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Bütün tartışmalı kavramlar gibi etik kavramını da tanımlamak kolay de-
ğildir.1 Etik kavramı Yunanca ethos kelimesinden türemiştir. Ethos adet, 
gelenek, karakter anlamına gelmektedir. Etik için ahlak felsefesi  kavramı 
da kullanılmaktadır. Etik kavramını genel kabul görmüş bir tanımla dav-
ranışlarımızı yöneten ahlaki ilkeler bütünü olarak tanımlayabiliriz.2  İyi 
ve kötü, doğru ve yanlış, adalet ve adaletsizlik gibi kavramların tanımını 
yapmaya, davranışlarımıza yön veren kuralları ve normları belirlemeye 
çalışır. Örneğin savaşa hepimiz karşıyız. Savaşın iyisi kötüsü olmaz. Fakat 
savaş etiği, savaş şayet engellenemiyorsa, en azından sivillerin öldürülme-
mesi, hastanelerin bombalanmaması, savaştan sonra adil bir düzen tesis 
edilmesi gibi yönlendirici temel ilkeler geliştirir. Bu nedenle etik kurallar 
bize ahlaki bir pusula sağlarlar. Her durum için geçerli evrensel kurallar 
geliştiremeyebiliriz ancak en azından belli durumlarda ne yapacağımıza 
ilişkin ahlaki bir yol haritası geliştirilebilir.

Önemli bir soru bu etik kuralların nereden geleceği ve nasıl geliştirile-
ceğidir. Bu konuda filozofların çok farklı görüşleri vardır.3 Burada ayrın-
tısına giremeyeceğimiz farklı okullar bu konuda farklı görüşler ileri sü-

1 İyi bir başlangıç için bkz. Peter Singer, A Companion to Ethics, Oxford: Blackwell Publis-
hers, 1997.

2 Jon Nuttall, Ahlak Üzerine Tartışmalar: Etiğe Giriş, çev. Abdullah Yılmaz, İstanbul, Ayrın-
tı Yayınları, 1997, s. 28.

3 Bkz. Gordon Graham, Eight Theories of Ethics, Londra, Routledge, 2004.
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rerler. Bu kuralların doğadan (rerum natura), Tanrı’dan, sezgilerimizden, 
erdemli yaşamın ilkelerinden kaynaklandığını savunanlar kadar,  güçlü-
nün kurallarının etik kuralları da belirlediğini savunanlar vardır. Diğer 
bazı filozoflara göre ne iyi sonuç veriyorsa o ahlaken doğrudur. Örneğin 
realistlerin büyük bir kısmı sonuççuluk dediğimiz bu etik anlayışı benim-
serler. Ulusal çıkar için iyi olan her şey, ahlaken de doğrudur. Bir diğer 
grup ise sonuçlara değil ilkelere bakar. Deontolojik ahlak anlayışı adını 
verdiğimiz bu yaklaşıma göre ancak belli başlı evrensel ilkelere göre dav-
ranırsak ahlaklı davranmış oluruz. Deontolojik ya da ilke ahlakını savu-
nan en önemli düşünür Kant’dır ve Uluslararası İlişkilerde kozmopolitan 
anlayışın temel düşünürüdür. 

Etiğin en önemli yanlarından biri bizi bencil çıkarlarımızın dışında 
“ötekini” de düşünmemize yöneltmesidir. Kendi yaşamımızla ve nasıl 
davranmamız gerektiği ile ilgili erdem etiği adı altında bir etik kolu da 
vardır ancak genellikle etik başkalarına yönelik davranışlarımızla ilgili-
dir. Uluslararası İlişkiler (Uİ) dikkate alındığında özellikle bir devletin 
diğer bir devlete davranışı söz konusu olduğunda bu ikinci konu daha 
önemlidir. Uluslararası etik konusundaki ilk çalışmalardan biri olan Stan-
ley Hoffmann’ın kitabı Sınırların Ötesindeki Görevlerimiz başlığını taşır.4 Uİ 
etiği konusunun önde gelen isimlerinden birisi olan Andrew Linklater da 
çalışmalarında benzer bir konuya odaklanır. Kendi ülkemizin vatandaş-
ları ile bizim dışımızdaki diğer insanlara olan davranışlarımız arasında-
ki çelişkiyi nasıl çözeceğiz sorusunu sorar ve ahlaki sınırlarımızın ve ufku-
muzun genişlemesini savunur.5  Linklater Habermas’dan aldığı söylem etiği 
kavramıyla bu soruna ilişkin etik bir yöntem geliştirir.6 Uluslararası etik 
sadece devletlerin yükümlülükleriyle ilgili değildir. Örneğin insan-doğa 
ilişkisi günümüzde etik ikilemler yaratan en önemli konulardan birisidir. 
Doğayı hep “diğeri” olarak görüp ona hükmetmişiz. Halbuki doğa şimdi 
bizden intikamını almaktadır. Covid-19 doğanın bir intikamı olarak gö-
rülebilir. Covid-19 ne yapmamız ve nasıl davranmamız gerektiği ile ilgi-
li çok önemli etik sorunlar ortaya çıkarmıştır. Bunun gibi “öteki” olarak  
gördüğümüz her şeye karşı  (kadınlara, çocuklara, LGBT’lere, hayvanlara) 
davranışlarımızı yönetecek etik kurallara ihtiyacımız bulunmaktadır.

