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KISALTMALAR
•

Bkz.: Bakınız
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1. SİYASET VE SİYASET FELSEFESİ NEDİR?

8

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Siyaset ve politika sözcüklerinin kökenleri ve çeşitli tanım ve anlamları
Siyasetin toplumsal yaşam bağlamındaki tanım ve işlevleri
Siyaset felsefesinin konusuna yaklaşım biçimleri
Siyaset felsefesi, siyaset bilimi, siyasal teoriler ve reel siyaset
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
•
Siyaset ve politika sözcüklerinin kökeni nedir ve buna bağlı olarak siyasetin
toplumsal yaşamdaki önemi nasıl açıklanabilir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Siyaset ve politika
sözcüklerinin kökenleri
ve çeşitli anlamları

Yönetim sanatı olarak siyaset ve
politika sözcüklerinin kökeni
hakkında bilgi sahibi olmak ve
ahlak ile siyaset alanlarının
karşılıklı ilişkisini ortaya
koyabilmek.

Siyasetin toplumsal
yaşam bağlamındaki
tanım ve işlevleri

Siyaset olgusunun insan yaşamı
için önemini anlayabilmek

Siyaset felsefesinin
konusuna yaklaşım
biçimleri

Siyaset felsefesinin içeriğini
oluşturan temel konular ve
yaklaşım biçimleri hakkında bilgi
sahibi olabilmek.

Siyaset felsefesi, siyaset
bilimi, siyasal teoriler ve
reel siyaset

Siyaset felsefesinin siyaset bilimine
ve siyasal teorilere göre daha
kapsayıcı ve genel kavramlarla
hareket ettiğini ortaya koyabilmek.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

•

Okuma yaparak

•

Araştırma yaparak

•

Okuma yaparak

•

Araştırma yaparak

•

Okuma yaparak

•

Araştırma yaparak

•

Fikir yürüterek

• Okuma yaparak
• Araştırma yaparak
• Fikir yürüterek
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Anahtar Kavramlar
•

Siyaset

•

Politika

•

Normatif

•

Reel
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Giriş
Siyaset felsefesi dersinin bu ilk bölümünde genel olarak siyasetin ne olduğu
tanımlanmaktadır. Siyasetin ne olduğundan hareketle, siyaset felsefesinin içeriği ve konusuna
yaklaşım biçimleri tartışılmaktadır. Bu bağlamda siyaset felsefesi konusuna analitik ya da
normatif bir tarzda yaklaşılabilir. Siyaset ve dolayısıyla siyaset felsefesinin, toplumsal
gerçeklik düzlemindeki konumları ele alınmaktadır. Ayrıca siyaset felsefesinin, siyaset bilimi
ve siyaset teorisiyle ayrımlarına değinilmektedir.
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1.1. Siyaset ve Politika Sözcüklerinin Kökenleri ve Çeşitli Tanım ve
Anlamları
‘Siyaset’ Arapça, ‘politika’ Yunanca kökenli terimlerdir. Siyaset Arapçada seyislik,
yani at bakıcılığı anlamına gelir. Politika Yunanca ‘devlet yönetme sanatı’ anlamına gelir ve
kökenini ‘polis’ten, yani şehir devletinden alır. Açıktır ki günümüz Arapçası ve Türkçesinde
siyaset sözcüğü, tıpkı politika sözcüğü gibi yönetim sanatı anlamına gelir. Siyaset anlamında
yönetim ve iktidar toplumsal bir nitelik taşır ve bireyin kendi kendisini yönetmesine
odaklanan öznel ahlaki düzlemden farklılaşır. Kuşkusuz ahlak ve siyaset iç içe bir gerçeklik
oluştururlar. Ahlak, tikel bir toplumdaki insan ilişkilerini genel olarak düzenleyen norm ve
ilkelere, siyaset ya da politika ise özel olarak toplumsal iktidar ve yönetim mekanizmalarını
düzenleyen norm ve ilkelere işaret eder. Bu bağlamda ve farklı biçim ve düzlemlerde, ahlak
siyaseti ve siyaset ahlakı içerir. Tüm insani ilişki ve davranışları düzenleme savındaki ahlaki
norm ve ilkeler, açıktır ki toplumsal yaşam ve onun çerçevesinde oluşturulan siyasal iktidarı
düzenleyen norm ve ilkeleri de belirlerler. Aynı şekilde toplumu yönetip biçimlendiren siyasi
ya da politik iktidarın, ahlaki norm ve ilkeler üzerinde belirleyici olmaması düşünülemez.

1.2.

Siyasetin Toplumsal Yaşam Bağlamındaki Tanım ve İşlevleri

Siyaset olgusunun insan yaşamı için önemi, insanın toplumsal ve politik bir hayvan
olmasıyla ilgilidir. İnsan bireysel öznelliğiyle nesnel toplumsal ilişkilerden soyutlanmış bir
anlama ve var oluşa sahip değildir. Birlikte yaşam temelinde gelişmiş olan işbölümü ve
hiyerarşi, toplumsal üretim ve tüketimi çeşitli biçim ve araçlarla düzenlemeye çalışır.
Toplumsal işbölümü ve hiyerarşi ve bu zemin üzerinde üretimin ve tüketimin düzenlenmesi,
siyaset olgusunun özünü oluşturur. Tikel bir toplumdaki siyasal örgütlenmenin tümüyle
evrensel ve zorunlu ilke ve normlara göre biçimlendiği söylenemez. İlk olarak, insan
toplumlarının tarihsel dönüşüm süreçleri göz önüne alındığında, evrensel ve zorunlu ilke ve
normlardan söz etmek zor olacaktır. İkinci olarak, evrensel ve zorunlu olduğu varsayılan ilke
ve normlar söz konusu olsa bile, onların tüm eksiksizlikleriyle herhangi tikel bir toplumda
egemen olmaları pek olası değildir. Siyasal iktidar ve hiyerarşi temelinde örgütlenmiş olan
toplumsal yaşam, göreli bir tarihsel bilinç içerisinde biçimlenmiş tikel bir belirlenim taşır.
Tikel bir toplumdaki siyasal örgütlenme tümüyle evrensel ve zorunlu ilke ve normlara
göre biçimlenmemiş olsa bile, insanın siyasal alandaki felsefi arayışı, yani evrensel ve zorunlu
ilkeler arayış sürecektir. Felsefe toplumsal yaşamda olumsal ve göreli olanı evrensel ve
zorunlu olandan ayırma ve belirleme çabasını sürdürecektir. Bu en azından bazı filozoflar için
böyledir.
İnsanın toplumsal yaşamı, akılsal ve teknik açıdan verimlilik ve devamlılık
arayışlarına sahne olmuştur. İnsanlar temel gereksinimlerini karşılayıp yaşamlarını konforlu
bir biçimde sürdürmek için, bazı normlara, yani toplumsal ve tarihsel nitelikli ilke ve
kurallara ihtiyaç duymuştur. Bir doğa varlığı olarak doğa yasalarına tabi olan insan, aynı
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zamanda Aristotelesçi bir dile getirişle politik bir hayvandır ve toplumsal yasalara (nomos)
tabidir. Politik ya da siyasal iktidar aracılığıyla yürürlüğe konulan ilke ve kuralların, toplumu
oluşturan tikel ve bireysel yönelimlerden bağımsız bir belirlenim taşıdığını savlamak, çoğu
kez belli sınıfsal ilgilerle biçimlenmiş ideolojik söylemlere dayanır. Yine de toplumsal
ilişkilerde verimlilik ve devamlılık arayışı, tüm olası sınıfsal ve ideolojik angajmanlara
rağmen devam edegelmiştir.
İnsan yaşamını fiziksel yalınlık ve dolaysızlığın ötesine taşıyan güvenlik ve konfor
arayışı, derin ve süreğen bir toplumsal dinamizme yol açmaktadır. Bu bağlamda insan
yaşamını karmaşıklaştırıp canlandıran ve tarihsel bir değişim sürecine dönüştüren şey, akılsal
düşünme sürecinin normatif ve teknik sonuçlarıdır. Normatif değerler insan ilişkileri
bağlamında amaçların neliği üzerine odaklanırken, teknik donatı ve yaratıların ise araçsal bir
düzlemde toplumsal bir konforu hedefledikleri söylenebilir. Tarihin değişim seyri, ahlakipolitik değerlerle bilimsel-teknik yaratım ve değerlerin değişim ve gelişimine tanıklık
etmiştir. Siyaset ya da politika bu anlamda, ahlaki norm ve değerlerin, yani kısaca insani
amaçların kurumsal düzlemde gerçekleştirilmesine hizmet eden bir araç veya sanat olarak
tanımlanabilir. Siyaset kurumunun bir araç olarak ilgili ahlaki amaçları ne oranda
gerçekleştirebildiği sorunu, tarihsel ve toplumsal bağlamda sürekli tartışılır. Bu bağlamda
siyasal örgütlenme ve kurumlaşma, kendi iktidarını ve geçerliliğini sürekli kanıtlamak ve
edimsel kılmak zorundadır. Siyasal iktidarın hangi rasyonel zemin üzerinde biçimlendiği,
onun geleceğini ve tarihsel devamlılığını da belirleyecektir. Siyasal bir yapı ve iktidarın
yalnızca yalın fiziksel zorbalık ve korku üzerinde uzun süre ayakta kalması düşünülemez.
Rasyonel bir siyasal iktidar, kendisine tabi olan halka tümüyle dışsal, yabancı ve zorba bir güç
olarak değil, içten, duygusal ve düşünsel bir meşruiyet zemininde yaklaşmak isteyecektir.
Meşruiyet bu anlamda siyasal iktidar için çok önemli bir ilkedir. Meşru ve edimsel bir iktidar,
şu ya da bu ölçüde halkın gücüne dayanan ve bu güçle yoluna devam eden bir iktidardır.
Böyle bir iktidarın kendi çevresinde örgütlenmiş bir siyasal yapıyı uzun süre ayakta
tutabileceği açıktır. Özellikle demokratik yönetimler için meşruiyet vazgeçilmez bir değer
taşır.
Siyasal iktidar ve yapıların tarihsel açıdan olumsal ve göreli bir belirlenim taşıdıkları,
evrensel ve zorunlu oluşumlar olmadıkları açıktır. Bu nedenle insan toplumlarındaki siyasal
mücadeleler devamlı ve sürekli bir belirlenim taşırlar. Siyasi etkinlik ve mücadele bir an için
yapılıp bir tarafa bırakılacak bir etkinlik ya da mücadele değildir. Siyaset bu anlamda sürekli
bir tarzda, siyasal grup ve bireyler açısından ortaya konulan hedeflerin, sürekli bir savunusu
ve gerçekleştirilmeye çalışılmasıdır. Tikel gruplar ve toplum geneli bağlamında siyaset,
olması gerekenlerin, olması, yani gerçekleşmesi çabasıdır. Bu çabanın değeri yadsınamaz.
Daha iyi bir toplumu amaçlayan siyasal mücadele ve çabanın, felsefi bir bilinç ve sorgulama
sürecine dayanmasının önemi de açık olsa gerektir. Temel ilke, hedef ve kavramların iyi
saptanması, insan tinselliğinin derin ve diyalektik mahiyetine dair felsefi bir içgörü, hiç
kuşkusuz siyasal alandaki tikel, olumsal ve göreli savrulmaların olabildiğince önüne geçmek
açısından önemlidir. Siyasal mücadelenin Hegelci anlamda bir ‘kötü sonsuz’a savrulmaması
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ve ‘ömür törpüsü’ne dönüşmemesi için, entelektüel açıdan çok yönlü, derin, esnek ve
soğukkanlı bir kavrayışın önemli olduğunu söylemeliyiz. Toplumsal kurumların gücünü,
olumlu ve olumsuz yönlerini iyi saptayamayan bir bakış açısı, tikel, olumsal ve göreli bir
bakış açısı olmaya mahkûm olacaktır.

1.3.

Siyaset Felsefesinin Konusuna Yaklaşım Biçimleri

Yukarıda söylenenlerden hareketle siyaset felsefesinin içeriğini oluşturan temel
konuların, toplumsal iktidar, hiyerarşi, işbölümü, üretim ve tüketimin düzenlenmesi olduğu
söylenebilir. Siyaset felsefesi içeriğine iki yönden yaklaşılabilir. İlkin normatif bir bakış
açısıyla, politik arenada olana, gerçekliğin kendisine değil de, olması gerekene, ideal modele
odaklanabilir. İkinci yaklaşım biçimi birinci yaklaşımın tersi olacaktır; olması gereken ya da
ideal bir model bir tarafa bırakılacak ve reel yaşamın kendisi kavranmaya çalışılacaktır.
Doğrusu bu iki yaklaşım biçimini birbirinden tümüyle yalıtmak ve soyutlamak
beyhude bir çaba olacaktır. Felsefi bir bakış açısı, hem olana ve hem de olması gerekene
odaklanabilir. Bu noktada vurgunun hangi tarafta olduğu, düşünme sürecinin başlangıç
noktasının nasıl saptanmış olduğu dikkate değer olacaktır. Hegel gibi bir düşünür için ise,
zaten olması gereken olduğu için, olan ve olması geren, reel ve ideal, olgu ve değer arasında
yapılan ayrımlar, son kertede birer soyutlama olarak kalacaklardır.

1.4.

Siyaset Felsefesi, Siyaset Bilimi, Siyasal Teoriler ve Reel Siyaset

Siyaset felsefesi ve siyaset bilimi arasında siyaset olgusuna belli bir yaklaşım
farkından söz edilebilir. Siyaset felsefesi felsefenin bir dalı olarak, konusuna en genel ve
kapsayıcı kavramlardan hareketle yaklaşmaya çalışır. Toplumsal bir olgu olarak siyaset için
en genel ve kapsayıcı kavramlar insan, toplum ve tarih olarak saptanabilir. İnsanın ne
olduğundan hareketle tarihin ve toplumun tanımlanmaya çalışılması ve bu tanım çerçevesinde
siyaset gerçeğinin anlaşılmaya çalışılması, siyaset felsefesiyle ilgilenen filozofların en
belirgin özellikleridir. Örneğin Aristoteles’in insanı akıllı ve politik bir hayvan olarak
tanımlaması, Hobbes, Locke ya da Rousseau’nun insana dair siyaset öncesi ‘doğal durum’
kurguları, tam da en genel ve kapsamlı bir kavrayış noktasından siyaset olgusunu anlama
çabaları olarak görülebilir. Siyaseti insanın doğasından, evrensel, zorunlu ve özsel
belirlenimlerinden hareketle tanımlama denemeleri, felsefi açıdan daha kökensel ve soyut
kavramlara geri götürülebilir. Bu bağlamda ontolojinin, epistemolojinin ve etiğin kavram ve
ilkeleri, siyaset felsefesi için de bir giriş noktası ve temel oluşturabilirler. Materyalizm ve
idealizm ya da empirizm ve rasyonalizm arasındaki tartışmaların, bu bağlamda felsefe
tarihinde görülen kamplaşmaların, siyaset felsefesinin tarihini de çok açık bir tarzda
biçimlendirdiği görülmektedir.
Siyaset felsefesi ve siyaset bilimi açısından ikinci bir ayrım noktasının, normatif ve
olgusal yaklaşım tarzlarından kaynaklandığı söylenebilir. Siyaset felsefesi kendisini siyaset
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olgusunun tarihsel ve toplumsal analizine indirgemek zorunda değildir. Filozoflar siyasal
alanda neyin olması ve neyin olmaması gerektiğine dair bir söylem ve düşünüş sürecine sahip
olabilirler. Norm ve ilke koyucu bu anlayış, felsefi düşünüşün ruhunda vardır. Oysaki genel
olarak ciddi bir siyaset bilimi, analitik ve olguları saptayıcı bir düzlemde iş görüyor olarak
düşünülür. Ne zaman ki siyaset bilimci belli norm ve değer yargılarını temellendirme ve ideal
bir politik sistemi önerme durumuna yönelirse, onun bilimsel bir zeminden felsefi bir zemine
geçiş yaptığı düşünülür. Doğrusu bilimsel ve felsefi düşünüşün keskin ve radikal bir şekilde
birbirinden yalıtılması, klasik analitik gelenekte egemen olmuştur. Günümüzde ise bu
sınırların oldukça tartışmalı ve muğlak bir karakter taşıdığı rahatlıkla söylenebilir.
Felsefe tarihinde ortaya konmuş siyaset felsefeleri, farklı siyasal teorilerden kavram ve
ilkeler bazında daha genel ve kapsayıcı bir perspektifle ayrılırlar. Örneğin liberal ve sosyalist
teoriler, daha geniş ve derin bir bakış açısıyla materyalist, idealist, rasyonalist ya da empirist
felsefi gelenekler ışığında analiz edilebilir. Siyaset felsefesi, bilimi ve teorisini birbirinden
ayıran tüm düşünsel çabaların belli bir keyfilik ve belirsizlik içerdiği kabul edilebilir. Bu
durum konunun karmaşıklığından kaynaklanan anlaşılır bazı nedenlere sahiptir. Toplumsal
olgu ve düşünsel disiplinlere dair her bir ayrımın, mutlak bir kopuş ve soyutluğa değil, tikel
ve göreli bir ayrım zemininde belli bir süreklilik ve içsel ilişkiye işaret ettiğini unutmamamız
gerekir.
Bu bölüm açısında dikkat çeken sonuç, reel siyasetin tikel ve bireysel ilgilere
boğulmuş düzleminde yolumuzu kaybetmemek için, siyaset felsefesinin ne kadar önemli
olduğudur. Siyaset felsefesi, felsefi düşünmenin en genel ve kapsayıcı kavramlarıyla siyaset
olgusunun tikel ve bireysel düzlemini aşan evrensel bir perspektif sunar.

17

Uygulamalar
•
Genel olarak siyaset nedir irdeleyiniz ve siyaset felsefesinin siyaset bilimi ile
teorilerinden farkı üzerine tartışınız.
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Uygulama Soruları
•

Siyaset olgusunun insan yaşamındaki önemi nedir? Tartışınız.

•

Siyaset felsefesinin içeriğine yönelik yaklaşım biçimleri nedir? Tartışınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik
Bu ilk bölümde genel olarak siyasetin tanımı verildi ve bundan hareketle siyaset
felsefesinin içeriği ve konusuna ilişkin yaklaşım biçimleri ele alındı. Son olarak da siyaset
felsesinin siyaset bilimi ve siyaset teorisiyle arasındaki farka değinildi.
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Bölüm Soruları
1)

Siyaset ve politika terimlerinin kökenleri hangi şıkta doğru verilmiştir?

a)

Farsça - Almanca

b)

Osmanlıca - İtalyanca

c)

Arapça - Yunanca

d)

Urduca - Latince

e)

Lehçe - Portekizce

2)

Siyaset sözcüğünün anlamı aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru verilmiştir?

a)

Bilginin elde ediliş sanatı

b)

Hitabet sanatı

c)

İyileştirme sanatı

d)

Yönetim sanatı

e)

Görme sanatı

3)

Aşağıdaki alanlardan hangisinin siyaset ile yakından ilgisi vardır?

a)

Kimya

b)

Ahlak

c)

Biyoloji

d)

Monizm

e)

Fizik

4)

İnsan ilişkileri bağlamında normatif değerler neye odaklanır?

a)

Amaçların neliğine

b)

Doğa yasalarına

c)

Bilginin kurallarına

d)

Varlık ile var olan ayrımına
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e)

Sonlu ile sonsuz arasındaki ilişkiye

5)

Aşağıdakilerden hangisi demokratik bir yönetim için vazgeçilmez bir değer

a)

Bilim

b)

Güzellik

c)

Sermaye

d)

Altyapı

e)

Meşruiyet

taşır?

Cevaplar
1) c, 2)d, 3)b, 4)a, 5)e
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2. SİYASET FELSEFESİNİN TEMEL KAVRAM VE
PROBLEMLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

Özgürlük, Eşitlik ve Kardeşlik
Egemenlik Biçimleri ve Siyasal Sistem
Mülkiyet ve Üretim İlişkileri
Devlet’in Tarihsel ve Toplumsal Anlamı
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
•

Siyaset felsefesinin temel ilke ve değerleri nelerdir?

•
•

Temel egemenlik biçimleri hangileridir ve bunları nasıl tanımlayabiliriz?
Devletin siyaset felsefesinin öcelikli ve temel ilgi alanı olmasının sebebi nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Kazanım

Özgürlük, eşitlik ve
kardeşlik

Özgürlük, eşitlik ve kardeşlik
ilkelerinin siyaset felsefesi için
önemini ortaya koyabilmek.

•

Okuma yaparak

•

Araştırma yaparak

•

Fikir yürüterek

Egemenlik biçimleri ve
siyasal sistem

Siyaset felsefesinin yanı sıra
bütün siyasal teoriler açısından
önemli ve bağlayıcı bir role sahip
olan egemenlik biçimleri
hakkında görüş sahibi olabilmek.

•
•

Okuma yaparak
Araştırma yaparak

Mülkiyet ve üretim
ilişkileri

Mülkiyet ve üretim ilişkilerinin
etkileri hakkında bilgi sahibi
olabilmek.

•

Okuma yaparak

•

Araştırma yaparak

•

Fikir yürüterek

Devletin tarihsel ve
toplumsal anlamı

Siyasal analizler bağlamında
devletin merkezi konumu
hakkında bilgi sahibi olabilmek.

