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Virginia Held’in İhtimam Etiği ve Ahlak Teorisi İncelenmesi

İhtimam Etiği

MARILYN FRIEDMAN 

Washington University-St. Louis

İhtimam Etiğinde, Virginia Held, bir süredir teori olarak üzerinde çalıştığı ihtimam etiği 

hakkındaki mevcut tartışma konusunun kapsamlı bir sunumunu yapmaktadır.1 İhtimam etiği, 

Held'e göre, Kantçı etiğin alternatif ahlak teorilerinden, faydacılıktan ve erdem teorisinden 

çeşitli şekillerde farklılıklar gösteren bir etik anlayışı önermektedir. İlk olarak; ihtimam etiği, 

"sorumluluk alacağımız belirli kişilerin ihtiyaçlarına katılmak ve bu ihtiyaçları karşılama"nın 

"zorlayıcı" ahlaki önemi ile başlar. Bu ise "ihtimamın evrensel deneyimi" ve “çocukken (söz 

konusu) ihtimamı alma” üzerine kurulmuştur. İkinci olarak; ihtimam etiği, ahlakın 

gerektirdiği özellikle de "sempati, empati (duygudaşlık), duyarlılık ve sorumluluk” gibi 

anlamanın (ve hissetmenin) kaynağı olan duygulara değer verir. Üçüncü olarak, ihtimam etiği, 

evrensel, evrenselleştirilebilir veya tarafsız ahlaki kuralları, ahlaki anlayış üretmede herhangi 

bir özel öneme sahip değer olarak kabul etmez ve "diğer belirli kişilerin zorlayıcı ahlaki 

iddiasını" çatışmaya neden olan evrenselleştirilebilir kurallardan daha ağırlıklı olarak 

değerlendirebilir. Dördüncü olarak; ihtimam etiği, kamu ve özel alanların geleneksel ikiye 

bölünmesini yeniden kavramlaştırmaktadır. Beşinci olarak; ihtimam etiği kişileri, "kendi 

kendine yeterli", "bağımsız", "kendine odaklı" veya "rasyonel özerk bir temsilci" olarak değil, 

"ilişkisel ve birbirine bağlı" olarak kavramsallaştırır.2

İhtimam nedir? Held'in görüşüne göre, ihtimam "bir uygulama ve bir değer"dir. Held, 

ihtimamın kesin bir tanımını sunmaz. İhtimamın öncelikle bir erdem, amaç ya da his olarak 

görülmemesi gerektiğini savunur. İhtimam; öncelikle bir iş, faaliyet ya da uygulama türüdür. 

İhtimam; bir tür çalışma olarak, ihtimam hizmetinin ilişkisel uygulamasıdır. Bu uygulama "... 

öznellik, duyarlılık ve ihtiyaçlara cevap vermeyi içerir.” Held, ihtimam gösteren bir kişiyi, 

belirli bir erdemli eğilime sahip biri olarak değil "ilişkisel bir uygulamayla ilgilenen" biri 

1 Virginia Held, The Ethics of Care: Personal, Political, and Global (Oxford: Oxford University Press, 2006). See 
also Virginia Held, Feminist Morality: Transforming Culture, Society, and Politics (Chicago: University of 
Chicago Press, 1993).
2 Held, pp. 10-14, 21.
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olarak düşünmeyi önerir. Held, ihtimam faaliyetlerinin ve uygulamalarının "kalbi" ve 

"onlardaki en değerli şey"in "ihtimam ilişkileri" olduğunu savunuyor.3

İhtimam ilişkileri insanın hayatta kalabilmesi için gereklidir. Held; insanın bebeklik 

çağındaki çaresizliğinin başka birinin özeni olmaksızın giderilmemesi durumunda hiç 

kimsenin hayatta kalamayacağını sık sık gözlemlemektedir. Hayatta kalmak için gerekli olma 

-ihtimam-ilişkisel uygulamalara değer verir. Ancak; ihtimam, yalnızca hayatta kalmak için 

ihtiyaç duyulan şeyin ötesine geçtiğinde de değerlidir. Hayatta kalmanın ötesinde; çocuklar, 

sevgi dolu ilgi almadıkları takdirde ve "kendi iyilikleri için değer verildiği" durumda "hiç de 

iyi gelişmeyeceklerdir"4 İhtimam etiği, insan bağımlılığını ve insan hayatında başkalarından 

önemli ölçüde ihtimam gösterilmesinin gereğini vurgulayarak etik teoriye büyük katkı 

sağlamıştır. Çaresiz ve bağımlı insanları ilgilendiren sorumlulukların doğası, kapsamı ve 

dağılımı hakkında hiçbir şey söylemeyen ya da gerektirmeyen ahlaki bir teori tam anlamıyla 

eksiktir.

Held, baskın ahlaki teorileştirmenin kadınların bakış açılarını ve deneyimlerini de göz 

ardı ettiğini hatırlatmaktadır. Kadınlar, tarihsel olarak, ahlâk teorisi inşasının bilimsel 

sürecinden inkâr edilemeyecek ölçüde dışlanmışlardır. Kadınların bakış açıları, deneyimleri 

ve annelikleri gibi farklı faaliyetleri geçmiş ahlak teorisyenleri tarafından göz ardı edilmiştir. 

İhtimam etiğinin son otuz yıldaki bir diğer önemli katkısı, insan tecrübesinin tanınmış bu 

alanlarının ahlak teorisinin devam eden sürecine dâhil edilmesidir.5 İhtimam etiği on-onbeş 

yıl önce ilk ortaya atıldığında, savunucuları6 ihtimam etiğini adalet etiğinden ayrı tuttular. 

Held, tezatı şu şekilde tanımlamıştır: ihtimam etiği, "güven, dayanışma, karşılıklı endişe ve 

empatik tepki" gibi değerler, sosyal bağlar ve özenli ilişkiler üzerine odaklanırken, adalet etiği 

"eşitlik, tarafsızlık, adil dağıtım, etkisizlik" ve özgürlük gibi değerlere odaklanmaktadır 

Bununla birlikte, ihtimam etiğinin önceki teorisyenlerinden farklı olarak, Held bu iki 

perspektifi rakip olarak veya birbirini dışlayan olarak görmemektedir. Her iki perspektif de 

