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I. Genel Olarak 

4 Aralık 2015 tarihinde Eskişehir Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde 

gerçekleştirilen “Aral Okumaları” toplantısı için öngörmüş bulunduğum bu başlık, 

çağrı yazısında yer alan, “Aral’ın herhangi bir metninin incelenmesi ya da genel 

olarak yazılarında yer verdiği bir temanın izinin sürülebileceği” hususundaki alan 

sınırlaması çerçevesinde belirlenmiştir. Aral’a ilişkin bir metin okuma olarak ele 

alınabilecek olan bir makale ile aslında onun bütünlük oluşturan dünya görüşü ve 

etik profili ile ilgili de bir perspektif ortaya konulmaya çalışılacaktır. 

Saygıdeğer hocam gerçekten çok okuyan ve okuduklarını derinlemesine 

değerlendiren bir entelektüel olarak, ilgilendiği metinlerin tüm özünü süzerek 

kendi diline çevirmekte de çok mahirdi. Hukuk felsefesi ve ahlak felsefesi 

sınırlarına bilinçli olmakla birlikte başlığın özel olarak ahlak felsefesiyle 

sınırlandırılması, Aral’ın “insan” ve bir insan faaliyeti olarak hukukun etik 

içeriğini merkeze almasının da bir yansımasıdır.  

Aral hocanın insan anlayışının özel olarak Yeni Kantçı anlayışla bağlantısı ve 

Değerler Teorisi’nin Max Scheler’den başlayarak şekillenen ekolü ile sıkı bir kan 

bağı bulunmaktadır1. Ancak bu sıkı kan bağının dolayımlanarak Edmund Husserl 

                                                           
* Prof. Dr. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim 

Dalı. 
1 Max Scheler (1874-1928) Jena Üniversitesi’nde eğitim görmüş ve hocası Rudolf Eucken 

etkisinde kalmıştır. Scheler’in felsefi pozisyonunu üç aşamaya ayırabiliriz.  

Birinci aşama, 1913’e kadar olan ve daha çok Eucken’in etkisindeki dönemdir. 

1913-1922 dönemi ise yöntemsel açıdan kendisini geliştirdiği ve daha çok Hristiyan ahlak 

teorisi ile bağlantısını güçlü bir biçimde ortaya koyduğu dönemdir. 
Bu dönemde özellikle; 

1. Der Formalismus in der Ethik und die Materiale Wertethik (Etik Biçimcilik ve İçeriksel 

Değer Etiği) 

2. Vom Umsturz der Werte (Değerlerin Çöküşü Üstüne) 

3. Vom Ewigen im Menschen (İnsandaki Sonsuzluk Üstüne) başlıklı çalışmaları oldukça 

önemlidir.  
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ve onun fenomenolojik yöntemi ile de bağlantısının ortaya konulması gerekir2. 

Fenomenolojik yöntem ontolojiye geçişin de olanaklılığını belirtmektedir. Bu 

bağlamda felsefe evrensel fenomenolojik ontolojidir ve Dasein’nın (varlığın) 

hermenötiğinden hareket etmektedir3. Scheler’i fenomenoloji akımı içinde ele 

alabiliriz. Son dönem önemli çalışmalarından olan Der Formalismus in der Ehtik und 

die Materiale Wertethik (1913-1916) (Etikte Formalizm ve İçerikli Değer Etiği) başlıklı 

kitabı değerlerin yapısının fenomenolojik olarak incelenmesi ve Kant’ın formel etik 

yaklaşımının eleştirisine ayrılmıştır. Scheler, Husserl’in fenomenolojik metodunu 

benimsemiştir. Hem bu yöntem hem de sezgicilik ve içe dönüklükle belirginleşen 

tutumu nedeniyle “Katolik Nietzsche” olarak da isimlendirildiğini görmekteyiz. 

Öyle ki örneğin; Ortega y Gasset’e olan etkisi nedeniyle Almanya dışında 

fenomenolojinin yayılmasında etkisi olduğundan da söz edebiliriz4. Scheler’in son 

döneminde insana ilişkin tanımlamalar kişilik kavramı ile bütünleşir5. Tin’in 

taşıyıcısı olarak insan, bir kişidir. Nesne olmayan edimlerin somut birliğidir. 

İdealleştirebilme, ayırt edebilme yetenekleri ile homo naturalis’i aşar. 

