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1. GİRİŞ 

Özen etiği (Özen gösterme etiği) hakkındaki tartışmalar 18. ve 19. yüzyıllardan itibaren 

geleneksel ahlakbilimcilerin ve diğer düşünürlerin tartışmalarıyla gelişmiştir.  Özen etiği 

geçmişten günümüze gelmekle birlikte, bu konu hakkında birçok yorumlar yapılmış ve farklı 

analizler üretilmiştir.  

Her ne kadar bu tartışmaların ve analizlerin kaynaklanması özen etiğinin gelişimine 

vesile olsa da, aslında özen etiği feminizimle bir dönümüşüm yaşamıştır. Kadınlar kamu 

alanında yaşadıkları problemlerden ve endişelerden bahsetmeye başlamış, aile ilişkilerinden, 

çevre ile ilgili ilişkilerinden, eğitim ve sağlık yoluyla gelişecek ilerideki ilişkilerinden, aile içi 

şiddetten, ulusal ve uluslararası ilişkilerinden bahsetmeye başlamış ve bu ilişkilerin, 

problemlerin ve endişelerin insani bir statüde görülmesi gerektiği talebinde bulunmuşlardır 

(Gilligan, 1997:124-125). Bir bağlamda, aslında kadınlar bu yolla, kadın problemlerinin 

ilgilenilmesi gereken insani bir iktisad, insani bir problem olarak görülmesini ifade etmişlerdir. 

Kadınların sesini duyma özen etiğini açıklığa kavuşturur ama bunun sebebi özenin kadınlarla 

özdeşleştirilmesi ya da özenin kadının doğal bir parçası olarak görülmesinden dolayı değildir, 

kadınların sesini duymak özeni açıklar çünkü onların sayesinde psikolojik ve politik gerekçeler, 

hiç konuşulamayacak hatta belki de reddilecek,  ilişkisel gerçeklikler yoluyla ifade edilecektir 

(Gilligan, 1997:123). Feminist etik olarak özen etiği tavsiye olarak toplumda radikal bir 

dönüşümü teklif eder. Buna göre, sadece kadınların toplumdaki mevcut yapısı için eşitliği talep 

etmekle kalmaz, özenin değerleri, önemleri ve ahlaki anlamını ortaya çıkaran deneyimlerinde 

de eşit düşünmeyi talep eder (Held, 2006:12). Bu bağlamda, özen etiğinin feminist düşünürlerin 

özene ve özen göstermeye verdiği değerler sayesinde ortaya çıktığını söylemek yanlış 

olmayacaktır. Bununla birlikte, özen etiği ne Kançtı etik teorisi gibi; “insanın özerkliği ve 

özgürlüğü söz konusudur, böylece insanın ahlaki bir varlık olmasındaki en önemli özellik onun 

özgür olmasıdır” mantığı içerisinde, ne de Faydacı etik teorisi gibi; “kendisinin mutluluğunu 

ve faydasını sağlayan varlık insandır” anlayışı içindedir. Özen etiği bu gibi etkili olan etik 

teorilerden farklı bir konumdadır. Bu gibi teorilerin üstüne herhangi bir eklemle yapma amacı 

güdmez ve bununla birlikte, bu gibi teorilerin içerisine de dâhil olmayacaktır. Aslında, özen 

etiği ve bu bağlamda özen gösterme bir tür erdem olarak görülmesi gerekir. 

Özen etiğini inceleme bağlamında Virginia Held önemli bir yere sahiptir. Virginia 

Held’i bu kadar önemli kılan unsur ise kendisinin özen etiğini açıklarken dizisel(paradigmatik) 

ahlak ilişkileri yönteminden faydalanmış olmasıdır. Held’in paradigmatik bir yolla 

çerçevelemiş olduğu özen etiği öncelikle annelik yapan şahıs ile çocuklar arasındaki 

ilişkiselliğin önemine vurgu yapmaktadır. Bu bağlamda, Held için annelik yapan şahıs ile 

çocuklar arasındaki ilişkinin genel olarak insan hayatı için mükemmel bir örnek (paradigma) 

olduğunu düşünmüş ve toplum açısından da faydalı olduğunu belirtmiştir (Tong ve Williams, 

2014). Held’in bu paradigmayı belirtmesi aslında geleneksel etiğe ve ahlakbilimcilere yapmış 

olduğu bir eleştiri olarak varsayılabilir. Geleneksel etiğin ilişki bağlamında hayatta iki rasyonel 

taraf olması düşüncesinden ziyade, Held’e göre ilişki bazında en faydalı örnek annelik yapan 

şahıs ve çocuk arasındaki ilişkidir çünkü annelik yapan şahıs başka insanların ihtiyacını 

karşılama gibi, dayanışma içinde olma ve uzlaşma gibi bilgilere ve özelliklere sahiptir. Held’e 

göre geleneksel etik yalnızca kadınların ahlakını önemsememek ile kalmamış, cinsiyet nötrlü 
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ahlakı da erkeklerin ahlakı olarak sunmuştur (Tong ve Williams, 2014). Held’in öngördüğüne 

göre, iki rasyonel taraf arasındaki ilişkiden ziyade annelik yapan şahıs ve çocuklar arasındaki 

ilişki insanlar arasındaki ilişki için faydalı bir paradigmadır ve bu paradigma ile toplum daha 

farklı görünebilir ( “Feminism and Moral Theory”, 1987, cited in Tong and Williams, 2014).  

Her ne kadar Held annelik yapan şahıs ile çocuklar arası ilişkileri toplum için idealize 

etmek istese de, kendisi bu ilişkinin de kendi içinde sıkıntıları olabileceğine değinmeden 

geçmemiştir. Bu bağlamda, Held’e göre zaman zaman, anne-kız ya da baba-oğul ilişkisi 

işveren-işçi ilişkisinde olduğu gibi baskıcı olabilir ve hatta kurulan bazı yakın ilişkiler 

profesyonel olanlara nazaran daha ağır ve acımasız da olabilir (Tong and Williams, 2014). Her 

ne kadar profesyonel ilişkilerde yaşanan bir sıkıntıyı veyahut baskıyı bitirmek ve ondan 

uzaklaşmak kolay olsa da, bu konu ne yazık ki yakın ilişkilerde bırakması daha sıkıntı verici ve 

zorlayıcı bir hal içindedir.  