3 Held, pp. 30-39,
4 Held, p. 133.
5Aynı zamanda akademik hayat daha öncekinden çok daha fazla sayıdaki kadının etik konusundaki çalışmalarına 
kapılarını açtı. Yine de bugün bilinen kadın felsefecilerin çoğunun K, faydacı ve liberal geleneklerde var olması 
manidardır. Örneğin Marcia Baron, Robin Dillon, Barbara Herman, Frances Myrna Kamm, Christine Korsgaard, 
Martha Nussbaum, Onora O'Neill, and Susan Wolf .
6 Özellikle, Carol Gilligan, In a Different Voice: Psychological Theory and Women's Development (Cambridge, 
Mass.: Harvard University Press, 1982
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"büyük ahlaki önem" konularıyla ilgilidir ve "yeterli, kapsamlı ahlaki teori" her iki endişeyi 

de içerecektir.7 

İhtimam ve adalet endişeleri tutarlı ahlak teorisine nasıl uyum sağlar? Held, bu iki tür 

ahlaki kavramın, her biri diğerinin alanı ile alâkalı olsa da, her birinin öncelik alması gereken 

farklı alanlara sahip olduğunu iddia etmektedir. İhtimamın ”muhtemelen en derinde olan 

temel değer olduğunu savunmaktadır. Adalet olmadan ihtimam olabilir .... İhtimam 

olmaksızın adalet olamaz, ancak ihtimam olmaksızın hiçbir çocuk hayatta kalamaz ...” Held, 

"ihtimam ilişkilerinin, adaletin uyması gereken daha geniş ahlaki çerçeveyi oluşturması 

gerektiğini savunmaktadır.” Held'in görüşüne göre, bu ihtimam önceliği toplumsal ve politik 

yaşam için bir takım politikalar öneriyor. Örneğin, toplum, ihtimam uygulamaları için 

kamuoyu oluşturacak bir meseleyi desteklemek için örgütlenmelidir. Bu uygulamalar, çocuk 

bakımı, eğitim, sağlık bakımı ve çevre korumasını içermektedir. Devlet, "ihtiyaç duyanlara 

ihtimam sunulduğunu" garanti etmelidir.8

Böylece, ilk geliştirilmesine müteakip takip eden on yıllar boyunca, ihtimam etiği, 

pazarlar, devletler, uluslararası ilişkiler ve ekonomik küreselleşme de dâhil olmak üzere 

örgütlenmiş insan hayatının tüm alanlarını kapsayacak şekilde genişletildi. İhtimam etiği, 

işgücü ve hizmetlerin ihtimamla pazarlanmasına özel ilgi duyar ve bu endişe ile makul bir 

şekilde kamuya açık iş yerlerine uzanır. İhtimam gösterilen işgücü pazarda ücret karşılığında 

alındığında, çoğunlukla kadın işçiler tarafından yapılır, bu nedenle ihtimam gösterilen işgücü 

konusundaki endişeler de kadınlar tarafından yapılan ücretli işler için büyük bir endişe 

kaynağıdır. İhtimam etiği, dolayısıyla, geniş kapsamlı toplumsal cinsiyet meseleleri ve siyasi 

hayattaki diğer meselelerle kolaylıkla irtibatlandırılır. 

Held'in ihtimam etiğini ele alışı, ihtimam etiğinin başarılarını aydınlatmakta ve teorinin 

daha da geliştirilmesi gereken hususlarına ilişkin net bir resim vermektedir. Bu hususların 

bazıları aşağıda olduğu gibidir. 

İhtimam Etiğinin Temelleri
7 Held, pp. 15-16.
8 Held, pp. 17-19, 68-
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İhtimam etiğinin temelleri nelerdir? Held, bazen ihtiyaca yanıt verme deneyiminin 

ihtimam etiği üreten bir şey olduğunu iddia ediyor. Held "İhtimam etiği, örneğin evrensel 

ilkelere bakılmaksızın iddiaları zorlayıcı olabilecek birisinin çocuğunun ahlakla ilgili 

iddialarıyla başlar" şeklinde yazmıştır. Başkalarını önemsemek için "sırtımıza ahlaki 

sorumluluk yüklü" olma bilinci ile başlarız. Ebeveynlik deneyimi "eve iş getirmektir". 

"Çaresiz, yardıma muhtaç bir bebek" bir kişinin ihtimamı olmadığı takdirde ölecekse, biri 

“ahlaki zorunlulukla onunla ilgilenmek” mecburiyetinde kalır. Bu duygu, bebeğin 

örnekleyebileceği akılcı doğa gibi, evrensel bir şeye atıfta bulunmaksızın yeni doğanın eşsiz 

özelliğine bir yanıttır. Ebeveyn tepkisi, diğer şeylerin yanı sıra, "kişinin ihtimama muhtaç 

savunmasız bir varlık için ahlaki açıdan derin bir sorumluluk hissi"ni de içerir.9 

Held, yer yer ihtimam etiğinin özellikle kadınların ihtimam deneyimleriyle başladığını 

iddia etmiştir. Hem kadınlar hem de erkekler elbette bakıcılıkla meşgul olabilirler. Bununla 

birlikte, ihtimam sağlayanlar (edenler) olarak kadın deneyimleri üzerine feminist düşünce, 

tarihsel olarak ihtimam etiğinin geliştirilmesine yol açmıştır. Held'in görüşüne göre, ihtimam 

etiği bir feminist ahlaktır. Her ne kadar Held, "ihtimam etiği, feminist ahlak ile aynı değildir" 

diye devam etse de, "feminist olmayan hiçbir ihtimam etiğinin kendisini bir ihtimam etiği" 

olarak adlandırmaya yetkili olmadığını da belirtmektedir.10

Feminist ahlak teorisinin temel taahhütlerinden birisi, kadınların ahlaki deneyimlerinin 

erkek ahlaki deneyimi kadar önemli olmasıdır. İhtimam etiği, kadınların deneyimlerini 

ciddiye alan ahlaki kuramcılıktır. Geleneksel olarak ahlaki teorinin ihmal ettiği ilgili 

tecrübeler arasında, annelerin çocuk bakımı yer almaktadır. Feminizm "kadınların deneyimini 

önemli, alakalı ve felsefi olarak ilginç" olarak değerlendiriyor. Held'in görüşüne göre, Kant 

ahlakı ve faydacılık gibi baskın ahlak teorileri "kamusal hayatta ve pazarda (piyasada) 

erkekler tarafından yapılan bir deneyime dayanıyor" ve "evdeki kadının manevi olarak ilgili 

deneyimi" için yetersiz oluyor.11

Eminim, bazı feminist filozoflar ihtimam etiğini eleştirdiler. Onlar; kadınların, bencil 

olmayan özverili stereotip imajını güçlendirdiğini, ihtimam çalışmalarının kadınlara haksız 

yere görev verilmesini sürdürdüğünü, ihtimamın yapıldığı baskıcı toplumsal yapılara 

yeterince dikkat etmediğini ve eşitlik değerine yeterince ağırlık vermediğini düşünüyorlar. 