                                                                                                                                                    
Ancak özel olarak üçüncü döneminde yaptığı çalışmaların Aral’ın ahlak felsefesi üzerinde 

oldukça güçlü bir etkisi vardır. Bu dönemde dini inançlar ve açıklama şemalarından bütünü 

ile uzaklaşmıştır; usçu felsefi bir tutum benimseyerek değer ve insanı yeniden 

yorumlamıştır. Üçüncü dönem çalışmaları olarak şunları sayabiliriz: 

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

2. Die Stellung  des Menschen im Kosmos (İnsan ve Kozmostaki  Yeri) 1928 adlı çalışmaları 

önemlidir. 
2 Felsefeye reddiyelerin en üst düzeye çıktığı bir dönemde Husserl, felsefenin hala var olan 

kendine özgü alanı ve yöntemini ortaya koymaya çalışmıştır. Husserl’ın Göttingen 

Fenomenoloji Okulu adıyla tanınan grubun kurulmasına katkıları olmakla birlikte 

fenomenolojinin asıl kurucusu Franz Brentano’dur. Ancak fenomenolojiye gerçek şöhretini 

Husserl kazandırmıştır. Onun yönteme ilişkin doğalcı ve pozitivist yaklaşımların sosyal 

olaylarla bir tutularak aynı yöntemle açıklanmasına itirazı vardır. Özellikle Avrupa 

Birliği’nin Krizi ve Transandantal Fenomenoloji başlıklı kitabında bu hususu tartışmıştır. 

Soyut değerler alanını Yaşam Dünyası (Lebenwelt) kavramı ile ilişkilendirerek sosyal 

bilimler için fenomenolojiyi güçlü bir konuma çıkarmıştır. Burada sınırlı tutulacak olan 

insan anlayışı ve değer yaşantısı dışında Husserl’in fenomenolojik yönteminin sosyal 

bilimler alanına yaptığı katkılar ayrıca üzerinde durulmaya değerdir. 
3 A. Kadir Çüçen, “Heidegger ve Felsefe”, FLSF Dergisi, sayı: 1/7-24, s. 16 vd., çevrimiçi atıf: 

www. Flsfdergisi.com, Erişim tarihi: 07.01.2016. 
4 Daha detaylı bilgi için bkz. William S. Sahakian, Felsefe Tarihi, Çev. A. Yardımlı, İstanbul, 

İdea Yayınları, 1990, s. 332 vd., The Encyclopedia of Philosophy, Vol. 7,  Ed. Paul Edwards, 

1967, s. 302 vd.  
5 Işık Eren, “Phenomenlogy: Edmund Husserl, Max Scheler”, Kaygı, 2008/11, ss. 103-120, s. 

109 vd. 
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İnsan, içinde zihninin tüm diğer yeteneklerini aşabilecek varlığın bir ön-anlayışına 

sahiptir. Bu anlayış sayesinde felsefe olanaklıdır ve fenomenolojiktir. Gerçek 

yöntem olarak fenomenoloji varlık bilim açısından bir cümle kapısı gibidir. 

Varlıkbilimsel analizin yöntemi betimleyici fenomenolojidir. Varlığın anlamının 

ortaya çıkarılması Heidegger’de gerçeğin özüne ulaşmadır . 

Heidegger’in fenomenolojik varlıkbiliminin amacı, insan deneyiminin kökensel 

verilerinden yola çıkarak bu veriler aracılığıyla kişiyi olduğu şey yapan kurucu 

yapıyı ortaya çıkarmaktır. Bir ayraca alma olarak önyargı ve a priori sınırlar 

dışlanır. Heidegger bu ayırma işleminin anlamı için de sözcüğün Yunanca 

kökeninden hareket ederek bir perspektif sunmaktadır. Phainomenon kendini 

göstermektir, yani kendini açığa vurandır. Ampirik yan öncelenmiştir. Ancak yine 

de görünüşten (Erscheinung) farklıdır. Çünkü fenomen sadece görünüş değil, 

görünen ya da gösterendir. 

Heidegger felsefi varoluşun temel yapıları olarak kaygı, endişe, ölüme-doğru-

varolma, yabancılaşma, suçluluk ve tasarlamadır. Varoluşun bu yapıları insanın 

kökensel sonluluğunu tanımlar. 

