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Nörobilim, Hukuk, Psikoloji ve Ötesi: 
Özgür İrade Sorunsalına Farklı Yaklaşımlar 
Webinar 
7-8 Ekim 2020, MEF Üniversitesi, İstanbul 
 
Kavramsal Çerçeve 
 
İnsanın özgür iradeye sahip bir canlı olduğu düşüncesi, toplumsal işleyişin birçok safhasında 
karşımıza çıkan, bu bağlamda hukuk sistemleri açısından da kilit önem taşıyan bir varsayımdır. 
Sağduyu psikolojisi temelli bu varsayım çerçevesinde insanın sahip olduğu özgür irade, 
genellikle, mutlak bir erk olarak değil, sınırlı bir yeti şeklinde anlaşılır. Hukuk kuramı ve 
uygulaması açısından insanın özgür iradeye sahip olması, davranışları üzerinde ahlaki ve 
hukuki sorumluluğu gerektirecek ölçüde kontrol sahibi olması anlamına gelir. Felsefi açıdan 
bakıldığından çok yetersiz kalabilecek bu tanım, hukuk açısından tartışmasız kabul gören 
dogmalardan birisidir. Zihin felsefesi alanında antik çağdan bu yana yürütülen, insanın 
davranışları üzerinde kontrolünün gerçekten olup olmadığı, eğer varsa bunun tam olarak ne 
anlama geldiği tartışmaları hukuk kuramı açısından çok sınırlı bir etki doğurmuştur. Ne var ki, 
yirminci yüzyılın ikinci yarısında uygulamalı bilimler alanına, bu bağlamda özellikle bilişsel ve 
davranışsal nörobilim dalına mensup araştırmacıların özgür irade kavramıyla ilişkili çalışmalar 
yapmaya başlamasıyla hem felsefecilerin bu alandaki tekeli son bulacak hem de hukuk 
kuramının dinamikleşen zihin felsefesi ve davranış psikolojisi alanlarına ilgisiz kalması giderek 
daha zor hale gelecektir.  
 
Uzun bir dönem deneysel yöntemlere kapalı kabul edilen bilinç, insan eylemliliği, istenç vb. 
konularında son kırk yıllık süreçte yapılan ampirik çalışmalarda elde edilen veriler, özgür 
iradenin karşıtları cephesini güçlendirici bir etki yarattı. Her ne kadar bazı felsefeciler, deney 
düzeneklerinin gerçek yaşam deneyimini yansıtmaktan uzak olduğu eleştirisiyle söz konusu 
verilere bir anlam atfetmeyi reddetseler de, ampirik bulgulara referans yapmaksızın özgür 
irade tartışması yürütmek neredeyse olanaksız hale geldi. Bu atmosfer içinde hukuk kuramı ve 
belli ölçüde hukuk uygulaması da, insanın davranışlarını kontrol edebilen bir canlı olduğu 
dogmasını sorgulamak durumunda kalıyor. Öte yandan, bu süreçte, insanın özgür iradesinin 
var olup olmadığı tartışmasına doğrudan girmeksizin, insanın özgür iradeye sahip bir canlı 
olduğu dogmasına beslenen popüler inancın toplumsal düzen açısından yerine getirdiği 
işlevleri sorgulayan yeni bir araştırma hattı da oluşuyor.  
 
“Nörobilim, Hukuk, Psikoloji ve Ötesi: Özgür İrade Sorunsalına Farklı Yaklaşımlar” başlıklı 
konferansta zihin felsefesi, hukuk kuramı, siyaset kuramı, sosyal psikoloji gibi sosyal bilim 
disiplinlerinin özgür irade kavramına yönelik ampirik çalışmalarda elde edilen bulgulara nasıl 
tepki verdiğini sorgulamayı amaçlıyoruz. Beş panel halinde ele alınacak temalar bağlamında 
farklı tartışmalara yer vereceğiz. İlk panelde bilinç olgusunun eleyici ya da indirgemeci bir 
çerçevede ele alınıp alınamayacağı tartışmasına yer verilecek. İkinci panelde insanın kendi 
eylemlerinin öznesi olması anlamında insan eylemliliğinin bir “yanılsama” olup olmadığı 
tartışılacak. Üçüncü panelde insanın davranışlara ilişkin karar alma süreçleri ile duyusal 
algılamanın nörofizyolojisi arasındaki ilişki konu ediliyor. Dördüncü panelde insanın özgür 
iradeye sahip bir canlı olduğuna ilişkin yaygın popüler inancın kaynakları ve yerine getirdiği 
toplumsal işlevler ele alınacak. Beşinci panelde ise, yapay zeka alanındaki gelişmelerin bilinç 
konusuna yeni bir bakış açısı getirme potansiyeline sahip olup olmadığı tartışılacak. 



Neuroscience, Law, Psychology and Beyond:  
Different Approaches to the Concept of Free Will 
International Webinar 
7-8 October 2020 
Organized by MEF University, Istanbul-Turkey 
 
 
Conceptual Framework 
 
The assumption of free will is a central piece of the picture of human agency presupposed by 
modern legal systems. Grounded in folk psychology, the conception of human agency in law 
relies on a specific understanding of free will. In this framework, free will is defined as the 
unique ability of persons to exercise control over their conduct in the manner necessary for 
moral responsibility. Such a definition, although too lean when taken as an endpoint, is 
sufficient for law, for it takes the existence of “control over conduct” for granted. For 
centuries, the task to develop the nature and the significance of this special kind of control 
has been attributed to philosophers. Nevertheless, in the second half of the 20th century this 
monopoly has come to its end. Scholars coming from disciplines of applied sciences, especially 
from the field of cognitive and behavioral neuroscience, became interested in the research of 
topics related to the concept of free will. New methods emerged to explore issues such as 
consciousness, agency, volition, etc.  that have been long considered out of the reach of 
rigorous scientific investigation.  
 
Neurophysiological and behavioral data obtained in empirical studies provided the deniers of 
free will with new ammunition and thus amplified the debate surrounding its existence. 
Although some philosophers rejected the relevance of empirical research to the issue of free 
will claiming that experiment designs were inapt to reflect real life experience, theoretical 
debate became more and more sensitive to empirical findings. Legal theory (and to some 
extent legal practice as well) had to make effort to coop with the prospect that moral and legal 
(both criminal and civil) responsibility may not be based on a “control over conduct” 
presumption. On the other hand, a new research line, which found value in examining the 
phenomenon of free will with scientific methods without attempting to solve the debate 
surrounding its existence, emerged to explore social effects of belief in free will.  
 
The “Neuroscience, Law, Psychology and Beyond: Different Approaches to the Concept of Free 
Will” webinar aims to discuss how some social science branches, namely philosophy (of mind), 
jurisprudence, political philosophy, and social psychology reacted to various scientific findings 
for and against the thesis that human beings have free will, along with the related question of 
whether it is reasonable to believe that we have it. In five sessions we intend to cover a 
number of issues (for the list of panel titles see the end of the document). The first panel is 
dedicated to the discussion whether consciousness could be explained from an eliminative or 
reductionist perspective. In the second panel we will discuss whether human agency is a fact 
or just a “belief” or an “illusion”. The third panel will explore the relationship between human 
volition (decision making) and the neurophysiology of sensory perception. The fourth panel 
intends to discuss whether “lay people’s belief in free will has a social function” thesis is well 
grounded. In the last panel we will discuss whether advances in the field of artificial 
intelligence would bring new insights to the problem of consciousness.  
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1. Gün: 7 Ekim 2020, Çarşamba 
        Açılış konuşmaları (9.30) 
        Muhammed Şahin (MEF Ün. Rektörü) 
        Havva Karagöz (MEF Ün. Hukuk Fakültesi Dekanı) 
 
        Açılış Konferansı (10.00) 
        Özgür İrade Reddi ve Natüralizm Açısından Hukukbiliminden Nörobilime 
        Cemal Bali Akal 
 
1. Panel: Bilincin Doğası (11.00-13.00) 
        Moderatör: Havva Karagöz 
        
        Bilinç Davranışın Neresinde? 
        Tevfik Alıcı (Uludağ Ün., Bursa) 
        
        Bir Zihinsel Avadanlık Olarak Sapient Bilinç 
        Hakan Gürvit (İstanbul Ün., İstanbul) 
 
        Bilinç, farkında olan... 
        Neslihan Serap Şengör (İstanbul Teknik Ün., İstanbul) 
  
Panel 2: İnsan Eylemliliğinin Doğası (14.00-16.00) 
       Moderatör: Ozan Erözden 
        
       Toplumsal/Siyasi Bir Kavram Olarak Özgürlük 
        Cansu Muratoğlu (Bilgi Ün., İstanbul) 
 
        Özgür İrade Kavramına Başvurmadan Failliği Düşünmek: Jane Bennett'ın İzinde Bir 
Soru 
        Eylem Canaslan (Kırklareli Un., Kırklareli) 
 
        Spinoza, Özgürleşme Olarak Özgürlük 
        Diego Tatián (Cordoba Nacional Un., Cordoba, Arjantin) 
 
 
2. Gün: 8 Ekim 2020, Perşembe 
 
Panel 3: Karar Alma ve Algı Süreçlerinin Doğası (10.00-12.00) 
       Moderatör: F. Beril Özcanlı 
        
       İnsan davranışlarının belirlenmesinde orta beyin yapılarının rolü 
       Ertan Yurdakoş (Altınbaş Ün., İstanbul)        
 
        Beyinde Bilinçdışı Öğrenme Mekanizmaları 
        Dante Dorantes (MEF Ün., İstanbul) 
 



        Emosyonlar ve Psikopatoloji: ‘Özgür’ Kararları Etkileyen Unsurlar 
        Robert Booth (Sabancı Ün., İstanbul) 
 
Paralel Oturum 1. (10.00-12.00) 
        Moderatör: Zeliha Hacımuratlar Sevinç 
        
        Cyborg Kentlerden Datapolise: Dijital Homo Sapienslerin Kuşatılmış Özgürlük Sorunu 
        Zülfiye Yılmaz (Bilkent Ün., Ankara) 
 
        Suç ve Sorumluluk: Nietzsche’de Faillik 
        Eylem Doğan 
 
 
Panel 4: Özgür İrade İnancı (13.00-15.00) 
        Moderatör: Bilge Erson Asar 
 
        Özgür İrade İnancını Daha Yakından Anlamaya Doğru: Kültürel Farklılıklar ve 
Tutumlar 
        David Wisniewski (Ghent Ün., Belçika) 
 
        “Özgür İradeye İnanmak Zorundayız, Başka Şansımız Yok” 
        İlker Küçükparlak 
 
        Özgür irade İnancının Cezalandırma Davranışına Etkisi 
        Güçlü Akyürek/Tuna Çakar/Ozan Erözden (MEF Ün., İstanbul) 
 
 
Paralel Oturum 2: (13.00-15.00) 
       Moderatör: Ayfer Uyanık 
 
        Evlenmede Özgür İrade Yanılsaması 
        Özge Yücel (Ufuk Ün., Ankara) 
 
        İnsan Kendi Eylemlerinin Öznesi Olabilir mi Sorusuna Cevaben Hukuk Kuramı 
Açısından Özgür İrade Sorunsalı 
        Çağrı KAN (Pamukkale Ün., Denizli) 
 
        Spinoza’da Bir ‘Yanılsama’ Olarak ‘İrade Özgürlüğü’ ve İnsan Eylemlerinin Doğası: 
Belirlenmişlik Zemininde ‘Ahlaki Yükümlülük’ Problemi 
        Enes Dağ (Yıldırım Beyazıt Ün., Ankara) 
 
Panel 5: Yapay Zekâ ve Bilinç (15.30-17.30) 
        Moderatör: Müjde Peker Booth 
 