9 Held, pp. 10,45-46,91-
10 Held, pp. 59-62,.
11 Held, pp. 23-24, 61.
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Held, bu endişeleri kabul etmektedir, ancak ihtimam etiğinin onlara uyum sağlayabileceğini 

düşünmektedir. Örneğin, "çocuk bakımının gerçek uygulamaları", "eşitlik ilkelerine” uymak 

için radikal bir biçimde dönüştürülene kadar bunun "ahlaki olarak kabul edilebilir" 

olmayacağını yazmaktadır. Held, gerçek ihtimam uygulamalarının tanımlayıcı/ampirik 

(deneysel) hesaplarından kaçınmaktadır. Gerçek uygulamalar, "ataerkil ve diğer egemenlik 

koşulları" kapsamında evrimleştiği için ihtimam etiği tarafından mutlaka kabul edilebilir 

değildir.12

Bununla birlikte, bu kısıtlı odaklanma, yalnızca ihtimam etiğinin temelini değil, bakıma 

muhtaç yaşantıların, hatta kadınların nitelikli olmadığını ortaya koymaktadır. Held, ihtimamın 

geleneksel uygulamalarının sadece ihtimam etiği tarafından eşit şekilde tatminkâr 

varsayıldığını kabul etmez; bunun yerine, onların yansımaya maruz kaldıklarını varsayar.

Held, "ihtimam etiği, ataerkil toplumların fiili aile ilişkilerini savunmakla kalmaz, 

deneyimlediğimiz ilişkilere dikkat ettiğimizde bazen gözümüze ilişebilen insan ilişkilerinin 

ahlâki bakımdan değerli yönlerini savunur.” demektedir. İhtimam etiği ile alakalı ihtimam, 

"feminist olarak içinde kabul edilebilir şekilde bulup karar verdiğimiz değerleri" içerir.13

Bu niteleme, ihtimam ve ihtimam faaliyetlerinin, belirli ahlaki gereklilikleri karşılamadığı 

sürece değerli olmadığı anlamına gelir. Bu ahlaki gereklilikler; hükmetmekten yoksun olmak, 

"hassasiyet, güven ve karşılıklı endişe" içermek, uzaktaki kişilerin ihtiyaçlarını ve haklarını 

kapsamak, çevreyi genişletmek ve dünyayı "şiddetsiz ve demokratik" ölçütlerde iyileştirmeye 

çalışmak olmalıdır.14  Held, bazen kötü ihtimamdan iyi ihtimamı ayırmak için ihtiyaç duyulan 

şeyin; ihtimam uygulamalarında "açık olmayan, gömülü şekilde gizlenmiş ya da eksik veya 

gözden kaçırılmış" olan değerlerin farkına varılması olduğunu önermektedir.15 Bununla 

birlikte, bu değerler bazı ihtimam uygulamalarında eksikse veya gözden kaçmışsa, ihtimam 

uygulamalarına tamamen dikkat etseniz bile ortaya çıkmayacaktır. Dolayısıyla, ihtimam 

tecrübeleri tek başına ihtimam etiğinin yegâne temelini oluşturmazlar.

Elbette, tüm etik teoriler halk arasında dolaşan ve atasözü olmuş pelesenklerin orijinine 

benzer şekilde bir yerden başlamak zorundadır. Bununla birlikte, eğer ihtimam etiği, tüm 

ihtimam faaliyetlerine, teorisini temel alarak eşit derecede değer vermiyorsa, üstelik 

12 Held, pp. 22, 37-39.
13 Held, pp. 22, 39, 55, 135. 
14 Held, pp. 20, 38, 66. 
15 Held, p. 38.
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kadınların ihtimam faaliyetlerinin hepsi olmasa bile bir kısmına değer veriyorsa, teorik 

amaçlar için ihtimam faaliyetleri arasında ayrım yapmak için bazı ölçütler kullanılır. Bu 

ölçütler, en azından ihtimam deneyimlerinin kendisi kadar temel olan teorik bir rol oynamakta 

gibi görünmektedirler.

Sorun ortadadır; ihtimam etiğinin temelinde başka neler vardır? İhtimam deneyimlerinin 

değerli olduğunu ve ihtimam etiğinin temelini oluşturduğunu kabul etmek için kullanılan 

standartların kaynakları ve gerekçeleri nelerdir? Bir feminist bakış açısı, hangi ihtimam 

deneyiminin ihtimam etiğinin deneyimsel kökenleri olarak sayıldığını belirleyen filtreyi 

sağlıyorsa, ihtimam felsefesi öncesinde bir feminist bakış açısını haklı gösteren ahlaki bir 

temel olmalıdır. Bütün projeyi ihtimam etiği olarak yorumlamaya devam ederken bu derin 

feminist temelin haklı kılınması Held'in ihtimam etiği teorisinin gelecekteki gelişimi için bir 

mücadeledir.

Hakim Etik Kuramlar: Kantçı Etik, Faydacılık, Liberalism

Held’in eseri olan İhtimam Etiği’nde yaygın ahlak teorilerinin yetersizliği bölümüne geniş 

bir yer verilmiştir.  Held’in temelde Kantçı Etik, Faydacılık, Liberalism başlıkları altında 

kategorize etmiş olduğu yaygın ahlak kuramlarına yönelttiği eleştirilerden dördü şöyledir:

(1) Üç hakim geleneğin de etik kavramları irdelerken liberal kavram ve varsayımlardan 

yola çıkması ve etik olgusuna bir “hakim, yasa yapıcı, politika yapıcı ve/ veya vatandaş” 

perspektifiyle yaklaşıyor olması. 

Liberal teori, bireyi önceleyen bir paradigma üzerine kuruludur. Bu teori, toplumsal 

olanın ancak bireylerin tek tek ele alınması ile oluşabileceğini ve anlaşılabileceğini iddia 

eder. Birbirinden ayrı ve birbirinden bağımsız bireylerin yan yana yaşaması ile toplumun 

oluştuğu bir evren betimler. Bu doğrultuda düşünüldüğünde, “ortak ve genel geçer” kolektif 

bir değer sistemine sahip olmayan bir toplum anlayışı ortaya konmaktadır. Söz konusu 

toplum yaklaşımı, liberalizmin etik kuramına da temel oluşturur. 

Held  İhtimam Etiği’nde liberalizmin tüm yönlerini ret etmiyor. Liberalizmin demokratik 

siyasi kurumlarını ve temel hak ve özgürlüklerini kabul ediyor. Ancak liberal teoriyi kuran 

insan hakları kavramının oluşturulmasında ve hayata geçirilmesinde erkek egemen yapı ve 

yaklaşımların hakim olması bu anlamda haklar temelinde teoriden sapmış yöneylerinin olması 
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nedeniyle haklar kavramının, tüm bireylerin özerkliğini sağlamada gerekli kuramsal 

zenginlikten yoksun olduğunu ima ediyor. 