2. VIRGINIA HELD VE BİR AHLAK TEORİSİ OLARAK ÖZEN ETİĞİ 

Geçtiğimiz son iki yüzyıldan günümüze, özen gösterme etiği ahlaki sorunların 

çözümünde farklı müdahelelerin olmasına ve ahlak mevzusu/meselesi ile yaklaşımların 

değişmesine sebep olmuştur.  Bu bağlamda, özen gösterme etiği bizi, kendi hayatlarımıza nasıl 

daha verimli yollarla rehberlik etmemiz gerektiğini tekrar düşünmeye sevk eder. Özen gösterme 

etiği bizleri ahlak mevzuları hakkında tekrar düşünmeye yönlendirse de, bazı teoriciler özen 

kavramını ahlaki meselelere yaklaşımda kullanmakta rahatsızlık duymaktadır. Bununla birlikte, 

bu gibi teoriciler her ne kadar özen kavramı yerine sevginin etiği ya da ilişkisel ettiği tercih 

etseler de sonuç olarak söylem tekrar özen anlamına ve kavramına geri dönmektedir. Bu 

bağlamda, ahlak teorisi olarak özen gösterme etiğini anlamada en faydalı ve en aydınlatıcı yol 

bir özen etiği düşünürü olan Virginia Held’in bakış açısını incelemek olacaktır. 

Öncelikle Held özenin hem bir değer hem de bir pratik, uygulama olduğuna 

inanmaktadır (2006:9). Held’e göre özen gösterme etiği orijinal halinin ötesine geçmiş ve 

günümüzde ahlak teorisi olarak gelişmiştir (2011). Bu ahlak teorisi olarak görülen özen etiği 

hem aile, arkadaşlık gibi özel alan ile hem de tıbbi uygulama, hukuk, politik hayat, savaş ve 

uluslararası ilişkiler ile ilintilidir. Özen etiği ile ilgili ilginç bir nokta da Held’e göre, özen etiği 

bazen Kant etiği, faydacılık ya da Aristocu erdem etiği gibi ahlak teorilerinin yerine geçebilecek 

potansiyel bir ahlak teorisi olarak görülmektedir(2006:9). Hatta özen etiği bazen erdem etiği 

olarak görülmektedir. Özen etiği genellikle ihmal edilmiş ahlaki düşüncelerin ve hususların 

vurgusuyla geliştirilmiştir. Held’e göre her ne kadar özen etiğini anlamada katkıda bulunanlar, 

adalet gibi ahlaki düşünceleri birleştirmeyi çabalasalar da, genellikle bu tarz düşüncelerin 

yeniden kavramsallaştırılmalarına ihtiyacı olduklarını görmüşlerdir. 

 

 

2.1. Özen Etiğinin Ayırt Edici Özellikleri  
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Her ne kadar bazı özen etiği savunucuları özen etiğinin ahlak teorisi olarak tek bir kalıba 

oturtulacak şekilde genellenmesi yaklaşımına direnmişlerse de, Held’e göre özen etiği birçok 

değişik versiyonları arasından belli başlı bazı özellikleri ile ayırt edebilir.  

Held’in bu görüşüne göre; öncelikle özen etiği bizim sorumluluğunu aldığımız kişilerin 

ihtiyacını karşılamada ahlakı göz önünde bulundurmanın mecburiyeti üzerinde yoğunlaşır.  

Daha basit bir dille örneklemek gerekirse, birinin çocuğuna özen gösterme bir kişinin ahlaki 

iktisadında, ilgisinde ön sırada yer almalıdır ki zaten kişinin göstereceği bu özen gösterme hali 

kendisi içinde iyi olacaktır (Held, 2006:10). Ahlaki açıdan özen ilişkisini geliştirmek 

insanoğlunun yaşaması ve hayatını ilerletmesi için önemli bir yer almaktadır. Bununla birlikte, 

özen etiği fark etmiştir ki insanoğlu uzun seneler birine tabi olarak yaşamaktadır. Bu tabiiyet 

bağlamında, Held’e göre insanlar en azından erken yıllarında özene ihtiyaç duyarlar (2006:10). 

Ahlak bağımsız, özerk ve rasyonel bireyler imgesi üzerine temellenmiştir ama insanların 

bağımlı olduğu gerçeğini gözden kaçırmıştır. Özen etiği bağımlı olanların ihtiyacını 

karşılamadaki sorumluluğun ahlaki gücünü vurgular. Özen etiği merkezi ilgisini insan hayatı 

üzerine almış ve ahlaki değerleri bu tasvirin içine dâhil etmekle birlikte, özeni ahlakın dışındaki 

alan olarak indirgemeyi reddetmiştir (Held, 2006:10). 

Özen etiğinin diğer bir özelliği ise duyguları reddetmektense onlara değer vermesidir. 

Tabii ki özen etiğinin duygulara önem vermesi demek her duygunun değerlendirilmesi gerektiği 

anlamına gelmez. Fakat başta da belirtildiği gibi egemen olan rasyonel yaklaşımların aksine, 

özen etiği sempati, empati ve hassasiyet gibi duyguların ahlaki duygular olarak geliştirilmesine 

ihtiyaç duyulmasının yanında bu gibi duyguların ahlakın neyi önerdiğini sorgulama da yardımcı 

olduğunu vurgular (Held, 2011). Hatta Held’e göre, bazı durumlarda mesela bir kişiye 

adaletsizce ya da insanlık dışı davranıldığında kızgınlığın ahlaki öfkenin bir parçası olarak 

hissedilmesi ahlaken neyin yanlış olduğunu sorgulamada, doğruyu ve yanlışı veya iyiyi ve 

kötüyü gösteren ahlaki kuralları düşünmede ya da ahlakın ne olduğunu yorumlamada katkıda 

bulunabilir (2006:10). Ama bu demek değildir ki ham duygular ahlakı yönlendirmelidir, 

hissiyatlar hem yansıtılmalı hem de eğitilmelidir. Tamamen mantığa ve rasyonel sonuçlara 

bağlı olan ahlaki yoklamalar ya da değerlendirmeler özen açısından eksik ve yetersiz görünür.  

