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NODDİNGS’İN ÖZEN ETİĞİNİN KANTÇI ETİKLE 

KARŞILAŞTIRMASI 

İlkay ÖZKÜRALPLİ 

 

I- GİRİŞ 

Erkeklerin akıl, kadınların ise duygu ile özdeşleştiren görüş 

toplumsal cinsiyet rollerine dair toplum içindeki sık rastlanır mitlerden biri 

olmanın yanı sıra, Batı felsefe tarihine bakıldığında da, siyaset 

kuramcılarının kadınların ev hayatı için gerekli olduğu söylenen “sezgisel, 

duygusal ve ayrıntıcı” düşünme biçimleriyle erkeklerin kamusal hayatı için 

gerekli olduğu söylenen “akılcı, tarafsız ve serinkanlı” düşünme biçimleri 

arasında bir ayrım güttüğünü görürüz. Bu tavır, kadın ve erkekler arasındaki 

ahlak anlayışları açısından benzer bir ayrım yaratır. Bu bağlamda, çağdaş 

feminizm içerisinde kadınların sahip olduğu iddia edilen bu farklı ahlak 

anlayışının dikkate alınması gerektiğini savunanlar vardır. Bu feminist 

anlayışlar, bu ahlak anlayışının sezgisel bir düşünme biçimi değil de, ahlaki 

bir akıl yürütme olarak almamız ve cinsiyet eşitsizliğinin yapay bir sonucu 

değil, ahlaki bir görüş kaynağı olarak görmemiz gerektiğini savunurlar. 

Feminizmin sorunsalları arasında yerini bulan kadınların ahlaki akıl 

yürütme biçimleri, büyük ölçüde Carol Gilligan’ın kadınların ahlaki 

gelişimi üzerine yaptığı araştırmalarda yer bulur. Bu çalışmalara göre, 

kadınların özen göstermeye dayalı ahlaki anlayışları, erkeklerin kamusal 
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alanda konumlandırmalarından ileri gelen adalet ahlakı anlayışı 

çerçevesinde tanımlanabilir.
1
  

Özen odaklı ahlak anlayışının savunucularından biri de özellikle 

eğitim felsefesi üzerine yaptığı çalışmalarla öne çıkmış olan feminist 

düşünür Nel Noddings’tir. 1984’te yayınladığı Caring isimli kitabında 

Noddings özen kavramını feminist bir etik bağlamında geliştirmiş ve bunu 

ahlaki eğitime uygulamıştı. Kadınların “ahlaki eylemin pratik alanına... 

farklı bir kapıdan girdikleri” ön kabulüyle başlayıp, feminist etiğe her bir 

özen ilişkisinin biricikliğini takdir eden bir yaklaşımı atfetmiştir.
2

 Bu 

bağlamda, bu makale bu yaklaşımın ne olduğunu daha yakından 

anlayabilmek adına özen etiğini Kantçı bir etik anlayışıyla karşılaştırmayı 

amaçlamıştır.  

 

II – BİR ÖZEN FENOMENOLOJİSİ 

Noddings Starting at Home isimli kitabında özen ilişkisinin 

fenomenolojisini geliştirdiği bölümde, amacının Husserlyen bir 

fenomenolojik analiz yapmak olmadığını sadece bir özen ilişkisi içinde 

bulunduğumuzda “neye benzediğimizin” geniş, nerdeyse evrensel bir 

tanımını yapmak olduğunu ifade eder.
3

 Bu karşılaşmanın ayrıntılarını 

incelerken, kavram karmaşası yaratmamak açısından özen gösterene 

(caring) A ve özen gösterilene de (cared-for) B diyeceğiz.  Bu noktada, 

                                                        
1
 Will Kymlicka, Çağdaş Siyaset Felsefesine Giriş, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 

İstanbul, 2006, s. 556-559. 
2
 Nel Noddings, Caring: a feminine approach to ethics and moral education, University of 

California Press, California, 2003, 10. Basım, s. 2-6. 
3
 Nel Noddings, Starting At Home: Caring and Social Policy, University of California 

Press, California, 2002, s. 13. 
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Noddings bir özen ilişkisi olması açısından A ile B’nin karşılaşmasında 

öncelikle A’yı inceler.  