Kişi olarak insanı ahlaki ve biyolojik varlığı ile kavrayan Scheler insana ait dil, 

bilim, alet yapma, ethos, vicdan, sanat, isimlendirme, adalet duygusu, devlet 

kurma, kavram üretme, tarihsellik gibi fenomenlerin insanın varlığının temel 

yapısında nasıl ortaya çıktığını gösterebilecek bir felsefi disiplin ve insan anlayışı 

kurmuştur. Scheler’in değerler hiyerarşisine ilişkin tespitlerini, yani değerlerin 

diğerinden hiyerarşik olarak daha üstte olduğu bilgisi seçme eylemi ile 

belirginleşir ve değerlerin özünde bulunan bir bilgi ile bağlantılıdır. Seçme a 

posteriorik ya da a priorik olabilir.  A posteriorik seçiş nesnelere ilişkin bir değer 

tercihini gösterirken a priorik seçiş ise değerler arasındadır ve deney öncesine 

dayalıdır. Bu ayrımın bile özel olarak otodeterminister isimlendirmesi ile anılan 

istencin, yani iradenin ve ahlaki eylemin bir kişilik ürünü olarak kabulü ile alakası 

vardır. Böylece irade ve ahlaki eylemin kaynağı kişiliğe dayandırıldığı için, 

özgürlük için de bir imkan doğmuş olmaktadır. Deterministlerin insanın irade ve 

eylemlerinin dış ve iç nedenlerle belirlenmiş olmasına vurgu yaparak özgürlüğü 

açıklamak için yarattığı handikap ile indeterministlerin bu şartları bütünü ile 

reddederek insanın sınırsız özgürlüğüne yaptıkları vurgunun yarattığı güçlükler 

de aşılmış olmaktadır. Böylece determinizmin bizi sürüklediği fatalizm (aşırı 

kadercilik) ve indeterminizmin gerçekçi olmayan aşırı özgürlük hali ile yarattığı 

çelişkiler ortadan kaldırılabilir. 
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II. İnsanın Kosmostaki Yeri: Scheler 

Yaşam insanın özgür olduğunu ama bu özgürlüğün sınırları olduğunu 

göstermektedir. Özgürlüğün, ahlakın önkoşulu olmasının bir nedeni de 

olanaklılığıdır. Özgürlük zorlamayı dışarda bırakmaktadır; ancak sorumluluk yine 

de ahlak alanında kalmalıdır. Özgür insan sorumluluklarını bilen ve gereğini 

yapandır. İnsanın ne istediğini bilmesi ve istediğini gerçekleştirici eylemde 

bulunması özgür eylemdir ve bu eylem ahlaki özgürlüğü ortaya çıkaracaktır. 

Buradaki ince bir ayrıma daha dikkat etmek gerekir: ahlak, teorik ahlak ve etik 

olarak iki alana ayrılmakla birlikte ahlakın her zaman aksiyoloji alanında yer aldığı 

da göz önünde tutulmalıdır. Ahlak öncelikle zihniyetle ilişkilidir; ancak ahlaki 

değerlendirmeye konu olan her zaman ahlaki eylemdir. Scheler’in “Düşünce 

tarihinin hiçbir döneminde insan kendisi için günümüzdeki kadar sorun 

olmamıştır” sözü ile betimlediği ve cevabın tarihsel olarak üç antropoloji ile 

verildiği tespitinden devam edebiliriz. Doğabilimsel, felsefi ve teolojik 

antropolojiler, büyük düşünsel bloklar olmakla birlikte, henüz yeterli biçimde bir 

insanın ne’liği cevabı verilmemiştir6. 

Scheler tek taraflı ve yetersiz bulduğu görüşleri kabul etmemektedir. Biyolojik 

açıdan diğer canlılarla insan arasındaki benzerlikler açık olmakla birlikte salt 

insana özgü olanın ne olduğunun araştırılmasını önerir. İdealleştirme, istem, 

estetik kaygılar, iyilik, sevgi, pişmanlık, saygınlık, merak duygusu, mutluluk, 

kuşku duyma, özgürlük bilincini insana özgü kategoriler olarak sayar. Bu alanlar 

insanı geist yani tin sahibi yapar. Vital tepki, içgüdü ve birleştirici hafıza, zeka bir 

altyapı olarak insanı canlı tutar ancak bunlar yine de insanı farklılaştırmaz. 

“İnsan, kozmosta bir mikrokozmostur.” 

