliriz. Fakat bir kişinin sırf duyguları hakkında veya bir 

toplumun gelenekleri hakkında yaygın ve sürekli tartışmaların olması saçmadır. Çünkü 

sonuçta objektif, her insanın uyması gereken ahlâkî standartlar yoksa herkesin duygusu ve 
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geleneği kendisini ilgilendirir. Bilişselci olmayan teorilere göre ise hakkında tartışılacak her 

hangi bir önerme bile yoktur ve insanların birbirlerinden son derece farklı, çatışan duygu veya 

tutumlara sahip olması doğaldır. Fakat biz örneğin “kopya çekmenin” doğru mu yanlış mı 

olduğu konusunda kanıtlar ileri sürerek tartışırken, sırf kendimizden farklı duygu ve tutumlara 

sahip birisi ile tartışıyormuş gibi tartışmayız.734 

Bu durumda, Huemer’in belirttiği gibi anti-realistlerin ahlâkî konulardaki tartışmaları 

açıklamak için üç farklı önerisi olabilir: Nihilistler gibi, bizim hatalı bir şekilde ahlâkî 

realizmin doğru olduğunu düşündüğümüzden tartıştığımızı ileri sürülebilir. Objektif 

değerlerin varlığına inanç, ancak ahlâkî terimlerin bu objektif niteliklere referansta bulunduğu 

kabul edilirse, ahlâkî konulardaki tartışmalarımızı açıklayabilir. Bilişselci olmayan teoriler 

bunu kabul etmediğinden bu cevap onlar için geçerli değildir. Nihilistin verdiği cevaba göre 

ise bizim bütün ahlâkî terimlerimiz anlamsız ve yanlış olacaktır ki bu makul değildir. İkinci 

cevap olarak, belki bizim ahlâkî konular hakkındaki kanıtlarımızın temel ahlâkî hükümleri 

ilgilendirmediği, bizim aslında ahlâkî hükümlerin üzerine dayandığı ahlâkî alan dışındaki 

olgular hakkında tartıştığımız ileri sürülebilir. Fakat bu yanıt, yaygın temel ahlâkî 

tartışmaların olduğu olgusu tarafından çürütülür. Bizim, sırf ahlâkî alan dışındaki olgular 

hakkında olmayan bir takım temel ahlâkî anlaşmazlıklarımızın olması mümkündür. Üçüncü 

olarak belki bizim ahlâkî meselelerde diğer insanların inançlarını değiştirmek için değil, 

onların bilişsel olmayan tutumlarını değiştirmek için tartıştığımız ileri sürülebilir. Fakat biz 

diğer insanların tutumlarını sadece onları duygulandırarak değiştirmeye çalışmayız, biz 

insanlarla ahlâkî konularda tartışırken onların fikirlerini değiştirmek için entelektüel 

gerekçeler sunarız. Buradaki gerekçelerin ahlâkî alan dışındaki olgulara yönelik olduğu ileri 

sürülürse, yine yukarıdaki cevap da olduğu gibi, sezgiciliğe yöneltilen ahlâkî 

anlaşmazlıklardan hareket eden itirazın dayandığı, yaygın ve sürekli ahlâkî anlaşmazlıkların 

olduğu öncülü ile çelişkiye düşülmüş olur.735 

Öyleyse, bilişselci olmayan teoriler ve sübjektif teorilerin savunucuları, ahlâkî 

sezgiciliğe yönelik olarak onun anlaşmazlıkları açıklayamayacağı konusunda eleştirecek 

durumda değildirler, çünkü onlar bu olguyu açıklamakta daha başarısızdırlar. Dahası, 

Darwall’ın belirttiği gibi bu tür ahlâkî anlaşmazlıkların varlığının gerçekten önemli olduğunu 

varsaydığımız oranda bu, bu tür teorileri reddetmek için gerekçe oluşturacaktır.736 Huemer’ın 

vurguladığı gibi nihilizm için durum daha da zordur. Onlar ahlâkî anlaşmazlığın bizim ahlâkî 
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realizme yönelik, yaygın ve hatalı inancımıza dayalı olarak açıklanabileceği cevabını 

verebilirler, fakat bunu yapabilmeleri için insanların neden böyle bir yaygın ve köklü bir 

hataya düştüklerini açıklayabilmeleri gerekir. İnsanların ahlâkî söylemlerinde neden realizmi 

varsayıyor gibi davrandıklarının en basit ve doğal açıklaması ahlâkî realizmin doğru 

olmasıdır. Nitekim nihilistlerin bunu başka şekillerde açıklamaya çalışmaları sonuç 

vermemiştir.737  

Yine anti-realistlerin ahlâkî sezgiciliğe karşı yaygın eleştirilerinden birisi, sezgicilerin 

temel ahlâkî anlaşmazlıkları çözmek için hiçbir yöntemlerinin olmadığı şeklinde olmuştur. 

Fakat Huemer’ın haklı olarak vurguladığı gibi, anti-realistler ahlâkî anlaşmazlıkları çözmeye 

yönelik metot konusunda sezgicilerden daha kötü durumdadır. Çünkü anti-realiste göre hiçbir 

objektif değer olgusu yoktur. Bu yüzden onun, temel ahlâkî konulardaki anlaşmazlıklarla 

karşılaştığı zaman bilişsel olarak yapabileceği hiçbir şey yoktur. Bu durumda yapabileceği tek 

şey karşıdaki kişiyi kandırmaya çalışmak, aldatmak veya nihilistlerin yaptığı gibi anlaşmazlık 

üzerinde anlaşmak olacaktır. Bu durumların sezgiciliğin sunabileceği çözüm önerilerinden 

daha avantajlı olduğunu ileri sürmek mâkul değildir.738 

 

G. Ahlâkî Tavsiye Olgusu Realizm ve Bilişselciliği Destekler 

Ahlâkta çok sık karşılan bir olgu olan, ahlâkî tavsiye isteme ve verme olgusu da ancak 

aklâkî realizm temelinde açıklanabilir. Ahlâkî tavsiyenin belirli vasıflarını ortaya koymak, 

bunu daha açık bir şekilde gösterecektir. Ahlâkî tavsiye, özü itibariyle, bilgi aktarıcı ve eylem 

yönlendiricidir. Ahlâkî tavsiyeler sunmak bilgi aktarmak ve ahlâkî tavsiye almak bilgi 

almaktır. Örneğin, beyin ölümü gerçekleşen bir hastasının sağlam organlarını, diğer 

hastalarına nakletmenin ahlâkîliği konusunda tereddüt yaşayan bir doktor, bu konuda ahlâkî 

otoritesine inandığı ve samimiyetine güvendiği bir kişiden tavsiye isteyebilir. O, böyle bir 

durumda neyin ahlâk açısından daha doğru olacağı konusunda bilgi almak istemektedir. 

Dolayısıyla böyle bir arayışın arkasında, doğruluğu ve yanlışlığı insanların tutumlarından 

bağımsız olan ahlâkî olgu ve doğruların var olduğu kabulü vardır.739  

Ayrıca bu tür bir ahlâkî tavsiyenin otoriter bir eylem yönlendirici özelliği de vardır. 

Yani bir kişi bu tür bir tavsiye almışsa ve tavsiyenin sağlamlığına inanmışsa o yönde 

davranmaya yönelik bir zorunluluk da hissedecektir. Ahlâkın ve ahlâkî tavsiyenin otoritesi 

tercih yapılacak bir otorite değildir. Yani söz konusu durumda yapılması ahlâkî olarak zorunlu 
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olan davranış ortaya konulunca artık onu yerine getirme konusunda bireysel tercihi aşan 

ahlâkî bir zorunluluk durumu söz konusu olacaktır. Ahlâkî tavsiyenin bu tür bir otoritesi de 

ancak, ahlâkî ilkelerin zorunluluk ve evrensellik özelliklerini kabul etme temelinde 

açıklanabilecektir.740 Burada her hangi bir konu hakkında sırf o konularda daha başarılı 

olmak, işleri daha kolay ve rahat bir şekilde halletmek vb. amacıyla yapılan ihtiyatsal 

tavsiyelerle ahlâkî tavsiyeleri karıştırmamak gerekir. İhtiyatsal tavsiyelerin ahlâkî tavsiyeler 

gibi bir otoritesi yoktur.  

Ahlâkî tavsiyede her ne kadar amaç karşıdaki kişiyi ahlâkî açıdan bilgilendirerek onu 

doğru eylemler yapmaya yönlendirmek olsa da, tavsiye, ikna etme veya zorlamadan farklıdır. 

Ahlâkî tavsiyede birinci amaç, tavsiye isteyen kişinin bilmediği veya farkına varamadığı bazı 

ahlâkî doğruları ona bildirmektir. Ahlâkî tavsiye isteme olgusu dikkatlice incelendiğinde, 

tavsiye isteyen kişinin sırf karşıdaki kişi tarafından etkilenmek veya tutumlarının 

değiştirilmesini istemekten ziyade ahlâkî bilgi istediği görülecektir. Tavsiyeden sonraki 

yönlendirilme, ahlâkî doğrunun kendi otoritesinden kaynaklanacaktır. Biz ahlâkî tavsiye 

istediğimizde, tam olarak emin olmadığımız bir konuda ahlaki kavrayışa ulaşmak için, hangi 

eylemlerin ahlâkî açıdan uygun olduğu konusunda yardım isteriz.741 Ahlâkî konularda tavsiye 

alma ve vermede kendisini gösteren bu olgular ancak ahlâkî realizm temelinde açıklanabilir. 

 

H. Ahlâk Felsefesinde Yaygın Bir Şekilde Kullanılan Metotlar Sezgiciliği Destekler 

Sezgiciliğin savunucularından Huemer’e göre ahlâk felsefesinde çok sık başvurulan 

metotlar incelendiğinde bunların sezgiciliği desteklediği görülecektir. Birçok anti-realist 

düşünür de çağdaş etiğin bu yaygın metotlarını benimsemiştir ve bu noktada onlar kendileri 

ile çelişmişlerdir. Huemer’e göre ahlâk felsefesindeki yaygın pratiklere baktığımız zaman şu 

metotların yaygın bir şekilde kullanıldığını görürüz742: 

a) Sezgilere başvuru: Sezgi kelimesini kullanarak veya kullanmayarak her ahlâkî kanıt 

bir veya daha fazla sezgiye başvurur. Birçok filozofun ahlâk felsefesinin temeline yerleştirdiği 

ilkeler nihayetinde kendiliğinden apaçık olacak şekilde sezgiseldir. Yine birçok genel ahlâkî 

ilke onların özel durumlardaki veya varsayımsal durumlardaki sonuçlarının doğrudan 
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kavranışında temellendirilir.743Anti-realistler ahlâk felsefesindeki bu genel eğilimi 

açıklamakta zorlanacaktır.  

b) Önyargıların eleştirisi: Bazen belirli ahlâkî sezgi veya inançların onlar bizim 

kültürümüzden veya kişisel çıkarlarımızdan kaynaklandığı için güvenilir olmadığı ileri 

sürülür. Bu da yine yalnızca ahlâkî realist için anlamlıdır. Çünkü eğer bir inanç genellikle 

yanlış inançlara sebep olan türden ön yargılardan kaynaklanıyorsa o inancın ahlâkî olgulara 

uymaması muhtemeldir. Fakat anti-realistin böyle bir açıklama yapabilmesi mümkün değildir. 

Çünkü ön yargı fikri realizmi varsayar; ön yargı bizim algılarımızı bozmaya, bizi doğrudan 

uzaklaştırmaya eğilimli istek, duygu, alışkanlık gibi psikolojik bir durumdur. Ön yargı fikri 

bizim algılarımızdan bağımsız bir doğrunun bulunduğunu varsayar.744 

c) Sezgilerin eleştirisi diğer sezgilere dayanır, yani biz bazı sezgilerimizi daha açık 

olan ve kendilerinden emin olduğumuz başka ahlâkî sezgilere başvurarak düzeltebiliriz. 

Sezgiciler, sezgilerin ahlâkî doğruluğa ulaşmanın yanılabilir yollarından birisi olduğunu kabul 

ettiğinden bu olguyu açıklayabilir. Fakat anti-realistler objektif ahlâkî olguları kabul 

etmediğinden aslında onlar için gerçek anlamda yanlış bir ahlâkî yargı ve onun düzeltilmesi 

diye bir durum olmayacaktır.745  

Görüldüğü gibi anti-realist görüşler ahlâk felsefesinde yaygın olarak kullanılan 

metotları açıklama konusunda başarısız olmaktadırlar. Yâni, ahlâk felsefesindeki yerleşik 

metodoloji de ahlâkî sezgiciliğin realist ve sezgici tezlerini destekler mahiyette işlemektedir. 

Huemer’e göre aşağıdaki yöntemler de ahlâk felsefesinde çok sık başvurulmayan 

yöntemlerdir: 

a) Sırf yaygın pratiklere başvuru: Örneğin, hayvan haklarını savunanlar, et yemenin 

yaygınlığına bakıp da onun doğru olduğu görüşünü kabul etmezler. 

b) Sırf karşıdaki kişinin duygularına ve isteklerine başvuru: Örneğin, çocuk 

düşürmenin yanlış olduğunu savunanlar bunun onları üzdüğü için yanlış olduğunu 

savunmazlar. 

c) Sırf etkili söyleme başvuru: Ahlâk felsefecileri, dinleyicilerini ahlâkî konularda sırf 

duygu yüklü bir dil kullanarak, acıklı hikâyeler anlatarak ikna etmeye çalışmazlar. 

Huemer’in belirttiği gibi eğer sübjektif, rölatif veya bilişselci olmayan teoriler gibi 

anti-realizmin her hangi bir formu doğru olsaydı zikredilen bu son yöntemlere çok daha fazla 
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başvuru yapılması gerekirdi. Ayrıca anti-realistler ahlâkî anlaşmazlıkları çözmek için bu 

ikinci gruptaki metotlara başvurmak zorunda kalacaktır. Hâlbuki ahlâkî sezgiciler birinci 

gruptaki metotlara başvurabilirler. Dolayısıyla bu konuda anti-realistlerin sezgicilerden daha 

iyi bir konumda olduğu söylenemez.746  

 

İ. Ahlâkî Niteliklerin Natural Nitelikler Olmadığı Tezi Lehinde Kanıt 

Sezgiciliğin son zamanlardaki savunucularından Russ Shafer-Landau (1963-), etiğin 

felsefenin bir dalı olmasından hareketle sezgiciliğin ahlâkî niteliklerin naturel nitelikler 

olmadığı şeklindeki tezi lehinde bir kanıt sunmaktadır. Ona göre etik sorgulama ile genel 

olarak felsefede izlenilen sorgulama arasında çok yakın bir parelellik söz konusudur. Bu 

paralellik göz önünde bulundurulduğunda sezgiciliğe yönelik itirazların birçoğunu 

cevaplandırmak daha kolay olacaktır. Ayrıca bu paralellik naturalist olmayan bu görüşü rakip 

teorilere karşı savunmak için pozitif gerekçeler de sağlayacaktır. O bu görüşlerini şu şekilde 

bir kanıta dönüştürmektedir747: 

1.  Etik bir sorgulama alanı olarak, felsefî sorgulamanın bir türüdür. 

2. Tür, cinsinin zorunlu özelliklerine doğal bir şekilde sahiptir. 

3. Felsefenin zorunlu özelliklerinden ikisi: onun doğrularının realist olması ve onun 

doğal bilimlerden farklı bir statüye sahip olmasıdır. 

4.  Bu durumda ahlâkî realizmin naturalist olmayan bir şeklinin doğru olması gerekir. 

Bu kanıtın öncüllerinden 2’nin doğruluğunu önceden varsayan Shafer, diğer öncülleri 

desteklemeye çalışmaktadır. Ona göre, etiği felsefenin bir alanı olarak görmek, ikisi arasında 

metodolojik benzerlikleri kabul etmeyi gerektirir. Bu noktada, Shafer’in belirttiği gibi felsefe 

için sâbit bir metodoloji sunmak kolay olmasa da felsefî sorgulamada izlenen yola 

bakıldığında genelde şöyle bir seyrin söz konusu olduğu söylenebilir: Felsefî bir sorgulamada 

yapılması gereken ilk iş, belirsizlikleri ve çok anlamlılıkları ortadan kaldırıp konuyu açık bir 

şekilde ortaya koymaktır. Sonra sorunla ilgili uygun olduğu düşünülen deneysel kanıtlar-

varsa- toplanmalıdır. Daha sonra sorunun karşıt taraflarınca sunulan kanıtların âdil bir şekilde 

değerlendirilmesi ve iddiaların mantıksal tutarlılığının test edilmesi gerekir. Sunulan teorinin 

iyi bir teorinin sahip olması gereken, ekonomik olma, farklı durumlarda sağlam kalabilme, 
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açıklayıcılık gücüne sahip olma, var olan inançları koruyabilme gibi karakteristiklere sahip 

olması gerekir.748 

Felsefî sorgulamanın bu özellikleri etik sorgulamada da aynen geçerlidir. Ayrıca 

E.Tropman’ın da belirttiği gibi felsefe deneysel bir disiplin değil, apriori bir disiplindir ve 

felsefenin doğruları doğaları itibariyle realisttir. Felsefî bir konuda deneysel kanıtlar da 

gözden geçirilse de, son söz deneye değil akılsal değerlendirmelere aittir. Deneysel veriler 

sadece söz konusu ahlâki değerlendirme konusunu daha iyi ortaya koymayı sağlayacaktır.749 

Shafer’e göre de apriori bilginin varlığını kabul eden bir kişi için matematiksel doğrulardan 

sonra aprioriliği kabul edilmesi en makul olan doğrular felsefenin doğrularıdır. Dolayısıyla, 

felsefenin bir dalı olan etiğin temel doğrularının da apriori olduğunu, bu alanda naturalist 

olmayan realist bir teorinin daha savunulabilir olduğunu kabul etmek son derece makuldür. 

Ona göre etiğin bu konumu kabul edildiğinde sezgiciliğe yönelik birçok itiraz daha kolay 

cevaplandırılabilecektir.750 

Ayrıca, eğer naturel bir niteliği doğal bilimlerin incelediği nitelik olarak tanımlarsak, 

bu durumda etiğin doğal bir bilim olup olmadığı sorusu ortaya çıkacaktır ki, etiği diğer doğal 

bilimlerle karşılaştırdığımızda onun doğal bilimlere benzemediği görülecektir. Zîra, Russ 

Shafer’in de belirttiği gibi, herşeyden önce etiğin temel ilkeleri bilimdeki gibi bir takım 

tümevarımsal genellemelerden ibaret değildir. Etik, nedensellik ilişkileri ile de meşgul olmaz. 

Onun temel ilkeleri, bir takım tarihsel olasılıkların betimlemesinden ibaret değildir. Onun 

betimlediği fenomen doğal olay ve olguları aşan bir fenomendir. Etikte doğal 

bilimlerdekinden daha fazla oranda bir bağımsızlık ve belirsizlik vardır. Etikte matematiksel 

istatistiklere ve hesaplara çok az ilgi söz konusudur. Doğal bilimlerden farklı olarak etiğin 

doğruları,  geçmiş olayları açıklayan veya gelecek olayları tahmin edebilmeyi olanaklı kılan 

doğrular değil, insan eylemlerini yönlendirme etkisine sahip doğrulardır. Ahlâkî doğrular, 

doğal bilimlerin doğrularından farklı olarak, eylem için haklı kılıcı gerekçeler sağlarlar. Bütün 

bu gerekçeler, etiğin, doğruları deneysel tecrübeye dayalı olarak, a posteriori bir tarzda bilinen 

doğal bir bilim olmadığını göstermektedir.751 

 

                                                           
748 A.g.m.,  s.216; Tropman, a.g.e., s.118 
749 Tropman, a.g.e., ss.113-114. 
750 Landau, a.g.m., ss.216-218, 230. 
751A.g.m., s.211. 
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J. Ahlâkî Niteliklerin Başka Niteliklere İndirgenemez Olduğu ve Ahlâkî Terimlerin Başka 
Alanlara Ait Terimlerle Tanımlanamaz Olduğu Tezi Lehinde Kanıtlar 

 

Bilindiği gibi, iyiyi tanımlamaya yönelik girişimlere karşı en yaygın kanıt Moore 

tarafından ileri sürülen açık soru kanıtıdır. Moore’a göre temel ahlâkî terimler başka terimlere 

indirgenerek analiz edilemez olan terimlerdir. Onların tanımlanması mümkün olmadığından 

onları bilmenin tek yolu onları doğrudan doğruya kavramaktır. Bu görüş her ne kadar tuhaf 

gözükse de, dikkatli düşünüldüğünde daha makul gözükecektir. Çünkü Ewing’in de belirttiği 

gibi, eğer her kavramın tanımlanması gerekseydi bu tanımlama zincirinin sonsuza kadar 

gitmesi veya döngüselliğe düşmesi gerekirdi. Bu sonuçlardan kaçınmak için bazı temel 

kavramların, tanımlanamaz ve doğrudan doğruya kavranılır olduğunu kabul etmek gerekir. 

Bu, söz konusu ahlâkî terimler hakkında hiçbir şey bilinemeyeceği, söylenemeyeceği 

anlamına gelmez. Bu niteliklere ve onların tecrübesine eşlik eden bir takım olgular, 

karakteristikler açıklanarak bir tür açıklama yapılabilir. Fakat bu Moore’un kastettiği anlamda 

iyilik niteliğinin özsel doğasını veren bir tanımlama olmayacaktır.752 

Bu kanıtın iyiyi bir takım doğal kavramlara indirgemeye yönelik girişimlere karşı 

etkili olduğu kabul edilse bile, bunun “iyi”nin başka ahlâkî kavramlarla tanımlanma 

imkânının ortadan kaldırmayacağı iddia edilmiştir. Örneğin, A.C.Ewing iyi hakkında “İyi, 

olumlu bir ön tutumun objesi olması gereken şeydir” şeklinde bir tanım sunar. Ona göre 

tanımlayıcılığı reddeden sezgiciler iyilik niteliğinin değil de “gereklilik” niteliğinin 

tanımlanamaz olduğunu savunup, iyilik niteliğini “gereklilik” niteliği ile tanımlarlarsa daha 

sağlam bir konuma ulaşacaklardır.753 Fakat, McCloskey’in belirttiği gibi iyiyi tanımlamaya 

yönelik bu tür girişimlere de itirazlar yöneltilebilir. Çünkü Ewing’in belirttiği şekildeki bir ön 

tutumun gerekçesi olarak verilen cevaplar, bir takım şeylere iyilik niteliğinin atfedilmesini 

gerektirecektir, bu da döngüselliğe sebep olacaktır. Ayrıca bütün iyi şeyler için böyle bir ön 

tutumun zorunlu olduğu da söylenemez. Çünkü iyiliğinden kuşku duyulmadığı halde 

kendilerine karşı bu tür ön tutumların söz konusu olmadığı birçok şey sıralanabilir. Yine biz 

bir şeyin iyi olup olmadığına karar verirken, ona karşı belirli bir ön tutumun olup olmadığını 

belirlemeye çalışmayız. Aslında bu ön tutum söz konusu şeyin iyi olduğuna hükmettikten 

sonra devreye girmektedir.754 

                                                           
752 Ewing, a.g.e., ss.88-89. 
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Ross da, ahlâkî iyilik ve doğruluğun başka niteliklere indirgenemez, onların başka 

kavramlarla tanımlanamaz, basit nitelikler olduğunu göstermeye yönelik “saydamlık kanıtı” 

olarak isimlendirilebilecek bir kanıt ileri sürer. Bu kanıta göre, iyinin tanımlanabilir olması 

için onun belirli bir kompleks yapıyı temsil etmesi gerekirdi. Çünkü tanım bu kompleks 

yapının ne olduğunu belirtmekten ibarettir. Fakat eğer iyi kavramı kompleks bir şeye 

referansta bulunsaydı ve dolayısıyla tanımlanabilseydi, iyi terimini ancak onun tanımına 

zihnimizde sahip olduğumuz zaman makul ve mantıklı bir şekilde kullanabilirdik. Fakat biz 

iyi kavramını onun tanımına zihnimizde sahip olmaksızın mantıklı bir şekilde 

kullanabilmekteyiz. Bu da iyi kavramı ve onun referansta bulunduğu niteliğin basit olduğunu 

gösterir. Ross, iyinin tanımlanamaz olduğu konusunda, Moore’un açık soru kanıtını da kabul 

eder. Bu kanıta göre iyiyi tanımlamak için ileri sürülen her tanımlayıcı hakkında onun iyi olup 

olmadığını sormak mantıklı olacaktır. Fakat eğer iyi tanımlanabilseydi onu tanımlamak için 

kullanılan, nitelik veya olgunun iyi olup olmadığını sormanın mantıksız olması gerekirdi. 

Dolayısıyla iyinin tanımlanamaz, basit bir nitelik olması gerekir. Ross’a göre iki kavramın eş 

anlamlı olması için onların referansı ve onların zihinde uyandırdığı idenin aynı olması gerekir. 

Bu koşullardan birincisinin gerçekleşip gerçekleşmediğini ortaya koymanın yolu da bir 

kavramın uygulanabildiği bütün objelere tanımının da uygulanabilip uygulanamayacağına 

bakmaktır. Ross’a göre bu kriteri iyi kavramına uyguladığımız da, onun uygulandığı obje ve 

olgularla, onun tanımının uygulanabileceği obje ve olguların bütünüyle örtüşmediği 

görülecektir. Aynı şekilde iyi kavramını kullanırken bizim zihnimizde bulundurduğumuz ide 

ile onun tanımını kullanırken zihnimizde bulundurduğumuz ide de aynı değildir. Bunu 

anlamak için, kendimize bir şeyi iyi olarak nitelendirdiğimiz zaman bununla, örneğin “bu şey 

benim ilgimi çekiyor” gibi bir şeyi mi kastettiğimizi sorabiliriz. Böyle bir sorunun cevabının 

her zaman olumsuz olacağı görülecektir. Ross’a göre bütün bu gerekçeler, iyilik ve 

doğruluğun basit, tanımlanamaz nitelikler olduğu tezini desteklemektedir.755 

Ross ahlâkî iyilik ve doğruluğun sadece basit olduğunu değil, aynı zamanda naturel 

olmayan bir nitelik olduğunu savunmuştur. Eğer ahlâkî iyilik ve doğruluk tanımlanamaz 

niteliklerse onlar naturel terimlerle de tanımlanamaz. Fakat burada onların basit bir naturel 

nitelikle özdeşleştirilmesi ihtimali olabilir. Buna karşı da, Lake’in belirttiği gibi,  Ross, benzer 

şekilde, bizim iyi kavramını kullanırken zihnimizde bulundurduğumuz idenin bu naturel 

nitelik olmadığını iddia ederek itiraz edebilir. Ayrıca şimdiye kadar iyi ile özdeş olabilecek 
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basit doğal bir niteliğin bulunamaması da iyinin basit bir doğal nitelikle özdeş olmadığı 

fikrinin yüksek bir olasılıkla doğru olduğunu gösterir.756  

 

K. Sezgisel Bilgi Lehinde Kanıtlar 

  Ahlâkî ifadelerin önermeleri ifade ettiği yönündeki bilişselci tezin doğruluğu 

yukarıdaki kanıtlarla ortaya konulduktan sonra, temel ahlâkî ilkelerin bilgisinin doğrudan 

doğruya kavranılacak şekilde sezgisel olduğu şöyle bir kanıtla ortaya konulabilir: 

1.Temelselci bilgi ve temellendirme anlayışına göre, bizim bütün bilgilerimiz ve 

temellendirmelerimiz en sonunda kendilerini çıkarımsal olmayan bir tarzda doğrudan doğruya 

bildiğimiz bir takım doğrularda son bulmaktadır. 2. Genel bir doğru olarak kabul edilen 

“ahlâkın otonomluğu” ilkesine göre ahlâkî sonuçlar bütünüyle ahlâkî olmayan öncüllerden 

çıkarılamaz. 3.  Bu iki öncüle göre eğer biz ahlâkî bilgiye sahipsek ki sahibiz, bu bilgi ahlâk 

alanı dışına ait olgulardan çıkarımla elde edilemediğine göre, bazı ahlâkî doğruların 

çıkarımsal olmayan sezgisel bilgisinin mümkün olması gerekir. Sturgeon’un da belirttiği gibi 

bu öncüllerden ahlâkî bilginin inkâr edilmesi durumunda septisizm veya bilişselci olmayan 

teoriler, ahlâkın otonomluğunu reddetme durumunda ise bir takım naturalist teoriler 

savunulmuş olacaktır. 757 

 Daha önceki bölümlerde geçen kanıtlarla her iki türden teorilerin tatmin edici olmadığı ortaya 

konulduğundan, bu teoriler karşısında sezgiciliğin temelsel bilgi anlayışını kabul etmek daha 

makul olacaktır. 

Ayrıca, McCloskey’in vurguladığı gibi sezgicilik açısından nihâî ahlâkî doğrular 

hakkındaki yargıları “sentetik apriori” doğrular olarak kabul etmek mümkün olduğundan, bu 

şekilde onların zorunluluk, evrensellik ve zamandan bağımsızlık gibi karakteristikleri de tam 

olarak karşılanabilecektir. Ahlâkî bilginin sezgisel, rasyonel bir kavrayışa dayandırılarak 

açıklanması temel ahlâkî doğruların sentetik apriori doğrular olarak açıklanması ile de 

uyumludur.758 

Sezgicilerin, teorilerini, kendi ahlâkî tecrübelerine dayanarak değil de, ahlâkî olguları 

açıklama konusunda bu teorinin diğer teorilerden, daha iyi gözükmesinden dolayı kabul 

ettikleri şeklinde bir itiraz yöneltilebilir. Fakat McCloskey’in belirttiği gibi, neyin ahlâkî 

açıdan doğru veya zorunlu olduğunu nasıl bildiğimiz konusundaki bir etik ve epistemolojik 
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teori olarak, bu teorinin doğruluğu doğrudan tecrübeye de dayandırılabilir. Hangi şeylerin 

kendiliğinden iyi olduğu hakkındaki yargılar yaparken biz, şeylerin doğası hakkında düşünür 

ve onların iyi olup olmadığını kavrarız. Genel ödev ilkeleri ile ilgili olarak da, aynı şekilde 

ilgili eylemlerin doğası hakkında düşünerek onları ortaya çıkarırız. Bizim ahlâkî bilgimiz 

genel doğruları kavramamıza yardımcı olan somut örneklerin yardımıyla genel doğruları 

kavramaktan oluşur. Bu tür bir etkinlik, tutumlarımızı ortaya çıkarmak, yeni bir tutumu kabul 

etmek vb. etkinliklerinden çok farklıdır. Dolayısıyla ahlâkî bilgi edinmenin günlük 

tecrübelerimiz tarafından desteklenen en iyi açıklaması bu olduğundan diğer teorilerin bu 

konudaki, ahlâkî doğruların deneysel olarak bilindiği veya deneysel olarak doğrulandığı 

şeklindeki iddiaları reddedilmelidir.759 

Sonuç olarak sezgiciliği meta-etik teorileri değerlendirme konusunda kriter olarak 

kabul edilebilecek olan760 ahlâkî söylemin doğasına ait olguları açıklayabilme gücü açısından 

genel olarak ele aldığımızda onun bu konuda daha başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Daha 

önceki bölümlerde geçtiği gibi,  diğer meta-etik teoriler, ahlâkî söylem ve düşünümde 

kendisini açıkça gösteren, ahlâkî yargıların olgusal olarak doğru veya yanlış olabilmesi, 

onların birbirleriyle gerçekten çelişebilmesi, ahlâkî anlaşmazlıkların gerçek bir anlaşmazlık 

olması, ahlâkî yargılar için deneysel bir doğrulamanın mümkün olmaması, ahlâkî doğruların 

evrensellik, zorunluluk, zamandan bağımsızlık özelliklerine sahip olması ve eylemleri 

yönlendirme konusunda özel bir otoriteye sahip olması gibi fenomenleri ya bütünüyle devre 

dışı bırakmışlardır veya yeterli şekilde açıklayamamışlardır. Yine ahlâkî tavsiye ve tartışma 

gibi ahlâkî söylem ve pratiklerde çok sık karşılaştığımız olgular bizim ahlâkî terimleri objektif 

ahlâkî niteliklere referansta bulunuyor olarak değerlendirdiğimizi göstermektedir.761 

McCloskey’in de vurguladığı gibi ahlâkî söylemin bu temel karakteristiklerini 

açıklama konusunda sezgici teori diğer teoriler karşısında daha iyi bir konumdadır. Bu 

teorinin temel tezlerini özet bir şekilde yeniden gözden geçirdiğimizde bu daha açık bir 

şekilde görülecektir. Sezgiciliğe göre, ahlâkî ifadelerin mantıksal fonksiyonu bir takım 

objektif ahlâkî olgulara referansta bulunmaktır. Buna göre, “iyi” bizim rasyonel bir sezgi ile 

doğrudan doğruya kavradığımız sonuçsal bir niteliğin ismidir. Hangi şeylerin iyi olduğu 

hakkındaki yargılar bilgi aktarıcı, olgusal yargılardır. Biz örneğin, “bilgi iyidir” derken dünya 

hakkında bilgi aktarırız; bu açıdan hangi şeylerin kendiliğinden iyi olduğu hakkındaki ahlâkî 

yargılar, belirli nesnelere bir takım nitelikleri atfeden olgusal yargılarla kıyaslanabilir ve onlar 
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gibi açıklanabilir. Hangi eylemlerin doğru ve zorunlu olduğu hakkındaki yargılar da 

eylemlerin ahlâkî açıdan uygunluğu ve ahlâkî gerekçeler hakkında bilgi verici önermelerdir. 