•

Okuma yaparak

•

Araştırma yaparak

•

Fikir yürüterek
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Anahtar Kavramlar
•

Özgürlük

•

Eşitlik

•

Kardeşlik

•

Egemenlik biçimleri

•

Mülkiyet

•

Devlet
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Giriş
Siyaset felsefesinin temel kavram ve sorunlarına değindiğimiz bu ikinci bölümde,
özgürlük, eşitlik ve kardeşlik gibi ilke ve değerler, siyasal gerçeklik, özellikle de modern
siyasetteki önemleri açısından ele alınmaktadır. Daha sonra oligarşi, monarşi ya da demokrasi
gibi egemenlik biçimleri çeşitli açılardan tanımlanmaktadır. Mülkiyet ve üretim ilişkileri de
siyaset felsefesi ve siyaset teorileri açısından önem taşımaktadır. Bu bağlamda liberalizm ve
Marksizm arasında süregiden politik tartışmaya da değinilecektir. Son olarak devletin
toplumsal ve tarihsel anlamı ele alınacaktır. Toplumsal ve tarihsel bir olgu olarak devlet,
siyaset felsefesinin temel içeriğini oluşturur.
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2.1. Özgürlük, Eşitlik ve Kardeşlik
Fransız Devrimi’ni sembolize eden bu üç ilke, insanı insan yapan evrensel değerleri
özetleyen bir slogan olarak işlev görmüştür. Özgürlük, eşitlik ve kardeşlik üçlüsünden ilk
ikisi, zaten modern ve aydınlanmacı ruhun temel değerlerindendir. Modern toplumu
geleneksel toplumdan ayıran en belirgin özelliğin, bireysel öznelliğin önemine dair vurgu
olduğu söylenebilir. Modern toplum ve siyaset, hukuki açıdan özgür ve eşit oldukları kabul
edilen bireysel öznelerden oluşur. Modern dönem siyaset felsefelerinde önemli bir yer tutan
‘toplum sözleşmesi’ düşüncesinde de, özgür ve eşit bireylerin siyasi ve hukuki bir birliktelik
için bir araya gelip ortak bir sözleşmeyi onayladıkları varsayılır. Özgürlük ve eşitlik modern
toplum için yalnızca politik ve hukuki bir değer taşımaz. Epistemolojik açıdan da bireysel
öznelerin özgür ve eşit olduğu bir toplumun, doğru bilgi ve bilimin ve dolayısıyla felsefenin
zemini olduğu düşünülür. Descartes’in sağduyuyu tüm insanlara eşit dağıtması ve dahası tüm
önyargı, dış baskı ve acelecilikten arınmış özgür aklın kendi doğal ışığıyla doğruluk ve
hakikati bulacağı düşüncesi, modern ruh halinin ilk özlü ifadesi olarak görülebilir.
Bir siyasal sistemin değeri, insanları ne oranda özgür, eşit ve kardeşçe ilişkilere
yöneltebildiğiyle de ölçülebilir. Toplumu oluşturan bireylerin tümünün ya da olabildiğince
çoğunluğunun kendilerini özgür ve eşit birer yurttaş olarak kardeşçe kabullenebilmeleri,
siyasal bir düzene yönelik ideal ahlaki beklenti olabilir. Siyaset felsefesi, tam da bu ideal
ahlaki beklentinin tümüyle gerçekleşmesinin mümkün olmadığını bilse bile, özgürlük, eşitlik
ve kardeşlik ilkeleri ışığında reel siyasal düzenleri ve egemenlik biçimlerini eleştirip
değerlendirebilir. Tikel egemenlik biçimlerine göre oluşan siyasal düzen ya da sistemleri
sınıflandırmak da, hem siyaset felsefesinin ve hem de siyaset biliminin uğraşılarındandır.

2.2. Egemenlik Biçimleri ve Siyasal Sistem
Bir siyasal sistem ya da düzen, yalnızca tikel egemenlik biçimlerine göre kavranamaz.
Yine de bir siyasal düzen ya da sistemde egemenlik biçimi belirleyici bir role sahiptir. Siyasal
bir düzeni ahlaki açıdan yargılamak için diğer önemli bir ölçüt ise, toplumsal mülkiyet ve
üretim ilişkileri olarak saptanabilir. Mülkiyet ve üretim ilişkilerini politik analiz ve
eleştirilerinde belirleyici bir tarzda kullananlar genel olarak Marksist ve Anarşistlerdir.
Liberaller de özel mülkiyeti temel bir hak olarak olumlar ve siyasal sistem bağlamında önemli
görürler.
Egemenlik biçimlerinin analizi ise, bütün siyasal teoriler açısından önemli ve bağlayıcı
bir role sahip görünmektedir. Egemenlik biçimleri genel bir çerçeve içinde, monarşi, oligarşi,
aristokrasi, teokrasi, demokrasi gibi ayrımlara sahiptir. Monarşi, siyasal iktidar ve
egemenliğin tek kişiye, bir monarka (tekerk) ait olmasıdır. Monark ya da hükümdar, seçimle
işbaşına gelmez ve egemenlik soya dayılıdır. Bir monark normal koşullarda sağlığı ve ömrü
elverdiğince egemenliğini sürdürür. Monarşi, mutlak ve meşruti bir karakter taşıyabilir.
Mutlak monarşide egemenin gücünü ve iktidarını sınırlayacak başka bir güç yoktur. Meşruti
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monarşide ise monarkın egemenliği yasal ve parlamenter düzlemde sınırlanmıştır. Bu nedenle
meşruti monarşi parlamenter monarşi olarak da adlandırılabilir. Tarihin nispeten erken
dönemlerinde mutlak monarşiler yaygınken, günümüzde genel olarak meşruti monarşiler söz
konusudur. Bu durum modern bireyin gelişim süreciyle ilgilidir.
Oligarşi bir grubun ya da azınlığın yönetimidir. Yönetimdeki grup soylulardan
oluşabileceği gibi, askeri, bürokratik, teknik ya da maddi açılardan toplumun öne çıkan
azınlığı da olabilir. Oligarşiye dair bu alt sınıflandırmalar bağlamında, örneğin soylu azınlığın
yönetimi ‘aristokrasi’, askeri azınlığın yönetimi ‘cunta’, zengin bir grubun yönetimi
‘plütokrasi’, bürokrat bir azınlığın yönetimi ‘bürokratik oligarşi’ ve teknik becerilere sahip
olduğu düşünülen bir grubun yönetimi ise ‘teknokrasi’ olarak adlandırılır.
Teokrasi kelime anlamıyla ‘tanrı egemenliği’ne işaret eder ve insan iradesini değil de
tanrı iradesini temel alma savındadır. Genel olarak seküler ve dünyevi politik örgütlenme ve
egemenlik biçimlerine karşı, teokrasilerde kutsal ve tanrısal bir güce dayanma iddiası söz
konusu olmuştur. Tarihsel gelişim açısından teokratik yönetim ve devlet örgütlenmelerinde,
egemen gücün Tanrı’nın bizzat kendisi veya O’nun yeryüzündeki temsilcisi olduğu
düşünülmüştür. Örneğin Eski Mısır’da firavunlar ve Hristiyanlık öncesi Roma
İmparatorluğu’nda da imparatorun kendisi tanrı olarak düşünülmüştür. Avrupa’da Vatikan ve
tüm Hristiyan krallar ve İslam dünyasında ise halifeler, Tanrı’nın veya peygamberlerin
temsilcisi olarak görülmüşlerdir. Kutsal kitap ve yasaları referans aldığını iddia eden bu
yönetimler, aşkın bir güç ve otoriteye dayandıklarını ve kararlarının bu çerçeve içinde
tartışılmaz bir geçerliliğe sahip olduğunu düşünmekteydiler. Açıktır ki kutsal kitap ve
yasaların, egemen siyasal grubun dünyevi ilgilerinin ağırlığından tümüyle arındırılmış bir
yorumu çoğu kez bir soyutlama olarak kalır. Teokratik bir yönetim açısından bu sorun, aşkın
ve metafizik ilgilerin, dünyevi ve maddi ilgilerden nasıl ve ne oranda soyutlanabileceğidir.
İkinci önemli bir sorun ise, gerçekten dünyevi ve maddi ilgilerden kopmuş ve dinsel bir inanç
için harekete geçen kişilerin, fanatik davranışlarıdır. Tanrı adına hareket ettiğini düşünen
böylesi politik kişilikler, ahlaki ve insani açıdan kabul edilmesi zor davranışlar ortaya
koyabilmektedirler.
Demokrasi, dünyevi ve insani iradeyi temel alan ve modern açıdan en çok sorgulanmış
ve olgunlaşmış siyasal egemenlik biçimi olarak görülebilir. Demokrasi ‘halkın iktidarı’ ya da
‘halkın egemenliği’ anlamlarına gelir. Bu anlamda demokrasilerde yönetim egemen güç
olduğu düşünülen halka verilmiştir. Toplumu halk adına yönetecek kişilerin ya da toplumsal
yaşamı belirleyecek bazı önemli kararların alınması için seçime ve halkoyuna başvurulur.
Seçimler demokrasinin temel mekanizması olduğu için, demokrasi aynı zamanda bir
çoğunluk iktidarı ve egemenliği olarak görülebilir. Günümüz temsili demokrasilerinde
çoğunluk iktidarı ve egemenliğinin yol açabileceği sorunları dengelemek için, azınlık hakları
anayasal güvenceye kavuşturulmuştur. Bu anlamda çoğunluğun, vazgeçilmez insan hakları
bağlamında azınlığı mağdur etmesinin önüne geçilmeye çalışılmıştır. Çoğunluk iktidarının
anayasal olarak sınırlandığı bu demokrasi biçimi, anayasal demokrasi olarak adlandırılır.
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2.3. Mülkiyet ve Üretim İlişkileri
Toplumsal mülkiyet ve bu mülkiyet çerçevesinde egemen olan üretim ilişkilerinin,
toplumlardaki siyasal örgütlenmeyi biçimlendiren ana etken olduğunu savlayan siyasal
hareket Marksizm’dir. Yine de toplumsal ve siyasal yaşamda mülkiyetin önemi, liberal politik
teoriler açısından da geçerlidir. Liberalizm açısından mülkiyet temel insani bir hak olarak
tanımlanır. İster doğal ve isterse toplumsal üretimden kaynaklanan zenginliklere iyelik
anlamında olsun mülkiyet, siyasal bir yapının, yani devletin hukuki güvencesi altındadır. Özü
ve kökeni itibarıyla toplumsal bir karakter taşıyan mülkiyetin, adil ve genel olarak eşit
olmayan dağılımının, toplumdaki siyasal örgütlenmeyi ne oranda belirlediği ve etkilediği
önemli politik bir tartışmadır. Mülkiyete dair bu tartışmanın en önemli tarafları, Liberaller ve
Marksistlerdir.
Modern demokratik perspektif açısından bu tartışmada temel sorun, yönetenlerin
iktidarının yönetilenler açısından kabul edilebilir ve makul görülmesidir. Mülkiyet ve üretim
ilişkilerinde görülebilecek eşitsizlik ve dengesizliğin, siyasal iktidarın meşruiyetini zedeleyen
ana etkenlerden biri olduğu unutulmamalıdır. Toplumsal eşitsizlik temel olarak, maddi ve
manevi bir mülkiyet sorunudur. Toplumsal eşitsizlik ile birlikte siyasal iktidarın meşruiyetini
yozlaştıran ve zorlayan ikinci önemli belirlenim, özgürlüktür. Açıktır ki bireysel ve tikel
düzlemde insanların özgürce yaşamaları ve kendi potansiyellerini gerçekleştirmeleri, yalnızca
soyut hukuki haklara değil, maddi ve manevi zenginlik ve mülklere de bağlıdır. Dahası
insanların ne oranda zorunlu toplumsal üretim ilişkilerine dahil oldukları ve ne oranda ‘özgür’
bir zamana sahip oldukları da, kendi toplumsal zenginlik ve mülkiyetlerine bağlıdır. Özel
mülkiyet ve üretim ilişkilerinin siyasal önemine dair tartışmaya, Liberal ve Marksist
düşünürler bağlamında yeniden değineceğiz.

2.4. Devletin Tarihsel ve Toplumsal Anlamı
Siyaset felsefesi bir açıdan devlet felsefesi olarak da görülebilir. Devlet, genel olarak
coğrafi bir sınırlama içinde siyasal olarak örgütlenmiş tikel bir topluma işaret eder. Bu söz
konusu tikel toplum, coğrafi ve etnik açıdan diğer toplumlardan ayrışmış olabilir ya da söz
konusu siyasal örgütlenmeye dahil olan insanlar, yani halk etnik ve dinsel açılardan çeşitlilik
gösterebilir. Devlet açısından belirleyici olan şey, tüm tarihsel ve toplumsal ortaklıklar
yanında, tikel bir topluma özgü siyasal ortaklık ve bütünsel örgütlenmedir.
Tikel bir toplumun politik açıdan bütünsel bir örgütlenme içinde yaşaması olarak
devlet, siyaset felsefesinin öncelikli ve temel ilgi alanıdır. Devlet, tikel bir iktidar odağı
çerçevesinde siyasal ya da politik olarak eklemlenmiş tikel bir topluma işaret eder. Bu
bağlamda devlet tümüyle tikel, göreli ve dolayısıyla tarihsel bir karakter taşır. Herhangi bir
devlete ve genel olarak siyasal örgütlenmeye dair mutlaklık ve ebediyet savları, siyasal açıdan
en nihayetinde tikel iktidar grubunun gücünün mutlaklaştırılması ve totaliterleşmesine yol
açar. Devlet ve en nihayetinde siyaset, insan iradesinin, normatif olanın, diyalektik açıdan
gelişmeye açık tinsel faaliyetin nesnel dışavurumlarıdır. Böylesine tinsel bir faaliyet ve
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oluşumu, tarihsel değişimin ve toplumsal dinamiğin dönüştürücü etkilerinden sakınmaya
çalışmak, kötü anlamda politik bir muhafazakârlığa, yani tepkiselliğe yol açar. Devletin ve
onu belirleyen iktidar odağının, insan toplumunun karmaşık, dinamik ve tarihsel açıdan
dönüştürücü doğasına direnmesi değil, onu kavraması ve bu kavrayış içinde olumluyu
olumsuzdan ayırması gerekir. Devlet ve politik iktidar açısından ne geçmişin tümüyle
olumlanması ne de tümüyle yadsınması gerekir. Bu anlamda devletin çokluk içinde birliği,
ayrım ve çeşitlilik içinde özdeşliği araması gerekir. Politik açıdan farklı ve yeni olanın
düşünülmeden ve tartışılmadan olumsuzlanması, olası sorunları ve bu sorunların
kavranmasına bağlı olan gelişimin dinamiğini görmezden gelmeye yol açar.
Bu bölümdeki tartışmalardan çıkarabileceğimiz ilk sonuç, özgürlük ve eşitlik gibi ilke
ve değerlerin siyaset felsefesi bağlamında taşıdıkları önemdir. İkinci bir sonuç, siyasal
egemenlik biçimlerinin toplumsal ve tarihsel gerçeklikle yakın ilişkileridir. Özel mülkiyet ve
üretim ilişkileri de, siyasal gerçeklik ve siyaset felsefesi bağlamında önem taşırlar. Bu
bağlamda liberalizm ve Marksizm arasındaki tartışma çok belirleyicidir. Son olarak
belirtilmesi gereken şey, devletin siyasal analizler bağlamındaki merkezi konumudur.
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Uygulamalar
•
Siyaset felsefesinin temel kavram ve sorunları ile siyaset felsefesinin temel
içeriği olan devlet olgusunu irdeleyiniz.
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Uygulama Soruları
•
•
Tartışınız.
•

Temel egemenlik biçimleri nelerdir? Tartışınız.
Liberalizm ve Marksizm açısından mülkiyet nasıl bir anlam ifade eder?
Siyaset felsefesinin temel ilgi alanı olan devlet nedir? Tartışınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu ikinci bölümde siyaset felsefesi için temel olan özgürlük, eşitlik ve kardeşlik
ilkeleri tanımlandı. Çeşitli egemenlik biçimleri tanıtıldı ve siyaset felsefesinin temel ilgi alanı
olan devlet olgusu tanımlandı.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi siyaset felsefesinin temel kavramlarından biridir?
a)
b)
c)
d)
e)

Doğa
Ahlak
Özgürlük
Güzellik
Estetik

2) Aşağıdakilerden hangisi temel egemenlik biçimlerinden biri değildir?
a)
b)
c)
d)
e)

Monarşi
Demokrasi
Oligarşi
Bürokrasi
Tiranlık

3) Mülkiyet ve üretim ilişkilerini politik analiz ve eleştirilerinde belirleyici tarzda
kullananlar aşağıdakilerden hangisidir?
a)
b)
c)
d)
e)

Marksistler
Liberaller
Rasyoneller
Romantikler
Demokratlar

4) Kelime anlamıyla ‘tanrı egemenliği’ne işaret eden yönetim biçimi aşağıdakilerden
hangisidir?
a)
b)
c)
d)
e)

Monarşi
Teokrasi
Teknokrasi
Demokrasi
Liberalizm

5) Siyaset felsefesinin öncelikli ve temel ilgi alanı aşağıdakilerden hangisidir?
a)
b)
c)
d)
e)

Devlet
Mutlak
Ahlaki değerler
Doğa yasaları
Bilim
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Cevaplar
1)c , 2)d , 3)a , 4)b , 5)a
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3. SİYASET FELSEFESİNİN DİĞER DİSİPLİNLERLE İLİŞKİSİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

Siyaset Felsefesi ve Ontoloji
Siyaset Felsefesi ve Epistemoloji
Etik ve Hukuk Felsefesi
Tarih Felsefesi ve Beşeri Bilimler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
•
Siyaset felsefesi ile diğer felsefi disiplinler arasında nasıl bir ilişkiden
bahsedilebilir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Siyaset felsefesi ve ontoloji

Kazanım
Siyaset felsefesi ile ontoloji
arasında ne türden bağlantı
ve ilişkiler olduğunu ortaya
koyabilmek.

Siyaset felsefesi ve
epistemoloji

Siyaset felsefesi ve
epistemoloji arasında ne
türden bağlantı ve ilişkiler
olduğunu ortaya koyabilmek.

Etik ve hukuk felsefesi

Siyaset felsefesi ile etik ve
hukuk felsefesi arasında ne
türden bağlantı ve ilişkiler
olduğunu ortaya koyabilmek.

Tarih felsefesi ve beşeri
bilimler

Siyaset felsefesi ile tarih
felsefesi ve beşeri bilimler
arasında ne türden bağlantı
ve ilişkiler olduğunu ortaya
koyabilmek.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği
•
•

Okuma yaparak
Araştırma yaparak

•

Fikir yürüterek

•

Okuma yaparak

•

Araştırma yaparak

•

Fikir yürüterek

•

Okuma yaparak

•

Araştırma yaparak

•

Fikir yürüterek

•

Okuma yaparak

•

Araştırma yaparak

•

Fikir yürüterek
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Anahtar Kavramlar
•

Ontoloji

•
•

Epistemoloji
Etik

•

Hukuk Felsefesi

•

Tarih Felsefsi

•

Beşeri Bilimler
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Giriş
Siyaset felsefesine dair tartışmalar, felsefi düşüncenin en temel ve genel çerçevesini
oluşturan ontoloji (varlık felsefesi) ve epistemolojiden (bilgi felsefesi) soyutlanarak
derinlemesine kavranamaz. Temel bir felsefe disiplini olarak ontoloji, genel olarak varlığa ve
özel olarak insan varlığına dair terminolojisiyle, insana özgü bir faaliyet olarak siyasetin
anlaşılmasına zemin oluşturur. Epistemoloji ise, insanı insan yapan bilgi ve düşünme
süreçlerine dair tartışmalarıyla, siyaset olgusunun felsefi bir düzlemde ele alınmasına
kavramsal bir derinlik katar. Bu bağlamda Rasyonalizm, Empirizm, Pozitivizm ve
Pragmatizm önem taşır.
Etik, yani ahlak felsefesi ve hukuk felsefesi ise, siyasal gerçeklik ve siyaset
felsefesiyle yakından ilgilidirler. Genel bir düzlemde insan iradesi ve davranışları açısından,
iyi ve kötüyü anlaşılır kılmaya çalışan ahlak felsefesi, siyasal irade ve davranışları konu
edinen siyaset felsefesinin dolaysız zeminidir. Hukuk felsefesi ise, siyasal iktidarın ahlaki ilke
ve normlar çerçevesinde düzenlenmesine işaret eden hukuku ele alır. Bu bağlamda siyaset
felsefesi için, önemli bir referans noktasıdır.
Tarih felsefesi, tarihsel bir olgu olarak siyaseti konu edinen siyaset felsefesiyle
yakından ilgilidir. İnsanın neden tarihsel bir değişim ve dönüşüm sürecine tabi olduğu ve
neden yalnızca bir doğa varlığı olmadığı sorusu, yalnızca tarih felsefesinin değil siyaset
felsefesinin de bir konusudur. Tüm beşeri ya da insani bilimler de, insan gerçekliğini çeşitli
yönlerden ele alıp inceledikleri için, siyasetin özüne dair felsefi tartışmalara zengin ve
ayrıntılı bir malzeme sunarlar.
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3.1. Siyaset Felsefesi ve Ontoloji
Genel olarak varlığın ve bu bağlamda insan varlığının temel niteliklerini saptamak,
evrensel ve zorunlu özelliklerine odaklanmak, felsefi düşünüş bağlamında ontoloji (varlık
felsefesi) disiplinin içeriğini oluşturur. Ontolojik açıdan insanı ve onun tarihsel var oluşunu
anlamak, siyaset olgusunu anlamak için zorunlu bir başlangıç zeminidir. Varlık problemlerine
ve dolayısıyla insanın var oluşuna bütüncül bir bakış edinmek için, ontoloji, yani varlık
felsefesine dair tartışmalara bakmak gereklidir. Bu gereklilik, felsefe tarihinin evrensel var
oluşa dair bize sunabileceği kavrayış olanaklarına erişebilmekle ilgilidir. Felsefe tarihindeki
ontolojik tartışmalarda idealist ve materyalist bakış açılarının ön plana çıktığını görmekteyiz.
Bu ontolojik tartışmaların siyaset felsefesine dair tartışmaları etkilememesi düşünülemez.
Örneğin tüm siyasal kurumlaşmaların özeti olan devletin oluşumuna ve özüne dair bir
tartışmada, idealist ve materyalist bir perspektif benimsenebilir. İdealist bir felsefi söylem
açısından, devletin ideal formu ve yapısına ilişkin bazı spekülatif belirlemeler ön plana
çıkabilir. Buna karşın materyalist bir söylem devlet olgusunun doğal ve tarihsel oluşum
sürecine odaklanabilir. Kuşkusuz içerik ve biçim açısından idealist ve materyalist perspektif
zaman içinde birbirine yaklaşabilir ya da uzaklaşabilir. Yine de temel yönelimler açısından
idealist ve materyalist felsefi geleneklere özgü bazı belirleyici ve tipik ayrım noktaları
olacaktır.
Felsefe tarihi bağlamında idealist gelenek ağırlıklı olarak, devlet dahil tüm politik
gerçekliğe ideal, evrensel ve zorunlu bazı ilke ve kavramlar ışığında yaklaşırken, materyalist
gelenek yine ağırlıklı olarak maddi, tikel ve olumsal bir düzlemden hareketle politik
gerçekliği yorumlamaya çalışır. Siyasal tartışmalar bağlamında hangi filozofların ve siyasal
düşünürlerin hangi ontolojik perspektife yakın durdukları, kitabımız boyunca değineceğimiz
ayrı bir dikkat ve tartışmanın konusudur. Son kertede ontolojik kavrayış ve içgörünün, politik
analizlerde çok önemli bir yeri olduğu unutulmamalıdır. Örneğin Platon, Hobbes, Makyavelli,
Hegel ya da Marx’ın politik anlayışlarının ontolojik bağlamda karşılaştırılması ilginç ve
aydınlatıcı olacaktır. Platon ve Hegel’in ağırlıklı olarak idealist, Hobbes, Makyavelli ve
Marks’ın ise yine ağırlıklı olarak materyalist gelenek içinde yer aldıkları söylenebilir.