A kendini bir özen ilişkisi içerisinde ilk gerçekleştirdiğinde, onunla 

ilgili fark edilecek şey anlayışlı (receptive) ve özenli (attentive) olduğudur. 

Fakat bu durum Noddings’e göre ilk etapta aklımıza gelen empati 

kavramının karşılayabileceği bir durum değildir. Empatinin “onun yerinde 

ben olsam nasıl hissederdim” ya da “kendine nasıl davranılmasını istiyorsan 

başkalarına da öyle davran” cümleleriyle açıklanabilecek koşulları, A’yı 

ilişkinin merkezine koyar. Noddings bu anlayışa sıcak bakmaz; zira 

karşımızdaki benzer durumlarda bizden farklı şeyler hissedebilir. Bu 

yüzden, özen ilişkisi için Noddings sempati (syn-pathos), yani birlikte 

hissetme kavramıyla daha iyi karşılanır.
4

 Bu şekilde, Noddings ilişki 

içindeki yönelimi A’nın merkezde olduğu bir konumdan çıkarıp, B’den 

A’ya doğru kurar. Noddings’in tanımladığı ilişkide öncelikli olan B 

olmalıdır. Zira, B bizim gibi olmak zorunda değildir. O kendi acısında, 

kendi varlığıyla kabul edilmelidir. Bu bağlamda, karşısındakinin 

yaşadıklarını önceliği haline getiren bir ilişki, A’ya aktif olmayı, özenli 

olmayı ve anlayışlı olmayı temel özellikler olarak atfeder. Fakat, A’nın 

B’nin durumuna göstereceği özenden fazlası gereklidir; eğer özen gösteriyor 

olsa da A, B’ye cevap veremiyor ise ilişki bir özen ilişkisi olarak 

tamamlanmaz. Bu cevap vermeyi Noddings güdüsel yer değiştirme 

(motivational displacement) olarak tanımlar. A kendi amaçlarını B’nin 

                                                        
4
 Nel Noddings, Starting At Home: Caring and Social Policy, University of California 

Press, California, 2002, s. 14; farklı bir görüş için bknz. Richard Sennett, Beraber (çev. 

İlkay Özküralpli), Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2012, s. 32-34. 
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amaçları haline getirirken yer değiştiren enerjisi, B’nin projelerine doğru bir 

akışa geçer. Özetle, A’nın özen ilişkisindeki bilinci, gösterdiği özen ve 

güdüsel yer değiştirmesiyle belirlenir.   

 B’nin fenomenolojik resminde ise A’nın özenini alan aktif bir 

ilişkiye katılım görürüz. Eğer herhangi bir sebepten B A’nın özenini 

karşılayamıyorsa, özen ilişkisi olması gerektiği gibi kendini gerçekleştirmiş 

sayılmaz.  

Özetle; 

i) A B’ye özen gösterir; yani A’nın bilinci özen ve güdüsel yer 

değiştirmeyle belirlenmiştir. 

ii) A bu bilince uygun bir eylemde bulunur. 

iii) B A’nın ona gösterdiği özeni tanır. 
5
 

Bu açıklamalarda görüldüğü gibi, özen ilişkisi sadece etik failin eylemlerini 

değerlendiren bir ilişki olmaktan uzakta, karşılaşmanın her iki tarafına da 

ilişkide önem veren bir ilişki çeşididir. Her iki tarafın dahil edilmesi, bu 

ilişkinin “ilişkiselliğinin” vurgulandığı noktadır. Bu noktada, özen 

gösterenin eylemleri sadece özen gösterilenin ihtiyaçları ile sınırlı değildir. 

Aynı zamanda, özen gösterenin eyleminin gözlemlenebilir sonuçları ile de 

ilgilidir.  İlişkinin ilişkisel yapısı aynı zamanda katılımcıların öznelliğinin 

de önemine işaret eder. Her insani durum katılımcıların farklılıklarına bağlı 

olarak tektir. Bu durumda, özen ilişkisinde evrensel bir amaçtan 

bahsedilemediği gibi, soyut bir insan idealinden de bahsedilmemelidir. Bu 

bağlamda, Noddings özenin bir erdem olarak tanınamayacağına işaret eder. 