4 Stanley Hoffmann, Duties Beyond Borders, Syracuse, Syracuse University Press, 1981. 
5 Andrew Linklater, Men and Citizens in the Theory of International Relations, Londra, Mac-

millan, 1990.
6 Andrew Linklater, The Transformation of Political Community: Ethical Foundations of the 

Post-Westphalian Era, Oxford, Polity, 1998.
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Uluslararası İlişkiler ve Etik
Uİ’de uzun yıllar normatif teoriye ilgi duyulmamış, etik ve ahlak kav-
ramlarının uluslararası ilişkilerde pek de yeri olmadığı  düşünülmüştür.  
Mervyn Frost’un belirttiği gibi normatif sorunlar uluslararası politika di-
siplininin günlük pratiklerinde sürekli gündeme gelmesine rağmen, Uİ 
disiplini etik kurama merkezi bir yer ayırmamıştır.7 Gerçekten de disiplin 
olarak değil de, tarihsel olarak düşünürsek aslında uluslararası ilişkiler ta-
rih boyunca hep ahlaki çelişki ve ikilemlere sahne olmuştur.  İsa’dan önce 
5. Yüzyılda yaşamış olan Thucydides Peleponnes Savaşları adlı8 eserinde bu 
çelişkileri en güzel ifade eden düşünürlerden birisidir.  Thucydides Atina 
ve Sparta arasındaki ilişkilerin nasıl ahlaki ikilemlere neden olduğunu or-
taya koyar.  Bu konuya ilişkin olarak Atina ve Spartalılar arasında yer alan 
Melian Diyaloğu özellikle çok ünlüdür. Diyalog Atina ve Sparta arasında-
ki ilişkiyi öz-çıkarın mı yoksa adaletin mi yönetmesi gerektiği konusuna 
odaklanır. Atinalıların Melos’u fethetmelerini ve orada yaşayanların kılıç-
tan geçirilmesini bir zorunluluk olarak ifade eder: “güçlü yapmaya gücü 
olduğu şeyi yapar; zayıf kabul etmesi gerekeni kabul eder”. Atinalılar 
savlarını ilginç bir şekilde temellendirir: “adalet standardı” onlara göre 
“eşit zorlama gücüne” bağlıdır.9 Taraflardan birisi daha güçlü ise, onun 
sözü geçer. Güç haktır. Eşit olmayana eşit muamele yapılamaz. Bu neden-
le güçlünün güçsüzü yönetmek hakkı vardır ve güçsüz olan da daha güç-
lü olana boyun eğmek zorundadır. Atinalı delegeler Melianlılara adaleti 
unutun; ya yok olacaksınız ya da teslim olmalısınız der. Thucydides’in 
çalışması uluslararası etiğin en temel sorularından birini ortaya koyar. 
Devletler arasında ahlaki ve adalet ilkeleri geçerli olabilir mi? Yabancılara 
kendi toplumumuzun üyelerine uyguladığımız aynı etik prensipleri ve 
standartları uygulayabilir miyiz? Bu sorular “diğerleri”ne nasıl davran-
mamız gerektiği ile ilgili adalet, eşitlik, özgürlük gibi nosyonları içeren 
birçok başka soruyu da gündeme getirir. Diğer devletlere nasıl davran-
malıyız, devletler arasında adalet nedir, bir devletin iç işlerine müdahale 
edebilir miyiz, kısaca dışımızdaki her şeye karşı nasıl davranmamız ge-
rektiği sorusu Uluslararası İlişkiler etiğinin de temel sorusunu oluşturur.

Etik ve ahlaki sorunlar uluslararası ilişkilerin hep gündeminde olma-
sına rağmen, bir araştırma konusu olarak disiplinin kendi dinamikleri 
içinde ikinci planda kalmıştır. Uİ’nin başat kuramı siyasal realizm ulus-

7 Mervyn Frost, “A Turn Not Taken: Ethics in IR at the Millennium,” Review of Internatio-
nal Studies, Cilt 24, 1998, ss. 119-132.