3.2. Siyaset Felsefesi ve Epistemoloji
Epistemoloji, yani bilgi felsefesi de tıpkı ontoloji gibi siyaset felsefesi ile derin ve
karmaşık ilişkilere sahiptir. İnsan akılsal düşünme yetisi ve bilgi birikimiyle insandır ve
tarihsel bir değişim ve dönüşüm sürecine tabidir. Bu tarihsel gerçekliğin önemli bir bileşeni
olarak siyasetin de, insan düşüncesi ve bilgisini konu edinen felsefe disiplini epistemolojiyle
çok ilgili ve dolayımlı olduğunu gösterir. Bilindiği üzere epistemolojik tartışmalarda başat ve
belirleyici iki yönelim rasyonalizm ve empirizm olarak sıralanabilir. Açıktır ki epistemolojik
açıdan pozitivizm ve pragmatizm de siyaset felsefesine dair tartışmaların özünü etkilerler.
Rasyonalist bir bakış açısıyla siyaset ve tüm siyasi örgütlenmelerin bütünsel yapılanışı olarak
devlet, tıpkı idealist gelenekte olduğu üzere evrensel ve zorunlu belirlenimleriyle
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yakalanmaya çalışılır. Siyaset ve devlet olgusunun tarihsel dışavurumları, birer empirik veri
ve gerçeklik olmanın ötesinde akılsal bir öz taşır. Buna karşın empirik bir bakış açısıyla
siyaset, temel olarak tikel ve göreli bir tarihsel olgu olarak konumlandırılır.
Pozitivizmin toplumsal siyasetin rotasını kendi epistemolojik bakış açısına uygun
olarak, tüm teolojik ve metafizik öğelerden arındırma iddiasındadır. Nasıl ki gerçek ve hakiki
bilginin zemini olgusal gerçeklik ise, doğru bir politik proje de olgusal gerçekliği temel
alarak, tüm teolojik ve metafizik soyutlamalardan uzak durmalıdır. Pragmatist bir bakış
açısının temel ilkesi ise, insan bilgisinde ve dolayısıyla siyasal alanda pratik gerçeklikten ve
toplumsal yarar olgusundan hareketle esnek, göreli ve liberal çözümler üretebilmektir. Siyasal
bir tavır olarak liberalizmin, en çok empirik ve pragmatist gelenekten beslendiği söylenebilir.
Farklı bir açıdan Marksizm’in de, empirik ve pragmatist geleneğe uzak olmadığı
düşünülebilir.

3.3. Etik ve Hukuk Felsefesi
Gerek etik, yani ahlak felsefesi ve gerekse hukuk felsefesi, siyaset felsefesiyle
yakından ilgili olan iki felsefe disiplinidir. Genel olarak insan iradesi ve davranışları açından
iyi ve kötüyü saptamaya çalışan ahlak felsefesi, insan davranışlarını toplumsal düzlemde
kurumsal bir çerçeveye oturtmaya çalışan siyasal irade için de önemli bir referans noktasıdır.
Platon’un insan ruhunu ve ideal devleti benzer bir mantıkla üçe böldüğünü anımsatmak bile,
kendi başına ahlak ve siyaset olguları arasındaki yakın ilgiyi bize gösterir. Açıktır ki insan
için genel olarak neyin iyi ve neyin kötü olduğunu tanımlamak, insanın politik davranışları ve
gerçekliği açısından da neyin iyi ve neyin kötü olduğunu tanımlayabilmenin doğrudan zemini
olacaktır. Bu bağlamda ahlak felsefesine özgü kavram, sorun ve tartışmaların siyaset
felsefesini içerik ve biçim açısından doğrudan etkilediği ve etkilemeye devam edeceği
rahatlıkla söylenebilir.
Hukuk felsefesi yine siyaset felsefesiyle yakından bağlantılı bir diğer felsefe disiplini
ya da alanıdır. Toplumsal bir olgu olarak hukuk, toplumların politik örgütlüğü ve kurumsal
yapısı olarak devletin, normatif ve ilkesel düzlemdeki ifadesi olarak görülebilir. Politik ya da
siyasal bir yapı olarak devlet kurumu, kurumsal bölümlenişini ve yasama, yargı ve yürütme
erklerinin işleyiş prensiplerini kendine özgü tikel ve pozitif hukukuna göre oluşturur. Bu
nedenle hukuk felsefesine dair kavramsal tartışmaların, devlet ve siyaset felsefesine özgü
kavram ve tartışmalardan yalıtılması mümkün değildir.

3.4. Tarih Felsefesi ve Beşeri Bilimler
İnsan tarihsel bir varlıktır. İnsana özgü bir tarihsel olgu olarak siyasetin de, tarihin
neliğine dair felsefi düşünüşten, yani tarih felsefesinden soyutlanması düşünülemez. Aynı
şekilde insan toplumunun tarihsel açıdan dinamik gerçekliğini çeşitli yönleriyle ele alan tüm
felsefe alanları ve beşeri bilimler, siyaset olgusunun özünü yakalamaya çalışan siyaset
felsefesi için vazgeçilmez bir birikim ve malzeme oluştururlar. Yalnızca beşeri ya da
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toplumsal bilimler değil, doğa bilimleri de daha dolaylı olmak üzere, siyasetin özü üzerine
düşünen filozofa malzeme sağlarlar.
Tarih felsefesi, insanın tarihsel bir varlık olmasının temel nedenlerini, genel insanlık
tarihinin seyrini belirleyen ana etkenleri saptamaya çalışır. Düşünen bir hayvan olarak
tanımlanan insanın, yalnızca bir doğa varlığı değil aynı zamanda bir tarih varlığı olduğuna
dair temel bir kavrayış ve perspektif olmadan, hakiki anlamda bir tarih felsefesinden söz
etmek olası değildir. Kimi düşünürler için tarih, insanın tüm düşünsel ve tinsel çabasına
rağmen tikel, göreli ve rastlantısal olayların seyir alanıdır. Kimi düşünürler ise, düşünen
öznenin tarihsel süreçte egemen olan bazı evrensel ve zorunlu ilkelerden hareketle belli bir
kavrayış ve eylemlilik içine girebileceğini düşünür. Empirist, pozitivist ve pragmatist bir
bakış açısı, insanın aklını ve düşünme yetisini olgusal gerçekliğe uygun bir tarzda
kullanmasının tarihsel gelişimin dinamiğini oluşturacağını savunur. Buna karşın rasyonalist
ve idealist bir bakış açısı, tikel olgusal gerçekliği aşan bazı rasyonel ve ideal ilke ve değerlerin
tarihsel açıdan aydınlatıcı rolünden bahsederler.
Beşeri ya da insani bilimler ise insan gerçekliğine çok çeşitli yönlerden yaklaşırlar. Bu
bilimsel yaklaşım biçimleri kendilerine özgü tikel içerikleri bağlamında, insanın tarihsel ve
toplumsal var oluşunu ideal ve normatif ilkelerle yargılamaktan çok, olgusal gerçekliği
saptamamaya çalışırlar. Kuşkusuz tarihsel değer yargılarından tümüyle arınmış bir bilimsel
yaklaşım tarzı, hiçbir zaman tam olarak gerçekleştirilebilecek bir şey değildir. Böyle bir
düşünce daha çok, bilim insanlarını kavrayışlarını sınırlayabilecek önyargılardan
olabildiğince uzaklaştırma hedefiyle dile getirildiği sürece makul olabilir. Psikoloji, sosyoloji,
antropoloji, siyaset bilimi, tarih, iktisat v.d. beşeri bilimlere örnek olarak verilebilir. Örneğin
psikoloji, insan ruhunun temel düzeneklerini, insan davranışlarının nedenlerini araştırır.
İnsanların tüm politik davranışları da bu bağlamda psikolojik bir araştırmanın içeriği olabilir.
Ayrıca genel olarak insan ruhunun ve davranışlarının olgusal analizi, politik davranışların
analizinin genel çerçevesini oluşturur. Aynı şekilde örneğin iktisat bilimi olgusal analizleriyle,
tüm toplumsal ve dolayısıyla politik yaşamın maddi zeminini oluşturan üretim ve tüketim
ilişkilerinin dinamiğini kavramaya çalışır. Kuşkusuz tüm bu bilimsel ve olgusal analizler,
içinde bulunulan toplumun ve tarihsel dönemin tikel ideolojik ve sınıfsal değer yargılarından
tümüyle soyutlanamaz. Yine de ideolojik angajmanlar içerse de beşeri bilimler, belli empirik
ve olgusal verileri hesaba katmak zorundadırlar.
Siyaset felsefesine dair kavram ve tartışmaların, temel felsefe disiplinleri olan ontoloji
ve epistemolojiden soyutlanarak anlaşılması mümkün değildir. Bu bağlamda siyasete ilişkin
kavram ve tartışmaların geliştirilmesi de, ancak ontolojik ve epistemolojik kavram ve
tartışmaların derinliğine inerek sağlanabilir.
Ahlak ve hukuk felsefeleri de, siyasetle iç içe bir gerçekliğe sahip olan ahlak ve hukuk
olgularını ele aldıkları için, siyaset felsefesiyle yakından ilgilidirler.
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Siyaset dâhil insana dair her şey tarihsel bir belirlenim taşıdığı için, siyaset ve tarih
felsefelerindeki tartışmalar birbirlerini besleyen bir seyir izler. Aynı şekilde tüm beşeri
bilimler ve dahası doğa bilimleri, insan ve toplumla ilgili oldukları ölçüde siyaset
felsefesindeki tartışmalar için zengin veri akışını sağlarlar. Bu durum günümüz siyaset
felsefesinin, neden Antik ya da Orta Çağ siyaset felsefelerinden daha karmaşık ve sofistike bir
hal aldığını da açıklar.

47

Uygulamalar
•

Siyaset felsefesinin ontoloji ve epistemoloji ile ilişkisini irdeleyiniz.
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Uygulama Soruları
•
•
Tartışınız.

Siyaset felsefesinin etik ve hukuk felsefesi ile ilişkisi nedir? Tartışınız.
Siyaset felsefesinin tarih felsefesi ve beşeri bilimler ile ilişkisi nedir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Siyaset felsefesine ilişkin tartışmaların temel felsefe disiplinleri olan ontoloji ve
epistemolojiden soyutlanarak anlaşılamayacağını gördük. Siyasete ilişkin kavram ve
tartışmaların ontolojik ve epistemolojik kavram ve tartışmaların derinliğine inerek
gelştirilebileceğini öğrendik.
Ahlak (etik) ve hukuk felsefelerinin de ahlak ve hukuk olgularını ele aldıkları için
siyaset felsefesiyle yakından ilişkili olduklarını ortaya koyduk.
İnsana dair her şey tarihsel bir belirlenim taşıdğından dolayı siyaset ve tarih
felsefelerinin birbirlerini beslediklerini gördük. Aynı şekilde tüm beşeri bilimlerin de insan ve
toplumla ilişkili oldukları için siyaset felsefesiyle de yakın bir ilişki içerisinde olduğunu
ortaya koyduk.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi siyaset felsefesinin ilişkili olduğu felsefe disiplinlerinden
biri değildir?
a) Ontoloji
b) Epistemoloji
c) Etik
d) Romantizm
e) Hukuk
2) Genel olarak varlığa ve özel olarak da insan varlığına dair terminolojisiyle, insana
özgü bir faaliyet olarak siyasetin anlaşılmasına zemin oluşturan felsefi disiplin hangisidir?
a) Estetik
b) Etik
c) Epistemoloji
d) Kozmoloji
e) Ontoloji
3) Epistemolojik açıdan aşağıdakilerden hangisi siyaset felsefesine dair tartışmalarda
etkin değildir?
a) Rasyonalizm
b) Radyolojizm
c) Empirizm
d) Pragmatizm
e) Pozitivizm
4) Siyaset felsefesiyle yakından ilişkili olan ve insan iradesi ile davranışları açısından
iyi ve kötüyü saptamaya çalışan felsefe disiplini hangisisidir?
a) Tarih felsefesi
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b) Varlık felsefesi
c) Ahlak felsefesi
d) Doğa felsefesi
e) Bilgi felsefesi
5) Aşağıdakilerden hangisi siyaset felsefesi ile yakından ilişkili olan beşeri bilimlerden
biri değildir?
a) Tarih
b) Psikoloji
c) Sosyoloji
d) Matematik
e) Antropoloji

Cevaplar
1) d , 2)e , 3)b , 4)c , 5)d
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4. SİYASET FELSEFESİNE DAİR TEMEL AKIM VE
HAREKETLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

Siyasal Yaşamda Evrensel, Tikel ve Bireysel Diyalektiği
Liberal ve Sosyalist Anlayışlar
Muhafazakârlık ve Devrimcilik
Teokratik Yöneliş ve Milliyetçilik
Anarşizm
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
•
Siyasal yaşamda evrensel, tikel ve bireysel diyalektiği hakkında ne
söylenebilir?
•
Siyaset felsefesine dair temel akım ve hareketler nelerdir, kısaca tanımlayınız?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Kazanım

Siyasal yaşamda evrensel,
tikel ve bireysel diyalektiği

Evrensel, tikel ve bireysel
kavramlarıyla siyasete
yönelik bakış açılarının ve
yönemlimlerin genel
çerçevesini çizebilmek.

Liberal ve sosyalist
anlayışlar

İki temel siyasal anlayış ve
yönelim olan liberalizm ve
sosyalizm hakkında genel
bilgi sahibi olabilmek.

Muhafazakârlık ve
devrimcilik

Evrensel, tikel ve bireysel
ilgiler düzleminde
muhafazakârlık ve
devrimcilik hakkında bilgi
sahibi olabilmek.

Teokratik yöneliş ve
milliyetçilik

Evrensel, tikel ve bireysel
ilgiler düzleminde teokartik
yöneliş ve milliyetçilik
hakkında bilgi sahibi
olabilmek.

Anarşizm

Evrensel, tikel ve bireysel
ilgiler düzleminde anarşizm
hakkında bilgi sahibi
olabilmek.

•

Okuma yaparak

•

Araştırma yaparak

•

Fikir yürüterek

•

Okuma yaparak

•

Araştırma yaparak

•

Fikir yürüterek

•

Okuma yaparak

•

Araştırma yaparak

•

Fikir yürüterek

•

Okuma yaparak

•
•

Araştırma yaparak
Fikir yürüterek

•

Okuma yaparak

•
•

Araştırma yaparak
Fikir yürüterek
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Anahtar Kavramlar
•

Evrensel

•
•

Tikel
Tekil

•

Temel siyasi akımlar
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Giriş
Siyaset felsefesine dair temel akım ve hareketler başlığını taşıyan bu dördüncü
bölümde, ilk olarak felsefeye özgü bir terminolojiyle, evrensel, tikel ve bireysel kavramlarıyla
siyasete olası bakış açıları ve yönelimlerin genel bir çerçevesi çizilmeye çalışılmıştır.
Bu genel çerçeve içinde ilkin liberal ve sosyalist anlayışlar ele alınmıştır. Liberalizm
ve sosyalizm bilindiği üzere, iki temel siyasal anlayış ve yönelimdir. Siyaset felsefesinde
sosyalist anlayış, ağırlıklı olarak Marksist bir zeminde belirleyici olmuştur.
Bu bölüm bağlamında ayrıca muhafazakârlık, devrimcilik, teokratik yönelişler,
milliyetçilik, anarşizm gibi günümüz siyasetinin temel bazı anlayış ve akımları, felsefi
terminoloji açısından kısaca ele alınmıştır. Evrensel, tikel ve bireysel ilgiler düzleminde bu
söz konusu politik yönelimler ve hareketler yorumlanmıştır.
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4.1. Siyasal Yaşamda Evrensel, Tikel ve Bireysel Diyalektiği
Toplumsal yaşamın ve dolayısıyla belli bir güç ve iktidar çerçevesinde örgütlenmiş
siyasal yaşamın, evrensel, tikel ve bireysel denilebilecek irade ve güçlerin çokluğunu
dışlayarak var olması olanaklı değildir. Böylesine çoklu ve dinamik bir toplumsal yapıyı
baskılayıp inkâr eden bir iktidar zihniyeti, kendi edimsel var oluşunun rasyonalitesini zaman
içinde eritecektir. İktidarın gücü çevresinde kurumsallaşmış toplumun birliği, yani devletin
birliği toplumsal yaşama özgü çoğulcu dinamik yapıyı bastırarak değil, akılsal bir çerçevede
sisteme katarak kalıcı olabilir.
Karmaşık bir örgütlenme olarak devletin birliği, kendisine tabi olan halkın birliğinden
ayrı düşünülemez. Tarihsel ve coğrafi açıdan tikel bir devletin birliği ve kalıcılığı, kendisini
rasyonel bir zeminde var eden maddi ve manevi koşulların devamına bağlıdır. Toplumsal ve
insani bir örgütlenme olarak tikel bir devlet, doğal ve zorunlu bir varoluşa değil insani
ihtiyaçlarla biçimlenen normatif ve göreli bir var oluşa sahiptir. Tikel bir kurumlaşma olarak
değil de insanlık tarihi bağlamında genel bir örgütsel yapı olarak devletin ve siyaset
kurumunun, tarihsel süreç bağlamında zorunlu olup olmadığı başka bir tartışmanın
konusudur. Bilindiği gibi bu politik tartışmada anarşist ve komünistler son kertede devlet
kurumunu olumsuzlarken, liberal ve muhafazakâr gelenek başta olmak üzere diğer politik
anlayışlar, genel olarak devleti olumlar ve toplumsal yaşam için zorunlu görürler. Devletin
özü ve mahiyetine dair bu tartışma, aynı zamanda devlet dışında siyasal bir yaşamın ya da
daha doğrusu insani bir yaşamın ve birlikteliğin olanağı üzerine bir tartışmadır.
Siyasal bir yapı olarak tikel bir devlete içkin olabilecek evrensel değerlerin, evrensel
bir insan doğasına ya da genel geçer bazı normlara dayandırılabileceği söylenebilir. Evrensel
insani normlara dair savların bazı doğal referans noktaları olabileceği gibi, evrensel bir insan
doğasına dair söylemlerin de bazı tarihsel normlarla biçimlendirildiği söylenebilir. Toplumsal
ve siyasal bağlamda, olan ve olması gerekeni, maddi ve manevi gerçekliği tümüyle
birbirinden yalıtmak olanaksızdır. Bu gerçeklik alanlarını birbirinden tümüyle yalıtmak ya da
birbirine indirgemek, çoğu kez içinden çıkılmaz teorik ve pratik sorunlara yol açar.
Tikel ve bireysel ilgi ve yönelişler, siyasal bir yapı içinde çoğunluğu, çeşitliliği ve bu
anlamda toplumsal dinamizmi oluştururlar. Bir devletin kendi gücü ve iktidarına tabi tüm
insanlara genel bir tarzda hitap etmesi, onun politik ve hukuki meşruiyeti için zorunludur.
Burada açıktır ki ‘genellik’, insan doğasına özgü tarih-üstü bir evrensellik değil, politik ve
hukuki bir kapsayıcılıktır. Özellikle modern ve demokratik bir devlet, kendi yurttaşlarının
genel ve vazgeçilmez gördüğü hak ve sorumluluklarını açık bir hukuki çerçeve içinde dışavurmak zorundadır. Bu bağlamda ‘genellik’, ‘çoğunluk’ ilkesi ve kavramından da dikkatlice
ayrılır. Demokratik oylama ve seçim bağlamında çoğunluğun iradesi, evrensel ya da genel
geçer olduğu düşünülen temel hak ve sorumluluklara dokunmamalıdır. Bu politik problem
Platon’un da ayrımına varıp çözmeye çalıştığı bir problemdi. Tüm Platoncu idealizm, ideal ve
evrensel ilke ve kavramların, çoğunluğun keyfi iradesine aşkın niteliği üzerinde
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biçimlenmişti. Bu anlamda Platon için evrensellik, toplumun geneli için ve çoğunluk
iradesinden bağımsız olarak doğru olandır.
Açıktır ki günümüz siyasal gerçekliğinin teorik ve pratik açıdan belirleyici liberal
iklimi bağlamında, çoğunluğun demokratik iradesinin aşkın bir ideal ve evrensel bir akılsallık
içinde yadsınması verimsiz bir çaba gibi durmaktadır.

4.2. Liberal ve Sosyalist Anlayışlar
Siyasal yaşam bağlamında liberalizm, tikel ve bireysel ilgileri aşan evrensel bir politik
duruşa, eleştirel ve mesafeli yaklaşıma sahiptir. Liberalizm genel olarak modern toplumsal
kültüre özgü siyasal bir anlayıştır. Liberalizm kapitalist sınıfın ve bu tikel sınıfın ilgileri
bağlamında örgütlenmiş politik yapı ve devletlerin, bir savunusu ve ideolojisi olarak
görülebilir. Modernizm ile birlikte bireysel öznelliğin ön plana çıkması, kapitalist üretim
ilişkileriyle özel mülkiyetin toplumsal ve politik yaşam için belirleyici bir konuma
yükselmesi, hem politik ve hem de ekonomik alanda sınıfsal ve bireysel ilgileri, tikel ve tekil
iradeleri temele alan liberalizmi güçlü ve belirleyici kılmıştır. Liberalizmin toplum dizaynında
ve politik duruşunda etkin olan kavram bireysel ve sınıfsal özgürlük vurgusudur. Bireysel ve
sınıfsal özgürlüğün dinamiği, toplumsal gelişim ve refahın özünü oluşturacaktır. Özel
mülkiyet toplumsal özgürlüğün ve dinamik rekabetin zeminidir.
Sosyalizm liberalizmin aksine siyasal yaşamın rasyonel ve meşru zemini açısından
önceliği tikel ilgilere ve bireysel özgürlüğe değil, toplumsal açıdan genel ilgiler ve eşitliğe
verir. Toplumsal eşitlik ve bu bağlamda gelir dağılımında gözetilen adalet, sosyalist ve sosyal
demokrat hareketin temel ilkelerindendir. Sosyalist hareket içinden ortaya çıkan sosyal
demokrasi için, gelir dağılımı ve sosyal eşitliği tümüyle göz ardı etmeyen politik bir
örgütlenme içinde özel mülkiyet kabul edilebilir bir şeydir. Buna karşın klasik sosyalist
anlayış çerçevesinde asıl vurgu, toplumsal mülkiyet ve bu bağlamda sağlanacağı düşünülen
toplumsal eşitlik ve adalet üzerinedir. Sosyal demokrasinin, liberal ve sosyalist anlayışın bir
sentezi olduğu söylenebilir.
Liberalizm ve sosyalizm arasındaki tartışmanın temel ekseninin özel mülkiyet olduğu
söylenebilir. Liberalizm özel mülkiyetin vazgeçilmez bir hak olarak toplumsal yaşamı ayakta
tutup canlandıran yönüne işaret etmektedir. Özel mülkiyeti yadsıyan ve aşan ortak bir
mülkiyet zemininde kurumsallaşmış bir toplum, hantal ve bürokratlaşmış bir devlet
örgütlenmesine yol açacaktır. Özel ve kişisel mülkiyet temelinde ortaya çıkabilecek insanlar
arası rekabet ve çalışma arzusu, toplumdaki üretim ve tüketim döngüsünü canlandırıp
geliştirecektir. Buna karşın sosyalist anlayış ve gelenek, özel mülkiyet ve bu mülkiyet
üzerinde biçimlenen rekabet ve çalışma ortamının, insani ve verimli olmaktan çok barbarca ve
yıkıcı olduğunu dile getirir. Ortaklaşa bir yaşam ve gelecek beklentisinin, insanları daha
verimli, yaratıcı ve mutlu kılacağı savunulur.
Günümüz siyasal gerçekliğine baktığımızda, liberal anlayış ve gelenek çerçevesinde
mevcut Batı demokrasilerinin küresel ölçekteki baskın konumlarını görmekteyiz. Buna karşın
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genel olarak reel sosyalizm denemelerinin başarısızlığından ve hatta çöküşünden söz
edebiliriz. Bu liberal teorinin insanın politik gerçekliğine dair daha derin bir kavrayışa sahip
olduğu anlamına gelebilir. Yine de liberal anlayışla yönetildiği düşünülen devletlerin ve genel
olarak küresel ölçekte tüm devletlerin yaşadıkları devasa sorunlar, liberal anlayışın siyaset
felsefesi açısından çok ciddi eleştirilere tabi tutulması gerektiğini göstermektedir.