                                                        
5
 Noddings, Starting at Home, s. 17-19. 
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Zira kişi bir erdem olarak özene sahip olabilse de, her seferinde özen 

gösterdiği (somut) insanla ilişkiye geçebildiğini söylemek mümkün olmaz. 

Dolayısıyla bir erdem olarak özen ve bir ilişkinin özelliği olarak özen 

ayrımını yapmak önemlidir.
6
 

 

III- CARE-FOR (ilgilenmek) VE CARE-ABOUT (önemsemek) AYRIMI 

 A ve B’nin özen ilişkisinin resmedildiği bu fenomenolojik analizden 

sonra, Noddings özen için iki etap belirler; care-for (ilgilenmek) ve care-

about (önemsemek). Bir önceki bölümde tanımladığımız, yüz-yüze 

karşılaşmalar, A’nın B’ye doğrudan özen gösterdiği özen ilişkileri care-for 

kapsamına girer. Fakat bazı anlar vardır ki bazen önemsesek de 

ilgilenemeyiz. İşte bu etabı Noddings care-about olarak tanımlar. Care-for, 

daha çok doğumumuzdan kaynaklı özel alanımıza ait çevrelerdeki bireysel 

ilişkilerimizi kapsar. Fakat bu çevreler, gittikçe daha derin kamusal alanlara 

doğru genişler. Bu kamusal alanlarda care-for, adalet duygumuzu 

gerçekleştiren bir care about’a dönüşür. Kamusal alan, genişliğinden ötürü 

daha büyük projeleri ve evrensel anlatıları kaçınılmaz kılar. Bu noktada 

özen gösterilmesi gereken bireyler, toplumun öğelerine dönüşür. 

Dolayısıyla bu evrensel teorileri ve projeleri yaratanlar onları savunarak, 

yenileyerek ve genişleterek onlara hizmet etmeye başlar. Bu durumda risk, 

bazılarının bu teoriler üzerindeki tartışmalara takılıp kalması ve ihtiyaç 

duyulan özenden uzaklaşmasıdır. Noddings bu global seviyede teorinin 

eylemden kaçınmadığını, gösterdiği özeni bir ideoloji  olarak ortaya 

                                                        
6
 Ibid., s. 20-21. 
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koyduğunu ve özen gösterilen bireylerin sadece semboller haline gelme 

olasılığı taşıdığını ileri sürer. Bu bağlamda, başkalarına adalet bağlamında 

özen gösterenler, amacın özenin gerçekten meydana getirilmesi olduğunu 

unutmamalıdır; care-about, Noddings açısından eğer özen ilişkileri içinde 

sonuçlanmıyorsa, anlamsızdır.
7
  

Fakat özen etiği “mevcut ilişkiler ağını” korumak olarak belirlendiği 

takdirde, bu kavram oldukça muğlak ve bu ağın dışında kalanları da dışarıda 

bırakma tehlikesiyle karşı karşıya kalacaktır. Öyle ki, yabancılara neden ya 

da nasıl yardım etmemiz gerektiğini açıklamakta zorlanabiliriz. Fakat 

Gilligan bu ağın kişinin yakın çevresini değil, tüm insanları kapsadığı 

görüşündedir. Gilligan’a göre insanları bu devasa ilişkiler ağına dahil eden 

şey, doğrudan bir etkileşim değil, paylaşılan bir insanlıktır.
8
 

Bu tutum, Gilligan’ın evrensellik ilişkisini benimsediği yönünde 

yorumlanmaya açıktır. Fakat tek tek her bireyin farklılığı tüm insanların 

dahil olduğu bir ilişkiler ağı içerisinde kurulacak özen ilişkisinde 

evrenselliğin her seferinde kişiselleşmesine sebep olacaktır. Bu bağlamda, 

bu evrenselliktir demek özen ilişkisinin öngördüğü temel özelliklerden biri 

olan özen gösterilen kişinin öznelliğinin kabulü görmezden gelinmiş 

olacaktır. Bu noktada özen, Kymlicka’nın da belirttiği gibi soyut insanlıktan 

çok somut farklılıklara yanıt verir.
9
  

 

IV- DOĞAL ÖZENDEN ETİK TEORİYE  

                                                        
7
 Ibid., s. 23-24. 

8
 Kymlicka, s. 566-567. 

9
 Ibid., s. 570. 
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 Noddings’in doğal özen olarak belirlediği care-for durumundaki 

doğaldan kasıt ise duygulanım ya da eğilimden kaynaklanan bir özendir. 