Ahlâkî ifadelerin mantıksal statüsü hakkındaki bu kabul, ahlakî yargıların çelişiklerininin 

olabilmesi, onların rasyonel çıkarım içerisinde yer alabilme, tutarlı veya tutarsız bir şekilde 

kabul edilebilme gibi temel karakteristiklerini açıklayabilecektir. Bu kabul ayrıca, ahlâkî 

konulardaki anlaşmazlığın imkânını ve aktüel varlığını açıklayabilmek için gerekli zemini de 

sağlayacabilecektir. Bu teori açısından ahlâkî yargılardaki tereddütler ve ahlâkî hata olguları 

da anlaşılır olacaktır.762  

Sezgici meta-etik teorinin meta-etik teorileri değerlendirmede ölçüt olarak kabul 

edilen basitlik, varolan ahlâkî inançları koruyabilme, ahlâkî nitelikler ve ahlâkî alana ait 

olmayan nitelikler arasındaki bağlantıyı açıklayabilme, ahlâkî eylem için gerekçeleri 

açıklayabilme kriterleri açısından da diğer teorilerden daha iyi konumda olduğu söylenebilir. 

Çünkü her şeyden önce sezgici teorinin temel tezleri genel olarak sağduyuya çok uygundur ve 

insanların günlük ahlâkî tecrübeleri ile de uyumludur. Dolayısıyla onun bu özelliği onun hem 

çok karışık tezleri barındırmayan, sade bir teori olduğunu hem de mevcut ahlâkî inançlarımızı 

ciddi bir şekilde değiştirmeyi veya bütünüyle terk etmeyi gerektirmediğini gösterir. Zîra 

sezgiciliğe yöneltilen onun sağduyu ahlâkını yansıtmaktan başka bir şey yapmadığı şeklindeki 

eleştiriler de bu tespitle uyumludur. Yine sezgici teorinin önemli bir meta-etik problem olan 

ahlâkî nitelikler ile doğal nitelikler arasındaki ilişkiyi de metafizik bir zorunluluk olarak 

açıklamakla makul bir çözüm sunduğu söylenebilir. Buna göre belirli doğal nitelikler her 

zaman belirli ahlâkî nitelikleri gerektirecek şekilde, ahlâkî nitelikler doğal niteliklere bağlıdır. 

Ancak burada bu metafiziksel ilişkinin tesadüfe dayanmadığını savunabilmek için bu 

metafizik ilişkinin kaynağı olarak Yüce Yaratıcı’nın ezelî iradesini koymak gerektiği 

kanaatindeyiz. Yani “haksız yere acı çektirmek” doğal niteliği “kötülük” ahlâkî niteliği ile 

metafizik bir zorunlulukla bağlantılıdır. Buna göre “haksız yere acı çektirmek” doğal 

niteliğine sahip olan her eylem ahlâkî açıdan kötü olacaktır. Bu zorunlu ilişkinin kaynağı da 

Cenab-ı Hakk’ın bu ilişkiyi ezelî iradesi ile bu şekilde bir yasa olarak tayin etmiş olmasıdır. 

Yine sezgicilerin ahlâkî inanç ve eylem arasındaki ilişkiyi açıklamakta ahlâkî inançların 

isteklerden bağımsız olarak haklı kılıcı gerekçe sağlayabileceği şeklindeki rasyonalist anlayışı 

benimsemiş olmalarının da son derece makul olduğu kanaatindeyiz. Çünkü ahlâk insana 

mahsus ve tam anlamıyla insan olabilmenin olmazsa olmaz bir koşuludur. Dolayısıyla ahlâkî 

inançların insanların en önemli gerekçeleri olması gerekir. Aslında bir insan eylemlerinde ne 
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kadar çok ahlâkî gerekçeleri en öne alabiliyorsa o kişi o kadar ahlâklıdır. Bu, Kant’ın da 

vurguladığı gibi763 ahlâklılığın doğasına da en uygun olan tavırdır. Yanî bir eylem ancak 

ahlâkî bir gerekçe ile yapıldığı zaman ahlâkîdir ve bir insan hayatını şekillendirirken bir takım 

ihtiyatsal gerekçeler yerine ahlâkî gerekçeleri ve değerleri göz önünde bulundurduğu oranda 

erdemli ve ahlâklı bir insandır. 

II. AHLÂKÎ SEZGİCİLİĞE YÖNELTİLEN ELEŞTİRİLER VE SEZGİCİLERİN 
CEVAPLARI 

Diğer meta-etik teoriler karşısında daha sağlam tezlere sahip olmasına rağmen, ahlâk 

alanındaki yerleşik kanaatler sebebiyle, sezgicilik umutsuz bir derecede saf, birkaç cümlede 

gözden çıkarılabilecek bir görüş olarak görülmüştür. Etik kitapları onun hakkında sadece 

birkaç paragraflık bir yer ayırmıştır.764 Bu duruma bakan bir kişi bu teoriye karşı çok ciddi, 

açık ve kesin kanıtların bulunduğunu düşünebilir. Aslında sezgiciliğe yönelik eleştirilerin 

çoğunluğu onun bir takım ahlâkî ilkelerin apaçık olduğu ve bunların sezgisel olarak 

bilinebildiği şeklindeki görüşüne yöneliktir ve bunların birçoğunun bu görüşün yanlış 

anlaşılmasından kaynaklandığı söylenebilir. Sezgiciliği savunan filozoflara göre, söz konusu 

sezgisel önermeler “ilk görünüşleri itibariyle”(prima facie olarak) temellendirilmiştir. Yani 

biz onlara, onların lehindeki başlangıç varsayımı çürütecek derecede güçlü bir karşı kanıt 

ortaya çıkmadıkça inanmaya haklıyızdır. Bu tür çürütücü bir kanıt, ya doğrudan sezgisel 

olarak doğru gözüken önermeye karşıt bir kanıttan, ya da bizim başlangıç sezgimizin 

güvenilemez olduğuna yönelik bir kanıttan oluşur. Bu açıklamalara göre sezgiciliğe yönelik 

eleştirilerden en azından birisinin onun yanlış yorumlanmasına dayandığını söyleyebiliriz. 

Bazı düşünürler, sezginin doğruyu görmemizi sağlaması dolayısıyla, bizim doğru olarak 

gördüğümüz şeyin gerçekten doğru olması gerektiği sonucunun çıktığını, bu yüzden de bu 

teorinin otoriter bir bilgi teorisi olduğunu ileri sürmüştür. Bu düşünürler sezgilerin yanlış 

olabileceği ve ahlâkî görüşlerimizi gözden geçirmeye her zaman hazır olmamız gerektiğini 

savunarak sezgiciliği eleştirilerine devam ederler. Huemer’in belirttiği gibi sezgiciliğe bu tür 

eleştirileri yöneltenler muhtemelen, sezgicilerin bunları reddettiğini düşünmektedirler. Fakat 

sezgicilerden çok azı bu tür bir yanılmazlığı kabul eder ve onların böyle olmasına gerek de 

yoktur. Sezgicilere yönelik “dogmatiklik” suçlamasının arkasında da aynı yanlış anlamanın 

bulunduğu söylenebilir.765 
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 Kant, a.g.e., s.5. 
764 Tropman, a.g.e., s. 127. 
765 Huemer, a.g.e., s. 105. 
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Bazı düşünürler de sezgiciliğin bütün ahlâkî doğruların kendiliğinden apaçık  

olduğunu savunduğunu düşünerek onu yanlış anlamışlardır. Hâlbuki sezgiciler, en fazla 

ihtimalle bazı temel ahlâkî ilkelerin apaçık olduğunu kabul ederler. Aynı şekilde sezgiciliğe 

yöneltilen, onun ahlâkî meselelerde “kanıt sunma” olanağını ortadan kaldırdığı eleştirisi de 

haklı bir eleştiri değildir. Çünkü sezgici teoriye göre, başlangıç noktası olarak, “ilk 

görünüşleri itibariyle” temellendirilmiş inançların bir birikimine sahip olunca, ahlâkî 

inançlarımızı genişletmek, onları hata ve kuşkulardan arıtmak veya onları yeniden gözden 

geçirmek için ahlâkî akıl yürütmeye geniş bir alan kalacaktır.766 

Sezgiciliğin temelselci (foundationalist) bir epistemolojiyi benimsemesinin, bir 

yanılmazlık doktrinini gerektirdiğini düşünenler de olabilir. Yani, bizim onları kanıtla 

temellendirme zorunluluğumuz olmaksızın bazı ahlâkî ilkelerden başlayabileceğimiz fikrinin, 

bu ahlâkî ilkelerin yanılmaz, düzeltilemez vb. olması gerektiğini imâ ettiğini düşünenler 

olabilir. Fakat, Huemer’in de belirttiği gibi bizim başlangıç temel ilkelerimiz diğer 

temellendirilmiş inançlarla çatıştığı zaman onların yeniden gözden geçirilmesine engel hiçbir 

şey yoktur. Ben masamın üzerinde kitaplarımın bulunduğuna, onun aksine bir kanıt olmadıkça 

inanmakta haklıyımdır ve buna karşı bir kanıt, örneğin arkadaşımın bu kitapları görememesi 

durumu, ortaya çıkınca bu kabulümü yeniden gözden geçirmem mümkündür. Bu örneğin de 

gösterdiği gibi, biz algısal inançları “ilk görünüşleri itibariyle” temellendirilmiş kabul ederiz. 

Sezgisel ahlâkî inançlarımızın da benzer şekilde temellendirilmiş olduğunu kabul etmek için 

hiçbir açık engel yoktur.767 

Yine J.L.Mackie gibi bazı düşünürler eğer objektif değerler bulunsaydı, bunları bilmek 

için, bütün diğer bilgi yollarımızdan farklı olan özel bir ahlâkî bilgi veya algı yetisine sahip 

olmamızın gerekeceği, sezgiciliğin özel bir altıncı duyu organını gerektirdiği şeklinde haksız 

eleştirilerde bulunmuşlardır.768 Hâlbuki ne Ross, ne Sidgwick, ne de Moore, özel bir ahlâkî 

sezgi yetisinin varlığını veya düşüncenin sunduğu apaçık yargıların epistemolojik 

yanılmazlığını savunmuştur. Dolayısıyla eğer Ross’un görüşleri sezgiciliğin örneği olarak 

                                                           
766 Huemer, a.g.e., s. 106; Tropman, a.g.e., s.129. 
767  Huemer, a.g.e., s. 107. 
768 Mackie, Ethics, ss. 38-39; McNaughton,  “Intuitionism”, s.270 ; Jonathan Dancy  ve Michael Smith de 
sezgiciliği bu şekilde özel bir ahlâkî yetiyi kabul ettiğini düşünerek yanlış anlamışlardır.Bkz. Jonathan Dancy,  
“Intuitionism”, A Companion to Ethics, Ed. Peter Sınger, Malden/USA 2004, s.412; Michael Smith, “Moral 
Realism”,  The Blackwell Guide to Ethical Theory, Ed. Hugh La Follette, Blackwell Pub., Malden/USA 2000, 
s.26. 
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alınacak olursa, sezgiciliğin yaygın olarak kabul edilen anlaşılma şeklinin yetersiz ve yanlış 

olduğu söylenebilir 769 

 

 A. Sezgiciliğe Yönelik Epistemolojik İtirazlar 

Sezgiciliğe yöneltilen en önemli epistemolojik itiraz aslında genel anlamda sezgisel 

bilginin mümkün olup olmadığı konusundadır. Özellikle bilimsel doğrulanabilirlik ilkesi bilgi 

için ölçüt olarak kabul edildiğinde, ahlâkî bilgi bu modele uymadığından ahlâkî bilgi 

konusunda kuşkuculuk daha câzip görülecektir.770 Örneğin Frankena, sezgiciliğe yönelik en 

temel itirazın onun temel ahlâkî ilkelerin apaçıklığı tezine yönelik olduğunu ve bu tezin 

savunulamaz olduğunu ileri sürer.771 Genel olarak sezgisel biginin imkânı kabul edilince, bazı 

ahlâkî ilkelerin sezgisel bilgisini açıklamak daha kolay olacaktır. Aslında üzerinde tartışılan 

temel problem sentetik apriori doğruların bulunup bulunmadığı hakkındadır. Çünkü birçok 

deneyci filozof da analitik doğruların apriori bilgisini kabul ettiğinden,  sorun sentetik olduğu 

açık olan ahlâkî ilkelerin apriori olup olmadığı, onların anlamları kavranılınca doğrulukları da 

anlaşılacak şekilde apaçık olup olmadığı sorusu üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bunu reddetmek 

için ileri sürülen en yaygın kanıtlardan birisi, onlar üzerinde yaygın bir anlaşmazlığın olması 

olgusundan hareket eder. Fakat bu kanıt, ilerleyen bölümlerde daha detaylı ele alınacağı gibi, 

çok sağlam değildir. Çünkü bir önermenin apaçık olması onun herkes tarafından aynı şekilde 

kavranılacak derecede açık olduğu anlamına gelmez.772  

Daha önceki bölümlerde geçtiği gibi, sezgiciler tarafından matematik ve mantık gibi 

birçok alanda sezgisel bilginin kabulünün zorunlu olduğu belirtilmiştir. Aslında bir takım 

doğruların kendiliğinden apaçık olduğu ve doğrudan doğruya kavranıldığı kabul edilmezse 

bilginin imkânının ortadan kalkacağı ve kuşkuculuğa düşüleceği söylenilebilir.  Genel olarak 

sezgisel bilginin imkânı kabul edilince, ahlâkî sezginin neyi kavradığı sorusu ortaya 

çıkacaktır. Buna cevap olarak, sezgicilerin büyük bir çoğunluğu, bir takım şeylerin (bilgi, 

mutluluk, rasyonalite vb.) içsel değerinin, belirli temel ahlâkî ilkelerin ve ahlâkî 

zorunlulukların doğrudan doğruya kavranıldığını savunmuşlardır. Sezgicilerin çoğunluğu özel 

durumlar hakkındaki ahlâkî yargıların ise bu şekilde bilinemeyeceğini ileri sürmüşlerdir.773 

                                                           
769 Audi, The Good in The Right, s.32; Brad Hooker, “Intuitions and Moral Theorizing”, Ethical Intuitionism Re-
evalutions, Ed.P. Stratton-Lake, New Yotk 2002, s.161; Audi,  “Intuitionism, Pluralism and Foundations of 
Ethics”, ss.405-406; McNaughton, a.g.e., s.281. 
770 Landau, “Ethics as Philosophy”, s.212. 
771 Frankena, Ethics, s.104. 
772 Lake, Ethical Intuitionism, s.19. 
773  McCloskey, a.g.e., s. 147. 
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Sezgiciliğe yöneltilen epistemolojik itirazları genel olarak aşağıdaki gibi 

sıralayabiliriz: 

1. Bizim ahlâkî sezgilerimizin veya genel olarak sezgi yeteneğimizin, güvenilir 

olduğuna inanmamız için gerekçelere ihtiyacımızın olduğu, aksi takdirde sezgilerin bizim 

ahlâkî inançlarımızı temellendiremeyeceği ileri sürülmüştür.774 

 Huemer’in belirttiği gibi bu itirazı bütün bilgi alanlarına genel bir şekilde uygularsak 

açıklaması güç durumlar ortaya çıkacaktır. Örneğin gözümüze güvenmek için her hangi bir 

gerekçeye ihtiyacımız var mıdır? Eğer sezgilerimiz için bu tür gerekçeler istersek, o zaman 

duyu algısı, hafıza, iç gözlem ve hatta aklın kendisine güvenmek için de gerekçelere ihtiyaç 

duyarız. Biz bu tür bir gerekçeyi duyu algısına, hafızaya, iç gözleme, akla vb.güvenmeden 

veremeyiz. Dolayısıyla hiçbir şeye güvenemeyeceğimizden, bu bizi bütün bilgiler hakkında 

kuşkuculuğa götürecektir. Ayrıca, sezgiciliğe bu eleştiriyi yöneltenler, algı, hafıza vb. için 

istemedikleri bir temellendirmeyi bizim ahlâkî sezgilerimiz için istemektedirler ve bu 

durumun bir çifte standart olduğu söylenebilir. Ayrıca önceki bölümlerde açıklanan, 

fenomenal tutuculuk ilkesi göz önünde bulundurulursa bunun niçin böyle olması gerektiği 

açık değildir. Çünkü ahlâkî sezgiler, duyusal tecrübeler, hafıza tecrübeleri vb. ile birlikte 

şeylerin oldukları gibi görünümünün sadece başka bir türüdür.775 

Sezgiciliğe yönelik yukarıdaki epistemolojik itiraza ayrıca sezgiciler tarafından üç ayrı 

şekilde cevap verilebilir: İlk olarak, Huemer’in belirttiği gibi eğer biz inançların onların 

görünümleri temeline dayalı olarak “ilk görünüşleri itibariyle” temellendirilmiş olduğunu 

kabul edersek, bu durumda onlardan kuşkulanmak için her hangi bir gerekçenin bulunmadığı 

durumda, sezgisel inançların niçin kontrol edilmesi gerektiği açık değildir. Diğer yandan eğer 

biz bu “ilk görünüşü itibariyle” temellendirilme anlayışını kabul etmezsek, o zaman bir 

kişinin bir şeyi kontrol etmesinin nasıl mümkün olacağı açık değildir. Eğer iki inançtan hiç 

birisi “ilk görünüşü itibariyle” bir temellendirmeye sahip değilse, o zaman bunlardan birisinin 

doğruluğu diğerine başvurarak kontrol edilemez veya doğrulanamaz. Bazı şeyleri ön kabul 

olarak almadıkça, hiçbir şey başka bir şeyi doğrulayamaz.776 İkincisi, bizim bütün 

bilgilerimizin itiraz tarafından gerektirilen anlamda kontrol edilebilmesi kuşkuludur. Biz 

örneğin, zihinsel durumlara sahip olduğumuza, onlara yönelik iç gözlemsel bir kanıta sahip 

olduğumuz için inanırız. İç gözlemin iç gözlemsel olmayan bir araçla kontrol edilmesi 

mümkün değildir. Yine biz hafızanın güvenilirliğini hafızaya başvurmadan veya genel olarak 
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aklın güvenilirliğini aklın kendisine başvurmadan kontrol edemeyiz. Dolayısıyla bu itirazın 

kontrol edilme standardını kabul etmenin kuşkuculuğa doğru götüreceği söylenebilir. Çünkü 

analitik önermeler dışındaki her önerme için bir doğrulama kriteri istenilebilecek, analitik 

önermelerin niçin zorunlu olduğuna yönelik de bir gerekçe istenilebilecektir. Dolayısıyla, bu 

tür bir kuşkuculuktan kaçınmak için bir takım temel doğruların kendiliğinden apaçık 

olduğunu kabul etmek bilgi için zorunludur.777 Üçüncü olarak, bir inancın kontrol edilebilir 

olması konusunda itirazda varsayılandan daha serbest bir görüş kabul edilirse, sezgilerin de 

kontrol edilebilir olduğu ileri sürülebilir. Örneğin, Sterling’in de belirttiği gibi ahlâkî 

sezgilerin doğruluğu konusunda kutsal vahiy de bir doğrulama kaynağı olarak görülebilir. 

Yine, örneğin masum insanlara acı çektirmenin ahlâkî açıdan yanlış olduğu, onun diğer 

insanlara da öyle gözüküp gözükmediği sorularak kontrol edilebilir. Bu, algısal durumlarda 

nasıl uygunsa sezgisel durumlarda da uygundur.  Eğer insanlar temel ahlâkî ilkeler konusunda 

aynı sezgilere sahipse bu, o sezgilerin doğruluğu için ve bu bilgi kaynağının güvenilirliği için 

bir kanıt oluşturabilir. Ayrıca sezgisel bir inanç diğer sezgisel inançlarla uyuşup 

uyuşmadığına bakılarak da kontrol edilebilir. Bu tür kontrol testleri önemsiz değildir. Bazı 

sezgiler onlardan geçerken, diğer bazıları kalabilir. Sezgiler söz konusu olduğunda durum, 

başka türlü ele alma veya akıl yürütme olanağı yokmuş gibi her bir ahlâkî soruyu sezgilere 

yönlendirme şeklinde değildir.778 

2. W.D.Hudson, sezgiciliğe A.J. Ayer’in “bir şeyi bilmek” için öne sürdüğü üç 

koşuldan hareketle epistemolojik bir eleştiri yöneltir. Buna göre “X’i biliyorum” diyebilmek 

için, X’in doğru olması, X’e inanmam ve X’i nasıl bilebildiğimi açıklayabilmem gerekir. 

Buna göre sezgicilerin savunduğu sezgi, bir şeye inanmaktan ibarettir ve sezgiciler bu şekilde 

ahlâkî doğruları nasıl bildiğimizi açıklayamaz. Ayrıca onlar ahlâkî konularda sezgiden başka 

başvuru kaynağı kabul etmediğinden, sezgicilere göre örneğin yalan söylemenin yanlış olduğu 

sadece sezgi ile bilinebilir. Bu da aynen bir şeyin ismini bilmek yerine onu sonradan 

isimlendirmek gibi bir şeydir. Hudson’a göre ahlâkî söylemin yapısı filozofları, ahlâkî 

ifadelerin bir takım objektif niteliklere referansta bulunan gerçek önermeler gibi olduğunu 

düşünme hatasına sevketmiştir. İyilik, doğruluk gibi doğal olmayan niteliklerin varlığı kabul 

edilince, bunlara bilgisel olarak ulaşmanın tek yolu olarak “sezgi” ortaya çıkmıştır. Fakat ona 

göre naturalist olmayan bir görüşü savunan sezgiciliğin reddedilip, bunun yerine ahlâkî 
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niteliklere ulaşmanın meşru bir yolunu sunan teorileri kabul etmek veya herhangi bir ahlâkî 

doğruluğun bulunmadığı görüşünü benimsemek gerekir.779 

Sterling’in belirttiği gibi Hudson’un, bir şeyi sezgi ile bilmenin, aslında bir şeye 

inanmaktan daha fazla bir şey olmadığı itirazında belirsizlik vardır. Eğer burada Hudson, bir 

kişinin bir şeyi sezgi ile bildiğini söylemekle aslında o şeye inandığını söylemekten başka bir 

şey söylemediğini ileri sürüyorsa bu yanlıştır. Çünkü ahlâkî sezgiciliği savunan bir kişi bir 

şeyi sezgisel olarak bildiğini iddia ettiğinde, bu bilgisinin algı, iç gözlem vb.den farklı bir 

sürece dayalı bir bilgi olduğunu ileri sürmektedir. Biz bu kişinin gerçekte bilmediğini, böyle 

bir sürecin olmadığını veya söz konusu bilginin aslında başka bir kaynaktan geldiğini ileri 

sürebiliriz. Fakat bu söz konusu kişinin belirli bir tarzda bildiğini iddia etmesi olgusunu 

değiştirmez. Bir ahlâk filozofu, ahlâkî bir doğruyu sezgi ile bildiğini ileri sürdüğü zaman, o 

onun bu bilgi iddiasını olanaklı kılan bir sürece referansta bulunmaktadır ve bu açıdan onun 

durumu bir şeyi algı ile bildiğini ileri süren kişiden çok farklı değildir. Yani aslında sezgiciler, 

Hudson’un söz konusu bilgiyi nasıl elde edildiği sorusuna cevap vermektedirler. Dolayısıyla 

Hudson’un bu konudaki eleştirisi yersizdir. Sezgicilerin sunduğu bu cevabın yeterli bulunup 

bulunmayacağı ise ayrı bir konudur.780  

Eğer Hudson, bu eleştirisinde sezgicilerin, sezgisel bilgi ile inancın ötesinde bir şeyi 

kastetmekte haklı olmadıklarını kastederse, o zaman Hudson’un, sezginin neden bilgi edinme 

süreci için uygun cevaplardan birisi sayılmadığını açıklaması gerekir. Hudson bu konuda bir 

ahlâkî sezginin doğruluğunun sezgiye başvurmadan asla kontrol edilemeyeceğini ileri sürerek 

kanıt gösterir.781 Buna göre sezgilerin aksine deneysel inançlar genellikle diğer araçlarla 

kontrol edilebilirdir. Örneğin eğer ben gördüğüm masanın gerçek olup olmadığından kuşku 

duyarsam, ona dokunmayı deneyerek, diğer insanlara onu görüp görmediklerini sorarak test 

edebilirim.  Ayer de sezgiciliğe benzer bir eleştiri yöneltmiştir.  Ona göre iki kişi ahlâkî bir 

mesele hakkında farklı sezgilere sahip olduğu zaman onların hangisinin haklı olduğunu 

belirlemenin bir yolu yoktur, çünkü değer yargıları, sezgicilerin de kabul ettiği gibi, deneysel 

olarak doğrulanamazdır.782 Bu itiraz genellikle mantıkçı pozitivizmi kabul eden düşünürler 

tarafından yöneltilmiştir. Onlara göre ahlâkî yargıların deneysel olarak doğrulanması mümkün 

değildir ve onlar analitik de değildirler. Mantıkçı pozitivistler sezgiyi de geçerli bir bilgi 

kaynağı olarak görmediklerinden ahlâkî yargıların bir doğruluk değerinin olmadığını ve 

onların bilgisinin mümkün olmadığını savunmuşlardır. Fakat mantıkçı pozitivizmin bu 
                                                           
779  Hudson, Modern Moral Philosophy, ss. 102-104; Hudson, Ethical Intuitionism, s.57; Sterling, a.g.e.,s.76. 
780 Sterling, a.g.e., s.77. 
781 Hudson, Modern Moral Philosophy, s. 105; Hudson, Ethical Intuitionism, s. 58. 
782 Ayer, Language, Truth and Logic, s.106. 
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doğruluk ölçütü birçok bilimsel yargıyı da dışarıda bırakacak kadar dardır ve bu görüşü 

benimseyen düşünürlerin kendi görüşlerinde tutarsızlıklar vardır. Doğrulama ölçütünün 

kendisini daha başlangıçtan, doğru kabul etmek ve doğrulamayı sadece deneysel doğrulama 

ile sınırlandırmak yanlıştır.783 Sezgici teorinin savunucularından Sterling’e göre, sezgiciliği 

sağlam bir epistemolojik teori olarak kabul etmemenin en yaygın sebebi pozitivist bir bilgi 

anlayışının ve etik teori için uygun olmayan bir temellendirme anlayışının benimsenmesidir. 

Ona göre pozitivizm birçok alanda terk edilmişken onun etikteki etkileri hâlâ devam 

etmektedir. Pozitivizmin bu etkisi dışında sezgiciliği epistemolojik açıdan reddetmek için 

hiçbir sağlam gerekçe yoktur.784 

3. Sezgiciliğe yönelik olarak eğer ahlâkî inançları, sırf sezgilere dayandırırsak,  o 

zaman her hangi bir kimse her hangi bir inancının temellendirilmiş olduğunu iddia edebilir, 

şeklinde itirazlar da yöneltilmiştir. Buna göre örneğin bir kişi çiçekleri koparmanın yanlış 

olduğuna inanmakta çıkarımsal olmayan bir tarzda haklı ise, başka bir kişi de çiçekleri 

koparmanın doğru olduğuna inanmakta haklı olacaktır. Bu itiraza şu şekilde cevap verilebilir: 

Huemer’in belirttiği gibi bir kişi fizikî bir nesneyi algıladığı zaman, o nesne hakkında algısal 

olarak sezilebilen bazı şeylere inanmakta haklıdır. Bundan fizikî dünya hakkındaki keyfi 

olarak seçilmiş herhangi bir iddianın temellendirilmiş olduğu sonucu çıkmaz. Benzer şekilde, 

bir kişinin ahlâkî bir sezgiye sahip olduğunda, ilgili söz konusu değersel önermelere 

inanmakta “ilk görünüş itibariyle” haklı olmasından, keyfî olarak seçilmiş bir değersel 

önermenin de temellendirilmiş olduğu sonucu çıkmaz. Burada nasıl ki algının bir objesi varsa, 

aynı şekilde ahlâkî sezgilerin de kavradıkları ahlâkî olguların olduğu gözden kaçırılmıştır. 

Yani ahlâkî sezgiler boşlukta kendiliğinden oluşan şeyler değildirler, onlar ahlâkî nitelik ve 

olguların sezgileridirler. İnsanların günlük hayatta sezgileri dikkatsizce ve samimi olmayan 

bir tarzda kullanıyor olmaları da sezgilerin realitesine veya onun bilgi kaynağı olarak değerine 

zarar vermez. Aynen bir olayın görgü tanıklarının farklı farklı ve yanlış şahitliklerde 

bulunmaları algının kendisinin değerine zarar vermiyorsa, insanların sezgilerinin farklı olması 

veya onların bu konuda dikkatsiz olması da sezgilerin kendisine zarar vermez.785 

4.  Sezgiciliğin önde gelen eleştiricilerinden olan John Mackie, ahlâkî sezgiyi, onun 

“tuhaf” ve bizim diğer bilgi yöntemlerimizden bütünüyle farklı olduğu gerekçesiyle 

                                                           
783 Miller, a.g.e., ss.28-31; Sterling, a.g.e., s.83. 
784 Sterling, a.g.e., s.84. 
785  Huemer, a.g.e., s. 110. 
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eleştirir.786 Ona göre, bizim normal duyu algımız, iç gözlem, çıkarım, mantıksal kurgu, 

kavramsal analiz veya bunların hiçbir bileşeni bizim ahlâkî bilgimizi açıklayamaz.787 

Mackie’nin bu eleştirisi çok makul gözükmemektedir. Mackie gibi düşünürlerin 

sezgicilerin kendi başına bir sezgi organı varsaydıkları şeklindeki iddiası da sezgiciliğin yanlış 

anlaşılmasına dayanır. Hiçbir sezgici böyle bir özel sezgi yetisini varsaymamıştır.788 Bu yanlış 

anlamanın ahlâkî alana ait olmayan temelsel inançların en iyi örneğinin algısal inançlar 

olmasından ve ahlâkî inançların da bunlara benzetilmesinden kaynaklandığı söylenebilir. Bu 

benzetmeye göre nasıl ki algısal inançlar için özel duyu organları varsa temel ahlâkî inançlar 

için de özel bir yetinin olması gerekecektir. Fakat hiçbir sezgicinin böyle bir iddiası yoktur. 

Sezgiciler sadece, temel ahlâkî ilkelerin kendiliğinden apaçık olduğundan onların doğrudan 

bir sezgisel kavrayışla bilinebileceğini savunmuşlardır. Sezgi onlara göre, bir niteliği 

algılamanın yolu değil, belirli apriori önermelerin doğruluğunu kavrama şeklidir. Bu, bizim 

bu önermeleri sırf onları anlamamız temeli üzerinde apriori olarak bilebildiğimiz anlamına 

gelir. Örneğin Ross’a göre, öncelikle onların bireysel durumlardaki örneklerini kavrayıp 

bunlardan tümevarımsal bir sezgi ile temel ahlâkî ilkeleri kavrayabiliriz. Dolayısıyla ahlâkî 

bilginin diğer her hangi bir alandaki apriori bilgiden daha gizemli olduğunu söylemek doğru 

değildir.789 Çünkü genel olarak sezginin geçerliliği kabul edildiğinde, ahlâkî sezgi diğer 

sezgilerden çok farklı değildir. Onunla diğer sezgiler arasındaki tek fark onun içeriğinin 

değersel olgu veya nitelikler olmasıdır. Nasıl ki apriori bilgi ona ulaşmak için gizemli bir 

doğrudan kavrayış yetisini gerektirmiyorsa, aynı şey apriori temel ahlâkî ilkeler için de 

geçerlidir. Genel olarak apriori bilgi için gerekli olan tek şey anlama ve düşünme yeteneğidir.  

Bütün bu gerekçeler, ahlâkî sezgiyi sırf içeriğinden dolayı reddetmedikçe, Mackie’nin 

anladığı şekilde onun “tuhaf” olduğunu ileri sürmenin doğru olmadığını gösterir. Bu tür 

apriori bilgi ise birçok alanda söz konusudur. Örneğin Mantığın ve matematiğin doğrularının 

bilgisini de apaçıklık fikrine başvurmadan açıklayabilmek mümkün değildir.790  

Mackie, sezginin genel olarak tuhaf ve diğer bilgi araçlarından farklı olduğunu ileri 

sürerek sezgiciliğe karşı çıkar.  Sezgi onun normal bilgi edinme yollarının listesinde yoktur.  

Fakat sezgisel bilginin, sezgisel olmayan bilgi araçlarından her hangi birisi ile 

açıklanamaması sezgisel bilgiye karşı bir kanıt oluşturmaz. Aksi takdirde, örneğin algısal bilgi 

                                                           
786 Mackie, a.g.e., ss. 38–39. 
787 Huemer, a.g.e., s. 110. 
788 Lake, Ethical Intuitionism, s. 22; Tropman, a.g.e., s.147. 
789 Ross, The Right and The Good, ss. 32–33; Brink, a.g.e., s. 109. 
790 Audi, The Good in The Right, s. 151; Lake, Ethical Intuitionism, s.22; Audi, “Prospects for a Value-Based 
Intuitionism”, s.49. 
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hakkında da o, iç gözlem, akıl yürütme, sezgi ve kavramsal analiz ile açıklanamadığından 

onun da “tuhaf” olduğu ileri sürülebilir. Aslında Mackie sezgiyi eleştirmek için onun hiçbir 

problemli özelliğini ortaya çıkaramamıştır. Huemer’e göre Mackie’nin sezgiye yönelik 

rahatsızlığının arkasında, 20.yy. felsefesinin güçlü deneyci, pozitivist yapısının etkileri vardır. 