Bir başka deyişle, liberalizmde birey olmanın içkin değerleri olarak kabul edilen ve 

mutlak haklar olarak ifade edilen “hayat, hürriyet, mülkiyet” haklarının devlet tarafından 

herhangi bir gerekçe ile kısıtlanmamasının haklar temelinde yeterli bir hamle olarak görmenin 

etik anlamda bir takım sorunlara neden olabileceğine çünkü pratikte eşit birey kavramının 

mümkün olmayacağına işaret ediyor.  

(2) Held her üç geleneğin de diğer insanlara karşı  “hassasiyet, empati ve duyarlılık” 

olgusunu göz ardı ettiğini belirtiyor.16

 (3) Held, Faydacılık ve Kanatçı etik ahlaki prensiplerini “soyut kurallar” ve “ tarafsız 

akılcı öngörü/hesaplamaları” na indirmekle eleştiriliyor. 

(4) Held’e göre bu teoriler arkadaşlık ve akrabalık gibi yakın kişisel ilişkileri 

çözümlemekte başarısızdırlar. Onlar bu ilişkileri de “kişisel çıkara dayalı sözleşme temelli 

pazarlıklar” seklinde anlama hatasına düşerler. Bu hataya adalet, eşitlik,  haklara saygı gibi 

liberal değerlerin hayata geçebilmesi için gerekli bileşenler olan arka plandaki sosyal bağların 

16 (a) Aydınlanma dönemi filozoflarından Kant’a göre etik alanında yasa, “iyi” ya da “iyi istemenin” ne 
olduğunu belirleyen evrensel bir yasadır. Bu yasa pratik aklın temel yasası olarak tanımlanan ve “kategorik 
imperatif” adı verilen, nesnel ve genel geçer olan ahlak yasasıdır. Kant bize ahlaklılığın kriterini sunar ancak bu 
kriteri, eylemin kendisine göre değil, eylemin arkasında yatan istençe  ilişkin sorgular. Bu yasaya göre evrensel 
ilke tüm öznel durumlar için geçerlidir.  Kişilerin eyleminin ardında yatan istenç, bu evrensel ilkeye uygun ise o 
eyleme etik açıdan doğru denilir.  Kişisel hassasiyetler, bağlamlar, ilişkiler tamamaen kategori dışıdır.   
Kanta göre kamusallık ilkesi başka insanların özgürlüğünü etkileyen fiillere yönelik olarak formüle edilmiş dar 
bir alanı işaret etmektedir.  Görüldüğü üzere diğer insanlara karşı empati hassasiyet ve “özel alan” konuları bu 
çerçevenin çok dışında kalmaktadır.  

(b) Faydacılık öğretisi 19. Yüzyılda John Stuart Mill ve Jeremy Bentham tarafından “en fazla mutluluk prensibi” 
üzerine inşaa edilmştir.Mill “Fayda İlkesi” ni “eylemler, üretebilecekleri mutluluk oranında doğru, 
üretebilecekleri mutsuzluk oranında yanlıştır” diye ifade etmektedir. Dolayısyla çoğunluk için mutluluk üreten 
eylemler etik açıdan doğru eylemlerdir şeklindeki bir  ifade de yanlış olmaz. Burada yine karşımıza soyut bir  
yasa ve genelleme yapan bir yaklaşım  çıkmakta, bu genel ve nesnel bakış toplumdakı bazı bireyleri 
görmemezlikten gelebilecek bir duruş sergileyebilmektedir.  

(c) Liberal teorinin insan hakları kavramı, hem sosyal hem de siyasi haklara mesafeli yaklaşır. Bu yaklaşıma 
göre, sosyal haklar, mülkiyet hakkını tehdit etmedikçe ve diğer bireylerin özerkliğinin yaşama geçirilmesine 
engel oluşturmadıkça, temellendirilebilir pozitif haklar arasında yer alabilirler. Pozitif hak, birinin veya 
birilerinin bir şey yapmasını talep etmek, negatif hak ise yapmamasını talep etmektir. Liberalism’de negatif 
haklar, genel olarak otonomiye saygı ilkesi ile temellendirilmiştir. Bu nedenle liberal yaklaşım, özgürlüğü genel 
olarak negatif bir hak olarak tanımlar. Bu tanımlama, bireyin ancak keyfi kısıtlama veya baskı altında olmadığı 
durumlarda “özgür” olabileceği ve kendi yaşam planını yapmak konusunda serbestçe karar verebileceğini öne 
sürer.  Türk Klin Tip Etiği Hukuku Tarihi. Author manuscript; available in PMC 2015 Dec 14. Turkish.
Published in final edited form as: Turk Klin Tip Etigi Hukuku Tarihi. 2015; 23(1): 6–21. 
Published online 2015 Apr 29.  doi:  10.5336/mdethic.2014-42622 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4677834/ (28.12.2016)

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4677834/


İhtimam Etiği ve Ahlak Teorisi: Virginia Held                          
“Marilyn Friedman” İncelemesi

Feyza TOPRAK Sayfa 9

anlaşılması, sosyal bütünlüğün sağlanması, güven duygusunun tesisi ve yurttaş / arkadaşlık 

kavramını görmezden gelmek de dahildir. 

Peki Held’in bu kuramlara atfettiği eleştiri alanları doğru mudur? Bu sorunlar gerçekten 

sorun mudurlar?

Bugün üç kuramın da politik liberal kavram ve varsayımları ahlak anlayışlarının temeli 

olarak konumlandırdığını veya hâkim/yargıç gibi kamusal rollere (atfedilen) ahlaki kavrayışın 

paradigmasını teşkil ettiğini söylemek doğru olmaz.  Hatta liberal adalet anlayışını sözleşme 

ilkesiyle temellendiren, bu anlamda adaleti "toplumsal sözleşme" geleneğinin devam 

ettirilmesi olarak gören John Rawls bile ahlakı haklar ve adalet kavramının dışında 

açıklamaktadır.17  Rawls'a göre adaletli bir toplumun temel yapısı doğruluk/haktanırlık olarak 

adaletin iki ana ilkesini onaylamaktan oluşmaktadır. Bu ilkelerden doğruluğa göre her insan 

alabildiğine geniş temel özgürlükler dizgesi önünde eşit haklara sahiptir. Haktanırlığa göreyse 

toplumsal ve ekonomik eşitsizlikler en çok sayıda insanın yararı gözetilerek giderilme yoluna 

gidilmelidir.18 Dolayısıyla Rawls her ne kadar liberal adalet anlayışının temel ilkelerini 

sözleşme temelli olma çerçevesinde savunan bir kuram geliştirse de dar liberal bakış açısının 

dışına çıkarak kapsamlı bir liberal ahlak anlayışı geliştirmiştir.  Bu kapsamlı ahlak anlayışın 

sınırlarını da sadece (politik olmayan) sosyal hayata hak ve adalet kavramlarıyla 

sınırlandırmamıştır. Held’in hâkim ahlak kuramlarının liberalizmin temel kavramlarını veri 

olarak alması yönündeki eleştirisini bir yorum olarak kabul etsek bile, bu yorumun her 

hâlükârda daha çok destekleyici argümana ihtiyaç duyduğunu not etmek gerekir. 