Yani ilişkideki söz konusu özen özel bir etik çaba göstermeden, doğrudan 

yerine getirilir; özen gösterilene dair mantıksal ya da etik bir düşünme söz 

konusu değildir. Şüphesiz çaba göstermemek demek, fiziksel bir cevabın 

olmadığı anlamına gelmez. Bu bağlamda, eylem esnasında gösterilen çaba 

minimal olandan kahramanca olana doğru genişleyebilir; fakat anlayış ve 

güdüsel yer değiştirme özen gösterilene doğrudan iletilir. Noddings’in 

doğaldan kastı, bu iki niteliğin aktarımının doğrudanlığıyla belirlenir. Bu 

doğal ilişkinin herhangi bir gelişimi öngörmediği düşünülebilir. Fakat 

aksine, doğal özenin genellikle ebeveynlik ya da arkadaşlık gibi daha 

samimi çevrelerde gerçekleştiği düşünüldüğünde içerdiği gelişimin sürekli 

ve duygusal olduğu rahatlıkla söylenebilir.
10

 

 Bu noktada Noddings, en yakın insani ilişkilerde bile bazı zamanlarda 

doğal özenin gerektirdiği “yapmalıyım” (I must) duygusunun spontane 

olarak ortaya çıkmadığı durumlara dikkat çeker. Noddings’e göre bu gibi 

zamanlarda, eğer kendimizi bir özen gösterici olarak konumlandırıyorsak, 

etik özenin yardıma çağrıldığını ileri sürer. Kendimizi bir özen gösterici 

olarak konumlandıran idealimizi sürdürmek istediğimiz için, Kantçı etik 

anlayışın ödev kavramına benzeyen “yapmalıyım” duygusu devreye girer. 

Fakat Noddings bu çağrının, özen gösterilenin özen eylemine cevap vermesi 

gerekliliği söz konusu olduğundan, özen gösterdiğimiz kişinin bizdeki 

ikilemi, eylemimizin doğal eğilimlerimizden değil de ödevden 

                                                        
10

 Ibid., s. 29. 
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kaynaklandığını hissettiğinde durumu içerlemesi gibi bir tehlike 

barındırdığının altını çizer.
11

 Kantçı etiğe bu benzerlik, özen etiğinin aslında 

Kantçı etiğin önceliklerini tersine çevirdiği iddiasına zarar verir mi? Bu 

noktayı açığa kavuşturmak için, çalışmanın devamında Noddings’in buraya 

kadar yaptığı analiz temelinde özen etiğiyle Kantçı etiğin bir 

karşılaştırılmasına gidilecektir. 

 

V- ÖZEN ETİĞİ VE KANT ETİĞİNİN KARŞILAŞTIRMASI 

 Bu aşamaya  kadar, Noddings özen etiğini soyut ilkeler üzerine kurulu 

bir etikten ziyade özene dayalı ilişkiler içerisinde açıklayıp ona teorik bir ses 

vermiştir. Üstünkörü bir yargıyla bile bu noktada, Noddings’in özen etiğinin 

Kantçı etikle bir anlaşmazlık içinde olduğu rahatlıkla söylenebilir.
12

  