Özen etiği, duyguların ve ilişkisel kapasitenin değerini bilir çünkü bunlar insanlararası 

ilişkiler bağlamında neyin daha iyi olduğunu anlamada,  insanları ahlaken ilgili yani ahlak ile 

ilgili kişiler olmasına olanak sağlar. Ama bu nokta, Held’in görüşüne göre sadece özenin 

kendisi yetmez, bir özen etiğine ihtiyaç vardır çünkü bazen yararlı duygular yanlış 

yönlendirmelere sebep olabilir (2006:11). Mesela karşı tarafa haddinden fazla yapılan empati, 

bir kişinin kendini inkarına yönlendirebilir ya da fazla yardımsever hareketlerde bulunmak 

karşısındakinin hakimiyetini idare etme hali olarak sapabilir. İşte bu gibi noktalar da Held, özen 

etiğine ihtiyaç duyulduğunu belirtiyor çünkü Held’e göre özeni değişik yollarla ifade etme, dışa 

vurma yolları vardır. Bununla birlikte, Held’e göre özen ilişkileri sadece gözlenemez ya da 

tanımlanamaz, bunların ahlaki bir denetlemeye tabi tutulması ve değerlendirilmesi gerekir 

(2006:11).  

Egemen ahlak teoricilerine göre ahlaki problemin muhakemesi ne kadar soyut ise o 

kadar iyidir, bu soyutlukla kastedilmek istenen evrensellik ve evrensel ilkelere bağlı kalma 
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mevzusudur. Egemen ahlak teorilerince bu yolun izlenmesi ile önyargıdan ve keyfiyetten 

kaçınma olasılığı daha muhtemel olur ve sonuç olarak bu da tarafsızlığa ulaşmaya yaklaşma 

anlamına gelir (Held, 2006:11). Evrensel ilkelere örnek olarak yalan söylememek ya da 

başkasına zarar vermemek verilinebilir. Bunlar her ne kadar evrensel ilkeler olsalar da, ne yazık 

ki bu gibi ilkelere uymamız ve bunlara tabi olmamız ahlaklı olduğumuz anlamına gelmez. 

Burada önemli olan, “sözünde durma” durumunu ve  “verilen her sözü tutmak ne kadar doğru 

olabilir” sorusunu sorgulamak olmalıdır. Held açısından, insanlara karşı olan 

yükümlülüklerimiz ve sorumluklarımız olduğunu kabul etmeli, insanlara karşı saygı 

duymalıyız fakat bu hala evrensel ilkeler doğrultusunda ilerlemiz gerektiğine bir gösterge 

değildir. Held’e göre egemen ahlak teoricilerin inandığı gibi yükümlülüklerimize uymamız 

bizlere iyi sonuçlar getirmeyebilir, hatta bu teoricilerin uzak durmaya çalıştıklarının aksine kötü 

sonuçlarla bile karşı karşıya kalabilirz çünkü Held’e göre insanların iyi olma konseptinden 

anladıkları farklılık gösterebilir (1980:647).  Bu açıdan bakıldığında, özen etiği egemen ahlak 

teorilerinin görüşlerini reddeder. 

 Özen etiği bağlamında ilkelere bağlı yaklaşım doğru değildir çünkü özen etiğinde tek 

bir durumun biricikliği göz önünde bulundurulmaktadır. Bununla birlikte, özen etiği bizim 

başkalarıyla paylaştığımız gerçek ve asıl ilişkiyle ilgilenir ki bu da özen etiğinin belli başlı 

üçüncü özelliğidir. Yani bir bakıma özen etiği, egemen teorilerin soyut kurallarını sorgular, 

evrensellik ve evrensel ilkelere güvenme mevzusuna şüpheci yaklaşır. Bu bağlamda, bir özen 

etiği savunucusu olan Held için ise bireyler, soyut prensip ve kuralların üstünde gelmektedir. 

Özen etiği evrensel ilkelerin belli alanlarda uygulanabilirliğinin limitlerini araştırmıştır ve buna 

göre evrensel ilkelerin hukuk alanı gibi alanlarda daha uygun olduğunu düşünmektedir. 

Örneğin, devletin içinde bir şiddet meydana geldiğinde, bunun çözümü için egemen ahlak 

teorilerini uygulamak daha uygun olabilir çünkü sorunun çözümü için yasal ve politik yollara 

başvuralacaktır (Held, 2011). Held aile ve arkadaşlık bağlamlarında, bu tarz kuralların uygun 

olmayacağını düşünmektedir çünkü bu gibi alanların sadece tanımlanamayacağını, bunların 

kesinlikle değerlendirilmesi gereken alanlar olduğunu yani ahlakın soyut kurallarla 

engellenmemesi gerektiğini düşünmektedir (2006:12).  