Bu yüzyılda zihinden, dilden bağımsız bir dünyanın bütün bilgisinin, duyu algısından çıkması 

gerektiği şeklindeki deneyci anlayış adeta moda haline gelmiştir. Mackie’nin sezgiciliğe 

yönelik eleştirilerini de bu temelde değerlendirmek gerekir. Fakat deneyciliğe yönelik onun 

bizim bütün bilgilerimizi açıklayamayacağını gösteren ciddi itirazlar vardır.791 Örneğin, 

“Hiçbir şey hem bütünüyle yeşil, hem de bütünüyle siyah olamaz” önermesini alırsak, biz bu 

ifadenin doğru olduğunu nasıl biliriz? Biz bu önermeyi sezgisel olarak, yani onun düşünceye 

apaçık gözükmesinden dolayı biliriz ve onu kabul etmekte bu sayede haklı oluruz. Deneysel 

temellendirmenin, bu öncüldeki zorunluluğu vermesi mümkün değildir. Örneğin, “Hiçbir şey 

hem ağaç hem de, bir milyar kilometre uzunluğunda değildir” öncülü, deneysel bir öncüldür 

ve belki doğrudur. Fakat onun başka türlü olmasını engelleyecek hiçbir gerekçe yoktur. Fakat 

yukarıdaki apriori önermenin yanlış olacağı bir durum söz konusu olamaz. Yine biz, “Bütün 

insanlar duygulara sahiptir.”, “Sokrates de bir insandır.” öncüllerinin “Öyleyse Sokrates de 

duygulara sahiptir.” sonucunu zorunlu olarak gerektirdiğini de ancak sezgisel olarak doğrudan 

doğruya kavrayarak biliriz.  Ayrıca bizim mantık ilkelerimizin de bu tür bir sezgiye dayandığı 

iç gözleme başvurarak gösterilebilir. Huemer’in belirttiği gibi bütün akıl yürütmeler, mantığın 

prensiplerine bağlı olduğundan, sezgiciliği çürütmek için yapılan akıl yürütmeler de dâhil her 

türlü akıl yürütmenin sezgiye dayandığı söylenebilir.792 

5. Genel olarak ahlâkî realizme yönelik olarak Gilbert Harman tarafından, ahlâkî 

nitelik ve olguların gözlemlenemez olmasından hareket eden şöyle bir epistemolojik itiraz 

daha yapılmıştır. Buna göre ahlâkî nitelikler reel olsalar bile, onların bizim üzerimizde hiçbir 

etkisi gözükmemektedir. Onlar, fiziksel sonuçlar üretmezler ve zihinsel süreçlerimizi 

etkilemezler. Onlarla doğrudan doğruya tecrübesel bir ilişkiye girmemiz mümkün değildir. 

Dolayısıyla ahlâkî inançları oluşturmamızda onların hiçbir etkisi yoktur. Hâlbuki fiziksel 

yargılarda söz konusu yargıyı yapmada deneysel olarak gözlemlenebilen bir takım fiziksel 

olguların etkisi söz konusudur. Ona göre bilimsel yargıları açıklamak için dış dünyadaki 

olgulara başvurulurken, ahlâkî yargıları açıklamada sadece öznenin psikolojik durumlarına ve 

onun yetişme tarzından kaynaklanan ahlâk anlayışına başvurmak söz konusudur.793 Bu 

                                                           
791 Huemer, a.g.e., s. 111. 
792 A.g.e., s. 113. 
793 Gilbert Harman, The Nature Of Morality, New York 1977, ss.6-7. 
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durumda bizim ahlâkî niteliklerle etkileşimimiz olmadığı göz önüne alınırsa, bizim ahlâkî 

inançlarımız doğruysa, bunun tesadüften daha fazla bir şey olduğunu nasıl ortaya 

koyabileceğimiz sorusu ortaya çıkmaktadır. Bu sorunu genelleştirdiğimizde,  bir inancın 

oluşturulma şekli ile onun doğruluğu hakkında herhangi bir ilişkinin olup olmadığı sorusu 

ortaya çıkmaktadır.794 

Huemer’e göre bu problem sadece ahlâkî bilgiye özgü bir problem değildir. Bu, 

problem apriori bilgi hakkındaki genel bir problemdir. Ona göre bu problemi cevaplamak için 

apriori bilgi hakkında bazı özet değerlendirmeler yapmak gerekir. İlk olarak, tümeller zorunlu 

olarak var olurlar. Tümeller, iki veya daha fazla şeyin ortak olarak sahip olabileceği soyut 

şeylerdir. İkinci olarak, kavramlara sahip olunca biz tümelleri kavrarız. Örneğin, sarılık 

kavramına sahip olmak, sarının ne olduğunu anlamaktır. Kavramak derece derece olur. Bir 

tümelin yeterli bir kavrayışı tutarlılık, açıklık ve kesinlik özelliklerini taşır. Üçüncü olarak, bir 

tümelin yeterli bir kavrayışına sahip olmak, kişiyi onun belirli niteliklere sahip olduğunu ve 

diğer tümellerle belirli ilişkilere sahip olduğunu görecek bir konuma getirir. Son olarak bütün 

apriori bilgi, tümellerin niteliklerinin ve ilişkilerinin bilgisidir veya bu bilgiden çıkar.795 

Huemer’e göre bu bilgiler ışığında, apriori inançların oluşturulma tarzı göz önünde 

bulundurulursa, onların doğru olmasının niçin tesadüf olmadığı sorusuna şu şekilde cevap 

verilebilir:  İlk olarak açık, tutarlı ve kesin bir kavrayışa sahip olmak, bir kişinin bir tümeli 

bilmesi için yeterlidir ve bir tümelin yeterli bir kavrayışı onun hakkında yanlış sezgilere sebep 

olamaz. Bu yüzden, bir kişinin sezgileri sadece açık, tutarlı ve kesin kavrayış tarafından 

ortaya çıkarıldığı zaman, bu kişinin inançlarını oluşturduğu iç süreçler onların doğruluğunu 

garanti eder. Yani bir kavramı yeterli bir şekilde kavramanın kendisi bir hataya sebep olmaz. 

Bir kişi yanlış bir sezgiye sahipse, bu yanlış sezgi yanlış anlama, ön yargı, karışıklık gibi 

başka bir şeyden kaynaklanmış olmalıdır. Ön yargı, karışıklık vb. içeren süreçlerde 

oluşturulan inançlar, bu tür faktörler olmaksızın yeterli bir kavrayış tarafından oluşturulan 

inançlardan farklı bir tarzda oluşturulmuştur. Öyleyse birinci tür inançların güvenilmezliği 

ikinci tür inançların bilgi olarak kabul edilmesine engel teşkil etmez.796 

Ahlâkî realizme yöneltilen bu eleştirinin, değerlerle doğrudan doğruya bir tecrübî 

ilişkimizin olmadığı şeklindeki kabulü de çok sağlam değildir. Çünkü, Berys Gaut’un da 

vurguladığı gibi insanın belirli değerleri kavraması sonucunda tecrübe ettiği bir takım 

                                                           
794  Huemer, a.g.e., s. 124; Miller, a.g.e., ss.141-142; Gaut, a.g.m., s.148; Dancy, “Intuitionism”, s.419. 
 
795

 Huemer, a.g.e., s. 125. 
796A.g.e., s. 126. 
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psikolojik durumlar vardır. Duygular bunların en açık örnekleridir. Duygular, söz konusu obje 

hakkındaki bir takım değer biçimsel düşünceler tarafından ortaya çıkarılır. Örneğin, bir 

şeyden korkmanın arkasında onun tehlikeli olduğunu düşünmek, bir şeyden utanmanın 

arkasında onu kötü, utanç verici olarak değerlendirme, bir şeye imrenmenin arkasında o şeyi 

iyi, değerli görmek vardır. Yaptığımız bir yanlış eylem sonucunda hissettiğimiz vicdan azabı 

o eylemin yanlışlığı için bir kanıt oluşturur. Bu duygusal tepkilerin yanlış veya eksik 

değerlendirmelere dayanması ve bu sebeple eleştirel bir düşünce ile düzeltilmeleri de 

mümkündür. Burada önemli olan insanın değerlerle bir şekilde doğrudan bağlantısının ve 

etkileşiminin olduğudur. Bütün bu örnekler, değerlerin ve değersel olguların bu tür duyguları 

ve tutumları açıklamadaki rolünü de ortaya koyduğundan, değersel olguların açıklayıcı bir 

fonksiyonunun olmadığı şeklindeki eleştiriye de bir cevap olacaktır. Çünkü insanların neden 

bu tür duygu ve tutumlara veya bunlara sebep olan inançlara sahip olduğunun en iyi 

açıklaması objektif, reel değerlere başvurmakla mümkündür.797 

B. Ahlâkî Sezgiciliğe Yönelik Mutlakiyetçilik, Dogmatizm, Toleranssızlık, Suçlaması 
ve Ahlâkî Uzmanlar Eleştirisi 

Bazı kişiler genel olarak realist bir ahlâk anlayışının pratik ahlâkî hayat açısından bazı 

sorunlu durumlara götürebileceğini savunmuştur. Buna göre ahlâkî realistin bir mutlakiyetçi 

olabileceği, kendi inançlarını sorgulamadan doğru kabul edip diğer insanlara karşı toleranssız 

olabileceği ve ayrıca eğer ahlâkî realizm doğru ise diğer alanlarda olduğu gibi ahlâk alanında 

da, mantıksız bir şekilde bazı uzmanların ortaya çıkabileceği ileri sürülmüştür. Bu iddiaya 

göre bu durumlar anti-realist bir görüş için söz konusu olmadığından onların tercih edilmesi 

daha iyi olacaktır.798 

a. Ahlâkî Sezgiciliğe Yönelik Mutlakiyetçilik Suçlaması 

Ahlâkî bir rölativist genellikle neyin doğru neyin yanlış olduğunun koşullara bağlı 

olduğunu ve onlara göre değiştiğini söyler. Bu iddianın karşısında ahlâkî zorunlulukların 

koşullara göre değişmediğini savunan ahlâkî mutlakiyetçilik yer alır. Eğer realizm ve 

rölativizm arasındaki tartışma tek doğru bir ahlâkın varlığı hakkındaki bir tartışma olarak 

görülürse, yukarıdaki ayrım ahlâkî realizm ve rölativizm arasında ayrım yapmanın doğal bir 

yolu gibi gözükebilir. Fakat eğer ahlâkî mutlakiyetçi, ahlâkî zorunlulukların koşullara göre 

değişmediğini düşünürse, herkese her koşulda uygulanan “yalan söyleme, hırsızlık yapma” 

gibi ahlâkî kuralların bulunduğunu düşünmesi gerekir. Ve bunun belirli koşullar içerisindeki 
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insanlara sert ve katı gelmesi muhtemeldir. Burada rölativistin kabulleri daha sıcak ve kabul 

edilebilir bulunacaktır. Fakat Brink’in de belirttiği gibi, ahlâkî realizmin insanların içinde 

bulunduğu koşulları hiç hesaba katmayan bu tür bir mutlakiyetçi anlayışı benimsemesi 

zorunlu olarak gerekmez. Ahlâkî bir realist ilgili koşullar değiştikçe, o koşullara uygun ahlâkî 

zorunlulukların da değişebileceğini savunabilir. Ahlâkî realistin prensip olarak karşı çıktığı, 

ahlâkî olguların kişilerin ahlâkî inanç ve tutumlarına göre değişmemesidir. Ahlâkî realizm, 

ahlâkî olguları sadece belirli özel koşullarda kesin kabul eder. Yani herkes için doğru tek bir 

ahlâkın olduğunu kabul etmekle beraber, insanların içinde bulundukları şartlara göre yerine 

getirmeleri gereken ahlâkî zorunluluklarının değişmesinde bir çelişki yoktur.799 Bu noktada 

önde gelen sezgicilerden Ross’un “ilk görünüşü itibariyle” yerine getirilmesi gerekli olan 

ödev fikrinin tatmin edici bir açıklama olduğu kanaatindeyiz.  Çünkü bu anlayışa göre, 

insanların objektif ahlâkî sorumlulukları vardır, fakat bu sorumlulukların aktüel olarak 

gerçekleştirilmesi söz konusu olduğunda, söz konusu ahlâkî özne için bu sorumluluklardan 

hangisinin daha uygun olduğuna göre karar verilecektir.  Eğer kişinin bu“ilk görünüşü 

itibariyle” yerine getirilmesi gerekli olan ödevi yerine getirmesini engelleyecek daha önemli 

bir ahlâkî gerekçesi varsa, bu kişi bu ödevle sorumlu olmayacaktır.  Böylece ahlâk ilkelerinin 

objektif ve evrensel bir geçerliliği kabul edilmekle beraber, “ilk görünüşü itibariyle” yerine 

getirilmesi gerekli olan bu ilkelerin uygulanması noktasında insanların yaşam koşullarını da 

hesaba katma başarıldığından, yukarıda belirtilen anlamda mutlakiyetçilik durumu söz konusu 

olmayacaktır. 

b. Ahlâkî Sezgiciliğe Yönelik Dogmatizm Suçlaması 

Ahlâkî sezgiciliğin, bir kişinin kendi ahlâkî inaçları hakkında dogmatik bir tutum 

takınıp, farklı inançları benimseyenlere karşı toleranssızlık durumunu ortaya çıkaracağı da 

ileri sürülmüştür.800 Bu eleştiriye göre, eğer bir kişi, genel olarak ahlâkî realizmi kabul 

ediyorsa, ahlâkî inaçların objektif olarak doğru veya yanlış olduğunu düşünmesi gerekir. 

Fakat eğer bu kişi diğer insanlarla tartışmalarında kendi inançlarının objektif olarak doğru 

olduğunu düşünür ve karşıdaki kişilerin inançlarının yanlış olduğunu düşünürse onların 

inançlarını değiştirmeye çalışacaktır. Bir kişinin, sorgulamaya başvurmadan sadece kendi 

inançlarının doğru olduğunu düşünmesi dogmatizm ve diğerlerinin inanç ve tutumlarını 

değiştirmeye çalışması ise toleranssızlık olacaktır. Bu eleştiriyi yöneltenler bilişselci olmayan 

teoriler ve sübjektif teorilerin sonuçlarını daha güven verici bulacaktır. Çünkü eğer bir kişi 

bilişselci olmayan bir görüşü veya sübjektif bir görüşü kabul ederse, ahlâkî yargıların kişisel 
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tutumları veya uzlaşımları belirttiğini düşüneceğinden ve kişilerin tutumlarının veya 

toplumsal uzlaşımların farklı olması çok doğal olduğundan, farklı ahlâkî yargıları yanlış 

saymayacaktır. Dolayısıyla her iki durumda dogmatizm ve toleranssızlık durumu ortaya 

çıkmayacaktır.801 

Ahlâkî realizme karşı yöneltilen, realizmi kabul eden bir kişinin kendi ahlâkî 

inançlarının doğru, onunla farklı inançlara sahip olanların inançlarının yanlış olduğunu ileri 

süreceği ve bunun dogmatizme sebep olacağı şeklindeki suçlama hakkında şunlar 

söylenebilir: Brink’in de vurguladığı gibi ahlâkî bir realistin her ahlâkî olgu durumu hakkında 

bir fikrinin olması gerekmez. Dolayısıyla o, bu tür konularda dogmatik olmayacaktır. Fakat 

hakkında ahlâkî inançlarının olduğu meselelerde kendisinin doğru diğerlerinin yanlış 

olduğunu düşünmesi gerekir. Çünkü bir önermeye inanmak onun doğru, onunla çelişenlerin 

ise yanlış olduğuna inanmak demektir. Fakat bu, onun ahlâkî inançlarını dogmatik bir şekilde 

kabul etmesi gerektiği anlamına gelmez.802 Zira ahlâkî realizmi savunan sezgicilerin çoğu 

yanılabilirliği, ahlâkî inançları yeniden gözden geçirmeyi vb. kabul etmektedirler. Ahlâkî 

sezgicilerin anladığı anlamda sezgi, rasyonel bir hükümdür ve sırf bir duygusal tepki değildir. 

Bu sezgisel bilgi rasyonaliteyi ve gerekçeli düşünmeyi dışlamaz, aksine rasyonalite arttıkça 

sezgiler daha güvenilir olacaktır.803 Dolayısıyla, Audi’nin belirttiği gibi sezgiciler açık fikirli, 

tartışan, kanıtlarını gözden geçiren kişiler olabilirler ve olmalıdırlar. Çünkü bizim bazı ahlâkî 

inançları kabul etmede haklı olmamız veya inançlarımızın temellendirilmiş olması onların 

doğruluğunu garanti etmez. Dolayısıyla yanılabilirliği her zaman göz önünde bulundurup, 

yeni kanıtlarla karşılaştıkça inançları yeniden gözden geçirmenin epistemolojik alçak 

gönüllülüğün bir gereği olduğu söylenebilir.804 

Bu dogmatizm suçlaması, sezgicilerin temel ahlâkî ilkelerin apaçık olduğu şeklindeki 

görüşlerine karşı da yöneltilmiştir. Örneğin Nowell Smith temel ahlâkî ilkelerin apaçık 

olduğunu kabul etmenin, akıl yürütmeyi ve rasyonel kanıtlarla tartışmayı olanaksız kılacak 

şekilde dogmatizme yol açacağını iddia ederek sezgiciliği eleştirmiştir.805 Fakat bazı temel 

ahlâkî ilkelerin apaçıklığını kabul etmek dogmatizmi gerektirmez. Çünkü bu görüşü 

benimseyen Ross gibi sezgiciler, onlara doğru gözüken her hangi bir ahlâkî önermenin apaçık 

olduğunu dogmatik bir şekilde iddia etmez, bu statüyü sadece,  dikkatli bir düşünüm sonucu 

ayakta kalan, görünüşe göre temel ahlâkî inançlar için kabul ederler. Bu sebeple Ross, ahlâkî 
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ilkelerin doğuştan itibaren apaçık olduğu veya onlara ilk bakışta onların doğruluğunun hemen 

anlaşılacağı şeklindeki bir apaçıklık anlayışını reddeder.806 Şart koşulan böyle bir dikkatli 

düşünüm, söz konusu önermenin gerçekten ahlâkî açıdan temel bir doğruyu ifade edip 

etmediğini ortaya çıkarmak için, onun açık bir kavrayışına ulaşmayı hedefler. Böyle bir 

düşünüm aynı zamanda söz konusu ahlâkî önermenin doğruluğu ve apaçıklığı konusunda bir 

kanıt bulmayı da amaçlar. Dolayısıyla sezgici, kendisine karşı çıkan bir kişiyi aynı düşünüm 

sürecini takip ederek söz konusu inançların temel, doğru inançlar olup olmadığını anlamasını 

isteyebilir. Her ne kadar temel ahlâkî inançların kavranışı için şart koşulan böyle bir düşünüm 

doğruluğu garanti etmese de, hata ve yanlış yönlendirilmelerin ortadan kaldırılması için 

gereken dikkatin ortaya konulduğunu ve temel ahlâkî inançlara apaçıklık statüsünün keyfî 

olarak verilmediğini gösterir.807 Bizzat Ross böyle bir düşünümü hazzın kendiliğinden değerli 

olup olmadığı konusunda uygulamış ve çeşitli düşünümler sonucunda, başlangıçta hazzın 

kendiliğinden değerli olduğunu savunmuşken daha sonra bundan vazgeçmiştir. Bu da 

sezgicilerin belirli, genel kabul görmüş ilkeleri gerekçesiz bir şekilde kabul ettiği ve bunları 

başkalarına dayatmak dışında başka bir şey sunamayacağı şeklindeki dogmatizm suçlamasına 

karşı bir kanıt oluşturur.808  

S.Lake’in de vurguladığı gibi Ross gibi sezgiciler, sezgisel bir ahlâkî yargının 

temellendirilmesinde düşünceyi bütünüyle devre dışı bırakmış değildir. Bir önermenin sırf 

anlaşılması üzerine bilinir tarzda apaçık olması onun başka yollarla da bilinebilir olması 

imkânını ortadan kaldırmaz. Sezgisel önermelerin diğer sezgisel yargılarla ve makul başka bir 

ilke ile uyumsuz olması durumunda düzeltilmesi veya terk edilmesi her zaman mümkündür. 

Diğer apaçık ilkelerle tutarlı ve uyumlu olmak bu tür ilkelerin doğruluğuna inanmayı 

bütünüyle haklı kılmasa da ilave bir güvence sağlayacaktır.809 Bir takım tartışmalı 

meselelerde diğer insanların açık sezgilerine başvurmak da bütün sezgicilerin kabul 

edebileceği bir şeydir. Dolayısıyla, Audi’nin belirttiği gibi, sezgilerin tamamen keyfî 

olduğunu düşünmek yanlıştır. Onların birçoğu düşüncede bir temele sahiptir ve çok farklı 

tecrübelere sahip insanlar tarafından paylaşılır. Bazı sezgilerin sırf keyfî bir bilişten 

kaynaklanabileceğini varsaysak bile o zorunlu olarak “ilk görünüşü itibariyle” bir haklılığa 

sahip olmayacaktır ve bir derece “ilk görünüşü itibariyle”  haklılığa sahip olan hakiki bir 
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sezginin yanıltıcı olması durumunda, o düşünce ile normal olarak üretilecek diğer sezgiler 

tarafından veya diğer bir takım düşünsel ölçütler tarafından çürütülebilecektir.810 

Dogmatizm suçlamasının genellikle ahlâkî realizmi savunan teorilere yöneltilmesine 

rağmen, Brink’in haklı bir şekilde belirttiği gibi aslında ahlâkî bir realist geleneksel bir anti-

realistten daha ılımlı olabilir. Çünkü ahlâkî bir realist yargılarının yanlış olabileceğini kabul 

edebileceğinden dogmatik bir tutumdan kurtulabilir. Fakat örneğin bilişselci olmayan bir kişi 

ahlâkî yargıların doğru veya yanlış olamayacağını savunduğundan onun hakkında hata 

yapabileceği ve bu hatasını kabul edebileceği bir durum yoktur. Bilişselci olmayan bir kişi 

sadece ahlâkî yargıların üzerine dayandığı ahlâkî alan dışındaki olgular hakkında hata 

yapıldığını ileri sürebilir. Dolayısıyla onun için ahlâkî bir hata söz konusu değildir.811 Ayrıca, 

mantıklı bir sezgicilik bizim ahlâkî ödevlerimiz konusunda kesin, yanılmaz bir bilgiye sahip 

olduğumuz iddiasında değildir. Dogmatizm, sırf inatçılıktan farklı olarak, tartışmalı bir 

mesele hakkında ikinci sıra bir tutumdur. Temel ahlâkî ilkelerin apaçık olduğunu kabul etmek 

bile, onlara karşı veya onlardan birisinin eleştirisine karşı dogmatik bir tutum takınmayı 

gerektirmez. Apaçık bir önerme, bırakın açık olmayı, kolay anlaşılır bile olmayabilir. 

Dolayısıyla, söz konusu ahlâkî ilkenin doğruluğunun anlaşılması için bir dizi düşünsel 

etkinliğe ihtiyaç olabilir.812 

Dogmatizm suçlamasına benzer şekilde ahlâkî sezgiciliğe yönelik olarak, onun ahlâkî 

bir teorinin doğruluğunu onun bizim sezgilerimizle örtüşmesine bağlı kıldığı ve böylece onun 

sübjektif görüşlerin bir şekline dönüştüğü eleştirisi de yapılmıştır. Huemer’in belirttiği gibi bu 

eleştiri sezgiciliğin yanlış anlaşılmasına dayanır. Çünkü sezgicilerin anladığı şekliyle ahlâkî 

sezgiler, objektif ahlâkî olgu ve niteliklere karşılık gelen ahlâkî doğruları tanıma araçlarıdır. 

Nasıl ki, dış dünyayı tanıma araçları olan algılar, dış dünya hakkındaki doğruları 

yaratmıyorsa, sezgiler de ahlâkî doğruları yaratmaz. Dolayısıyla burada ahlâkî olguların 

özneye göre değişmesi durumu söz konusu değildir.813 

 

c.  Ahlâkî Realizme Yönelik Toleranssızlık Suçlaması 

Ahlâkî realizme karşı yöneltilen toleranssızlık suçlamasının da pek yerinde olmadığı 

söylenebilir. Zîra Brink’in belirttiği gibi toleransın insanların her hangi bir inanç ve 
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davranışına müdahale etmenin yanlış olduğu şeklindeki güçlü bir türü ile insanların 

inançlarını ve davranışlarını değiştirmenin bazen yanlış olduğu şeklindeki zayıf türü arasında 

ayrım yapılabilir. Bu ikinci durumda müdahalenin durumu söz konusu inanç veya davranışa 

göre değişecektir.  Ahlâkî bir realist bu iki tolerans anlayışını da benimseyebilir. Fakat bu iki 

ilkeden ikincisi daha makuldür. Çünkü bazı eylemlerin veya inançların tolere edilmemesi 

gerektiği açıktır. Örneğin, hiç kimse bir kişinin faşist inançlarının ve bunları eyleme 

geçirmesinin toleransla karşılanması gerektiğini düşünmez. Ayrıca bu zayıf tolerans ilkesinin 

doğruluğunu kabul etsek bile, ahlâkî realistin gerçekten yanlış ahlâkî inançlara veya eylemlere 

sahip kişilere müdahale etmesi gerekmez. Bir öznenin ahlâkî inançları yanlış olabilir ve onlara 

göre davranıp yanlış eylemler yapabilir. Fakat bundan bir kişinin onun inanç ve davranışlarına 

müdahale etmesi gerektiği sonucu çıkmaz. Bir kişinin eylemlerinin veya inançlarının 

doğruluğu veya yanlışlığı bir şey, onun eylem ve inançlarına müdahale etmenin doğruluğu 

veya yanlışlığı başka bir şeydir. Diğer insanların inanç ve davranışlarına müdahale edip 

etmeme, kabul ettiğimiz ahlâk teorisine ve inanç sistemine bağlıdır. Dolayısıyla ahlâkî bir 

realist toleransın önemini kabul edebilir ve yanlış olduğuna inandığı bazı inançları tolere 

edebilir.814  

Ayrıca, ne bilişselci olmayan teoriler ne de sübjektif ve rölatif teorilerin toleransı 

sağlama konusunda hiçbir garantisi yoktur. Eğer hiçbir ahlâkî yargı diğerinden daha doğru 

değilse, bir kişinin diğer insanların ahlâkî inançlarına karşı toleranslı olması diye bir şey söz 

konusu olamaz. Bu yüzden anti-realizm kabul edildiğinde bir kişinin toleranssızlığı, 

diğerlerinin toleranslılığından daha az temellenmiş olmayacaktır. Ayrıca anti-realist iddiaların 

kabulü toleranssız kişinin tutumunu değiştirmesi için hiçbir gerekçe sağlamayacaktır. Aksine, 

Stevenson’un duygucu teorisi ve diğer bilişselci olmayan teoriler,  ahlâkî yargıların amacının 

bir şekilde karşıdaki kişinin duygu ve tutumlarını değiştirmek olduğunu düşündüğünden, 

toleranssızlığı karşıdaki kişinin tutumlarını daha kısa yoldan değiştirmek için meşru 

görebilir.815 Buna ilaveten, realizme yöneltilen bu eleştiri Brink’in haklı olarak vurguladığı 

gibi toleransın ahlâkî açıdan doğru, toleranssızlığın kötü olduğunu varsaymaktadır. Fakat anti-

realist bir kişi doğru ve yanlış kavramlarının reel bir olguya karşılık geldiğini reddettiğinden, 

onun bu iddiayı nasıl kabul edebileceği açık değildir. Anti-realist bir kişi realist bir kişinin 

toleranssız olsa bile onun bu tutumuyla yanlış yaptığını açıklayamaz, o sadece onunla farklı 

tutumlara sahip olduğunu ileri sürebilir. Sonuç olarak töleranssızlık ile realizm ve tölerans ile 

                                                           
814

 Brink, a.g.e., s. 93. 
815 Rachels,  “Subjectivism”, s.433; Brink, a.g.e., s. 93; McCloskey, a.g.e., s. 146; Holmes, a.g.e., s.162. 



213 

 

anti-realizm arasında hiçbir zorunlu ilişki yoktur. Aslında tolerans fikrini kabul edebilmek 

için bile ahlâkî realizmi varsaymanın gerektiği söylenebilir.816 

 

d.  Ahlâkî Realizme Yönelik Ahlâkî Uzmanlar Eleştirisi 

Ahlâkî realizme yönelik olarak, o her ne kadar dogmatizmi imâ etmese de ahlâkî 

uzman veya otoritelerin olabileceğini ima ettiği şeklinde bir eleştiri yapılmıştır. Buna göre, 

nerede bilgi varsa bu bilgi insanlar arasında genelde eşit olmayan bir şekilde dağıtılır, bazıları 

daha çok bilgili bazıları ise daha az bilgilidir. Ahlâkî realizm kuşkuculuk ile uyuşmaz, çünkü 

eğer ahlâkî olgular varsa ahlâkî bilginin de olması gerekir ve ahlâkî bilginin olması 

durumunda ahlâkî uzman ve otoriteler de olacaktır. Fakat bu eleştiriye göre ahlâkî 

meselelerde diğer bilimsel alanlarda olduğu gibi bu tür uzmanlar yoktur ve böyle uzman veya 

otorite kişilerin olması saçmadır.817  

Realizme yöneltilen bu eleştirinin de sağlam olmadığı söylenebilir. Zîra Brink’in 

belirttiği gibi uzmanlık göreceli bir şeydir. Eğer hepimiz ahlâk hakkında eşit derecede bilgili 

veya cahil olsaydık ahlâkî konularda uzmanların olması mümkün olmazdı. Ahlâkî realizm 

evrensel ahlâkî cehaletle uzlaşamaz, fakat ahlâkî konularda uzmanlığı bu şekilde reddetmez. 

Ahlâkî realizmi savunan bir kişi, ahlâkî uzmanların bulunmamasını herkesin ahlâkî meseleler 

hakkında kabaca eşit derecede bilgili olması olgusu ile açıklayabilir. Doğal veya sosyal 

bilimler alanında uzmanların var olmasının bir sebebi, bir anlamda bu disiplinlerin seçmeli 

olması, yani herkesi ilgilendirmeyen konuları araştırmasıdır. Dolayısıyla bu alanlarda ancak 

bu konularla özel olarak ilgilenen ve çalışanlar uzman olabilmektedir. Fakat ahlâkî konuların 

herkesi ilgilendirdiği, herkesin ahlâkî konular hakkında düşünmek zorunda olduğu ve bunun 

da insanların ahlâkî kavrayışlarını geliştirebilecği ileri sürülebilir. Dolayısıyla bu durum 

ahlâkî konularda bazı insanların diğerlerinden çok fazla bilgili olacak şekilde uzman 

olmamasını açıklayan bir faktör olabilir.818 Nasıl ki yemek yeme uzmanı veya yürüyüş 

uzmanı gibi gerçek anlamda uzmanlıklar yoksa ahlâkî konularda da diğer alanlardaki gibi 

uzmanların bulunmaması, onun herkesi ilgilendiriyor olması ve herkesin ona dair belirli bir 

bilgi seviyesine sahip olması olgusu ile açıklanabilir. 

Ayrıca, bütün insanların ahlâkî düşünümlere sahip olması, ahlâkî meselelelerde 

insanlar arasında kavrayış veya duyarlılık farkları olmayacağı anlamına da gelmez. Bazı 

insanların daha ince bir ahlâkî kavrayışa sahip olduğu ve ahlâkî kaygılara karşı daha duyarlı 
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olduğu bir vakıadır. Dolayısıyla bu tür kişiler ahlâkî otoriteler veya uzmanlar olarak kabul 

edilip onların tavsiyelerine başvurulabilir. Dahası, ahlâkın pratik boyutu göz önünde 

bulundurulursa ahlâkta asıl önemli olanın bilgi değil eylem ve yaşantı olduğu görülecektir. 

İnsanlar arasındaki asıl farklılık da bu noktada ortaya çıkmaktadır. Neyin iyi, kötü, doğru, 

yanlış vb.olduğu konusunda bütün insanlar yaklaşık olarak eşit bilgilere sahip olsalar bile 

bunları uygulamak ve erdemli bir hayat sürmek konusunda insanlar arasında çok büyük 

farklılıklar vardır. Tarih boyunca ortaya çıkmış peygamberleri ve büyük ahlâk kahramanlarını 

da bu açıdan değerlendirmek gerekir. Bütün peygamberler gönderilmiş oldukları toplumlara 

unutmuş oldukları bazı değerleri hatırlatmış, uyuşmuş olan kalplerini yeniden yeşertmişlerdir. 

Bu anlamda onlar hem ahlâkî bilgi anlamında hem de ahlâkı yaşama anlamında ahlâk 

otoriteleri ve ahlâk kahramanları olarak değerlendirilebilir. 

Brink’in belirttiği gibi bilişselci olmayan teoriler bu tür ahlâkî otoritelerin ve 

uzmanların varlığını kabul edemez, çünkü bu teoriler doğru ahlâkî önermelerin varlığını 

reddettiğinden ahlâkî bilginin olanağını da reddetmektedir. Ahlâkî bilgi olmayınca ahlâkî 

konularda uzmanlık da olmayacaktır. Yani insanlar arasında bu açıdan en ufak bir fark 

olmayacaktır. Fakat bu olgularla çelişmektedir. Çünkü her ne kadar ahlâk alanında fiziki veya 

beşeri bilimlerdeki gibi bir uzmanlık beklenmese de bazı insanların ahlâkî açıdan 

diğerlerinden daha kavrayışlı, ahlâkî açıdan daha duyarlı olduğu inkâr edilemez bir olgudur. 