Noddings Educating Moral People kitabında bu iki etik anlayış 

arasındaki farklılıkları üç ana başlıkta  özetler. İlk farklılık, Kant’ın aklı 

duyguların üstünde tutmasıdır. Kant’a göre sadece, ödevden kaynaklanan 

eylemler etik açıdan değerlidir; sevgi, duygular ve beğeniler etik açıdan 

güvenilmezdir. Özen etiği ise bu öncelikleri tersine çevirir. Bu durum, özen 

etiği ile Kant etiği arasındaki Noddings’e göre en büyük farklılıktır.  Bir 

diğer farklılığı ise feminist bakış açısından ortaya koyar Noddings. Özen 

etiği baştan sona ilişkiseldir. Özenin ilişkisel yorumu bize sadece etik 

faillere değil aynı zamanda bu faillerin eylemlerinin alıcılarına ve bu iki 

tarafın birbiriyle etkileşime geçtiği koşullara da bakmaya yöneltir. Üçüncü 

                                                        
11

 Ibid., s. 30-31; Nel Noddings, Educating Moral People: A Caring Alternative to 

Character Education, Teachers College Press, New York ve Londra, 2002, s. 14. 
12

 Victoria S. Wike, “Defending Kant Against Noddings Care Ethics Critique” (2011), Kant 

Studies Online, www.kantstudiesonline.net (erişim tarihi 25.01.2013), s. 1. 

http://www.kantstudiesonline.net/
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olarak, Kant’ın aksine özen etiğine göre etkileşime geçtiğimiz insanın etik 

gelişiminden kısmen de olsa sorumluyuzdur. Noddings Kant’ın kendi etik 

faili dışında etik ilişkide başka kimseyle ilgilenmediğini, etkileşime geçilen 

insanın gelişiminin onun için önemsiz olduğunu iddia eder.
13

 

 Şimdi bu üç eleştiriyi, daha yakından inceleyelim. İlk eleştiri, 

Kant’ın aklı duyguların üstüne koyduğu ile ilgilidir. Kant ampirik 

unsurlardan arındırılmış, sadece akılla belirlenen bir ahlak yasasını kurarken 

bir yandan da özgürlüğün imkânını araştırır. Doğa yasaları, doğal olan her 

şeyin tabi olduğu yasalardır; her şeyin onlara göre olup bittiği yasalardır. 

Doğa yasalarına tabi olduğumuz sürece özgür olma imkânımız yoktur. Öte 

yandan ahlak yasaları, doğa yasalarından farklı olarak, olanın değil olması 

gerekenin yasalarıdır. Buradaki zorunluluk ahlaki bir zorunluluktur. Bu 

bağlamda, Kant özgürlüğün imkânını verecek iradeyi, sadece akılla 

belirlenmiş bir irade olarak kurar. Diğer ampirik veriler, duygular da dahil 

olmak üzere iradenin belirlenmesinde yanıltıcı olabilir. Bu belirlenme, 

ahlaki değerini Kant’ın ödev kavramı sayesinde mümkün kılar. Dolayısıyla, 

bir eylem ancak ödevden dolayı ise değerlidir, ahlakidir.
14

 

İradenin sadece ve sadece akıl ile belirlendiği takdirde eylemin 

ahlaki değerinin olacağı iddiası ve ampirik öğelerin ahlaki eylemin 

belirlenmesi açısından, yanıltıcı ve ayartıcı olduğunu söylerken, Kant 

şüphesiz etik bağlamda önceliği akla verir. Fakat bu iddia aklın, her yönüyle 

duygulardan üstün olduğunu söylemek demek değildir. Yukarıdaki önerme 

                                                        
13

 Noddings, Educating Moral People, s. 14-15. 
14

 Immanuel Kant, Ahlak Metafiziğinin Temellendirilmesi (çev. İonna Kuçuradi), Hacettepe 

Üniversitesi Yayınları, Ankara, 1982, s. 1-14. 
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sadece ahlaki eylemin alanı konusunda belirleyicidir. Nitekim Kant bunu 

kendi sözleriyle de açıkça belirtmiştir: “... ahlak yasası yeterli bir irade 

belirleme nedeni olabilsin diye, varsayılmış bir duygu aracılığıyla 

yapılıyorsa, açıkçası bu işlem yasa uğruna değilse, eylemin yasallık 

içermesine karşın ahlaklılığı olmayacaktır.”
15

 Fakat bu durum, aklın ahlaki 

eylemi söz konusu olduğunda öncelikli olması durumu, Kant’ın duyguları 

aklın üstüne koyduğu ya da her ikisinin de eşit önceliğe sahip olduğu 

anlamına gelmez. Buradan etik bağlam dışında duygu ve akılın 

konumlarının araştırılması gereken alanın daha geniş ve bizim 

araştırmamızın dışında bir tartışmanın konusu olduğu çıkarılabilir. 