Çalışmayı Aral’ın insan anlayışına Scheler’in etkileri ile sınırlı tutmak 

istediğimizden bu merkezde konuyu ele alacağız. “Salt insana özgü problemler var 

mıdır?” sorusu odaktadır.  Bu soruya olumlu cevap verilmelidir. Örneğin dil, din, 

bilim anlayışı, ethos, vicdan, hak duygusu, devlet kurmak, anlam alanı oluşturma, 

tarihsel varoluş vb. başlıklar salt insana özgü sayılabilir7. İnsanın biyolojik değeri, 

diğer canlılardan ayırt edilmeyi gerektirecek bir yükseklik sunmaz. İnsanı medeni 

olmaya götüren iki kabiliyet alanı; anlaşabilmek için işaretler tasarlayabilme, alet 

                                                           
6 Max Scheler, İnsanın Kosmostaki Yeri, Çev. Harun Tepe, Belgesu Yayıncılık, 2012, s. 37 

vd. 
7 Takiyettin Mengüşoğlu, Kant ve Scheler’de İnsan Problemi, İstanbul, Doğubatı Yayınları, 

s. 98 vd., Scheler, İnsanın Kosmostaki Yeri, s. 42 vd.   
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yapabilme ile kurmuş olduğu medeniyetin kendisin de yarattığı etki ile ele 

alınmalıdır. İnsanın en değerli varlık olduğuna ilişkin kabul ancak biyolojik 

varlığını aşan yüksek değerlerin varlığı ile kanıtlanabilir. Scheler’de insanın “özü” 

yani ne’liği zeka ve seçme yeteneğinin de üstündedir. Scheler’e göre insan sınırsız 

bir biçimde dünyaya açık eyleyebilen bir X’tir. “Tin” aracılığıyla insan olma 

dünyaya açık olmaya yükseltilmelidir8. Scheler’e göre insan tinsel varlığa sahiptir. 

Scheler’e göre insan kişi olduğu için, (sadece canlı olduğu için değil) kendini 

aşabilir ve bir merkezden, sanki zamansal, uzamsal dünyanın ötesindeymiş gibi 

kendi varlığı da dahil olmak üzere her şeyi kendi bilgisinin objesi yapabilme 

yeteneğine sahiptir. Canlılık ve dünyeviliği aşan noktada bir üstünlüğe sahip olma 

yeteneği vardır. Bu üstünlük, anlam alanında ironi ve mizah için de insana bir 

olanak sağlar.  

Scheler Tin’e bazı fonksiyonlar atfetmiştir; 

- Objektif olmak Tin’in formel mantıksal kategorisidir. 

- Tin arzu ve ihtirasın ötesinde, dürtülerin ötesinde aşkın bir sevgiye sahiptir.  

- Tin bir şeyin mahiyetini mevcudiyetinden ayıran bir varlıktır.  

- Tin iki türlü edimi gerçekleştirir; idealleştiren edim (akt) ve indirgeme edimi 

(reduktion)9 

Bu tinsel özellikler insanın konumunun hayvan ile Tanrı arasında bir yerde 

olduğunu göstermektedir. Scheler kişiyi kendisinde bütün özsel edim 

farklılıklarını da önceleyen somut ve özsel varlık birimi olarak tanımlar10. Kişi 

edimlerinde var olur ve kişi olmak sürekli aktüelliktir11. Kişi veya Tin, sadece 

anlamlı ve amacı olan edimleri gerçekleştirerek varolur.  

Tin’in tekil ve zorunlu varoluş şekli kişidir. Bunun bir anlamı, dünya ile kişi 

arasında karşılıklı bir mahiyet ilişkisi olduğudur12. Bir dünya olarak kişinin-

mikrokosmus’un ve evrenin- makrokosmosun karşılıklılığı söz konusudur.  

Bu temel bir kategori oluşturur. Böylece benin psişik alanı, tin alanı ve beden alanı 

ayrımı eyleyen olarak bireyin kişiliğinin öğeleri olarak tarif edilmiş olur. Edimler 

                                                           
8 Scheler, İnsanın Kosmostaki Yeri, s. 68.  
9 Mengüşoğlu, Kant ve Scheler’de İnsan Problemi, s. 122 vd.  
10 Scheler, İnsanın Kosmostaki Yeri, s. 383. 
11 Scheler, İnsanın Kosmostaki Yeri, s. 385.  
12 Mengüşoğlu, Kant ve Scheler’de İnsan Problemi, s.135 vd.  
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manevi, psikolojik ego edimleri, hayatiyetin devamına ilişkin bedensel edimler 

şeklinde sınıflandırılabilir. Ancak Scheler’in şu ayrımı da yaptığını görüyoruz. 