        Beyin implantları ve ceza hukuku 
        Barış Erman (Yeditepe Ün., İstanbul) 
 
        Yapay Zekâya “Hukuki Kişilik” Tanınması Düşüncesi: Yerinde ve Gerekli mi, Zorlama 
ve Gereksiz mi? 
        Kadir Berk Kapancı (MEF Ün., İstanbul) 



 
        Beyinleri Çipli Özneler ve Nöro-Hukuk: Neuralink Projesine Dair Düşünceler 
        Güven Güzeldere 
 
Paralel Oturum 3: (15.30-17.30) 
        Moderatör: Güçlü Akyürek 
 
        Yapay Bilincin İmkânı 
        Mehtap Doğan (Yıldırım Beyazıt Ün., Ankara) 
 
        Nörokriminolojik Açıdan İrade Özgürlüğü ve Ceza Sorumluluğu 
        Zafer İçer (Marmara Ün., İstanbul) 

 
 



SCIENTIFIC PROGRAM 

 
 
Day 1: 7 October 2020, Wednesday 
 
        9.30 Opening Remarks 
        Muhammed Şahin (Rector, MEF Un.) 
        Havva Karagöz (Dean, MEF Un. Faculty of Law) 
        
        10.00 Keynote Speech: 
        From Jurisprudence to Neuroscience on the Basis of Denial of Free Will and Naturalism 
        Cemal Bali Akal 
 
Panel 1: The Nature of Consciousness (11.00-13.00) 
        Moderator: Havva Karagöz 
 
        Where is consciousness in behavior? 
        Tevfik Alıcı (Uludağ Un., Bursa) 
 
       Sapient Consciousness as a Mental Gadget        
       Hakan Gürvit (Istanbul Un., Istanbul) 
 
       “This Consciousness that is aware…” 
       Neslihan Serap Şengör (Istanbul Technical Un., Istanbul) 
  
 
Panel 2: The Nature of Human Agency (14.00-16.00) 
       Moderator: Ozan Erözden 
 
       Freedom as a Social/Political Concept 
       Cansu Muratoğlu (Bilgi Un., Istanbul) 
 
        Thinking Agency Without Referring to the Concept of Free Will: A Quest in the 
Footsteps of Jane Bennett 
        Eylem Canaslan (Kırklareli Un., Kırklareli) 
 
        Spinoza, Freedom as Emancipation 
        Diego Tatián (Cordoba Nacional Un., Cordoba, Argentina) 
  
 
Day 2: 8 October 2020, Thursday 
 
Panel 3: The Nature of Decision Making and Sensory Perception (10.00-12.00) 
       Moderator: F. Beril Özcanlı 
 
       The role of midbrain structures in determining human behavior 
       Ertan Yurdakoş (Altınbaş Un., Istanbul) 
 
       Unconscious brain learning mechanisms 



        Dante Dorantes (MEF Un., Istanbul) 
 
        Emotion and Psychopathology: Influencing ‘Free’ Choices 
        Robert Booth (Sabancı Un., Istanbul) 
 
 
Paralel Session 1. (10.00-12.00) 
        Moderator: Zeliha Hacımuratlar Sevinç 
 
        From Cyborg Cities to Datapolis: The Question of Digital Homo Sapiens’ Besieged 
Freedom 
        Zülfiye Yılmaz (Bilkent Un., Ankara) 
 
        Crime and Responsibility: Agency in Nietzsche 
        Eylem Doğan 
 
Panel 4: Researching Lay People’s Belief in Free Will (13.00-15.00) 
        Moderator: Bilge Erson Asar 
 
        Towards a deeper understanding of free will beliefs: cultural differences and attitudes 
        David Wisniewski (Ghent University, Belgium) 
 
        “We have no Choice but to Believe in Free Will” 
        İlker Küçükparlak 
 
        The Effects of the Belief in Free Will on Third Party Punishment 
        Güçlü Akyürek/Tuna Çakar/Ozan Erözden (MEF Un., Istanbul) 
 
 
Paralel Session 2: (13.00-15.00) 
        Moderator: Ayfer Uyanık 
 
        The Illusion of Free Consent Concerning Marriage 
        Özge Yücel (Ufuk Un., Ankara) 
 
        Free Will Problem from the Perspective of Legal Theory as an Answer to the Question 
Whether Human Beings Could be the Subject of Their Deeds 
        Çağrı Kan (Pamukkale Un., Denizli) 
 
        «Free Will» as an «Illusion» in Spinoza and the Nature of Human Actions: The Problem 
of “Moral Obligation” on the Gorunds of Determinism 
        Enes Dağ (Yıldırım Beyazıt Un., Ankara) 
 
 
Panel 5: Artificial Intelligence and Consciousness (15.30-17.30) 
        Moderator: Müjde Peker Booth 
 
        Brain Implants and Criminal Law 
        Barış Erman (Yeditepe Un., Istanbul) 
 



        The Idea of Granting Legal Personality to Artificial Intelligence: Well Required and 
Appropriate or rather Unnecessary and Inordinate? 
        Kadir Berk Kapancı (MEF Un., Istanbul) 
 
        Subjects with Chips in their Brains and Neurolaw: Some Thoughts on the Neuralink 
Project 
        Güven Güzeldere 
 
 
Paralel Session 3: (15.30-17.30) 
       Moderator: Güçlü Akyürek 
        
        The Possibility of Artificial Consciousness 
        Mehtap Doğan (Yıldırım Beyazıt Un., Ankara) 
 
        Neurocriminologically Freedom of Will and Criminal Responsibility 
        Zafer İçer (Marmara Un., İstanbul) 

 



Tevfik Alıcı 
"Bilinç Davranışın Neresinde?" 
Özet: 
Eylem ve davranışlarımızın bilinçli olması ne anlama gelmektedir? Beynimizde bilinçli ve 
bilinçsiz davranışlara temel oluşturan süreçler nasıl işler? Özgür irademizle karar verdiğimizi 
sandığımız 'istemli' davranışlarımızda özgür olan biz miyiz, beynimiz mi? Beyin izleme 
çalışmaları istemli bir eyleme karar verdiğimiz anın, beynimizde halihazırda o eylem başladıktan 
sonra geldiğini göstermektedir. Yani istemli davranışlarımıza beynimizin bizden önce karar 
verdiğini göstermektedir. Bu ne anlama gelebilir? Niyetlenme (intention), karar verme, düşünce 
ile davranışlarımız arasında bir nedensellik kurulabilir mi? Bilişsel psikolojinin savunduğu gibi, 
davranışlarımızın nedeni zihinsel süreçler midir? Yani önce düşünüp, sonra mı davranırız? Yoksa, 
önce davranıp, sonra mı düşünürüz?.. 
 
Neslihan Serap Şengör 
Bilinç, farkında olan…* 
Bilinç, beynin oluşturduğu ayrık bir süreç değil de sinir hücrelerinin etkinliği ile kendiliğinden mi 
oluşmaktadır; yoksa beyin tarafından oluşturulan öznel, bütünsel, amaçlı bir olgu mudur? Düne 
kadar felsefe, şimdilerde nörobilim ile uğraşanlar, bu ve benzeri soruları sorup, yanıtlarını 
aramaktalar. Yapay zekâ da canlıların, ama özellikle insanın düşünme süreçlerine, öğrenme 
şekillerine, bellek, karar verme gibi bilişsel süreçlerine ilişkin elde edilen bilgilerden ve 
önermelerden yola çıkarak, “akıllı” makinalar, sistemler kurgulamayı hedeflemekteydi, 
başlangıçta. Ama nörobilimin sağladığı bilgilerin çok azını bile günümüz bilgisayarlarının 
sağladığı hesaplama gücü ile birleştirerek, yepyeni bir bakış açısı ile zor, çok zor denilen 
problemleri, pek de açıklanamayan şekilde çözmeye başladı. 
Bu konuşmada kısaca yapay zekâdaki gelişmelerden bahsedip, nörobilim ile yapay zekânın 
karşılıklı etkileşimi ve bu etkileşimde tartışılanları özetleyeceğim. Ve tüm bu bilgilerin ışığında 
yapay zekânın bilinç konusuna getirebileceği bakış açılarının neler olabileceğini tartışmaya 
açacağım. 
* #822, Emily Dickinson 
Anahtar Kelimeler: Yapay zekâ, hukuki statü, hukuki kişilik, ehliyet 
 
Cansu Muratoğlu 
Toplumsal/Siyasi Bir Kavram Olarak Özgürlük 
Nörobilim insan davranışının biyolojik temellerini açıklamaya çalışır ve bu açıklamalarda özgür 
iradenin bir “yanılsama” olabileceği görüşüne sıklıkla yer verilir. İnsanın özgür iradeye sahip bir 
canlı olduğu varsayımına dayanan hukuk düşüncesi ise, genelde aynı sıklıkla bu “yanılsama” 
iddialarından kaçınmayı tercih eder. Karar almanın deterministik süreçler içinde gerçekleştiği 
görüşü gittikçe yaygınlaşırken, hukukçular neden aksi yönde konumlanır ve noröbilimin sesine 
kulak vermekte zorlanırlar?  



Bu sunumda, özgür irade varsayımının toplumsal/siyasi bir hukuki kişilik tasarımına dayandığını 
ileri sürecek ve tam da bu yüzden, nörobilimdeki bütün gelişmelere rağmen, toplumsal/siyasi 
ilişkilerimiz ve bu ilişkilere dair görüşlerimiz değişmediği sürece, özgür irade varsayımından 
vazgeçmenin mümkün olmadığını iddia edeceğim. Bu iddiamı temellendirmek için, özgür irade 
varsayımının tarihsel olarak hangi siyasi/hukuki süreçler içinde ortaya çıktığını göstermeye 
çalışacak, “özgür olmanın bir insanın sahip olabileceği en üstün değerlerden biri olduğu düşüncesi 
nasıl ortaya çıkmış olabilir?” sorusuna cevap arayacak ve hem bu soruya verilecek cevabın hem 
de özgür irade “yanılsaması”na dair açmazlarımızın temel sebebinin, özgürlüğü halen bir 
hâkimiyet ilişkisi olarak algılamamızdan kaynaklandığını ileri süreceğim.  
İnsanı insan yapan ve özgür iradenin de temeli olduğu söylenen kavram özgürlükse ve dünyadaki 
tek özgür canlının insan olduğu söyleniyorsa, insanı diğer bütün canlılardan ayırdığı söylenen 
özgürlük kavramının nasıl ortaya çıkmış olduğunu incelemek, hâkim varsayımlarımızı kavramak 
için iyi bir başlangıç olabilir. Böyle bir incelemeyle, özgürlüğün temelde gerçek eşitsiz ilişkilere 
dayanan bir kurgu olduğunu göstermeye çalışacak ve bizi diğer canlılardan ayıran temel 
özelliğimizin biyolojik farklılıklarımız değil, eşitsiz toplumsal/siyasi ilişkilerimiz ve bu ilişkilere 
dair hâkim varsayımlarımız olduğu sonucuna varacağım. 
 