Dolayısıyla, Noddings’in Kant’ın aklı duyguların üstüne koyduğu iddiasını, 

Kant’ın etik bağlamda akla, duygulara nazaran öncelik verdiği önermesiyle 

değiştirildiği takdirde tam anlamıyla doğru olacağını ileri süreceğim.  

Öte yandan, Kant’ın  deontoloji etiğinde olduğu gibi (deont: ödev), 

özen etiğinin de zorunluluktan bahsettiğini söylemiştik. Noddings ilk doğal 

özen duygusunun bizde, karşımızdakine “istiyorum” duygusuyla cevap 

verdiğimiz zaman uyandığını söyler. Tıpkı annenin çocuğuna cevap vermesi 

gibi.
16

 Etik özen olarak belirlenen ikinci duygu ise bu özenin hemen 

oluşmadığı durumlar için geçerlidir. Bu gibi durumlarda “yapmalıyım” 

duygusuyla cevap verilir. Bu ulaşmak istediğimiz “etik kendiliğe” duyulan 

arzudur.
17

 Bu açıdan, “yapmalıyımın” zorunluluğu bir ödevden değil bir 

                                                        
15

 Immanuel Kant, Pratik Aklın Eleştirisi (çev. Zeki Eyuboğlu), Say Yayınları, İstanbul, 

2004, s. 107. 
16

 Konuyla ilgili tartışma için bknz. Louise Campbell-Brown, “The Ethic of Care” (1997), 

UCL Jurisprudence Rev., ss. 272-286, s. 278. 
17

 Ibid., s. 274. 
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tutkudan ya da eğilimden kaynaklanır. Bazı zamanlardaysa, “yapmalıyım” 

içsel bir dirençle karşılaşır. Karşımızdakinin ihtiyacının farkına vardığımız 

anda aynı zamanda buna direniriz de; bir sebepten ötürü özen gösteren 

olarak yanıtlamak istemeyiz bu ihtiyacı. Noddings bu anlarda, düşünmemiz 

gereken şeyin etik özen olduğunu söyler; kendimize, eğer bu insan 

sevdiğimiz ya da hoşlandığımız biri olsaydı ya da yorgun olmasaydık ya da 

ihtiyacı bu kadar zahmetli olmasaydı nasıl davranacağımızı sormamız 

gerekir. Bunu yaparak, etik bir ideali kullanırız; doğal “yapmalıyımı” 

devam ettirmek için gereken şeyi çağırırız. Noddings, Kantçıların akla işaret 

edecekleri, neden özen gösterme zorunluluğunu duyduğumuz sorusunu, 

doğal özenin ilişkiselliğine verdiğimiz değerden kaynaklandığı şeklinde 

cevap verecektir. Zira etik özen her zaman, istediğimiz için o şekilde 

özgürce davrandığımız ilişkileri kurmayı, canlandırmayı ve geliştirmeyi 

amaçlar. 

  Fakat bu durum özen etiğinin mantıktan ya da akılsal 

çıkarsamalardan kaçındığı ya da yoksun olduğu anlamına gelmez. Özen 

gösterdiğimizde, ne yapmamız gerektiğine ve bunu nasıl en iyi şekilde 

yapacağımıza akıl yoluyla karar veririz. Yeterli olmak için gayret gösteririz, 

çünkü özen gösterdiklerimiz için en iyisini yapmayı isteriz. Fakat bizi 

motive eden şey akıl değildir. Diğerine karşı hislerimizdir. Özen etiğinde, 

bu duygu bastırılmıştır ve bu yüzden kendi etik benliğimizin duygusu 

tarafından yükseltilip, doğal özende olduğu gibi ön plana çıkarılmalıdır.
18

 

 Noddings’in doğal özeni etik özenin üzerine yerleştirmesi, aslında etik 

                                                        
18

 Noddings, Educating Moral People, s. 13-14. 
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özenin doğal özeni kurmada ve kazanmada araçsal olduğunu ileri sürmektir. 