Egemen ahlak teorileri ahlak problemlerini analiz ederken bu gibi problemlerin egoistik 

bir kişisel çıkar çatışması mı ya da evrensel ahlak prensipleri mi olduğu yorumlaması yapmaya 

eğilimlidirler. Bencil birey ve insanlık arasındaki uçlar tanınmıştır ama aralarında ne yattığı 

genellikle göz ardı edilmiştir. İşte bu noktada, özen etiği özellikle bu uçlar arasındaki alana 

odaklanır. İtina ile başkalarına özen gösteren kişiler öncelikle kendi kişisel çıkarlarını 

düşünmezler; onların çıkarları özen gösterdikleri kişi ile birbirine geçmiştir. Ayrıca bu insanlar 

herkesin uğruna ya da genel olarak insanlık yararına hareket etmezler, bunun yerine bu kişiler 

kendileri ve belirli kişiler arasındaki gerçek bir insan ilişkisini hem korumak hem de bu ilişkiyi 

geliştirmek için çabalarlar. Özen ilişkisi içinde olan insanlar hem kendisi hem de öteki, yani 

özen gösterdiği kişi, için hareket ederler. Özen ilişkisinde olanların bu karakteristik tutumu ne 

egoistiktir ne de fedakârdır (Held, 2011). Özen ilişkisinin saadeti için ilişki içerisinde olanların 

mutluluğu ve ilişkinin kendisinin mutluluğunu içermesi gerekmektedir (Held, 2006:12).  

Özen etiğinin dördüncü karakteristiği ise, kamu ve özel ile ilgili geleneksel nosyonu 

yeniden kavramsallaştırmasıdır. Geleneksel görüşe göre ki bu görüş egemen ahlak teorilerine 
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de yerleşmiştir, ev ahalisi hükümetin zorla girmemesi gereken siyasetin ötesinde özel bir 

alandır. Feministler bu özel alanın kadınlar ve çocukların dezavantajına olduğunu ve nasıl 

sosyal, politik, ekonomik ve kültürel olarak erkeklerin gücüyle yapılandığını düşünmüşlerdir. 

Bu bağlamda feministlere göre, bu geleneksel görüş, kadınları ve çocukları ev içi şiddetine karşı 

savunmasız duruma getirmiş, genellikle kadınları ekonomik olarak erkeklere bağlı halde 

bırakmış ve onların aile içinde adaletsiz bir eviçi işbölümüne maruz bırakılmasına sebep 

olmuştur (Held, 2006:12). Bununla birlikte, geleneksel olarak, yapılması gereken özen 

gösterme işinin kadınlar tarafından uygulanma bekleyişi sebebiyle cinsel iş bölümü kadınları 

ücretsiz özen gösteren işçi olarak çıkararak kadınları sömürmüştür ve kadınların erkeklere 

oranla paralı işlerde çalışmalarına daha az olanak sağlamıştır. Hatta ne yazık ki tarihsel olarak 

özellikle de ataerkil ailelerde, toplumlarda ve kültürlerde yaşayan kadınlar özenle 

ilişkilendirilmekle kalmamış,  kadınlardan da özen işini uygularken hiçbir şikâyette 

bulunmamaları beklenmiştir (Gilligan, 1995:122).  Eğer özen gösterme işini yapamazlarsa da 

kötü bir kadın olarak kıstaslanma tehditi altına kalmışlar ve bununla birlikte bu gibi kadınlar 

cömert olmayan, ilgisiz, şefkatsiz ve kadınlık dışı olarak etiketlenmişlerdir (Gilligan, 

1995:122).Geçmişten günümüze gelen bu sosyal yapılanma nedeniyle gerçek özen işini 

gösterenler yılmaya başlamaktadırlar (Held, 2014:112). Dişilik kadınları özen gösteren olma 

ile yapılandırmıştır ki bu da kadınların var olan cinsel işbölümünün kabul ettirilmesine çalışan 

baskıya katkıda bulunmaktadır (2006:16).  

Egemen ahlak teorileri, kamu hayatını ahlak ile ilişkili olarak görürken, aile ve 

arkadaşlığın olduğu özel alanların ahlaki önemini ve anlamını kaçırmışlardır. Yani egemen 

teoricilerine göre; ahlak alakasız, bağlantısız, bağımsız ve karşılıklı olarak ilgisiz olan 

bireylerin eşit farz edilmesi için aranmalıdır. Fakat bu noktada, bu teoriciler ahlaki meselelerin 

aile, arkadaşlık ve sosyal gruplar bağlamında birbiriyle bağlantılı insanlar arasında doğduğunu 

kaçırmaktadır. Aile bağlamında, birbiriyle eşit güçlere sahip olmayan ve isteyerek seçilmemiş 

bireyler arasında ilişkinin olması, kurulması gayet olağandır. Örneğin, hiçbir çocuk kendi 

ailesini ya da ebeveynini seçemez (Held, 2004:13) ama yinede onlara özen gösterilmesi 

sorumluluğu onları rahatsız etmez. Bu tip ilişkiler tipik olarak sözleşmeye dayalı olmayan 

ilişkilerdir ve bu gibi ilişkileri sözleşmeye dayalı olarak tanımlamak, değer verilmesi gereken 

güvene engel olur hatta zarar bile verebilir. Held’e göre, özen etiği eşit olmayan ve bağımlı 

durumundaki kişiler arasındaki ilişkiden doğan ahlak meselelerini aldırmazlıktan gelmektense, 

ilişkilerin duygu ve iradedışılık ile dolu olduğunu ve hatta genellikle bu özelliklerin sadece ev 

ahalinde uygulanmadığını, geniş bir toplum tarafından da uygulandığını fark etmiştir (2006:13). 

Örneklemek gerekirse, herhangi bir insan kendisinin hangi cinsiyeti, ırkı, sınıfı, etnisiteyi, dini, 

ulusu ya da kültürel grubu seçeceğine karar veremez ama yine de bu gibi bağlar insanların kim 

olduğunu anlamada ve onların deneyimlerinin ahlakı anlayışa nasıl katkıda bulunabileceğine 

yardımcı olabilir (2006:13).  