Bedensel varoluş, “ben” olarak varoluş ve bunun değeri ile ilgili bilinç halleri her 

zaman sadece kişilik kavramı çerçevesinde de anlaşılmamalıdır. Çünkü Scheler 

göre kişiliğin ortaya çıkabilmesi için “insan” olmaya bazı ek özellikler de katar;  

- Akıl hastası olmama, bunu bilimsel anlamda değil fenomenolojik olarak tespit 

etmiştir.13 

- Kişi kavramı ile insan gelişiminin belirli bir düzeyi kastedilir (çocukluktan çıkmış 

olma). Kişinin kendi edimlerini tecrübe edebilme kapasitesine ulaşması 

kastedilmektedir. 

- Üçüncü olarak ise akıl sağlığı bulunan ve gerekli olgunlaşmaya ulaşmış olmanın 

yanında pür vital dürtülerle hareket edenin de kişi olmayacağı hususunu 

belirtmiştir14. 

- Dördüncü özellik olarak da sorumluluğu belirtmiştir15. Sorumluluk yoksa kişilik 

de yoktur. Sorumluluk hesap verebilirliğin ön koşuludur. Ancak bu iki alan özdeş 

değildir, yani aralarında bir derece farkı vardır. Bir bilinçlilik halidir sorumluluk. 

Bu nedenle bizim kendimizi başkasına karşı sorumlu hissetmemizin nedeni 

kendimizin kendi edimlerimizden sorumlu olduğumuzu bilmemizdir16. 

Bu özelliklerle şekillenen kişi kavramını değerlerle ilişkilendirdiğimizde 

evrenselliği ve değer bireyciliği arasındaki ilişkiyi de nitelendirmek gerekecektir17. 

Otonomi özellikle vurgulandığında formel ahlak anlayışının dışına çıkılacağı 

açıktır. Bu durumda bu iki değer bloku arasındaki ilişki için Scheler’in bireysel ve 

otonom ahlaki özne olarak “kişi”si, evrensel değerlere kendini kapatmaksızın 

kendi bireysel değerleri ile kurduğu ilişkiyi güçlendirdiği oranda değer alanı 

içinde kalacaktır18. Çünkü otonomi kişinin eylemlerinin ahlaki uygunluğunun ön 

koşuludur. Buna ek olarak Husserl’in fenomenolojik yöntemini Max Scheler “öz” 

olarak betimlediği duygu fenomenlerine uygulamıştır. Özel olarak sempati, sevgi 

                                                           
13 Bedia Akarsu, Max Scheler Felsefesinde Kişi Kavramı ve İnsan Olma Sorunu, İstanbul, 

İktisat Kitabevi, 1998, s. 87 vd. 
14 Akarsu, Max Scheler Felsefesinde Kişi Kavramı ve İnsan Olma Sorunu, s. 103 vd. 
15 Scheler, İnsanın Kosmostaki Yeri, s. 480. 
16 Scheler, İnsanın Kosmostaki Yeri, s. 486. 
17 Eren, “Phenomenology: Edmund Husserl, Max Scheler”, s. 115 vd. 
18 Akarsu, Max Scheler Felsefesinde Kişi Kavramı ve İnsan Olma Sorunu, s. 118 vd. 

Ayrıca Scheler, İnsanın Kosmostaki Yeri, s. 291. 
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ve değerler alanında bu yöntemden yararlandığını belirtebiliriz. Böylece yeni 

baştan bir felsefi antropolojiyi oluşturma imkânına da kavuşmuştur. İnsanın 

biyolojik vasıflarını inceleyen antropolojinin biyolojik-psikolojik vasıfların, insanın 

kendi özünde incelenmesi olarak felsefe ile birleşmesi felsefi antropolojiyi 

oluşturmaktadır. 

Bu yaklaşımın sunduğu bir imkan Max Scheler tarafından şu şekilde izah 

edilmektedir: 

“… İnsanın davranışı sonsuzca genişleyebilir. Bunun için insanın değişen ve 

genişleyen ‘evreni’ vardır. İnsan ‘âlemlere açık’tır ve öyle davranmaktadır; şeyleri 

‘obje’ haline getirebilir ve kendisi de bu şeyler karşısında ‘kişi’ olarak durur”. 