Held’in ikinci eleştirisi, hakim ahlak geleneklerinin ahlaka rehberlik eden bir unsur olarak 

“duygulara” yer vermediği yönündedir. Yaygın ahlak kurallarını bir bütün olarak ele 

aldığımızda bu iddianın da yanlış olduğu görülmektedir. Zira Alan Gibbard ve Simon 

Blackburn gibi bazı filozoflar ahlak kuramlarında duygulara merkezi bir yer vermişlerdir. 

17 Amerikalı ahlak ve siyaset felsefecisi. Rawls, hocalık yaptığı yıllar boyunca Princeton Üniversitesi, Cornell 
Üniversitesi, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü ve Harvard Üniversitesi'nde dersler vermiştir. "Bir Adalet 
Kuramı" (A Theory of Justice, 1971) başlığını taşıyan kitabı siyaset kuramı alanında yirminci yüzyılda yazılmış 
en önemli kitap diye görülmektedir. Rawls, ceza üstüne 1950'lerde yazdığı ilk yazılarından tutun da etik ile 
doğruluğun temellerine yönelik yazılarına dek hemen bütün yazılarında toplumsal adalet ya da adaletin eşit 
dağılımı sorunlarıyla uğraşmıştır. Bir Adalet Kuramı başlıklı çalışmasında daha önceki çalışmalarında vardığı 
ana sonuçları bir araya getirerek "doğruluk/haktanırlık olarak adalet" diye adlandırdığı özgün bir toplumsal 
adalet anlayışını kapsamlı bir biçimde savunmaya çalışmaktadır. Bunu yaparken, egemen ahlak felsefesi olarak 
nitelendirdiği yararcılığın karşısına toptan başka bir seçenek getirdiği görüşündedir. Söz konusu yapıtında ayrıca 
liberal adalet anlayışının temel ilkelerini sözleşmecilik çerçevesinde savunan bir kuram geliştirerek, bir bakıma 
siyaset kuramında toplumsal sözleşme geleneğini yeniden canlandırmaya giriştiği görülür. 
http://www.felsefe.gen.tr/john_rawls_kimdir.asp
18 Ibid.
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Yine örneğin John Stuart Mill insanların ahlaki davranışlarına yön veren nihai yaptırım olarak  

duyguları işaret etmiştir. Kant bile “en samimi ve saygılı sevgi birliği” olarak tanımladığı 

arkadaşlığa yaptığı övgülerle duygulara önem atfetmiştir. 

Üçüncü eleştiri hâkim ahlak kuramlarının moral hayatı evrensel yasalarla şekillendirmeye 

çalışmasıdır. Her bir etik kuramı etik olarak doğru davranışın önceliklerine göre kendi 

paradigmasını oluşturmuşlardır. Etik ilkeler, ait oldukları etik kuramların yapısı içinden 

çıkarlar ve ancak o etik kuramın paradigması içinde tutarlı olarak savunulabilirler. Bu 

demektir ki mesela sonuçsalcı bir yaklaşım olan faydacılık etik kuramı en yüksek iyiyi 

“toplumsal net faydanın arttırılması” olarak tanımlar ve eylemlere bu iyiye katkıda 

bulundukları ölçüde değer verir. Kant etiği ise kategorik imperatife uygun eylemeyi etik 

olarak doğru kabul eder. Eylemlerin sonuçlarından ziyade eylemin doğası ve ardında yatan 

niyeti önemser. Her iki kuramda yer alan etik ilkeler birbirinden farklı ancak kendi 

paradigmaları ile uyumludur. Her bir etik kuram kendi genel ve evrensel ilkesini ortaya 

koymuştur. Held bu evrensel ilkelerle bağlamsal durumların anlaşılmayacağını ve evrensel 

yasaların yakın kişisel ilişkileri anlamada rehber olamayacağını dile getirir. Bu ise bizi 

Held’in dördüncü eleştiri tartışmasına taşır.

Gerçekten de hakim teoriler yakın kişisel ilişkileri hesaba katmada ve bunlarla ilgili 

durumları çözümlemede başarısız mıdırlar? On yıllardır faydacı ve Kantçı etik savunucuları 

kendi tarafsız kurallarının yakın ve kişisel ilişkilere ihtimam göstermede saygılı olduklarını 

savunmaktadırlar. Held (taraflı ve bağlamsal) ihtimamın tarafsız olarak 

gerekçelendirilebileceği ölçüde kabul edilebilir olduğunu söyleyen iki (tarafsız, bağlamsal 

olmayan, soyut norm savunucusu) isimi, yani Marica Baron ve Brain Barry’i referans 

göstermiştir.19 Burada anlatılmak istenen eğer özel bir ebeveyn ilişişi kendi çocuğuna ihtimam 

gösteren bir ebeveyni savunuyorsa, bu savunma genel anlamda bütün ebeveyn ilişkilerinde 

aynı erdemin gösterilmesini öngörür. Bu haliyle tarafsızlık/bağlamsızdık savunucuları 

“ihtimamı” “evrensel ve tarafsız/bağlamsız bir değer olarak kavramsallaştırabilirler. Held’in 

kendisi de ihtimamı evrensel bir deneyim olarak tanımlamaktadır.20 

Fakat Held aksine, “kıymetli (kişisel/bağlamsal/taraflı) ilişkilere ilişkin ahlaki önermeler 

ile tarafsızlık ilkesine dayalı ahlaki önermeler çatıştığında, “hukuk ve adaletin evrensel, 

tarafsız, liberal ilkeleri”nin  her durumda güven, dostluk ve sadakat mülahazalarına dayalı 

19 Held, p. 69
20 Held, p. 21
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ihtimam ilişkilerini öncelememesi gerektiğini ifade eder.21 Bununla birlikte  “ güven, dostluk, 

ve sadakat” ilkelerinin ahlaki olarak “haklar ve adalet” prensiplerinin önüne geçmesi, 

ihtimama “tarafsızlık, evrensellik” ilkeleri önünde mutlak anlamda öncelik verildiği anlamına 

gelmez. Ayrıca her iki değer şekli de “evrensel, tarafsız ve temel” olarak değerlendirile 

bilinir.22  

      Held “tarafsızlık”  bakış açısını farazi bir tahayyül ile değerlendirmekte ve anlatmaktadır.  