4.3. Muhafazakârlık ve Devrimcilik
Muhafazakârlık, geçmişten bu yana gelen maddi ve manevi toplumsal değerleri
koruma ve sürdürme çabası olarak anlaşılabilir. Kuşkusuz bu toplumsal değer ve kazanımları
koruma ve sürdürme çabası, bütünsel ya da tikel bir tarzda ileri sürülebilir. Toplumsal
değişime karşı bütünsel bir direnç, tepkisel ve totaliter bir tutuma dönüşebilir. Tikel ve seçici
bir muhafazakârlık her politik anlayışta görülebilir ve makul karşılanabilir. Toplumların
tarihinde yüzyılların birikimiyle oluşmuş iyi ve korunması gereken değerler olduğu gibi,
olumsuzlanması ya da iyileştirilmesi gereken değerler de olabilir. Politik bir anlayış ve
yönelim olarak muhafazakârlığın, reel politik durumdan hoşnut iktidar sahiplerine özgü bir
yanı olduğu söylenebilir. Politik iktidarın ve onun getirdiği kazanımların korunması
anlaşılabilir bir dürtü ve irade olarak karşımıza çıkar. Muhafazakârlık muhalefetin ve
iktidardan düşmüş sınıf ve grupların da bir özelliği olabilir. Bu bağlamda Fransız Devrimi
sırasındaki Jakoben Devrimci Terör karşısında eski aristokrat sınıfın, muhafazakâr özlemlere
sahip olduğu rahatlıkla söylenebilir.
Muhafazakârlıktan farklı olarak devrimcilik, Fransız Devrimi’yle belirginleşip ortaya
çıkmış olan politik bir anlayıştır. Kuşkusuz toplumsal yaşam ve ilişkilerde radikal, yani
köktenci ve sistemli değişimlerin gerekliliğini savunan devrimci anlayış ve yönelişler, tarihin
her döneminde farklı biçim ve içeriklerle ortaya çıkmışlardır. Fakat ilkin Fransız Devrimi ve
onun zeminini oluşturan modern ve aydınlanmacı düşünceyle birlikte, tarihsel geçmişe
yönelik köktenci eleştiriler ve olumsuzlamalar felsefi ve politik bir söylemin olgunluğuna
kavuşmuştur. Siyasal alanda bütünsel devrimci söylem, modern ve aydınlanmacı düşüncenin
eleştirisiyle birlikte gözden düşmeye ve mevzi kaybetmeye başlamıştır. Reel sosyalizm
deneyimin başarısızlığı, Batı dünyasını derinden sarsan iki büyük dünya savaşının etkisiyle
oluşan post-modern politik kültür ortamı, modern ve aydınlanmacı bir perspektif üzerinde
biçimlenen devrimci politik söyleme uygun görünmemektedir. Siyasal iktidarı tümüyle
devirip alt etmeyi hedeflemeden, kapitalist liberal sistem içinde bazı iyileştirmeler ve
dönüşümler öngören reformist ve evrimci politik anlayışlar, günümüz toplumsal gerçekliğinde
daha meşru ve makul görünmektedir. Küresel kapitalist sistem tarafından mağdur edilen ve
dışlanan halkların radikal öfkesiyle örgütlenen politik grupların bir kısmının, daha dinsel ve
teokratik bir anlayışa sahip oldukları görülmektedir. Bu liberal kapitalizmin modernizm
projesine ve onun yol açtığı devasa sorunlara, iktidardan dışlananların modern-öncesi totaliter
bir muhafazakârlıkla karşı durma çabası gibi görünmektedir.

61

4.4. Teokratik Yöneliş ve Milliyetçilik
Dinsel değerlerin toplumsal yaşam için önemini vurgulayan bazı muhafazakâr ve sağ
politik anlayışların varlığı aşikârdır. Dinsel değerleri politik söylemlerine yediren liberal ve
muhafazakâr örgütlenmelerin birçoğu, laik ve seküler bir çizgide var olup demokratik
süreçlere katılırlar. Teokratik bir devlet özlemiyle liberal demokratik değerlere karşı duran
gruplar ise, laik ve seküler politik anlayışları köktenci bir tarzda mahkûm etmektedirler. Batı
liberalizmi ve Marksizminin, modern ve aydınlanmacı politik projelerini pre-modern ve
teokratik bir söylemle mahkûm etmek, kendi içinde ciddi sorunlar taşımaktadır. Marksizm,
liberalizmin ve bu anlayış içinde biçimlenmiş olan kapitalist toplumun yol açtığı sorunların,
içerden yani modern ve aydınlanmacı düşünceye tümüyle aykırı olmayan bir eleştirisi olarak
ortaya çıkmıştı. Teokratik bir devlet özlemiyle yola çıkan radikal dinsel örgütlenmeler ise,
modernitenin ve aydınlanmanın günümüz dünyası ve insanı için getirmiş olabileceği olumlu
değer ve kazanımları göz ardı etme tehlikesiyle karşı karşıya kalırlar. Modernitenin, yarattığı
sorunların yanında, bazı olumlu değerlere de sahip olduğu söylenebilir. Modern öncesi
geleneksel bir toplum özlemi, eğer modern dünyanın gücünü, karmaşıklığını ve zenginliğini
göz ardı ederse, her türlü manipülasyona açık ve donanımsız politik örgütlenmelere dönüşme
riski taşır. Tarih geçmiş değerleri ve değişim aşamalarını totaliter bir şekilde yadsıyan
hareketlerin başarısızlığına tanıklık etmiştir.
Milliyetçilik, tikel bir hedef etrafında örgütlenmiş politik bir hareket olarak, küresel
kapitalizme ve liberal siyasal anlayışa uyumlu ya da uyumsuz görünebilen bir duruş
sergilemektedir. Günümüz dünyasında global sisteme entegre olmamış ulusal devletler istisna
oluşturmaktadırlar. Siyasal, kültürel ve ekonomik olarak, dünya ölçeğinde etkileşim ve
iletişim çok artmış ve yoğunlaşmış durumdadır. Milliyetçilik politik bir anlayış ve hareket
olarak iki dinamik üzerinde biçimlenebilir; bir milletin vazgeçilmez haklarının ve kendi
kaderinin sahibi olduğunun savunusu ya da bir milletin üstünlüğünün ve başka milletler
üzerindeki egemenliğin savunusu. Açıktır ki iki yaklaşım biçimi milliyetçi söylemin içeriğini
belirgin bir tarzda etkileyecektir. Genel olarak etnik ve dinsel aidiyeti temel alan siyasal
örgütlenmeler gibi, milliyetçilik de toplumsal bir proje olarak hiçbir zaman evrensel bir
politik söylem ve anlayışın boşluğunu dolduramaz. Milliyetçilik ideal ve evrensel bir ilkeden
önce, reel politik bir sorundan, tikel ve göreli bir milletin olgusal gerçekliğinden güç alır.
Post-modern felsefenin söylemiyle dile getirirsek; dinsel ve etnik temelli politik
örgütlenmeler, tikelin, ötekiliğin, başkalığın indirgenemezliğine ve orijinalliğine odaklanırlar.
Oysa geleneksel ve modern felsefi söylem açısından asıl başlangıç ve orijin, varlık olarak
varlık ya da sonsuz evrenin kendisidir. Ancak bu temel üzerinden evrensel bir insan idesi
geliştirilir.
Burada politik açıdan asıl önemli nokta, tikel ayrımların yadsınamaz gerçekliği ve
evrensel bütün içindeki diyalektik etkileşimleridir. Ne tikel ayrımları soyut bir evrensellik
62

zeminde yadsımak ve ne de ayrımları mutlak kabul edip evrensel ortaklık ve etkileşimi
yadsımak felsefi açıdan doğru bir tutum olacaktır.

4.5. Anarşizm
Anarşizm, otoritenin, hiyerarşinin ve devletin olmadığı bir toplum özlemini dile
getiren siyasal anlayışların genel adıdır. Bireyin tikel devlet örgütlenmesi karşısındaki
vazgeçilmez haklarına odaklanan anarşist anlayış, otoritelerin özel ve kamusal alandaki olası
olumsuz etkilerine odaklanan bir perspektifi derinlemesine işlemeye çalışmıştır. Bireysel
öznenin özgürlüğü ve tinsel yaratıcılığı, toplumdaki siyasal örgütlenme altında
kötürümleşmekte ve baskı altına alınmaktadır. Siyasal iktidar bireyleri yalnızca
biçimlendirmemekte, aynı zamanda adeta ‘iktidarsızlaştırmakta’ ve yaşam enerjilerini
emmektedir. Anarşizm, Batı’nın liberal kapitalist dünyasında başat bir siyasal anlayışı temsil
etmemekle birlikte, tıpkı Marksizm gibi liberal dünyayı pedagojik ve politik açıdan eleştiren
ve uyaran bir işleve sahip olmuştur. Genel olarak uygulanması zor ve ütopik olduğu sıkça dile
getirilen projeleriyle Anarşizmin önemli temsilcilerinden bazıları, Pierre Joseph Proudhon,
Henry David Thoreau, Peter Kropotkin ve Mikhail Bakunin olarak sıralanabilir.
Kavramsal açıdan yoğun bu bölümün temel sonuçlarından biri, felsefeye özgü
kavramlar olarak, ‘evrensel’, ‘tikel’ ve ‘bireysel’in siyasal gerçekliği anlamak ve yorumlamak
açısından önemidir. Bütün felsefe tarihi boyunca siyasetin özüne ve neliğine dair
tartışmaların, şu ya da bu tarzda bu söz konusu kavramların ağırlığını taşıdıkları söylenebilir.
İster tikel ve bireysel ilgileri ve yönelimleri temel alan liberalizm ve isterse evrensel
ve ortak ilgilere odaklanan sosyalizm olsun, tüm siyasal anlayış ve hareketler, bu söz konusu
kavramlar çerçevesinde daha anlaşılır görünmektedirler.
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Uygulamalar
•
yapınız.

Siyaset felsefesine dair temel akım ve hareketlerle ilgili okuma ve araştırma
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Uygulama Soruları
•
Siyasal yaşam bağlamında liberalizm ve sosyalizm hakkında ne
söylenebilir? Araştırınız.

•

Evrensel, tikel ve tekil kavramları siyaset felsefesi alanında nasıl
bir belirleyiciliğe sahiptirler? Araştırınız.

•

Muhafazakârlık ve devrimcilik ile teokratik yöneliş ve
milliyetçiliği siyaset felsefesi bağlamında karşılaştırınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde felsefeye özgü kavramlar olarak ‘evrensel’, ‘tikel’ ve ‘bireysel’in siyasal
gerçekliği anlama ve yorumlamadaki önemi hakkında bilgi sahibi olduk. Evrensel, tikel ve
bireysel kavramları çerçevesinde temel siyasi akım ve hareketleri tanımladık.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi temel siyasi anlayış ve yönelimlerden biridir?
a) Klasizm
b) Septisizm
c) Liberalizm
d) Stoisizm
e) Empirizm
2) Aşağıdakilerden hangisi günümüz siyasetinin temel anlayış ve akımlarından biri
değildir?
a) Dogmatizm
b) Milliyetçilik
c) Anarşizm
d) Muhafazakârlık
e) Sosyalizm
3) Aşağıdakilerin hangisi ile birlikte tarihsel geçmişe yönelik köktenci eleştiriler ve
olumsuzlamalar felsefi ve politik söylemin olgunluğuna kavuşmuştur?
a) İngiliz Devrimi
b) Fransız Devrimi
c) Hint Devrimi
d) Portekiz Devrimi
e) Japon Devrimi
4) Dinsel değerlerin toplumsal yaşam için önemini vurgulayan yöneliş aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Demokratik
b) Septik
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c)Teknokratik
d) Sosyalist
e) Teokratik
5) Tikel ve bireysel ilgileri aşan evrensel bir politik duruşa eleştirel yaklaşan siyasal
anlayış aşağıdakilerden hangisidir?
a) Muhafazakârlık
b) Teokrasi
c) Liberalizm
d) Milliyetçilik
e) Oligarşi

Cevaplar
1) c , 2) a, 3)b , 4)e , 5)c
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5. SOFİSTLER, SOKRATES VE SONRASI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.1.
5.2.
5.3.

Sofistler
Sokrates
Sokrates Sonrası
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
•
Sofistlerin tikel ve göreli, Sokrates’in ise evrensel ve zorunlu yargıya odaklı
perspektifleri siyaset anlayışlarını nasıl etkilemiştir
•
Sokrates sonrası okulların siyasete yaklaşımlarını nasıl tanımlayabiliriz?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Sofistler

Sofistlerin siyaset anlayışını
ortaya koyabilmek.

Sokrates

Sokrates’in siyaset anlayışını
ortaya koyabilmek.

Sokrates Sonrası

Sokrates sonrası okulların
siyaset anlayışını ortaya
koyabilmek.

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği
•

Okuma yaparak

•
•

Araştırma yaparak
Fikir yürüterek

•
•

Okuma yaparak
Araştırma yaparak

•

Fikir yürüterek

•

Okuma yaparak

•

Araştırma yaparak

•

Fikir yürüterek
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Anahtar Kavramlar
•

Sokrates

•
•

Sofistler
Sokrates Sonrası
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Giriş
Siyaset felsefesi dersinin bu beşinci bölümünde, Antik felsefe açısından insan ve
toplum merkezli düşüncenin başlatıcısı olan Sofistler ve Sokrates ele alınmıştır. Sofistlerin
tikel ve göreli ve Sokrates’in evrensel ve zorunlu yargıya odaklı perspektifleri, kuşkusuz etik
ve politik yönelimlerini de belirlemiştir.
Siyaset felsefesi bağlamında felsefi duruşları kısaca özetlenen Sofistler ve
Sokrates’ten sonra, Kinizm ve Stoacılık, Kireneliler ve Epikurosçuluk gibi Sokrates-sonrası
felsefe geleneklerine değinilmiştir. Toplumsal yaşama ve dolayısıyla siyasal yaşama yönelik
kayıtsız ya da hedonist duruşlarıyla tüm bu felsefi hareketler, Sokrates’in trajik sonuyla
dolayımlıdırlar. Son olarak bu gruplara Septikler de eklenebilir. Kayıtsızlık, hedonizm ya da
şüphecilik, yalnızca felsefi değil siyasal düşünceyi de biçimlendirirler.
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5.1. Sofistler
Sofistlerin toplumsal bir olgu olarak siyasete yaklaşımları ikili bir karakter içerir.
Sofistlerden bazıları insanların normatif ve yapay yasalara ve kurumlara göre değil doğaya
uygun yaşamaları gerektiğini savunurlar. Devlet dâhil tüm ahlaki ve politik örgütlenmelere
eleştirel yaklaşımla, Thrasymakhos’un Platon’un Devlet diyalogunda dile getirdiği gibi
‘iyinin ve adaletin güçlünün işine gelen olduğunu’ savunurlar. Gücün ve iktidarın
sınırlanmasının hiçbir evrensel ve zorunlu zemini olamaz. İnsanların iyilik ve adaletleri
güçleri ve iktidarları oranındadır. Bireysel irade ve keyfiyeti, bireyin ilgi ve çıkarlarını
sınırlayabilecek, tüm evrensel ve zorunlu iyilik ve adalet söylemleri temelsizdir. Öte yandan
Protagoras ve Gorgias başta olmak üzere, algıyı insan bilgisinin temeli olarak görüp kişisel
kanı ve görüşleri tüm ahlaki ve politik yargı ve davranışların nedeni olarak konumlayan
Sofistler, Antik demokrasiyle uyumlu bir söyleme sahiptirler. Köle emeği üzerine dayanan
demokraside politik sözü olabilecek her özgür yurttaş, devletin eşit ve saygıdeğer bir üyesidir.
Retorik, özgür bireylerin politik karar süreçlerine etkin olarak katılabilmesinin en
işlevsel yoludur. Bireysel ve tikel yargı ve kararları aşan ve evrensel ve zorunlu bir tarzda
belirleyici olan, politik bir yargı ve karar söz konusu olamaz. Tikellik ve görelilik, yalnızca
ontolojik ya da epistemolojik değil, aynı zamanda etik ve politik gerçekliğin temel özelliğidir.