Held’e göre özen etiğinin beşinci bir karakteri de özgürlükçü bireyselliğe eleştirisidir 

(2006:13).Özen etiği egemen ahlak teorilerindeki gibi kişileri kendi kendine yeten bağımsız 

bireyler olarak görmektense, genellikle kişileri ilişkisel olmaları anlayışıyla çalışır (Held, 

2014:111). Egemen teoriler ahlak teorisini insanın öncelikle liberal politikasını ve ekonomik 

teorilerini geliştiren bir konsept olarak yorumlayabilirler. Peki bu insan konsepti ne anlama 
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gelir? Bu görüşü savunanlara göre, insan rasyonel, özerk bir fail ya da kendi çıkarlarına düşkün 

bireyler olarak gözükür. Held’e göre, bu ve bu gibi görüşlere aslında en güzel eleştirilerden 

birini Michael Sandel’in yaptığını düşünmektedir. Sandel’e göre bizi aslında birbirimizden 

ayıran şeyler bizleri birbirimize bağlayan şeylerdir, yani basit bir dille önceleri birbirinden 

farklı bireyler olsak da, daha sonra bu farklılıklarla bizler ilişkileri oluştururuz demek 

istemektedir Sandel (Held, 2006:13).  

Durum özen etiğine geldiğinde ise, özen etiği tipik olarak şahısları ahlaken ve 

epistemolojik olarak ilişkisel ve birbirine bağlı olarak görür. Bu bağlamda,  her insan ilk önce 

özen sağlayanlara bir çocuk olarak bağlı ve yükümlü olarak başlar hayata. Daha sonra da hayata 

başka insanlarla, başka yollarla bağımlı olacağımız şekildeki ilişkilerle devam edelir (Held, 

2006:13). Başkalarıyla kurduğumuz ilişkiler bizim kimliğimizi oluşturan parçalardır. Ama bu 

demek değildir ki biz özerk olamayız, işte bu nokta da Held’e göre feministler özgür bireyler 

olma kavramı yerine alternatif bir konsept olan özerklik hakkında çok değişik çalışmalar 

geliştirmiştir (2006:14). Feministler baskıcı ilişkisel bağları reddetme ya da bunları yeniden 

düzenleme ile ilgili deneyimlere sahiplerdir. Ama özen etiğine göre ahlakın hiçbir yerden 

gelmediğini düşünerek oluşturmak bizi yanlış yönlendirir ve ne yazık ki bu düşünce gerçek 

hayattaki koşullarla uyuşmaz. Held’e göre, Eva Kittay’ında belirttiği gibi, toplumun özgür, eşit 

ve bağımsız bireylerden oluştuğu ve bu bireylerin bağlarını kendilerine göre seçtiği ya da 

seçmediği düşünülen bu konsept bir ilizyonu geliştirir (2006:14). Gerçekte her bir bireyin bağlı 

olma durumunu yadsır. Örneğin, insanlar gençken, hastayken, yaşlı iken, güçsüzken ya da 

engelli olanların, bir bağlılık durumunda olması unutulur. Yani günümüz dünyasında birçok 

insanın ya da grupların hesaplanamayan yollarla birine bağlı olmasını gölgeler.  

Özetle, özgürlükçü bireysellik konsepti toplumları ve bu toplumlarda yaşayan insanları 

yanlış resmetmiş olur. Bunun yanında özen etiğine göre bu özgürlükçü bireysellik konsepti 

sadece yanlış imgelemekle kalmaz, ayrıca bir ideal olarak zayıf ve yetersizdir. Özen etiği 

bizlerin başkalarıyla sahip olduğu bağlara ve bizlerin kimliğini oluşturan gerçek ilişkilere değer 

verir. Özen etiğine göre insanlar başkalarıyla ilişkilerini tekrar şekillendirmeli ve yeni ilişkiler 

geliştirmelidir, özen etiğinde aranan özerklik özen etiğinin yeni ilişkileri geliştirme 

kapasitesidir (Held, 2006:14). Özen etiği insanların özen ilişkisinde daha iyi olmaları için daha 

iyi ilişkisel bireyler olmasını amaçlar. Her ne kadar ideal düşünce, kendi ideal modeli açısından 

bizim için neyin rasyonel olacağına yönlendirmesi olarak anlamlandırılsa da, bu gibi teorik bir 

modeli adapte etmek insanların davranışlarını olumsuz etkileyebilir. Yani rasyonel olarak 

düşünmek insanların kendi menfaatlerine ve çıkarlarına göre hareket etmeye yönlendirebilir ve 

bu d da daha az işbirliği olmasına neden olabilir. Bu bağlamda egemen ahlak teorisiyle adapte 

olan birey konsepti, ahlakı en uygun yabancılarla kurduğu yasal, politik ve ekonomik 

etkileşimlerde sağlayabilir. Ama özen etiği, insanların birbiriyle sahip olduğu yakın ve tanıdık 

ilişkilere değer verir. Özen etiği genellikle bizi sorumluluk almaya çağırırken, özgür 

bireyselleşme ahlakı genellikle nasıl birbirimizi yalnız bırakmamız gerektiği üzerine odaklanır 

(Held, 2006:15).  

2.2. Özen vs. Adalet 
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Bazı düşünürler özen etiğini ve adalet etiğini birbirinin zıttı olarak görür ve bunların 

arasından birinin seçilmesini tavsiye eder. Adalet etiği; adalet, adil yargılama, tarafsızlık, 

eşitlik, bireysel haklar, soyut prensipler ve bunların uygulanışındaki tutarlılık üzerindeki sorular 

üstüne odaklanır. Ama özen etiği; bir ihtiyacın özenle, güvenle ve hevesle cevap verirliliğine, 

hitaptaki inceliğe ve özen ilişkilerinin geliştirilmesi üzerinde durur. Adalet etiği bireysel 

çıkarlar ve haklar arasındaki rekabete adil bir çözüm ararken, özen etiği özen gösterinin ve özen 

gösterilenin çıkarlarını rakip olarak görmez ve bunları bir bütün olarak görerek, bunları iç içe 

geçirmektedir. Adalet eşitliği ve özgürlüğü korurken, özen sosyal bağları ve işbirliğini 

geliştirmektedir, teşvik etmektedir. 