Eylem Canaslan 
Özgür İrade Kavramına Başvurmadan Failliği Düşünmek: Jane Bennett’ın İzinde Bir Soru 
Jane Bennett, yeniden kuvvetlenmeye başlayan materyalizmin en önemli çağdaş kuramcılarından 
biridir. Onun dirimsel materyalizmi (vital materialism) bize birçok yerleşik kavrayış biçimini 
sorgulamayı, kendimize ve şeylere, konumlara ve ilişkilere, yerküreye ve sakinlerine yeni bir gözle 
bakmayı önerir. Güncel ekolojik-politik kaygıları öne çıkan bu yeni materyalizmin, aynı zamanda, 
felsefenin henüz bilimlerden kopmadan ve kompartımanlara ayrılmadan önceki en eski ve saf (bu 
anlamda da en felsefi) sorularına geri döndüğü görülür. Bir yandan “ne var, ne yok?”, “yaşam 
nedir?” gibi biyo-ontolojik soruları yeniden ele alırken, diğer yandan da failliğin doğası, eylemenin 
anlamı üzerine düşünür. Bu sorgulamanın sonucunda insan ile insan dışı, kişi ile şey, organik ile 
inorganik, canlı ile cansız arasındaki belirli ayrımları işlevsizleştiren bir dağılımsal faillik 
(distributive agency) anlayışına varır.  Bu anlayışa göre bir eylemlilik halinde asıl önemli olan, 
insanın da dahil olduğu ama insanla sınırlı olmayan çok çeşitli maddi formasyonlar arasındaki 
işbirliği (collaboration) ve elbirliğidir (cooperation). Bir eylem (faaliyet) ve onun eyleyen-ler-i 
(fail-ler-i), ancak bu işbirliği ve elbirliği üzerinden anlaşılabilir. Dolayısıyla da failliği düşünürken, 
özgür irade kavramına ihtiyacımız yoktur. Çünkü özgür iradeden bahsettiğimizde (ironik bir 
biçimde Kartezyen terimlerle söylersek), etkileri ve oluşumuyla açık seçik olan bir şeyi (eylemin 
kendisi) anlamak için bulanık ve karışık bir terime (özgür irade) başvurmuş oluruz. Dahası özgür 
iradeyi önemseyen bakış, sorumluluk ve suç odaklı, dolayısıyla ahlaki ve teolojik kökenli olan 
“kim yaptı?” sorusuyla yetinir sadece. “Ne oldu/oluyor/olabilir?”, “ne 
yapıldı/yapılıyor/yapılabilir?” sorularına açılamadığı için, gelecek için kullanışlı etik-politik 
projeler üretemez. Bruno Latour’un aktör ağ teorisinden, Spinozacı cisimleşme/ bedenleşme 
fikrinden, Deleuze-Guattari’nin agencement kavramından ve Henry David Thoreau’nun 



natüralizminden beslenen Bennett’ın dirimsel materyalizmi maddi failliği (veya fail maddiliği) 
hesaba katmadan, kendi insani failliğimizi anlamanın imkânsız olduğunu savunur. 
 
Ertan Yurdakoş 
İnsan davranışlarının belirlenmesinde orta beyin yapılarının rolü 
İnsan davranışlarının belirlenmesinde yürütücü işlevler dediğimiz çalışma belleği, dikkat, 
muhakeme yeteneği, karar verme gibi süreçlerden sorumlu, diğer memeli hayvan türlerine göre 
insanda daha gelişmiş olan beynimizdeki neokorteks ve özellikle dorsolateral prefrontal korteksin 
rolü iyi bilinmektedir. 
1980’li yıllardan sonra ise diğer memeli hayvan türleri ile benzerlik gösteren orta beyin 
yapılarımızın davranışlarımızın belirlenmesindeki rolü daha iyi anlaşılmaktadır. 
Bu konuşmada nörofizyoloji deki son gelişmelerin ışığında orta beyin yapılarının 
davranışlarımızın belirlenmesindeki rolü tartışılacaktır. 
 
Dante Dorantes 
Beyinde Bilinçdışı Öğrenme Mekanizmaları 

Duygusal olarak geliştirilmiş öğrenme, öğrenenlerde uzun süreli hafızanın tutulmasına yol açan 
anlamlı bir bağlantı faktörüdür.  Geleneksel bilişsel öğrenme yaklaşımları genellikle 
nörobilimsel titizlikten yoksundur ve öğrenenlerin duygusal deneyim tasarımı için spesifik 
ilkeler sağlamaz. Nörobilim temelli öğrenme (NBL) tekniği, uzun süreli hafıza tutulmasına yol 
açan canlı ve yüksek uyarımlı duygusal deneyimlerinin altında yatan örtük nörofizyolojik 
mekanizmaları uygulayan yeni bir nöro-eğitim yaklaşımıdır.  NBL, beynin ödül yolu devresinin 
işlevine ve  onun algı, anılar, motivasyonlar, sempatik ve parasempatik reaksiyonlar, duyumlar 
ve kortikal sistemlerle olan ilişkisine dayanır; yeni yaklaşım, hem örtük ve açık öğrenme 
yöntemlerini hem de uzun süreli bellek güçlendirmesini garanti eden tetikleyicileri birleştirir. 
NBL yöntemi, yazarın iki ana mühendislik tasarım süreci anını önerdiği mühendislik eğitimi 
örneğine uygulanır: Bir mühendislik mücadelesi tasarım süreci ve öğrenicinin deneyiminin 
tasarımı. 
 
Robert Booth 
Emosyonlar ve Psikopatoloji: ‘Özgür’ Kararları Etkileyen Unsurlar 

Bir karar ancak dayandığı bilgi kadar özgürdür. Kararlarımızın çoğu risk algılarımıza dayanır ve 
risk algılarımız oldukça ön yargılıdır. Sağlıklı insanlar, olumlu olayların olumsuz olaylardan daha 
olası olduğunu düşünme eğilimindeyken (“iyimserlik önyargısı”), anksiyete ve depresyonu olan 
kişilerde bu eğilim azalır ve hatta tam tersi olabilir (“olasılık önyargısı”). Bu tür kişiler olayların 
olumsuz etkilerini, hatta görünüşte olumlu gözükenleri bile abartabilmektedir (“maliyet 
yanlılığı”). Bu nedenle hem sağlıklı hem sağlıksız bireylerde risk tahmini büyük ölçüde mantıksız 
olup, duygu durumlarımız ve evrimsel geçmişimiz tarafından yönlendirilir. Son çalışmalarıma ve 
daha geniş literatüre dayanarak, bu ön yargıların hem laboratuvarda problem çözmeyi hem de 



günlük karar vermeyi etkileyen anksiyete ve depresyonun temel özelliklerinden olduğuna dair 
kanıt sunacağım. Son olarak bu ön yargıların bir pandemi sırasında kendimizi koruyup 
korumayacağımız ve nasıl koruyacağımız konusundaki kararları nasıl etkilediğini göstereceğim. 
 
Zülfiye Yılmaz 
Cyborg Kentlerden Datapolise: Dijital Homo Sapienslerin Kuşatılmış Özgürlük Sorunu  

Michihito Matsuda ya da Alisa’yı hatırlar mısınız? İlki Tama (Japonya) kentinde 2018 
seçimlerindeki belediye başkanı adayı, diğeri ise Vladimir Putin’e karşı seçim yarışına giren bir 
isim. Matsuda, Tama’ya 40 yıl önceki görkemini geri vereceğini ve bunu da halkın çatışan talepleri 
arasındaki ideal dengeyi bularak yapacağını vaat ederken; Alisa’nın sloganı “sizi en iyi tanıyan 
başkan”, “duygularıyla değil; mantığıyla yöneten, dürüst bir aday”dır. Adayların çoğunlukla 
gerçekleştiremeyecekleri vaatlerde bulundukları hatırlandığında bu vakalarda bir yenilik 
bulmamız mümkün değil. Farkı yaratan esas veri, ikisinin de sesiyle “kadın” olarak dizayn edilmiş 
birer yapay zeka robotu olması. Kurguyu daha da metaforik kılan ise iki adayın da arkasında 
SoftBank, Google ve Yandex gibi şirketlerin “erkek” yöneticilerinin olması. Devrimin kadınlar 
için özgürlük getirmediğini haykırıp giyotine yürüyen Olympes de Gouges’un sesi kulaklarınızda 
çınladı mı?  

Teknoloji şirketlerinin sağladığı aplikasyonların kentsel yaşama kısmi dahlini simgeleyen 
akıllı kent 1.0 modelini müteakip; metropollerin insan kaynaklı hatalardan arındırılması söylemine 
yaslanan 2.0 modeli, liyakatsiz yöneticiler nedeniyle kentin güvenli bir yaşam alanı olamadığını, 
kentlerin teknoloji donanımlı, yatırımcı çeken bir dijital makinalar bütünü olarak tarif edildiği 
cyborg akıllı şehirleri ifade eder. Barcelona, Viyana, Singapur, Rio bu modelin somut 
uygulayıcılarıdır. Cyborg kentten Datalopolis’e gidişi ifade eden 3.0 modeli ise kenti artık veri 
toplayan değil; veri işleyen bir ünite olarak taraf eder ve amacı bu yolla en iyi yönetimi bulmaktır. 
Bu aşamada akıllı vatandaşların katılımı ve rızası co-creation için gereklidir.  

Özgür iradeye sahip bir varlık olarak insanın rasyonel seçimler yapabilme yetisi, insan 
hakları ve anayasacılık teorilerinin yaslandığı temel ön kabuldür. Akıllı kent, yöneten/yönetici 
olarak insanın yaptığı seçimlerin dünyayı yaşanabilir olmaktan çıkardığını ve seçim yetkisini 
delege etmesi ve bir panaptikonda yaşamaya razı olması karşılığında bunu düzeltebileceğini vaat 
eder. Dijital gönüllü kulluk üzerine kurulu bu model, “çokluğun” yönetimi olarak devletin ve 
toplum sözleşmesi olarak anayasanın esaslarının yeniden ziyaret edilmesini zorunlu kılmaktadır. 
(298 sözcük) 
Anahtar Kelimeler: Akıllı Şehir, sanal vatandaşlık, panaptikon, dijital özgür irade 
 
Eylem Doğan  
Crime and Responsibility: Agency in Nietzsche 
Bu sunum Nietzsche’nin suç ve suçlu kavramına odaklanarak karar kavramını anlamayı 
hedeflemektedir. Geleneksel felsefi anlayış kararı düşünme ve uygulama arasındaki çok önemli 
bir adım olarak eylem sürecinin merkezine yerleştirir. Ancak Nietzsche’nin özne, akıl, bilgi, 
gerçeklik ve özgür irade gibi temel felsefi kategorilere yönelik eleştirileri, eylem sürecinin ara 



dizisi olarak kararın üzerine kurduğu felsefi temeli zayıflatır. Nietzsche’nin bu eleştirileri dikkate 
alındığında, özgür iradeyle birlikte düşünme ve karar verme yeteneğine sahip bir özneyi düşünmek 
mümkün değildir. Böylelikle, Nietzsche, karar kavramının geleneksel anlamdaki değerini düşürür. 
Ayrıca, düşünmenin karar verme sürecindeki konumunu indirgeyerek, insan kararlarının kişisel 
olmayan karakterini vurgular. Kararların genellikle kolektif referanslara uygun olarak ortaya 
çıktığını savunur ve bireyin öz yansıtmasının etkisini sorgular. Ek olarak, karar verme sürecinin 
tarihselliğini vurgular ve kararların ortaya çıkmasındaki sözde dolaysızlığı ortadan kaldırır: sözde 
“spontane” bir karar, aslında tüm değer yargıları gibi tarihsel olarak koşullandırılmıştır. Dahası, 
bir bireyin herhangi bir kararının kronolojisi, bireyin varlığının kronolojisini aşar yani her bir 
kararın tarihselliği o kararı veren bireyin ötesindedir. Nietzsche’nin karar analizinin, ahlaki 
sorumluluğu mantıksız olarak değerlendirmesine izin veren tutarlı teorik bir çerçeve oluşturduğu 
anlaşılıyor. Bu aynı zamanda suç kavramının Nietzsche için özel bir anlam kazandığını da gösterir. 
Suç sorunu geleneksel ahlaki bir bakış açısıyla değil, güç istenci ekonomisi içinde ele alınmalıdır, 
çünkü bunun kaynağı suçlunun içgüdüsel organizasyonu ile sosyal normlar arasındaki 
uyumsuzlukta yatmaktadır. 
Anahtar Kelimeler: Nietzsche, suç, sorumluluk, karar 
 