Ahlâkî konularda tavsiye isteme ve öğüt alma da bunun bir göstergesi olarak 

değerlendirilebilir.819 

 

C. Ahlâkî Konulardaki Anlaşmazlıklardan ve Ahlâkî İnançlardaki Farklılıklardan 
Hareket Eden Eleştiri 

Birçok kişi, ahlâkî konulardaki anlaşmazlıklar ve ahlâkî inançlardaki farklılıkları 

sezgiciliği reddetmek için ana gerekçe olarak almıştır. Bu eleştiriye göre eğer keşfedilecek bir 

takım objektif ahlâkî d olsaydı insanların en azından zamanla bunlar üzerinde anlaşmaya 

varmaları gerekirdi. Fakat anti-realist teorilerin savunucularına göre ahlâktaki anlaşmazlıklar, 

diğer bilimlerdeki anlaşmazlıklardan çok daha yaygındır.  Dolayısıyla bu kadar yaygın bir 

anlaşmazlık ancak realizmin yanlışlığı ve nihilizmin doğruluğu ile açıklanabilir.820 Fakat bu 

                                                           
819  A.g.e., s. 98. 
820 Landau, “Ethics as Philosophy”, ss.213,218; Nicholas L. Sturgeon, “Moral Explanations”, Foundations of 
Ethics, Ed. Russ-Shafer Landau  and Terence Cuneo, Malden/USA  2007, s.337; J.R. Lucas, “Ethical 
Intuitionism II”, The Journal of The Royal Instıtute of Philosophy, Ed. H.B.Acton, Vol.XLVI, No.175, London 
1971, s.5; Landau  and  Cuneo,  Foundations of Ethics  s.368; Wong,  “Relativism”, s.444; Mackie, “A 
Refutation of Morals”, s.146;  Örneğin,  S.Edelson Toulmin, ahlâki anlaşmazlıkların dilsel anlaşmazlıklara 
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iddianın doğruluğunu ispatlamak için realizmin ahlâkî konulardaki anlaşmazlık ve farklılıkları 

açıklayamadığını ve nihilizmin bu olguların en iyi açıklaması olduğunu göstermek gerekir. 

Ahlâkî inançlardaki farklılık ve anlaşmazlıklardan hareket eden bu eleştiri, ahlâkî 

kuşkuculuğun en yaygın gerekçesi olmuştur. Mackie’nin ahlâkî inançların rölatifliğinden 

hareket eden kanıtı bunun en meşhur formülasyonudur. Fakat Mackie’nin de kabul ettiği gibi 

ahlâkî konulardaki anlaşmazlıklar tek başına nihilizmin doğruluğunu garanti etmez.821 

Ahlâkî inançlardaki farklılıklardan ve anlaşmazlıklardan hareket eden kanıtın üç farklı 

türü ayırt edilebilir: 1. Ahlâkî konularda anlaşmazlıkların yaygın bir şekilde ortaya çıkması, 

ahlâkın objektif olmamasını gerektirir. 2. Sezgiciler, ahlâkî konularda anlaşmazlık ve hatayı 

mantıklı bir şekilde açıklayamazlar. 3. Sezgiciler ahlâkî konulardaki anlaşmazlıkları çözmek 

için hiçbir metoda sahip değildir.822 

1. Ahlâkî Anlaşmazlıkların Yaygınlığından Hareket Eden İtiraz: Bu itiraza göre eğer 

objektif ahlâkî olgular olsaydı ahlâkî meselelerde bu kadar yaygın anlaşmazlıkların olmaması 

gerekirdi.  Buradaki anlaşmazlık ve farklılıklar üç ana tür olarak ayırt edilebilir823:  

a. Kültürler arasındaki farklılıklar. Örneğin, Azteklerin Güneş Tanrısı için insan 

kurban etmeleri, bazı toplumların köleliği normal karşılamaları, bazı toplumların ise bunları 

çok kötü fiiller olarak kabul etmeleri.  

b. Toplumdaki, belirli ahlâkî konulardaki popüler anlaşmazlıklar. Örneğin, aynı 

toplum içerisinde yaşayan bazı insanlar çocuk düşürmenin cinayet ve çok kötü bir suç 

olduğunu düşünürken, bazıları böyle düşünmemektedir. 

c. Filozofların teorik konulardaki anlaşmazlıkları. Örneğin bazı filozoflar eylemin 

değerini onun ortaya çıkaracağı sonucun belirleyeceğini savunurken bazısı bunu reddetmiştir. 

Bazı filozoflar hayattaki tek değerli şeyin haz olduğunu düşünürken diğer bazı filozoflar bunu 

şiddetle eleştirmiştir.  

Ahlâkî konulardaki anlaşmazlıkların yaygınlığını göstermek için sunulan örneklere 

baktığımızda bu yaygınlık fikrinin yanıltıcı ve abartılı olduğunu söyleyebiliriz.824 Çünkü 

birincisi bu anlaşmazlıklardan birçoğu temelde, ahlâkî anlaşmazlıklar değildir. Onların çoğu 

insanların kendilerini içerisinde buldukları ahlâkî olmayan koşullardaki farklılıklardan doğar. 

                                                                                                                                                                                     
indirgenemez ciddi anlaşmazlıklar olmasını ahlâkî kavramların referansta bulunduğu şeylerin objektif nitelikler 
olamayacağı şeklindeki tezine bir kanıt olarak sunar.Bkz. S.E.,Toulmin, “Goodness and Rightness Are Not 
Properties”, Paul W. Taylor, The Moral Judgment, Readings in Contemporary Meta-Ethics, New Jersey 1963, 
ss.42-44.  
821 Mackie, Ethics, ss. 36–38;Brink, a.g.e., s. 198; Ewing, a.g.e., s.126. 
822 Huemer, a.g.e., s.128. 
823

 A.g.e., s.129. 
824 Sterling, a.g.e., s. 64; Sturgeon, a.g.m., s.337. 
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Örneğin, Eskimoların çocuk düşürmeyi meşru görmelerinin arkasında onların insan hayatını 

değersiz görmeleri veya bizden farklı bir değer sistemine sahip olmaları değil, onların gıda 

sıkıntısı çekmeleri, yaşam şartlarının zor olması gibi ahlâkî alan dışındaki olguların etkisi 

vardır. Yine toplum içerisindeki birçok ahlâkî tartışmanın arkasında da ahlâkî alan dışındaki 

faktörler hakkındaki tartışmalar vardır. Örneğin, çocuk düşürmenin yanlışlığı konusundaki 

tartışma büyük ölçüde, ceninin ruha sahip olup olmadığı konusundaki tartışmaya dayanır.825 

Yine farklı çağdaki toplumlar veya farklı ülkelerdeki toplumlar arasındaki ahlâkî farklılıkların 

birçoğu aslında gerçek anlamda ahlâkî bir anlaşmazlık değildir. Çünkü ahlâkî yargının söz 

konusu olduğu eylem her iki durumda aynı değildir. Her toplumun koşulları farklı 

olacağından söz konusu eylemin sonuçları aynı olmayacaktır. Dolayısıyla ortada bir ahlâkî 

anlaşmazlığın olup olmadığını söyleyebilmek için söz konusu eylemin her iki toplumun 

koşulları içerisinde aynı olup olmadığını ve aynı sonuçlara sahip olup olmadığını da 

değerlendirmek gerekir.826 Filozoflar arasındaki anlaşmazlıkların da çok abartıldığı 

söylenebilir. Çünkü, Ewing’in de vurguladığı gibi filozoflar, yanlış veya doğru şeylerin tipik 

örnekleri konusunda, örneğin, zevk için insan öldürmenin, işkencenin kötü olduğu konusunda, 

bilginin, adaletin iyi olduğu konusunda aynı fikirdedirler. Filozofların anlaşamadıkları şey, iyi 

veya kötünün bu tipik örneklerinin nasıl açıklanacağı konusundadır.827  Onlar örneğin, 

“hırsızlık insan onuruna aykırı, kendi doğası itibariyle kötü bir eylem olduğu için mi, yoksa 

onun sonucu diğer insanlara zarar vereceği için mi ahlâkî açıdan yanlıştır?”  gibi konularda 

anlaşmazlığa düşmüşlerdir. 

Ahlâkî konulardaki anlaşmazlıkların yaygınlığını göstermeye yönelik örneklerin 

yanıltıcılığının başka bir sebebi, onların insanların üzerinde büyük ölçüde anlaştıkları çok 

büyük sayıdaki ahlâkî meseleyi bırakıp, kasıtlı olarak seçilmiş olmasıdır. Yani onlar dikkat 

çekmek için insanların anlaşmazlığa düşmeleri çok muhtemel olan konulardan seçilmiştir. 

Hâlbuki insanlar, yalan söylemenin, hırsızlığın, cana kıymanın kötü, yardımseverliğin, 

bilginin, dürüstlüğün iyi olduğu konularında büyük ölçüde anlaşmaktadırlar. Anlaşmazlıkların 

büyük bir bölümü temel ahlâkî ilkelerin kendisi hakkında değil onların bireysel durumlara 

uygulanması hakkındadır.828 Aslında, eğer insanlar birçok ahlâkî mesele hakkında anlaşmaya 

varmış olmasaydı, hiçbir tartışmanın yapılmasının mümkün olmayacağı da söylenebilir. 

Örneğin iyinin, kötünün ne olduğu konusunda insanlar, en azından temel kabullerde 

                                                           
825 Huemer, a.g.e., ss. 129–130; Sterling, a.g.e., s.129. 
826 Ewing, a.g.e., s.128. 
827 Ewing, a.g.e., s.131. 
828  Brink, a.g.e., s. 208; Sterling, a.g.e., s.130; Shav, “Intuition and Moral Philosophy”, s.131; Holmes, a.g.e., 
s.158. 
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anlaşmasalardı, bu konular hakkındaki tartışmalarda kimse bir birini anlamaz, bir birine kanıt 

sunamazdı. Fakat bu söylenilenler, değerler hakkında hiçbir önemli anlaşmazlığın olmadığı 

şeklinde anlaşılmamalıdır. Değerler hakkındaki bu tür anlaşmazlıkların birçoğu da ahlâkî 

açıdan önemli olan faktörleri tek yanlı olarak değerlendirme, bütünüyle kuşatamama gibi 

faktörlerle açıklanabilir.829 Burada vurgulanmak istenilen, iddia edilen anlaşmazlıkların 

düşünüldüğünden daha az yaygın olduğu ve bu anlaşmazlıkların bile önemli ölçüde bir 

anlaşma zeminine dayalı olarak gerçekleştiğidir. İnsanların temel ahlâkî görevler konusunda 

büyük ölçüde anlaştıklarını gösteren yeterli bir deneysel kanıt da mevcuttur. Çünkü dünyanın 

neresine gidersek gidelim, hırsızlık, yalan, cinayet vb. kötü görülmekte, dürüstlük, fedakârlık, 

çalışkanlık vb. insanlar tarafından takdir edilmektedir.830 

Ahlâkî konulardaki anlaşmazlıklardan hareket eden kanıtın birinci şekli, ahlâk 

hakkında anlaşmazlığın varlığının ahlâkın objektif olmasıyla bağdaşamaz olduğunu ileri 

sürmektedir. Dolayısıyla bu kanıta göre, bir iddia ancak herkes ona katılırsa veya katılacak 

olursa objektif olarak doğru olur. Fakat böyle bir ölçüt çok saçma sonuçları ortaya 

çıkarabilecektir. Bu iddiaya göre, örneğin bir kişi cahilliğinden dolayı veya sırf kuşkuculuk 

konusundaki inatçılığından dolayı yer çekim kanununu kabul etmezse bu yasanın objektifliği 

ortadan kalkacaktır ki bu saçmadır. McCloskey’in haklı olarak belirttiği gibi, objektiflik, ister 

gözlemciden bağımsız olma olarak, isterse kanıtlanmış veya kanıtlanabilir olmak olarak 

alınsın bu ilke objektiflik hakkında doğru olamaz. İnsanların bir ilkeyi kabul etme konusunda 

her hangi bir sebeple (ön yargı, bilgisizlik, anlayamama vb.) başarısız olması o ilkenin 

objektif olarak doğru olmasına engel teşkil etmez. İnsanların bazı ahlâkî meseleler hakkında 

anlaşmazlığa düşmüş olması, en iyi ihtimalle, bu insanların hepsinin aynı anda haklı 

olmadığını gösterir. Bu olgu tek başına ahlâkî yargıların objektif bir doğruluğa sahip 

olmadığını göstermez.831 

Bu kanıtı daha makul hale getirmek için, onun öncülü, “eğer tam rasyonel ve tam 

bilgili bir kişi bir iddiayı onaylamazsa, o iddia objektiflikten yoksundur” şekline 

dönüştürülerek, daha nitelikli bir hale getirilebilir. Fakat rasyonel ve bilgili bir kişinin hata 

yapması hâlâ mümkündür. Bu yüzden bir kişinin bir iddia hakkında yanılması sebebiyle onu 

reddetmesi onun objektifliğine zarar vermez. Dolayısıyla bu öncülü biraz daha iyileştirip “tam 

rasyonel, tam bilgili, ön yargısız ve bir iddiayı doğru bir şekilde anlayan bir kişi o iddiayı 

kabul etmezse o zaman o iddia objektif olarak doğru değildir.” şekline getirilebilir. Fakat bu 

                                                           
829 Ewing, a.g.e., s.130. 
830 Huemer, a.g.e., s. 131; Hudson, a.g.e., s. 53. 
831 McCloskey, a.g.e., s. 143. 
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durumda da ahlâkî meselelerde bu türden anlaşmazlıkların olup olmadığı tartışmalıdır. Çünkü 

Huemer’in belirttiği gibi, ahlâkî meselelerdeki anlaşmazlıkların birçoğunun, eğer insanlar 

rasyonel, tam bilgili ve önyargısız olsaydı ortadan kalkacak türden anlaşmazlıklar olduğu 

söylenebilir.832 

Ahlâkî konularda anlaşmazlıklar ve farklı inançların varlığından hareket eden bu 

eleştiri,  sezgicilerin temel ahlâkî ilkelerin apaçık olduğu şeklindeki tezi üzerinden de 

yapılmaktadır.833 Buna göre eğer bu temel ilkeler apaçık ise, onların üzerinde bu kadar fazla 

anlaşmazlığın olmaması gerekirdi. Ross, böyle bir kanıtı ahlâkî konulardaki anlaşmazlıkların, 

temel ahlâkî ilkeler hakkında değil, kısmen farklı toplumların farklı koşullarına dayalı ve 

kısmen ahlâkî alan dışındaki, ahlâkî açıdan etkili olgular hakkındaki anlaşmazlıklar olduğunu 

ileri sürerek reddeder. Farklı değerlerin karşılaştırmasal değeri hakkındaki gerçek ahlâkî 

anlaşmazlıklar ise, sezgiciliğe zarar vermeyecektir. Çünkü Ross gibi sezgiciler farklı değerler 

arasındaki üstünlük ilişkisinin apaçık olduğu şeklinde bir görüşü benimsememiştir.834 Bu 

itiraza ayrıca şu şekillerde de cevap verilebilir: Birincisi, örneğin Ross’cu ilkelerin 

epistemolojik statüsü veya doğruluğu hakkında anlaşmazlık olsa bile, onların temel ahlâkî 

kuvveti hakkında anlaşmazlık yok denecek kadar azdır. Çünkü Audi’nin de vurguladığı gibi 

bütün insanlar sözünü tutma, yardımseverlik gibi temel esasları davranışları için gerekçeler 

olarak almaktadırlar. Pratik hayattaki bu geniş uzlaşı, sezgiciliğin temel ahlâkî ilkelerin apaçık 

olduğu ve onların doğrudan kavranıldığı görüşünü desteklemek için yeterlidir. İkinci olarak, 

bir ilkenin apaçık olması onun herkes tarafından aynı derecede anlaşılacak şekilde açık 

(obvious) olduğu anlamına gelmez. Örneğin Ross’un “ilk görünüşü itibariyle” yerine 

getirilmesi gerekli olan ödev ilkelerini anlamak çok da kolay değildir.835 Temel ahlâkî 

ilkelerin apaçık olması onların açık olduğu anlamına gelmediğinden eğer apaçık ahlâkî 

doğrular bulunsaydı bu kadar yaygın ahlâkî anlaşmazlıklar olmazdı şeklindeki bir kanıt 

geçersizdir.  Çünkü bu ancak ahlâkî ilkelerin herkes için açık olduğu kabul edildiği 

durumlarda söz konusudur. Ahlâkî ilkelerin apaçık olması, bizim bu ilkeleri onların anlamı 

üzerinde düşünme sonucu olarak apriori bir şekilde bildiğimiz anlamına gelir. Bu, herkesin 

onları kolayca veya aynı şekilde bilebileceği anlamına gelmez, onlar son derece kompleks 

olabilir. Bu yüzden Ross, apaçık önermelerin kavranması konusunda belirli bir zihinsel 

                                                           
832 Huemer, a.g.e., s.132. 
833 Arrington,  “A Wittgensteinian Approach To Ethical Intuitionism”,  s.274. 
834 Ross, Foundations of Ethics, s. 18. 
835 Audi, The Good in The Right, s. 61. 
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gelişmişlik seviyesine vurgu yapar.836 Yine, S.Lake’in belirttiği gibi bir kişinin apaçık ahlâkî 

inançları anlamasına rağmen, onun doğruluğunu kabul etmemesi de o ilkenin apaçıklığını 

reddetmeyi gerektirmez. Çünkü bir önermenin apaçık olması, bir kişinin onu tam olarak 

anlamasının o kişiye onun doğru olduğuna inanması için yeterli bir gerekçe verdiği anlamına 

gelir, o kişinin bu anlamayı yeterli bir gerekçe olarak kabul etmesinin zorunlu olduğu 

anlamına gelmez.837 

Bazı kişiler eğer temelsel ahlâkî ilkeler doğruluğu garanti ediyorsa, insanların farklı 

ahlâkî inançlara sahip olmasının çelişmezlik ilkesine ters olacağını ileri sürmüştür. Bu 

eleştiriye cevap olarak insanların anlaşmazlıklarının temelsel inançlar hakkında değil bir 

takım günlük ahlâkî inançlar hakkında olduğu söylenebilir. Ayrıca, hiçbir sezgici temelsel 

inançların doğruluğunun garanti olduğunu ileri sürmez, onlar en fazla onların “ilk görünüşü 

itibariyle”, yani onları çürütecek bir kanıt ortaya çıkmadığı sürece doğru olduklarını ileri 

sürerler. Dolayısıyla insanların temel ahlâkî ilkeler hakkında anlaşmazlığa düşmesi bile 

çelişmezlik ilkesinin ihlâli olmayacaktır.838  

Ahlâkî inançlardaki farklılıklardan hareket eden eleştirinin epistemolojik açıdan 

yapılan biraz değişik türü şu şekilde bir kanıtla da ileri sürülmüştür: (a) X şahsı P’ye 

inanmakta, Y şahsı da “P değil”e inanmaktadır. (b) X ve Y bu anlaşmazlığı bilmektedir. (c) X 

ve Y inançlarını rasyonel ve gerekli bilgiye sahip olarak oluşturmuşlardır. (d) Öyleyse X ve Y 

söz konusu inançlarında haklı değildirler. (İnançları temellendirilmiş değildir.) 839 

Shafer’e göre bu kanıt, iki kişinin temellendirilmiş, çatışan inançlara sahip olmasının 

her iki inancı da temelsiz bırakacağı varsayımına dayanmaktadır. Ona göre, bu kanıta iki 

şekilde itiraz edilebilir. Birincisi bir inancın temelendirilebilirliği ile bir kişinin onu diğer 

inançlara karşı savunabilme yeteneğini birbirinden ayırt etmek gerekir. Bir inanç başlangıçta 

temellendirilmiş olduğu sürece, onu savunan kişi onun lehinde ikna edici kanıtlar sunamasa 

da, onun temellenmiş olmasının devam etmesi mümkündür. İkinci olarak temellendirilmiş bir 

inanca karşı, onunla uzlaşamaz ve temellendirilmiş başka bir inancın bulunması birinci 

inancın temelendirilmesini ortadan kaldırmaz. Felsefedeki birçok tartışmada her iki tarafın 

                                                           
836 Ross, The Right and The Good, s.12;  Lake, “Introduction”, The Right and The Good, s.x1vii; McNaughton,  
“Intuitionism”, s.281. 
837 Lake, Ethical Intuitionism, s.21. 
838 Brink, a.g.e., ss. 107–110. 
839 Landau, “Ethics as Philosophy”, s.223. 
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savunucuları, gayet rasyonel, zeki düşünürlerdir. Onların bu anlaşmazlıkları, onlardan 

hiçbirisinin inancında haklı olmadığını veya ortada herhangi bir doğruluğun bulunmadığını 

göstermez. Aynı şey ahlâk alanında da geçerlidir.840 

2. Ahlâkî Sezgicilik Ahlâkî Konulardaki Anlaşmazlık Olgusunu Açıklayabilir mi? 

Ahlâkî konulardaki anlaşmazlıklardan hareket eden kanıtın ikinci şekli, bir olgunun 

“en iyi açıklamasının” seçilmesi gerektiği genel kabulüne dayanır ve ahlâkî konulardaki 

anlaşmazlıkların varlığının sezgiciliğin değil de anti-realist görüşleri kabul etmekle en iyi 

şekilde açıklanabileceğini savunur.841 Bu kanıtın savunucularına göre, anti-realistler, 

anlaşmazlıkları sezgicilerden daha iyi açıklamaktadırlar. Anti-realistler, kültürler arasındaki 

farklılıkların yaşam tarzlarının farklılığından ve bu yaşam tarzlarından hangisinin doğru 

olduğunu belirleyecek her hangi bir objektif ahlâkî olgunun bulunmamasından dolayı ortaya 

çıktığını ileri sürer. Onlar, kişiler arası ahlâkî anlaşmazlıkları da benzer şekilde, onların kişisel 

tercihlerden kaynaklandığı ve onlardan hangisinin doğru olduğunu belirleyecek olguların 

olmamasından dolayı ortaya çıktığı şeklinde açıklarlar.842 

 Bu kanıt ana hatlarıyla şu şekilde özetlenebilir: 

a. Değerler ve ahlâkî meseleler hakkında yaygın bir anlaşmazlık ve farklılık vardır. 

b. Eğer ahlâkî sezgicilik doğru olsaydı, muhtemelen bu konularda bu kadar çok 

anlaşmazlık olmazdı. 

c. Öyleyse sezgicilik yanlıştır.  

Huemer’e göre sezgiciliğe karşı böyle bir kanıtın ileri sürülmesinin arkasında, onun 

hakkındaki yanlış bir karikatür vardır. Sezgiciliğin bu yanlış karikatürüne göre: (1) Ahlâkî 

sezgicilere göre bütün ahlâkî sorunlar, akıl yürütme veya sorgulamaya gerek kalmaksızın, 

sezgiye doğrudan başvuru yapılarak çözülebilir. (2) Sezgiler yanılmazdır. (3) Herkes bunları 

eşit şekilde bilir. Buna göre herkes herhangi bir ahlâkî soruya sadece sezgilerine dayalı olarak 

çözüm bulacağından ve sezgiler yanılmaz olduğundan herkesin bu sezgilere katılacağı, 

böylece anlaşmazlığın olmayacağı sonucu çıkacaktır. Huemer’e göre bu iddialar sezgiciliğin 

son derece yanlış anlaşılmış olduğunu gösterir. Çünkü sezgiciliğe atfedilen bu görüşleri kabul 

eden hiç bir sezgici yoktur.843 

Ahlâkî konulardaki anlaşmazlıkların varlığını açıklama probleminden hareket eden bu 

itirazın daha ince bir şekli, sezgiciliğin ahlâkî anlaşmazlığı tamamen ortadan kaldırmasa da, 
                                                           
840 A.g.m., s.222. 
841  A.g.m., s.218; Garner and Rosen, a.g.e., s. 302. 
842 Mackie, a.g.e., ss. 36–37. 
843 Hudson, Ethical Intuitionism, s. 58; Huemer, a.g.e., s. 133. 
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onu olanaksız kıldığını ileri sürer. Bu eleştiriye göre, her ne kadar sezgiciler yanılmazlığı 

reddetseler de, onlar sezgilerin doğru ahlâkî inançlar üretmede güvenilir olduğunu kabul 

ederler. Fakat buna rağmen ahlâk felsefesinde hâlâ temel meselelerde anlaşmazlıklar vardır. 

Bu itirazın da çok sağlam olmadığı söylenebilir. Çünkü ahlâkî meseleler hakkında sürekli 

devam eden anlaşmazlıkların olması, ahlâkî bilgi olanağını ortadan kaldırmaz. İnsanlar 

tarihsel olaylar, deneysel olguların açık örnekleri, bilimsel teoriler vb. hakkında da çok farklı 

düşüncelere ve inançlara sahip olabilmektedirler. Fakat kimse bu anlaşmazlıkları, tarih, 

antropoloji, ekonomi, sosyoloji vb. alanlarında objektif bilginin varlığını reddetmek için 

yeterli görmez. Öyleyse ahlâkî konulardaki anlaşmazlıkların da, ahlâkî bilgi sezgiye dayansa 

bile, objektif ahlâkî bilgiyi reddetmek için bir gerekçe oluşturmaması gerekir.844  

Aslında anlaşmazlık konusunda çok da şaşırtıcı olan bir durumun olmadığı 

söylenebilir. İnançlar doğruluğa ulaşmayı hedeflerler ve eğer insanlar doğruya ulaşırlarsa 

birbirleriyle aynı fikirde olacaklardır. Bu yüzden anlaşmazlığın yaygınlığının, hatanın 

yaygınlığını gösterdiği söylenebilir. Sezgiciliğe yönelik olarak, onun ahlâkî yanılgıyı 

açıklamak için körlük, aptallık veya kasıtlı inatçılık dışında hiçbir açıklama sunamadığı 

eleştirisi de yapılmıştır. Bu eleştiri de çok tutarlı değildir. Çünkü Huemer’in da vurguladığı 

gibi insanların hataya düşmesine sebep olan çok çeşitli hata sebepleri vardır: Önyargılar, 

yanlış anlama, karışıklık, anlama noksanlığı, acele hüküm verme, yanlış veya eksik bilgi, açık 

olmayan varsayımlara dayanma, inatçılık, duygusal etkenler, unutkanlık, konunun zorluğu vb. 

Bu hata sebeplerinden her birisi diğerleriyle bağlantılı olabilir; bir kaçı bir arada bulunabilir; 

bunların dışında başka hata sebepleri de bulunabilir. Bu hata sebepleri ahlâk dışındaki, 

objektifliği tartışılmaz olan meselelerde geçerlidir. Onların aynı zamanda ahlâkî meselelerde 

de etkili olabileceğini kabul etmemek için hiçbir gerekçe yoktur.845 Ayrıca ahlâkî meseleler de 

insanların bir takım sorumluluklardan kaçmak için ahlâkî doğruları görmek istememesi gibi 

psikolojik bir etken de söz konusudur.846 İnsanların hataya düşme sebeplerinin bu kadar çeşitli 

olması göz önünde bulundurulursa, anti-realistlerin ahlâkî konulardaki anlaşmazlıkları 

açıklamak için, objektif ahlâkî olguların varlığını reddetmeye girişmesi makul değildir. 

Anlaşmazlıktan hareket eden eleştirinin ikinci türünün “Eğer sezgicilik doğru olsaydı, 

ahlâkî meseleler hakkında bu kadar yaygın anlaşmazlıklar olmazdı.” şeklindeki 2. öncülü de 

temellendirilmiş değildir. Objektifliği tartışılmaz olan alanlarda birçok anlaşmazlıklar varken, 

değerler alanında anlaşmazlıkların olmayacağını beklemek saflık olacaktır. Hatta, Huemer’in 

                                                           
844 Garner and Rosen, a.g.e., s. 302; Huemer, a.g.e., ss. 134–136; Ewing, a.g.e., s.127; Wong, a.g.m., s.444. 
845 Huemer, a.g.e., s. 139; Brink, a.g.e., s. 205; Landau, “Ethics as Philosophy”, s.219. 
846 Ewing, a.g.e., s.130. 
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vurguladığı gibi, eğer sezgicilik kesin olarak doğru olsaydı bile ahlâkî meselelerde hâlâ 

anlaşmazlıkların olacağını varsaymak için gerekçeler vardır.  Çünkü anlaşmazlıkların ve 

hataların genel olarak yaygın olduğu alanlar şunlardır: Kendi çıkarını ve grup çıkarlarını 

düşünmekten kaynaklanan sürekli ön yargıların bulunduğu alanlar, kültürel geleneklere 

referansın fazla olduğu alanlar, felsefî konular. Bu alanlara baktığımız zaman ahlâkî 

meselelerin bu alanlara çok yakın olduğunu ve ahlâkî meselelerde yaygın anlaşmazlık ve 

hataların olmasının çok normal olduğunu söyleyebiliriz. Yani, eğer objektif ahlâkî doğruların 

ve bunları bilmenin yolları mevcut olsaydı bile, hâlâ yaygın ve sürekli anlaşmazlıklar 

olabilirdi.847 Dolayısıyla ahlâkî konulardaki anlaşmazlıkları açıklayabilmek için hiçbir anti-

realist ön kabule gerek yoktur. 

 

3. Ahlâkî Sezgiciler Anlaşmazlıkları Çözebilir mi? 

Ahlâkî konulardaki anlaşmazlıklardan hareket eden kanıtın üçüncü şekli ise aşağıdaki 

gibi sistematik bir kanıt olarak ifade edilebilir: 

a. Ahlâkî sezgicilik, ahlâkî anlaşmazlıkların çözümü için hiçbir yöntem sağlayamaz. 

b.  Eğer bir meta-etik teori, ahlâkî meseleleri çözmek için hiçbir metot sunamıyorsa, o 

teori yanlıştır. 

c.  Öyleyse ahlâkî sezgicilik yanlıştır. 

Bu kanıtın arka planında bir alandaki realist anlayışın, o alandaki anlaşmazlıkların 

çözülebilir olmasını gerektirdiği, fakat doğal bilimler alanında böyle iken ahlâkta böyle 

olmadığı kabulü vardır. Dolayısıyla ahlâk alanındaki çözülemez anlaşmazlıkların en iyi 

açıklamasının ahlâkî realizmin reddi olduğu ileri sürülmüştür. Fakat bu gerekçeler 

sorgulamaya açıktır. Çünkü bir alandaki realizm o alandaki bütün aktüel bilgi sahibi 

insanların anlaşmaya varmasını gerektirmez. Böyle bir anlaşma ancak, söz konusu kişilerin 

tam rasyonel, bilgili, ön yargısız vb. olması şartı ile prensip olarak kabul edilebilir. Ve bunu 

ahlâkî sezgicilik de kabul eder.848 Onlara göre bu özellikleri taşıyan kişiler temel ahlâkî ilkeler 

konusunda anlaşmaya varabileceklerdir. 

Bu itirazla ilgili olarak, eğer burada kastedilen anlaşmazlıklar şartlı, varsayımsal 

anlaşmazlıklarsa, bu bütün bilgi kaynakları için eşit derecede problem yaratacaktır. Eğer bu 

anlaşmazlıklar pratik meseleler hakkındaki anlaşmazlıklarsa, deneysel teorilerin de benzer 

olgu durumlarını açıklayamadıkları, fakat bunun onları reddetmeyi gerektirmediği ileri 
                                                           
847 Huemer, a.g.e., s. 141; Sturgeon, a.g.e., s.337; Landau and Cuneo,  Foundations of Ethics, s.369; Wong,  
a.g.m., s.444. 
848 Brink, a.g.e., s. 199; Ewing, a.g.e., s.134. 
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sürülebilir. Veya bu anlaşmazlıkların temel ahlâkî iddialar hakkında olduğu ileri sürülebilir. 