5.2. Sokrates
Sokrates’in politik yaşamdaki rolü, Atina Devleti ve demokrasisiyle uyumlu görünen
Sofistlerin bu tikel ve göreli dünya görüşleriyle gerilimli ilişkiyle biçimlenir. Her türlü tikel
ve göreli ilgi ve çıkarın hizmetine sunulabilecek retorik değil, bilgelik sevgisi, yani felsefe
yaşamı anlamlandırabilir. Sokrates evrensel ve zorunlu tanım arayışlarıyla, tikel ve göreli kanı
ve yargıları ve bu yargılar üzerinde biçimlenen bir politik dünyayı rahatsız etmiştir.
Demokrasi çoğunluğun oyuna dayalı kararlar alırken, Sokrates hiçbir kararın ve yargının
yalnızca çoğunluğun onayına sunulduğu için doğru olamayacağını dile getirmekteydi. Bin
aptalın ve cahilin yanlış yargısıyla bilge birinin doğru yargısı aynı değerde görülemezdi. Bu
eleştirel ve düşündürücü Sokratik çıkış, Antik demokrasinin temelini oluşturan aristokratların
akılsal düzlemde karşılamakta zorlandıkları bir soruna dönüşmüş olmalıdır. Demokratik
yönetim bağlamında alınan yanlış kararların öğretici ve geliştirici olabileceğine dair makul bir
yanıt, doğruluk ve yanlışlığın tasarımsal ve mutlak ayrımıyla gölgelenmiş olmalıdır.
Sokrates ve en önemli öğrencisi Platon doğruluğun yanlışlıktan, evrenselin tikel ve
bireysel olandan, zorunlu ve bağlayıcı olanın göreli ve uzlaşmaya dayalı olandan ayrımlarını
radikal ve keskin bir tarzda belirleme yoluna gitmişlerdir. Ahlaki ve politik düşünce ve
davranışları bu radikal ve keskin ayrımların gölgesinde biçimlenmiştir.
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5.3. Sokrates Sonrası
Sokrates’in Atina demokrasisi tarafından idama mahkûm edilmesi ve trajik sonu,
Sokrates sonrası felsefenin niteliği ve yönünü de belirlemiştir. Bu söz konusu trajik son,
filozoflarda toplumsal ve politik yaşama belli bir tepki ve küskünlükle biçimlenen anlam
arayışlarına yol açmıştır. Politik, diğer bir deyişle siyasal açıdan bu yenilgi ve yılgınlık
atmosferinden, kendilerini Sokrates’in mirasçıları olarak gören birçok felsefi anlayış ortaya
çıkmıştır. Antik felsefenin iki büyük temsilcisi Platon ve Aristoteles’i ayrı bir başlık altında
ele alacağımız için, bu bölümde Sokrates sonrası felsefenin diğer akım ve temsilcilerin politik
anlayışlarına kısaca değineceğiz.
En önemli temsilcileri Antisthenes ve Diogenes olan Kinizm için, toplumsal ve politik
yaşamdan uzak ve sade bir yaşam, en anlamlı ve erdemli yaşamdır. Toplumsal ilişkilerden ve
sağlayabileceği konfordan ve bu bağlamda politik iktidardan bağımsızlık, hakiki anlamda iyi
ve erdemli bir yaşamın vazgeçilmez koşullarıdır. Topluma, aileye ve devlete dayalı bir güven
ve konfor arayışı, bireyin erdemli ve mutlu bir yaşam için gereksinim duyacağı bağımsızlık ve
kendine güveni yok ederler. Kişinin kendisini başkalarına bağımlı ve ikiyüzlü kılan isteklerini
denetleyebilmesi, dünyayı dönüştürmekten çok kendisini geliştirmesi gerekir. ‘Bir lokma bir
hırka’ ilkesine uygun olarak sade bir yaşam, bizi toplumsal ve politik ihtiras ve arzulardan
uzak tutacaktır. Kinik Diogenes’e atfedilen ve Büyük İskender’e söylemiş olduğu rivayet
edilen ‘gölge etme başka ihsan istemem’ sözü de, Kinizm ruhuna uygun düşmektedir.
Kinizmden etkilenmiş daha sonraki bir felsefe okulu ise Stoacılık’tır. Çeşitli
dönemlere ayrılan Stoacılık’ta toplumsal ve politik yaşamdan bağımsızlıktan çok kayıtsızlık
vurgusu vardır. Her türden haz ve acıya, güçlü istek ve tutkuya mesafeli yaklaşmak kaydıyla,
toplumsal ve politik ilişkilere dâhil olmak olumlanabilir. Dünyevi ve toplumsal hazların,
politik makamların kölesi olmadan, siyasal yaşama katılmanın bir mazuru yoktur. Stoacılar
milli duygulara ve milletler arası ayrımlara da ilgisiz ve kayıtsızdırlar. Kozmopolit bir politik
anlayışa uygun olarak, ‘dünya vatandaşlığı’ ilkesini savunurlar. Onlar açısından dinsel ve
etnik ayrımlar, politik güç ve makamlardan çok, kişisel erdemler ve bireyler arasındaki
dostluklar mutlu ve huzurlu bir yaşamın zemini olabilir. Dünya Tanrı tarafından yaratıldığı ve
bu bağlamda belli bir akılsallık taşıdığı için, dünyayı değiştirmekten çok bireyin kendisini
değiştirmesi daha önemlidir. Çoğu kez dünyaya müdahâle etmekte ve istediğimiz yönde
değiştirmekte zorlanırız. Oysaki olanı olduğu gibi kabul etmek ve kayıtsız bir bilgelikle
karşılayabilmek, güçlü ve erdemli bir kişilik ve yaşamın habercisi sayılabilir. Görüldüğü
üzere, Stoacılık’ta da tinsel ve politik bir yenilgi ve güçsüzlüğün ruh halini görmek
mümkündür. Politik yaşama ve reel dünyaya yönelik bu kayıtsızlık ve üstten bakış çabası,
devletin hoyrat gücüne karşı filozofun kendi içine bir geri çekilme hamlesi olarak görülebilir.
Stoacılığın en önemli temsilcilerinden birkaçı, erken dönem için Kıbrıslı Zenon ve Kleantes,
geç dönem için iki Romalı filozof Seneca ve Marcus Aurelius olarak sıralanabilir. Stoacılığın
kurucusu Kıbrıslı Zenon’un bir köle, geç dönem Stoacılığın temsilcisi Marcus Aurelius’un bir
Roma İmparatoru olması, bu ekol açısından ilginç bir tezat ve zenginliği gösterir.
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Sokrates sonrası Antik felsefede Kinizmin karşısında kendine özgü yapısıyla
Hedonizm bulunur. Hedonizm bilindiği üzere hazcılık anlamına gelir ve hazzı yaşam için
biricik gerçek değer olarak konumlar. Hazcılığın ilk aşamasını Kirene Okulu ya da
Kireneliler, ikinci aşaması ve biçimini ise Epikuros’un felsefesi ya da Epikurosçuluk
oluşturur. Egemen politik ya da siyasal güçlere karşı güvensizlik ve mesafenin bir başka
felsefi ifadesinin, hazcılık ve konformizm olduğu söylenebilir. İlk dönem hazcılığın, yani
Kirenelilerin en önemli temsilcisi Aristippos’tur. Kinik Diogenes’in ya da daha bilindik bir
adlandırmayla Sinoplu Diyojen’in Aristippos’a zengin ve nüfuzlu kişilere yakınlığından
dolayı ‘kral köpeği’ diye hitap ettiği rivayet edilir. Yine Diogenes Leartios’un aktardığına
göre, günlerden bir gün kinik Diogenes Aristippos’a hitaben ‘sen de benim gibi yeşillik
yemekle yetinseydin, tiranların havlusunda hizmet etmezdin’ der. Buna karşılık Aristippos,
‘sen de insanlarla ilişki kurmayı bilseydin, yeşillik yemezdin’ der. 1 Sinoplu Diogenes
kinizmin adına ve ruhuna uygun bir tarzda ‘köpek gibi sade’ bir yaşamı savunurken, hedonist
Aristippos’u ‘tiranların semiz ve bakımlı köpeği’ olarak görmektedir. Kinik Diogenes
kendisine ‘neden filozoflar zenginlerin kapısına gidiyor da, zenginler filozofların kapısına hiç
gitmiyorlar’ diye sorduğunda Aristippos, ‘çünkü filozoflar kendilerinde neyin olmadığını
biliyorlar’ diye yanıt verir. Bu yanıttan da anlaşıldığı üzere, Aristippos için toplumsal
zenginlikten ve politik iktidarın gücünden yararlanmanın filozof açısından bir mahzuru
yoktur.
Hedonist felsefenin toplumsal gerçekliğe ve siyasal iktidara yaklaşımı, tıpkı
Sokrates’te olduğu gibi ironik ve mesafeli bir yaklaşımdır. Sokrates’teki bu ironik ve mesafeli
yaklaşımın içeriği Aristippos ile birlikte değişmiş, oportünist ve çıkarcı bir niteliğe
bürünmüştür. Aristippos, anısına saygı duyduğu Sokrates’in trajik sonundan hareketle,
toplumsal ve siyasal yaşama bilgi ve erdem ilkeleriyle değil, çıkar ve konfor beklentileriyle
yaklaşmaktadır. Siyasal ve toplumsal yaşama yönelik düş kırıklığı ve küskünlüğün,
hedonizm, yani hazcılıkla birlikte çok daha derin bir ironi ve mesafeye yol açtığı
düşünülebilir. Aristippos için haz, öncelikle canlı bedensel hazdır. Tinsel ve manevi hazlar
zaten eğitimsiz sürüyle elde edilemez. Hazcı Aristippos’un topluma öfkesi bu anlamda
‘münzevi’ Diogenes’den daha az değildir ve belki de çok daha güçlüdür. Topluma ve siyasal
iktidarın uygulamalarına yönelik tüm bu öfke ve düş kırıklıklarının, belli bir aşamada tüm
manevi ve felsefi hazlara yönelik bir ironi ve mesafeye yol açması ve bu ironi ve mesafenin
bedensel hazları ön plana çıkarmış olması mümkündür.
İlk dönem hazcılığın, yani Kirenelilerin devamı sayılabilecek felsefi akım ya da okul,
Epikurosçuluktur. Epikuros için de haz iyi ve acı kötüdür. Epikuros’un haz anlayışı
Kirenelilerin ve Aristippos’un haz anlayışından farklılıklar içerir. Epikuros aktif bedensel
hazları değil, pasif hazzı, yani daha çok acı yokluğunu önemser. Aktif hazlar, hele bir de ölçü
kaçırıldığında istenmeyen sonuçlara, acılara neden olabilirler. Aşırı bedensel haz arzusu, belli
bir mutsuzluğun belirtisi olabileceği gibi, yorgunluk, düşkırıklığı ve pişmanlığa da yol
açabilir. Ölçüsüz bir şekilde yiyip içme ve cinsellik buna örnek verilebilir. Tinsel ve zihinsel
1

Diogenes Leartios, Ünlü Filozofların Yaşamları ve Öğretileri, çev. Candan Şentuna, YKY, İstanbul, 2002; s.92.
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hazlar, bedensel hazlardan daha kalıcı, derin ve mutluluk vericidir. Aynı şekilde tinsel ve
zihinsel acılar, bedensel acılardan daha kalıcı, derin ve keder vericidir.
Epikuros Tanrı’ya inancı ve ölüm korkusunu doğaya aykırı bulduğu için yadsır.
Toplumsal ve politik örgütlenme ve sonuçta devlet, bireylerin güvenliği ve mutluluğu
bağlamında önem ve değer taşırlar. Evlilik ve aile kurumu konusunda mesafeli ve muğlak bir
tavra sahip olan Epikuros, dostluğun önemini vurgular. Belli tinsel ilgiler etrafında bir araya
gelmiş insanların politik ihtiras ve tutkulardan uzak bir topluluk ya da cemaat içinde
yaşamaları, belki de maksimum haz ve mutluluğun en uygun zeminidir.
Sokrates sonrası felsefenin bir diğer önemli yönelimi ve akımı, septisizm, yani
kuşkuculuk ya da şüpheciliktir. Genel olarak üç döneme ayrılan septiklerin ya da septisizmin
en önemli temsilcilerinden bazıları, Pyrrhon, Timon, Karneades, Sextus Empricus olarak
sıralanabilir. Doğru bilgi ve inancın olanağını yadsıyan septikler için, yargının askıya
alınması (epokhe) temel ilkeyi oluşturmaktaydı. Septikler metafizik ve felsefi hakikatlere dair
bir ‘epokhe’yi savunmakla beraber, empirik ve pratik gerçekliğe dair göreli, tikel ve olumsal
yargılarla yetinmemiz gerektiğini savunurlar. Bu bağlamda politik yaşama dair yargılarımız
ve davranışlarımız da, göreli, tikel ve olumsal bir karakter taşıyacaktır. Açıktır ki septisizmin
ya da kuşkuculuğun aşırı bir tarzı ve yorumu, tüm gerçeklik ve doğruluğa ilişkin bir kuşkuya,
teorik bir olumsuzlama ve pratik bir kayıtsızlık ve nihilizme varacaktır.
Sofistlerin Atina demokrasisine karşı Sokrates’ten daha uyumlu bir felsefi perspektife
sahip oldukları söylenebilir. Fakat Sokrates’in de doğru bilgi ve yargıya çoğunluğun kararıyla
ulaşılamayacağını düşünmekle birlikte, demokratik yaşam için vazgeçilmez bir değer taşıyan
tartışma süreçlerine kendini adamış olduğu açıktır. Felsefi düşüncenin, evrensel kavram
arayışlarının Sokrates’in kişiliğinde politik agoraya çıkışı, hem tipik filozof olarak Sokrates’in
trajik kaderini ve hem de Sokrates sonrası felsefi hareketlerin özünü biçimlendirmiştir.
Sokrates’in siyasal iktidar tarafından mahkûm edilmesiyle birlikte, kayıtsızlık, hedonizm ve
aşırı şüphecilik filozofların yaşamında belirginlik kazanmıştır.
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Uygulamalar
•

Sokrates sonrası okulların siyasete yaklaşımlarını irdeleyiniz.
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Uygulama Soruları.
•

Sofistlerin siyasete yaklaşımları için neler söylenebilir?

•
Sokrates’in politik yaşamdaki rolü nedir? Tartışınız.
•
Stoacılık ile Epikurosçuluğun siyaset anlayışları hakkında ne
söylenebilir? Tartışınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Sofistlerin Atina demokrasisine karşı Sokrates’ten daha uyumlu bir felsefi
perspektife sahip olduklarını gördük. Sokrates için Sofistler’den farklı olarak retoriğin değil,
bilgelik sevgisinin ön planda olduğunu öğrendik. Evrensel kavram arayışı içerisinde olan
Sokrates’in trajik kaderinin kendinden sonraki felsefeyi nasıl etkilediğini ortaya koyduk.
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Bölüm Soruları
1) Etik ve politik yönelimlerinde evrensel ve zorunlu olana odaklanan filozof
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Protagoras
b) Gorgias
c) Sextus Empiricus
d) Sokrates
e) Phyrron
2) Aşağıdakilerden hangisi Sokrates sonrası Antik Çağ akımlarından biridir?
a) Phytagorasçılık
b) Kinizm
c) Mutlak idealizm
d) Liberalizm
e) Varoluşçuluk
3) Bilgelik sevgisini, retoriğin önüne koyan Antik Çağ filozofu hangisidir?
a) Gorgias
b) Demokritos
c) Schelling
d) Phytagoras
e) Sokrates
4) Kinizm’den etkilenen ve ardından gelen felsefe okulu hangisidir?
a) Epikurosçuluk
b) Septikler
c) Stoacılık
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d) Kireneliler
e) Doğalcılar
5) Hazzı yaşam için biricik gerçek değer olarak konumlayan görüş hangisidir ?
a) Kinizm
b) İdealizm
c) Stoizm
d) Hedonizm
e) Rasyonalizm

Cevaplar
1)d , 2)b , 3)e , 4)c , 5)d
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6. PLATON’UN İDEAL DEVLETİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6.1.
6.2.
6.3.

Sokrates’in Öğrencisi Platon
İdealizmin Siyasal Anlamı
İdeal Devletin Yapısı
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
•

Platon’un Erken Diyalogları’nın özelliği nedir?

•

Platoncu ideal devlette kaç sınıf vardır, özellikleri nedir?

•

Platoncu idealizmin siyaset anlayışındaki etkisi nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Platon’un erken dönem ya da
Sokrates’in öğrencisi Sokratik Diyalogların’da hocası
Sokrates’ten ne şekilde etkilendiğini
Platon
ortaya koyabilmek.

İdealizmin siyasal
anlamı

Platon’un kurucusu olduğu
idealizmin siyaset alanında ne çeşit
sonuçlar ortaya koyduğunu
kavrayabilmek.

İdeal devletin yapısı

Platoncu idealizme uygun olarak
ideal devletin nasıl olacağı hakkında
bilgi sahibi olabilmek.

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

•

Okuma yaparak

•

Araştırma yaparak

•

Okuma yaparak

•

Araştırma yaparak

•

Fikir yürüterek

•

Okuma yaparak

•

Araştırma yaparak

•

Fikir yürüterek
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Anahtar Kavramlar
•

Aşkın

•

İdealizm

•

Erdem

•

Bilgi
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Giriş
Bu altıncı bölümde Platon’un devlet ve politika anlayışı ele alınmaktadır. Platon
kuşkusuz Sokrates’in en sadık öğrencilerinden biridir. Antik demokrasinin Sokrates’i
mahkûm etmesi, belki de felsefeyle politikanın ve dolayısıyla ‘polis’in ilk ciddi
bozuşmasıydı. Sokrates’in evrensel ve zorunlu tanım arayışları, Platon’da aşkın ve ideal
doğruluk bağlamında biçimlenen bir felsefe ve siyaset anlayışına evrilir. Devlet hiyerarşik ve
totaliter bir mantık içinde kurgulanır. Platoncu idealizm tüm eleştirilere rağmen, genel olarak
felsefe ve özel olarak siyaset felsefesi için çok verimli ve zengin bir zemin oluşturmuştur.
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6.1. Sokrates’in Öğrencisi Platon
Büyük bir filozof ve politik kişilik olarak Sokrates’in en sadık ve ünlü takipçisi
Platon’dur. Platon hocasını diyaloglarında yaşatır ve anısına sahip çıkar. Yazılı bir yapıt
bırakmamış olan Sokrates’in yaşamı, kişiliği ve öğretisi en çok Platon’un diyaloglarında
ifadesini bulur. Platon’un Sokrates’in kişiliğini ve öğretisini en çok yansıttığı düşünülen
diyalogları, genel olarak Erken Dönem ya da Sokratik Diyaloglar başlığı altında
sınıflandırılır. Söz konusu diyaloglarda Sokrates, doğruluk, iyilik, güzellik ve adalet gibi
çeşitli kavramları tanımlama çabası içinde görülür. Bu kavram tartışmasının tarafları Sokrates
ile birlikte genel olarak Atinalı özgür yurttaşlar ve özel olarak da Sofistlerdir. Sofistlerin ve
sıradan Atinalıların tikel ve göreli tanımlarla yetinmeleri, algı temelli ve bireysel örneklere
dayalı düşünüş çabaları, Sokrates tarafından eleştirilir ve yetersiz bulunur.
Demokratik oylamanın biçimsel kuralları bağlamında, tikel ve göreli yargılara ve
soyut kavramsal tanımlara yönelmek yerine örnekler üzerinden yürüyen imgesel
betimlemelere sığınmanın bir zararı yoktur. Fakat eğer bir evrensel ve zorunlu doğruluk
iddiamız varsa, tikel ve göreli yargılar ve bireysel örneklerle yetinemeyiz. Sokrates
entelektüel ve politik bir kişilik olarak, evrensel ve zorunlu bir doğruluk ve hakikate ulaştığı
savında değildir. En azından Platon’un Sokratik Diyalogları bize bunu gösterir. Her ne kadar
Sokrates demokratik oylama ve karar sürecinin tikel ve göreli doğasını ve biçimselliğini aşan
evrensel ve zorunlu bilgilere sahip olmadığını söylese de, böylesine her açıdan değerli
bilgileri ‘doğurtma’ peşinde olduğunu açıkça dile getirir. Bu bağlamda felsefi birikim ve
düşünmenin ciddiyetiyle dolayımlanmış politik ya da siyasal bir tartışma, daha derin, kalıcı ve
verimli sonuçlara yol açacaktır.
Atina demokrasisiyle filozofların ilişkisi, Sokrates’in ölüme mahkûm edilmesine kadar
dramatik ve özsel bir çatışma içine girmemişti. Demokratik ortamın sağladığı özgür tartışma
ortamından, yalnızca tikel ve göreli hedeflere hizmet eden retorik değil felsefi düşünce de
beslenmiş ve yararlanmıştır. Sonuçta askerlik ve savaş sanatını önemseyen Sparta değil Atina
filozoflara ev sahipliği yapmıştır. Sokrates’in politik kaderi ve dramatik sonu, Platon’un
politik kaderi ve felsefi yükselişinin dramatik başlangıcıdır.
Bir filozof, Platon gibi gerçek ve hakiki bir filozof, Sokrates gibi bir ‘at sineğini’, bir
kavram ve tanım ‘ebesini’ özümseyemeyen bir devlet ve demokrasiyi savunabilir mi? Platon
bir filozof olarak, evrensel ve zorunlu olanı, tikel ve olumsal olandan ayırmaya çalışır ve bu
felsefi düzlem üzerinden siyasal gerçeklikle çatışmaya başlar. Ona göre demokrasi kendi
yurttaşları için iyiyi kötüden, evrenseli tikelden, zorunlu olanı rastlantısal olandan ayırma
becerisine sahip değildir. Açıktır ki bu yetersizlik ve beceriksizliğin en açık ve taze örneği de,
Sokrates’i mahkûm eden yargılama sürecidir.
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6.2. İdealizmin Siyasal Anlamı
Kuşkusuz Platon’un idealizmin kurucusu olmasında, kendi bireysel yaşam öyküsünün
ve aristokrat aile geçmişinin rolü büyüktür. Aristokrat sınıfın yönetim kademelerindeki
belirleyici ve baskın rolü kadar, kölelerle ilişkilerindeki efendilik ve hiyerarşik tahakküm,
Platon’un İdealar Kuramı’nın özünü belli bir ölçüde belirlemiş olabilir. İdealar dünyasıyla
algı dünyası arasındaki töz-ilinek ilişkisi, keskin bir aristokrat ruhun dışa vurumu olarak
okunabilir. Nasıl ki efendi kölesine üstünse, ideaları kavramamıza elveren akılsal düşünme
yetimiz, algılama yetimize üstündür. Tıpkı ruhun bedene üstünlüğünde olduğu gibi. Fakat
sorun sanıldığından daha karmaşıktır. Değeri hiçbir Atinalıyla karşılaştıramayacak Sokrates’i
mahkûm edenler, aynı cahil ve basiretsiz efendiler, yani aristokratlar değil miydi? Atina
sokaklarında küstah bir cahillik ve kendini beğenmişlikle dolaşan bu aristokratların
efendilikleri ve politik iktidarları, tikel, göreli ve rastlantısal tarihsel bir geçmişe, yani soya
dayanmaktaydı. İşte bu cahil küstahlıkla kendi tikel ve göreli çıkarlarının peşinde koşan
aristokratlar sürüsü, ne felsefi ve ne de politik açıdan iyilik ve doğruluğu kavrayamadılar ve
kavrayamazlar.
Platon ahlaki ve politik sorunları çözmek için başka bir yola başvurur ve tıpkı hocası
Sokrates gibi bilgiyle erdemi özdeş kılar. Aslında bilgi, hakiki anlamdaki bilgi evrensel ve
zorunlu bilgidir. Bilgi gelip geçici bir algı ya da deneyim değil daha kalıcı ve derin bir yaşantı
ve değerdir. Herkes bu dünyada belli deneyimlere ve bu deneyimlerle biçimlenen belli
düşünce ve yargılara sahiptir. Gerçekliği bilme yolunda bu deneyimler bazen ve hatta çoğu
kez yanıltıcıdır. Algılarımızın içeriğini oluşturan deneyimler, bize tikel ve göreli bireysel
gerçekliği verir. Düşüncelerimizin içeriğini oluşturan kavramlar ise, bize evrensel ve zorunlu
bağlantıları verir. Göreli bireysel gerçeklik maddi gerçeklikken, zorunlu kavramsal gerçeklik
ideal gerçekliktir. Felsefi bir eğitimden geçmemiş bir insan, kavramları evrensel içeriğiyle
tanımlamaktan çok, tikel ve göreli bireysel örnekleriyle anlamaya çalışır. İşte Sokrates ve
daha belirgin olarak Platon’un yapmaya çalıştığı şey, bir soyutlama ya da kavrama örnek
vermenin, onu düşünmek ve tanımlamak olmadığıdır. Böylece bu soyutlamaların, bu
düşüncelerin ne anlama geldiğini felsefi diyalektikle sorgulamak, bütün iyi şeylerdeki iyiliğin,
bütün doğru şeylerdeki doğruluğun ne olduğunu saptamak gerekir. Platon için ancak
böylesine bir felsefi sorgulama ve araştırma sonrasında edinilen bilgi, gerçek bir erdemin ve
dolayısıyla politik yaşamın zemini olabilir.
Platon felsefi sorgulama ve araştırmanın, zorlu bir eğitim sürecinden sonra
edinilebileceğini düşünür. İnsanlar doğuştan çeşitli ilgi alanlarına yönelimli ve yetenekli
olabilir, fakat eğitim olmadan bu yönelim ve yeteneklerin gelişmesi ve olgunlaşması mümkün
değildir. O hâlde Platon açısından devletin ilk yapması gereken, kendi yurttaşlarını herhangi
bir ön ayrıma tabi tutmadan yönelim ve yeteneklerine göre eğitmesidir. Ancak bu eğitim
sürecinin ve onun doruğu olan felsefe eğitiminden sonra, toplumu ve devleti kimin
yöneteceğine karar verilmelidir. En azından Platon’un ideal devleti için bu ilke vazgeçilmez
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bir değer taşır. Bu durumda aristokratların doğuştan getirdiklerine inandıkları soyluluk ve
erdemlilik, eğitimsizlikten kaynaklanan bir cahillik ve küstahlık ile birlikte düşünüldüğünde
sahiciliğini ve gerçek anlamını yitirecektir. Devletin yönetimi demokratik oylamaya değil
‘akademik’ ciddiyete dayanmalıdır. Bu anlamda siyaset sanatı da her sanat gibi, çoğunluğun
kararına değil eğitimin ciddiyetine göre biçimlenmelidir.