David Wisniewski 
Özgür İrade İnancını Daha Yakından Anlamaya Doğru: Kültürel Farklılıklar ve Tutumlar 
Özgür irade inançları, eylemlilik ve sorumluluk anlayışımız için temeldir ve bu tür inançları 
anlamak bilim, hukuk ve ötesi için önemli sonuçlar doğurur. Ancak halk arasındaki özgür irade 
inanışlarının, örneğin sorumluluk ve ceza gibi konulardaki etkisini görmeden önce kamuoyunun 
hangi inançlara sahip olduğunu anlamak ve ortaya çıkarmak gerekir. Burada, bu konuyu ele alan 
iki araştırmanın verilerini sunuyorum. Öncelikle, yaygın olarak incelenen Batılı öğrenci 
örneklerinin ötesinde özgür irade inançlarını ortaya çıkartmak için farklı kültürlerde (ABD, 
Singapur) geniş ölçekli temsili bir anket yaptık. Hem kültürler içinde hem de kültürler arasında 
önemli farklılıklar bulduk. İkincil olarak, özgür irade tutumlarını, yani sıradan insanların özgür 
irade ve ilgili kavramları sevip sevmediğini değerlendiren bir çalışma yaptık. Önceki araştırma 
büyük ölçüde inançlara odaklıydı ("Özgür iradenin varlığına inanıyor musunuz?"), ancak 
tutumların ("özgür iradeyi seviyor musunuz?") bağımsız olarak davranışın öngörüsü olduğunu 
biliyoruz. Bu ilk çalışmada, özgür iradeye yönelik tutumların genel olarak olumlu olduğunu 
gösteriyoruz. Beraber değerlendirildiğinde, bu bulgular özgür iradeyle ilgili sıradan insan 
görüşlerini daha geniş ve daha derinlemesine karakterize etmek için hatırı sayılır bir alan olduğunu 
gösteriyor ve bu bulguların, özgür iradeyle ilgili bu tür sıradan görüşlerin daha eksiksiz bir resmini 
çizmemize nasıl yardımcı olduğunu tartışacağım. 
 
Özge Yücel (Ufuk Ün., Ankara) 
Evlenmede Özgür İrade Yanılsaması  
Bireyler karşılaştıkları çeşitli durumlarda ne yapacaklarını belirlemelerini, seçenekler arasında 
tercihte bulunabilmelerini sağlayan iradeye sahiptir. Söz konusu irade hem kişinin içinde 



bulunduğu fizyolojik, psikolojik koşullar altında hem de kişinin içinde bulunduğu topluluğun 
ekonomik, kültürel koşulları altında biçimlenmektedir. Bunlara karşın kişilerin iradesinin özgür 
olduğu varsayımının temelinde her insanın özgür olduğu ilkesi ve inancı bulunmaktadır. Bireyin 
kendi ilişkilerini, geleceğini, kaderini özgürce belirleyebilmesi, hukukun izin verdiği sınırlar 
içinde istediği sözleşmeyi istediği kişiyle yapabilmesi veya sözleşme yapmamayı seçebilmesini 
gerektirir. 
CEDAW ve Evlenmeye Rıza, Asgari Evlenme Yaşı ve Evliliğin Tesciline Dair Sözleşmede tam 
ve özgür rızayla evlenme hakkının güvence altına alınması öngörülmektedir. Gerek evlenmede 
gerek cinsel ilişkide tam ve özgür rızanın bulunması gerektiğine vurgu yapılmasının temelinde 
kadınların heteronormatif ve ataerkil düzende edilgenleştirilmesi yatmaktadır. 
Hukuk düzeninde sözleşmeler irade sakatlığı nedeniyle tek taraflı irade açıklamasıyla iptal 
edilebilmektedir. Evlenmede irade sakatlıkları sebebiyle evlenmenin butlanı davasının açılması 
mümkündür ancak herhangi bir konudaki esaslı yanılma veya aldatılma evlenmenin butlanını 
gerektirmemektedir, yani sadece kanunda sayılan hallerde evlenmenin butlanına karar 
verilebilmektedir. Türk Medeni Kanunu’na göre yalnızca kişinin kendisinin veya yakınlarından 
birinin yaşamı, sağlığı, namusu veya onuruna yönelik tehditte bulunulması halinde butlan davası 
açılabilmektedir. Kişinin iradesini sakatlayabileceği kabul edilen tehdit unsurları son derece sınırlı 
tutulmuş, kişinin kararı, yaşamı için çok önemli konularda yöneltilen tehditler butlan sebebi 
sayılmamıştır. Öte yandan dinsel, ekonomik veya duygusal sömürü ve baskılar da korkutma 
sayılamadığı için butlan sebebi değildir. Oysaki bu hallerde evlenmeye rızanın tam ve özgür 
olduğu ileri sürülemez. 
Zorla evliliklerle mücadele edilebilmesi için her tür baskının butlan sebebi sayılması gerekir. 
Kişiler dışarıdan müdahale edilmeden iradelerini özgürce belirlerken dinsel inançlarını, ekonomik 
koşullarını, sosyal statülerini veya duygularını dikkate alır ve bu etkenlerden hangisinin daha çok 
belirleyici olduğu önemli değildir. Ancak üçüncü kişilerin manipülasyonuna, sistematik 
yönlendirmesine tabi kalmış bir kişinin iradesini özgürce belirlediği iddiası gerçekçi değildir. 
Yapılandırılmış, planlanmış, dolayısıyla inşa edilmiş rıza kişinin sözde kendisine ait, fakat 
gerçekte başkasının iradesine dayanmaktadır. 
Anahtar Sözcükler: Tam ve özgür rıza, evlenme, inşa edilmiş rıza, butlan 
 
Çağrı KAN (Pamukkale Ün., Denizli) 
İnsan Kendi Eylemlerinin Öznesi Olabilir mi Sorusuna Cevaben Hukuk Kuramı Açısından Özgür 
İrade Sorunsalı  

TCK m. 31’de yer alan belirleme, failin ancak işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını 
algılama ve bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğinin varlığı halinde ceza 
yaptırımına uğrayacağından bahsederken, aslında anlama ve isteme yeteneğini prematür olarak 
belirlemeye çalışmaktadır. Tam olarak tanımlanmayan bu yeteneğin, kısmi olarak 
gerçekleşmesinden de bir ölçü beklenmektedir. 

Fiilin hukuki anlam ve sonuçlarının bilincinde olunmasından anlaşılması gereken, somut 
olay bakımından gerçekleşen hukuka aykırılığı kavrayabilmek iken, davranışlarını yönlendirme 



yeteneğinden ‘kişinin kendi yargısı bakımından’ özgür bir irade varsayımı altında; hareketlerini 
tayin ederek, kendine uygun olanı isteme yeteneği anlaşılmalıdır. Kişinin ‘özgür bir irade 
varsayımı altında’ davranışlarını özgür olarak belirleyebileceği ve hatta bu yöndeki hukuki 
bilmenin kapsamına, ahlaka aykırı değer yargılarının da karışmış olduğu ve bu bilme hukuka 
aykırılık bilincine götürülerek, tehlikeli olarak faile ortak hayatın gerekleri ve kendi irade sorunsalı 
dışında bir algı da yüklenebilmektedir. Benzer durumlara hasredilerek belirlenen bu algılama ve 
davranışlarını yönlendirme yeteneğinin yine benzeri durumlara uygulanmasında TCK m. 61 
sondaki suç ve cezalara ilişkin yasakla sınırlı olmak üzere, bir engel de bulunmamaktadır. Bu 
bağlamda değerlendirilmesi gereken bir diğer mesele, isnat yeteneğinin kusurluluğun bir ön şartı 
mı yoksa failin bir niteliği mi olup olmadığı sorusuna failin özgürlüğü üzerinden aranacak 
cevaplardır. 
Anahtar Kelimeler:  İsnat yeteneği, irade özgürlüğü, özgür bilinç, güvenlik tedbirleri 
 
Enes Dağ (Yıldırım Beyazıt Ün., Ankara) 
Spinoza’da Bir ‘Yanılsama’ Olarak ‘İrade Özgürlüğü’ ve İnsan Eylemlerinin Doğası: 
Belirlenmişlik Zemininde ‘Ahlaki Yükümlülük’ Problemi  
“İrade özgürlüğü”, en temel anlamıyla eylemlerimizin kaynağı ya da nedeni olduğumuz ve bu 
yüzden de onlardan sorumlu olduğumuz anlamına gelir. Düşünce tarihi boyunca gerek teorik 
olarak ele alınma biçiminde, gerekse de pratik hayatta somut olarak karşılaşma durumunda olsun 
“irade özgürlüğü” farklı tartışmaların konusu olmuştur. Bu, her şeyden önce “irade özgürlüğü” 
konusunun insan yaşamı söz konusu olduğunda, mutlaka aydınlatılması gereken bir konu olduğuna 
dair verilen önemi gösterir. “İrade özgürlüğü” ya da “özgür irade” konusu genel anlamıyla 
“özgürlük” problemi altında ele alınmıştır. Özgürlük problemi bir yandan insanın metafiziksel 
özgürlüğü, epistemolojik özgürlüğü gibi teorik bir zeminde ele alınırken, “özgür irade” meselesi 
daha ziyade, ahlak, hukuk ve politika gibi insan eylemlerine referansla ele alınan pratik alanların 
tartışma konusu olmuştur.  
Bu çalışmada, düşünce tarihi içinde “özgürlük” ve “irade özgürlüğü” söz konusu olduğunda bir 
mihenk taşı olan Spinoza’nın düşüncelerinin bir kritiğini aşağıdaki çerçevede takdim edeceğim. 
Spinoza’nın özellikle “irade özgürlüğü” konusunda ortaya koyduğu düşünceleri, günümüzün 
teorik ve pratik disiplinlerinin bu konuyu anlama biçimlerinin temel dayanağını teşkil ettiğini 
söylemek mümkündür. 
Spinoza’ya göre, insan, bedeni Tanrı’nın yer kaplama sıfatının, zihni ise Tanrı’nın düşünce 
sıfatının -biri diğerine paralel- iki kipi ya da tezahürüdür. Spinoza’ya göre insan zihni mantık ya 
da psikoloji yasalarına, bedeni ise doğa yasalarına tabiidir. Bir bütün olarak insanın kendisi ise 
Tanrı ya da Doğa’nın bir parçasıdır. İnsanın bütün yaşamı, tabii olduğu yasalar tarafından 
belirlenir. Bu yasalar Tanrısal doğanın değişmez, dolayısıyla zorunlu yasalarıdır. İnsan bu yasalara 
bağlı olarak kendi varlığını korumaya çabalar. Gerek insan bedeni gerekse de insan zihni tabii 
olduğu yasalar gereği doğanın zorunluluğu tarafından belirlendiği için, insanın gerçekleştirdiği 
eylemin kendisi de bu zorunluluğun ya da belirlenmişliğin bir eseri olarak ortaya çıkar. Spinoza’ya 
göre insanlar bu zorunluluğun ya da belirlenmişliğin farkında olmadıkları için kendi eylemlerinin 