Örneğin bir babanın birçok bakıma muhtaç çocuk arasından yine bakıma ihtiyaç duyan kendi 

çocuğuna öncelik tanıması kendi kişisel ilişkileri ve bağlamsal gereklilikleri ile evrensel 

kurallar arasında ortaya çıkan bir çatışma alanı doğurabilir. Bu durumda Held’in vardığı 

sonuç şudur. Böyle bir durum ile karşılaşan bir baba “bu benim çocuğum ve ben bu çocuğun 

babasıyım. Bu ilişki içinde evrensel kurallar aramızdaki ilişkinin gerekliliklerinden daha 

önemli değil, dolayısıyla ben önceliğimi kendi çocuğumdan yana kullanıyorum” şeklinde 

düşünebilir ve bu itki ile davranabilir. Held bu babanın “benim durumumdaki her baba kendi 

çocuğuna karşı benzeri bir tercihi kullanmalıdır” gibi bir genel ve evrensel ifadeyi 

kullanmaması gereği konusunda ısrarcıdır. 

Diğer taraftan tarafsızlık, (bağlamdan soyut düşünme) savunucuları bu örneğe birçok 

farklı şekilde cevap verebilirler. Eğer, “bu benim çocuğum, ben onun babasıyım ve bu 

ilişkimiz önemli” fikri kişinin kendi çocuğuna daha fazla ihtimam göstermeli önermesi ile 

sonuçlanırsa, bu herkesin benzer şekilde davranmasını tavsiye eden bir genellemeye dönüşür. 

Bu evrenselleştirilebilirliğin doğası gereği gerçekleşmiş olur. Bu durumda baba önce sevdiği 

yakınına ihtimam gösterme sonra evrensel kuralları göz önünde bulundurma tercihi karşısında 

bir ikilem yaşamaz dolayısı ile çatışan bir düşünce içine girmez. Bu ise Held’in ihtimam etiği 

ilkesi bağlamında bir ikileme sebebiyet verir. Her insanın başkasına ihtimam gösterme 

kapasitesi kendine münhasırdır, farklıdır ve sınırlıdır. Böyle bir evrenselleştirilmeye 

gidilmediği takdirde kendi çocuğundan önce durumu gereği en çok ihtiyaç duyan çocuk her 

kimse ona ihtimam gösterme yönünde tercih kullanacak birileri olabilir. Kuralı 

“evrenselleştirme” bu ihtimali imkânsız kılmak demektir. Tarafsızlık bağlamdan soyut 

düşünme savunucuları ihtimamın kendisini bile bir evrensel kanun haline getirme çabası 

21 Held, pp. 96-97
22 Bu ikisinin çatışması durumunda ilave ahlaki mülahazalar göz önünde bulundurulmalıdır. 



İhtimam Etiği ve Ahlak Teorisi: Virginia Held                          
“Marilyn Friedman” İncelemesi

Feyza TOPRAK Sayfa 12

içindedirler. Held kendisini “evrensel” olana bile ihtimam gösterme (bağlamsal yaklaşma) 

deneyiminin önemine dikkat çekiyor olmasıyla ifade etmektedir.23

Held’in hâkim ahlaki kuramlara yönelttiği bir diğer eleştiri de sosyal ilişkileri ve “sosyal 

ilişkisellik/ bağlantılılık fikri”ni yok saymalarına ilişkindir. Held hakların kullanılmasının ve 

liberal değerlerin hayata geçmesinin ön koşulu olarak sosyal yapının uyumlu olması gereğini 

ortaya koyar. Son zamanlarda sivil toplum ve medeni erdem konuları ile ilgilenen düşünürler 

Held’in iddialarını desteklemektedirler. Held konuyla ilgili olarak “temel ve önemli sosyal 

ilişkiler yasal sistemle uygulama alanı bulan hakları ve insanları birbirine bağlamalıdır” 

demektedir.24

Bu sosyal arka plan kapsamlı bir sosyal teori setini göz önünde bulundurmayı gerektirir.  

Held liberalizm üzerinde çağdaş diyalog teması ile gündeme gelen birçok teorisyenin 

fikirlerinden alıntılarda bulunmuştur.  Temel liberal bağlılıklarını ve kararlılıklarını devam 

ettirirken ihtimama geniş bir yer açan liberal teoriler, ihtimam etiği savunucuları arasında 

halen referans olarak gösterilen fikir ve kuramlara sahiptir. Örneğin Will Kymlicka liberal 

değerlerin hayata geçmesinde liberal değer ve ilkelerle bağdaşma ve uzlaşma ilkesi 

gözetmeksizin sosyal bağlamın önemine vurgu yapmaktadır. Bu tür yaklaşımlar devam ettiği 

sürece liberalizmin sosyal meydan okuması da zarar görmeksizin devam edecektir. 

Kişi Kavramı

Held Kantçı etiğin, faydacılığın ve liberalizmin kişileri “kendi kendine yetebilme”, 

“bağımsız” , “ussal”, “özerk” ve “kendi çıkarlarını gözeten” bireyler olarak tanımladığını 

söylemektedir. Oysa birçok feministin ve ihtimam etiği savunucularının bu kişileri “ilişkisel” , 

“kendi kendine yetemeyen”, “başkalarına bağımlı”, “duygusal”, ancak “ilişkisel özerliğe” 

sahip olabilen ve birçok zaman “sadece kendi çıkarlarını gözetmeyen” (salt kendinin değil 

başkalarının da çıkarlarını düşünen) varlıklar olarak betimlediğini ifade etmektedir.

Bu noktada yöneltilmesi gereken soru diğer hâkim ahlak kuramlarının gerçekten insanlara 

Held’in dediği çerçevede mi yaklaştığı sorusudur. Kantçı ve Faydacı etik açısından ekonomik 

23 Held, p.21
24 Held pp. 125,129
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ve maddesel anlamda “kendi kendine yetebilme” ve “bağımsızlık” kavramlarının özel bir 

anlamı ve önemi yoktur. Liberalizm için ise bu kavramlar kişilere değil devletlere 

atfedilmiştir. Ayrıca Held, diğer ahlak kuramlarının her birini teker teker nasıl çözümlediğine 

odaklanmaksızın, kişileri betimleyen atıfları (örneğin “kendi çıkarını gütmek”); kuralcı 

idealleri (“özerk olmak”) ve metafizik kavramları (örneğin “birey olmak”) karışık bir düzende 

bir araya getiren karmaşık bir açıklamayı ortaya koymaktadır. Örneğin hiç bir kuram 

insanların tümünü özerk addetmez. 