8 Thucydides, History of the Peloponnesian War, çev. Rex Warner, Harmondsworth, Pengu-
in Books, 1972. 

9     Ibid., s. 89.
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lararası politikaya ilişkin “ahlaken şüpheci” bir tutum benimsemiştir.10 
Örneğin, E. H. Carr  normatif yaklaşımları idealist ya da “ütopyacı” ola-
rak  eleştirmiştir.11 İki savaş arası ve takip eden davranışsalcı dönemde ise 
pozitivist epistemoloji ve metodoloji temelinde bilimsel bir Uİ geliştirme 
çabaları içine girilmiştir. Realistlerin de dahil olduğu pozitivist görüşe sa-
hip olanlar, uluslararası sistemdeki düzenlilikleri belirlemeye çalışmışlar, 
normatif değerlendirmelerin bilimsel olmadığını ileri sürmüşlerdir. Po-
zitivizmin temel özelliklerinden birisi özne ile nesneyi ayırmasıdır. Max 
Weber’den başlayarak evrilen bu anlayışa göre araştırmacının değerleri 
bilimsel araştırmaya dahil olmamalıdır.12 1980’li yıllarda gelişmeye baş-
layan eleştirel kuram ise nesnel ve tarafsız bir bilim anlayışının mümkün 
olmadığını göstermiştir. Cox’un  ünlü cümlesiyle  “her teori belli birisi ve 
belli bir amaç içindir.”13 Bilimsel açıklamanın amacı sadece yapmış oldu-
ğumuz gözlemleri farklı yöntemlerle meşrulaştırmak değil, fakat bu göz-
lemleri temel alarak toplumsal gerçekliği istenen yönde değiştirmektir. 
Ancak şunun da altını çizmek gerekir. Pozitivistlerin değerlerden bağım-
sız olarak düşündükleri ampirik teoriler de aslında normatif varsayımlar-
la yüklüdür  ve toplumsal gerçeklik hakkında araştırmacının değerleriyle 
birleşen çeşitli normatif yönleri vardır. Sosyal bilimlerde dünyayı kendi 
değerlerimizden ve mevcut teorilerin değer yüklü yapılarından bağımsız 
inceleyebileceğimiz bir nesnel yöntem yoktur. Dünyayı sadece anlamak 
ve açıklamak istemek bile dünyanın değiştirilemeyeceği sadece açıklana-
bileceği gibi normatif bir varsayım içerir. Bu nedenle araştırmacının de-
ğerlerini ortaya koyması bilimsel çalışmanın değerlendirilebilmesi açısın-
dan büyük önem taşımaktadır.

Uİ disiplininde etik ile ilgili tartışmalar 1970’li yılların ortalarından baş-
layarak canlanmış,14 Steve Smith’in ifade ettiği gibi normatif kuram Uİ’nin 

10 Marshall Cohen, “Moral Skepticism and International Relations”, Philosophy and Public 
Affairs, Cilt 13, No 4, 1984, ss. 299-346.

11 E. H. Carr, The Twenty Years’ Crisis, 1919-1939, Londra, Papermack, 1981. 
12 Bkz. Max Weber, Methodology of Social Sciences, çev. Edward Shils ve Henry A. Finch,  

Oxon, Routledge, 2017. 
13 Robert W. Cox, “Social Forces, States and World Orders: Beyond International Relations 

Theory”, Millennium Journal of International Studies, Cilt 10, No 2, 1981, s. 128.
14 Örneğin, bkz. Charles Beitz, Political Theory and International Relations, Princeton, NJ, 

Princeton University Press, 1979;  Peter G. Brown, ve Henry Shue, Boundaries: National 
Autonomy and its Limits, New Jersey, Rowman and Littlefield, 1981; T. Nardin. and D. R. 
Mapel, Traditions of International Ethics, Cambridge, Cambridge University Press, 1992; 
T. Nardin, Law, Morality and the Relations of States, Princeton, Princeton University Press, 
1983; Kenneth Thompson, “Ethics and International Relations: The Problem”, Kenneth 
W. Thompson (der.), Ethics and International Relations. Oxford, Transaction Books, 1985; 



Giriş 11

bir parçası olmaya başlamıştır.15 Uİ disiplini dikkate alındığında normatif 
konular sadece “Uluslararası Etik” adı altında değil, “Uluslararası Siya-
set Teorisi”, “Küresel Etik” gibi isimler altında da tartışılmaktadır. Chris 
Brown, uluslararası siyaset teorisi teriminin uluslararası etik teriminden 
daha anlamlı olduğunu zira etik kavramının sanki değişmez bazı etik ku-
rallar varmış izlenimi yarattığını ileri sürmüştür. Brown’a göre normatif 
bir teorinin varlığı sanki normatif olmayan bir teori olabilirmiş izlenimini 
yaratmaktadır.16  Terry Nardin’in belirttiği gibi Uİ’deki normatif tartışma-
ların çoğu etik disiplininde gelişmiş olan farklı söylem geleneklerinin bir 
uzantısıdır.17 Örneğin Nardin Uİ’deki farklı etik geleneklerden bahseder 
ve bu gelenekleri realizm, liberalizm, faydacılık, Marksizm, Kantçı rasyo-
nalizm, sözleşmeci gelenek, uluslararası hukuk ve doğal hukuk geleneği 
gibi bir sınıflamaya tabi tutar.

Soğuk savaş dönemindeki yoğun süper güç rekabeti, dehşet dengesi, 
vekalet savaşları ve “karşılıklı garantili imha”nın tehdidi Orta Çağ’da Au-
gustine ve Aquinas’ın geliştirdiği haklı savaş kuramını ve onların savaşta 
haklı olmanın ne anlama geldiği konusundaki görüşlerini yeniden canlan-
dırmıştır.18 Nitekim haklı savaş kuramı, nihai olarak savaşı meşrulaştıran 