gerçekleştiricileri olarak kendilerini görürler. İnsanlar bu zorunluluğu idrak edemedikleri için 
kendilerini özgür sanıp yanılırlar. Halbuki, insan zihninde “özgür irade” diye bir şey yoktur, sadece 
zihnin bir nedene bağlı olarak şu ya da bu seçimi yapması belirlenmiştir. Spinoza’ya göre böylesi 
bir tabloda insan kendi eylemlerinin özgür bir nedeni olamaz, yani insan bir şeyi isteme ya da 
istememe konusunda mutlak bir güce sahip değildir.  
Burada şu sorular gündeme gelmektedir: “irade özgürlüğü”ne sahip olmayan bir insan kendi 
eylemlerinden sorumlu olabilir mi? Tek tek eylemlerinin özgür nedeni olmayan insanların bir 
arada yaşamaları nasıl mümkün olacaktır? Spinoza’ya göre insanın mutluluğu, bir parçası olduğu 
doğanın zorunluluğunu idrak etmesindeki anlayış seviyesine bağlıdır. İnsan doğadaki pek çok 
dışsal gücün etkisine maruz kalmaktadır. Ona göre, insan hangi doğa yasasının kendi eylemlerinin 
belirleyicisi olması noktasında seçim yapabilecek bir güce sahiptir. Bu anlamda bedenin 
etkilenişleri neticesinde insan zihninde birtakım duygular ve fikirler doğadaki bu zorunluluk gereği 
oluşur. İnsan, elinden geldiğince varolma ve eylemde bulunma gücünü kısıtladığı için kendisine 
‘keder’ veren duygulardan kaçınarak, varolma ve eylemde bulunma gücünü arttıran ‘sevinç’ 
duyguları yaşamaya yönelmekle “iyi bir hayat” yaşayabilir. Doğanın zorunluluğuna bağlı olarak 
meydana gelen ‘keder’ duygularının olabildiğince minimize edilmesi, ‘sevinç’ duygularının 
olabildiğince elde edilme çabası insanın ‘arzu’ları neticesinde gerçekleşir. İnsan arzularına bilinçli 
zihin durumları eşlik ettikçe insan ‘keder’den ziyade ‘sevinç’ yaşayacaktır. Spinoza’ya göre bu, 
tamamen aklın buyruklarına göre yaşamakla mümkün olur. Aklın buyrukları, doğadaki 
zorunluluğu idrak etmenin, hangi doğa yasasının eylemlerimizi belirleyeceği noktasında seçim 
yapmamızın ve bizi edilgin kılan ‘keder’ duygularının tesirinden kurtulmaya çalışıp ‘sevinç’ 
duygularının peşinde koşmamızın yolunu bize dikte eder. Böylesi bir arayışta olan insanların yarar 
ve çıkarları “ortak” olacağı için birlikte yaşamın ahlakî bir zemini de inşa edilmiş olacaktır. O 
halde eylemlerimizin doğasını anlamak, onları rasyonel bir zeminde gerçekleştirmek, diğer tüm 
insanlarla birlikte tabii olduğumuz doğa yasasının zorunluluğunu idrak etmek demektir. Bu, 
insanın metafiziksel bir özgürlüğe sahip olmayıp kısmî bir etik özgürlüğe sahip olduğu anlamına 
gelir. Kısmî bir etik özgürlüğe sahip olan insanın “irade özgürlüğü”, o halde, a) insanın doğanın 
bir parçası olarak bir zorunluluğa tabii olduğu, b) insanın kendi eylemlerinin özgür nedeni 
olmadığı, onun yerine c) insanın belirlenmişlik zemininde bir şeyi “olumlama” ya da 
“olumsuzlama” yetisi olarak anlaşılmalıdır.  
Anahtar Kelimeler: Zorunluluk, Belirlenmişlik, İrade Özgürlüğü, Ahlakî Yükümlülük.  
 
Kadir Berk Kapancı  
Yapay Zekâya “Hukuki Kişilik” Tanınması Düşüncesi: Yerinde ve Gerekli mi, Zorlama ve 
Gereksiz mi? 
ÖZET: Yapay zekâ uygulamaları dört bir yandan çevremizi kuşatmış ve hayatımıza damgalarını 
vurmuş durumda: Sadece akıllı telefonlar, robot/dijital asistanlar, biyonik uzuvlar, medikal 
robotlar, bir davanın sonuçlarını tahmin edebilen yazılımlar, akıllı ev ve ofisler, sanal ve artırılmış 
gerçeklik uygulamaları, üç boyutlu yazıcılar, sürücüsüz araçlar (otomobil ve gemiler), drone’lar 
(insansız hava araçları), robot süpürgeler ve daha niceleri düşünülsün... 



Peki, gelişim sürecini anbean sürdüren yapay zekâ uygulamalarına, ya da en azından bunlar 
arasından -insana benzer veya ondan daha üstün özelliklere sahip olabilecek bazılarına, hukuki 
kişilik tanınması düşüncesi gündeme gelebilir mi? Böyle bir önerinin altında yatan sebepler neler 
olabilir? Öneri yerinde ve gerekli midir, zorlama ve gereksiz midir? Doğru seçim (ve sınırları) ne 
olmalıdır?  
İşbu tebliğimizin amacı, hukuki kişilik kavramının farklı görünüm biçimleri ve yabancı hukuk 
sistemlerinde konunun ele alınış şekilleri bağlamında, anılan sorulara Türk Hukuku özelinde 
tatmin edici cevapların bulunması, bu yapılırken de ilgili sorulara vücut veren gelişmelerin 
incelenmesi ve eleştirel bir bakış açısından irdelenmesidir. 
 
Güven Güzeldere 
Beyinleri Çipli Özneler ve Nöro-Hukuk: Neuralink Projesine Dair Düşünceler 
Özet: 
Elon Musk bir kaç hafta önce, otomotiv ve uzay yolculuğu projelerinden sonra üçüncü büyük 
girişimi, bir beyin-makine arayüzü olan Neuralink’e dair bir sunum yaptı. Neuralink, Musk’ın 
vizyonu doğrultusunda geliştirilebilir ve düşük fiyatlı bir ürün olarak pazarlanıp yaygın kullanım 
alanı yaratırsa, yani hepimiz beyinlerimize bir Neuralink çipi taktırırsak. bu insan evriminde 
önemli bir dönemeç noktası haline gelebilir ve hayatımızda pek çok şeyi değiştirebilir. Buna, genel 
kabul gören hukuk normaları da dahil.  
Bu konuşmada, Neuralink projesinin ne olduğundan, hangi çalışmaların devamı gibi 
görülebileceğinden, ne gibi yenilikler getirdiğinden, riskleri ve vaadlerinden, ve son olarak “çipli 
özneler” haline gelmenin nöro-hukuksal sonuçlarından söz edeceğim.  
 
Mehtap Doğan (Yıldırım Beyazıt Ün., Ankara) 
Yapay Bilincin İmkânı 
“Bilinçli bir yapay zekâ mümkün müdür?” sorusunun cevaplanması hem bilinç hem de yapay zekâ 
mefhumları üzerine derin bir kavrayış gerektirmektedir. Felsefenin başlangıcından beri 
düşünmekle eş anlamlı olarak ele alınmış olan bilinç, insan doğasının en mühim niteliklerinden 
birisi olarak felsefî bağlamdan koparılamaz bir problematiktir. Yapay zekânın da fikrî ve mantıksal 
temellerinin büyük bir kısmı felsefe aracılığı ile atılmıştır. Bilinç, insana ait temel bir nitelik 
olması; yapay zekâ ise insan zihnini kendisine model alması nedeniyle felsefenin en temel unsuru 
olan insan ile doğrudan ilişki içerisindedir. Dolayısıyla her iki kavramın da tarihsel arka planlarının 
yanında, insan doğasına yönelik diğer tüm meseleler gibi felsefî düşünceye muhtaç olan birçok 
yönü bulunmaktadır. 
Yapay bilinç ya da makine bilinci, melez bir kavram olarak yapay zekâ ve bilinç kavramlarının bir 
araya gelmesiyle oluşturulmuştur. Bilinçli bir yapay zekânın imkânına dair yapılacak olan bu 
tartışmada da öncelikle bilinç üzerine özgün bir bakış açısı oluşturulmaya çalışılacak, ardından da 
bu bakış açısının yapay bilincin inşasına ne ölçüde elverişli olacağı değerlendirilecektir. 
Sunulacak olan yaklaşımda bilinç (problematik olarak), bilişsel, nöral, fenomenal ve metafizik 
kademeler ile ele alınacaktır. Bu kademelerin içeriğini oluşturan problemler ise bilişsel problem, 



nöral problem, fenomenal problem ve metafizik problem olarak serimlenecektir. En kolay 
problemden, en zora doğru yapılan tartışmada; bilişsel ve nöral problemlerin epistemik bakış açısı 
ile çözülebilir olduğu iddia edilecek ve fenomenal kademeye geçildiğinde bilinç probleminin 
ontolojik bir kategoriye evrildiği ortaya konulacaktır.  
Fiziksel süreçlerin nasıl olup da öznel ve niteliksel deneyimlere yol açtığını konu alan ontolojik 
problemin bilincin nöral bağıntılarının tespit edilmesiyle aşılmasının mümkün olmadığı ileri 
sürülerek, yapay zekâ sahibi sistemlerde ilkesel olarak fenomenal anlamda bir bilinçten 
bahsedilemeyeceği ve bir makinenin ilkesel olarak fenomenal özne olarak tasavvur edilmesinin 
mümkün olamayacağı iddia edilecektir.  Bununla birlikte, fenomenal bilinç ve özbilincin varlığını 
zorunlu kılan metafizik kademenin de yine yapay bir ortamda ortaya çıkmasının ilkece mümkün 
olamayacağı farklı akıl yürütmeler ile desteklenecektir. 
Anahtar Kelimeler: Bilinç, Yapay Bilinç, Makine Bilinci, Fenomenal Bilinç, Özne. 
 
Zafer İçer (Marmara Ün., İstanbul) 
Nörokriminolojik Açıdan İrade Özgürlüğü ve Ceza Sorumluluğu 
İrade özgürlüğü, tarihsel arka planı çok gerilere uzanan ve bilim dünyasının hali hazırda tartışmaya 
devam ettiği, pek çok disiplinin ortak konusunu oluşturan önemli bir kavramdır. İnsanların özgür 
iradeye sahip olup olmadığı yalnızca felsefenin, dinin, fen bilimlerinin konusu olmamış, hukuk 
bilimi de bu kavramı izah etme gayreti içine girmiştir. Öyle ki, ceza hukukunun gelişiminde, irade 
özgürlüğüne yüklenen anlam belirleyici olmuş, ceza sorumluluğunun temeli özgür iradeye 
dayandırılmıştır. Ceza hukuku bilimine yön veren Klasik ve Pozitivist Öğretilerin temel ayrışma 
noktasını da yine özgür irade kavramı oluşturmuştur. Pozitivist Okulun benimsediği düşüncelerin 
bir sonucu olarak ortaya çıkan Kriminoloji bilimi, suçluluğun nedenleri üzerinde durarak, suçun 
ortaya çıkış sebeplerini araştırma konusu yapmıştır. Özgür iradeyi redderek suçun iç ve dış 
etkenlerin bir ürünü olduğunu kabul eden Pozitivist öğretinin temsilcileri Lombroso ve Garofalo, 
deney ve gözlem metodunu kullanarak suçlunun mizacı, fiziki ve psişik yapısı temelinde suçluluğu 
açıklamaya çalışmıştır. 21. Yüzyıla gelindiğinde, suçluluğun nedenleri halen araştırılmaya ve 
özgür irade sorunsalı bilimsel bir tartışma konusu olarak güncelliğini korumaya devam etmektedir. 
Bilhassa son yıllarda nörobilim alanında kaydedilen gelişmeler, yapay zekâ destekli sistemler 
vasıtasıyla insan beyninin detaylı analizinin yapılabilmesi, suçun ortaya çıkış sebeplerine ilişkin 
kriminolojik yaklaşımlara yeni bir boyut kazandırmıştır. İnsan beyninin görüntülenebildiği 
teknikler sayesinde beyin aktiviteleri izlenebilmekte ve yapay zekâ destekli bu sistemler 
milyonlarca tıbbi görüntü, klinik bulgu ve çok sayıda veri ile beslenerek beynin işleyişi ile ilgili 
çeşitli sonuçlar ortaya çıkarabilmektedir. Günümüzde, suç ve beyin arasındaki ilişkiyi inceleyen 
nörokriminoloji bilimi, yapay zekâ destekli bu sistemlerin ortaya çıkardığı veriler ile kişinin 
doğuştan suça meyilli olup olamayacağı, beynin hangi kısmının suç ile ilişkilendirilebileceği, 
insanın özgür iradeye sahip olup olmadığı gibi sorulara bilimsel yanıtlar verebilmeyi 
amaçlamaktadır. Bu alanda yapılan nörokriminolojik araştırmalar, hiç şüphesiz irade özgürlüğü 
sorunsalına yeni bir açılım sağlayacak mahiyettedir. 
Anahtar Kelimeler: nörokriminoloji, özgür irade, ceza sorumluluğu, yapay zekâ. 