“Kendi çıkarlarını gözetmek” kavramını ele alalım. Liberaller “kendi çıkarlarını 

gözetmek eğilimini” insan davranışlarındaki belirgin bir eğilim olarak göz önünde 

bulundururlar. Fakat bu kavram insan hayatında ne ideal ne de muhakkak evrensel gerçek 

olarak değerlendirilmez. Hiçbir şey liberallerin diğer insanların çıkarlarını düşünen hatta 

fedakârlık yapma eğilimi gösteren bazı insan davranışları da olduğu düşüncesinden alı 

koyamaz. Ayrıca “kendi çıkarlarını gözetmek” ile “ bencillik” aynı şey değildir. “Kendi 

çıkarlarını gütmek” bir insanın yaşamını devam ettirmesinin minimum motivasyonu ve 

güdüsüdür. Held’in ihtimam etiği kuramını insan yaşamı ve insanın hayatta kalabilmesi 

üzerine kurmuştur. Eğer öyleyse Held’in kuramı karşılıksız olarak bir bebeğin bakımını 

üstlenen birinin de (en azından bu fonksiyonunu gerçekleştirebilmesi için) önce kendine 

bakması ve kendi çıkarlarını düşünmesi gereği gerçekliğini ret edememelidir. Kendi 

çıkarlarına dönük düşünmek demek mutlaka başkalarına bakmamak başka insanların 

ihtiyaçları ile ilgilenmemek, kendine bağımlı olan insanları sırt üstü bırakmak anlamına 

gelmez. Yukarıdaki bebek örneğinde de anlatıldığı gibi insanın başkalarının bakımıyla 

ilgilenebilmesi için bile önce kendine özen göstermesi, kendine dönük olması, kendi 

çıkarlarını gözetebilmesi gerekmektedir. 

Hakim olan kuramların “kişi” kavramı ile ihtimam etiğinin “kişi” kavramsallaştırması 

arasındaki fark bir derecelendirmeye dayanır (bu bir önceliklendirme meselesidir). Held, 

“ihtimam etiği”nde kişiyi tamamen ilişkisel bağlama hasretmez. Ona göre İhtimam etiğinin 

ilişkisel kişi kavramı “kendi durumunu değiştirmeli....  ataerkil toplumdan özgürleşmeli... 

baskıcı sosyal bağları değiştirmeli (onlara karşı mücadele etmelidir)”. Ayrıca Held’e göre 

“özerklik” kavramı ilişkisel anlamada yeniden formüle edilmeli fakat tamamıyla yok 

sayılmamalıdır.25

25 Held, p. 147.
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Bir “birey” olarak kişi kavramı ise ihtimam etiği tarafından yok sayılmaması gereken bir diğer 

kavramdır. Burada can alıcı soru ahlak teorisince adres gösterilen kişinin kim olduğudur. 

İhtiyacı olan diğer insanlara ihtimam gösterecek veya bir çocuğa bakacak ahlaki fail kimdir? 

Held bakım etiğinin ihtimam ilişkilerine odaklandığını iddia etmektedir.  Fakat “ihtimam 

ilişkisinin” tek başına bilinçli veya bilinç dışı bir bakış açısı yoktur. İhtimam ilişkisinin 

kendisi bir ahlaki fail değildir. İhtimam etiği ilişkilere odaklanırken, bu ilişkilerin “bireyler” 

hatta grup içindeki ve bağlamındaki bireyler tarafından gerçekleştirildiğini de hesaba 

katmalıdır. Bununla birlikte Held’i ihtimam etiğinin “belirli başkalarına” karşı duyarlılığı 

temel aldığını iddia etmektedir.26  Bahsedilen “belirli başkalarının” da yine ilişkisel anlamda 

konumlanmış  “bireysel kişiler” yani “bireyler” olduğu ortadadır. 

İhtimam ve Erdem

Birçok filozof ihtimam etiğine, erdem etiği ile olan bağından dolayı sempati ile 

yaklaşmıştır.  Held de bu iki etik yaklaşımı arasında bazı benzerlikler tespit etmiştir. Fakat 

onun değerlendirmesinde ihtimam etiği erdem etiğinden ayrılmalıdır. Held erdem etiğinin 

kişisel karakterde bireyselliğe odaklandığını oysa ihtimam etiğinin odağının ihtimam ilişkileri 

olduğunu öne sürmektedir.

 Held, ihtimam etiğinin “karışlıklı dayanışma /bağlılık”  odaklanmasıyla erdem etiğine 

göre birçok üstünlüğünün olduğunu savunmaktadır. Özen ve ihtimam pratiğinde ihtimam 

gösteren kişinin kendi yaratılışının atfettiği özelikler yerine içinde bulunduğu bağlamsal 

ilişkiler tarafından güdüleniyor olması bu fark ve üstünlüğün temelini oluşturmaktadır. 

Örneğin bakan/ ihtimam/ özen gösteren kişi karşılıklı ilişkilerin gelişmesi motivasyonuyla 

ihtimam ve özen ilişkilerine hak ettiği önemi atfetmektedir.27  

Fakat “kuramın” neye odaklandığıyla “(ahlaka konu olan) failin” (moral agent) neye 

odaklandığı farklı şeylerdir. Erdem etiği kuramsal olarak kişisel karakter olarak insan 

yaradılışını, mizacını ve eğilimini konu almaktadır. Fakat erdem etiği “erdemli kişinin” 

erdemliliğini yaradılışına ve mizacına dayandırmamaktadır. Böyle bir algılama arkadaşlık ve 

bakım gibi kişiler arası iletişimde erdem kavramını anlatmada yanıltıcı olur. Aristoteles’in 

erdem kavramının arkadaşlık /dostluk ilişkilerinde diğer kişilere, sadece onların iyiliği için 

odaklanmayı öngördüğü açıktır. Bu çerçevede sadece kendi benliğine ve karakterine 

26 Held,p. 11.
27 Held, p. 53
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duyarlılık gösteren birinin erdemli olduğu söylenemez. İhtimam ilişkisinin faili kendi 

yaradılışından ve mizacından ziyade sevdiği  kişiyle olan “ilişişine” odaklanır. Held burada 

sevilen “kişiye” (o “ sevilen” kişiyle olan “ilişkisinin” ötesinde sadece o “kişiye” ) olan 

odaklanmayı göz ardı etmiştir.  

Piyasa ilişkileri ve Uluslararası İlişkiler

Held, (liberalizm anlayışındaki) “piyasa” kavramının ihtimam ilişkilerini küçümsediğini 

ve ilişkilerde kişilerin kendi iyiliklerinin ve çıkarlarının ön planda olduğunu öne sürmektedir. 

Piyasalarda her şeyin bir fiyatı vardır ve tüm mallar değişim bedelleri üzerinden bu değişime 

konu olabilirler. Kişilerin bu değişimi akılcı çıkarları doğrultusunda yaptığı farz edilir. 