Mervyn Frost, “The Role of Normative Theory in IR”, Millennium, Cilt 23, No 1, 1994, ss. 
109-118;  Linklater, Men and Citizens in the Theory of International Relations ve The Trans-
formation of Political Community, (5. ve 6. Dipnota bkz.);  Chris Brown, International Relati-
ons Theory: New Normative Approaches, Londra, Harvester-Wheatons, 1992; J. Thompson, 
Justice and World Order: a Philosophical Enquiry, Londra, Routledge, 1992; Michael Wal-
zer, Thick and Thin: Moral Argument at Home and Abroad, Notre Dame, Indiana, Univer-
sity of Notre Dame Press, 1994;  Mervyn Frost, Ethics in International Relations: A Con-
stitutive Theory, Cambridge, Cambridge University Press, 1996; İhsan Dağı, “Normatif 
Yaklaşımlar: Adalet, Eşitlik ve İnsan Hakları”, İhsan Dağı et al. (der.), Devlet, Sistem 
ve Kimlik: Uluslararası İlişkilerde Temel Yaklaşımlar, İstanbul, İletişim Yayınları, 2001, ss. 
185-226; Zerrin Ayşe Bakan, “Uluslararası İlişkiler Teorileri Arasında Normatif Teorinin 
Yeri ve Kapsamı”, Avrasya Dosyası, Cilt  8, No 2, 2002,  ss. 427-444;  Richard Shapcott, 
International Ethics: A Critical Introduction, Cambridge, Polity Press, 2010. Mark R. Ams-
tutz, International Ethics: Concepts, Theories, and Cases in Global Politics, Oxford: Rowman 
& Littlefield Publishers, 1999; Virginia Held et al. (der.), Philosophy, Morality, and In-
ternational Affairs, Londra, Oxford University Press, 1974; Patrick Hayden (der.), The 
Ashgate Research Companion to Ethics and International Relations, Surrey, Ashgate, 2009; 
Birgit Schippers (der.), Routledge Handbook of Rethinking Ethics in International Relations, 
Londra ve New York, Routledge, 2020; Edward Z. Nalta (der.), The Stanford Encyclopedia 
of Philosophy, Stanford, Stanford University Press, 2012. 

15 Steve Smith, “The Forty Years Detour: The Resurgence of Normative Theory in Inter-
national Relations”, Millennium: Journal of International Studies, Cilt 21, No 3, 1992, ss. 
489–506.

16 Brown, International Relations Theory.
17 Nardin ve Mapel (der.), Traditions of International Ethics. 
18 Michael Walzer, Just and Unjust Wars: A Moral Argument with Historical Illustrations, 

ABD, Harper Collins Publishers, 2000.
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bir kuram olarak görülebilirse de, Uİ’deki  normatif teorinin yeni boyut-
larının gelişmesinde etkin olmuştur.19  Haklı savaş kuramının Jus ad bel-
lum (haklı savaş nedeni), jus in bello (savaşta adil davranma) ve jus post 
bellum (savaşın adil olarak sonuçlandırılması) arasında yapmış olduğu 
ayrım, hem savaş kuramında hem de uygulamada aslında sadece savaşla 
ilgili değil ekonomik yaptırımlardan terörizmin incelenmesine kadar farklı 
fikirlerin kaynağı olmuştur. Bunun gibi siyaset kuramındaki gelişmeler de 
Uİ’deki normatif dönüşü şekillendirmiştir. 1970’li yılların en önemli siya-
set kuramcılarından olan John Rawls’un ünlü çalışması Bir Adalet Kuramı20 
Uİ’de de yansımasını bulmuş, normatif teorinin gelişmesinde önemli katkı-
ları olmuştur. Bu konuda en önemli adım John Rawls’un adalet kuramını 
Political Theory of International Relations isimli kitabında Charles Beitz’ın21 
Uİ’ye uygulama çabası olmuştur. Etik ve uluslararası ilişkilere olan ilginin 
1980’li yıllardan  itibaren gelişmeye başlaması sonunda 1987 yılında Ethics 
and International Relations başlıklı bir dergi de yayına başlamıştır. O zaman-
dan bu yana “etik ve uluslararası ilişkiler” disiplinde daha da yer etmeye 
başlamıştır. Günümüzde, daha önce belirtilen savaş ve barış sorununun çok 
ötesine giden insani müdahale, insan hakları, göç ve göçmenler  toplumsal 
cinsiyetin uluslararası boyutu, çevre etiği, küreselleşme etiği, uluslararası 
sivil toplumun yarattığı etik sorunlar, duygu etiği, ırk, cinsellik, iklim de-
ğişikliği, bioetik, küresel sağlık, kültürel miras etiği, internet etiği  gibi çok 
farklı konulara dair etik tartışmalar bulunmaktadır.

Bugün etik tartışmaların merkezinde tikellik ve evrensellik tartışmasını 
temsil eden komüniteryan (toplulukçu) ve kozmopolitan görüşler arasın-
daki çelişki bulunmaktadır. Bu aynı zamanda ahlaki mutlakçılık ile ahlaki 
görecelilik arasındaki çekişmeyi de gündeme getirmektedir. Kozmopoli-
tanlar bütün insanlık için evrensel kurallar geliştirilebileceğini savunurlar.22 
Örneğin insan hakları kozmopolitan bir değerdir. Toplulukçular ise bu şe-

19 Toni Erskine, “Normative IR Theory”, Tim Dunne et al. (der.), International Relations 
Theories, Discipline and Diversity, New York, Oxford University Press, 2010, ss. 39-40.