Tevfik Alıcı  
Where is consciousness in behavior? 
Abstract:  
What is voluntary (conscious) about behavior? Are there dissociable processes in the brain 
underlying conscious and unconscious behavior? Who is free, in our free willed behavior, us? or 
our brains? Studies show that an intentional action begins in the brain long before the subject 
becomes consciously aware of having formed that intention. What does this mean? Does intention 
(or decision) have to come before action (behavior)? Can there be a causality between intention 
and action, thought and behavior? Are the cognitive processes the real causes of behavior? In other 
words, do we think (decide or intend) before we act? Or, first we act, then think about it?.. 
 
Neslihan Serap Şengör 
This Consciousness that is aware…* 
Consciousness is not a discrete operation of brain, it emerges due to the activity of neurons, does 
it? Or is it a discrete phenomenon of brain which issues subjectivity, unity and intentionality? 
Philosophers were the ones that addressed such questions, but now it is the turn of neuroscientists 
to ask similar questions and seek for answers. Artificial intelligence (AI) aimed originally to create 
“intelligent” machines and systems, based on the hypotheses and knowledge gathered on 
cogitation, learning mechanisms, cognitive processes as memory, decision making of living things 
but especially human beings. Yet, by combining some competence gained on the brain due to the 
neuroscience and the computational power of contemporary computers, AI is now solving hard 
problems with a new perspective, without rendering much information how it does. 
In this talk, I will briefly mention the improvements in AI, and summarize the mutual effect 
between neuroscience and AI and the discussions carried out in both disciplines on this interaction. 
Finally, I will set up a stage for a debate on the mindsets AI can contribute on our understanding 
of consciousness. 
* #822, Emily Dickinson 
 
Cansu Muratoğlu 
Freedom as a Social/Political Concept 
Neuroscience tries to explain the biological foundations of human behavior, and with these 
explanations, we are frequently told that free will is an “illusion.” However, legal thinking, which 
rests on the assumption that humans have free will, prefers to refrain from these claims about free 
will’s illusiveness in an equally systematic manner. Even though neuroscientists increasingly 
assert that decision-making is formed within deterministic processes, why lawyers support 
precisely the opposite position? Why is it challenging for lawyers to pay attention to 
neuroscientists’ claims? 
In this presentation, I will assert that the assumption that humans have free will rests on a 
social/political concept of legal personhood. Thus, I will claim that unless our social/political 
relations and opinions about these relations change, it will not be possible to keep away from the 



free will assumption, despite all neuroscience’s progress. To support this argument, I will try to 
show the social/political processes in which the free will assumption appeared historically and 
seek answers to the question “how the idea that to be free is one of the most respected values could 
have shaped?”. Consequently, I will assert that the reason underlying both the answer to this 
question and the impasse about free will “illusion” issues from our tendency to think freedom as a 
relation of domination.  
If it is said that what makes us human and lies beneath free will is the concept of freedom, 
examining how this concept have appeared historically would be the right way to comprehend our 
prevailing assumptions. With this kind of examination, I will try to show that the dominant idea 
about freedom is a fiction resting on the real unequal relations.  As a result, I will conclude that 
what distinguishes us from other animals is our unequal social/political relations and prevailing 
assumptions about these relations, not our biological characteristics. 
 
Eylem Canaslan 
Thinking Agency Without Referring to the Concept of Free Will: A Quest in the Footsteps of Jane 
Bennett 
Jane Bennett is one of the most important contemporary theorists of materialism that is gaining 
strength again. Her vital materialism proposes us to question conventional ways of understanding, 
to look at ourselves and things, positions and relationships, the earth and its inhabitants with a new 
perspective. This new materialism, whose current ecological-political concerns come to the fore, 
also appears to revert to the oldest and purest (and in this sense, most philosophical) questions of 
philosophy before it broke off from the sciences and was compartmentalized. On the one hand, 
she reconsiders bio-ontological questions such as "What exists, what does not?", "What is living?", 
on the other hand, she reflects on the nature of agency and the meaning of action. As a result of 
this questioning, she reaches an understanding of distributive agency that defunctionalizes certain 
distinctions between human and non-human, person and thing, organic and inorganic, living and 
inanimate. According to this understanding, what is important in a state of action is the 
collaboration and cooperation between various material formations, including the human, but not 
limited to the human. An activity and its agents can only be understood through this collaboration 
and cooperation. Therefore, when thinking about agency, we do not need the concept of free will. 
For when we speak of free will (ironically speaking in Cartesian terms), we resort to an obscure 
and confused term (free will) to understand something (action itself) whose effects and formation 
are clear and distinct in fact. Moreover, the view that cares about free will contents itself only with 
the "Who did it?" question, which is a responsibility-and-crime-oriented, thus originally a moral 
and theological question. It cannot produce useful ethical-political projects for the future since it 
cannot lead to the questions of "What happened/ is happening/ could it be?", "What has been done/ 
is being done/ can be done?". Inspired by Bruno Latour's actor-network theory, the Spinozian idea 
of embodiment, Deleuze-Guattari's concept of agencement and Henry David Thoreau's naturalism, 
Bennett argues in her theory of vital materialism that it is impossible to understand our own human 
agency without taking into account material agency (or actor materiality). 



 
Ertan Yurdakoş 
The role of midbrain structures in determining human behavior 
The role of neocortex, especially the role of dorsolateral prefrontal cortex in defining human 
behavior is well known. These structures, which are more developed in humans than in other 
mammals, are related to executive functions such as working memory, attention, reasoning, 
decision making, etc. 
Since 1980s, however, the role of midbrain structures, which are more identical to the ones in other 
mammal species, in defining human behavior has been better understood. 
In this presentation I will discuss the role of midbrain structures in defining human behavior in the 
light of recent developments in neurophysiology. 
 
Dante Dorantes  
Unconscious brain learning mechanisms  
Emotional-enhanced learning is a meaningful driver of engagement leading to long-term memory 
retention in learners. Traditional cognitive learning approaches usually lack neuroscientific 
rigorousness and do not provide specific guidelines for learner’s emotional experience design. The 
Neuroscience-based Learning (NBL) technique is a novel neuroeducational approach that applies 
the implicit neurophysiological mechanisms underlying vivid and highly-arousal emotional 
experiences leading to long-term memory retention. NBL is based on the function of the brain’s 
reward pathway circuit, and its relation with perception, memories, motivations, sympathetic and 
parasympathetic reactions, sensations, and cortical systems; the new approach combines implicit 
and explicit learning methods, as well as the triggers guaranteeing long-term memory potentiation. 
The NBL method is applied to engineering education example where the author proposes two main 
engineering design process moments: The process of designing an engineering challenge, and the 
design of the learner’s experience. 
 
Robert Booth 
Emotion and Psychopathology: Influencing ‘Free’ Choices 
A decision is only as free as the information upon which it is based.  Many of our decisions are 
based on our perceptions of risk, and our perceptions of risk are highly biased.  Healthy people 
tend to think positive events are more likely than negative events (‘optimism bias’); in people with 
anxiety and depression, this tendency is reduced, and may even be reversed (‘probability bias’); 
such people may also exaggerate the negative impacts of events, even apparently positive ones 
(‘cost bias’).  Risk estimation in both healthy and unhealthy individuals is, therefore, largely 
irrational, led by our emotion states and our evolutionary history.  Based on my recent work and 
the wider literature, I will present evidence that these biases are fundamental characteristics of 
anxiety and depression, which influence both laboratory problem solving and everyday decision 
making.  Finally, I will show how these biases even influence decisions over whether, and how, 
we protect ourselves during a pandemic. 



 
Zülfiye Yılmaz 
From Cyborg Cities to Datapolis: The Question of Digital Homo Sapiens’ Besieged Freedom  
 

Do you remember Michihito Matsuda or Alisa? The first one was a mayoral candidate in 
Tama/Japan in 2018; the latter was one of Putin’s opponents in the presidential elections. While 
Matsuda was promising Tama City the glory back missing for 40 years now, by determining the 
ideal balance between the opposing demands of the citizens; Alisa’s campaign slogans were “The 
candidate knows you the best” and “A trustworthy candidate who acts upon reason instead of 
emotions”. It is not possible to find a novelty in these cases when it is remembered that the 
candidates often make promises that they cannot fulfill. The part that makes the difference is that 
they are both artificial intelligence robots designed with “women” voices. What makes the setup 
even more metaphorical is that there are "male" managers of companies such as SoftBank, Google 
and Yandex behind both candidates. Did the voice of Olympes de Gouges ringing in your ears, 
shouting that the revolution did not bring freedom for women while walking towards the 
guillotine? 

Following the Smart City Model 1.0- symbolizing the partial integration of applications 
provided by technology companies into urban life; Model 2.0, mainly based on the discourse of 
eliminating human-induced errors in metropolitain governance, predicts that the city cannot be a 
safe living space due to incompetency of administrators. This model refers to cyborg smart cities, 
where cities are defined as a collection of digital machines equipped with technology and 
attractions to global investors. Barcelona, Vienna, Singapore and Rio are pointed as the ambitious 
implementers of this model. At the Model 3.0, following the transition from Cyborg cities to 
Datapolis; the city does no longer only collects, but now processes the data to determine the ideal 
mode of governance. At this level, the participation and consent of smart citizens are required for 
co-creation of the city. 

The ability of human beings to make rational choices as a being with free will is the basic 
premise that human rights and constitutionalism theories are based on. The smart city concept 
argues that the human-beings, as rulers and the ruled, made the world uninhabitable and promises 
to fix this malfunctioning in return for delegating right and freedom of choice and consenting to 
live in a panopticon. This model based on digital voluntary servitude, makes it necessary to 
reevaluate the theory of modern state which was presumed as a mode of governing the multitude 
and the idea of constitution imagined as a social contract. 
 