Değişim ve alışveriş çerçevesi dışındaki sosyal bağlar yok sayılırlar. Held’e göre doğum, 

eğitim,  sağlık bakımı, çocuk bakımı gibi özellikle bakım iş gücü konuları piyasa kurallarına 

ve işleyişine terk edilmemelidir. Held özen etiğinin, bakım işgücüne liberalizmin dayattığı 

bireyselcilikten  daha fazla değer veren  uygun çözümler üreteceğini düşünmektedir. 28

Held’in bakımla ilgilenen iş gücü piyasası konusunda duyduğu endişenin temelinde 

piyasada “güven ve bakım (kavramlarının)” görünür olmaması yatmaktadır.29 Fakat “güven” 

kavramı piyasada birçok mübadele konusunun zaman içinde gittikçe artan şekilde (arka 

planını ve) varsayımını oluşturmaktadır. Piyasadaki mübadele işlemelerinin çoğu tarafların 

gelecekte bir süreye kadar kendi üzerine düşen değiş tokuş sorumluluğunu yerine getirdiği 

ortamlarda gerçekleşmektedir. Bu şekilde gerçekleşen işlemler şüphesiz ki “güven” ilkesi 

üzerine kurulmuş, güven varsayımı altında yapılan ve güven gerektiren iş türlerini 

oluşturmuştur. Held’in “bakım” ın piyasada görünmez bir değer olduğu yönündeki önermesi 

de yanlıştır. Eğer Held “bakım” kavramını “sosyal bağların”ın asgari bileşeni olarak 

görüyorsa, bu durumda (liberal sistemin) “hak ve adalet” kavramlarını da kendi önerdiği 

düzenin önkoşulu olarak kabul ediyor demektir. Aralarında mübadele ilişkisi olanların aynı 

zamanda aralarında bir çeşit sosyal bağ olduğu da ortadadır. Bu varsayılan sosyal bağ, 

piyasada hak ve hukuku uygulama iddiasında olan hukuk sistemleri açısından problemsiz bir 

alan değildir. Asgari etkinlikte uygulanmakla birlikte piyasalarda var olan tüm bu sosyal 

sistemeler Held’in daraltarak tasvir ettiği ve arka planda yer alan bir “bakım” formunu da (ve 

nosyonunu da) içermektedir. 

28 Held, pp 111-112, 121-123, 159
29 Held, p 112



İhtimam Etiği ve Ahlak Teorisi: Virginia Held                          
“Marilyn Friedman” İncelemesi

Feyza TOPRAK Sayfa 16

Bununla birlikte “haklar” bakış açısıyla piyasalar kişilerin yaşama ve hayatta kalma 

hakkını yok saymaz. “Haklar” bakış açıcısıyla devletin kişilerin hayatını garanti altına alacak 

koşulları amaçladığı yadsınamaz. Held, liberal bireyselliğin insanların temel ihtiyaçları 

sorunsalına cevap arama derdinde olmadığını savunmaktadır.30 Fakat bu noktada eşitlikçi 

liberallerle özgürlükçü liberaller arasında devletin refahı tekrar dağıtma konusunda, piyasadan 

sağlama gücü olmayan vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanması üzerine derin 

tartışmaların varlığı da bir gerçektir. Tabii tüm liberallerin devletin vatandaşlarının temel 

ihtiyaçlarına cevap vermesi yönünde fikir birliği sağlamadığı ortadadır. Fakat eğer sosyal ve 

ekonomik haklar, haklar kavramının içinde yer alıyorsa örneğin eğitim hakkını neden devlet 

karşımlasın?  Elbette ekonomik ve sosyal hakların liberal haklar çerçevesinde yer aldığını tüm 

liberaller kabul etmemektedir. İhtimam etiği savunucuları sadece bu görüşün yanlışlığını 

ortaya koymakla kalmamalı, bunun karşısında bir fikir geliştirmelidirler.

Uluslararası ilişkiler alanında Held, “savaş ve güç politikaları”nın eleştirisi üzerine 

yoğunlaşmaktadır. Held, ihtimam etiği feminist düşünce yapısıyla eril kültürel bir yapı olan 

askeri (militarist) odağı dönüştürebilir demektedir. Held burada erilliğin biyolojik değil de 

kültürel bir tertip olduğu sonucuna nasıl ulaştığını açıklığa kavuşturmamıştır. Her halükarda 

erillik (eril yönetim tarzı) devletlerin ekonomik çıkarlar ve ya akseri güvenlik sağlama 

saikiyle ekolojik ve çevresel bozulmalara ve diğer (diplomatik) aktörlerle işbirlikçi ilişkiler 

kurma ihtimaline yüz çevirmesine neden olur fikrini savunmaktadır. Oysa ona göre ihtimam 

etiği uluslararası ilişkilerde güven ilişkisi ekmeyi, diğerlerinin meselelerini/sorunlarını 

dinlemeyi, uluslararası işbirliğini güçlendirmeyi ve karşılıklı bağımlılığa kıymet vermeyi 

öğütlemektedir.31

Oysa pratikte uluslararası ilişiklerin odağında bu iki bakış açısının karışımı vardır. Sürekli 

savaş halinde olan veya uluslararası/diplomatik işbirliğini tamamen ret eden ülke sayısı çok 

azdır. Savaş ticaret açısından tercih edilir bir realite değildir ve ülkelerin çoğu uluslarası 

ticarete önem verir.  Üstelik, Held, ihtimam etiğinin yasal bir gerekliliğin icrası olarak “son 

çare olarak şiddet”i red etmediğini de kabul etmektedir. Dolayısıyla, Held, militarizmin veya 

şiddetin meşru müdafaa temelinde gerekli olduğunu yadsımamaktadır. Militaristik uluslararası 

ilişkilerle ihtimama dayanan uluslarası ilişkiler asarındaki ayrım şiddet acısından derece 

sorunsalıdır. İhtimam temelli uluslarası ilişiklerde sıfır militarizm değil daha az militarizm söz 

30 Held, p 116
31 Held, pp. 155. 161.



İhtimam Etiği ve Ahlak Teorisi: Virginia Held                          
“Marilyn Friedman” İncelemesi

Feyza TOPRAK Sayfa 17

konusudur. Bu bağlamda, güvenlik gerekliliklerini sağlayacak optimal dengede yer alan 

militarizm kabul edilebilinirdir.  

Oysa toplumda kendi özerkliğine terkedilmemesi gereken bireyler de mevcuttur. Held’e 

göre liberalizmin temel hakları negatif haklardan sayması devletin empati, duyarlılık ve 

hassasiyet gösterilmesi gereken bireylere karşı kayıtsız kalması anlamına da gelmektedir.  

Bu planın en temel unsuru da hayat, hürriyet, mülkiyet çerçevesi içinde özellikle mülkiyet 

hakkı olarak tanımlanmaktadır. Bu bağlamda, “insan hakları” kavramı, negatif özgürlük 

tanımının rasyonel bir sonucu olarak ortaya çıkar ve söz konusu özgürlüğün her birey için 

sağlanması hakkı olarak ele alınır. Kısacası, liberal teori insan haklarını negatif özgürlük 

tanımı çerçevesinde ele almaktadır. 