20 John Rawls, A Theory of Justice, Boston, MA, Harvard University Press, 1971.

21 Beitz, Political Theory and International Relations. Rawls görüşlerini ilk ifade ettiği dö-
nemde referans noktası olarak “kendi kendine yeterli bir toplumu” ele almıştır. Bir 
başka deyişle görüşlerinin toplumlararası ilişkilerde ne anlama gelebileceğini dikkate 
almamıştır. Kendisine yöneltilen eleştiriler sonrasında daha sonraki eseri olan  The Law 
of Peoples devletler ve halklar arasındaki adaletin nasıl gerçekleşebileceği sorusuna da 
yönelmiştir. Bkz. John Rawls, The Law of Peoples, Cambridge, MA, Harvard University 
Press, 2011. 

22 Thomas W. Pogge, “Cosmopolitanism and Sovereignty”, Ethics, Cilt 103, No 1, 1992, s. 
49. Garrett Wallace Brown, “Cosmopolitanism”, Michael T. Gibbons (der.), The Encyclo-
pedia of Political Thought, First Edition, Malden, Wiley Blackwell, 2015, ss. 750-760.
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kilde evrensel ahlak ilkeleri olamayacağını ve  insan topluluğunun kültürel 
çeşitliliğine dikkati çekerek her topluluğun kendi değerleri olabileceğini 
ileri sürerler.23 Son yıllarda Uİ teorisine yönelik Batı-Merkezcilik eleştiri-
si, komüniteryan değerlerin ve fikirlerin önemini de gündeme getirmiştir. 
Özellikle sömürgecilik sonrası düşünce Batılı olmayan toplumların değerle-
rinin Batının normlarından farklı olabileceğini ortaya koymuştur. Fakat bu 
farklılığı ileri sürerken sadece farklı kültürler değil, farklı insan grupları ile 
ilgili olarak da evrensel ilkeler geliştirmenin gerekli olduğunun altını çiz-
memiz gerekiyor. Bugün gündemde olan sorun acaba birbirinden çok farklı 
değerleri ortadan kaldırmadan insanlığın anlaşabileceği genel bazı kurallar 
geliştirilip geliştirilemeyeceği sorunudur. Ümit ediyoruz ki bu kitap bu so-
rulara cevap vermede bir ilk adımı teşkil eder.

Bu kapsamda kitabın birinci bölümünde farklı Uluslararası İlişkiler teo-
rilerinin etiğe bakış açısı irdelenmeye çalışılmıştır. Kitabın ikinci bölümün-
de ise daha spesifik olarak belli konulara yönelik etik tartışmalar incelen-
miştir.

İlk bölümde, “Realist Etik” başlığı altında İsmail Yaylacı, Realizmin 
uluslararası etik ile ilgili temel yaklaşımlarını tartışmaktadır. Bu bağlam-
da realist geleneğin uluslararası siyasette ahlaki kaygılara şüpheci yaklaş-
masının yanında, ahlaki değerlendirmeleri her zaman siyasi müzakerele-
rin içinde tuttuğunu göstermeye çalışmaktadır. Realist etiğin toplulukçu 
ve devletçi karakterini, sonuççu ahlaki yaklaşımını, siyaseti özerk bir alan 
olarak tanımlamasını ve sonuçlarını, ve nihayetinde realistlerin uluslara-
rası siyasete ahlakı dahil etmede ortaya çıkan ahlaki aşırılık ve ahlakın 
araçsallaştırılması sorunlarını ele alarak, realist ekoldeki siyaset-ahlak 
ilişkisine dair yürütülen tartışmaların canlandırılmasının önemine vurgu 
yapmaktadır.

 “Liberal Etik” başlıklı çalışmasında Cem Deveci, evrimsel gelişim sü-
reci içinde liberalizmin başından beri karşılaşmış olduğu temel sorunu 
nasıl çözmeye çalıştığına odaklanmaktadır. Yazara göre, modernliğin ge-
tirdiği olanaklardan yararlanan liberal düşünce, özellikle negatif özgür-
lük vurgusu nedeniyle, belki de ilk kez yalnızca bireylerin değil, bireyci 
bireylerin nasıl bir arada yaşayacağı sorunuyla yüzleşmiştir. Liberalizmin 
etik bağlamındaki tutumunu uluslararası boyutuyla, (1) liberalizmin mo-
dernlik ile eşyaşamsal ilişkisi, (2) bireysel özgürlükler ve iktisadi edim-
lerde maksimalizmi; etik ve siyasi alanda minimalizmi savunması, (3) 

23 Chris Brown, “Cultural Diversity and International Political Theory”, Review of Interna-
tional Studies, Cilt 26, No 2, 2000, ss. 199–214.
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negatif olarak tanımlanan özgürlük ile birey ya da devletin tercihlerinde 
özçıkarın belirleyici olduğu iddiası arasındaki gerilimden oluşan üç ge-
nelleme çerçevesinde ele alan Deveci, okumasını, Thomas Hobbes’un libe-
ral olmayan temellendirmesinden başlayarak, John Locke, David Hume, 
Jeremy Bentham, John Stuart Mill ve son olarak John Rawls üzerinden 
yapmaktadır.

“Uluslararası Toplum Etiği” başlığı altında Aslıhan Turan Zara, İngiliz 
Okulu’nun ortaya koyduğu uluslararası toplum teorisinin düşünsel altya-
pısında etiğin yerini tartışmaktadır. Bu doğrultuda, İngiliz Okulu’nun hem 
iyi üzerine fikirler ile güncel reel dünya politikası arasında, hem bireysel 
ahlak ile devlet davranışları arasında kurduğu dengeyi ele almaktadır. İn-
giliz Okulu’nun bütüncül bir etik yaklaşıma sahip olmadığı üzerinde dura-
rak, nasıl çeşitli yaklaşımların geliştirildiğini açıklamaya çalışmaktadır. 