Bu tür anlaşmazlıklar nispeten daha azdır. Fakat bu tür anlaşmazlıklarda dâhi, sezgisel ahlâkî 

ilkeler hakkında akıl yürütme imkânsız değildir. Onlara karşı kanıtlar söz konusu olduğunda 

sezgisel ahlâkî ilkeler bile yeniden gözden geçirmeye açıktır. Ayrıca, Huemer’in vurguladığı 

gibi ahlâkî konulardaki anlaşmazlıkları çözememek ahlâkî sezgiciliğin yanlış olduğunu 

göstermez. Nasıl ki akıl yürütmeye dayalı birçok inanç hakkındaki veya algısal bir olay 

hakkındaki anlaşmazlıkları çözmek için bu bilgi kaynakları ile çözüm yolları bulunmadığında, 

bunu onları reddetmek için gerekçe olarak almıyorsak aynı şey ahlâkî alanda da geçerli 

olmalıdır.849  

Nowell Smith gibi bazı düşünürler sezgicilerin çözülebilir ahlâkî anlaşmazlıkları 

çözmek için bile hiçbir yönteme sahip olmadığını, onların yapabileceği tek şeyin karşıdaki 

kişiyi bir şeye zorla inandırmak olduğunu ileri sürmüşlerdir.850 Sezgiciliğe yönelik bu 

suçlamanın haksız olduğu söylenebilir. Çünkü ahlâkî sezgiciliği savunan bir kişi bir 

anlaşmazlıkla karşılaştığı zaman, yaygın hata sebeplerinden her hangi birisinin etkili olup 

olmadığını inceleyebilir. Zîra bu tür hata sebepleri bir kişinin sezgisel inançlarını olumsuz 

yönde etkileyebilir. Ayrıca, sezgisel ilkeler hakkındaki anlaşmazlıkları çözmede bile ahlâkî 

kanıtlar önemli bir rol oynar.851 Bu tür ilkeler hakkında tartışan filozoflar, onun diğer ahlâkî 

ilkelerle ne kadar tutarlı olduğuna bakarak, onun ortaya çıkaracağı sonuçlara bakarak, onun 

özel durumlara nasıl uygulanabileceğine bakarak kanıtlar sunabilirler. Yani sezgiciler de kural 

koyucu etikte kullanılan normal akıl yürütme tarzlarına başvurabilirler. Genel olarak 

Temelselci bir epistemolojiyi savunan sezgicilerin temel inançlar hakkında akıl yürütmeye 

izin vermeyeceği düşüncesi yanlıştır. Sezgicilerin anladığı şekliyle temel bir inanç, 

temellendirilmek için gerekçeye sahip olmayan değil,  bir dereceye kadar temellendirilmek 

için bir gerekçeye ihtiyaç duymayan bir inançtır. Ayrıca birçok sezgici bu temel inançların 

“ilk görünüşleri itibariyle”, yani onlara karşı kanıt ortaya çıkana kadar temellendirilmiş 

olduğunu kabul eder. Onlar, ahlâkî bir inancın sezgisel bir temellendirmesinin, onun diğer 

sezgisel inançlarla çatışması durumunda veya onlara karşı olgusal bir kanıtın ortaya çıkması 

durumunda çürütülmesine olanak tanırlar. Dolayısıyla ahlâkî sezgicilerin anlaşmazlıkları 

çözmek için karşıdaki kişiye baskı yapmak dışında bir yönteme sahip olmadığı suçlaması 

haksızdır.852  

                                                           
849 Huemer, a.g.e., ss. 143–144. 
850 Smith, Ethics, ss.46-47; Lucas, “Ethical Intuitionism II”, s.9-10; Beauchamp, a.g.e., s.355. 
851 Ewing, a.g.e., ss.132-133. 
852  Huemer, a.g.e., s. 145. 
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Sonuç olarak sezgiciliğe yönelik en yaygın itiraz olan ahlâkî konulardaki 

anlaşmazlıklardan ve ahlâkî inançlardaki farklılıklardan hareket eden itirazın çok başarılı 

olduğu söylenemez. Ahlâkî anlaşmazlığın varlığının sezgiciliği doğrudan çürüttüğüne yönelik 

inanç sezgiciliğin yanlış bir karikatürüne dayanmaktadır. Ayrıca bu konuda, ahlâk alanı 

dışındaki anlaşmazlıkları o alanın objektifliğine ve objektif bilgisinin imkânına karşı 

kullanmazken bunu sezgiciliğe karşı kullanmak söz konusu olduğundan, bunun sezgiciliğe 

karşı ön yargılı bir tutumun sonucu olduğu söylenelebilir. Sezgiciler, ahlâkî konularda hatanın 

olabileceğini reddetmezler. Ahlâkta da diğer alanlarda etkili olan hata sebepleri etkili olabilir 

ve anlaşmazlıkların birçoğu bu hata sebepleri ile açıklanabilir. Dolayısıyla ahlâkî konulardaki 

anlaşmazlık konusunda nihilizm, en iyi açıklama şekli değildir. Ahlâkî bir realist, temel 

konulardaki ahlâkî tartışmaların prensip olarak çözülebilir olduğunu, fakat birçok ahlâkî 

anlaşmazlığın aslında temel ahlâkî inançlarda değil bir takım ahlâkî alan dışındaki olgular 

hakkında veya temel ahlâkî inançların uygulamalarında olduğunu ileri sürebilir.853 Yine 

sezgiciler, ahlâkî anlaşmazlıkları azaltma konusunda yöntemlerden yoksun değildirler. Onlar 

ahlâk felsefesinde kullanılan metodolojilere başvurarak ahlâkî yargıların doğru veya 

yanlışlığını değerlendirebilirler. Fakat hiç kimseden istenilemeyeceği gibi sezgicilerden de 

anlaşmazlıkları bir çırpıda çözmeleri beklenemez. Son olarak anlaşmazlıktan hareket eden bu 

kanıt bütün türleri ile diğer meta-etik teorilere de uygulanabilir ve onlar bu konuda, yukarıda 

geçtiği gibi, sezgicilikten daha kötü bir pozisyondadır. Eğer bir önerme hakkındaki 

anlaşmazlık o önermenin objektif bir doğruluğunun bulunmadığını kanıtlıyorsa, sezgiciliğin 

dışındaki teorilerin önermelerinin de böyle olması gerekir. Çünkü en azından sezgiciler 

onların tezlerini reddetmektedirler. Dolayısıyla bu kanıttan hareketle sezgiciliği reddetmek 

çok tutarlı değildir. Nasıl ki felsefedeki birçok konu hakkındaki  (ruh-beden ilişkisi, özgürlük, 

bilgi vb. problemleri) tartışmaların yaygınlığı, o konuda objektif bir doğruluğun bulunmadığı 

inancını temelendirmiyorsa, felsefenin bir dalı olarak etikte de aynı şey geçerlidir. Aslında 

Huemer’in belirttiği gibi bu kanıtın çok sağlam olmamasına rağmen, sezgiciliğe karşı çok 

yaygın bir şekilde kullanılması, sezgiciliği reddeden filozofların onu zaten bir takım kültürel 

gerekçelerle reddettiklerinden, bu kanıtın onlara yeterli gözüktüğü söylenebilir.854 

 

                                                           
853 Brink, a.g.e., s. 209. 
854 Huemer, a.g.e., s. 154; Landau, “Ethics as Philosophy”, s. 220. 
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D. Sezgiciliğe Ahlâkın Pratikliğinden Hareketle Yöneltilen Eleştiriler  

Birçok anti-realist, eğer ahlâkî realizm doğru olsaydı, ahlâkî olarak eylemde bulunmak 

için hiç bir gerekçenin olmayacağı eleştirisinde bulunmuştur. Bu eleştiriye göre eğer ahlâkî 

yargılar sırf bir takım ahlâkî olguları belirtiyorsa, ahlâkî yargılar onların temel fonksiyonu 

olan eyleme yönlendirme fonksiyonunu yerine getiremeyecektir.855 Bu eleştirinin arkasında, 

Hume’cu gerekçe anlayışı olarak isimlendirilen ve bir insanın her hangi bir eyleme yönelik 

güdüleyici ve haklı kılıcı bir gerekçeye sahip olması için ona yönelik bir isteğe sahip olması 

gerektiği şeklindeki gerekçe anlayışının kabulü vardır. Buna göre eğer ahlâkî ifadeler sırf 

önermesel inanç ifadeleri ise, onlar isteklerden farklı olacağından ve onlar kendi başlarına 

istekleri gerektirmeyeceğinden onlar eylem için güdülenme ve gerekçe sağlayamayacaktır. 

Hâlbuki ahlâkî yargıların bu tür bir yönlendirici etkiye sahip olduğu açıktır. Dolayısıyla 

onların önermesel olduğu tezi reddedilerek onların bilişsel olmayan veya sübjektif 

açıklamaları kabul edilmelidir.856 Çünkü bu tür anlayışlarda ahlâkî yargılar insanın bir takım 

psikolojik durumlarının veya isteklerinin ifadesi olarak görüldüğünden, bu tür yargılar 

doğrudan güdüleyici ve gerekçe sağlayıcı olacaktır. 

Sezgiciliğin realist ve bilişselci tezine karşı yöneltilen bu eleştirinin haksız bir eleştiri 

olduğu söylenebilir. Bu eleştirinin aksine meta-etik teoriler içerisinde ahlâklı olmak için 

gerekçe sunma konusunda en iyi konumda olanın ahlâkî sezgicilik olduğu ve ahlâkın 

duygusal ve buyruksal kuvvetinin ahlâkî olguların realitesi kabul edildiğinde daha iyi 

açıklanabileceği söylenebilir.857 Aşağıdaki açıklamalar bu iddianın temellendirilmesinde 

faydalı olacaktır. 

Ahlâkî bir eylemin gerekçeleri hakkında felsefede yaygın olarak kabul edilmiş olan üç 

ilke vardır: 

i. Gerekçelerin Hume’cu anlayışı: Eylem için bütün gerekçeler daha önceden var olan 

isteklerden doğar. (a) Bir kişi M eylemini yapmak için, ancak M’nin onun sağlayacağı bir şeyi 

kendisi için istediği zaman güdüleyici bir gerekçeye sahip olur. Bu güdüleyici gerekçenin 

gücü isteğin gücüne bağlıdır. (b) Yine eğer bir kişi M’in kendisine sağlayacağına inandığı 

şeye karşı bir isteği varsa onu yapmaya yönelik haklı kılıcı bir gerekçeye de sahiptir. 

                                                           
855 Landau, “Ethics as Philosophy”, s. 213; Smith, “Realism”, s. 22. 
856 Hume, A Treatise, ss. 457–463; Mackie, Ethics, s. 40; Hudson, Modern Moral Philosophy, s. 107; Garner and 
Rosen, a.g.e., s. 302; Frankena, Ethics, s. 104; G. Warnock, a.g.e., ss. 15-16; Miller, a.g.e., s. 6; Landau, a.g.m., 
s. 214; Tropman,  a.g.e., s.17; Landau, “Moral Reasons”, s.312; Smith, a.g.m., ss.400, 402; Dancy, 
“Intuitionism”, s. 415; Holmes, a.g.e., s. 200. 
857 Brink, a.g.e., s. 78. 
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ii. İnanç/İstek Boşluğu: İnançlar istekleri gerektirmez. Her hangi bir objektif olgunun 

doğruluğuna inanıp ona karşı her hangi bir istek duymamak mümkündür. 

iii. Değerlerin çekiciliği ( İçselcilik-internalism): (a) Eğer bir kişi bir ahlâkî değeri 

kabul ederse, eylem için güdüleyici bir gerekçeye zorunlu olarak sahip olur. Örneğin bir kişi 

yalan söylemenin yanlış olduğuna inanırsa ondan kaçınmaya yönelik güdülenmeye sahiptir. 

(b) Ahlâkî olgular, eğer varsa, eylem için haklı kılıcı gerekçeleri zorunlu olarak sağlar. Eğer 

yalan söylemek yanlışsa ve bir kişi onun yanlış olduğuna inanmak için bir gerekçeye sahipse, 

o kişi yalan söylemekten kaçınmak için haklı kılıcı bir gerekçeye sahiptir.858 

Bu ilkelerin genel olarak ahlâkî realizmi çürüttüğü düşünülmüştür. Bu ilkelerden 

hareket eden kanıtın iki şekli vardır:859 

 Birinci şekil:  

I. Eylem için güdüleyici gerekçeler isteklerin varlığı gerekir.(Hume’cu anlayış) 

II. Objektif bir olgu hakkındaki hiçbir inanç, her hangi bir isteğin var olmasını 

gerektirmez.(İnanç/istek boşluğu) 

II. Öyleyse objektif bir olgu hakkındaki hiçbir inanç kendi başına eyleme yönelik her 

hangi bir güdülenmeyi gerektirmez. 

IV. Ahlâkî kabuller, eylem için güdülenmenin varlığını gerektirir. (Değerlerin 

çekiciliği) 

V. Öyleyse ahlâkî yargılar tarafından ifade edilen ahlâkî kabuller, objektif olgular 

hakkındaki inançlar değildirler.860 

İkinci Şekli:  

1.  Eylem için haklı kılıcı gerekçelerin bulunması için, isteklerin bulunması gerekir. 

(Hume’cu anlayış) 

2. Hiçbir objektif olgu bir isteğin var olmasını gerektirmez. 

3. Buna göre hiçbir objektif olgu kendi başına eylem için her hangi bir haklı kılıcı 

gerekçenin bulunmasını gerektirmez. 

4. Ahlâkî olgular eğer varsa, eylem için haklı kılıcı gerekçelerin bulunmasını 

gerektirir. (Değerlerin çekiciliği-İnternalism) 

5. Öyleyse hiçbir objektif ahlâkî olgu yoktur. 

                                                           
858 Huemer, a.g.e., s. 156; Smith, a.g.m., s .22. 
859 Mackie, a.g.e., , ss. 40–41; Hume, a.g.e., ss. 413-418; Brink, a.g.e., s. 51. 
860 Huemer, a.g.e., s. 157; Landau and Terence,  Foundations of Ethics, s.226; Dancy,  a.g.m., s.416. 
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Özet olarak bu kanıtlara göre, ahlâkî iddialar eylem için zorunlu olarak güdüleyici ve 

haklı kılıcı gerekçeleri bildirirler. Eylem için gerekçeler ise ancak isteklerden kaynaklanır. 

Fakat hiçbir objektif olgu veya objektif bir olgu hakkındaki hiçbir inanç kendi başına bir 

isteğin var olmasını gerektirmez. Öyleyse ahlâkî yargılar objektif olguları bildirmezler; onlar 

bazı sübjektif veya bilişsel olmayan unsurları içermelidirler.861 Bu kanıt biraz değişik haliyle, 

Richard Joyce tarafından nihilizmi savunmak için kullanılmıştır.862 

Aslında bu kanıt sonuç olarak ahlâkî zorunluluk ve gerekçeleri nihayetinde insanların 

bir takım psikolojik durumlarına ve isteklerine bağlı kıldığından, onun yanlışlığı açıktır. Zîra  

bu kanıta göre eğer herhangi bir ahlâkî sorumluluk, istekleri tatmin etmekte başarısız olursa, 

onun ahlâkî bir zorunluluk olduğu söylenemeyecektir.  Fakat bu sonucun saçmalığı açıktır. 

Çünkü bazı ahlâkî zorunlulukların hiçbir isteği tatmin etmemesinin yanı sıra, onların birçoğu 

bizim birçok isteğimizi feda etmemizi gerektirecek şekilde de olabilir.863 Ayrıca bu noktada 

Kant’ın bir eylemin ancak ahlâk yasasından dolayı yapılırsa ahlâkî bir davranış olacağı 

şeklindeki ilkesinin de göz önünde bulundurulması gerektiği kanaatindeyiz. Çünkü ahlâkî bir 

gerekçe ve ahlâkî bir niyetle değil de başka bir istekle yapılan bir eylemin ahlâkî bir eylem 

olmayacağı kanaatindeyiz. Zîra ahlâkta her ne kadar eylemin sonucu çok önemli olsa da 

eylemin arkasındaki niyet de son derece önemlidir. Eğer eylemin arkasındaki niyet ahlâkî bir 

niyet değilse, eylemin sonucu ahlâka uygun olsa da, eylemin ahlâkî bir eylem olmadığı 

söylenebilir. 

Ayrıca ahlâkî bir realist yukarıdaki kanıtlara Hume’cu gerekçe anlayışını reddederek, 

inanç/istek boşluğunu reddederek veya değerlerin çekiciliğini reddederek cevap verebilir.864 

Bu yollardan her birisi en azından bazı filozoflar tarafından benimsenmiştir. Örneğin Kant, 

Hume’cu gerekçe anlayışını reddetmiştir,865 McDowell, ahlâkî bir olguyu görüpte ona yönelik 

gerekli güdülenmeye sahip olmayan birisinin aslında söz konusu ahlâkî niteliği 

kavrayamadığını savunarak inanç/istek buşluğunu reddeder, ona göre ahlâkî inançlar, istekler 

devreye girmeksizin kendi başlarına eylemi güdüleyici olabilir.866 Ross ve Russ Shafer 

                                                           
861 Landau, “Moral Reasons”, s.312; Huemer, a.g.e., s. 157. 
862 Richard Joyce, “The Myth of Morality, Faulty Frameworks”, s.26. 
863 Landau, a.g.m., s.312. 
864 Landau, “Ethics as Philosophy”, s.214. 
865 İmmanuel Kant, Pratik Usun Eleştirisi, Çev. İsmet Z.Eyüboğlu, İstanbul 2008, ss. 60–70. 
866 Tropman, a.g.e., ss.74-75; Margaret Olivia Little, “Virtue as Knowledge: Objections from the Philosophy of 
Mind”,  Foundations of Ethics, An Anthology, Ed. Russ-Shafer Landau and Terence Cuneo, Malden/USA 2007, 
s.252; Dancy,  “Intuitionism”, s. 417; Ayrıca Bakz. Little, Margaret Olivia, “Seeing and Caring”, ss.425-426, 
431. Bu makalede Little da benzer bir görüşü savunmaktadır. O, bu noktada özellikle ahlâkî olguları kavramada 
duygu ve isteklerin de önemli olduğuna vurgu yapmaktadır. Ona göre bir kişinin ahlâkî olguları gerçekten 
kavrayabilmesi için, onun bu olgulara tepki verecek duygusal bir yapıya sahip olması gerekir. Aksi taktirde bir 
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Landau ise güdülenme konusunda değerlerin çekiciliği diye ifade edilen içselci anlayışı 

reddetmiştir.867 

Hume’cu kanıtın birinci şekline cevap vermek için onun IV. öncülü sorgulanabilir. 

Çünkü, Huemer’in da belirttiği gibi, eğer bir kişi yalan söylemenin yanlış olduğunu kabul 

ederse, bundan onun yalandan kaçınmak için güdülenmesi gerektiği sonucu çıkabilir, fakat 

gerçekten bu yönde güdülendiği sonucu çıkmaz. Belki o kişi ahlâkî olarak inandığı şeylere 

uygun davranmayan bir kişi, ahlâkî açıdan iyi yetişmemiş bir kişi, depresyondaki bir kişi vb. 

olabilir. Benzer gerekçelerle bu kanıtın ikinci şeklindeki 1.öncül eleştirilebilir. Örneğin ben 

anneme ev işlerinde yardım etmek konusunda haklı kılıcı bir gerekçeye sahipsem belki ona 

yardım etmeyi istemem gerektiği sonucu çıkabilir, fakat bundan benim ona yardım etmeye 

yönelik gerçekten bir isteğim olduğu sonucu çıkmaz.868  

Ayrıca bu kanıtın bir yanlış anlamaya dayandığını söylemek de mümkündür. “Eylem 

gerekçeleri istekleri gerekli kılar (1.öncül)  şeklindeki Hume’cu görüş, ancak buradaki 

gerekçe güdüleyici gerekçe anlamında alınırsa mantıklı olur.869 Fakat “ahlâkî iddialar eylem 

için gerekçeler belirtir” şeklindeki değerlerin çekiciliğini ifade eden öncül (4. Öncül)  ancak 

gerekçeyi haklı kılıcı gerekçe olarak aldığımızda anlamlı olur. Yani bizim bir şeyi yapmaya 

yönelik güdülenmemiz için o eylemle ilgili bir isteğe sahip olmamızın gerekmesi makuldür, 

fakat bir şeyi yapmaya yönelik haklı kılıcı bir gerekçeye sahip olmak için böyle bir isteğin 

gerekli olması makul değildir. Yine bizim bir şeyi haklı bir şekilde doğru kabul etmemizin 

onu yapmamız için haklı kılıcı bir gerekçe vermesi makuldür, fakat onun bizi aktüel olarak 

güdülemesi gerektiği düşüncesi makul değildir. Fakat bu kanıt hem Hume’cu anlayışın, hem 

de değerlerin çekiciliğini ifade eden öncülün gerekçenin aynı anlamında doğru olmasını 

gerektirmektedir.870 

Hume’cu anlayışın bütün güdülenmenin isteklerden doğduğu şeklindeki görüşü de 

doğru değildir. Huemer’e göre insanların karşı karşıya kaldığı en az dört türlü güdülenme 

ayırt edilebilir: 

a.  İştahlar ve içgüdüler: Bunlar tatmini duyusal bir haz ve tatminsizliği, duyusal bir 

acı veya hoşnutsuzluk tarafından eşlik edilen basit ve genellikle içgüdüsel isteklerdir. 

                                                                                                                                                                                     
kişi herhangi bir eylemi iyi, kötü vb.kılan ahlâkî alana ait olmayan olguları kavradığı halde onu takip edilmesi 
gereken bir iyilik veya kaçınılması gereken bir kötülük olarak kavrayamayabilir. 
867Ross, Foundations of Ethics, s.325;  Landau, “Moral Reasons”, s.313; Huemer, a.g.e., s. 157. 
868

 Huemer, a.g.e., s. 158. 
869 Landau and Cuneo,  Foundations of Ethics, s.228; Smith, a.g.m., s.406. 
870 Huemer, a.g.e., s. 158. 
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b.  Duygular: Öfke, korku, sevgi vb. tarafından ortaya çıkarılan duygusal isteklerin 

tatmin veya tatminsizliğinden ortaya çıkan duygusal haz veya acı, iştahların tatmin veya 

tatminsizliğinden ortaya çıkan duyusal haz veya acıdan farklıdır. Ayrıca duygusal istekler 

iştahlardan daha gelişmiş türden bir bilinci gerektirir. Buna uygun olarak, duygular gelişmiş 

ve soyut olguları obje olarak alabilirler. Yine duygular iştahlara göre daha uzun sürelidirler. 

c. İhtiyatlılık: İhtiyatlılık, bir şeyin kişinin kendi çıkarlarını ilerleteceğini veya 

gerileteceğini düşünmeden kaynaklanan bir güdülenmedir. İhtiyatlılık genellikle iştah ve 

duygusal isteklerden farklıdır ve bazen onlarla çatışabilir.(Örneğin, et yemeyi çok seven bir 

kişinin aşırı kilo almaktan korktuğu için bunu azaltması durumu gibi.) 

d. Tarafsız Gerekçeler: Bazen belirli şekillerde eylemde bulunmaya iyi, adil, dürüst 

olanı tanımamızdan ve kabul etmemizden dolayı güdüleniriz. Bu gerekçeler onların bizim 

kendi çıkarlarımıza veya kendi tercihlerimize başvurmaması anlamında tarafsızdırlar. 

(Örneğin, kopya çekerek sınıfını geçebilecek durumda olan bir öğrencinin bunun yanlış 

olduğunu düşünerek bundan vaz geçmesi gibi.)871 

Güdülenmenin böyle bir çeşitliliğini ortaya koymak, bütün eylemler acıdan kaçınmak 

ve hazzı elde etmek için yapılır, yine bütün eylemler kendi çıkarını yükseltme isteği 

tarafından güdülenir şeklindeki Hume’cu görüşün temellerini sarsar. Çünkü, Huemer’in haklı 

bir şekilde vurguladığı gibi insanların bütün eylemlerini bu iki güdülenme türü ile açıklamak 

mümkün değildir. İnsanların bazı eylemleri hem duyusal hazlarını, hem de geleceğe dair 

ihtiyatsal beklentilerini göz ardı edecek güdülenmeler tarafından belirlenir ve aslında büyük 

ahlâkî eylemlerin çoğunda böyle bir fedakârlık vardır. İstekler bu güdülenme şemasında 

ihtiyatsal ve tarafsız gerekçelerin altında yer alırlar ve isteklerle iştahlar veya duygular 

kastedilir. Biz kendimize hayatımızı her zaman bu isteklere göre mi yönlendirdiğimizi 

sorduğumuzda bunun cevabının olumsuz olduğunu görürüz. Bu da her ne kadar bütün 

insanların her zaman bir takım ahlâkî gerekçeler tarafından güdülendiğini göstermese de, 

insanların tek güdülenme kaynağının istekler olduğu görüşünü çürütmeye yetecektir.872 Ahlâk 

ilkeleri bu sınıflandırmada tarafsız gerekçelerin bir türü olarak değerlendirilmelidir. Bu 

durumda neyin iyi, neyin kötü olduğu hakkındaki ahlâkî düşünümler, eylem için hem ahlâkî 

hem de tarafsız gerekçeler sağlamaktadır. Biz ahlâkî olduğunu düşündüğümüz bir eylemi 

yapmak için her zaman tarafsız bir gerekçeye sahibizdir.  Bazı yargılar diğerlerinden daha 

                                                           
871 Huemer, a.g.e., s.160; Nick Zangwill, “Externalist Moral Motivation”,  Foundations of Ethics, An Anthology, 
Ed. Russ-Shafer Landau  and Terence Cuneo, Malden/USA  2007, s.246. 
872

 Huemer, a.g.e., s.163. 
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önemlidir ve ahlâkî yargılar bizim yaptığımız en önemli yargılar arasında yer alır.873 Fakat bu, 

onun ahlâkî eylem için sahip olduğumuz tek veya temel gerekçe olduğu anlamına gelmez. Bir 

kişi ahlâklı olmak için ayrıca, ahlâkî alana ait olmayan bazı gerekçelere de sahip olabilir. 

Örneğin, huzurlu bir hayat yaşama isteği, insanlarla iyi ilişkilere sahip olmak gibi. Bunlar iyi 

olan şeyi yapmak için duygusal veya ihtiyatsal güdülenmeler olacaktır.874 

Bu kanıtla ilgili olarak Hume’a dayandırılan “inanç-istek” boşluğu tezini 

benimseyenler onun her hangi bir kanıta ihtiyaç duymadığını söylediklerinden, onun sezgisel 

olarak kendiliğinden apaçık olduğunu ileri süreceklerdir. Fakat bu sezgi, Huemer’ın belirttiği 

gibi sadece belirli olgular göz önünde bulundurulduğu zaman söz konusu olabilir. Çünkü  

“İnançlar kendi başlarına eylem için güdülenme sağlayamaz.” ilkesi, tamamen doğal, dış 

olgular hakkındaki inançlar göz önünde bulundurulursa doğrudur. Fakat değerler hakkındaki 

inançlar göz önünde bulundurulursa bu yargı yanlış olacaktır. Huemer’e göre doğal bir olgu 

hakkındaki bir inancın kendi başına güdüleyici olmamasının bir sebebi, doğal olgunun 

desteklemesi gereken eylemin hangisi olduğunun belirsiz olmasıdır. Fakat değersel olgular 

bize neyin iyi, neyin kötü olduğunu söylerler ve değersel bir yargının destekleyeceği eylem 

hakkında bir belirsizlik söz konusu değildir. Dolayısıyla değersel inançların belirli istekleri 

beraberinde getirmesi gayet doğaldır.875 

Genel olarak ele aldığımızda Hume’cu gerekçe anlayışının, ahlâkın diğer gerekçeler 

karşısındaki otoritesini ve ahlâka niçin önem verilmesi gerektiğini açıklayamayacağı 

söylenebilir. Bu gerekçe anlayışını benimseyenler ahlâkî davranışların kaynağı olarak diğer 

insanlara karşı duyulan sempatiyi koymuşlardır. Fakat sempati insanların duygularından 

sadece birisidir ve ona diğerleri karşısında bir öncelik vermek için bu görüşe göre hiçbir 

gerekçe yoktur. Bu durumda ahlâkî yargılar, sırf keyfî olarak seçilmiş duygu veya istek 

dizilerine karşılık gelecektir.876 Hume’cu gerekçe anlayışı aynı zamanda ahlâkî yaşantı da çok 

sık karşılaşılan “irade zayıflığı” olgusunu da açıklayamaz. İrade zayıflığı olgusu, özetle bir 

kişinin belirli daha yüksek gerekçelere göre eylemde bulunması gerektiğini bilmesine rağmen 

bir takım duygu veya iştahlarına yenilerek bu konuda başarısız olmasıdır. Bu başarısızlığın 

sonucunda da çoğu zaman kişinin kendi kendisini kınaması söz konusudur. Hume’cu gerekçe 

anlayışına göre bütün gerekçeler isteklerden doğacağından ve bütün istekler eşit derecede 

önemli olacağından irade zayıflığı olgusunun ortaya çıkmaması gerekirdi.877 Dolayısıyla, bu 

                                                           
873 Garner and Rosen, a.g.e., s. 303; Smith, a.g.m., s. 405; Dancy,  a.g.m., s.416. 
874 Huemer,  a.g.e., s.164. 
875 A.g.e., ss.167–168. 
876 A.g.e., s. 188. 
877 A.g.e., ss. 189–192. 
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olgu Hume’cu anlayışın yanlışlığını ve eylem için tek gerekçenin istekler olmadığını, eylem 

için asıl haklı kılıcı gerekçelerin belirli değersel olgulardan kaynaklandığını gösterir. Çünkü 

irade zayıflığı karşısında kişinin hissettiği pişmanlık belirli değerleri gerçekleştirememe veya 

ahlâkî sorumluluklarını yerine getirememenin ortaya çıkardığı bir ruh halidir. 

Ahlâkî realizme karşı yukarıda ileri sürülen kanıt doğrudan, realist ve objektif ahlâk 

anlayışını reddedip anti-realist bir anlayışı desteklemek amacıyla, biraz değişik haliyle şu 

şekilde de formülleştirilebilir: 

i. X’i yapmaya yönelik bir zorunluluk altında olmak için, bir kişinin ona yönelik 

gerekçesinin olması gerekir. 

ii. Bir kişinin X’i yapmaya yönelik gerekçeye sahip olması için, X’in onun bir isteğini 

tatmin etmesi gerekir. 

ii.  Bütün insanlar aynı isteklere sahip değildirler. 

iv.  Öyleyse herkese uygulanabilir tek bir objektif ahlâkî ödevler dizisi olamaz.878 

Bu kanıtın ikinci öncülüne yukarıdaki itirazlar yöneltilebileceği gibi onun (iii) ve (iv) 

öncüllerine de itiraz edilebilir. Çünkü bütün insanların bütün isteklerinin aynı olacağını 

beklemek saçma olsa da insanların temelde aynı şeyleri isteyecek şekilde ortak bir doğaya 

sahip olduğu tartışmasız bir olgudur. Marazî durumları bir kenara bırakırsak, bütün insanlar 

mutlu olmak, sağlıklı olmak, iyi bir sosyal ortama sahip olmak vb. ister. Dolayısıyla ahlâkî 

davranışların insanların bu tür isteklerini tatmin etmesi son derece mümkün olduğundan bu 

öncülden hareketle, ahlâkın objektifliğine saldırmak geçersiz olacaktır.879 Pojman, insan 

doğasının temelde aynı olduğu kabulünden hareketle bu kanıta tam karşıt olarak,  realizm 

lehinde şöyle bir kanıt sunmuştur880: 

I. Bütün insanların doğası özsel açılardan aynıdır. 

II. Ahlâkî ilkeler insanların bir takım temel ihtiyaçlarını karşılayan ve onu insan olarak 

geliştiren, makul ilkelerdir. 

III. İnsanların özsel ihtiyaçlarını en iyi objektif olarak geçerli ahlâkî ilkeler karşılar ve 

onun insanî gelişimi için en faydalı ilkeler objektif ilkelerdir. 

IV. Öyleyse, genel bir insan doğası olduğuna göre, bütün rasyonel varlıklar için 

geçerli objektif bir ahlâkî ilkeler dizisinin bulunması gerekir. 

                                                           
878  Brink, a.g.e., s. 52. 
879  A.g.e., s. 55. 
880

 Pojman, a.g.e., s. 55. 
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Pojman’ın vurguladığı gibi bu kanıt genel bir insan doğasının olduğunu ve ahlâkî 

ilkelerin bu doğa ve onun gelişimi ile uyumlu olduğunu varsayar. Dolayısıyla bu kanıtta en 

önemli ve eleştiriye açık olan öncül bu öncüldür. Bu noktada her ne kadar rölativizmi savunan 

bazı düşünürler genel bir insan doğası fikrinin yanılsama olduğunu savunsa da insan genetiği, 

tarih, sosyoloji, antropoloji gibi bilim dalları tarafından sunulan bilgilerin insanların genel 

ihtiyaç, ilgi ve istekleri açısından ortak olduğunu gösterdiği söylenebilir.881 

 

E. Ahlâkî Sezgiciliğin Tuhaf Olduğu Eleştirileri 

Ahlâkî sezgiciliğe yönelik çok meşhur bir eleştiri de J.L. Mackie tarafından dile 

getirilen, objektif ahlâkî niteliklerin ve bunları sezgi ile bilmenin tuhaf olacağı eleştirisidir.882 

Mackie’nin bu itirazının hem metafizik hem de epistemolojik bir boyutu vardır. Bu itiraza 

göre metafizik açıdan naturel olmayan nitelikler, doğal bilimler ve sosyal bilimlerin 

araştırdığı diğer niteliklerden bütünüyle farklı, tuhaf nitelikler olacaktır. Mackie’nin, ahlâkî 

nitelikleri metafizik açıdan tuhaf bulmasının arkasında onların hem insanların istek ve 

duygularından bağımsız olması hem de eylemi yönlendirmeye yönelik bir etkiye sahip olması 

yatmaktadır. Ayrıca Mackie’e göre ahlâkî niteliklerin doğal niteliklere dayanması fikri ve iki 

nitelik türü arasındaki ilişki de metafizik açıdan tuhaftır. Epistemolojik açıdan ise Mackie 

göre bu tür naturel olmayan niteliklerin bilgisi, bizim diğer bütün bilgi kaynaklarımızdan 

bütünüyle farklı özel bir sezgi yetisini gerektirecektir ve bu yeti tuhaf bir bilgi kaynağı 

olacaktır. Genel olarak Mackie’nin bu itirazları materyalist ve fizikalist bir bakış açısı ile 

yaptığını söylemek mümkündür.883 

Naturalist eğilimli filozoflar naturalist olmayan realist bir anlayışı savunan ahlâkî 

sezgiciliği genellikle bu teori onlara çok tuhaf, gizemli vb. geldiği için reddetmektedirler. 

Belki de ahlâkî sezgiciliğe karşı koymanın arkasındaki temel etkenin bu olduğu söylenebilir. 