Keywords: Smart City, Digital Citizenship, Panopticon, Digital Free Will 
 
Eylem Doğan 
Crime and Responsibility: Agency in Nietzsche 
This paper aims to discover the status of crime and criminal in Nietzsche’s thought by focusing on 
his understanding of “decision”. The traditional philosophical approach places the decision at the 



center of the process of action as a crucial step between deliberation and execution. However, 
Nietzsche’s criticisms of the fundamental philosophical categories such as subject, reason, 
knowledge, reality and free will undermine the foundation on which the decision is established as 
the intermediate sequence of the action process. When Nietzsche’s criticisms are taken into 
account, it is no longer possible to consider a subject capable of deliberating and making decisions 
with free will. In this way, Nietzsche devalues the concept of decision in the traditional sense. Also 
by degrading the status of deliberation in the decision-making process, he emphasizes the 
impersonal character of human decisions. He maintains that decisions usually emerge in 
accordance with collective references and he questions the influence of the individual’s self-
reflection. In addition, he stresses the historicity of the decision-making process and eliminates the 
alleged immediacy of the emergence of decisions: a so-called “spontaneous” decision is indeed 
conditioned historically like all value judgments. Moreover, the chronology of any decision of an 
individual exceeds the chronology of the individual’s existence, meaning that the historicity of 
each decision goes beyond the individual who “makes” that decision. It follows that Nietzsche’s 
analysis of decision seems to establish a consistent theoretical framework which allows him to 
consider the moral responsibility as absurd. This also signifies that the notion of crime gets a 
peculiar meaning for Nietzsche. The problem of crime is not to be treated from a traditional moral 
perspective but within the economy of will to power, for its source lies in the discordance between 
the criminal’s instinctive organization and social norms.  
Keywords: Nietzsche, crime, responsibility, decision 
 
David Wisniewski  
Towards a deeper understanding of free will beliefs: cultural differences and attitudes 
Free will beliefs are fundamental to our sense of agency and responsibility, and understanding 
such beliefs has important consequences for science, law, and beyond. But before we can fully 
grasp how lay beliefs in free will affect views on e.g. responsibility and punishment, we first need 
to understand and map out exactly which beliefs are held in the general public. Here, I present data 
from two studies tackling this issue. First, we conducted a large scale representative survey in 
different cultures (US, Singapore) in order to map out free will beliefs beyond the widely studied 
western student samples. We found considerable variance both within and between cultures. 
Second, we conducted a study assessing free will attitudes, i.e. whether laypeople like free will 
and related concepts. Past research largely focused on beliefs (“Do you believe that free will 
exists?”), but we know that attitudes (“Do you like free will?”) are independently predictive of 
behavior. In this first study, we demonstrate that attitudes towards free will are generally positive. 
Together, these findings demonstrate that there is considerable room to characterize lay views on 
free will both with more breadth and more depth, and I will discuss how these findings help us 
draw a more complete picture of such lay views on free will. 
 
Güçlü Akyürek/Tuna Çakar/Ozan Erözden 
The Impact of the Belief in Free Will on Third Party Punishment 



 
The belief that human beings are endowed with free will is a human universal widely shared by 
lay people. In the last decade researchers from the fields of experimental philosophy and 
behavioral psychology have conducted studies to understand different aspects of this phenomenon. 
One of the debates centered around the issue of lay people’s belief in free will is whether the 
strength of this belief has an impact on human social behavior. In a number of studies researchers 
tried to figure out whether to manipulate the subjects’ belief in free will would affect the subject’s 
attitudes in social contexts. Results obtained in these studies are contradictory and in some 
instances non-replicable. Thus, we are still far from being certain that stronger belief in free will 
increases the likelihood of prosocial behavior. 
In this framework, the interaction between the belief in free will and third-party punishment 
became a topic that attracted considerable attention. TPP, also called altruistic punishment, refers 
to situations where the perpetrator of a norm violation is sanctioned by a non-party to the incident, 
that is a group member which is not directly harmed by the infraction. Studies pertaining to this 
subject try to assess whether the strength of the punisher’s belief in free will and the severity of 
the punishment inflicted are correlated. 
The research we are presenting here the preliminary results falls in this line of inquiry. Our 
departing hypothesis is that stronger belief in free will would lead to higher penalties. In this 
respect we conducted surveys on a population of university students (mainly law school students) 
and asked them to designate penalties for the perpetrator in hypothetical crime scenarios. We tried 
to measure the strength of the participants’ level of belief in free will by applying FAD-plus scale 
while we tried also to manipulate their belief in free will through exposure to texts denying its 
existence. The results we obtained enable us to discuss both the accuracy of our hypothesis and 
the limits of manipulations meant to change inherent beliefs concerning free will.  
 
Özge Yücel 
The Illusion of Free Consent Concerning Marriage  
Keywords: Full and free consent, marriage, constructed consent, nullity 
Abstract 
Individuals have the will that enables them to determine what to do in various situations and to make a 
choice between options. The will in question is formed both under the physiological and psychological 
conditions of the person and under the economic and cultural conditions of the community in which the 
person lives. Nevertheless, the assumption that the will is free is based on the principle and belief that every 
human being is free. The principle that the individual can freely determine her/his own relationships, future, 
and destiny requires that s/he can conclude the contract or choose not to make a contract, within the limits 
allowed by the law. 
According to the CEDAW and the Convention on Consent to Marriage, Minimum Age for Marriage, and 
Registration of Marriages, no marriage shall be entered into without the full and free consent. The emphasis 
on the need for full and free consent in both marriage and sexual intercourse underlies the passivation of 
women in the heteronormative and patriarchal order. 



In the legal order, a person can invalidate contracts by a one-sided declaration due to a defect of consent. 
However, in marriage, individuals can just file a lawsuit for the nullity of marriage due to the defects of 
consent. However, any substantial mistake or fraud does not involve the nullity of the marriage, only in the 
cases enumerated in the law, the nullity of the marriage is possible. According to the Turkish Civil Code, a 
lawsuit can only be filed in case of threatening the life, health, honour, or dignity of the person or one of 
his relatives. Threats, which are deemed to impair the will of the person, have been kept extremely limited, 
and threats directed at matters that are very important for the person's decision and life have not been 
considered a reason of nullity. On the other hand, religious, economic, or emotional exploitation and 
oppression are not accepted as a cause of nullity since they are not considered duress. However, in such 
cases, it cannot be argued that the consent to marriage is full and free. 
In order to combat forced marriages, all kinds of oppression should be considered the reason of the nullity. 
Individuals consider their religious beliefs, economic conditions, social status, or feelings when they freely 
make choices without intervention, and it does not matter which of these factors is more decisive. However, 
the claim that a person who is subjected to manipulation and systematic paternalistic guidance of third 
parties freely takes decision is not realistic. Structured, planned, thus constructed consent is supposedly 
one's own but based on someone else's will. 
 
Çağrı Kan  
Free Will Problem from the Perspective of Legal Theory as an Answer to the Question Whether 
Human Beings Could be the Subject of Their Deeds  
 
While the determination in Article 31 of the Turkish Penal Code (TCK) mentions that the 
perpetrator will be punished only in the presence of the ability to perceive the legal meaning and 
consequences of the act and direct his/her/their behaviors in relation to this action, it actually tries 
to determine his/her/their ability to understand and want as premature. A measure is expected from 
the partial realization of this undefined ability.  Under the assumption of a free will “in terms of 
one’s own judgment” from the ability to direct his/her/their actions, while understanding the 
illegality in terms of concrete incident, which should be understood from being aware of the legal 
meaning and consequences of the act; By determining his/her/their movements, his/her/their 
ability to demand what suits him/her/them must be understood. A person can freely determine 
his/her/their behavior “under the assumption of a free will” and even within the extent of legal 
knowing in this direction, and that there are immoral value judgments, and this knowledge is 
brought to the consciousness of unlawfulness, dangerously, the perpetrator can be loaded with a 
perception other than the requirements of common life and the problem of his/her/their own will. 
This perceiving determined by being allocated to similar situations and in the application of the 
ability to direct their behavior to similar situations TPC (TCK) Article 61/end there is no obstacle, 
limited to the prohibition on crimes and penalties. Another issue to be evaluated in this context is 
the answers to be sought over the freedom of the perpetrator to the question of whether the 
imputability is a precondition of the fault or a quality of the perpetrator. 
Keywords: Imputability, freedom of will, free consciousness, security measures 



 
Enes Dağ  
'Freedom of Will' as an 'Illusion' and the Nature of Human Actions: 'Moral Obligation' Problem 
on the Ground of Determination in Spinoza 
 
“Freedom of will” means that we are, in the most basic sense, the source or reason for our actions 
and therefore we are responsible for them. Throughout the history of thought, "freedom of will" 
has been the subject of different discussions, whether it had been addressed theoretically or had 
been encountered in real life in a concrete way. This, above all, shows the importance attributed 
to the issue of "freedom of will" as an issue that must be clarified when it comes to human life. 
The issue of "freedom of will" or "free will" has been discussed under the problem of "freedom" 
in general. While the problem of freedom is addressed on a theoretical ground such as the 
metaphysical freedom and epistemological freedom of human beings, the issue of "free will" has 
rather been the subject of discussion in practical fields such as morality, law and politics, which 
are addressed with reference to human actions. In this study, I will present a critique of Spinoza's 
thoughts, which is a touchstone when it comes to "freedom" and "freedom of will" in the history 
of thought. It is possible to say that Spinoza's thoughts on "freedom of will" constitute the basic 
basis of today's theoretical and practical disciplines' understanding of this issue. 
 
According to Spinoza, the human is the two modes or manifestations of God - one parallel to the 
other -  the body is the God’s attribute of occupation and the mind is God's attribute of thought. 
According to Spinoza, the human mind is subject to the laws of logic or psychology, and the body 
is subject to the laws of nature. Man himself as a whole is a part of God or Nature. Man's entire 
life is determined by the laws he is subject to. These laws are immutable, hence necessary, laws of 
Godly nature. Man tries to protect his own existence in accordance with these laws. Since both the 
human body and the human mind are determined by the necessity inherent in nature, the action 
performed by the human also emerges as a result of this necessity or determination. According to 
Spinoza, because people are not aware of this necessity or determination, they see themselves as 
the performers of their actions. Since people cannot comprehend this necessity, they think they are 
free and they are wrong. However, there is no such thing as "free will" in the human mind, it is 
only determined that the mind makes this or that choice for a reason. According to Spinoza, in 
such a picture, man cannot have a free reason for his actions, that is, man does not have absolute 
power to want or not to want something. 
 
Here the following questions arise: can a person who does not have "freedom of will" be 
responsible for his own actions? How will it be possible for people who do not have free motives 
for their individual actions to live together? According to Spinoza, human happiness depends on 
the level of comprehension in understanding the necessity inherent in nature of which he is a part. 
Man is exposed to the influence of many external forces in nature. According to him, man has the 
power to choose which law of nature is the determinant of his actions. 



 
In this sense, as a result of body being effected, some emotions and ideas are formed in the human 
mind as a result of this necessity in nature. A person can live a "good life" by avoiding the feelings 
that give him 'grief' because he restricts his power to exist and act as much as he can and by turning 
towards 'joy' feelings that increase the power to exist and act. Minimizing the feelings of "grief" 
that occur due to the necessity of nature, and the effort to obtain "joy" feelings as much as possible 
are realized as a result of human "desires". As conscious mental states accompany human desires, 
the human will experience 'joy' rather than 'grief'. According to Spinoza, this is only possible by 
living according to the edicts of mind. The edicts of mind, dictate to us the way to realize the 
necessity in nature, to choose which law will determine our actions, to try to get rid of the effects 
of 'grief' feelings that make us passive and to pursue 'joy' feelings. Since the benefits and interests 
of the people who pursue such a quest will be "common", a moral basis for coexistence will be 
built. So to understand the nature of our actions, to carry out them on a rational basis, to realize 
the necessity of the law of nature we are subject to together with all other people. This means that 
man has no metaphysical freedom but a partial ethical freedom. The "freedom of will" of man who 
has a partial ethical freedom, therefore, means that a) man is subject to an obligation as part of 
nature, b) man is not the free cause of his own actions, instead c) man "affirms" something on the 
ground of determination, or it should be understood as the ability to "negate". 
 
Keywords: Necessity, Determination, Freedom of Will, Moral Obligation. 
 
Kadir Berk Kapancı 
The Idea of Granting Legal Personality to Artificial Intelligence: Well Required and Appropriate 
or rather Unnecessary and Inordinate? 
ABSTRACT: Artificial Intelligence (AI) applications are increasingly surrounding our living 
space and are leaving their significant marks on our lives day after day. Let’s just think only a few 
seconds: Smartphones, robot / digital assistants, AI-enhanced bionic limbs, medical surgery robots, 
Legal Tech softwares that can predict the outcome of a legal case, smart houses and offices, virtual 
and augmented reality (VR & AR) applications, 3D printers, driverless cars and unmanned ships, 
drones, robot vacuum cleaners and so on and so forth... 
Would it be a viable idea: To grant legal personality to these AI applications which are in a 
continuous progress in terms of autonomy, even developing similar or superior characteristics in 
comparison to humans? What may be the underlying reasons (rationale) for such a proposal? 
Would such a proposal be well required and appropriate or rather unnecessary and inordinate? 
What should be the right choice on the matter and whether the answer is positive, should there be 
any limits? 
The aim of this paper is to search for satisfactory and convincing answers to the aforementioned 
questions, in the light of the general concept of legal personality and its requirements. At that 
regard we will examine in a first place how the issue is currently handled in foreign legal systems. 