Bu iki kavramda ahlakın neyle ilgilenmesi gerektiği üzerinde durur. Bu konu hakkında 

farklı görüşler olabilir, mesela bir kişi aileye özen gösterme bağlamında, aileyi ve çocukları 

şiddetten ya da haksız iş bölümünden korumak için adalete ihtiyaç duyulduğunu savunabilir  

(Held, 2006:15). Diğer bir yandan, bir başka kişi de günlük hayattaki ve mahkemelerdeki adalet 

bağlamında özene ihtiyaç duyulduğunu çünkü bireylere insanca davranılması gerektiğini ve 

eğitim, sağlık ve refah yollarının sosyal sorumluluk olarak görülüp uğraşılması gerektiğini 

düşünebilir. Egemen ahlak teorisinde adalet etiğinin öncelikleri; eşitliğin değeri, tarafsızlık, adil 

istihdam ve karışmama politikasıdır. Bu bağlamda, adaletin pratikte uygulanışıyla, bireysel 

haklar korunmuş, tarafsız yargılamalara ulaşılmış, hak edenler cezalandırılmış ve eşit muamele 

kazanılmaya çalışılmış olur. Adalet şiddetin kökenini ve kaynağını, herhangi bir ihlali ve 

baskıyı ya da haksız yapılan orantısız güç kullanımları gibi konularında olan kopukluklardan 

bahseder (Gilligan, 1995:125).  Aksine, Held’e göre, özen etiğinde, güvenin, birliğin, ortak 

ilginin ve empatik bir şekilde yanıt vermenin değeri önceliklidir (2006:15). Bu açıdan 

bakıldığında da, özen etiğinde, empati, sempati ve hassasiyet gibi duygular güveni ve karşılıklı 

düşünmeyi geliştirir (Held, 2014:111). Bununla birlikte, özenin uygulanışıyla, ilişkiler 

geliştirilir, ihtiyaçlara karşılık verilir ve duyarlılık gösterilir.  

Adaletin ve özenin ve bunlara eşlik eden etiklerin birbirinden ayrı tutulup tutulmaması 

gereken konseptler olduğu üzerine sorular hala devam etmektedir. Bu nokta da Held’ e göre 

fazla entagrasyon mevcut olan farklıların gözden kaçmasına sebep olabilir (2006:16). Held 

uygun ve kapsamlı bir ahlak teorisinin hem özen etiğinin hem de adalet etiğinin anlayışlarını 

dahil etmesi gerektiğini söyler. Held’e göre ‘adil(eşitlikçi) özen gösterme iyi özen anlamına 

gelmez sadece adil özen anlamına gelir. İnsancıl adalet daha iyi adalet demek değildir, bu 

sadece adaleti daha çok önemsemek demektir’ (2006:16).Fakat özeni ve adaleti birleştirip, 

bağdaştırırken onların farklı önceliklerini nasıl gözden kaçırmadan uygulanma sorusu hala 

devam eden bir iştir. Held’in kendi tavsiyesi özen ve adalet konseptlerini konsept olarak 

birbirlerinden ayrı tutmak ve bu konseptlerin öncelik vermesi gereken alanları nitelendirmemiz 

gerektiğidir (2006:17). Örneğin, hukuk alanında, adalet ve hakların teminatı öncelikli olmalıdır, 

bununla beraber özenin insancıl faktörleri de yok sayılmamalıdır. Aile ve arkadaşlar arasındaki 

özel alanda, öncelik özene verilmelidir, ama yine adaletin temel gereklilikleri de 

karşılanmalıdır. Fakat bunlar en net olan iki durumlardır; diğer durumlar ahlaki zorunluluklarla 

birleşebilir. Bu noktada, Held’e göre özeni kıtalar arasında desteklemek ve geliştirmek için 

evrensel insan haklarına kesinlikle saygı duyulması gerekir (2006:17).  
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Held’e göre eğer en temel insani değer özen mi adalet mi diye sorulsa, hiç tereddüt 

etmeden özen olduğu cevabını verebilir (Tong ve Williams, 2014).  Held’e göre özen, ‘adalet 

olmadan var olabilir ama adalet özen olmadan var olamaz. Özensiz adalet olmaz…özen 

olmadan hiçbir çocuk sağ kalmaz ve saygı duyacakta kimse de kalmaz’ (2006:17).  Yani bir 

bakıma Held için hiç kimse özensiz yaşamayı sürdüremez (2011). Özen adaletin içinde de 

aranması gerektiği gibi, daha derin ve geniş bir etiği sağlayabilir.  

2.3. Özen Etiğinin Sosyal Etkileri 

Özen etiğini destekleyen birçok savunucu özen etiğinin sosyal, politik ve ekonomik 

hayattaki ilgisi hakkında tartışmıştır. Bu bağlamda Virginia Held’e göre bizler eğer sözleşmeye 

dayalı modelde ev ahalisinin içerisinde olduğu insan ilişkilerindeki eksiklikleri ve 

yetersizlikleri görebilirsek, bu yolla bizler bu gördüklerimizi bir adım daha öteye taşıyabiliriz 

ve böylece toplumun nasıl özene karşı ılımlı olması gerekliliğini yeniden düzenlemeyi 

düşünmeye başlayabiliriz (2006:18). Held’e göre eğer özeni ciddiye alıyorsak, sadece toplumun 

alanlarının değil, bu toplum alanlarındaki ilişkilerin de özen değerleri ışığındaki dönüşüme 

ihtiyacı vardır (2014:112). Bu bağlamda özen bizlerin merkezi odağı olmalıdır ve toplumun 

öncelikli ilgisi haline gelmelidir. Toplumun kanunla sınırlandırılarak hükmedilmesi ve 

ekonomik kazançlarla işgal edilmesi yerine, bizler toplumu özen ilişkilerinin gelişmesinde ve 