Bu itirazın arkasında materyalist, naturalist ontoloji anlayışının varsayımsal bir kabulü 

yatmaktadır. Buna göre, naturalist olmayan realist bir teorinin metafizik açıdan kabul 

edilemez olmasının sebebi, naturalist olmayan ahlâkî olgu ve niteliklerin materyalist, 

naturalist bir dünya görüşü içerisinde barındırılamaması ve dolayısıyla onların kendi başlarına 

bir tür olmalarının gerekmesidir.884 Fakat anti-realizmi savunan bir kişi naturalist olmayan 

realist bir anlayışı tuhaf bulmakta haklı olsa bile bunun onu reddetmek için bir gerekçe 
                                                           
881  Pojman, a.g.e., s. 55. 
882 Mackie, Ethics, ss. 38–42; Darwall, a.g.e., s.53; Tropman, a.g.e., ss.17-18. 
883  Mackie, a.g.e., ss. 38–42; Brink, a.g.e., s.107, 171; Hudson, Modern Moral Philosophy, s. 107; Lake, Ethical 
Intuitionism, s.12. 
884 Tropman, a.g.e., s.205. 
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oluşturmaması gerekir. Çünkü eğer bu tür bir realist görüş lehindeki kanıtlar çok güçlü ise, 

ahlâkî olguların tuhaf olması bir sorun teşkil etmeyecektir. Ayrıca, Brink’in vurguladığı gibi 

eğer realist bir ahlâk anlayışının reddi, mevcut ahlâkî inançların ve pratiklerin doğasını 

sarsacaksa, ahlâkî realizmin metafizik açıdan tuhaflığı, bu inanç ve pratikleri korumak için 

kolayca kabul edilebilecektir.885 Anti-realist bir kişinin tuhaflıktan hareket eden bu kanıtı şu 

şekilde ifade edilebilir:886 

I. Eğer naturel olmayan, objektif değerler olsaydı, bunlar tuhaf olurdu. 

II.  Bir şey tuhafsa, o şey muhtemelen yoktur. 

III.  Öyleyse naturel olmayan, objektif değerler yoktur. 

Huemer’e göre burada “tuhaf”  kelimesini dört ayrı anlamda almak mümkündür. 

Birincisi, bir şeyin tuhaf olduğunu söylemek, o şeyin insanların sezgilerine aykırı olması 

anlamına gelir. Fakat, Huemer’in da belirttiği gibi Mackie gibi anti-realistler sezgileri kabul 

etmediğinden bu yorum onlar için geçerli olamaz. İkincisi, bir şeyin tuhaf olduğunu 

söylemek, belki, onun var olan diğer şeylerden çok farklı olduğunu söylemek anlamına gelir. 

Fakat bir şeyin sırf diğer şeylerden farklı olması onun varlığını reddetmek için gerekçe 

oluşturmaz. Örneğin zaman, uzay, sayılar, renkler, nitelikler, zihinsel durumlar vb. birbirinden 

tür olarak farklı olan şeylerdir. Anti-realizmin, realizmin metafizik kabullerinin tuhaf 

olduğunu temellendirmesi için, sadece ahlâkî olguların kendi başlarına bir tür olduğunu 

kanıtlaması gerekir. Fakat bunu kanıtlayamaz. Çünkü aslında her disiplin kendi başına bir 

türdür ve kendi başına bir tür olan olguları inceler. Olgu/ değer boşluğu görüşü ve naturalizme 

karşı sunulan diğer kanıtlar da ahlâkî niteliklerin kendi başına bir tür olduğunu gösterir. Eğer 

tuhaflık bu şekilde anlaşılsaydı bu kanıta göre bütün bu farklı olgulardan bir tanesinin var 

olduğunu kabul etmek diğerlerinin varlığını reddetmek gerekirdi. Fakat bu sonucun saçma 

olduğu açıktır. Ahlâkî olguların diğer olgularla kıyaslandığında göreli bir tuhaflığa sahip 

olduğunu ileri sürmek de onun metafizik açıdan tuhaf olduğu iddiasını temellendiremez.887 

Huemer’e göre üçüncü olarak, belki tuhaflık kavramı hakkında anti-realist anlayışın doğru 

olduğu ileri sürülebilir. Buna göre, bir şeyin tuhaf olması, o şeye karşı bilişsel olmayan bir 

tepkiyi ifade edecektir. Fakat bu durumda da bir şeye yönelik bu tür bir tepkinin, onun 

varlığını reddetmek için bir gerekçe oluşturması mantıklı değildir. Dördüncüsü, belki bir şeyin 

tuhaf olduğunu söylemek, onun doğasını açık bir şekilde anlayamadığımızı söylemektir. Fakat 

yine bir şeyin doğasını tam olarak anlayamamak onun varlığını reddetmek için bir gerekçe 

                                                           
885Brink, a.g.e., s.173.  
886Huemer, a.g.e., s. 200. 
887 Huemer, a.g.e., s. 201; Brink, a.g.e., s. 174;  Sterling, a.g.e., s.67. 
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oluşturmaz. Ayrıca ahlâkî niteliklerin tam bir şekilde anlaşılamadığını söylemek de doğru 

değildir.888  

Anti-realist bir ahlâk anlayışını benimseyen düşünürler, sezgicilerin ahlâkî niteliklerin 

doğasını açıklamakta başarısız oldukları dolayısıyla bu niteliklerin gizemli nitelikler olduğu 

eleştirisini de yöneltmişlerdir.889 Bu itiraz daha çok, sezgicilerin anladığı şekliyle ahlâkî 

niteliklerin tanımlanamaz olduğu görüşüne yöneliktir. Fakat bir niteliğin tanımlanamaz olması 

onun gizemli olduğu ve onun hakkında hiçbir şey söylenemeyeceği anlamına gelmez. Bu, 

onlar hakkında tanımsal olmayan bilgi verici birçok şeyin bulunmasını engellemez.890 Aslında 

ahlâkî sezgiciler, ahlâkî niteliklerin doğası hakkında, örneğin iyiliğin objektif bir nitelik 

olduğu, onun bir şeyin doğal niteliklerine bağlı ama onlara indirgenemez olduğunu, ona sahip 

olan şeylerin insanda beğenme duyguları uyandırdığı, onun bilincinin eylem için gerekçe 

sağladığı, onun bilgi, yardımseverlik, adalet vb.nin ortak olarak sahip olabileceği tümel bir 

nitelik olduğu gibi birçok şeyi söyleyebilmektedirler. Anti-realist bir kişi buna rağmen bizim 

hâlâ ahlâkî nitelikleri tanımlayamadığımızı ileri sürebilir. Fakat bu bizim ahlâkî kavramları 

anlayamadığımız veya onların hiçbir şeye referansta bulunmadığını göstermez. Bizim nelere 

karşılık geldiğini ve hangi şeylere uygulanabileceğini bildiğimiz fakat tam olarak 

tanımlayamadığımız çok sayıda kavram vardır. Aslında bütün felsefî kavramların 

tanımlanabilir olduğu iddiası da çok büyük bir iddiadır. Örneğin, bilgi kavramını ele alacak 

olursak, herkes onun ne anlama geldiğini anlar fakat bilginin bütün filozoflar tarafından kabul 

edilmiş bir tanımının sunulabildiğini kabul etmek zordur. Bundan hareketle hiç kimse bilginin 

varlığını reddetmediği gibi, sezgicilerin temel ahlâkî nitelikleri tanımlayamadıkları için 

onların objektif olarak var olduğunu reddetmek de tutarlı değildir.891 

Naturel olmayan ahlâkî olguların materyalist bir dünya içerisinde yeri olmadığından 

onların tuhaf olgular ve nitelikler olacağı şeklindeki metafizik itirazına ek olarak, Mackie, bu 

tür kendi başlarına bir tür olarak ahlâkî olgular bulunduğu zaman onların nasıl bilinebileceği 

sorusunu sorar. Mackie,  onları bilmenin tek mümkün yolu olarak gördüğü sezgisel bilginin 

de tuhaf olacağı itirazını yöneltir. Ona göre bu tür olguların ahlâkî bilgisi ancak onları 

algılamak için diğer yetilerimizden farklı, kendi başına bir sezgi yetisi kabul ettiğimizde 

mümkün olacaktır. Fakat ona göre bizim duyu organlarımız ve kavrama yetilerimiz ortadadır 

ve böyle özel bir yetiye sahip olmadığımız açıktır.892  

                                                           
888 Huemer, a.g.e., s. 201. 
889 G. Warnock, a.g.e., s. 13. 
890 Lake, “Introduction”, The Right and The Good, s. xxiv; Ewing, a.g.e., s. 13. 
891  Huemer, a.g.e., s. 201; Lake, a.g.e., s. 17. 
892 Mackie, Ethics, s. 38. 
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Sezgiciliğe yönelik, onun ahlâkî olguları kavramak için özel bir yetiyi kabul ettiği 

şeklindeki bu itiraz muhtemelen temelsel ahlâkî inançlarla, temelsel algısal inançlar 

arasındaki benzetmeyi yanlış yorumlamaktan kaynaklanır. Ahlâkî sezgiciliğin savunduğu tek 

şey, bazı ahlâkî inançların kendiliğinden apaçık olmasıdır. Bu kendiliğinden apaçık ahlâkî 

olguları bilmek için özel bir algı yetisine ihtiyaç yoktur. Diğer bütün alanlardaki apaçık 

doğrular akılla nasıl kavranılıyorsa bu tür ahlâkî nitelikler de o şekilde kavranılmaktadır. Ross 

ve diğer sezgiciler, naturel olmayan ahlâkî niteliklerin bu dünyaya ait nitelikler olduğunu 

kabul ederler. Sezgicilere göre ahlâkî nitelikler bu dünyaya ait varlıklara atfedilen 

niteliklerdir, öyleyse onların da bu dünyaya ait nitelikler olması gerekir. Dolayısıyla, onların 

bilgisinin de gizemli, sıra dışı bir bilgi olması gerekmez. Ayrıca, onlar belirli şeylerin doğası 

itibariyle iyi veya “ilk görünüşü itibariyle” doğru olduğunu, onların sahip olduğu iyilik veya 

doğruluk niteliğini özel bir duyu organı ile algılayarak bildiğimizi iddia etmez. Onlara göre 

biz bu şeyleri, belirli ahlâkî önermeler hakkında düşünerek biliriz ve böyle bir düşünüm bir 

şeyi apriori olarak bilmek için gerekli olan anlama ve düşünme yeteneğinden başka bir şeyi 

gerektirmez.893 

 

F.  “İlk Görünüşü İtibariyle” (Prima Facie)  Doğru Olma ve Yapılması Gereken 
Olma Fikrine Yönelik İtirazlar 

W.D.Ross gib bazı ahlâkî sezgiciler, ahlâkî sezgilerin belirli türden eylemlerin her 

zaman, her koşulda değil de aksine gerekçe olmadığı sürece doğru olduğunu bildirdiğini ileri 

sürerler. Buna göre “ilk görünüşü itibariyle” doğru olan eylem tipleri, ahlâkî alana ait 

olmayan koşullar eşit olduğunda ve onlara karşı başka ahlâkî olgular bulunmadığında doğru 

olan veya doğru olma eğiliminde olan eylem tipleridir. McCloskey’e göre sezgicilerin böyle 

bir fikri geliştirmelerinin sebebi, ahlâkî ödevler hakkındaki genellemelerin neredeyse 

tamamının istisnası olabilecek durumların ortaya çıkması ve bu istisna durumlarının tamamını 

bilmenin mümkün olmamasıdır.894 

P.F. Strawson gibi bazı filozoflar bu “ilk görünüşü itibariyle doğruluk” fikrinin, bir 

şeyin ahlâkî niteliklerinin onun ahlâkî alana ait olmayan niteliklerine bağlı olduğu şeklindeki 

temel fikirle çeliştiği itirazını yapmışlardır. Buna göre eğer K niteliği, M niteliğine 

dayanıyorsa, M niteliğinin bulunduğu her durumda K niteliğinin de, bulunma eğiliminde 

olması değil, zorunlu olarak bulunması gerekir. 895 Huemer’e göre bu itiraz birkaç tane yanlış 

                                                           
893 Lake, “Introduction”, The Right and The Good, s.xxv; Brink, a.g.e., s.180;  
894 McCslokey, a.g.e., s. 221. 
895  Strawson, “Ethical Intuitionism”, ss. 193-194; Hudson, Ethical Intuitionism, s. 51. 
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öncüle dayanmaktadır. Çünkü ahlâkî sezgiciler, bir eylemin ahlâkî durumunun onun her hangi 

bir ilk görünüşü itibariyle doğru veya yanlış kılıcı özelliğinden değil, onun ahlâkî alana ait 

olmayan niteliklerinin toplamından çıktığını düşünürler. Yine yalan söylemenin ilk görünüşü 

itibariyle yanlış olduğunu söylemek, “birçok yalan söylemenin yanlış olduğu” anlamına 

gelmez, o bir eylemin “yalan söyleme” olmasının, onun istisnasının geçerli olduğu durumlar 

olsa da, ondan uzak durmak için bir gerekçe oluşturduğunu ifade eder.896  

Huemer, “ilk görünüşü itibariyle” doğruluk kavramının tutarlılığını göstermek için 

fizik alanından bir örnekle benzerlik kurmaktadır: Klasik fiziğe göre, bir cisim ona uygulanan 

net kuvvet yönünde hızlanacaktır. Ayrıca katı bir cismin diğer bir katı cisme doğru zorunlu 

olarak çekilmesini gerektiren yer çekim kanunu vardır. Başka bir kuvvet devreye girmediği 

sürece katı bir cisim diğer katı cisme doğru zorunlu olarak çekilecektir, fakat bu çekimi devre 

dışı bırakacak başka güçler olabilir (Örneğin manyetik güç, elektrik gücü vb.). “İlk görünüşü 

itibariyle” doğruluk veya yanlışlık, bir eylemi doğruluk veya yanlışlığa doğru çeken 

kuvvetlere benzer. Aynen klasik fizikte, bir cismin ivmesinin onun ait olduğu sistemin fiziki 

bileşkesi tarafından belirlenmesi gibi, eylemlerin doğruluk veya yanlışlığı da onların ahlâkî 

alana ait olmayan niteliklerinin toplamı tarafından belirlenir. Yine belirli bir bileşenin fiziksel 

açıdan zorunlu olarak belirli miktarda çekimsel kuvvet üretmesi gibi, ahlâk alanına ait 

olmayan belirli niteliklerin belirli derecede “ilk görünüşü itibariyle” doğruluk veya yanlışlık 

üretmesi de metafizik olarak zorunludur. Huemer’e göre burada fizikle şu açıdan farklılıklar 

vardır: Fizikte söz konusu ilişkiyi belirlemek için basit matematiksel hesaplar mümkündür, 

fakat ahlâkta bu mümkün değildir. Ayrıca fizikte başka kuvvetler devreye girdiğinde çekim 

yasası dengelenebilir fakat tamamen ortadan kaldırılamaz. Ama ahlâkta “ilk görünüşü 

itibariyle” yerine getirilmesi gerekli olan bir ödeve karşı, başka daha önemli gerekçeler 

olduğunda bu ödev aktüel ödev olmaktan tamamen uzaklaşacaktır.897 

Jonathan Dancy de bu “ilk görünüşü itibariyle” fikrinin içselci güdülenme ve gerekçe 

anlayışı ile çeliştiği yönünde bir eleştiri yöneltmiştir. Ona göre böyle bir “ilk görünüşü 

itibariyle”  yapılması gereken ödev anlayışı ile, ahlâkî ilkelerin kendi doğası itibariyle 

güdüleyici ve haklı kılıcı gerekçe sağlayıcı olduğu şeklindeki içselci anlayış arasında bir 

çelişki vardır. Çünkü “ilk görünüşü itibariyle yerine getirilmesi gerekli olan” ödevler eylemin 

belirlenmesinde geçici, önemsiz bir etkiye sahip olduğundan “ilk görünüşü itibariyle”  
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yapılması gereken olan ödevlerin böyle bir gücü olamaz.898 Bu eleştirinin, Thomas 

Baldwin’in de belirttiği gibi, örneğin Ross’un savunduğu şekliyle, “ilk görünüşü itibariyle ” 

fikrini yanlış yorumladığı söylenebilir. Çünkü bir ödevin “ilk görünüşü itibariyle” yerine 

getirilmesi gereken olması onun koşullu veya önemsiz olduğu anlamına gelmez, sadece onun 

bütün gerekçeleri devre dışı bırakacak şekilde mutlak olmadığı, ondan daha kuvvetli ahlâkî 

gerekçeler bulunduğunda onun devre dışı kalabileceği anlamına gelir. Dolayısıyla söz konusu 

durumda aktüel ödev olma ağırlığına sahip olan “ilk görünüşü itibariyle”  yapılması gereken 

olan ödevin, eylemi yönlendirmeye yönelik kendiliğinden bir kuvvete sahip olmaya devam 

edeceği söylenebilir.899 

 

G. İyiliğin Objektif Bir Nitelik Olduğu Görüşüne Yönelik Eleştiriler 

İyiliğin objektif bir nitelik olduğu görüşüne yönelik değişik itirazlar yöneltilmiştir. 

Bunlardan birisine göre, bir şeyin tam bir betimlemesini sunabilmek için, onun ahlâkî 

yüklemlerini sunmak zorunlu değildir. Dolayısıyla, bir şeyin doğal nitelikleri dışında ahlâkî 

niteliklerinin olduğunu söylemek anlamsızdır. Bu itiraza şu şekilde karşı çıkılabilir: 

McCloskey’in belirttiği gibi betimlemeler, daha yeterli veya daha az yeterli, daha çok veya 

daha az kapsamlı olabilir, fakat onlar tam olamaz. Dolayısıyla bir kişi veya olgunun ahlâkî 

niteliklerini hesaba katmadan yapılan bir betimlemenin, onları içeren bir betimlemeden daha 

az tam olacağını söylemek mümkündür. Bir şeyin kompleks bir niteliğine referansta 

bulunmadan sırf basit niteliklerine referansta bulunmak ekonomik bir açıklama olmayacaktır. 

Bu sadece iyi niteliği için geçerli değildir. Ayrıca iyilik niteliğinin betimlemesel bir değerinin 

olmamasından dolayı onun bir nitelik olmadığı sonucu da çıkarılamaz.900 

İyinin objektif bir nitelik olduğuna karşı ileri sürülen başka bir itiraza göre, biz 

deneysel nitelikler söz konusu olduğunda, bir şeyin “x niteliğinde olması” ile “ x niteliğine 

sahip gibi gözükmesi” arasında ayrım yapabilmemize rağmen ahlâkî nitelikler hakkında bu tür 

bir ayrım söz konusu olmamaktadır. McCloskey’e göre bu itiraz da çok sağlam değildir, 

çünkü ahlâkî niteliklerin de kesin bir kavranışı ile onun yanılsaması arasında ayrım yapmak 

mümkündür. Ayrıca bu ayrım başlıca deneysel niteliklere uygulanan bir ayrımdır, o bütün 

                                                           
898 Thomas Baldwin, “The Three Phases of Intuitionism”, Ethical Intuitionism Re-evalutions, Ed. P. Stratton-
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niteliklere uygulanamaz. Örneğin bir şeklin geometrik niteliklerine veya bir çıkarımın 

mantıksal niteliklerine bu ayrım uygulanamaz.901 

İyiliği bir tür objektif nitelik olarak anlamaya karşı başka bir itiraz Strawson tarafından 

yöneltilmiştir. Ona göre biz iyi kelimesini nasıl kullanabileceğimizi bilmemize rağmen onun 

hiçbir tecrübesine sahip değiliz, fakat biz örneğin “yeşillik” gibi fiziki niteliklerin tecrübesine 

sahip olabilmekteyiz. Bu da iyiliğin objektif bir nitelik olmadığı anlamına gelir.902 

McCloskey’in belirttiği gibi, bu itiraz sadece iyiliğin fiziki bir nitelik olmadığını gösterir, 

onun başka türden bir nitelik olmadığını göstermez. Bu itiraz aslında, bedensel hareketlerin 

toplamı dışında bir ruhla karşılaşmadığı gerekçesiyle, bedenden ayrı bir ruhun varlığını 

reddeden davranışçı teorilerle benzerdir. Her iki itiraz da hatalıdır. Çünkü ruh ve ahlâkî 

nitelikler için duyusal bir tecrübe söz konusu olamasa da onların doğrudan doğruya bilincinde 

olduğumuz kesindir. Nitelik kelimesini, sadece fiziki nitelikler için kullanmayıp genel 

anlamda aldığımızda, iyiliğin bir tür nitelik olduğu görüşü makul gözükmektedir.903 

İyilik niteliğinin, yeşillik vb. diğer niteliklerden farklı olarak duygusal bir karaktere 

sahip olduğu, hâlbuki yeşillik gibi diğer niteliklerin bu tür bir karaketere sahip olmadığı 

gerekçesinden hareketle, iyiliğin objektif bir nitelik olamayacağı itirazı da yöneltilmiştir. 

Fakat, McCloskey’in haklı bir şekilde belirttiği gibi iyiliğin bir nitelik olması onun bu 

duygusal etkisini açıklama konusunda sorun oluşturmaz. Çünkü değerli olduğuna hükmedilen 

bir şeye uygulanan her kelime, bu değerlendirme olgusundan dolayı duygusal bir kuvvete 

sahiptir. Bu duygusal kuvvetin kaynağı değerlendirme olgusunun kendisidir. Dolayısıyla, bir 

şeyin iyilik ahlâkî niteliğine sahip olduğunu söylemekle, o şeyin değerli olduğunu 

belirttiğimizden, onun bir takım olumlu duygular uyandırması normal olacaktır.904 

İyiliğin objektif bir nitelik olduğu görüşüne yönelik başka bir tiraz, iyilik ve ahlâkî 

gerekliliği eş anlamlı gören kişilerden gelmiştir. Bu kişilere göre iyiliğin bir nitelik olduğu 

görüşü, Hume’un, “gereklilik, olgudan çıkarılamaz” şeklindeki itirazına maruz kalacaktır. 

Hume’un bu itirazı aslında, daha önce geçtiği gibi, bir kıyasın öncüllerinde yer almayan bir 

kavramın sonuçta elde edilemeyeceği şeklindeki genel mantıksal tezin özel bir uygulaması 

olarak da değerlendirilebilir. Bu eleştiriye, McCloskey,  iyiliğin gereklilik ile 

özdeşleştirilmemesi gerektiğini savunarak cevap vermiştir. Ona göre İyiliğin, yapılması 

gerekli olduğu şeklinde hiçbir analitik zorunluluk yoktur. Dolayısıyla, olgu ve gereklilik 

hakkındaki boşluğun, olgu ve “iyi” arasında söz konusu olmadığı söylenebilir. Çünkü iyilik, 
                                                           
901 A.g.e., s.120. 
902 Strawson, “Ethical Intuitionism”, s. 190. 
903 McCloskey, a.g.e., s.120. 
904 A.g.e., s.121. 
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gereklilik gibi henüz varolmayan değil, varolan bir niteliktir. Bu durumda, ahlâkî çıkarım 

aslında iki olgusal durum arasındaki bir çıkarım olmaktadır.905 

H. Ahlâkî Niteliklerin Açıklayıcılık Değerinin Olmadığı Eleştirisi 

G.Harman gibi bazı düşünürler, genel olarak ahlâkî realizme eğer kendi başlarına 

ahlâkî olgular ve nitelikler olsaydı, onların ahlâkî alan dışındaki bir takım fenomenleri 

açıklamada etkilerinin olması gerektiğini, fakat onların böyle bir etkisinin olmadığını ileri 

sürerek karşı çıkmıştır. Bu konuda Harman, bir kediyi yakan serserilerin davranışının yanlış 

olduğuna hükmetmekle, bir deney esnasında atom dairesi içerisinde yeni bir elektronun 

bulunduğu yargısında bulunmak arasındaki farka dikkat çeker. Ona göre birinci durumdaki 

ahlâkî yargıyı açıklamanın en iyi şekli söz konusu olayın ahlâk alanına ait olmayan 

özelliklerine ve öznenin psikolojik tepkilerine başvurmaktır. Burada ahlâkî niteliğin söz 

konusu yargıda bulunmakta hiçbir etkisi yoktur. Hâlbuki ikinci durumdaki yargının en iyi 

açıklaması orada gerçekten yeni bir elektronun bulunmasıdır. Bu yargının açıklaması için 

öznenin psikolojik tepkilerine veya başka doğal niteliklere başvurmaya gerek yoktur.906 Buna 

göre ahlâkî olguları deneysel verilere dayalı olarak savunabilmek için ahlâkî olguların ahlâkî 

alana ait olmayan bazı olguları açıklayabilmesi gerekir. Yani nasıl ki her bir doğal olgunun bir 

sonucu, etkisi varsa, ahlâkî olguların da bir takım gözlemlenebilir, doğal sonuçlarının olması 

gerekir. Eğer ahlâkî olgular var olsaydı onların bir açıklayıcılık rolünün olması gerekirdi ki 

ahlâkî yargılarda bulunmayı açıklamak da bunlardan birisidir. Fakat ahlâkî olguların bu tür 

etkileri bu kadar açık değildir.907  

Harman’ın öncülüğünü yaptığı bu itiraz şu şekilde sistematik bir kanıta 

dönüştürülebilir:908 

I.  Eğer bir şey varsa ve onun varlığı en iyi realist bir şekilde yorunlanırsa, onun ahlâkî 

olmayan bir takım olguları açıklamada bağımsız nedensel etkilere sahip olması gerekir. 

II.  Ahlâkî olgular, bağımsız nedensel etkilere sahip değildir. 

III.  Öyleyse, ya ahlâkî olgular yoktur veya varsa da onların varlığı en iyi realist bir 

şekilde açıklanamaz. 

Bu kanıta karşı çıkmak için realist filozoflardan bazıları temel “açıklayıcılık kriterini” 

tamamen reddederken, bazıları ise ahlâkî olguların açıklama türünün diğer doğal olgulardan 

                                                           
905 A.g.e., s.121. 
906Gilbert Harman, The Nature Of Morality, New York 1977, ss.7-8.  
907  Miller, a..g.e., s.140; Sturgeon, “Ethical Intuitionism and Naturalism”, s.185; Darwall, a.g.e., s.24; Tropman, 
a.g.e., ss.108-109; Landau  and Cuneo,  Foundations of Ethics, s.329; Carson, a.g.e., s.194. 
908 Landau, “Ethics as Philosophy”, s.224; Terence Cuneo,  “Moral Facts as Configuring Causes”, Foundations 
of Ethics, An Anthology, Ed. Landau, Russ-Shafer and Terence Cuneo, Malden/USA 2007, s.353. 
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farklı olduğunu savunmuştur.909 Ahlâkî realizmi bu kanıta karşı savunmak için, birinci öncül 

veya ikinci öncüle karşı çıkmak mümkündür.  Birinci öncüle şu itirazlar yöneltilebilir: 

Bu öncüle göre bir şeyin varlığının tek ölçütü onun kendi başına deneysel bir etkiye 

sahip olmasıdır. Varlıklar âleminin tamamını böyle bir ölçütle sınırlandırmak çok mantıklı 

değildir. Shafer Landau’nun haklı bir şekilde belirttiği gibi böyle bir ölçüt kabul edildiğinde, 

varlıkların sınırı atomlar ve boşluktan ibaret kalacaktır. Bilimlerin kabul ettiği, fiziksel 

niteliklere dayanan fakat onlarla özdeş olmayan bir takım niteliklerin varlığı bile 

savunulamayacaktır. Çünkü gerçek anlamda sadece fiziksel nitelikler bağımsız nedensel 

etkilere sahiptirler. Hâlbuki fiziksel nitelikler dışında başka niteliklerin varlığı açıktır. Sonuç 

olarak deneysel nedensel etki testi, bizim varlıklar âlemimizden birçok şeyin varlığını 

reddetmeyi veya onları bir takım fiziksel niteliklere indirgemeyi gerektireceğinden çok mâkul 

değildir.910  

Shafer Landau’nun belirttiği gibi bu kanıtın birinci öncülü ahlâkî olguların, bizleri 

neyi yapmamız gerektiği konusunda yönlendiren “ gereklilik belirten (ahlâklı davranmayan 

kişi)” olgular olduğunu göz önünde bulundurularak da reddedilebilir. Çünkü gereklilik 

belirten olguların kendi başlarına bir şeylere nedensel etkide bulunması söz konusu değildir. 

Bunu gereklilik belirtme açısından ahlâka benzeyen, epistemolojik olguları göz önünde 

bulundurarak daha iyi anlayabiliriz. Epistemolojik olgular, bizim inançlarımızın doğruluğu 

hedeflediği sürece, neye inanmamız gerektiği ile ilgili olgulardır ve onların temel fonksiyonu, 

doğruluğa ulaşmada karşılanması gereken ölçütleri belirlemektir.(Örneğin, söz konusu 

bilginin mantıksal açıdan geçerli bir çıkarımla elde edilmesi gibi). Bizim hangi önermelerin 

doğruluğuna inanmamız gerektiğini söyleyen epistemolojik olgular da aynen ahlâkî olgular 

gibi nedensel etkilere sahip olmayabilirler. Fakat bu, onların varlığını reddetmeyi gerektirmez. 

Buradan nedensel etki testinin genel bir ontolojik test olarak başarısız olduğu, onun 

sınırlandırılması gerektiği, onun özellikle gereklilik belirten alana uygulandığında işe 

yaramadığı sonucu çıkmaktadır.911 Landau’ya göre deneysel etki testinin arkasında 

gerçekliğin bilimsel olarak doğrulanabilir alanla sınırlı olduğu şeklinde ontolojik bir ilke ve 

insanın sadece kendi tecrübeleri üzerinde etkisi olan veya bu tecrübeleri açıklamak için 

gerekli olan şeylere inanmakta haklı olduğu şeklinde epistemolojik bir ilke vardır. Fakat bu 

                                                           
909 Landau and Cuneo,  Foundations of Ethics, s.328. 
910 Landau, “Ethics as Philosophy”, s.225. 
 
911 A.g.m., ss.226-227. 
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iki ilke de kuşkuludur ve aslında bu ölçütün kendisi de bilimsel olarak doğrulanabilir 

olmadığından kendi kendisi ile çelişmektedir.912 

Bu kanıtın ikinci öncülü de çok sağlam değildir. Çünkü ahlâkî olguların, ahlâkî alana 

ait olmayan olguları açıklamada hiçbir etkisinin olmadığını ileri sürmek de doğru değildir. 