Örneğin hayvanın bir objesi yoktur. O sadece çevresine dalmış olarak yaşar; tıpkı 

bir istiridyenin kabuğu içinde yaşaması gibi. 

İnsanda hareket ve algı mekanizmaları kavram üretme gücünü sağlar. Ayrıca 

insan çevresine karşı da direnir. Öyle ki kendi arzu ve eğilimlerine karşı da 

direnebilir. Bu direnci çevreyi objektifleştirdiği için yaratıcı etki de sağlar. Yakın 

çevresini aşarak genişleyen bir “kendi için dünya” da oluşturur19. Bu gücüyle 

birlikte insan “manevi varlık” olarak hayatın meşakkatleri karşısında daha 

kırılgandır. Scheler’in felsefesinde varlıkların bu tersine orantılı yükselişi her varlık 

derecesinin daha özgür ve yaratıcı olmasını sağlaması yanında daha kırılgan 

olmasına da yol açacaktır. Bu nedenle varlıkların birbirine ihtiyacı vardır. Yani 

manevi bir bütünlük olarak insan irade, özgürlük ve kişiliği aracılığıyla 

biyolojisine ve eğilimlerine de katlanmalıdır. 

Scheler’in felsefesinde insan kendisini çevreye bırakmaz, yani hem çevreye hem de 

kendi eğilimlerine karşı direnebilme gücüne sahiptir. 

Max Scheler insanı konumlandırırken, insanın çevresini, şeyleri ve başkalarını, 

hatta kendi ruhi hallerini obje olarak alabilme gücü üzerinde durmaktadır. Bu güç 

aracılığıyla insan odaklandığı her şeyi obje kılarken sadece kendisini obje kılamaz; 

ancak “kişi” olarak inceleyebilir. Bu objektifleştirme gücü aracılığıyla da insan bir 

manevi varlık düzeyine ulaşacaktır. 

                                                           
19 Oysa madde, bitki, hayvan ve insana doğru her varlık derecesi, kendisinden öncekinden 

daha üstün fakat güç olarak ondan daha aşağıdadır. Scheler felsefesinde varlıkların bu 

tersine orantılı yükselişi her varlık derecesinin daha hür ve yaratıcı olmakla birlikte daha 

çabuk kaybolabilecek olmaları nedeniyle mutlaka her derecenin bir aşağısına dayanması 

gerekir. Daha detaylı bilgi için bkz. Hilmi Ziya Ülken, Varlık ve Oluş, İstanbul, Doğu Batı 

Yayınları, 2014, s. 214 vd. 
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Bu arada ince bir nokta olarak formel ahlak anlayışı açısından Kant’a kısa bir giriş 

yapmak ve önemli bir soruna işaret etmek gerekir. Bu sorun ahlaki rölativizmdir. 

Kant, eğer bir kişinin ahlaki eylemini var olan iyi şeylerle, örneğin değerlere göre 

belirleyecek olursak bu alandaki her değişim iyi ve kötünün anlamında bir 

değişiklik yaratacağı için tarihsel neticede değişen içeriklerle varlık bulacağını 

belirtmektedir. Dünün iyisinin, bugün için o kadar da iyi olmaması gibi veya tersi. 

Böylece etik tarihsel bir tecrübe ile sınırlı ve tümevarımsal bir geçerliliği olan ancak 

sürekli değişeceğinin kabulü gerekir. Buradaki değişkenlik, Kant gibi, Scheler için 

de kabul edilemezdir20. 

Tam bu noktadan sonra Kant ve Scheler’in birbirinden ayrıldıklarını görmekteyiz. 

Kant etiğin temellerini belirlerken hem reel değerleri hem de yansımalarını bir 

kenara koymuştur. Değerli şeylerle birlikte bunun temsili olan değerleri de 

dışlamıştır21. Scheler bu kabulü nedeniyle Kant’ın teorisini eleştirmektedir; 

“Tıpkı renklerde olduğu gibi örneğin bir kavram olarak kırmızı herhangi bir 

nesnenin kırmızılığında tüketilemiyorsa değerler için de aynı özellik geçerlidir. 

Değerler herhangi bir insanın veya şeyin veya edimin bir özelliği olmaksızın da 

başlı başına ele alınabilir”.  