“Marksizm, Eleştirel Teori ve Etik” başlıklı makalesinde Faruk Yalvaç 
Marksizmin ve Eleştirel Teori’nin etik anlayışını irdelemektedir. Yalvaç’a 
göre çoğu kez iddia edildiğinin tersine Marx’ın belli bir ahlak anlayışı 
vardır ve bu onun bilimsel yaklaşımıyla yakından ilgilidir. Ancak Uİ di-
siplininde Marx’ın etik konusuyla ilgili düşünceleri yeteri derecede tartı-
şılmamış, Marksizm daha çok siyasal yanı ile değerlendirilmiştir. Ancak 
bir toplumsal yaşam alanı olarak uluslararası ilişkilerin niteliğiyle ilgili 
Marksist sosyal kuramın yapabileceği çok önemli katkılar vardır. Marksist 
kuram herşeyden önce uluslararası ilişkilerin toplumsal yaşamdan soyut-
lanmış yabancılaşmış bir alan olarak dinamiklerini gösterir. Daha sonra 
bu yabancılaşmayı mümkün kılan toplumsal ilişkileri ortaya koyar. Özel-
likle kapitalizmin bu yabancılaşmış ilişkilere nasıl yol açtığını gösterir.  
Aynı çerçevede bireyselci burjuva ahlak anlayışını eleştirir ve alternatif bir 
toplumsal yaşam biçiminin ortaya çıkması için bu ahlak anlayışını ortaya 
çıkaran toplumsal koşulların değişmesi zorunluluğunu ifade eder. İnsan-
lar kapitalist toplumdaki yabancılaşmayı aşıp kendi toplum yaşamlarını 
kontrol edecek duruma geldiklerinde burjuva ahlakı anlamında bir ahla-
ka da gerek kalmayacaktır zira toplumun özü ile görüntüsü arasındaki 
çelişki ortadan kalkmış olacaktır. Bu çerçevede Yalvaç, makalenin ilk kıs-
mında Uİ’deki etik tartışmalar içinde Marksizmin yerini değerlendirmek-
te; ikinci kısımda Marksizm ve etik arasındaki tartışmalara değinmekte; 
üçüncü kısımda Marksizmin Uİ’deki etik tartışmalara nasıl bir katkıda 
bulunabileceğini tartışmaktadır. Son bölümde ise, Marksizm ve Uİ etiği 
ilişkisi üzerine bazı gözlemlerde bulunmaktadır. 

“Postyapısalcı Etik” başlıklı çalışmasında Mustafa Atatorun, Uİ’deki 
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teorik yaklaşımların ve temel varsayımların totalleştirici ve belirleyici 
karakterlerinden dolayı, onları verili kabul etmeyen, nasıl meydana gel-
diklerini ve neyi ifade ettikleri üzerine eleştirel açıklamalar getiren post-
yapısalcı düşüncenin etik yönünü tartışmaktadır. Bu bağlamda, bastırıl-
mış, ötekileştirilmiş, “farklı” olana yer açma çabasının, postyapısalcılığın 
etik yönünü işaret ettiği üzerinde durmaktadır. “Teori”, “egemenlik” ve 
“kimlik” temaları etrafında “farklı” okuma çabasını vererek, “temel ve ev-
rensellik” karşıtı postyapısalcı düşüncenin, uluslararası siyasetin mevcut 
şartlarında ahlaki ilişkinin imkanını, “sorumluluk” ve “konukseverlik”te 
gördüğünü açıklamaya çalışmaktadır.

“Feminist Etik” başlığı altında Çiğdem Aydın Koyuncu, kadınların hak 
ve özgürlük mücadelesi olarak başlayan, daha sonra sosyal bilimlerin her 
alanına yayılarak, sorgulamaları geliştiren feminizmin etik anlayışını ele 
almaktadır. Feminist etiğin, erkeğin sesi kadar kadının da sesini içerecek 
şekilde geleneksel etik anlayışı yeniden inşa etme çabası üzerinde dur-
maktadır. Bu doğrultuda, kadınların etik anlayışının ağırlık noktalarını 
tespit eden ve bunları ahlak feslefesinin güncel tartışma konuları içerisine 
konumlandıran feminist etik, Uİ’deki feminist kuramı, kesiştiği çeşitli ko-
nular etrafında değerlendirmektedir.  

“Yeşil Etik” başlıklı çalışmasında Yelda Erçandırlı, yeşil teorinin temel 
kavramsal ve kuramsal çerçevesini Uİ disiplinine yansımaları bakımın-
dan tartışmaktadır. Yeşil etik tartışmalarının odak noktasını insan-doğa 
arasındaki ilişkisellik, insan-merkezcilik ve eko-merkezcilik ayrımının 
oluşturduğunu belirterek, insanın doğaya yaklaşımının Uİ çalışmaları 
içerisinde yeterince sorunsallaştırılmadığını vurgulamaktadır. Erçandırlı, 
yeşil etik başlığı altındaki az sayıda çalışmanın kozmopolit bir bakış açısı 
yansıttığı üzerinde durarak, son yıllarda posthümanist felsefenin katkı-
sıyla, küresel siyasetin daha özgün bir yeşil etik tartışmasına imkan tanı-
dığını ifade etmektedir.