Aslında etik özeni kullanmak, doğal özeni engelleyen şeyleri ortadan 

kaldırır ve ilişki bir kez daha doğal özene döner. Kantçı teoriden bir diğer 

farkı, özen teorisyenlerinin kategorik imperatif için mantığa 

dönmemeleridir; bunun yerine, bir karakter idealine dönerler. Fakat bu 

karaktere dönüş Noddings’e göre özen teorisinin erdem teorisinden kaynaklı 

olduğunu iddia etmez; aslında bu yine, doğal özeni bir karakter çabasını 

gerektiren özenin üzerine taşır. Bu bağlamda özen etiğinin Kantçı ve erdem 

teorilerine yakınlığı, hepsinin de meta-etik düşünceye katkıları göz önüne 

alındığında şaşırtıcı değildir.  Sonuç olarak, özen teorisi faydacı olmasa da 

sonuççudur (consequentialist). Özen gösterilen üzerindeki etkileri araştırır. 

Özen ilişkilerinin kurulup kurulmadığını, sürdürülüp sürdürülmediğini ve 

zenginleştirilmediğini bilmek ister.
19

  

İkinci eleştiride Noddings Kant etiğinin özen etiği gibi ilişkisel 

olmadığı eleştirisini yapar. Az önceki analizden yola çıkarak, Kant’ın ahlaki 

eylemin sonucuyla ilgilenmediğini ve dolayısıyla sonucuyla fark yaratacağı 

kişiyle de ilgilenmediğini açıkça söyleyebiliriz. Kant için önemli olan 

eylemin ödevden ötürü belirlenmesidir, eylemin sonuçları ya da etkileri 

değil. Özenin ilişkisel yorumu, bizi sadece etik faillere değil de aynı 

zamanda bu failin eylemlerinin alıcılarına ve her iki tarafında eylemlerini 

gerçekleştirdiği koşullara dikkat etmeye iter. Bu bağlamda özen etiği bir 

erdemler etiği olarak düşünülmemelidir. Evet, özen gösterenler bir erdemi 

yerine getiriyor olabilirler fakat bu onların odağının kendi karakter ya da 

                                                        
19

 Noddings, Starting At Home, s. 29-30. 
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erdemleri olduğu anlamına gelmez. Zira erdem odağa yerleşince özen 

ilişkisi tehlikeye girer. 

 Bu noktada Noddings’in ahlaki eğitimin en önemli bileşenlerinden biri 

olan onaylama (confirmation) eylemine daha yakından bakalım. Başkalarını 

onaylamak, onların içindeki en iyiyi dışarı çıkarmaktır. Birisi özensiz ya da 

ahlaksız bir eylemde bulunduğunda, ona “gerçekle en uygun olası en iyi 

gerekçe” üzerinden cevap veririz. Bu yolla, özen gösterilenin dikkatini 

ondaki daha iyi bir kendiliğin imkânına çekmiş oluruz. Böylece, söz konusu 

eylemin, bu eylemi gerçekleştirenin etraflıca düşünümünün bir sonucu 

olmadığına inandığımızı göstererek onu onaylarız. Karşındakine olası en iyi 

gerekçeyi uygun görme eylemi değerlidir; çünkü saygıyı ve kendine-saygıyı 

sürdürür ve etik gelişimi olanaklı kılar.
20

 Bu bağlamda, Noddings’in 

başkalarını onaylamayı (özen gösterme, saygı gösterme) özen etiğinin temel 

niteliklerinden biri olan kurması, Noddings’in aynı zamanda özen etiğinin 

deontolojik etiğin zorunluluğundan bahsettiğini kabul etmesidir.
21

 

  Başkalarının eylemlerini olası en iyi gerekçeyle değerlendirmek gibi 

bir sorumluluğumuz vardır onlara özen ve saygı göstermek için. Bu 

bağlamda Wike, bu zorunluluğun Kantçı etikte de bulunduğunu ileri sürer. 

