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15.00-15.45      The Roots of Human Dignity in Philosophy and Bible 
      İnsanlık Onuru’nun Felsefede ve İncil’de Kökleri

15.45-16.30      Autonomy and Human Dignity in Immanuel Kant´s Moral Philosophy 
       İmmanuel Kant’ın Ahlak Felsefesi’nde Özerklik ve İnsanlık Onuru

16.30-17.00  Discussion / Tartışma

17.00-17.30   Break / Ara

17.30-18.15   The Idea of Human Dignity in the Universal Declaration of Human Rights and in the 
      German Constitution 
      İnsanlık Onuru Fikrinin Uluslararası İnsan Hakları Beyannamesinde ve Alman  
   Anayasasın’daki Yeri

18.15-19.00   Autonomy, Dignity, Self-Determination – Biomedical Ethical Challenges 
      Özerklik, İnsan Onuru, ve kendi hakkında karar verme – Biyotıp ve Etik Sorunlar

19.00-19.30   Discussion and Conclusions / Kapanış Tartışması

Not: 
Language of the workshop is English, there is no simultaneus translation.  
Konferans dili ingilizcedir, tercüme yapılmayacaktır. 
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Autonomy and Human Dignity: Cultural Roots – Ethical Transformations – Biomedical Challenges 

For decades, the concept of human dignity has been a 
battlefield in biomedical ethics. Not a few medical ethi-
cists voted for abandoning the term in ethical argumen-
tation. This fact is surprising when realizing that human 
dignity belongs to the conceptual foundation of Western 
ethics and modern constitutional law. – Can human dig-
nity be lost? How can it be hurt? Who possesses it? What 
does it mean? Of what kind is its relation to the idea of 
human rights and to autonomy as the central concept of 
modern times? – In an era of techno-scientific successes 
in the life sciences, answers to these questions formerly 
considered valid have been called into doubt. Does a hu-
man embryo in vitro, a human-animal chimera, a brainde-
ad human being possess human dignity? What is meant 
when speaking about dying with dignity? 

In this workshop, we shall firstly go back to the origins of 
the idea of universal and equal human dignity. Then, on the 
background of history of Western ethics, central changes 
regarding foundation and purpose of argumentation will 
be shown, and we will ask whether these are relevant for 
medical ethics. Furthermore, we will try to find out which 
are the Islamic concepts and foundations for the idea of 
human dignity and its ethical functions. 

Köln yakınlarında Hürth’de doğdu.  Bonn’daki Friedrich-Wilhel-
ms Üniversitesinde Teoloji, Kimya ve Felsefe okudu. Tübingen 
Üniversitesi ‚Bilimlerde Etik’ Graduiertenkolleg’de DFG-Burslusu 
olarak doktorasını yaptı. Doktorasını İsviçre Anayasası’ndaki ‚Ya-
ratılmışların Onuru’ konusunda yazdı. Doktora çalışması 2003 
yılında Karl-Heim Ödülü’ne layık görüldü. 2005-2006 yıllarında 
Kuzey Ren Wesfalya’nın Lise Meitner burslusu olarak araştırma-
lar yaptı. 2003 yılından beri Wuppertal Üniversitesi’nde Teolojik 
ve Felsefi Etik dersleri vermektedir. Araştırmalarının ana konuları 
Immanuel Kant’ın etik anlayışı, insanlık onurundan neşet eden 
etik, Hemşirelik etiği ve Hayvan Etiği oluşturmaktadır. 

Born in Hürth near Cologne, Germany. She studied Catholic 
Theology, Chemistry, and Philosophy at the University of Bonn. 
She was a member of the DFG (German National Science Foun-
dation) Graduate Group at the International Center for Ethics in 
the Humanities and Sciences at the University of Tübingen. Her 
dissertation analysed the Swiss Constitutional term “Dignity of 
Creatures”; the thesis was awarded the prize of the Karl Heim 
Society in 2003. From 2005 to September 2006, she held a Lise 
Meitner Grant of North Rhine-Westphalia. Since 2003, she has 
been teaching theological and philosophical ethics at the Univer-
sity of Wuppertal. 

Her main fields in research and publications are the ethics of 
Immanuel Kant, the development of an ethics of human dignity, 
nursing ethics, and animal ethics. 

Son yıllarda biyotıp etiği ile ilgili konularda insan onuru 
hakkında değişik tartışmalar yapılmaktadır. Azımsanama-
yacak sayıda tıp etikçisi bu kavramın tamamen ortadan 
kaldırılması konusunda görüş bildirmişlerdir. Batıdaki eti-
ğinin temeline ve modern anayasa hukukuna bakıldığında 
insanlık onurunun temel kavramlardan birini oluşturduğu 
çok net bir şekilde tespit edilecektir. Peki insanlık onuru 
yok edilebilir mi? Onur yada şeref nasıl yara alır? Onur 
ve şeref ne anlama gelir? İnsanlık onuru ile insan hakları 
arasında ve modernitenin temel kavramlarından biri olan 
özerklik kavramı ile nasıl bir ilişki vardır? Bu sorulara ya-
şam bilimlerinin ulaştığı bilimsel ve teknik başarılar göz 
önüne alındığında tek tip bir cevap vermek de zorlaşmıştır. 
Laboratuar şartlarında yaşayan bir embriyo, insan-hay-
van-birleşimi bir canlı, beyin ölümü gerçekleşmiş bir insan 
artık insanlık onuruna sahip midir? İnsan onuruna yakışır 
bir ölüm ne demektir? 

Çalıştayda önce üniversel ve egaliter insanlık onuru fikri-
ne değinilecektir.  Daha sonra batı etiğinin tarihi gelişimi 
içerisinde bu kavramın delillendirilmesinde temel değişik-
likler ve argümentatif fonksiyonu ortaya konacaktır. Bunun 
yanında bir diyalog formunda İslam geleneğinde bu kav-
ramla ilgili hangi tasavvurların ve delillendirmelerin oldu-
ğu belirlenecektir.