6.3. İdeal Devletin Yapısı
Platon, öğrencisi Aristoteles ile birlikte, insan için erdem ve mutluluğun ancak toplum
içinde mümkün olabileceğine inanır. Toplumsal yaşam bağlamında erdem ve mutluluk ise,
ancak politik bir örgütlenme, yani devlet altında mümkün olabilir. Devletin toplumu ve onu
oluşturan bireyleri erdemli ve mutlu kılması, onları eğitmesine ve bu eğitim için gerekli
koşulları oluşturmasına bağlıdır. Eğitimin sağladığı şey bilgi ve bilgelik, bilgi ve bilgeliğin
sağladığı şey ise erdem ve mutluluktur. Bu hem bireysel ve hem de toplumsal düzlemde
böyledir.
Platon’da bilgi, yani epistemolojik bağlamda doğruluk ile etik ve politik
düzlemlerdeki erdem ve iyilik arasında yakın bir ilişki ve paralellikten söz ettik. Aynı yakın
ilişki ve paralellik estetik ve sanatsal bir değer olarak güzellik için de geçerlidir. Platon’un
ideal devleti verdiği eğitimle insanları doğruluk, iyilik ve güzellik idealleriyle donatmayı
hedefler. İnsanlar bu ideal devlette tikel ve göreli doğru, iyi ve güzelliklerin peşine düşmezler,
ideal, yani tüm çağlar ve coğrafyalar için geçerli evrensel ve zorunlu doğru, iyi ve güzelliğin
peşine düşerler. Platon’un evrensel ve bireysel, zorunlu ve göreli, bilgi ve sanı arasında
varsaydığı keskin ve köktenci ayrımlar, tüm siyaset felsefesini açık ve kalıcı bir tarzda
belirlerler.
Bu keskin ve köktenci ayrımlar, toplumsal ve politik hiyerarşi için de geçerlidir.
Platon devleti oluşturan hiyerarşiye karşılık düşen toplumsal sınıfları, insan ruhunun
hiyerarşik bölümlenmesine uygun bir tarzda üçe ayırır. Dahası Platon için her sınıfın görev ve
yetkilerinden kaynaklanan kendine özgü erdem ve mutlulukları vardır. İlk politik sınıf, ruhun
akılsal düşünme bölümüne karşılık gelen yönetici ya da koruyucu sınıftır. Bu sınıfın üyesi ya
da üyeleri, en yüksek eğitim süreçlerini başarıyla tamamlamış filozof ya da filozoflardan
oluşur. Sonuçta bir filozoflar grubunun ya da tek bir filozofun yönetimi söz konusudur. İdeal
devlette ya filozoflar kral ya da krallar filozof olmalıdır. Hazırda Sokrates ya da Platon gibi
bir filozof varsa hemen yönetime geçmesi, eğer yoksa var olan yönetim pozisyonu için uygun
birilerinin eğitilmesi gerekir. Yönetici sınıfın birincil erdemi, bilgeliktir. Ancak bilen ve bilge
olan kişi, yönetici olabilir. Bilgelik yalın bilgiden farklı olarak, yaşama ve onun değerine
ilişkin bütünsel bir kavrayış ve içgörü şeklinde tanımlanabilir. Bilge kişi, yani filozof yalnızca
bilgi ve malumat sahibi değildir, sahip olduğu bilgilerden yaşamın değerine ilişkin bütünsel
ve sistematik bir kavrayışa sahip olan kişidir. Bu ise ancak evrensel ve zorunlu formlar olarak
ideaların bilgisiyle olasıdır.
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Siyasal hiyerarşi açısından ikinci sınıf, savaşçılar ya da askerler sınıfıdır. Askerler
sınıfı insan ruhunun ve kişiliğinin yürekli bölümüne karşılık düşer. Askerler için erdem ve
mutluluk yüreklilik ve cesarettir. Onlar cesur bir şekilde devlet düzenini, yani adaleti iç ve dış
tehlike ve saldırılara karşı korurlar. Yöneticilerin, yani filozofların kendilerine verdikleri
talimatları harfiyen yerine getirirler. Üçüncü siyasal grup ya da sınıf ise, zanaatçılar ya da
genel olarak işçilerdir. İşçiler ruhun itkisel, yani bedensel arzu ve içgüdüler bölümüne karşılık
düşen sınıfı oluştururlar. Bunların görevi bedensel arzu ve içgüdülerini denetleyerek, çalışmak
ve toplumsal üretimde bulunmaktır. İşçilerin erdem ve mutluluğu öz-denetim, yani kendine
hâkimiyettir. İşçiler de yöneticilerin emirlerini uygulayan askerlerin gözetiminde üretmeli ve
tüketmelidirler. İnsan ruhunun her bir bölümü kendine düşen işlevi tam olarak yerine
getirdiğinde ortaya çıkan şey, uyum ve mutluluktur. Toplumu oluşturan sınıflar da kendilerine
düşen görev ve sorumluluklarını yerine getirdiklerinde ortaya çıkan şey, adalet ve
mutluluktur. Adalet böylece her bir sınıfın kendi erdemine, görev ve sorumluluklarına sahip
çıkması anlamında, tüm toplumsal erdemlerin bir özeti ya da sentezini oluşturur. Adalet
bilgelik, cesaret ve kendine hâkimiyetin olduğu yerde vardır.
Görüldüğü üzere Platon’un toplumsal ve siyasal hiyerarşisi, günümüz açısından insanı
tebessüm ettiren bir katılık ve keskinlikler de taşımaktadır. Antik demokrasinin
deneyimsizliği, yetersiz politik güç ve kurumsallaşması, felsefi düşünceye ve onun en önemli
temsilcilerinden biri olan Sokrates’e adil davranamayarak işlediği cürümün nedeniydi. Felsefi
düşüncenin ve onun en önemli temsilcilerinden biri olan Platon’un ise, kendine özgü
deneyimsizliği ve yetersiz kurumsal düzeyiyle demokrasinin içerdiği olanakları takdir etmesi
zordu. Kuşkusuz bu noktada Platon için asıl önemli ve belirleyici unsur, hocası Sokrates’in
acı hatırasıydı. Bu acı hatıra onun düşüncelerini radikalleştirmiş olmalıydı. Fakat bu radikal
çıkışın, felsefe tarihi için ne kadar uyarıcı ve verimli bir işlev gördüğü ortadadır.
Platon’dan sonra felsefe ve özel olarak siyaset felsefesi, daha sağlam bir terminolojik
zenginliğe kavuşmuştur. Platon’un idealizmi, evrensel ve zorunlu, tikel ve göreli yargılar ve
değerler arasında yaptığı ayrımla tüm felsefeyi derinden etkilemiştir. İdeal ve maddi gerçeklik
arasındaki radikal ayrım, şu ya da bu ölçüde tüm felsefe geleneklerini etkilemiştir. Platon
kendi idealizmine uygun bir tarzda biçimlendirdiği hiyerarşik bilgi ve ruh anlayışıyla, akılsal
düşünme ve algısal gerçeklik arasında yaptığı keskin ayrımla, hiyerarşik ve totaliter bir devlet
ve siyaset anlayışının öncüsü olarak görülebilir. Fakat unutulmaması gereken şey, Platon’un
totaliter ve katı hiyerarşik yapıya sahip devletinin, Antik demokrasinin deneyimsiz ve yetersiz
yapısına karşı kurgulanmış olmasıdır.
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Uygulamalar
•

Platoncu idealizm ve bunun sonucu olarak ideal devlet anlayışını inceleyiniz.
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Uygulama Soruları
•
Tartışınız.
•
•

Platon’un Erken Dönem Diyalogları’ndaki temel düşünce nedir?
Platoncu idealizmin siyaset alanındaki anlamı nedir? Tartışınız.
Platoncu ideal devlet yapısı nasıldır? Araştırınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde genel hatlarıyla Platon’un devlet ve politika anlayışını ortaya koyduk.
Sokrates’in evrensel ve zorunlu tanım arayışlarının Platon’da aşkın ve ideal doğruluk
bağlamında biçimlenen bir felsefe ve siyaset anlayışına dönüştüğünü gördük. Son olarak da
Platon’un ideal devletinin hiyerarşik ve totaliter bir mantık içinde kurgulandığını öğrendik.
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Bölüm Soruları
1) Platon’un Sokratik Diyalogları’nda Sokrates aşağıdaki kavramlardan hangisini konu
edinmez?
a) Doğruluk
b) Yaşlılık
c) Güzellik
d) İyilik
e) Adalet
2) Platon’un ideal devlet anlayışı nasıldır?
a) Totaliter
b) Anarşist
c) Liberal
d) Teknokratik
e) Demokratik
3) Platon’un ahlaki ve politik sorunları çözmede hocası Sokrates ile ortak yanı nedir?
a) Bilgiyle erdemi özdeş kılması
b) Hazzı ön planda tutması
c) Tikel ve göreli tanımlamalar ortaya koyması
d) İdeal devlet anlayışında demokrasiyi savunması
e) İnsanın toplumsal bir hayvan olmadığını ileri sürmesi
4) Platon’a göre toplumsal yaşam bağlamında erdem ve mutluluk nasıl mümkün
olabilir?
a) Doğa durumunda
b) Güçlünün egemenliği altında
c) Devlet altında
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d) Toplumda hiyerarşi olmaması durumunda
e) Zenginlerin egemenliği altında
5) Platon’da devleti oluşturan üç toplumsal sınıf hangi şıkta doğru verilmiştir ?
a) Yöneticiler – Yönetilenler – Bilim adamları
b) Askerler – Doktorlar - İşçiler
c) Felsefeciler – İşçiler - Zanaatçılar
d) Yöneticiler- Askerler – İşçiler
e) Bilim adamları – İşçiler - Yöneticiler

Cevaplar
1)b , 2)a , 3)a , 4)c , 5)d
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7. ARİSTOTELES’İN POLİTİKASI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.

Platoncu İdealizmin ve Devletin Eleştirisi
Teori ve Pratik
Doğru Orta ve Ölçü Sorunu
Farklı Egemenlik Biçimleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
•

Aristoteles’i hocası Platon’a göre daha ılımlı ve ölçülü bir idealist kılan özellik

nedir?
•
orta’ nedir?

Aristoteles’in etik ve politik anlayışı açısından önemli bir kavram olan ‘doğru
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Platoncu idealizmin
ve devletin eleştirisi

Platon’un maddi ve ideal gerçekliği
radikal bir tarzda ayıran dualist
ontolojisine yönelik Aristotelesçi
eleştiriyi ortaya koyabilmek.

Teori ve pratik

Siyaset felsefesi bakımından teorinin
pratikle olan ilişkisini ortaya
koyabilmek.

Doğru orta ve ölçü
sorunu

İyi ve erdemli davranış için önemlli
olan doğru orta ve ölçü
kavramlarının tanımını ortaya
koyabilmek

Farklı egemenlik
biçimleri

Aristoteles’in olumlu ve olumsuz
olmak üzere iki grupta topladığı altı
egemenlik biçimini ortaya
koyabilmek

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği
•

Okuma yaparak

•

Araştırma yaparak

•

Fikir yürüterek

•

Okuma yaparak

•

Araştırma yaparak

•

Fikir yürüterek

•

Okuma yaparak

•

Araştırma yaparak

•

Fikir yürüterek

•

Okuma yaparak

•

Araştırma yaparak

•

Fikir yürüterek
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Anahtar Kavramlar
•

Politik hayvan

•

Doğru orta

•

Teori

•

Pratik

•

Egemenlik biçimleri
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Giriş
Aristoteles ‘Politika’ adlı yapıtı, etiğe ilişkin yapıtlarıyla birlikte, politik anlayışını
bize kapsamlı bir tarzda sunarlar. Aristoteles hocası Platon’dan daha ılımlı ve ‘ölçülü’ bir
idealist perspektife sahiptir. Bu bağlamda Aristoteles, insanı politik bir hayvan olarak
tanımlar ve insan davranışları için ideal ve maddi, evrensel ve bireysel, ruhsal ve bedensel
gerçekliği sentezleyen bir model sunar. Görünür dünya, ideal özlerle maddi gerçekliğin,
akılsal ilkelerle bireysel ilgilerin bir denge ve ölçü içinde bulunmasını gerektirir.
Aristoteles’in etik ve politik anlayışı açısından bir diğer önemli kavram ‘doğru orta’dır.
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7.1. Platoncu İdealizmin ve Devletin Eleştirisi
Aristoteles hocası Platon’un maddi ve ideal gerçekliği radikal bir tarzda ayıran dualist
ontolojisine eleştirel yaklaşır. Görünür dünyayı biçimlendiren idealar, aşkın değil içkin özlere
işaret ederler. Bu dünya ideal formlar bağlamında eksikli, göreli ve olumsaldır. Fakat bu
eksikli, göreli ve olumsal var oluş, ideal özlerin dışavurum alanıdır. Empirik gerçekliğin, yani
görünür dünyanın ontolojik, epistemolojik, etik, estetik ve politik açıdan gözden düşürülmesi,
radikal bir dualizmden kaynaklanan bir ölçüsüzlükle değil, belli bir hakkaniyet ve ölçü içinde
yapılmalıdır.
Bu dünyadaki her bir empirik olgu, tikel bir form ve tekil bir maddenin içsel birliği
olarak var olur. Böylece her bir tikel ve bireysel olgu, kendi ideal ya da formel (biçimsel)
özünü gerçekleştirmeye çalışır. İnsanı belirleyen ve diğer canlılardan ayıran ideal ya da
biçimsel öz, akılsal düşünme yetisidir. Aristoteles açısından insani bir etkinlik olarak siyasetin
ve dolayısıyla devletin işlevi, insanın kendi özüne uygun bir tarzda, yani akılsal bir zeminde
yaşayabilmesine, kendi potansiyellerini gerçekleştirmesine hizmet etmektir. Aristoteles de
tıpkı hocası Platon gibi insanın ancak bir toplum ve devlet içinde kendi özünü ve
potansiyellerini gerçekleştirebileceğini düşünür. Aristoteles için insan, toplumsal ve politik
bir hayvandır. Aristoteles’in ifadeleriyle, toplumsal ve siyasal örgütlenmenin dışında yalnızca
hayvanlar ve tanrılar var olabilir. Kuşkusuz Platon için de insan kendi akılsal düşünme
yetisiyle bu görünür dünyada ideal bir devleti oluşturmaya çalışabilir. Böyle bir proje zaten
Platoncu politikanın temelini oluşturur. Aristoteles’ten farklı olarak Platon’un politik
projesinde, ideal ve maddi gerçeklik, evrensel doğruluk ve tikel-bireysel ilgiler, akılsal
düşünüş ve empirik içerik birbirlerinden keskin bir tarzda ayrılır ve yalıtılır. Bu keskin ve
uzlaşmaz analitik tutum, Platon’un tüm felsefesini olduğu gibi tüm siyaset anlayışını da
belirler. Aristoteles Platon’a göre daha mutedil, ölçülü ve doğru ortayı gözeten bir anlayışla
etik ve politik söylemini oluşturur.

7.2. Teori ve Pratik
Aristoteles’in Platon’dan farklı olarak bir ‘orta sınıf’ insanı olduğu söylenebilir.
Babası, Büyük İskender’in babası Philip’in doktoruydu. Çocukluğundan itibaren orta sınıftan
biri gibi yaşamış olduğu söylenebilir. Hocası Platon’dan farklı olarak, dengeli ve aşırı
uçlardan uzak bir mizaca sahip olduğu tahmin edilebilir. Bu dengeli ve ölçülü kişiliğin tüm
yapıtlarına belli bir tarzda sinmiş olduğu görülmektedir.
Bu ölçülülük ve doğru orta ilkesi, Aristoteles’i Platon’un radikal idealizminden farklı
yerlere taşıdı. Kuşkusuz Aristoteles de Platon’un büyük ve karşı konulamaz etkisiyle, kendine
özgü ton ve biçimde idealist geleneğe sahip çıkmıştır. Tüm maddi gerçeklikten arındırılmış
ideal varlık olarak tanrı düşüncesi ve akılsal düşünme yetisinin teorik ve pratik sorunlardaki
vazgeçilmez ve belirleyici yerine dair vurguları, diğer birçok yönüyle birlikte Aristotelesçi
felsefenin idealist anlayışa bağlılığının göstergeleridir. Fakat yukarıda da belirttiğimiz üzere,
Aristoteles için bu dünya, içinde yaşadığımız görünür dünya, ideal özlerle gelip geçici var
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oluşun, madde ve formun karşılıklı bir dengesi ve sentezi olarak görülmelidir. Bu karşılıklı
denge ve sentez, Aristoteles’in etik ve politik anlayışında belirleyici olan ‘ölçü’ ve ‘doğru
orta’ ilkeleri için de zemin oluşturur.
Aristoteles için iyi ve erdemli davranışlar, akılsal bir düşünüş ve toplumsal alışkanlıkla
biçimlenmiş bir kişiliğin dışavurumu oldukları sürece, bilinçli ve kalıcı üretkenliğe ve verimli
bir forma bürünürler. Akılsal düşünüş ve bu bağlamda felsefi bilgelik, toplumsal davranışlar
bağlamında vazgeçilmez bir değer taşırlar. Aynı şekilde toplumdaki etik ve politik örgütlenme
ve kurumlaşma da, iyi davranış ve erdemlerin bireyler tarafından özümsenmesi ve kalıcı var
oluş için önem taşırlar. Bu bağlamda iyi bir devletin ve siyasal iktidarın görevi, felsefi
bilgeliği desteklemek ve teşvik etmek ve bu bilgeliğin yargılarımız ve eylemlerimiz
üzerindeki olumlu etkisini pekiştirmek ve arttırmak olarak anlaşılabilir. Fakat Aristoteles
toplumsal ve politik yaşamda iyi ve erdemli yargı ve davranışların zeminini, Platon’dan daha
esnek belirlemeye çalışır. Etik ve politik yaşamda elbette felsefenin ve felsefi düşünceden
kaynaklanan yaşam bilgeliğinin gözetilmesi önem taşımaktadır. Fakat Aristoteles Platon’dan
farklı olarak filozofların kral ve kralların filozof olmasını, iyi siyasal yönetim için ivedi ve
gerekli olduğunu düşünmez. Felsefenin siyasetle, teorinin pratikle ilişkisi, Aristoteles’te daha
ılımlı ve paralel bir birlikteliğe işaret eder. Dahası filozofun tikel ve bireysel ilgilerin dinamik
ve kaotik alanı olarak politikadan kendisini biraz geri çekmesi, yüksek felsefi teorik çaba ve
evrensel ve ideal ilgiler için kendisine zaman ayırması istenilir bir şeydir. Aristoteles’in
Metafizik adlı ünlü yapıtının sonunda dikkatimize sunduğu tanrı anlayışı da, felsefi ve politik
gerçeklik arasında gözettiği mesafeyi anımsattırmaktadır; ‘Tanrı kendi kendisini düşünen
düşüncedir’. Tanrı bu tikel ve bireysel ilgiler içinde var olan eksikli ve sonlu dünyayı
yaratmadığı gibi, onunla ilgilenmemektedir de.
Her ne kadar Aristoteles’in tanrısı bu dünyayla ve onun etik ve politik sorunlarıyla
ilgilenmese de, filozof bu dünyada yaşamaktadır ve Tanrı gibi tümüyle ideal ve biçimsel bir
varlığa sahip değildir. Tıpkı Aristoteles örneğinde olduğu gibi filozof, asıl ve ihmal
edilmemesi gereken entelektüel faaliyeti yanında, siyasal iktidarın temsilcilerine, krallara ya
da diğer yöneticilere danışmanlık yapabilir. Bu birikiminin doğal bir yan getirisidir. Teori
tanrısal düzlemde yalnızca kendisi için olabilir, fakat bu dünyada aynı zamanda pratik için de
vazgeçilmez bir değer taşır. Bu bağlamda Aristoteles dianoetik erdemlerle, yani teorik ve
entelektüel erdemlerle, pratik ya da etik erdemleri birbirinden ayırır. Teorik ya da entelektüel
erdemler, felsefe, bilim ve sanatta derinleşme ve verimlilik çabasına işaret ederler. İnsanı
insan yapan yeti olarak aklın doğru kullanımıyla ilgili erdemlerdir bunlar. Buna karşılık pratik
ya da etik erdemler, aklın irademizi ve davranışlarımızı etkili ve doğru bir şekilde
yönetebilmesiyle ilgili erdemlerdir. Aklın keşfettiği iyilik ve erdemlerin, uygulanmasıyla ilgili
erdemlerdir.