Kant’ın etiğinin de tıpkı Noddings gibi diğerlerinin olası en iyi gerekçesini 

görme zorunluluğunu koyduğunu ve her ikisi için de bu eylemin diğerlerine 

olan saygımızı takip ettiğini ve onların etik gelişimini mümkün kılan bir 

                                                        
20

 Noddings, Educating Moral People, s., 20-21. 
21

 Ibid., s. 13; Benzer bir tartışma için bknz. Louise Campbell-Brown, “The Ethic of Care” 

(1997), UCL Jurisprudence Rev., ss. 272-286, s. 275. 
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şekilde işlediğini iddia eder.
22

 Fakat bu iki noktanın her iki teoride de 

bulunuyor olması Kant etiğinin de ilişkisel olduğunu söylemek değildir. 

Kant’da diğer insanlara saygı duymanın, “bir” ödev olduğunu iddia etmek 

onun kurduğu etik ilişkinin ilişkisel olduğu anlamına gelmez. Bu ilişkisellik 

ancak Kant karşısındakini gözetmeyi etik ilişkinin temel özelliklerinden biri 

olarak belirlemiş olsaydı geçerli olabilirdi. Fakat Kant etiğinin, fail odaklı 

olduğu ve ilişkisel olmadığı çok açıktır.  

Noddings’in Kant etiğine son itirazı, başkalarının tamamlanmasını 

(perfection) destekleme zorunluluğumuzu tanımaması üzerinedir. Kant 

gerçekten de açık bir şekilde aynı zamanda ödev olan sadece iki amaçtan 

bahseder, kişinin kendini tamamlaması ve diğerlerinin mutluluğu.
23

 Fakat 

diğerlerinin tamamlanması için bir ödev söz konusu değildir; zira Kant’a 

göre kimse bir diğerini tamamlayamaz. Bu sadece birinin kendine karşı 

gerçekleştirebileceği bir görevdir. Birinin kendi tamamlanmasını 

derinleştirmesi ödevi demek, o kişinin doğal ve etik kapasitesini geliştirme 

ödevi demektir. Kant Pratik Aklın Eleştirisi’nde etiğin öğretilmesi hakkında 

düşüncelerinden bahsederken başkalarının tamamlanmasını da olanaklı 

kılıyor olabilir. Pratik Akıl’da gelişmemiş bir zihnin ahlaki doğrulara 

yönetilmesinin “hazırlayıcı bir rehbere ihtiyacı” olduğunu söyler.
24

 

Dolayısıyla Kant’ın ahlaki eğitime önem verdiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. 

                                                        
22

 Wike, s. 10 
23

 Immanuel Kant, Practical Philosophy: The Cambridge Edition of the Works of Immanuel 

Kant ( çev. ve der. Mary J. Gregor), Cambridge University Press, Cambridge, 1996, s. 516-

517. 
24

 Immanuel Kant, Pratik Aklın Eleştirisi, s. 200. 
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Fakat yine bu Kant’ın her etik ilişkisinde gözetilmesi gereken şeyin ne 

olduğu gerçeğini değiştirmez.   

 

VI- SONUÇ 

 Bu karşılaştırmalardan da açıkça görüleceği gibi Kantçı etik ile 

Noddings’in özen etiği birbiriyle bağdaşmaktadır. Tıpkı Noddings’in 

söylediği gibi özen etiği Kantçı öncelikleri tersine çevirir. Özen etiği, Kantçı 

etiğin akisne, fail odaklı değildir. Özen ilişkisinin her iki tarafını da merkeze 

koyma eğiliminde olduğundan güçlü bir ilişkisel yapısı vardır. Bu ilişkise 

yapı özen gösterilenin etik gelişimini de her zaman içinde barındırır. Özen 

ilgiyle yapılmalıdır. Özen dolu bir yaşam zorunlu olarak “özen 

gösterilecekler ve yüklerle” değil, keyif ve icradan meydana gelir. Zaman 

zaman bir takım fedakarlıkları gerektirebilir evet, fakat kendinden 

vazgeçmeyi gerektirmez. Bu özelliklerin hiçbirini ne Kant etiğinde ne de 

filozofun bizzat kendi yaşamında göremeyiz. 
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