İndirgemeci olmayan naturalist bir realist anlayışın savunucusu olan Sturgeon, Harman’ın 

ahlâkî olguların ahlâkî inançları açıklamada hiçbir rolünün olmadığı şeklindeki tezine karşı 

çıkmıştır.  Bu konuda Sturgeon, Hitler örneğini verir. Ona göre Hitlerin yaptığı bütün 

kötülüklerin en iyi açıklaması onun gerçekten bozuk karakterli ve kötü ahlâklı olması olduğu 

gibi, onun bu şekilde bozuk karakterli olduğuna hükmedilmesinin en iyi açıklaması da onun 

gerçekten öyle olmasıdır. Eğer Hitler bozuk ahlâklı olmasaydı bu tür kötülükleri yapmazdı ve 

insanlar da onun hakkında bu yargıda bulunmazdı.913 Ona göre, Harman’ın verdiği örnekte 

çocukların davranışlarının yanlış olduğu inancının en iyi açıklaması, psikolojik olgulara 

başvurmak değil, objektif ahlâkî olguların varolduğunu kabul etmektir. Sturgeon’a göre bu 

inancın en iyi açıklamasının söz konusu psikolojik tepkiler olduğunu kabul etsek bile, bu 

hiçbir ahlâkî olgunun bulunmadığını değil, bunların indirgenebilir olgular olduğunu 

savunmayı gerektirir. Fakat ona göre bunun için de hiçbir gerekçe yoktur.914  

Ahlâkî olgulardan aynen bilimlerdeki deneysel etkilere benzer bir açıklayıcılık 

beklemek de yanlıştır. Ahlâkî olguların aynı zamanda eylemler için gerekçe sağlayıcı olgular 

olduğu göz önünde bulundurulduğunda insanların birçok tutum ve davranışının açıklamasının 

arkasında bu tür ahlâkî olguların olduğu görülecektir.915 Özellikle insanların bazı 

davranışlarını ve bazı sosyal olayları açıklayabilmek için ahlâkî olgulara başvurmak 

zorunludur. Yine insanların bir takım değerleri kavramak sonucunda hissettiği duygu ve 

tutumların en iyi açıklaması da değerlere başvurmakla mümkündür. Örneğin pişmanlık, 

vicdan azabı gibi duyguların arkasında bir şeyi çirkin, kötü vb. olarak değerlendirmek 

yatar.916 Bazı olguların ahlâkî olmayan bir takım olgularla açıklanması her zaman mümkün 

olmayabilir veya olsa da bunlar ahlâkî olguların yerini tutamaz. Sadece onlara ilave olmuş 

olurlar. Örneğin, hiç bir sebep olmadığı halde bir arkadaşına işkence yapan bir adamın bu 

tavrını onun ahlâksız olduğu, bozuk karakterli olduğu gibi ahlâkî olgulara başvurmadan 

açıklayamayız. Yine eğer bir toplumda genel refah seviyesi çok yüksek olmasına rağmen, bu 

                                                           
912 A.g.m., s.229. 
913 Sturgeon, “Moral Explanations”, s.345. Ayrıca Bakz. Cuneo,  “Moral Facts as Configuring Causes”, s.355; 
Carson, a.g.e., s.195. 
914 Sturgeon, a.g.m., s.337. 
915 Landau and Cuneo,  Foundations of Ethics, s.331. 
916 Gaut, “Justifying Moral Pluralism”, ss.143. 
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toplumda bazı insanlar açlık ve yoksulluk içerisinde yaşıyorlarsa bunun en iyi açıklaması o 

toplumun bazı ahlâkî değerlerden yoksun olmasıdır. Veya eğer bir toplumda yaşlı insanlar 

huzur evlerine veya yalnızlığa itiliyorsa, bunun sebebinin en iyi açıklaması toplumdaki ahlâk 

yapısının çıkar üzerine dayanması, dolayısıyla iş üretemeyenlerin gereksiz görülmesi, 

insanların bir takım yaşamsal zevklerini, ahlâkî sorumluluklarının önüne almasıdır.917 Ahlâkî 

olguların bu açıklayıcılığını, onların olmaması varsayımsal durumu ile karşılaştırarak daha iyi 

anlayabiliriz. Örneğin, arkadaşına işkence yapan kişi eğer bir takım ahlâkî değerlerden yoksun 

olmasaydı böyle davranmazdı. Dolayısıyla onun bu davranışının arkasında onun 

ahlâksızlığının veya ahlâkî duyarlılıktan yoksunluğunun olduğunu söyleyebiliriz.918  

Ayrıca, Darwall’ın haklı olarak belirttiği gibi bizim inançlarımızdan bağımsız olan 

ahlâkî olguların varlığının bizim ahlâkî konulardaki akıl yürütme tarzımız, tartışma 

yöntemimiz gibi ahlâkî alana ait olmayan bir takım olguları açıklayabilmesi de ahlâkî 

olguların açıklamasal bir etkisi olarak değerlendirilebilir. Nasıl ki bilimde bir takım bireysel 

olayları açıklamak için genel teorilere başvuruluyor ve teorinin söz konusu olayı 

açıklayabilme becerisi onun lehinde bir kanıt oluşturuyorsa aynı şey ahlâk alanında da 

geçerlidir. Örneğin bireysel bir yalan söyleme eyleminin yanlışlığı, yalan söylemenin yanlış 

olduğu genel ilkesi ile açıklanabilir ve tersinden düşünecek olursak bireysel durum, genel ilke 

lehinde bir kanıt oluşturur. Yani ahlâkî olguların, kendi içerisinde bir açıklayıcılık rolü söz 

konusudur.919 

Darwall’a göre ahlâkî olguların açıklayıcılık değerinin olmadığı şeklindeki bu itiraz, 

bilimsel bir teori ile ahlâk arasındaki ilişkiyi tam olarak kavrayamamaktan 

kaynaklanmaktadır. Bu itiraza göre nasıl ki bilimde bir takım genel teoriler, bireysel 

durumları açıkladığında veya bizim tecrübelerimizi, duyumlarımızı açıkladığında doğru 

oluyorsa, ahlâkın da böyle olması gerekir. Hâlbuki bilim alanı ve ahlâk alanı arasında çok 

önemli bir fark vardır. Bilimde teoriler reel dünya ile örtüşmesi sayesinde doğrulanır. Ahlâk 

alanında ise ahlâk alanının kendisine has ahlâklı davranmayan kişi karakteristiğinden dolayı, 

bu şekilde reel dünya ile örtüşme yerine ideal olan ahlâkî doğruluğa göre olguları 

değerlendirme ve hatta değiştirme durumu söz konusudur. Dolayısıyla ahlâkî inançların 

doğruluğuna güvenmek için onların olgusal dünya tarafından sağlanan bir süreçle 

doğrulanması gerektiğini düşünmek hatalıdır. Aksine ahlâkî bir inancın doğruluğuna 

                                                           
917  Brink, a.g.e., ss.187, 193; Landau and Cuneo,  a.g.e., s.330. 
918 Miller, a.g.e., ss. 144-145. 
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güvenmek, onun bizim kendimizi, isteklerimizi veya dünyayı kendilerine göre değiştirmemiz 

gereken ilkelerle uyuşup uyuşmadığı ile ilgilidir.920 

 

İ. Ahlâkî Niteliklerin Doğal Niteliklere Bağlı Olduğu Fikrine Yönelik Eleştiriler 

 Ahlâkî niteliklerin doğal niteliklere bağlı olduğu görüşüne de bazı eleştiriler 

yapılmıştır. Örneğin, Blackburn’e göre, C’nin ahlâkî açıdan yanlış bir eylem ve D’nin de 

C’nin bağlı olduğu doğal niteliklerin bütünü olduğunu varsayarsak. (i) “Eğer C,  D’ye sahipse 

yanlıştır.” Öncülü sentetiktir, çünkü eğer ahlâkî nitelikler doğal niteliklerle özdeş değilse,  

onların arasında zorunlu bir ilişki olamaz. (ii) “Eğer C, D’ye sahip ve yanlışsa o zaman, D’ye 

sahip olan her şey yanlıştır.” öncülü ise analitik olacaktır. Yani bir kişi C’nin D’ye sahip olsa 

da yanlış olmadığını kabul edebilir, fakat “C’nin D’ye sahip ve yanlış olduğunu, fakat 

bütünüyle aynı doğal D niteliklerine sahip bir şeyin yanlış olmadığını” tutarlı bir şekilde kabul 

edemez. Fakat eğer ahlâkî yanlışlık C’nin doğal niteliklerinden çıkmayan, onların dışındaki 

bir nitelikse bu durumda aynı doğal niteliklere sahip oldukları halde biri ahlâkî açıdan iyi 

diğeri kötü olan iki objenin bulunması mümkün olacaktır. Fakat bu durumda iki önerme 

tutarsız olacaktır. Çünkü bireysel örneklerde ahlâkî niteliklerin doğal niteliklere bağlılığı 

apriori değilken, onun ikinci önermedeki gibi zorunlu hale gelmesi çelişkili olacaktır ve realist 

görüşü savunan bir kişi bunu açıklayamayacaktır.921 Blackburn, ayrıca ahlâkî niteliklerin 

doğal niteliklere bağlılığı ilişkisini gizemli bulduğundan, böyle bir ilişkiyi açıklayamamanın 

realistler için ortaya çıkardığı sorundan hareketle anti-realist, yansıtmacı (projectivist) bir 

anlayışı benimsemek gerektiğini savunmuştur.922 

Bu itiraz şu şekilde sistematik bir kanıta dönüştürüldüğünde daha iyi anlaşılacaktır923:  

I. Ahlâkî bir nitelik olan A niteliği ile doğal bir nitelik olan D niteliği arasında zorunlu bir 

ilişki yoktur. 

II.  Öyleyse bir durumun D niteliğine sahip olup A niteliğine sahip olmaması mümkündür. 

III. Yine bir durumun hem D niteliğine hem de A niteliğine sahip olması da mümkündür. 

IV. Buna göre bir dünyanın hem D niteliklerine sahip olan hem de A niteliğine sahip olan bir 

durumu ve aynı zamanda D niteliğine sahip olan ama A niteliğine sahip olmayan bir durumu 

içermesi mümkündür. 

                                                           
920 A.g.e., s.38. 
921 Simon Blackburn,  “Supervenience Revisited”, Foundations of Ethics, An Anthology, Ed. Russ-Shafer Landau 
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V. Fakat “ahlâkî niteliklerin doğal niteliklere bağlı olması” ilkesine göre, bir dünyanın hem D 

ve A niteliklerinin ikisine de sahip olan hem de D’ye sahip olduğu halde A’ya sahip olmayan 

durumları içermesi imkânsızdır. 

VI. Öyleyse 1.öncül yanlıştır. 

Buna göre ahlâkî niteliklerin doğal niteliklere bağlı olduğu fikrini savunmak için 

I.öncülü reddedip, ahlâkî olmayan nitelikler ile ahlâkî nitelikler arasında zorunlu bir ilişkinin 

bulunduğunu savunmak gerekir. Fakat bu durumda böyle bir zorunlu ilişkinin naturalist 

indirgemeciliği gerektirip gerektirmediği sorusu ortaya çıkmaktadır. Sezgici görüşün 

savunucularından Russ Shafer’e göre bu durum naturalist indirgemeciliği gerektirmez. Ona 

göre ahlâkî bir nitelikle doğal bir nitelik arasında iki farklı zorunluluk ilişkisi düşünülebilir: 

(a) Zorunlu olarak eğer bir şey D (doğal nitelikler) ise o A(ahlâkî nitelik) dır. (b)  Zorunlu 

olarak eğer bir şey A ise o, D’dir. İndirgemeci bir teori bu iki ilişkinin de doğruluğunu 

savunacaktır. Fakat indirgemeci olmayan birisi bu ilişki türlerinden birisini diğerini kabul 

etmeden kabul edebilir ve indirgemeci olmayan bir kişi (a) yı savunacaktır. Buna göre doğal 

niteliklerin belirli bir bileşkesi zorunlu olarak belirli bir ahlâkî niteliği gerektirir. Fakat bu 

ahlâkî niteliğin başka doğal nitelik bileşkeleri tarafından da gerçekleştirilmesi mümkündür. 

Bu kabulle doğal nitelikler açısından bütünüyle özdeş olan iki durumun ahlâkî nitelik 

açısından da özdeş olması şeklindeki bağlılık ilişkisi de açıklanmış olacaktır.924 

 Ayrıca sezgiciliğe karşı yöneltilen yukarıdaki kanıtta I. öncülün analitik olmaması 

kabul edilebilir. Fakat II. öncül, ahlâkî niteliklerin doğal niteliklere bağlı olması ilkesinden 

çıkar ve onun sentetik zorunlu bir doğru değil de analitik zorunlu bir doğru olduğu açık 

değildir. Fakat onun analitik olduğunu varsaysak bile, bu olgunun anti-realist açıklaması 

bizim ahlâkî eylemleri onların doğal nitelikleri üzerinde onayladığımız veya yasakladığımız 

şeklinde olacaktır.925 Fakat burada aynı doğal niteliklere sahip iki şeyden birisini onaylarken 

diğerini onaylamamak için hiçbir gerekçe olmayacaktır. Burada Blackburn, sadece bu tür bir 

tutumun ahlâkî açıdan uygunsuz olduğu yanıtını verecektir ki bu yeterli bir cevap 

olmayacaktır. Dolayısıyla realistin açıklamasının daha makul olduğu söylenebilir.926 

 Bazı düşünürler ahlâkî niteliklerin doğal niteliklere bağlı olması fikrinin ahlâkın 

indirgenemezliği fikri ile uzlaşmasının zor olduğunu ileri sürmüştür. Buna göre bir şeyi iyi 

kılacak birçok nitelik olacaktır. (M1,M2,M3…) Ve bu niteliklere sahip olan her şey de iyi 

                                                           
924 A.g.e., s.436.  
925 Frank Jackson, “The Supervenience of the Ethical on The Descriptive”, Foundations of Ethics, An Anthology, 
Ed. Russ-Shafer Landau, and Terence Cuneo), Blackwell Publishing Ltd. 2007, Australia,  İçerisinde, s.449. 
926 Huemer, a.g.e., s. 206; Landau and Cuneo,  a.g.e., s.437. 
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olacaktır. İyi olan bir şeyin iyi olması için bu niteliklerden en azından birisine sahip olması 

zorunlu olacaktır. Bu durumda tam olarak aynı şeye uygulanan “iyilik” ve M1, M2 vb. olmak 

üzere iki yüklem olacaktır. Fakat ahlâkî sezgiciler, doğal ve doğal olmayan şeklinde iki ayrı 

niteliğin bulunduğunu ve iyinin bu doğal olmayan niteliğe referansta bulunduğunu kabul 

etmektedirler. Bu itiraza göre bir kelimenin referansı kullanım tarafından belirlenir ve burada 

iyi ve M1,M2 vb. nitelikleri aynı kullanıma sahiptir. Dolayısıyla iyinin naturel olmayan bir 

niteliğe referansta bulunduğunu nereden biliyoruz? Ahlâkî sezgiciler buna şu şekilde cevap 

verebilir: Huemer’in belirttiği gibi bir kelimenin referansı sadece onun ne için kullanıldığı 

tarafından değil, ayrıca en azından kısmen konuşmacının niyetleri tarafından da belirlenir. 

Belirli ahlâkî olaylar üzerinde düşündüğümüz zaman, sezgisel olarak onların doğal niteliklere 

ek olarak, değersel bir niteliğe sahip olduğunu görürüz ve iyi kelimesinin referansının bu 

naturel olmayan nitelik olduğunu söyleyebiliriz.927 

 Mackie, neredeyse bütün ahlâkî realistlerin kabul ettiği, ahlâkî niteliklerin ahlâkî 

olmayan niteliklere bağlı olduğu fikrini de gizemli bulur. O, ahlâkî olgular ile naturel olgular 

arasındaki ilişkinin mantıksal veya semantik bir gerektirme olamayacağını, bu ilişkinin sırf 

birlikte ortaya çıkma şeklinde de olmayacağını dolayısıyla bu ilişkinin belirsiz olduğunu ve 

bizim bu ilişkiyi sezgisel olarak kavramamızın da gizemli olduğunu ileri sürer. Ona göre bu 

ilişkinin makul bir açıklaması olmadığına göre en makul tavır, dünyanın yapısında doğal 

niteliklerin üzerinde hiçbir ahlâkî nitelik veya olgunun bulunmadığını kabul etmektir.928 Fakat 

Mackie, burada aslında sadece bu ilişkinin ne türden olmadığını ortaya koymaktadır. 

Dolayısıyla onun bu itirazı bir niteliğin başka bir niteliğe bağlı olduğu fikrini reddetmek için 

bir gerekçe gibi gözükmemektedir. Eğer burada problemin bu ilişkinin tam olarak 

tanımlanamaması anlamında bir tuhaflık olduğu ileri sürülürse, buna cevap olarak daha önce 

geçtiği gibi, bir şeyin tam olarak bilinememesinin o şeyin varlığını reddetmeyi gerektirmediği 

ileri sürülebilir.929 Ayrıca, S.Lake’in belirttiği gibi bu iki farklı nitelik arasındaki ilişkiyi bir 

şeyin doğal niteliğinin, o şeyi yapmaya veya yapmamaya yönelik gerekçe vermesi anlamında 

bir ilişki olarak anladığımızda bu ilişkinin daha anlaşılır bir hale geleceği söylenebilir. 

Örneğin bir eylemin sebepsiz yere acı çektirme niteliğinde olması ve onun ahlâkî açıdan 

yanlış olması arasındaki ilişki, bir eylemin “gerekçesiz yere acı verici” olmasının ondan uzak 

durmak için haklı kılıcı bir gerekçe verdiği şeklindeki bir ilişki olarak anlaşılabilir.930 

                                                           
927 Huemer, a.g.e., s. 207. 
928 Mackie, Ethics, s.41; Landau and Cuneo,  a.g.e., s.433. 
929 Huemer, a.g.e., s.202. 
930 Lake, Ethical Intuitionism, s.15. 
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J. Ahlâkî Sezgiciliğe Yönelik Evrimci İtiraz 

Naturalist eğilimli bazı düşünürler evrimci teorinin bizim ahlâkî inançlarımızı 

açıklayabilme yeteneğinin, ahlâkî sezgiciliğin temellerini sarstığını ileri sürmüşlerdir. 

Sosyobiyolojistler veya daha yaygın ismiyle “evrimci psikologlar” ahlâkî davranış ve inançlar 

hakkında evrim teorisi açısından açıklamalar sunmuşlardır. Onların karşılaştığı ana problem, 

evrimin genellikle bireyin sırf kendi varlığını devam ettirmesinin bencilliği gerektirmesinden 

dolayı, bizim neden kendi çıkarlarımızdan fedakârlık yaparak başkalarına yardım etmemiz 

gerektiğini açıklama problemi olmuştur. Huemer’e göre bu problemi çözmek için evrimciler 

tarafından sunulan bazı açıklamalar şunlardır931: 

a.  Akraba Seleksiyonu: Buna göre, bizim kendi aile üyelerimize veya akrabalarımıza 

yardım etmemizin sebebi, bütün aile bireylerinin aynı genleri taşıması, dolayısıyla ailesinden 

bir kişiye yardım eden birisinin aynı zamanda kendi genlerinin üretiminin artırılmasına katkı 

sağlıyor olmasıdır. 

b.  Karşılıklı Fedakârlık: Bu açıklamaya göre başkalarına yardım etmemizin sebebi, 

bunun onların da bize yardım etmelerini sağlayacağına yönelik karşılıklı çıkar beklentisidir. 

Buna karşılık olarak başkalarına zarar vermek de onların bize zarar vermek istemelerine sebep 

olacaktır. Dolayısıyla başkalarına zarar vermekten kaçınmak gerekir. 

c. Şöhretin Etkisi: Bu açıklamaya göre, bizim diğer kişilere karşı nazik, iyi 

davranmamızın sebebi, böyle yapmanın diğer insanların bizi iyi birisi olarak görmelerine 

böylece toplumda şöhretimizin artmasına katkı sağlamasıdır. Böylece bu kişi her durumda 

toplumun desteğini kazanmış olacaktır. Aksine diğer insanlara karşı sert, kötü davrananlar ise 

toplum tarafından yalnız bırakılacaktır. 

 Huemer’e göre evrimci psikologlar, insanların neyi yapmaları gerektiğine karar 

vermeden önce, yukarıdaki akıl yürütmelere giriştiklerini ileri sürmezler. Fakat onlar bu 

açıklamaların, diğer insanlara yardım etmeye yönelik duyguların nasıl bir üretimsel ve 

evrimsel değere sahip olduğunu gösterdiğini düşünürler. Fakat, Huemer’in haklı bir şekilde 

belirttiği gibi ahlâk hakkındaki bu tür evrimci açıklamalar, bizim ahlâkî inanç sistemimizde 

radikal değişiklikler yapmamızı gerektirecek şekilde etkili değildirler. Bu evrimci 

açıklamaların etkili olması için, bütün ahlâkî sezgilerimizin ayrı ayrı evrimsel bir 

açıklamasına girişmek gerekecektir. Bu mümkün olsa bile bu tür bir açıklamanın zorlayıcılığı 

                                                           
931

 Huemer, a.g.e., s. 214 
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olmayacaktır. Çünkü bu tür zorlamalarla her şeyin evrimci bir açıklaması verilebileceğinden 

bu açıklamaların objektif bir kabul edilebilirlik değeri söz konusu değildir.932 

 Huemer’e göre evrimci psikologlar evrimle ahlâkî davranışları bu şekilde 

uzlaştırdıklarını düşündüklerinden, ahlâkî sezgiciliğe yönelik olarak üç farklı kanıt ileri 

sürmüşlerdir. Bu kanıtlardan birincisi, hiçbir objektif değerin olmadığını, son ikisi ise objektif 

değerler olsa bile, onlar hakkında bilgi sahibi olma ve onlara uygun davranmanın imkânsız 

olduğunu savunmaya yöneliktir: 

 1.  Sosyobiyoloji her hangi bir objektif değerin varlığına başvurmadan ahlâkî inaçları 

açıklayabildiğinden, bu tür objektif değerlerin varlığını ileri sürmeye gerek yoktur. Onların 

her hangi bir ahlâkî olguyu açıklamada faydası olmadığından onlarsız bir teori daha basit ve 

işlevsel olacaktır. Ayrıca, ahlâkî inançlar duygulara başvurarak ve bu duygular da evrimsel 

gelişimle açıklanınca ahlâkî sezgilere ve onları bilmeye yönelik özel bir yetiye de gerek 

kalmayacaktır. 

 2.  Objektif değerler olsa bile, doğru ahlâkî inançların evrimsel gelişimi ve üretimi 

artıracağı konusu açık değildir. Örneğin, diğer bilgi kaynakları açısından düşünecek olursak, 

görme yeteneğini kaybeden bir bireyin hayatta kalma şansı çok azdır. Fakat ahlâkî sezgilerin 

evrim için bu tür bir anlamının olduğu söylenemez. 

 3. Evrimin, bireyin kendisi ve akraba grupları lehinde davrandığı ve tavır aldığına dair 

güçlü kanıtlar vermesinden dolayı, objektif ahlâkî doğruların varlığını kabul etsek bile, ahlâkî 

inançların sosyobiyolojik açıklaması, bizim ahlâkî inançlarımızın güvenilir olmadığına 

inanmak için gerekçeler verir. Evrim bizim ahlâkî tutumlarımızı, gerçekten ahlâkî olarak 

doğru olanın ne olduğuna bakmaksızın, üretimi artıracak davranışa doğru yönlendirecektir.933 

 İlk olarak birinci eleştiride varsayıldığı gibi ahlâkî sezgicilerin, ahlâkî doğruların 

bilgisi için özel bir yetiyi varsaydıklarını söylemenin yanlış olduğu daha önce belirtilmişti. 

Sezgicilerin anladığı şekliyle ahlâkî sezgi ile matematik sezgi arasındaki tek fark, aynen masa 

algısı ve çiçek algısı arasındaki fark gibi sadece içerik farkıdır. Zîra, biz matemetiksel 

doğruları hangi yetiyle biliyorsak bazı temel ahlâkî ilkeleri de aynı yeti ile biliyoruz demektir. 

Dolayısıyla sezgicilerin tezlerinin kabul edilmesi zor, tuhaf tezler olduğu iddiası, daha önce 

de geçtiği gibi sağlam değildir. İkinci eleştiri ile ilgili olarak da, Huemer’in belirttiği gibi 

örneğin, insanlar bir kere görme yeteneğine sahip olunca, görülebilecek her şeyi onları 

görmek yararlı da olsa zararlı da olsa görürler. Aynı şekilde aklı belirli bir seviyeye ulaşınca 

                                                           
932 A.g.e., s. 214. 
933 A.g.e., s. 215. 
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akılla bilinebilir şeyleri de onların fayda veya zararına bakmaksızın bilirler. Dolayısıyla ahlâkî 

ilkeleri bilmek için onların insan gelişimi açısından faydalı olması gerekmez. Ayrıca, 

harhangi başka bir bilgi dalının olduğu gibi, ahlâk teorisinin de yanlış olduğu konusunda ciddi 

kanıtlar olan, evrim teorisi tarafından doğrulanma zorunluluğu yoktur. Eğer böyle olsaydı, 

evrim teorisinin doğruluğunu öngördüğü şeyler dışındaki bütün bilgiler yanlış olacağından, 

evrim teorisinin doğruluğunu bilmeden hiçbir şeyi bilmek mümkün olmazdı. Hâlbuki bizim 

bazı ahlâkî inançlarımız onların sosyobiyolojik açıklamalara uygun düşmesinden veya bazı 

doğal olguları açıklayabilmesinden bağımsız olacak şekilde, temellendirmeye ihtiyacı 

olmayan inançlardır. Dolayısıyla, anti-realizmi savunan birisinin, realizme karşı, 

sosyobiyolojinin insanların ahlâkî bilgiye sahip olmalarını öngörmediğini ileri sürmesi 

mantıklı değildir. Bu aynen aynı gerekçeyle aritmetiği reddetmek kadar saçmadır.934 

 Buna ilaveten, ahlâkî ilkelerin büyük ölçüde insanlar arasındaki ilişkilerde bir düzeni 

ve adaleti sağladığı, toplumsal barışa hizmet ettiği göz önünde bulundurulursa, ahlâkî ilkelerin 

insan türünün gelişimi açısından faydasının olmadığı varsayımına dayanan evrimci ikinci 

itirazın çok sağlam olmadığı söylenebilir. Ahlâkın tek ve temel amacı sırf insanın yaşamsal 

değerlerini yükseltmek olmasa da, ahlâk ilkelerine uyulan bir toplumun, insanın yaşamsal 

değerlerini geliştirmesi için daha uygun olduğu konusunda hiçbir kuşkunun olmaması 

gerekir.935 Bu açıdan bakıldığunda evrimciler tarafından yöneltilen üçüncü eleştiri de 

cevaplandırılmış olacaktır. Çünkü ahlâkî eylem aynı zamanda yararlı, mutlu kılıcı bir eylem 

olduğundan evrimci bakış açısından da onun istenmesi ve uygulanmasının gerekli olduğu 

söylenebilir. 

K. Sezgicilerin Yeni Bir Şey Söylemediği Eleştirisi ve Sezgicilerin Tezlerinin Radikal 
Olduğu Eleştirisi 

Sezgiciliğe yönelik yaygın olarak ileri sürülen bir başka eleştiri de, onun sırf sağduyu 

ahlâkını listelemekten öteye geçemediği, onun orijinal bir şey söyleyemediği şeklinde 

olmuştur. Fakat bu eleştiri de özellikle felsefî sezgicilik diye isimlendirilen sezgicilik için 

geçerli değildir. Örneğin Sidgwick dogmatik sezgicilik diye isimlendirdiği sezgicilik türünü 

sağduyu ahlâkının ilkelerinin ötesine geçmediği gerekçesiyle reddeder.936 Sidgwick ve Ross 

gibi felsefî bir sezgicilik anlayışını benimseyen filozoflar, sırf genel kabul görmüş ahlâk 

ilkelerinin listelenmesinden ziyade bu sağduyu ahlâkının arkasında yer alan, onları 

temellendiren daha az sayıda, daha genel, apaçık ahlâkî ilkeleri tespit etmeye çalışmışlardır. 

                                                           
934 A.g.e., s. 216. 
935 A.g.e., s. 219; Pojman, Ethics, s. 17-18. 
936 Sidgwick, a.g.e., s.101. 



249 

 

Bu anlamdaki sezgilerin insanların günlük ahlâkî yargılarını en genel ve doğrulukları apaçık 

olan ahlâkî ilkelere başvurarak açıklama ve temellendirmeye yönelik teorik bir işlevinin 

olduğu söylenebilir.937 Dolayısıyla sezgiciliğin sırf sağduyu ahlâkını listelemekten öteye 

geçemediği şeklindeki eleştiri pek yerinde değildir. 

Ahlâkî sezgiciliğe yöneltilen genel itirazlara bakıldığında bunlardan bir kısmı, onun 

son derece basit ve aslında yeni bir şey söylemeyen bir “sağduyu ahlâkından” ibaret olduğunu 

ileri sürerken, diğer bazı kişiler sezgiciliğin çok aşırı metafizik ve epistemolojik tezler ileri 

sürdüğünü iddia etmişlerdir. Fakat bu iki itirazın her ikisinin aynı anda doğru olamayacağı 

açıktır. Sezgiciliğin sağduyu ahlâkının ilkelerini sıralamaktan başka bir şey olmadığı 

şeklindeki birinci eleştiri, yukarıda belirtildiği üzere haksızdır. Çünkü sezgiciliği savunan 

düşünürlerin sadece sağduyusal ahlâk ilkelerini sıralamakla yetindiklerini söylemek doğru 

değildir. İkinci eleştiri ile ilgili olarak, sezgicilerin çoğunluğunun uzlaştığı temel tezler olan, 

bilişselcilik, realizm, ahlâkî niteliklerin naturalist olmayan nitelikler olduğu tezi ve bazı temel 

ahlâkî ilkelerin doğrudan doğruya kavranılabileceği tezleri son derece makul tezlerdir. Çünkü 

ahlâkî ifadelerin doğrulanabilir veya yanlışlanabilir inançları belirttiği, bir şeyin iyi olduğuna 

inanmanın ona bir “iyilik” niteliği atfetmek olduğu gayet açıktır. Yine ahlâkî niteliklerin 

doğal niteliklere dayansa da onlarla özdeş olmadığı fikrinin de, “açık soru” kanıtını ve 

doğalcılığa yöneltilen diğer kanıtları göz önünde bulundurduğumuzda daha savunulabilir 

olduğu görülecektir. 938 Dolayısıyla her ne kadar bu tezlerin detayları ve diğer tezler sebebiyle 

sezgiciliği eleştirmek haklı ise de onun bütünüyle reddedilmesi haklı değildir. Sezgiciliğe 

yöneltilen yukarıdaki itirazları ve sezgici düşünürler tarafından onlara verilen cevaplar göz 

önünde bulundurulursa bu yargının doğruluğu daha da kuvvetlenecektir. 

Sonuç olarak ahlâkî sezgiciliğe yöneltilen yukarıdaki eleştirileri genel olarak ele 

aldığımızda bu eleştirilerden birçoğunun naturalizm, materyalizm, pozitivizm, rölativizm gibi 

belirli felsefî görüşlerin veya dünya görüşlerinin önceden doğru kabul edilmesi zemininde 

yapıldığını söylemek mümkündür ve bu durum söz konusu eleştirilerin objektif olmadığını 

gösterir. Çünkü bu eleştirilerin haklı olduğunun ortaya konulması için her şeyden önce bu 

eleştirilerin arkasındaki felsefî kabul ve dünya görüşlerinin temellendirilmesi gerekir. Bu ise 

son derece zor ve uzun bir uğraşıdır. Ayrıca sezgiciliğe yöneltilen eleştirilerin birçoğu bu 

teorinin eksik veya yanlış anlaşılmasına dayanmaktadır. Dolayısıyla bu durum söz konusu 

eleştirilerin güvenilirliğini azaltacaktır. Son olarak yukarıda gördüğümüz gibi sezgiciliğe 

                                                           
937 McNaughton,  “An Unconnected Heap of Duties”, Ethical Intuitionism Re-evalutions, Ed.P. Stratton-Lake, 
New York 2002, s.78. 
938 Lake, Ethical Intuitionism, ss.1, 4. 
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yöneltilen ciddi eleştirilerin birçoğuna, modern dönemdeki sezgiciler tarafından cevaplar 

verilebilmiştir. Dolayısıyla yukarıda sunulan eleştirilerin sezgici meta-etik teorinin temel 

tezlerinin reddedilmesi için yeterli olmadığı onun diğer meta-etik teoriler arasında 

savunulabilirliğine zarar vermediği söylenebilir. 

Fakat, sezgici teorinin temel tezlerinin sağlamlığına rağmen sezgici teorinin 

savunucularının bu tezlerin açıklanması ve bunların detaylandırılması konusunda daha açık 

olmaları gerektiği söylenebilir. Garner ve Rosen’in da belirttiği gibi ilk olarak sezgiciler 

ahlâkî niteliklerin metafizik statüsü konusunda daha açıklayıcı ve net bilgiler sunmaları 

gerekir. İkinci olarak sezgiciler tarafından sezgisel bilgi anlayışı genellikle direk betimlemeler 

yerine daha çok benzetme ve karşılaştırmalarla anlatılmaya çalışılmıştır. Sezgicilerin, 

doğrudan bilgi hakkında daha net bilgiler vermeleri gerekir. Üçüncü olarak ahlâkî sezgicilerin 

ahlâkî yargıların eylem için gerekçe ve güdüleme sağladığı görüşünü desteklemeleri için, 

ahlâkî yargıları diğer yargılardan ayıran özellikleri daha detaylı bir şekilde belirlemeleri 

gerekir.939 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
939 Garner and Rosen, a.g.e., s.304. 



251 

 

 

 

SONUÇ 

 “Etiğin felsefesi” olarak tanımlanan “meta-etik” özellikle 20.yüzyıldan itibaren kendi 

başına bir sorgulama alanı olarak ortaya çıkmış bir felsefî disiplindir. Bu disiplinin kendi 

başına sistematik bir sorgulama alanı olarak ortaya çıkmasında Moore ve genel olarak analitik 

felsefe geleneğinin büyük etkisi olmuştur. Bu geleneğin özellikle felsefî soruları net bir 

şekilde ortaya koyup her soruyu ayrıntılı bir şekilde tahlil ettikten sonra cevaplamaya girişme 

şeklindeki genel yaklaşımı, ahlâk hakkındaki felsefî problemlere de bu şekilde yaklaşma 

eğilimini canlandırmıştır. Böylece her ne kadar 20. yüzyıldan önce de filozoflar ahlâk 

hakkındaki meta-etik sorunlarla ilgilenmişlerse de bu yüzyılda ahlâk hakkındaki sorular daha 

net bir şekilde ortaya konulmuş ve bu alandaki çalışmalar genel olarak “kural koyucu (ahlâklı 

davranmayan kişi) etik” ve “meta-etik” olarak iki alana ayrılmıştır. Kural koyucu etik 

çalışmaları, “ hangi şeyler değerlidir?”, “bir şeyi değerli kılan nedir?”, “hangi eylemler 

doğrudur?”, “eylemleri doğru kılan nedir?” gibi sorulara cevap aramış ve bu alanda ortaya 

çıkan teoriler genel olarak sonuççu teoriler, deontolojik teoriler ve erdem etikleri gibi değişik 

sınıflara ayrılmıştır. Bu tür ahlâklı davranmayan kişi etik teorileri geliştirilirken “iyi nedir?”, 

“iyi kelimesinin bir anlamı var mıdır”, “iyilik bir nitelik midir?” vb. soruları üzerinde yeni bir 

sorgulamaya girişmeksizin bu sorulara belirli cevaplar, bilinçli veya bilinçsiz bir şekilde, 

varsayılmıştır. İşte meta-etik bu varsayımların sorgulanması ile ön plana çıkmıştır ve onun 

“etiğin felsefesi” veya “etiğin temelleri hakkında sorgulama” olarak isimlendirilmesinin 

sebebi budur. Buna göre meta-etik, etiğin temelleri olan iyilik, gereklilik, değer gibi temel 

niteliklerin doğası, bu niteliklere referansta bulunan kelimelerin anlamı, bu kavramlarla 

kurulan yargıların mantıksal statüsü ve bunlarla ilgili diğer problemlerle ilgilenen bir 

sorgulama alanıdır. Bu sorgulama alanının en önemli problemleri özetle şu şekilde 

belirlenebilir: (1) Ahlâkî niteliklerin realitesi ve objektifliği problemi. (2) Ahlâkî niteliklerin 

ontolojik statüsü ve ahlâkî niteliklerle ahlâkî alana ait olmayan niteliklerin ilişkisi 

problemi.(3) Ahlâkî bilgininin imkânı ve mâhiyeti problemi. (4)Ahlâkî kavramların ve 

yargıların anlamı ve mantıksal statüsü problemi. (5)Ahlâkî yargılar ve inançlarla ahlâkî eylem 

arasındaki ilişki problemi. 
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 Ana hatlarıyla bu şekilde belirlediğimiz meta-etik sorulara verilen cevaplar 

çerçevesinde ortaya çıkan meta-etik teoriler, özellikle birinci soru merkeze alınarak genel 

olarak realist teoriler ve anti-realist teoriler şeklinde iki gruba ayrılmıştır. Buna göre ahlâkî 

olgu ve niteliklerin objektif bir gerçekliğe sahip olduğunu ve objektif ahlâkî doğruların 

bulunduğunu kabul eden teorilere realist teoriler, bu öncülleri kabul etmeyen teorilere ise anti-

realist teoriler ismi verilmiştir. Meta-etik alandaki realist teoriler arasında naturalizm ve 

ahlâkî sezgicilik yer alırken anti-realist teoriler arasında sübjektif teoriler, bilişselci olmayan 

teoriler ve nihilizm yer almaktadır.  