106

7.3. Doğru Orta ve Ölçü Sorunu
Aklın saptadığı iyilik ve erdemleri pratik yaşama uygulama becerisi, belli bir
düzlemde bir ‘ölçü’ ve ‘doğru orta’yı bulma becerisidir. Ahlaki ve politik iyilik ve erdemler,
kendiliğinden ve zorunlu bir şekilde ortaya çıkmadıkları için, onların ahlaki ve politik norm
ve kurumlarla teşvik edilmesi ve belli bir alışkanlık ve kişiliğe dönüştürülmesi gerekir.
Böylece siyaset ya da Yunancasıyla politika alanı, istenilen ahlaki norm ve davranışların,
hukuki ve kurumsal güvenceye kavuşturulması çabasıdır. Aristoteles için, insan davranışları
ve tüm pratik gerçeklik alanı, tikel ve bireysel keyfiyetlerle biçimlenen olumsallıklar alanıdır.
Bu olumsal ve rastlantısal ilişkiler alanında, evrensel ve kalıcı bazı iyilik ve erdemli
davranışlara yol açmak için, belli ölçülerin ve biçimsel kuralların olması gerekir. Bu anlamda
Aristoteles için de, evrensellik kalıcılığın teminatıdır. Platoncu anlamda ideal ve evrensel öz,
bir şeyin tikellik ve göreliliği aşıp kendini geliştirebilmesinin yegâne yoludur. Fakat bu
evrensellik, ancak tikel ve bireysel gerçekliğin dengeleri üzerinde ortaya çıkabilir. Evrensel ve
bireyselin, ideal ve maddi gerçekliğin iç içe geçtiği bu dünyada, belli bir ölçünün tutturulması
ve ‘gerçekçi’ olunması şarttır.
Aristoteles’e göre iyi ve erdemli davranış, aşırı uçlardan kaçınan, makul bir ‘doğru
orta’yı hedefleyen bir davranıştır. Ölçüyü oluşturan şey, aşırı uçlardan kaçınmak, ılımlı ve
basiretli bir kişiliğin gerektirdiği tarzda davranmaktır. Ilımlı ve basiretli bir kişilik, olaylar
karşısında kontrolünü yitirmemiş, aklı başında ve ‘soğukkanlı’ bir kişiliktir. Aristoteles’in
verdiği örneklerle konuyu daha anlaşılır kılabiliriz. Örneğin Aristoteles için, iki aşırı uç olan
‘korkaklık’ ve ‘gözükaralık’ arasındaki doğru orta ‘yüreklilik’ ya da ‘cesarettir’. Cimrilik ve
savurganlık ölçüsüz ve erdemsiz kişiliği oluştururken, cömertlik ise ölçülü ve erdemli kişilik
ve davranışa örnek verilebilir. Yine ‘dostluk’, ‘kabalık’ ve ‘dalkavukluk’ uçlarının doğru orta
noktasını oluştururken, ‘yüce gönüllük’ de ‘yumuşak başlılık’ ve ‘kendini beğenmişlik’
uçlarının doğru ortasını oluşturur. Aristoteles’e göre, eğer kötüler arasında, yani aşırı uçlar
arasında tercih yapmak gerekirse, en az zararlı ve kötü olanı tercih etmek gerekir. Böylece
gözükaralık, yani düşüncesiz bir atılganlık yerine korkaklık tercih edilmelidir. Örnekler ve
onlara dair ayrıntılar, ilginç bir tarzda çoğaltılabilir. Daha ayrıntılı ve doyurucu bir fikir
edinmek açısından, Aristoteles’in kendi yapıtlarına bakılabilir. Fakat burada önemli olan
nokta, kişilik açısından evrensel ve genel ilgilerle, tikel ve tekil ilgilerin gözetilmesi gereken
dengeleridir. İnsanlar için denge, kendini ve başkalarını gözetme bağlamında gerçekçi ve
sürdürülebilir bir ölçüyü tutturabilmektir. İçinde bulunduğumuz görünür dünyada, aklın
ilgileriyle duyulur hazlar, ideal olan ile maddi gerçeklik arasındaki uyum ve bütünlük göz ardı
edilemez. Aristoteles için yaşamın hedefi olan mutluluk, yalın ve anlık hazların toplamına
indirgenemez. Haz ve bu bağlamda bedensel ve toplumsal ihtiyaçların karşılanması, mutluluk
için gereklidir. Fakat mutluluk hazdan farklı olarak genel ve kalıcı bir ruh halini ve bu
bağlamda erdemli ve bilge bir kişiliği gerektirir.
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7.4. Farklı Egemenlik Biçimleri
Aristoteles insanlar için genel bir eşitlik düşüncesini benimsemez. Ona göre köleler,
kadınlar ve çocuklar politik karar alma süreçlerinden ve dolayısıyla kamusal alanın aktif ve
belirleyici süreçlerinden dışlanmalıdır. Söz konusu toplumsal gruplar, özgür ve eğitimli
erkeklerden, yani yurttaşlık haklarına sahip olanlardan, akılsal düşünme yetilerinin
yetersizliğiyle ayrılırlar. Kadınlar ve köleler, daha çok ev ve aile işlerinin çekip çevrilmesi ve
bedensel işler bağlamında belli bir yeteneğe sahiptirler. Açıktır ki, Aristoteles’in kadınlar ve
kölelere dair görüşleri, günümüz açısından çok yetersiniz ve temelsizdir.
Aristoteles’e göre, bireysel kişiliğin örgütlenmesinde olduğu gibi, toplumsal ve politik
örgütlenmede de belli ölçü ve kurallara dikkat edilmelidir. Politik yaşamda ölçünün ve doğru
ortanın bulunması açısından, orta sınıf önemli bir konuma ve role sahiptir. Orta sınıfın
ağırlığı, üst ve alt sınıflar arasında kurulacak dengenin güvencesi olabilir. Demek ki burada da
her türlü aşırı uç ve ölçüsüzlükten kaçınmak esas alınacaktır. Bu anlamda Aristoteles orta
sınıfa dair modern politik söylemlerin de öncüsü sayılabilir.
Aristoteles ayrıca farklı egemenlik biçimlerini de birbirinden ayırt eder. Altı
egemenlik biçimi söz konusudur. Bu altı egemenlik biçimi üçerli iki gruba ayrılır ve ilk grubu
oluşturanlar olumlu ikincisi ise olumsuz egemenlik ya da hükümet biçimleri olarak
tanımlanır. Bir egemenlik biçiminin olumlu ve iyi olarak nitelenmesi, yöneticilerin kendi
kişisel çıkarlarını değil de kamunun, yani toplum genelinin ve tüm yurttaşların çıkarlarını
gözetmesine dayanır. Bu bağlamda örneğin, tek bir kişinin yönetimi olarak monarşi olumlu
bir yönetim biçimiyken, onun yozlaşmış ve olumsuz şekli, yani monarkın (tek erkin) kendi
çıkarını gözettiği biçimi ise, tiranlık olarak adlandırılır. Yine beceri, eğitim ve karakter
açısından en iyilerin yönetimi olarak tanımlanan aristokrasinin karşısında, olumsuz egemenlik
biçimi olarak azınlık bir grubun kendi tikel ve özel çıkarlarını gözettikleri oligarşi bulunur.
Üçüncü olarak ise, olumlu egemenlik biçimi olarak politi, yani halkın adil bir yasa altında
kendi kendini yönetmesi bulunur. Politi’nin ya da anayasal halk yönetiminin karşısında ise,
her bireyin kendi kişisel ilgi ve çıkarlarını gözettiği, çoğunluğun yönetimi olan demokrasi
bulunur. Olumsuz ve yozlaşmış bir egemenlik biçimi olarak demokraside, bireysel ve tikel
ilgiler birbiriyle çatışır ve sonuçta çoğunluğun oyuyla, bir karara varılır. Her ne kadar
Aristoteles, Sofistlerin çoğunun olumladığı demokrasiye mesafeli ve eleştirel yaklaşsa da,
demokratik mücadele açısından sıkça kullanılan hitabet sanatına, yani retoriğe dair bir yapıt
kaleme almış olduğu unutulmamalıdır.
Aristoteles sistematik ve bütünlüklü felsefesiyle, gerçekliğin birçok alanına ilişkin
yapıtlar üretmiş bir filozoftur. Platon’un içinde bulunduğumuz maddi dünyayı idealar dünyası
karşısında ikincil bir konuma itmesi, ontolojik, epistemolojik, etik ve politik sonuçlarıyla
keskin ve dualist bir idealizme yol açtı. Aristoteles hem genel olarak felsefi sistematiğinde ve
hem de özel olarak siyaset felsefesinde, daha ılımlı ve maddi gerçekliği gözeten bir anlayışa
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sahiptir. Hocası Platon’un idealizmine ‘ölçü’lü bir tarzda sahip çıkar. Evrensel ve bireysel
ilgiler arasında ‘doğru orta’yı bulmak, dahası orta sınıfın ilgilerini göz ardı etmemek,
politikada önemlidir.
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Uygulamalar
•
Aristoteles’in Platon’a göre ılımlı olan idealist anlayışının siyaset alanındaki
etkisini irdeleyiniz.
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Uygulama Soruları
•
Aristoteles’in belirlediği egemenlik biçimleri nelerdir?
Araştırınız.
•
Doğru orta kavramı Aristoteles’in etik ve politik anlayışında
niçin önem taşır? Tartışınız.
•
Aristoteles’in siyaset anlayışında teori ve pratik ilişkisi için ne
söylenebilir? Tartışınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde öncelikle Aristoteles’in Platon’a göre ılımlı olan idealist anlayışını ortaya
koyduk. Ardından teori ve pratik ilişkisi bağlamında dianoetk erdemlerle etik erdemleri
tanımlamasını yaptık. Aristoteles’e göre erdemli ve iyi davranış için son derece önemli bir
kavram olan ‘doğru orta’yı tanımladık. Son olarak da Aristoteles’in politik görüşünde
belirlediği altı egemenlik biçimini öğrendik.
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Bölüm Soruları
1) Aristoteles’in etik ve politik anlayışı açısından önemli olan kavram aşağıdakilerden
hangisi olabilir?
a) Korkaklık
b) Sonsuzluk
c) Hoyratlık
d) Ölçüsüzlük
e) Doğru orta
2) Aşağıdakilerden hangisi Aristoteles’in hocası Platon’a yaptığı eleştirilerden biridir?
a) Maddi ve ideal gerçekliğin radikal bir tarzda ayrılması
b) Evrensel ve kalıcı hakikatlerin varlığının ileri sürülmesi
c) İyi ve erdemli davranışın temelininin haz olması
d) Tanrı’nın dünyaya aşkın olması
e) İyini, güzelin ve doğrunun birbiriyle içiçe olması
3) Aristoteles’in belirlediği iki erdem sınıfı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Dianoetik erdemler – Metafizik erdemler
b) Doğal erdemler – Yapay erdemler
c) Dianoetik erdemler – Etik erdemler
d) Etik erdemler – Metafizik erdemler
e) Hipotetik erdemler – Kategorik erdemler
4) Aristoteles’te aklın irademizi ve davranışlarımızı doğru bir şekilde yönetebilmesiyle
ilgili erdemler hangisidir?
a) Teorik erdemler
b) Pratik erdemler
c) Doğal erdemler
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d) Akılsal erdemler
e) Kategorik erdemler
5) Aristoteles’in belirlediği olumsuz yönetim biçimleri aşağıdaki şıklardan hangisinde
doğru verilmiştir?
a) Monarşi – Demokrasi - Teokrasi
b) Aristokrasi – Oligarşi - Teknokrasi
c) Oligarşi – Demokrasi - Tiranlık
d) Tiranlık – Oligarşi – Demokrasi
e) Oligarşi – Monarşi - Tiranlık

Cevaplar
1) e , 2)a , 3)c , 4) b, 5)d
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8. ORTA ÇAĞ FELSEFESİNDE DİN VE SİYASET
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8.1.
8.2.
8.3.

Antik ve Orta Çağ Felsefelerinde Din ve Felsefe
Tanrı Devleti
Görünür Dünya ve Dinsel Bilinçteki Dualizm
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
•
Orta Çağ felsefesinde din ve felsefe ilişkisinin genel özelliğini nasıl
tanımlayabiliriz?
•
Patristik felsefenin temsilcisi olarak Augustinus’un siyaset ve devlet anlayışı
için ne söylenebilir?
•
Skolastik felsefenin temsilcilerinden biri olan Aquinas’ın siyaset anlayışını
nasıl tanımlayabiliriz?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Antik ve Orta Çağ
felsefelerinde din ve
felsefe

Antik ve Orta Çağ’ın din ve felsefe
ilişkilerinin karşılaştırmasını
yapabilmek.

Tanrı devleti

Augustinus, Aquinas ve Farabi ile
İbni Rüşd’ün siyaset ve devlet
anlayışlarını ortaya koyabilmek.

Görünür dünya ve
dinsel bilinçteki
dualizm

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Görünür dünya ve öte dünya
anlayışının oluşturduğu dualizm
hakkında bilgi sahibi olabilmek.

•

Okuma yaparak

•

Araştırma yaparak

•

Fikir yürüterek

•

Okuma yaparak

•

Araştırma yaparak

•

Fikir yürüterek

•

Okuma yaparak

•

Araştırma yaparak

•

Fikir yürüterek
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Anahtar Kavramlar
•

Din

•

Tanrı devleti

•

Augustinus

•

Aquinas

•

Protestanlık
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Giriş
Orta Çağ felsefesi ağırlıklı olarak dinsel inancın temellendirilmesi bağlamında
biçimlenmiştir. Bu bölümde ilkin Antik ve Orta Çağ felsefelerinde genel olarak din ve felsefe
ilişkileri karşılaştırılmış ve daha sonra Patristik felsefenin en önemli temsilcisi Augustinus ile
Skolâstik felsefenin en önemli temsilcisi Aquinas’ın siyaset ve devlet anlayışlarına
değinilmiştir. Augustinus radikal ve Aquinas daha ılımlı teokratik devlet anlayışına
sahiptirler. Son olarak ‘Görünür Dünya ve Dinsel Bilinçteki Dualizm’ başlığı altında, öte
dünya ve bu dünya, tanrısal adalet ve dünyevi adalet arasındaki ayrımın dinsel bilinçte
yarattığı gerilime ve bu çerçevede, Protestanlığın yükselişine kısaca değinilmiştir.
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8.1. Antik ve Orta Çağ Felsefelerinde Din ve Felsefe
Metafizik ihtiyacı, insanın içinde bulunduğu fizik dünyanın oluşa tabi tikel, göreli ve
olumsal gerçekliğine aşkın bir doğruluk arayışı olarak yorumlanabilir. İnsana yaşamsal
bütünlük bağlamında, evrensel, zorunlu ve kalıcı bir yönelim ve anlam verebilecek olan şeyin,
tikel ve göreli ilgiler ve sonlu var oluşla dolup taşan görünür dünyanın ötesinde olduğu
düşünülür. Yaşamın bütünlüğüne dair tatmin edici bir içgörü ve bilinç arayışı olarak
metafizik, temel olarak din ya da felsefe aracılığıyla edinilir. Felsefenin doğuşuna tanıklık
eden Antik Dönem’de, din tüm mitolojik boyutlarıyla entelektüel ve siyasal yaşamı
etkilemekteydi. Felsefenin mitolojiyle ve genel olarak dinle gerilimli ilişkisi, metafizik
doğruluk ve hakikatin nasıl yakalanabileceğiyle ilgiliydi. Tikel ve göreli olanı aşan evrensel
ve zorunlu doğruluk, inanç ve geleneklerin gücüyle mi, yoksa özgür akılsal düşünmenin
gücüyle mi yakalanacaktı? Felsefenin Batı kültürünü oluşturacak olan gücü, şu temel sava
dayanmaktaydı: İnsanlık için evrensel ve zorunlu ilke ve doğrular, ancak hiçbir inancı, yargıyı
ve varsayımı mutlak kabul etmeyen akılsal düşünme süreciyle ortaya çıkarılabilir. Akılsal
düşünme ve araştırma yetisinin, her türlü dışsal otoriteden ve bu bağlamda dinsel ve politik
otoritelerinden özgürleştirilmesi, doğruluk, iyilik ve güzelliği yakalamanın felsefi yoludur.
Platon’a göre, insanların toplumsal aidiyet ve tercihlerine bağlı bir inanç, tikel ve
göreli bir kanıya işaret edebilir. Platoncu idealizmin ana iddiası, bütün insanları bağlayacak
evrensel ve zorunlu bir doğruluk ve hakikatin, akılsalla yakalanabilen ideal ve tözsel bir
gerçeklik olduğuydu. Sokrates’in Yunan ‘polis’i, yani şehir devleti için bir gerilim unsuru
olmasının nedeni, yalnızca tikel ve göreli istem ve ilgilerin dışavurum alanı olan demokratik
yönetim değildi. Belki de asıl gerilim mitoloji, yani Yunan diniyle felsefe arasındaki
gerilimdi. Bu gerilim bilindiği üzere Platon’un Devlet diyalogunda Homeros’un tanrı
anlayışını eleştirmesiyle doruk noktasına varır. Aristoteles’in tanrısı ise, ‘kendi kendini
düşünen düşünce olarak’, bu dünyanın tikel ve göreli ilgileriyle, politik kargaşasıyla
ilgilenmemektedir. Sonuçta Antik felsefe mitolojinin sunduğu tasarımsal metafizik ve
kozmolojiye, alternatif bir metafizik ve kozmolojiyle karşı durmaktaydı. Felsefeye göre,
akılsal düşünme ve araştırma süreci, doğadaki evrensel ve zorunlu yasal işleyişi
keşfedebilirdi. Buna karşın eğer bir inanç ve onun çerçevesinde kurumsallaşmış din, akılsal
düşünme, araştırma ve tartışma sürecini temel alıyorsa, zaten felsefeye ve bilime dönüşmüş
demektir. Oysaki din ve bu bağlamda özel olarak Yunan mitolojisi, insan ilişkilerindeki
istikrarı, mutlak kabuller ve gelenekler üzerinden sağlamaya çalışır. Antik Dönem’de dinsel
ve politik otoriteler çoğunlukla filozofların faaliyetine karışmasa da, ciddi gerilim ve
çatışmaların varlığı da göz ardı edilemez. Antik felsefenin din ve felsefe ilişkilerine dair temel
savları ise, modern felsefenin temel savlarından daha az seküler değildi. İki dönem arasındaki
temel fark, ilkinin dine ve mitolojiye özgü tasarım ve analojilere daha meyilli olmasıydı.
Buna karşın Orta Çağ’da din ve felsefe ilişkileri, Antik Dönem’den farklıdır. Artık
dinsel inancın akılsal açıdan temellendirilmesi, felsefi düşüncenin birinci yönelimi olmuştur.
Orta Çağ’da ve özellikle de Skolastik dönemde din toplumsal yaşamı hem entelektüel ve hem
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de siyasal açıdan biçimlendiren belirleyici bir güce sahiptir. Dinin bu toplumsal yaşam
üzerindeki belirleyici konumu, Hristiyanlığın Roma İmparatorluğu’nun resmi dini olmasıyla
daha da açık bir hal almıştır. Sonrasında Katolik Kilisesi ve Papalık, Avrupa’daki monarşiler
üzerinde belirleyici politik bir etkiye sahip olmuştur. Yüzyıllar süren bu politik etki,
Rönesans, reformasyon hareketleri ve güçlenen burjuva sınıfının seküler, yani dünyevi
zihniyetiyle birlikte azalmaya başlamıştır. Orta Çağ için söylenecek ilk şey, bu dönemde
yapılan felsefenin ve siyasetin dinsel inancın belirleyici varlığının etkisiyle biçimlenmiş
olduğudur. Bu durum yalnızca Hristiyanlık için değil İslam dünyası için de böyledir. Dinsel
inancı temellendirmek için yapılan bir felsefe söz konusudur. Antik Dönem’de filozofların
gözdesi olan, varlık, töz, ilinek, mutlak, göreli, doğruluk, iyilik, güzellik ve adalet gibi sayısız
kavram, bundan böyle dinsel terminolojinin ve Tanrı inancının içeriğini zenginleştirecektir.
Belli istisnalar dışında ve genel eğilim olarak, felsefi düşünce ve terminoloji kendi başına bir
amaç olmaktan çıkıp dinsel inancı temellendirmenin aracına dönüşecektir.

8.2. Tanrı Devleti
Tanrısal adalet düşüncesi, bireysel ve tikel çıkarların savaş alanı olan bu fani dünyanın
adaletsizliğine bir tepkidir. Patristik felsefenin en önemli temsilcisi Augustinus için, bütün
evrenin ve bu evrene dair düzenin ve dolayısıyla siyasal iktidarların birincil kaynağı Tanrı’dır.
Augustinus Tanrı devleti ya da kentiyle, dünyevi devlet ya da kent arasında bir ayrım yapar.
İnsan kendi günahı yüzünden tanrı devletinden kovulmuş ve yozlaşmış dünyevi iktidar ve
devletlere mahkûm olmuştur. Tanrısal adalet ve iktidardan, tikel ve göreli bir tarzda pay alan
dünyevi iktidar ve devletler, hiçbir zaman ideal ve eksiksiz bir konuma ulaşamazlar. Bu
anlamda bu dünyada Platon’un amaçladığı gibi ideal ve eksiksiz bir devlet kurmak
imkânsızdır. Siyaseten yapılması gereken şey, Tanrı’nın güç ve adaletinin bu dünyadaki
temsilcisi Kilise’yle, yozlaşmış dünyevi iktidarları olabildiğince denetlemektir. Siyasal
iktidarların iradesi tıpkı insanların iradesi gibi yalnızca Kilise’nin himayesinde denetlenip
düzeltilebilir. Augustinus’un tıpkı Platon gibi, ideal, yani ilahi dünyayla görünür maddi dünya
arasında keskin bir ayrıma gittiği söylenebilir.
Sonuç olarak Augustinus için, hem felsefe ve hem de siyaset ancak dinsel inancın ve
adaletin yol göstericiliğinde iyi ve verimli bir işleyişe sahip olabilir. Kuşkusuz bu Orta Çağ’ı
takip eden modern ve aydınlanmacı düşünceden farklı bir perspektife işaret eder.
Orta Çağ felsefesi bağlamında değineceğimiz ikinci düşünür, Katolik Kilisesi’nin
resmi öğretisini önemli oranda belirlemiş olan Thomas Aquinas’tır. Aquinas da tıpkı
Aristoteles gibi Tanrı’yı tüm evrenin ereksel nedeni olarak belirler, çünkü evrendeki her
varlık bir erek ya da amaç gözeterek harekete geçiyor görünmektedir. Aquinas Arsitoteles’ten
farklı olarak Tanrı’nın aynı zamanda yaratıcı bir Tanrı olduğunu düşünür. Tanrı yarattığı her
şeyi bir ereğe uygun olarak yaratır. Bu durumda Platon ve Augustinus’tan farklı ve
Aristoteles’e koşut olarak Aquinas, ideal ve tanrısal bir gerçeklikten hareketle görünür
dünyayı radikal bir tarzda gözden düşürmeye çalışmaz. Dolayısıyla dünyevi iktidar ve
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devletler de genel toplumsal ilgileri gerçekleştirmeyi amaçladıkları sürece iyidirler ve
olumlanmalıdırlar. İnsan aklı ve doğası, genel ve toplumsal yaşama ve böyle bir yaşamın
getirebileceği iyiliklere yönelimli ve meyillidir. Tıpkı Aristoteles gibi Aquinas için de, insan
toplumsal ve politik bir hayvandır.
İnsanın siyasal bir varlık olması ve genel ve toplumsal iyiliklere yönelimli ya da
meyilli olması, bu söz konusu iyilikleri evrensel ve zorunlu bir tarzda izleyeceğinin garantisi
değildir. Toplumu oluşturan insanları ortak bir hedef ve iyilik etrafında bir araya getirip
örgütleyecek bir kurumlaşma olarak devlet, gerekli ve olumlu bir oluşumdur. Aquinas, devlet
için en iyi egemenlik biçiminin monarşi olduğunu düşünür. Toplumu oluşturan tikel ve
bireysel ilgi ve çıkarları en iyi şekilde bütünleştirip uyumlu kılacak güç, bir kral olabilir. Bu
anlamda halkın farklı ve çatışan ilgiler içinde dağılmaması için en uygun siyasal çözüm,
monarşi olarak gözükmektedir. Siyasal iktidar ve hiyerarşi, toplumsal kaos ve adaletsizliğin
önüne geçmek için gerekli ve zorunludur. Siyasal iktidarın ve devletin ve dolayısıyla halkın
birliğini temsil eden kişi olarak kral, Aristoteles’in dört neden anlayışına uygun bir şekilde
tanımlanır. Aquinas için kral, genel iyiliği gözeten (ereksel neden), toplumsal farklılık ve
çeşitliliği (maddi neden) yönetip biçimlendiren (formel neden) faildir (fail neden). Tanrı nasıl
tek yaratıcıysa, kral da tek yönetici olmalıdır. Aquinas’ın bu düşüncesinin bir cümleyle özeti
şudur: İktidarın tek elde toplanması, çatışan tikel ilgileri yönetmenin en iyi yoludur. Bu
düşüncenin daha sonra Thomas Hobbes’ta daha güçlü ve tavizsiz bir tarzda tekrarlandığını
söylemeliyiz.
Aquinas için kralın yetkilerini kötüye kullanması mümkündür. Bu durumda bir
monarşi yozlaşacak ve bir tiranlığa dönüşecektir. Kral bir tirana dönüşmüş olsa bile, ona tabi
yurttaşların onu devirip öldürmeleri meşru değildir. Böyle bir meşru yetkiye ancak Tanrı’nın
yeryüzündeki temsilci Kilise ve Papalık sahip olabilir. Kilise ve Papalık Tanrı’nın
yeryüzündeki tek gerçek ve meşru temsilcisidir.
Aquinas her ne kadar en iyi egemenlik biçiminin krallık, yani monarşi olduğunu
düşünse de, tıpkı Platon ve Aristoteles gibi, iyi ve kötü egemenlik biçimlerini üçerli iki grup
hâlinde sınıflandırır. Olumlanan egemenlik biçimleri olan monarşi, aristokrasi ve anayasal
çoğunluk hükümetine karşılık, tiranlık, oligarşi ve demokrasi olumsuzlanan egemenlik
biçimleridir.
Bu başlık altında son olarak konunun ayrıntılarını ilgili derslere bırakarak, İslam
felsefesi bağlamında Farabi ve İbni Rüşd’e kısaca değinelim. Farabi, Platon ve Aristoteles’in
felsefi mirasıyla İslam ilahiyatını harmanlayan bir siyaset anlayışına sahiptir. Platon’un
‘filozof-kral’ anlayışının bir versiyonu, Farabi’de ‘filozof-imam-hükümdar’ anlayışıdır.
Filozof-imam-hükümdar, iman ile hikmeti, inanç ile aklı kendi siyasal iktidarı için birleştiren
kişidir. ‘Filozof-imam-hükümdar’, halife olarak da adlandırılabilir. Bu anlamda Farabi
teokrasiyi savunur. Tanrı’nın gerçek temsilcisi olan halifenin yetkileri sorgulanamaz ve ona
tabi olanların hiçbir itiraz hakkı yoktur. Buna karşılık İbni Rüşd, hem felsefi düşüncenin ve
hem de siyasal iktidarın dine tabi olmasına karşı çıkar. Dünyevi devlet temel olarak aklın yasa
ve buyruklarına tabiyken, müminin ibadeti ve ahiret yaşamı dinin egemenliği altındadır.
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İlahiyat ve felsefe, amaçları aynı olmakla birlikte farklı yöntem ve ilkelere sahiptirler. İkisinin
birbirine indirgenmesi, ikisine de zarar verecektir. Aynı şekilde din ve siyaset birbirinden belli
ölçüler içinde ayrılmazsa, iki taraf da bundan olumsuz etkilenecektir.

