
“If everyone fought for their own convictions there would be no war.” - Leo
Tolstoy, War and Peace
“Eğer herkes kendi vicdanı için savaşsaydı savaş olmazdı”
İnsanlar toplumla olmaya muhtaç varlıklardır. İçinde bulundukları toplumun
kültürü ile çoğu zaman özdeşleşirler, ortak bir şeylere sevgi duyarlar ve
bazen ise ortak bir şeylerden nefret ederler. Üstelik nefret edecek bir şeyler
bulmak çoğu zaman fazla bir çaba gerektirmez çünkü nefret edecekleri şey
onlar daha istemeden kendilerine sunulur. Siyasette çokça yapılan bir
durum olarak bir ülkeyi hedef göstermeyi örnek sayalım. Tüm toplumun
önce telefonlarında sonra televizyonlarında ve sonrasında tüm insanların
konuşmalarında bu nefret yer almaya başlar. Ve onlar da kendilerini bu
akışın içinde bulurlar. Bu nefretle çocuklar eğitilir, askerler yetiştirilir ve
günün birinde bu askerler savaşa giderler. Etik, insanlara sorgulama zemini
sunar ancak manipüle edilen bir toplum iyi ve kötünün ayrımını nasıl
yapabilir? Peki, bu askerlerin kendi ülkeleri faydasına savaşması ne kadar
etik olabilir? Mill’in faydacılık kuramına göre inceleyelim. Mill’e göre
faydacılık ahlakının temeli toplumun mutluluğundan geçer. Askerin görevi
ise toplumun mutluluğunun sürdürmesine yardım etmektir. Mill’e göre iyi
olduğu kanıtlanan bir şey iyi olduğu kanıtsız kabul edilen bir şeye sebep
olarak gösterilebilir. Bu durumda askerliğin iyi olduğunu varsayarsak
savaşın da iyi olduğunu öne sürebiliriz. Ve yine Mill’e göre mutluluğumuz
bize sağladığı faydaya göre iyi sayılıyorsa o zaman savaşın da iyi olduğunu
bu kurama dayanarak söyleyebiliriz. Ancak bu tabikî de mümkün değil, bir
topluma iyi görünen ve fayda sağlayacağı düşünülen bir şey başka bir
topluma büyük ölçüde zarar verebilir. Bu durumda iyi, fayda ve mutluluk
kavramlarını incelerken aynı zamanda vicdan ve erdem kavramlarını da göz
önünde bulundurmak gerekir. Mill de vicdan ve erdem kavramlarını
incelemiştir ancak fayda ve mutluluk kavramlarının yanında sönük kaldığını
düşünüyorum. Vicdan iyi olanı kötü olandan ayırt edebilme özelliğidir.
Erdem ise en kısa anlamıyla kişinin olumlu özellikleridir. Aristo’ya göre en
önemli erdem bilgeliktir. Bilgelik toplumun dogmatik düşünme
tehlikesinden uzaklaşmasını sağlar aynı zamanda insanın vicdanının sesini
dinlemesine yardımcı olur. Bertrand Russell’ın da dediği gibi, korku batıl
inançların temel kaynağıdır. Zulmün de birçok kaynağından biridir. Korkuyu
fethetmek, bilgeliğin başlangıcıdır. 