Kitabın ikinci bölümünde, “Savaş Etiği” adlı çalışmasında Mehmet 
Evren Eken, savaş ve etik kavramları arasındaki ilişkiye dikkat çeke-
rek, savaşa dair etik sorgulama ve kısıtlama arayışlarını ele almaktadır. 
Bununla birlikte, “Jus ad Bellum” yani, haklı savaşı Bosna müdahalesi; 
“Jus in Bello” yani savaşın yürütülmesine dair etik tartışmaları ABD’nin 
“Teröre Karşı Savaş” kampanyası ve yaşanan savaş suçları üzerinden; 
“Jus post Bellum” yani savaşın sonrasına dair yürütülen etik tartışmaları 
Amerika’nın Afganistan’dan çıkışı ile beraber ortaya çıkan etik problem-
lerle örneklendirmektedir. Ayrıca, yeni dönemde yapay zeka ile birlikte, 
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savaş teknolojilerinin gelişmesiyle ortaya çıkabilecek etik problemleri tar-
tışmaktadır. 

“Etik ve Dış Politika” başlığı altında Emel Parlar Dal, bir ülkenin dış 
politikasının etik olup olup olmadığını ve ne derece etik olup olmadığını 
değerlendirmeye dönük olarak, amaç, araç ve etki üzerine kurulmuş bü-
tüncül bir kavramsal yapının varlığından bahsetmektedir. Çalışmasında, 
etik ve dış politika ilişkiselliğini kavramsal çerçeveden güncel literatüre 
referansla bahseden yazar, etik bir dış politikanın mümkün olup olmadı-
ğı ve sınırları üzerinde durmaktadır. Etik dış politikanın, amaç-araç-etki 
düzlemi üzerinden sonuçlarını tartışmakta; aynı zamanda, kozmopolitan 
ve komüniteryan etik dış politikanın beraberliğini ve sınırlarını değerlen-
dirmektedir.

“Etik ve Uluslararası Hukuk” adlı çalışmasında Yasemin Işıktaç, hukuk 
ve ahlak arasındaki bağlantılılığı, adalet noktasında ele almaktadır. Bunun-
la birlikte, uluslararası hukukta değerin barışla başlayarak şekillendiğini; 
bunun dışında, özgürlük ve bağımsızlık, antlaşma ve taahhütlere bağlılık, 
eşitlik, müdahale etmeme, nefsi müdafaa hakkı, insan haklarına saygı, zor-
da olanlara yardım etme yükümlülüğü ve kendi kaderini tayin hakkı gibi 
değerlerin de uluslararası hukukta yer almakta olduğunu göstermektedir. 
Ayrıca, uluslararası hukukun tarihsel evrimini liberal anlyış, medeni dev-
letler ve öteki etiği gibi konular etrafında tartışarak, uluslararası hukuk - 
etik bağlamını özen etiği temelinde ortaya koymaya çalışmaktadır.

“Uluslararası İş Etiği ve Sosyal Sorumluluk” başlıklı çalışmasında 
Semra Aşcıgil, küreselleşmeyle birlikte ulus devletlerin politik ve ekono-
mik güçlerinin azalırken, çokuluslu şirketlerin güçlendiği bir konjonk-
türde çokuluslu şirketlerin de sosyal politikalar geliştirme ve sorumluluk 
üstlenme rollerini etik bağlamda değerlendirmektedir. Güvenin uluslara-
rası iş etiği açısından önemi, sosyal sorumluluk ve yönetişim ile bir araya 
gelince, şirketlerin davranışlarının daha da iyileşmesi ve meşruluk kazan-
ması ile sonuçlanmaktadır. Şirketlerin ekonomik, yasal, etik ve ihtiyari so-
rumluluklarının her bir paydaş ile ilgili olabileceği üzerinde duran yazar, 
şirketlerin, toplumların hesap verilebilirlik beklentilerini yerine getirmek 
için farklı mekanizmalar tarafından kontrol edilmelerini tartışmaktadır.

“Farklılık ve Ötekilik: Ahlaki İkilemler” başlığı altında Bahar Rumeli-
li, uluslararası ilişkilerde süregelen kimlik eksenindeki ayrışma ve öteki-
leştirme eylemlerini etik açıdan değerlendirmektedir. Edinilen değerler ve 
içkin özellikler esasına dayanarak, yapılan ayrımların farklı etik sonuçları 
üzerinde durmaktadır. Bununla birlikte, uluslararası ilişkilerdeki kimlik-
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farklılık ilişkilerini etik açıdan esas olarak iki boyutta ele almaktadır: Birin-
cisi, kurulan kimlik-farklılık ilişkisinin uluslararası toplumun ortak değer-
ler etrafında ilerlemesini mümkün kılıp kılmamasıdır. İkincisi ise, kurulan 
kimlik-farklılık ilişkisinin devletleri ahlaki olarak eşit konumlandırıp ko-
numlandırmadığıdır. Bu çoklu etik boyutların doğurduğu ahlaki ikilemleri 
Türkiye-Avrupa ilişkileri örneği üzerinden ortaya koymaya çalışmaktadır.