çocukların büyümesinde önemli bir görev, vazife olarak görmeli ve bunları sadece kişisel 

bağlamlarda değil vatandaşlar arasında ve devletin kurumlarında da kullanmalıyız. Held’in esas 

vurgulamak istediği nokta, özeni bu şekilde önemsersek, öyle bir kültürü geliştirmeye olanak 

sağlarız ki bu kültür insan hayatını zenginleştirecek ve güçlendirecek en iyi yolları geliştirme 

imkanı sağlamış olacaktır (2006:19). Tıpkı Bubeck, Kittay, Noddings ve diğerlerinin belirttiği 

gibi, özeni kamusal bir mesele olarak görmeliyiz ve özeni sadece kadınların özel sorumluluğu 

olarak indirgememeliyiz demektedir Held (2006:18).Held’e göre özen toplumu; çocukları 

yetiştirme, toplumdaki bireyleri eğitme, herkesin ihtiyacını karşılama, barışı elde etme ve 

çevreye değer vermeyi bir görev olarak bilmelidir (2006:19). Bunları en iyi yollarla yapabilmek 

için herkesin büyük bir sosyal çabaya sadık kalması gerekmektedir. Tabii ki küresel boyutta da 

dâhil olmak üzere bazı özel durumlarda yasal kısıtlamalar ve güvenlik uygulaması gerekebilir, 

ama özen toplumu bu gibi ihtiyaçları duymayı zaten azaltmış olacağından, bu gibi uygulamalara 

çok da gerek kalmayacaktır. Yani özetle özen etiği sadece aile alanında ve bireysel ilişkilerle 

sınırlandırarak gelişmemektedir. Özen etiğinin sosyal ve politik etkileri anlaşılırsa, radikal bir 

etik olarak toplumda derin bir yeniden yapılanmayı çağıracaktır (Held, 2006:19).  

 

 

2.4. Özen Etiği ve Erdem Etiği  

Geldiğimiz bu noktaya kadar özen etiği insanların karakterinde, özelliklerinde özen 

gösteren kişi olarak gelişmeyi dilemiştir, peki özen etiği erdem teorisine mi benzemektedir? 

Bazı filozoflara göre, özen etiği erdem etiğinin bir formudur. Erdem teoricilerinin önünde gelen 

Michael Slote, özenin birincil bir değer olduğunu ve ahlak ile temellenmiş bir özenin doğru ve 

yanlış eylemleri hesaba katmayı ve politik adaleti sunacağını tartışmıştır (Held, 2006:19). 
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Tabiiki özen etiği ve erdem teorisi arasında bazı benzerlikler vardır. Her ikisi de kendilerinin 

belirttikleri ve içinde oldukları, ahlaki değerleri ve pratikleri incelemektedir. Her ikisi de 

ahlakın gelişimi için soyut kuralları düşünmekten ziyade, pratikleri yeniden düzenleyerek 

ahlakın gelişeceği umudunu görürler.  Her ikisi de ahlakın uygulamalarının geliştirilmesi ve 

şekillenmesi gerektiğini düşünürler.  

Fakat bugüne dek, erdem teorisi kadınların yoğun bir şekilde bağdaşlaştırıldığı özenin 

uygulamalarını yeteri kadar dikkate almamıştır. Her ne kadar bunun doğru olma ihtimali olsa 

da, erdem teorisi tipik olarak erdemleri gelenek ve geleneksel toplumlarla birleştirilmiş olarak 

görür. Aksine, feminist etik olarak özen etiği mevcut gelenek ve geleneksel toplumlardan 

sakınmıştır çünkü bunların hepsinin aslında ataerkil olduğunu belirtmektedir. Held’e göre, özen 

etiği özenin erkek egemenliği altında uygulanamayacağını tahayyül eder, fakat özenin 

postpatriarkal bir toplumda uygulanması gerektiğini, ki bizim bu konuda henüz geniş bir 

tecrübemiz olmadığını, düşünür (2006:19).  Held’in görüşüne göre, her ne kadar özen etiği ve 

erdem teorisi arasında benzerlikler olsa da ve her ne kadar özenin bir erdem olduğuna şüphe 

olmasa da, özen etiği basitçe erdem etiğinin bir çeşidi değildir. Erdem etiği özellikle bireylerin 

karakter durumuna odaklarınken, özen etiği bilhassa özen ilişkileriyle ilgilenir.  Özen ilişkileri 

temel değerdir. Özen sadece gerekçeyi, tutumu ya da erdemi soran bir soru değildir. Eğer olurda 

erdem etiği gerekçelerle daha az sınırlandırılarak yorumlanırsa, ve eğer erdemli kişinin özen 

gösteren kişiye karşı hareketlerinin sonucunu yeteri kadar hesaba katarsa, işte o zaman belki bu 

özen etiğinin ilgisine dâhil edilebilir. Fakat yine de Held’e göre, hala erdem etiği bireylerin 

eğilimine odaklanmış olacaktır, oysa özen etiği toplumsal ilişkileri, toplumsal pratiklere, 

uygulamalara ve değerlere odaklanır ve bunları devam ettirir (2006:20).  

Held’in görüşüne göre, özen etiği kendine özgü ve belirleyici bir etik görünüştür, hatta 

ona göre erdem etiğinden de farklıdır. Held tabii ki Aristotles ve Hume gibi erdem teoricilerinin 

öncü oluşunu ve özen etiğine önemli katkılarda bulunuşlarını da inkâr etmez. Feminist etik 

olarak, özen etiği keskinlikle sadece ataerkil koşullar altında gelişmiş kadınların tutumlarını ve 

eylemlerini açıklamaz ya da genelleştirmez. Held’e göre feminist etik olarak özen etiği, hem 

kadınları hem de erkekleri benimsemeye açık olmalıdır (2011).Özen etiğinin ahlak taleplerinde 

ihtilafa düştüğü durumlarda, bunlara kesin cevaplar verememesi nedeniyle bazen özen etiği 

yetersiz olarak görülür. Özen etiği gibi erdem teorisi de benzer bir konuda eleştirilmiştir. Held’e 

göre, erdem teorisinin aleyhinde konuşanlar, teoriyi “çanta dolusu erdem” diyerek yermişlerdir 

çünkü erdem teorisinde erdemleri ya da bunların gereksinimlerinin uygulanışının, özellikle 

çatışmaya düşen durumlarda, önceliğini neye göre verildiği hakkında açık bir belirtme yoktur 

(2006:20).  

