
Etik Yargılar 

Hepimizin günlük hayatta sık sık kullandığı şu meşhur kelime ‘’etik’’ bazen olumsuz bir durumla
karşılaştığımızda bu durumun doğru olmadığını belirtmek için söyleriz.
Bazen de yanlışları ifşa etmek için, ya da zorlu kararlar alırken eylemlerimizi temellendirdiğimiz o meşhur
değer yargısı veya nicesi... Sahi nedir ‘’Etik’’ vikipedia tanımına göre etik terimi  Yunanca "kişilik, karakter"
anlamına gelen "Ethos" sözcüğünden türemiştir.
En temelinde karakter ile doğrunun beraberliğinden bahsedilmektedir. Peki ya etik yargılar/değerler?
Onlar nedir sabit midir yoksa değişebilirler mi? Zaman içinde durmandan yolculuk eden gelişen, çatışan,
uzlaşan insanoğlunun değer yargıları olmuş mudur? Peki, olmuşsa bu eğer yargılar zamanla değişmiş
midir veya bükülmüş müdür?
İşte şimdi küçük bir zaman yolculuğuna çıkmanın tam zamanı tüm sorularımıza cevap rarken tarih bilimi
bize yardımcı olacak.

Tarih öncesi yıllardan bu yana insan için bir etik yargısı hep var olmuştur. Örneğin; Sümerlilerin tarihine
baktığımız zaman Gılgamış destanından yola çıkarak cinsellik eğitimi olduça önemli bir olgu olduğunu
anlayabiliyoruz ve bu eğitimi almak için Ziguratlardaki eğitmen kadınlardan bu eğitimi almak olağan bir
durumdur. Öyle ki bu insanların, toplumda diğer insanlardan ayırt edip daha da saygılı davranmak için
onların örtünmesi isteniyordu.
Günümüzün değer yargılarında böyle bir şeyin söz konusu olması bile oldukça zor ve hatta imkânsız. Bu
tarz bir eğitimde bulunan insanların davranışları etik olarak görülmeyecektir/görülmemektir. Başka bir
örnek vermek gerekirse; eski zamanlarda küçük yerleşkeli kasaba köy gibi yerleşim yerlerinde erkek
çocuğunun büyüdüğünü civar insanlarına göstermek isteyen baba, çocuğuna sigara içmeyi teşvik
edermiş. Şahsi hatırladığım bir anımda ise bayramlarda ayran tepsisinde şekerlerin yanında dal sigaralar
görmüştüm ve o gün çocukların bile sigara içmesine kızılmıyordu. O zamanlarda bu davranışı sergileyen
insanlar için bu durum bir sorun teşkil etmiyordu. Fakat günümüzde bir çocuğun eline sigara vermek hiç
etik bir davranış olarak görülmez. Günümüzde sigara içme yaşının 14 yaş olduğunu okumak bile bizi
rahatsız ediyor...
 
Son bir örnek daha vermek gererkirse yine eski zamanlara yolculuk edelim. Antik Mısır toplulukları başta
olmak üzere modern zamanın ilk yıllarına kadar kölelik çeşitli toplumlarda farklılık göstermekle beraber
resmi olarak tanınan bir statü olmuştur. Bir insanın bir insanı köle etmesi için olağan koşullar söz
konusuydu ve yine topluluklara göre değişiklik gösterse de yasalarca kanunlaştırılmıştı. Bir insanı
kendimize hizmet etmek için en temel imkânlarından mahrum bırakmak ne kadar etik bir durum? O
zamanlar için oldukça olağan bir şey. Düşünün Antik Mısırda yaşayan bir soylusunuz ve eşinizin işlerden
dolayı yorulduğunu düşünüyorsunuz o zaman hemen köle pazarına gidip ona bir köle hediye edebilirdiniz
ve böylece eşiniz artık daha az yorulmuş olacak. Üstelik bunu yapmak oldukça olağan bir durum.  Fakat
günümüzde istisnai durumlar dışında bir insanın özgürlüğüne el koymak etik dışı bir davranış olarak
karşımıza çıkar. Üstelik kanunlarca da bu durum garanti altına alınmaya çalışılmıştır.

Bu örneklerden yola çıkarak toplumların zaman içerisindeki yolculuğunda çeşitli etik yargılara sahip
oldukların gözlemleyebiliyoruz. Üstelik bu etik yargıların toplumunun geçirdiği aşamalar sonucu
bükülebildiğini çıkarabiliyoruz. 100 yıl önceki etik yargılara göe yanlış olan bir davranış bugün olağan
olabiliyorken yine tam tersi olarak eskiden olağan olan şeyler günümüzde hoş karşılanmıyor.

Peki, insanlığın ilk yıllarından bu yana hiç değişmeyen etik değerler yok mudur? Bu soruya çok açık bir
şekilde yoktur diyebiliriz. Her toplumun etkileşimleri sonucu farklı sentezlere oluştururlar bu sentezler
bazen çatışır bazen de uzlaşır ve bu ekseriyet çerçevesinde etik değerlerimiz sürekli değişir. Evet, burdan
yola çıkarak bir metafor yapmak gerekirse etik değeler akışkandır.
Asla sabit kalamazlar.