“İnsani Müdahale ve Etik” başlıklı çalışmasında Adem Ali İren, sis-
temli ve sürekli insan hakları ihlalleri, baskı, zulüm ve katliamlar sonucu, 
sivillerin yaşam ve haklarının korunmasının ahlaken bir zaruriyet haline 
geldiği ve devlet egemenliğinin güvenliğinin bu nedenden dolayı insani 
müdahale ile kesintiye uğrayabildiği üzerinde durmaktadır. İnsani mü-
dahalenin içeriği, meşruiyeti kim(ler) tarafından, nasıl gerçekleştirilmesi 
gerektiğine yönelik tartışmaları ve bu bağlamda pozitif uluslararası hu-
kukun araçsallaştırılmasını vurgulayarak, insani müdahalenin etik altya-
pısını oluşturan doğal hukuk anlayışı, savaşın meşruiyetini sorgulayan 
haklı savaş geleneği ve reelpolitiği ele alan güç siyaseti üzerinden insani 
müdahaleyi tartışmaktadır.

“Etik ve İnsan Hakları Hukuku” başlığı altında Esra Katıman, insan 
hakları hukukunun diğer hukuk dallarından oldukça farklı olduğu üze-
rinde durarak, içindeki etik kuralların ihlalinde esneklik ve yumuşaklık 
olmadığını, daha kesin ve sert yaptırımlar öngördüğünü vurgulamakta-
dır. Etik kuralların insan hakları hukuku kaynakları bakımından, insan 
hakları hukuku içindeki yeri, bu yere bağlı nitel özellikleri değerlendi-
rerek, bu kuralların insan hakları hukukunun günümüzdeki gelişimine 
temel etkisini ele almaktadır.

“Küresel Adaletin Ahlaki Temelleri” adlı çalışmasında Devrim Kaba-
sakal Badamchi, küresel adalet fikrinin kurucu boyutlarını küresel temel 
yapı, ahlaki ödevler ve ilişkisellik argümanları bakımından tartışmaktadır. 
Charles Beitz, Thomas Pogge ve Darrel Moellendorf’un teorileri üzerin-
den giderek, kozmopolitan adaletin olası zayıf ve güçlü yönleri üzerinde 
durmaktadır. Bu bağlamda, küresel ödevleri güçlü biçimde gerekçelen-
direbilmesi için, küresel düzlemde ilişkiselliğin varlığına dayanan gözle-
min, kişilerin evrensel ahlaki eşit statüsü prensibine vurgu yapmasının 
gerekli olduğunu iddia etmektedir. Ayrıca, kozmopolitan düşünürlerin, 
ideal küresel temel yapı ideali doğrultusunda, adaletsiz küresel sistemin 
reformu için somut önerilerde bulunabilmelerinin koşulunun, aktivistler 
ve politika yapıcılarla birlikte akıl yürütmeye önem vermeleri olduğunu 
ileri sürmektedir.
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“Küresel Yönetişim ve Demokrasi, Pandemi Gölgesinde…” başlıklı 
çalışmasında Kıvanç Ulusoy, küreselleşme ve demokratikleşmenin, bun-
ları uzun süredir dış politikalarının organik birer unsuru olarak kullanan 
ABD, İngiltere ve Fransa gibi ülkeler tarafından sorgulanmaya başladığı 
üzerinde durarak, bunun sonuçlarının etik ve politik açmazlara gebe ol-
duğunu savunmaktadır. Devlet-dışı aktörlerin küresel ölçekte yönetime 
katılmasına imkan veren mekanizmaların olmadığı sistemde yıkıcı bir ah-
laki sorgulamayı kaçınılmaz olarak değerlendirmektedir. Covid-19 salgı-
nıyla, bu sürecin belirgin hale geldiği üzerinde durarak, radikal değişim-
lerle birlikte, siyasi ve ahlaki açmazları açıklamaya çalışmaktadır.

“İklim Krizi Gölgesinde Çevre Etiği Tartışmaları” başlığı altında Rana 
İzci Connelly, siyasette çevreyi fayda-maliyet değerlendirmeleri döngüsün-
de kalmaya zorlayan değerlerin sorunu yönetmeye yönelik bir uluslarara-
sı işbirliğini mümkün kıldığı fikrinden hareketle, iklim değişikliğinin bu 
temelde şekillendirilmiş sorumluluklarla bir krize evrildiğini değerlendir-
mektedir. Bu çerçevede, ulaştırma politikalarının uluslararası sorumluluk-
lar, sosyo-ekonomik eşitlik ve doğal alanların korunması üçgeninde ortaya 
çıkabilecek değer çatışmaları ile ilgili çarpıcı örnekler sunduğunu dile geti-
rerek, bunu Birleşik Krallık’ın düşük karbon geleceği planlarını, bölgelera-
rası eşitlik hedeflerini ve uluslararası iklim yükümlülüklerini desteklemesi 
beklenen bir tren yolu projesi olan HS2 üzerinden tartışmaktadır.    

Doğru ve yanlış kavramlarının ezilmişler, azınlıklar, dışlanmışlar ve 
iftiraya uğramış olanlar lehine oluşturulduğu bir dünyaya sahip olmak 
ümidiyle bu kitaba katkıda bulunan bütün yazarlara teşekkür ederiz. 