Bu nüansı anlatmak için de “değer” ve “değer taşıyıcılığı” kavramlarını 

birbirinden ayırmaktadır. Değerler apriori özel bir sezgi aracılığıyla değer 

nitelikleri açısından ideal nesneler olarak somutlaştırılabilir. Gerçek değer 

nitelikleri vardır ve objektif bir alan oluştururlar aralarında bir hiyerarşik sıralama 

da vardır. Değerler iyi olarak bilinen fenomenler aracılığıyla değil, doğrudan 

hissedilebilir fenomenlerdir. 

Levinas’ın “ötekiyle kurulan sonlu deneyim” olarak isimlendirdiği ve “bana göre” 

betimlemesiyle hayat bulan tutumun da eleştirilmesi gerekir çünkü hoşgörü kadar 

fanatizm ve narsisizm de hemen yakında duran kapılardır. Farklılığı farkındalığa 

tercih ettiğimizde hınç ve nefret için güçlü bir maya da kullanılmış olmaktadır22. 

                                                           
20 Yasemin Işıktaç, Hukuk Felsefesi, 4. Bs., İstanbul, Filiz Kitabevi, 2015, s. 183-191. 
21 Max Scheler, İnsanın Kosmostaki Yeri, s. 15 
22 Martin Heidegger, Varlık ve Zaman, çev. Aziz Yardımlı, İstanbul, İdea Yayınları, 2004, s. 

21 vd. 



23 Hukuk Kuramı, C. 3, S. 1, Ocak-Şubat 2016 

III. Aral’da İnsanın Yeri 

Aral Mutluluk ve Toplumun Esenliği kitabının 2. basısının daha önsözünde kişinin 

konum ve ne’liğini şöyle tanımlamaktadır: 

“Toplumu oluşturan insandır, daha doğrusu bireylerdir. Birey ise 

toplumun dışında yaşayamaz; çünkü, bedensel ve tinsel (manevi ve 

kültürel) gereksinimlerini ancak bir toplum içinde gerçekleştirebilir. 

Gelişip kişilik kazanma ve böylece mutlu olma olanağı ancak 

toplumda bulur; bu yüzden “toplum cennettir” denir. Öyleyse birey 

için ve onun eli ile oluşacak toplumun birçok mutluluk verecek 

niteliklere sahip olması zorunludur. Aynı şekilde kitabın birinci 

basıya önsözünde ise “insan sadece bedenden ibaret bir canlı değildir, 

onun tinsel ya da içsel diyebileceğimiz bir yanı daha vardır”. 

Aral, görecelik (rölativite) kaygısına düşmeksizin “insan her şeyin ölçüsüdür” 

denmektedir. Bu deyimin anlatacağı ve anlatması gereken, yaşamın anlamının 

onda bulunduğu, gerekli ölçüleri insanın taşıdığı, bu yüzden de her şeyin insan 

için olduğudur. Böylece yaşam bir anlam taşıyacaksa bunun ancak insanla birlikte, 

insan eliyle ve böylece de insan için olanaklı hale geleceği de anlaşılmış olur23. 

Değer bağlamında kimliğini bulan insanın değerle ilişkisi de Scheler’in tespitleriyle 

paralellik göstermektedir. Şöyle ki Aral; “…soyut ve içi boş olan değerlerle 

gerçekleştiği zaman somut bir içerik kazanacaktır ve tam bir değer kimliğine 

kavuşacaktır” ifadesiyle aynı şeyi belirtmiştir. Bu, insanın yaşamının içini 

“yaşantı” ile doldurulması gerektiğinin gerekçesi olarak sunulmaktadır. İnsanın 

kendini inşası için de bu “yaşantı”nın varlık bulması gerekir. 

Eşya ve olaylara salt dışarıdan bir bakış, onların bir tiyatro olarak izlenmesi ya da 

bellenmesi de, duyumsamaya dönüşmedikçe, yaşantı olarak değerlendirilemez. 

Değerlerin içeriksiz yapısının yaşantı aracılığıyla doldurulması ile varlık 

kazanabileceği tespiti aynı zamanda insanın özgürlüğü ile de çok yakından 

ilgilidir. Burada söz konusu yapılan özgürlük öncelikle iç özgürlük olarak yani 

insanın iradesinin özgür olması ile varlık kazanabilir. Dış özgürlük olarak da 

değerlerin özgürce algılanıp kavranması gereği ile tamamlanacaktır. 

Bilme ve değerlendirme insan davranışının iki temel tutumudur. Bilgiye ilişkin 

hususları bir yana bıraktığımızda, insan, yaşamı boyunca değerlendirmeler yapar. 