 

3. SONUÇ 

18. yüzyıldan itibaren farklı tartışmalar ve analizlerin ışığında, feministlerin desteklediği 

göz çarpıcı bir dönümüşümle özen etiği günümüze kadar gelmiştir. Feminist özen etiği direnişin 

sesi olma halini almıştır (Gilligan, 1997: 123) ve feministlerin arka çıkmasıyla, kadınların 

problemlerinin cinsiyetçi bir yaklaşımla görülmemesi gerektiği ve kadın problemlerinin 

insanlığa ait “insani” bir problem olarak görülmesi beklenmiştir. Bu bağlamda, özen etiğinin 
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gelişimindeki hızlanma, feminist düşünürlerin özene ve özen göstermeye verdikleri önemleme 

artmıştır.  

Özen etiği ahlaki değerin, aile ve arkadaşlık ilişkisinin öneminin ve ahlaki rehberliğe ihtiyaç 

olduğunun farkına varmıştır. Bu bağlamda, özen etiğini bir ahlak teorisi olarak incelerken 

Virginia Held’in bakış açısını incelemek büyük önem arz etmektedir. Held’in görüşlerini 

kıymetli kılan temel unsur kendisinin özen etiğini açıklarken dizisel(paradigmatik) ahlak 

ilişkileri yönteminden faydalanmış olmasıdır. Held’in paradigmatik bir yolla çerçevelemiş 

olduğu özen etiği annelik yapan şahıs ile çocuklar arasındaki ilişkiselliğin toplum için ideal bir 

örnek olduğuna vurgu yapmaktadır. Bunula birlikte, Held özenin hem bir değer hem de bir 

pratik, uygulama olduğuna inanmaktadır (2006:9). Özen etiği toplumsal ilişkilere, toplumsal 

pratiklere, uygulamalara ve değerlere odaklanır ve bunları devam ettirir (2006:20). Held özen 

etiğinin ilişkisel olmasıyla birlikte duygulara değer vermesinin önemine de değinmiştir ve bu 

konuda özen etiğini egemen ahlak teorilerinden ayrı bir yere koymuştur. Bu bağlamda, Held’e 

göre özen etiği, Kant etiği, faydacılık ya da Aristocu erdem etiği gibi egemen ahlak teorilerine 

kafa tutabilecelek farklı meydan okumalar sunmaktadır (2004:143).  Held’in görüşüne göre, 

özen etiği kendine özgü ve belirleyici bir etik görünüştür.   

  Held’e göre özenin ilişkisel olması dışında, özenin iyi bir özen olması için saygılı ve 

etkili bir biçimde gerçek ihtiyaçları karşılaması gerekir (2014:112).  Held açışından, özen etiği, 

duyguların ve ilişkisel kapasitenin değerini bilmekle beraber, insanlararası ilişkiler bağlamında 

neyin daha iyi olduğunu anlamada, insanların ahlaken ilgili kişiler olmasına olanak 

sağlamaktadır. Özen etiğinde her ne kadar, ahlak ilişkileri özgür ve eşit bireylerin gönüllü 

katılımıyla olsada, aynı zamanda gerçek hayattada olduğu gibi güçleri eşit olmayan ve bilhassa 

seçilmemiş ilişkiler arasında da olabilir. Bu noktada, özen etiği aslında bizim nasıl farklı sosyal 

gruplar arasında bir bağımız olduğunu ve bizim farklılıklarımızın bizim biz oluşumuzu yani, 

bizi biz yapan unsurlar olduğunu gösterir (Held, 2004:144). Held’e göre, bu gibi bağlar 

insanların kim olduğunu anlamıyla birlikte, onların deneyimlerinin ahlakı anlayışa nasıl katkıda 

bulunabileceğine de yardımcı olabilir (2006:13). Bu açıdan bakıldığında, Held egemen ahlak 

teorilerinin desteklediği özgürlükçü bireysellik konseptine eleştiri de bulunmuştur çünkü 

Held’e özgür bireyselleşme ahlakı nasıl birbirimizi yalnız bırakabileceğimiz üstünde dururken, 

özen etiği bizleri yükümlülük almaya çağırmakla birlikte insanların özen ilişkisinde daha iyi 

olmaları için daha iyi ilişkisel bireyler olması konusunda odaklanır (Held, 2006:15).  

Özen etiği Held’e göre; sadece aile alanında ve bireysel ilişkilerle 

sınırlandırılmamalıdır. Özel alanın yanı sıra, kamu alanında da özen etiğinin kullanılması 

gerekmektedir. Bununla birlikte, toplumsal alanlarındaki ilişkilerde de özen değerleri ışığında 

bir transformasyon gerekmektedir. Bir bağlamda, Held’e göre özen toplumun ana odağı haline 

gelmelidir ve toplum için bir öncelik olarak görülmesi gerekmektedir. Held bu bağlamda, 

bunları en iyi yollarla yapabilmek için toplumun bir olarak, etkili bir biçimde sosyal gayrete 

sadık kalması gerekliliğine vurgu yapmıştır (2006:18). Fakat günümüzde mevcut olan sosyal 

yapılanmanın cinsiyet, ırk ve ekonomik güç hiyerarşisi üzerine kurulu yapısı nedeniyle özenin 

uygulanması için radikal bi dönüşüme gerek vardır (Held, 2014:112). Özetle, özen etiğinin 

toplumda etkili olabilmesi için sosyal ve politik etkilerinin anlaşılması gerekmektedir. İşte 

ancak o zaman bu yolla, toplumda tesirli bir yeniden yapılanma süreci desteklenecektir. Hatta 
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belki bir ahlak teorisi olarak özen etiği daha kolaylıkla bir erdem olarak kabul görecek ve 

benimsenecektir.  
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