İkisi de realist bir anlayışı benimseyen naturalizm ve sezgicilik arasındaki iki temel 

ayrım noktası, onların yukarıdaki meta-etik problemlerden “ahlâkî niteliklerin ontolojik 

statüsü” ve “ahlâkî bilginin mahiyeti” problemlerine vermiş oldukları cevaplardan 

kaynaklanmaktadır. Bu sorulardan birincisine cevap olarak naturalistler ahlâkî niteliklerin 

bütünüyle doğal niteliklere indirgenebileceğini, doğal niteliklerin üzerinde kendi başlarına 

ahlâkî olgu ve niteliklerin bulunmadığını savunmuşlardır. Naturalistler bu ontolojik tezleriyle 

uyumlu bir şekilde ahlâkî bilginin de tüm naturel olguların tek bilgi kaynağı olan deney ve 

gözlemden ibaret olduğunu, ahlâkî yargıların da aynen doğal olgular hakkındaki yargılar gibi 

deneysel bir şekilde doğrulanabileceğini savunmuşlardır. İşte naturalistlerin bu tezlerine karşı 

sezgiciler, ahlâkî niteliklerin ontolojik statüsü ile ilgili olarak onların doğal niteliklere bağlı 

fakat onlara indirgenemez, kendi başlarına bir tür olan nitelikler olduğunu savunmuşlardır. Bu 

kabulün bir sonucu olarak sezgiciler söz konusu bu naturel olmayan niteliklerin bilgisi 

konusunda deneysel bilgi anlayışını reddetmişler ve temel ahlâkî değerlerin ve doğruların 

sezgisel bir şekilde bilinebileceğini savunmuşlardır. Bu teori ismini de böyle bir ahlâkî bilgi 

anlayışını kabul etmesinden dolayı almıştır. Sezgiciler, “sezgi” ifadesini bir doğrunun 

doğrudan doğruya, apriori olarak kavranması anlamında kullanmışlardır. 

 Realist teorilere karşıt olarak anti-realist teoriler objektif ahlâkî olgu ve niteliklerin 

varlığını reddettiklerinden onlar ya ahlâkî niteliklerin sübjektif açıklamalarını sunmuşlar ya da 

bu olgu ve niteliklerin varlığını bütünüyle reddetmişlerdir. Sübjektif teoriler birinci yolu 

tutarak ahlâkî niteliklerin aslında, kişi veya toplumların belirli şeylere yönelik duygu ve 

tutumlarından ibaret olduğunu savunmuşlardır. Bu tür teoriler arasında “bireysel sübjektif” 

teoriler ve “kültürel rölatif” teoriler yer almaktadır. Ahlâkî olgu ve nitelikleri bütünüyle 

reddederek ikinci yolu takip eden ant-i realist teoriler arasında ise nihilizm ve bilişselci 

olmayan teoriler yer almaktadır. Nihilizme göre aslında hiçbir ahlâkî olgu veya nitelik yoktur. 
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Dünyada sadece doğal olgular ve insanların bunlara yönelik duygu ve tutumları vardır. 

İnsanlar bu kendi tepkilerini dış dünyaya yansıtmakta ve bunları objektifleştirerek sanki 

gerçekten objektif ahlâkî nitelikler varmış gibi davranmaktadırlar. Bu teoriye göre bizim 

günlük hayatta kullandığımız ahlâkî ifadeler belirli olgulara refaransta bulunan önermeler 

mâhiyetindedirler, fakat bu yargıların referansta bulunduğu hiçbir ahlâkî olgu yoktur. 

Dolayısıyla bizim bütün ahlâkî yargılarımız sistematik olarak yanlıştır. Bu teoriye bu 

kabulünden dolayı “hata teorisi” de denilir. Hiçbir ahlâki olgu ve niteliğin bulunmadığı 

kabulünde nihilizmle uzlaşan bilişselci olmayan teorilerle nihilizm arasındaki temel fark 

nihilizmin ahlâkî ifadelerin doğruluk değerine sahip olduğunu kabul ederken, bilişselci 

olmayan teorilerin bunu reddetmesidir. Ahlâkî ifadelerin mantıksal statüsü hakkındaki meta-

etik problemle ilgili olarak yapılan bu ayrım, meta-etik teorileri sınıflandırmada çok sık 

başvurulan bir ayrımdır. Buna göre ahlâkî ifadedelerin belirli olgular hakkında bilgi aktarıcı 

ve doğruluk değerine sahip olduğunu kabul eden teorilere genel olarak “bilişselci teoriler”, 

bunu kabul etmeyen teorilere ise “bilişselci olmayan teoriler” denilir. Bu ayrıma göre realist 

teorilerin her ikisi ve anti-realist teorilerden de sübjektif teoriler ve nihilizm bilişselciliği 

kabul etmiştir. Bilişselci olmayan teoriler, ahlâkî olguların bulunduğunu ve ahlâkî ifadelerin 

doğruluk değerine sahip olduğunu reddettiklerinden onlar için yukarıdaki meta-etik 

problemlerden ilk ikisi devre dışı kalmış ve onların temel problemi ahlâkî ifadelerin mantıksal 

statüsünü açıklama problemi olmuştur. Bu noktada bilişselci olmayan teorilerden bazıları 

ahlâkî ifadeleri bir takım duyguların dışavurumu olarak ele alırken, bazıları ahlâkî ifadeleri 

buyruk ifadeleri olarak ele almışlardır. Bu teorilerden birinciler “duyguculuk” olarak 

isimlendirilirken ikinciler “buyrukçuluk” olarak isimlendirilmiştir. Özellikle analitik felsefe 

geleneğinin de etkisi ile 1930’lu yıllardan sonra meta-etik alanda bilişselci olmayan teoriler 

hâkim olmuş ve ahlâk felsefesi sadece ahlâkî ifadelere yönelik bir takım dilsel analizlerden 

ibaret görülmüştür. Bu yaklaşımın iki olumsuz sonucunun olduğu söylenebilir: Birincisi, 

ahlâk felsefesi sırf meta-etik sorgulamadan ibaret görüldüğünden kural koyucu etik 

çalışmaları değersiz görülmeye başlamıştır. İkincisi bu yaklaşımın etkisi ile meta-etik 

sorgulama sırf dilsel analizlerle sınırlandırılmış ve meta-etiğin diğer problemleri göz ardı 

edilmiştir. Bu durum da meta-etiğin sıkıcı, gereksiz bir sorgulama alanı olarak görülmesine 

sebep olmuştur. 

Çalışmamızın ana gövdesini oluşturan ahlâkî sezgiciliğin temel tezleri aslında diğer 

bütün meta-etik teorilerin temel kabullerini reddetmektedir. Sezgicilik,  ahlâkî niteliklerin 

doğal niteliklere indirgenemez olduğunu ve onların bilgisinin deneysel olmadığını savunarak 
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naturalizmi; ahlâkî niteliklerin öznenin duygularına veya toplumların tutumlarına bağlı 

olmayan objektif nitelikler olduğunu savunarak sübjektif teorileri; objektif ahlâkî olguların 

bulunduğunu ve ahlâkî ifadelerin bu olgulara karşılık olan, doğruluk değerine sahip 

önermeleri belirttiğini savunarak bilişselci olmayan teorileri ve objektif ahlâkî olguların 

bulunduğunu ve bunlara karşılık gelen bazı ahlâkî doğruların bulunduğunu kabul ederek 

nihilizmi reddeder. Dolayısıyla sezgicilik dışındaki alternatif meta-etik teorilerin 

başarısızlığının ortaya konulması ahlâkî sezgiciliğin savunulabilirliği yönünde güçlü bir kanıt 

oluşturacaktır. Bu sebeple çalışmamızda sezgici meta-etik teorinin alternatiflerine karşı 

savunulabilirliğini ortaya koyma sürecinde ilk aşamayı alternatif teorilerin eleştirisi ve onların 

başarısızlığını ortaya koymak oluşturmuştur. 

Alternatif meta-etik teorilerden naturalizmi ele aldığımızda bu teorilere karşı ciddi 

eleştirilerin olduğunu görmekteyiz. Her şeyden önce bu teoriler ahlâkî nitelikleri doğal 

niteliklerine indirgediklerinden, Hume’un genel kabul görmüş olan “olgu/değer” boşluğu 

ilkesini çiğnemektedirler. Yani bu teoriler varolan ile “olması gereken” arasındaki ayrımı 

ortadan kaldırmaktadırlar. Naturalizme yönelik bir çok eleştirinin arkasında onların bu ilkeyi 

çiğneyerek, değer alanının kendisine has karakteristiklerini göz ardı etmelerinin olduğu 

söylenebilir. Örneğin, naturalist teoriler ahlâkî niteliklerin karakteristik bir özelliği olan 

eylemleri yönlendirme, gereklilik belirtme karakteristiğini açıklayamaz. Çünkü naturalistler 

iyiliği, örneğin istenilir olan, zevk verici olan gibi doğal niteliklerle açıklamaya çalışmışlardır. 

Hâlbuki bir şeyin zevk verici olması, istenilir olması vb. onun yapılmasını veya üretilmesini 

ahlâkî açıdan gerektirmez. Böyle bir gereklilik ancak söz konusu şey ahlâkî açıdan iyi olma 

niteliğine sahip olduğunda söz konusu olacaktır. Naturalist teorilerin genel olarak karşılaştığı 

başka bir problem, ahlâkî ilkelerin “kategorik” bir gereklilik belirtmesi olgusundan 

kaynaklanır. Yani ahlâkî ilkelerin ortaya koyduğu gereklilik isteklere, mutluluğa bağlı bir 

gereklilik değildir; söz konusu gereklilik insanların isteklerinden, doğal tepkilerinden 

bağımsız, hatta bazen bunların aksine olan bir gerekliliktir. Dolayısıyla naturalist teoriler 

ahlâkî ilkelerin bu özelliğini açıklayamayacak ve ahlâkı da insanın bir takım doğal istek ve 

ihtiyaçlarına bağımlı kılacaktır. Yine naturalist teorilere yönelik klasik eleştirilerden birisi 

Moore tarafından sunulan “açık soru” kanıtıdır. Bu kanıta göre naturalistlerin ahlâkî iyilik 

niteliğini tanımlamak için ileri sürdükleri her tanım hakkında, hâlâ onun iyi olup olmadığı 

sorulabilir. Fakat eğer ahlâkî nitelikler, söz konusu bu doğal niteliklerle özdeş olsaydı bu 

sorunun anlamsız olması gerekirdi. Moore’un naturalizme karşı sunduğu bu kanıt son derece 

etkili olmuş ve ondan sonraki filozoflar da bu kanıtı değişik türleri ile kullanmışlardır. 
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Naturalizme yöneltilen bütün bu eleştirilerin bu teorinin yanlışlığını ortaya koyduğu 

kanatindeyiz.  Nitekim nihilizm ve bilişselci olmayan teorilerin savunucularının bile, genel 

naturalist bir felsefî bakış açısını benimsedikleri halde, ahlâkî naturalizme yönelik bu tür 

eleştirilerin sonucu olarak, ahlâkî alanda naturalizm dışında farklı teorilere yönelmesi de bu 

eleştirilerin haklılığını ve ahlâkî naturalizmin yanlışlığını destekleyen bir durum olarak 

değerlendirilebilir. 

Ant-i realist meta-etik teorilerden sübjektif teoriler de ahlâkî nitelik ve olguları 

insanların veya toplumların tutumlarına indirgediğinden bu tür teoriler de naturalist teoriler 

arasında değerlendirilebir. Bu durumda genel olarak naturalist teorilere yöneltilen eleştirilerin 

birçoğu bu teorilere de yöneltilebilir. Bu eleştirilerin dışında sübjektif teorilerin karşılaştığı 

başka problemler de vardır. Örneğin her şeyden önce bu tür teoriler ahlâkın objektiflik ve 

evrenselliğini ortadan kaldıracak ve ahlâkı kişiden kişiye veya toplumdan topluma değişen bir 

olgu haline getirecektir. Burada aslında bu teoriler ahlâkî ilkeleri belirleyecek kişi veya 

toplumun kim olduğu noktasında da çelişkiye düşecektir. Bu tür sübjektif teoriler ahlâkî 

alanda çok sık karşılaşılan ahlâkî konularda gerekçeler sunma, ahlâkî hükümlerde yanılma, 

ahlâkî konularda tavsiye alma ve verme gibi olguları da açıklayamayacaktır. Sübjektif teoriler 

ahlâkî doğruları bütünüyle sübjektif unsurlara indirgediğinden ahlâkî davranışların temellerini 

de sarsacaktır. Çünkü ahlâkî ilkelerin arkasında hiçbir objektif olgu ve niteliğin bulunduğu 

kabul edilmediğinde, ahlâkî davranışta bulunmak için hiçbir gerekçe bulunmayacaktır. Ayrıca 

bu tür sübjektif görüşler birey veya toplumun yanılmazlığını ve onların doğru bulduğu şeyin 

doğru olması gibi dogmatik bir anlayışı getirecektir. Bu durumda kişi veya toplumun 

onayladığı şeyler iyi, onaylamadığı şeyler kötü olacaktır. Bu kabul ahlâkî açıdan çok çirkin 

eylemlerin, eğer onlar kişiler ve toplumlar tarafından onaylanırsa iyi olması gibi çok sakıncalı 

durumlara sebep olabilecektir. Bütün bu gerekçeler sübjektif meta-etik teorilerin yanlışlığını 

ortaya koymaktadır. 

Başka bir anti-realist teori olan nihilizm ahlâkî söylem ve normal ahlâkî pratiklerde 

varsayılan ahlâkî olgu ve niteliklerin varlığını bütünüyle reddetmekte ve ahlâkî söylemin bu 

realist görünümünün bütünüyle hataya dayandığını savunmaktadır. Dolayısıyla bu teorinin bu 

iddiasını temellendirmesi için ciddi kanıtların sunulması gerekir. Nihilizmin savunucularından 

Mackie’nin ahlâkî realizmi reddetmek için ileri sürdüğü kanıtlara bakıldığında bu kanıtların 

sağlam ve yeterli olmadığı görülecektir. Örneğin Mackie, naturel olmayan, kendi başına 

eylem yönlendirici niteliklerin ve bu niteliklerin bilgisinin “tuhaf” olacağını ileri sürmektedir. 
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Hâlbuki buradaki tuhaflık ifadesinin net olmaması bir yana her hangi bir niteliğin diğer 

niteliklerden farklı olması o niteliğin reddedilmesini haklı kılmaz. Bu niteliklerin bilgisinin 

tuhaf olacağı iddiasının arkasında da deneysel bilgi dışındaki bilgi kaynaklarını reddetme 

eğilimi vardır. Mackie, bu eleştirilerini genel olarak materyalist ve pozitivist bir dünya 

görüşünden hareketle yapmıştır. Dolayısıyla bu eleştirilerin temellendirilmesi için her şeyden 

önce bu dünya görüşlerinin temellendirilmesi gerekir. Hâlbuki ontolojik anlamda varolan tüm 

nitelikler naturel niteliklere indirgenemeyeceği gibi insanın tek bilgi kaynağı da deney 

değildir. Ayrıca nihilist bir anlayışın benimsenmesi ahlâkî hayatın tamamen yok olması 

anlamına gelecek ve bu da pratik hayat açısından çok tehlikeli sonuçlara yol açabilecektir. Bu 

eleştiriye karşı Mackie gibi nihilistlerin kendi teorilerinin meta-etik bir teori olduğu, bunun 

ahlâklı davranmayan kişi etik alanına etkisinin olmayacağı şeklindeki cevabı tatmin edici 

değildir. Çünkü meta-etik ve ahlâklı davranmayan kişi etik birbirinden bütünüyle bağımsız 

değildir ve meta-etikteki kabuller tüm ahlâkî pratikleri etkileyebilir. 

Ahlâkî olgu ve nitelikleri bütünüyle reddetmek konusunda nihilizmle uzlaşan bilişselci 

olmayan teorilere de nihilizme yöneltilen eleştiriler yöneltilebilir. Bunun dışında bu teorilerin 

temel karakteri, onların ahlâkî ifadeleri bilgisel değeri olmayan duygu veya buyruk ifadeleri 

olarak görmeleridir. Halbukî ahlâkî ifadeleri incelediğimizde onların aynen önermeler gibi 

olduğunu, önermeler için kullanılan inanmak, kuşkulanmak, emin olmak gibi önermesel 

tutum ifadelerinin ahlâkî ifadeler için de kullanıldığını görmekteyiz. Dolayısıyla bu tür 

kanıtlar ahlâkî ifadelerin duygusal ifadelerden ziyade önermesel ifadelere benzediğini 

göstermektedir. Yine ahlâkî yargıların oluşturulma ve ele alınma tarzı ile duygusal yargıların 

oluşturulma ve ele alınma tarzını gözden geçirdiğimizde bunların çok farklı olduğunu 

görürüz. Örneğin biz her hangi bir şeye yönelik olarak duygusal bir tepkide bulunurken 

herhangi bir düşünme sürecine, gerekçelerle temellendirmelere gerek yoktur. Hâlbuki ahlâkî 

yargılar bu şekilde oluşturulmaz, ahlâkî yargılar oluşturulurken düşünceye ve 

gerekçelendirmelere ihtiyaç vardır. Yine bilişselci olmayan teoriler herhangi bir duygusal 

tepkinin veya karşıdaki kişiye buyrukta bulunma niyetinin olmadığı durumlarda yapılan 

ahlâkî yargıları da açıklayamayacaktır. 

Bu değerlendirmeler sezgicilik dışındaki meta-etik teorilerin büyük ölçüde yanlışlığını 

ortaya koyduğundan, bu durumun sezgiciliğin savunulabilirliği lehinde önemli bir kanıt 

oluşturacağı kanaatindeyiz. Sezgiliğin savunulabilirliğinin tam olarak ortaya konulabilmesi 

içinse, onun temel tezlerinin tam bir şekilde ortaya konulmasından sonra bu tezlerin lehindeki 
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ve aleyhindeki kanıtların değerlendirilmesi gerekecektir. Sezgici gelenek içerisinde yer alan 

R.Cudworth, J.Balguy, R.Price, H.A.Prichard, H. Sidgwick, G.E.Moore, C.D.Broad, 

W.D.Ross, A.C. Ewing gibi sezgiciler ahlâklı davranmayan kişi etik teorilerindeki 

farklılıklara rağmen meta-etik alanda büyük ölçüde uzlaşmışlardır. Buna göre ahlâkî 

sezgiciliğin temel tezleri aşağıdaki gibi belirlenebilir: (1) Ahlâkî realizm: Ahlâkî nitelikler 

insanların tutumlarından bağımsız, objektif bir gerçekliğe sahiptir. İnsanlar duygu veya 

tutumları ile bu nitelikleri değiştiremezler. (2) Ahlâkî niteliklerin ontolojik statüsü konusunda 

indirgemeci olmayan bir anlayış: Ahlâkî nitelikler doğal niteliklere indirgenemez ve bu 

niteliklere referansta bulunan ahlâkî kavramlar ahlâkî alan dışındaki alanlara ait başka 

kavramlarla tanımlanamaz.(3) Objektif bir bilgi anlayışı ve temel ahlâkî ilkelerin çıkarımsal 

olmayan, sezgisel bilgisi: Sezgicilere göre ahlâkî ifadeler önermeleri ifade ederler ve objektif 

ahlâkî bilgi mümkündür. Onlar bu bilgiyi açıklamak için “temelselci” bir bilgi anlayışı 

benimsemiş ve temel ahlâkî ilkelerin anlamları anlaşılınca doğrulukları da kavranılacak 

şekilde apaçık doğrular olduğunu savunmuşlardır. Sezgicilere göre bu doğrular başka 

doğrulardan çıkarımla elde edilemezler, onlar ancak apriori olarak doğrudan doğruya 

kavranabilirler.(4) Ahlâkî inançlar ve yargılar ahlâkî eylem için güdülenme ve gerekçe 

sağlayabilir anlayışı: Ahlâkî inanç ve eylem arasındaki ilişki ile alakalı bu konuda sezgicilerin 

arasında özellikle güdülenme konusunda farklılıklar olsa da, onların çoğunluğu “içselci” bir 

anlayışı benimsemiştir. Buna göre ahlâkî inanç ve yargılar normal şartlarda insanı belirli 

yönde eylemde bulunmak için güdüleme gücüne sahiptir. Sezgiciler eylem gerekçeleri 

konusunda da gerekçeleri isteklere bağlayan Hume’cu anlayışa karşıt olarak  “rasyonalist” bir 

anlayışı benimsemiş ve ahlâkî inançların isteklerden bağımsız olarak haklı kılıcı gerekçeler 

sağlayabileceğini savunmuşlardır. 

Çalışmamızda sezgici teorinin, alternatifleri karşısında savunulabilirliğini ortaya 

koyma sürecinde ikinci aşamayı, bu teorinin temel tezleri lehinde sunulan kanıtları ele almak 

oluşturur. Ahlâkî sezgiciliğin temel tezleri lehindeki kanıtların büyük çoğunluğu bu tezlerin 

ana gövdesini oluşturan realizm ve onun uzantısı olan bilişselcilik lehindeki kanıtlardan 

oluşur. Bu kanıtlara genel olarak baktığımızda bunların normal ahlâk fenomenolojisinden 

hareket eden kanıtlar olduğunu söyleyebiliriz. Örneğin bunlardan birisi ahlâkî yargıların form 

ve içeriğinden hareket etmektedir. Buna göre biz ahlâkî ifadeleri dilsel açıdan incelediğimizde 

onların belirli objektif olgulara karşılık gelen önermelere benzediğini görürüz. Yine ahlâkî 

alanda çok sık karşılaşılan gerekçe sunma, ahlâkî konularda hata yapma, ahlâkî tavsiye gibi 

olgular da realizm lehinde kanıt oluşturur. Çünkü bu olguların söz konusu olması için öznenin 
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duygu ve tutumlarından bağımsız, objektif ahlâkî niteliklerin bulunması gerekir. Ahlâkî 

realizme yönelik kanıtlarla bu tez sağlamlaştırıldıktan sonra sezgici teori açısından kanıt 

sunulması gereken iki temel tez, ahlâkî niteliklerin doğal niteliklere indirgenemez olduğu tezi 

ve bu naturel olmayan nitelikler hakkındaki temel ahlâkî ilkelerin doğrudan, sezgisel olarak 

bilindiği tezidir. Birinci tezle ilgili olarak naturalizme karşı sunulan kanıtlar bu tez lehinde 

kanıt olarak değerlendirilebileceği gibi, ayrıca son zamanlardaki sezgicilerden Russ Shafer 

Landau, bu tez lehinde etiğin felsefenin bir alt dalı olmasından hareketle bir kanıt sunmuştur. 

Buna göre nasılki felsefe deneysel bilimlere benzemiyorsa, onun bir alt dalı olan etik de doğal 

bilimlerden farklıdır ve onun doğrularının deneysel bir tarzda bilinmesi ve doğrulanması söz 

konusu değildir. Yine sezgisel bilgi lehinde de, ahlâkî bilginin deneysel bilgiden farklı olması 

ve ahlâkî doğruların başka alana ait doğrulardan çıkarılamamasından hareketle, bu alandaki 

bazı doğruların apaçık olması ve bunların doğrudan kavranılması gerektiği şeklinde bir kanıt 

sunulmuştur. 

Sezgici teorinin savunulabilirliğinin ortaya konulması açısından son aşamayı bu 

teoriye yöneltilmiş olan ve yöneltilebilecek eleştirilerin ve sezgicilerin bunlara verdiği ve 

verebileceği cevapların değerlendirilmesi oluşturmuştur. Buna göre, sezgiciliğe yöneltilen 

birçok eleştirinin bu teori hakkındaki eksik ve yanlış bilgilere dayandığı söylenebilir. Örneğin 

birçok düşünür sezgicilerin özel bir ahlâkî yetiyi varsaydığını, ahlâkî sezgilerin yanılmaz 

olduğunu savunduğunu vb. iddia ederek onu eleştirmiştir. Hâlbuki hiçbir sezgici bu tür tezler 

ileri sürmemiştir. Ayrıca sezgicilere yöneltilen eleştirilerin birçoğuna sezgici teorinin modern 

dönemdeki savunucuları tarafından tatmin edici cevaplar verilebilmiştir. Dolayısıyla bu 

eleştirilerin sezgici teoriyi reddetmek için yeterli olmadığı söylenebilir. Bu noktada bu 

eleştirilerin bu teoriyi reddetmek için yeterli olmamasına rağmen,  bu teorinin çok sert 

tepkilerle karşılaşmış olması ve incelemeye değer hiçbir yanı olmayan bir teori olarak 

görülmüş olması, bu olumsuz tavrın arkasında başka sebepler olabileceği ihtimalini akla 

getirmektedir. Bu konuda özellikle son zamandaki sezgiciler, sezgiciliğin meta-etik açıdan 

zayıf bir teori olduğu için değil, modern batı toplumunun ve kültürünün genel kabulleri ile 

uyumlu olmadığı için reddedildiğini savunmuşlardır. 

Sonuç olarak, ahlâkî sezgicilik realizm, naturalizmin reddi,  bilişselcilik, temel ahlâkî 

ilkelerin sezgisel bilgisi, ahlâkî inançların eylem için güdülenme ve gerekçe 

sağlayabileceğinin kabulü şeklindeki temel tezleri ile diğer meta-etik teoriler içerisinde daha 

savunulabilir bir teoridir. Fakat bu temel tezlerin, sezgici teorinin takipçileri tarafından daha 
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iyi detaylandırılması ve daha net bir şekilde ortaya konulmasının gerekli olduğu söylenebilir. 

Sezgici teorinin bu temel tezlerinin genel olarak ahlâk ve ahlâkî pratikler için önemi göz 

önünde bulundurulduğunda bu teorinin önemi bir kat daha artacaktır. Çünkü diğer meta-etik 

teorilerden birçoğu ahlâkı ya bütünüyle devre dışı bırakmakta veya onu insan doğasına ait 

sübjektif unsurlara bağımlı kılmaktadır. Halbukî sezgicilik, ahlâkı insanın sübjektif 

isteklerinden ve doğal ihtiyaçlarından bağımsız objektif bir zemine oturtmuştur. Yine sezgici 

teorinin önemi, bu teorinin rakipleri göz önünde bulundurulduğunda da görülebilecektir. 

Örneğin 17. ve 18. yüzyıldaki sezgiciler, bencil bir insan anlayışı benimseyen ve ahlâkı da bir 

takım bencil isteklerle açıklamaya çalışan Hobbes’cu anlayışla mücadele ederken, 20.yüzyılda 

sezgicilerin karşısında ahlâkî bütünüyle reddeden nihilistler, ahlâkı bir takım hazlara 

indirgeyen sübjektif teorilerle bilişselci anlayışı reddeden düşünürler yer almaktadır. Sezgici 

teorinin bu rakiplerinin göz önünde bulundurulmasının da sezgiciliğin önemine işaret edeceği 

kanaatindeyiz. 
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ÖZET 

YILDIZ, Ahmet, “Meta-etik Bir Teori Olarak Ahlâkî Sezgiciliğin Savunulabilirliği”, DoktoraTezi, 

Danışman: Prof.Dr.Murtaza KORLAELÇİ, Ankara Üniversitesi 2012, XXVII+268 s. 

Bu çalışmamızda, genel olarak meta-etik ve meta-etik teoriler hakkında bilgi verdikten sonra 

bu alanda ortaya çıkan teorilerden birisi olan “ahlâkî sezgiciliğin”, özellikle naturalist ve anti-realist 

ahlâk anlayışlarını benimseyen kişiler tarafından çok kolayca reddedilebilecek bir teori olarak 

görülmesine rağmen, temel tezleri itibariyle diğer teoriler içerisinde daha savunulabilir bir teori 

olduğunu ortaya koymaya çalıştık. Bu amacı gerçekleştirebilmek için de çalışmamızı birisi giriş olmak 

üzere toplam üç bölüme ayırdık. Girişte genel olarak ahlâk, etik ve meta-etik hakkında bilgi verdik. 

Birinci bölümde ahlâkî sezgiciliğin meta-etikteki yerini tespit etmek için, meta-etik teorilerin 

sınıflandırılmasından ve diğer meta-etik teorilerden genel olarak bahsettik. Tezimizin asıl amacı ahlâkî 

sezgiciliğin savunulabilirliğini ortaya koymak olduğundan, bu amacı gereçekleştirmenin ilk aşaması 

olarak, birinci  bölümde ayrıca  alternatif meta-etik teorilerinin başarısızlığını ortaya koymak için 

onlara yöneltilen eleştirileri sunduk.  

Bu şekilde alternatif teorilerin başarısızlığını ortaya koyduktan sonra çalışmamızın ikinci 

bölümünde çalışmamızın ana gövdesi olan “Ahlâkî Sezgicilik” üzerinde yoğunlaştık. Bu bölümde 

ahlâkî sezgiciliğin ahlâk felsefesi tarihindeki gelişim seyrinden ve temsilcisi olarak görülen 

filozofların sezgicilikle bağlantılı fikirlerinden kısaca bahsedip, ahlâkî sezgiciliğin temel tezlerini 

tespit etmeye ve bunları açıklamaya çalıştık. Buna göre meta-etik bir teori olarak ahlâkî sezgicilik şu 

temel tezlerden oluşmaktadır: (1) Ahlâkî Realizm, (2) Ahlâkî niteliklerin naturel niteliklere 

indirgenemeyeceği anlayışı, (3) Bilişselciliğin ve temelselci bilgi anlayışının kabulü, (4) Ahlâkî 

inançların ahlâkî eylem için güdüleme ve gerekçe sağlayabileceği anlayışı. 

Sezgici teorinin temel tezlerini ortaya koyduktan sonra üçüncü bölümde bu tezleri 

desteklemek için sunulan kanıtları değerlendirmeye çalıştık. Sunulan bu kanıtlar sezgici teorinin 

savunulabilirliğini ortaya koyma sürecinde ikinci aşamayı oluşturacaktır. Bu bölümde ayrıca, sezgici 

teorinin savunulabilirliğini ortaya koymanın son aşaması olarak,  bu teoriye yöneltilen eleştirileri ve 

sezgiciliğin modern dönemlerdeki savunucularının bu eleştirilere vermiş oldukları cevapları ele 

almaya çalıştık. Çalışmamızın sonucunda ahlâkî sezgiciliğin temel tezleri itibariyle diğer meta-etik 

teoriler karşısında daha savunulabilir bir teori olduğu, fakat onun temel tezlerinin daha ayrıntılı ve açık 

bir şekilde işlenmesi gerektiği sonucuna ulaştık. 
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ABSTRACT 

YILDIZ, Ahmet, “The Defensibility of Ethical Intuitionism As a Meta-ethical Theory”, Ph.D. Thesis, 

Advisor:Prof.Dr.Murtaza KORLAELÇİ, Ankara Üniversitesi 2012, XXVII+268 p. 

 In this dissertation,  we aimed at examining meta-ethical theories and proving the 

defensibility of ethical intuitionism against alternative theories. To achieve this aim we divided our 

dissertation into an ıntroduction and three chapters. In ıntroduction we have given information about 

meta-ethics and meta-ethical problems. In the first chapter we gave general information about meta-

ethical theories so that we could see the place of ethical intuitionism ın these theories. As our main 

aim is to prove the defensibility of ethical ıntuitionism against alternative meta-ethical theories, ın this 

chapter we also examined arguments against these theories. As the result of this examination we 

concluded that there are very serious problems for these theories.  

 After this first stage ın the defense of ıntuitionism, ın the second chapter we examined basic 

thesis of ıntuitionism ın a more detailed way. According to this,  ethical ıntuitionism as a meta-ethical 

theory consists of four basic thesis: (1) Moral realism, (2) Non-naturalism, (3) Cognitivism and 

foundational moral epistemology, (4) Internalism about moral motivation and moral rationalism about 

reasons for moral acts. 

 In the third chapter, as second stage ın defense of ıntuitionism, we examined general 

arguments for these basic thesis of ethical ıntuitionism.  In the third chapter, we also examined general 

arguments against ethical ıntuitionism and answers given by ıntuitionists. We concluded after this 

examination that these arguments against ıntuitionism are not very sound and they are answerable by 

ıntuitionists. So, at the end of this dissertation we concluded that ethical ıntuitionism as a meta-ethical 

theory which consist of above four basic thesis is more defensible theory against alternative theories ın 

the meta-ethical field. However, in our opinion, these basic thesis must be examined ın a more detailed 

and clear way by defenders of these thesis.  

 

 

 

 