Karşılaştırdığı her nesne ve durumu değerlendiren insan kendi zihniyet ve 

                                                           
23 Vecdi Aral, Toplum ve Adaletli Yaşam, İstanbul, Legal Yayınları, 2012. 
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davranışları ile karşılıklılık arz eden ilişkileri de değerlendirir. Toplum içinde 

kişilerin tutum ve ilişkilerini iyi ve kötü, haklı ve haksız ayrımlarına tabi tutar. 

Böylece bütün bu tutumlar hayatı anlamlandırmasına da yardımcı olur. Doğanın 

akışında yuvarlanıp gitmekten kurtularak, anlar ve anlam yüklü davranışlarda 

bulunur. Sonuç olarak; değerlendirme olayı bir değer yaşamıdır. Bu psikolojik bir 

olaydır, çünkü değerlendirme yaşanan olaydır, yaşantıdır. Tüm eşya ve olaylarla 

ilişki psikolojik bir yaşantıdır. Algılar tasavvur eder ve duyumsarız yani 

hissederiz.  

Ayrıca yargı, yani bir şeyin değerli olup olmadığının saptanmasının süjeye bağlı 

olduğu yargısı bir değer sübjektivizmine yol açmamalıdır. Süjeye bağlılıktan 

anlaşılması gereken genel olarak süjedir. Değer idelerinin taşıyıcısı olarak süje 

insandır. Değer ideleri, değerlendirme olayının özünü ve üçüncü yanını 

oluşturmaktadır, değer yargıları böylece açığa çıkabilmektedir24. 

Aral değerlendirmede objektivite ve sübjektivizme ilişkin önemli bir tartışma 

yapmış ve kendi tercihini de Hessen ve Welzel ile paralelleştirerek ortaya 

koymuştur25. Sonuç olarak Aral da modern değer teorisinin değerlerin insanı 

bağlayıcı bir güce sahip bulunduğunu ve bu nedenle insanın keyfiliğinden arınmış 

bir mevki düzeni içerisinde objektif pozisyonunu saptamaktadır26. 

Objektif ahlaki değer de tıpkı Scheler’in insanı kategorik konumlandırması ve 

değer evrenselliği ve değer bireyciliği arasındaki ilişkilendirmedeki gibidir. 

Scheler’in daha önce de belirttiğimiz gibi otonom ahlaki özne olarak “kişi”si ile 

değer alanı içindeki seçişleri aynılık göstermektedir27. Objektif ahlaki değerde, bu 

değerden çıkan ve insanı salt olarak yükümlü kılan “olması gereken”de özellikle 

açığa çıkacaktır. İnsanlığın değer yaşamındaki görüş ayrılıkları ise 

değerlendirmelerin, daha doğrusu değer yargılarının niteliğinden 

kaynaklanmaktadır. Değerin objektivitesi değişmez sadece somut 

değerlendirmeler değişir28. 

Sadece maddi yaşamın ihtiyacı olanlara odaklanmış insan ilkel doğa insanıdır, bu 

sığlıktır. Değerlere uygun davranan erdemli kişiler değerle ilgili bir kültürel 

                                                           
24 Vecdi Aral, Hukuk Felsefesinin Temel Sorunları, İstanbul, On İki Levha Yayıncılık, 2010, 

s. 51. 
25 Tartışma için bkz. Aral, Hukuk Felsefesinin Temel Sorunları, s. 51-67. 
26 Aral, Hukuk Felsefesinin Temel Sorunları, s. 67. 
27 Eren, “Phenomenology: Husserl, Scheler”, s. 115 vd. 
28 Aral, Hukuk Felsefesinin Temel Sorunları, s. 77. 



25 Hukuk Kuramı, C. 3, S. 1, Ocak-Şubat 2016 

trajediyle karşılaşırlar. Bu trajedi bir yandan değerlerden birinin tercihiyle diğer 

değerlerden uzaklaşıyor olmak ve özgürlüğün yitimidir. Bu bir bıçak üstünde 

yürüme halidir, zordur. İnsan bizzat kendine, kendi insanlığına karşı suç 

işlememek için, kendini beğenmişliğin sarhoşluğu içinde sorumluluklarını 

unutmamalıdır. İnsanın tanrı olamayacağına göre, bir hayvan olma tehlikesine de 

düşmemek için homo universalis olmayı seçmekten başka bir şansı da yoktur29. 
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