Moreover, we will get across the latest developments and proposals with relation thereto, always 
with a critical point of view. 
Keywords: Artificial intelligence, legal status, legal personality, legal capacity. 
 
Güven Güzeldere 
Subjects with Chips in their Brains and Neurolaw: Some Thoughts on the Neuralink Project 
Abstract: 
A couple of weeks ago Elon Musk presented to the world “Neuralink”, a brain-machine interface 
—his third big startup following automotive and space travel projects. In case Neuralink becomes, 
as envisaged by Elon Musk, a widely marketed low-cost product in the near future, many of us 
could end up opting to have an Neurolink implant in our brains. This would mark a new step in 
human evolution leading to considerable changes in our daily lives, including commonly accepted 
legal rules and norms. 
In this presentation I will elaborate the following topics: What really is the Neurolink project? 
Which past technologies does it inherit? What are the novelties that Neurolink would bring us?  
What are its risks and promises? And, finally, what are the neuro-legal consequences of becoming 
subjects with “brain-chips”? 
 
Zafer İçer (Marmara Ün., İstanbul) 
Neurocriminologically Freedom of Will and Criminal Responsibility 
Summary 
Freedom of will is an important concept that extends its historical background far behind and the 
scientific world continues to debate, forming the common issue of many disciplines.Whether 
people have free will has not only been the subject of philosophy, religion, science, but also the 
science of law has attempted to explain this concept. So much so that in the development of 
criminal law, the meaning of freedom of will has been decisive, and the basis of criminal 
responsibility is based on free will. The fundamental separation of Classical and Positivist 
Teachings, which guides the science of criminal law, has also formed the concept of free will. 
Criminology science, which emerged as a result of the ideas adopted by the Positivist School, 
focused on the causes of guilt and investigated the causes of the crime. Lombroso and Garofalo, 
representatives of the Positivist teaching, who rejected free will and accepted that crime was a 
product of internal and external factors, tried to explain guilt on the basis of the criminal's 
temperament, physical and psychic structure by using the method of experimentation and 
observation. By the 21st century, the causes of guilt continue to be investigated and the problem 
of free will remains current as a matter of scientific debate. In particular, the advances in 
neuroscience in recent years and the ability to elaborate analysis of the human brain through 
artificial intelligence systems have given a new dimension to criminological approaches to the 
causes of crime. Thanks to the techniques that the human brain can be displayed and brain activities 
can be monitored, these artificial intelligence-assisted systems can be fed by millions of medical 
images, clinical findings and numerous data, producing a variety of results related to the 



functioning of the brain. Today, neurocriminology science, which examines the relationship 
between crime and the brain, with the data generated by these artificial intelligence-assisted 
systems aim to provide scientific answers to questions such as whether a person can be 
congenitally prone to crime, which part of the brain can be associated with crime, whether a person 
has free will. Neurocriminological research in this field will undoubtedly provide a new opening 
to the issue of freedom of will. 
Key Words: neurocriminology, free will, criminal responsibility, artificial intelligence 
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arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa 
Hukuku Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalıştı. Çalışma alanları arasında anayasa hukuku 
yanında yerel yönetimler hukuku, toplumsal cinsiyet ve sosyal haklar yer almaktadır. 2019 
yılından bu yana Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Anayasa Hukuku ve Eşitlik Hukuku 
dersleri vermektedir. 
 
Eylem Doğan  
İbrahim Eylem Doğan, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği lisans programını 
ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümü Bilim Tarihi ve Bilim Felsefesi yandal 
programını 2000 yılında tamamladı. Yüksek lisans derecesini 2008 yılında Galatasaray 
Üniversitesi Felsefe Bölümünden, doktora derecesini ise 2017 yılında Paris 1 Sorbonne 



Üniversitesi Felsefe Bölümünden aldı. Etik, siyaset felsefesi, bilim felsefesi, Marx ve Nietzsche 
uzmanlık arasında gelmektedir. Bu alanlarda çalışmaları ve çevirileri mevcuttur. Doktora 
derecesini aldıktan sonra çeşitli üniversitelerin felsefe, psikoloji ve sosyoloji bölümlerinde felsefe 
dersleri vermiştir. Halen MEF Üniversitesi Psikoloji Bölümü bünyesinde felsefe dersleri 
vermektedir. 
 
Özge Yücel Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2007 yılında mezun olmuş, Ankara 
Üniversitesi’nde Özel Hukuk (Medeni Hukuk) Anabilim Dalında yüksek lisans ve doktora 
programlarını tamamlamıştır. 2013 yılından bu yana Ufuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde 
öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. 2018 yılında medeni hukuk alanında doçent unvanını 
kazanmıştır. Kişiler hukuku, aile hukuku ve borçlar hukuku alanında akademik çalışmalarını 
yoğunlaştırmış olup başlıca ilgi alanları toplumsal cinsiyet ve tıp hukukudur. 
 
Enes Dağ 2013 Yılında Sakarya Üniversitesi Mezunu olan Enes DAĞ, 1 yıl MEB'de öğretmenlik 
yaptıktan sonra 2016 yılında Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
Felsefe Anabilim dalında ve Gazi Üniversitesi Türk-İslam Düşüncesi Anabilim Dalında iki yüksek 
lisans eğitimini tamamladı. 2017 yılında Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'ne Araştırma 
Görevlisi olarak atanan ve hala görevine devam etmekte olan Enes DAĞ doktora eğitimini 
sürdürmektedir. Çalışma alanları ise Spinoza Felsefesi, Etik, Türk-İslam Felsefesi ve 17. Yüzyıl 
Felsefesidir. 
 
Çağrı Kan, Pamukkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku 
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi.  Lisansını Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamlamıştır. 
Yüksek Lisansını Ankara Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Bölümü’nde ( Ceza ve Ceza 
Muhakemesi Hukuku ABD ) “Türk Ceza Hukukunda Taksirle Yaralama” adlı tezle tamamlayarak 
bilim uzmanı ünvanını almıştır. Doktorasını aynı üniversitenin Kamu Hukuku Bölümü’nde ( Ceza 
ve Ceza Muhakemesi Hukuku ABD ) tamamlayarak  “Türk Ceza Hukukunda Zorunluluk Hali” 
isimli tezle hukuk doktoru ünvanını almış, Ankara Barosu’na kayıtlı olarak bir süre serbest 
avukatlık yapmış, İtalya’da doktora öncesi ve sonrası dönemde araştırmacı olarak bulunmuştur. 
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde 
Müdür Yardımcılığı, Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Başkanlığı görevini 
sürdürdüğü Pamukkale Ü.’de de Kadın Sorunları Araştırma Merkezi’nde Yönetim Kurulu 
üyeliğini halen sürdürmektedir. Postmodern dönem ve yeni suç tipleri, şiddet ve özelinde kadına 
yönelik şiddet ve önlenmesi, çocuk hukuku, nefret ve ayrımcılık suçu, soruşturmanın ve 
kovuşturmanın hukuka uygunluğu ile sanık ve mağdur hakları ve kriminolojidir. 
 
Kadir Berk Kapancı, 2002 yılında Özel Saint Joseph Fransız Lisesi’nden, 2006 yılında 
Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden, 2009 yılında “Satış Hukukunda Ayıptan Doğan 
Sorumluluk ve Sözleşmesel Garanti Taahhütleri” başlıklı yüksek lisans teziyle İstanbul Bilgi 
Üniversitesi Ekonomi Hukuku Yüksek Lisans programından, 2013 yılında ise “Birlikte 



Borçlulukta Borçlular Arası İlişkiler” başlıklı doktora teziyle Galatasaray Üniversitesi Özel Hukuk 
Doktora programından mezun oldu. 2007-2014 yılları arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak görev yapan, 2015 yılından 
bu yana da MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalında Öğretim Üyesi 
olarak çalışmakta olan Kapancı, 2018 yılında “Ahlaka Aykırı Bir Fiille Kasten Verilen Zararın 
Tazmini (TBK 49 II)” başlıklı kitabı ve diğer eserleriyle doçent unvanını almıştır. Kapancı, 
akademik çalışmalarını özellikle Borçlar Hukuku, Eşya Hukuku, Teminat Hukuku ve Bilişim 
Hukuku alanlarında sürdürmekte ve yoğunlaştırmaktadır. 
 
Güven Güzeldere, bilişsel bilimci, ve zihin ve bilim felsefecisidir. Lisans eğitimini Boğaziçi 
Üniv. Bilgisayar Mühendisliği, yüksek lisans derecelerini Indiana Üniv. Bilgisayar Bilimi ve 
Felsefe bölümlerinde tamamladı. Doktorasını Stanford Üniv.'de bilişsel bilimler alanında 
yaparken, Xerox Palo Alto Araştırma Merkezi'nin Akıllı Sistemler laboratuvarında araştırmacı 
olarak çalıştı. 1997’den bu yana önce Duke, ardından Harvard Üniversitelerinde Felsefe, 
Psikoloji, ve Bilişsel Nörobilim alanlarında öğretim üyesi olarak görev yaptı; ziyaretçi öğretim 
üyesi olarak Boğaziçi ve Viyana  Üniversitelerinde ders verdi. Bilişsel bilimler, nörobilim, yapay 
zeka ve felsefe alanlarında yayınlanmış pek çok makalesi ve derlenmiş kitapları var. Halen, 
insanlar ve hayvanlarda bilinç sorunu ve Yapay Zeka'nın tarihçesi  konularında iki kitap üzerinde 
çalışmakta. 
2012'den bu yana Açık Radyo'da  Açık Bilinç başlıklı haftalık bir popüler bilim ve felsefe 
programı hazırlayıp sunuyor. 
 
Barış Erman, 1976’da İstanbul’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1998 
yılında mezun olduktan sonra aynı üniversitede yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamladı. 
1999 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde araştırma görevlisi olarak göreve başladı. 
Halen Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde dekan yardımcısı ve Ceza ve Ceza Muhakemesi 
Hukuku Anabilim Dalında doktor öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. 
 
Mehtap Doğan, Bilkent Üniversitesi Felsefe Bölümü mezunu. Yüksek lisans ve doktorasını 9 
yıldır mensubu olduğu Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Felsefe Bölümü'nde tamamladı. 
Çalışma alanları Zihin Felsefesi ve Yapay Zeka Felsefesi. 
 
Zafer İçer lisans derecesini 2008 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden, yüksek 
lisans derecesini “Türk Ceza Hukukunda Tüzel Kişiler” isimli çalışması ile 2011 yılında Marmara 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden almıştır. Doktora sırası yurtdışı bilimsel 
araştırmalarını TÜBİTAK desteği ile Ağustos 2014 – Temmuz 2015 tarihleri arasında 
Almanya’nın Hannover şehrinde bulunan Leibniz Üniversitesi ve Bochum şehrinde bulunan Ruhr 
Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirilmiştir. 2017 yılında “Hazırlık Hareketleri ile İcra 
Hareketlerinin Birbirinden Ayrılması Meselesi” isimli çalışması ile Marmara Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku alanında doktora derecesini almıştır. Halen Marmara 



Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dalında görev yapmakta olan 
Zafer İçer’in, ceza hukuku, ceza muhakemesi hukuku üzerine çalışmaları bulunmaktadır. 