8.3. Görünür Dünya ve Dinsel Bilinçteki Dualizm
Platon’un ideal devleti, görünür dünyanın ya da dinsel terminolojiyle bu fani dünyanın
sorunlarına karşı bir çözüm denemesiydi. Platon’un idealist çözümündeki sorun ya da açmaz,
ideal dünyayla görünür dünya arasındaki kopukluğun giderilemez derinliğiydi. Kuşkusuz
ideal devlet modeline bakılarak bu dünyada belli iyileştirmeler yapılabilirdi. Fakat Platoncu
idealizmde, görünür dünyaya karşı güçlü bir tepkisellik ve sonuçta ideal dünyadan uzak
olmaktan kaynaklanan belli bir mutsuzluk olduğu yadsınamaz. Orta Çağ filozofları da
kendilerine özgü söylemleriyle, Platoncu ikilem ve dualizmi sürdürürler, Tanrı devleti
karşısında yeryüzü devleti. Açıktır ki bu dualizm ve ikilem, farklı düşünürlerde farklı ton ve
şiddete sahiptir.
Hegel ünlü yapıtı Tinin Fenomenolojisi’nde dindarın ya da müminin, tikel ve bireysel
ilgilere boğulmuş bu dünyayla, aşkın ve ilahi adaletin hüküm sürdüğü öte dünya arasında
bölünmüş bir bilince sahip olduğunu dile getirir. İnançlı insan, kendi ölümlü benliğiyle
ölümsüz Tanrısal benlik arasında ayrım ve kopukluktan dolayı mutsuzdur. Bu ayrımı aşmaya
yönelik tüm ibadet ve duaları, bu adaletsiz ve ölümlü dünyada yaşadığı acı ve kederleri bir
ölçüde giderebilir. Seçilecek yollardan biri, bu dünyayı akılsallaştırarak evrensel bazı
doğruluk ve iyiliklerin zemini kılmaya çalışmaktır. Bu durumda ya aşkın ve Tanrısal bir
varlık ve adalet inancı bir yana bırakılacaktır. Ki böylece tümüyle dünyevi bir yönelim ve
hedef seçilecektir. Ya da modern bir dindarlığa özgü olarak, örneğin Protestanlık’ta olduğu
gibi, dünyevi yönelim ve çalışma Tanrısal inanç ve ibadetin bir gereği kılınacaktır.
Din ve felsefenin, Kilise ve devletin ayrışması, Batı toplumlarında Katolik Kilisesi’nin
merkezi otoritesinin ve çeşitli krallıklar üzerindeki etkisinin azalmasına koşut bir seyir izler.
Kuşkusuz bunun gelişen kapitalist sınıfın dinamikleriyle de yakından ilgisi vardır. Max
Weber ‘Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu’ adlı eserinde, Batı toplumlarını diğerlerinden
ayıran temel özelliklerin, akılsallaştırma ve dünyanın büyüsünün bozulması olduğunu dile
getirir. Bu aynı zamanda gelişmiş Batı kapitalizminin görünür üstünlük ve egemenliğinin
nedeni olarak yorumlanabilir. Bu görünür üstünlük ve egemenlik bilimsel, teknik, ekonomik
ve siyasal yönleriyle karmaşık bir bütünsellik oluşturur. İşte Weber’e göre, bu akılsallaştırma
ve dünyanın büyüsünün bozulması sürecinde Protestanlığın ve özel olarak Kalvinizmin
belirleyici bir işlevi olmuştur. İnanç ve dünyevi çalışma arasında yakın bir ilişki kurulmuş ve
bu bağlamda seküler ve rasyonel çabanın kendisi inancın bir gereği olarak sunulmuştur.
Kapitalist birikim ve zenginlik Protestanlığın ruhuna uygun hâle getirilmiştir. Dünyevi ve
hesapçı akılsal iktidarla, yani kapitalizmle, dinsel inanç ve ibadetin bu eklemlenmesi, uzun bir
geçmişe sahiptir. Bu durum aynı zamanda Hegel’in tabiriyle Orta Çağ’a özgü mutsuz bilincin,
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kendine özgü bir dindar bilincin aşılmasıdır. Orta Çağ felsefesinin ruhunda, bu dünyayı öte
dünya karşısında küçümseyen belli köktenci ve sofu yönelimler yanında, genel olarak dünyevi
ve fani ilgilerle dinsel ve Tanrısal ilgilerin harmanlandığı söylenebilir. Bu durum, dönemin
düşünürlerinin siyaset ve devlet olgularına yaklaşımlarında görülebilir.
Son olarak günümüzde küresel ölçekte görülen radikal dinsel hareketlerin, Batı
kapitalizminin küresel ölçekte yaratmış olduğu adaletsizlik ve yıkımlardan ayrı
düşünülemeyeceği söylenebilir. Marks’ın deyimiyle ‘ruhsuz bir dünyanın ruhu’ olan din,
belki de hem uyuşturan ve hem de uyaran bir etkiye sahiptir. Dünyevi iktidara, yani günümüz
kapitalizmine kendi içinden güçlü bir muhalefet ve alternatif çıkmadığı sürece, geleneksel ve
modern öncesi dinsel motiflerle birlikte, politik iktidar ve adalet arayışları devam edecektir.
Burada dinsel hareketlerin temel bir sorunu, kendilerine özgü geleneksel söylem ve yaşam
tarzlarıyla, modern kapitalizmin karmaşık ve sofistike gerçekliğiyle nasıl baş edecekleridir.
Modern dünya bu tür geleneksel hareketleri bir tehdit olarak algılamakta ve bu algıyı kendi
siyasal meşruiyetini güçlendirmek için kullanmaktadır.
Orta Çağ felsefesi, genel olarak dinle felsefenin ve dolayısıyla siyasetin iç içe geçtiği
bir dönemin ruhunu yansıtır. Bu durum hem Patristik ve hem de Skolastik felsefe için
geçerlidir. Teokratik devlet anlayışları ve özel olarak teokratik monarşi modeli, siyasal
teoriler bağlamında öne çıkarlar. Protestanlığın modern kapitalizmin gereklerine uygun olarak
Katoliklik’ten ayrışma süreci, aynı zamanda din ile felsefe ve din ile siyaset ilişkilerinde de
kendine özgü bir ayrışma sürecidir.
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Uygulamalar
•
tartışınız.

Antik ve Orta Çağ’ın din ve felsefe ilişkilerinin karşılaştırması üzerine
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Uygulama Soruları
•

Augustinus ile Aquinas’ın siyaset anlayışlarının farkı nedir?

•
Görünür dünya ile öte dünya ayrımının yarattığı etkiyi
Protestanlık bağlamında nasıl ortaya koyabiliriz?
•
Farabi
tanımlayabiliriz?

ve

İbni

Rüşd’ün

siyaset

anlayışlarını

nasıl

127

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde ilk olarak Antik :ağ ve Orta Çağ’daki din-felsefe ilişkilerinin ayrımını
ortaya koyduk. Ardından Orta Çağ siyaset felsefesi için belirgin düşünürler olan Augustinus
ile Aquinas’ın ve İslam düşüncesinden de Farabi ile İbni Rüşd’ün siyaset anlayışlarını
inceledik. Son olarak da yaşadığımız görünür dünya ile öte dünya arasındaki keskin ayrımı ve
insan bilinci üzerindeki etkisinin ne olduğunu ortaya koyduk.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıda Orta Çağ’ın din ve felsefe ilişkisine yönelik söylenenlerden hangisi
yanlıştır?
a) Dinsel inanç akılsal açıdan temellendirilmelidir.
b) Din toplumsal yaşamı hem entelektüel ve hem de siyasal açıdan belirler.
c) Felsefe dinsel inancın belirleyici varlığının etkisiyle biçimlenir.
d) İnsanlık için evrensel ve zorunlu ilke ve doğrular ancak hiçbir inancı mutlak kabul
etmeyen akılsal düşünme süreciyle gerçekleşebilir.
e) Dinsel inancı temellendirmek için felsefe yapılır.
2) Augustinus’a göre evrenin ve bu evrene dair düzenin birincil kaynağı nedir?
a) İnsan aklı
b) Doğa
c) Tanrı
d) Kaos
e) Tin
3) Tanrı devleti ile dünya devleti arasında ayrım yapan filozof kimdir?
a) Platon
b) Augustinus
c) Farabi
d) Aquinas
e) Aristoteles
4) Aquinas için en iyi egemenlik biçimi hangisidir?
a) Liberalizm
b) Demokrasi
c) Oligarşi
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d) Tiranlık
e) Monarşi
5) ‘Filozof-imam-hükümdar’ anlayışı aşağıdaki filozoflardan hangisine aittir?
a) Gazali
b) Augustinus
c) İbni Rüşd
d) Farabi
e) İbni Sina

Cevaplar
1)d , 2)c , 3)b , 4)e , 5)d
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RÖNESANS VE MODERNİTENİN SİYASAL RUHU
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9.1.
9.2.
9.3.

Rönesans, reformasyon ve modernite
Machiavelli
Ütopyalar
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
•
Rönesans, reformasyon ve modernite ile birlikte siyaset anlayışında ne tür
degişiklikler olmuştur?
•
Machiavelli’nin siyaset anlayışının öne çıkan özellikleri nelerdir?
•
Thomas More, Francis Bacon ve Thomas Campanella’nın ütopyalarının
özellikleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Rönesans,
reformasyon ve
modernite

Rönesans, reformasyon ve
modernite ile birlikte yaşanan
değişim ve bunun siyaset
alanındaki etkisi hakkında bilgi
sahibi olabilmek.

Machiavelli

Siyaset alanında son derece etkin
bir isim olan Machiavelli’nin
görüşleri hakkında bilgi sahibi
olabilmek.

Ütopyalar

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Rönesans’ın önemli düşünsel
kurgularından ütopyaların
belirleyici olanları hakkında bilgi
sahibi olabilmek.

•

Okuma yaparak

•

Araştırma yaparak

•

Fikir yürüterek

•

Okuma yaparak

•

Araştırma yaparak

•

Fikir yürüterek

•

Okuma yaparak

•

Araştırma yaparak

•

Fikir yürüterek
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Anahtar Kavramlar
•

Rönesans

•
•

Reformasyon
Modernite

•

Machiavelli

•

Ütopyalar
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Giriş
Rönesans ve reformasyon, modern dünyanın toplumsal dinamiğini oluşturan kapitalist
sınıfın ve onun değerlerinin yükseliş süreciyle çakışır. Bu süreç aynı zamanda düşüncenin
dinsel inançtan ve siyasetin Kilise’nin merkezi otoritesinden bağımsızlaşmaya başladığı bir
dönemdir. Siyaset felsefesi açısından bu dönemin en belirgin düşünürlerinden birisi
Machiavelli’dir. Machiavelli, aşkın ve mutlak bir Tanrı inancına dayanmayan ve iktidar
sahibinin tikel ve bireysel güç istencini temele alan bir siyaset anlayışına sahiptir.
Machiavelli’den farklı bir siyaset kurgusuyla ortaya çıkan T. Moore, F. Bacon ve T.
Campanella ise, toplumsal eşitlik ve özgürlük temelli ‘ütopyalar’ kaleme almışlardır.
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9.1. Rönesans, Reformasyon ve Modernite
Batı kapitalizminin gelişim dinamikleri bağlamında, Rönesans, reformasyon ve
modernite önemli bir yer tutar. Bir önceki bölümün sonunda da dile getirdiğimiz üzere, din ve
felsefenin, Kilise ve devletin ayrışması, Batı toplumlarında Katolik Kilisesi’nin merkezi
otoritesinin ve çeşitli krallıklar üzerindeki etkisinin azalmasına paralel bir seyir izler. Gelişen
kapitalist sınıfın dinamik dünyevi ilgileri, aşkın bir Tanrı anlayışıyla biçimlenen dinsel
inancın durağanlığına tahammül edemezdi. Yeryüzü devleti Tanrı devletinin ve dolayısıyla
Kilise’nin gölgesinden kurtarılmalıydı. Aynı şekilde toplumların ve devletlerin geleceğine
yön verecek olan, dinsel öğreti ve kurumlar olamazdı. Fransız Devrimi’yle doruğuna ulaşacak
olan siyasal bir coşku ve yenilik arzusuyla burjuva sınıfı, kendi dinamizmine karşılık
verebilecek bir dünyevileşme ve akılsallık peşindeydi. Böyle bir dinamizm, bilim, sanat ve
felsefenin her alanında duyumsanacak ve politik arenayı derinden etkileyecektir.
Rönesans ‘yeniden doğuş’ anlamına gelir. Skolastik zihniyetin yıkılmaya, felsefenin
dine, siyasal iktidarların Kilise’ye güdümlü olduğu dönemin geride bırakılmaya başlandığı
süreç, Rönesans ile başlar. Avrupa’da Rönesans dönemi, aynı zamanda ticaretin geliştiği ve
coğrafi keşiflerin başladığı dönemdir. Rönesans, Yunan ve Roma kültürlerinin yeniden
doğuşuyla birlikte, insan ve doğa merkezli bir bakış açısı ve zihniyetin yeşermesine işaret
eder. Bu anlamda Avrupa Hümanizmi ortaya çıkışını Rönesans’a borçludur.
Rönesans ile birlikte ikinci büyük dönüşüm hareketi, reformasyondur. Reformasyon
süreci ya da dinde reform hareketleri, bir önceki bölümde de değindiğimiz üzere, Orta Çağ
monarşilerinin nispeten durağan yapısına eklemlenmiş dinin ve Kilise kurumunun, gelişen
kapitalizmin dinamik yapısına uyarlanma ve eklemlenme çabasıdır. Kapitalizmin ekonomik
ve politik alandaki dinamizmi, özerk ve dönüşüme açık bir insan portresiyle birlikte, yeni bir
din, hukuk ve devlet anlayışını da beraberinde getirmiştir. Dinde reform hareketi, dinsel
inancı tümüyle yadsıyan radikal pozitivist ve ateist yönelimden farklı olarak, inancı ve ibadeti
günün gereklerine uygun tarzda düzenleme ya da yorumlama çabasıdır. Bilindiği üzere Batı
dünyasında dinde reform hareketlerinin öncüsü, Alman rahip Martin Luther olarak görülür.
Luther, Katoliklik ve Ortodoksluğa Protestanlığı ekleyen sürecin öncüsü olarak da
saptanabilir.
Modernite ise Modern Çağ’ın ve öncüsü Descartes olan modern felsefenin bütününe
işaret eder. Modern felsefe, düşünen öznenin, bireysel öznenin merkezi konumu üzerinde
biçimlenir. Bu durum aynı zamanda tüm modern dönemlerin ruhunu ve kültürünü de
biçimlendirir. Modernite böylece felsefeyi dinin hizmetine koşan Skolastik anlayışın, durağan
siyasal ve kültürel bir yapıya sahip olduğu düşünülen feodalizmin sonuna işaret eder. Fakat
modern zamanın tinselliği, bireysel öznenin teorik ve pratik tercihlerindeki özgürlüğüyle
ilişkilidir. Bu bireysel öznenin özgürlüğü zemininde, modern toplum geleneksel toplumdan
ayrışır.
137

9.2. Machiavelli
Siyasal düşünce ve iktidarın, dinsel inancın ve Kilise’nin gölgesinde iş gördüğü
Skolastik dönemin sonunu haber veren Rönesans’ın, kendine özgü bir çeşitlikle karşımıza
çıkan düşünürleri vardır. Bu düşünürlerden birisi de, Niccolo Machiavelli’dir. Her türlü aşkın
Tanrısal ilkenin gözden düştüğü, tümüyle dünyevileşmiş ilgi ve yönelimlere sahip
yöneticilere seslenen ‘Prens’, Machiavelli’nin en tanınmış yapıtıdır. Machiavelli adı geçen
yapıtında, siyasetin tümüyle tikel ve bireysel çıkarların alanı olduğu düşüncesini temel alır.
Siyasette amaç her türlü aracı haklı kılar. Amaç ise güç ve iktidardır. Bu durumda ‘güç haktır’
ya da ‘adalet güçlünün işine gelendir’ düşüncelerinin, Machiavelli’nin siyaset anlayışının
özünü oluşturduğu söylenebilir. Tüm insanları bağlayacak evrensel ve zorunlu bir iyilik ve
doğruluğun olmadığı yerde, güçlünün haklı olduğu zihniyeti baskın çıkabilir. Böylece güç ve
iktidar, kendini aşan bir ilke ya da normun aracı değildir, fakat kendi başına politik amacı
oluşturur.
Machiavelli’ye göre, yöneticiler muhalifleri ve düşmanlarını alt edebilmek için gerekli
olan her türlü hile, dalavere ve kurnazlık konusunda bir tilkiye, gerekli olan kararlılık, cesaret
ve şiddet konusunda da bir aslana benzemelidir. Gerektiğinde dost görünmeyi ve gerektiğinde
acımasız olmayı bilmeleri gerekir. Kamuoyu karşısında cömert, dürüst, bağışlayıcı ve erdemli
görünürken, perde arkasında her türlü hile, düzenbazlık, rüşvet ve baskıya yol vermelidir.
Aksi hâlde iktidarda kalmak zorlaşacaktır, çünkü siyasal alan tikel ilgi ve çıkarların amansız
savaş alanıdır. Gerçek bir yönetici ya da muktedir, gerektiğinde kamuoyuna kötü görünen
işlerin sorumluluğunu kendi memurlarının üzerine yıkmalı ve iyi işlerin sorumluluğunu da
kendi üstüne almasını bilmelidir. İktidar sahibi kendisine bu yolda yardım etmiş kişileri ve
görevlileri çok şey bildikleri için, gerektiğinde yok etmesini de bilmelidir.
Siyasete halk açısından bakıldığında ne söylenebilir? Machiavelli, aralarında birkaç
akıllı çıksa bile halkın çoğunluğunun ahmak, yarı cahil ve korkak olduğu kanısındadır.
Ahmakları ve korkakları yönetmek kolaydır. Bu ahmaklık, korkaklık ve çıkarcılık insanların
çoğunluğunun güçten, iktidardan yana olmasını sağlar. Çoğunluk için de güçlü olan haklıdır.
İktidar sahiplerine yanaşmak ve dalkavukluk yapmak yaygın bir eğilimdir. İktidarın erdem ve
dürüstlük söylemi ardındaki haksızlıklarını dile getirebilecek birkaç kişi çıksa bile, böyle bir
azınlığın iktidarı koruyan asker ve polisler karşısında bir gücü ve ağırlığı olmayacaktır.
İnsanların çoğu barış içinde yaşamayı, kendi tikel ve bireysel ilgi ve çıkarları için harekete
geçmeyi yeğleyecekleri için, iktidara genel bir muhalefet ve karşı çıkış kolay bir şekilde
ortaya çıkmayacaktır. İnsanların çoğunluğunu manipüle etmek ve iktidarın istemleri
doğrultusunda harekete geçirmek kolaydır. Verilen sözleri yerine getirmemek, yapılamayan
işler için gerekçe bulmak kolaydır. Çoğunluğu ahmak ve unutkan olan halk, kendi küçük
çıkarları için her şeye inanmaya hazırdır.
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Machiavelli’nin tüm bu düşüncelerinin siyaset felsefesi bağlamında anlamı nedir?
İlkin Machiavelli için siyaset alanında iktidar sahibini bağlayabilecek ahlaki bir normdan,
evrensel ve aşkın bir iyilikten söz edilemez. Güç ve iktidarın kendisi amaçtır. Bu bağlamda
Machiavelli, Platon’un Devlet Diyalogu’nda Sokrates’in evrensel adalet söylemine karşı
çıkan sofist Thrasymakhos kadar sözünü sakınmadan konuşur. Siyaset tikel ve olumsal ilgi ve
iradeleri içeriği olarak alan bir strateji oyunudur. Siyaset bu anlamda güç ve iktidar için aklın
pratik bir kullanımına, kurnazca bir kullanımına işaret eder. Farklı ilgi ve çıkarları bir araya
getiren, devleti bir arada tutan aşkın ve evrensel bir iyilik ve doğruluk yoktur. Toplumu
oluşturan ve devletin kurumlarını bir arada tutan şey, prensin, yani egemenin kararlı ve
kurnaz tavrı ve duruşudur. Egemenin, iktidar sahibinin güç ve iktidar arzusu birincil bir değer
taşır ve ancak bu arzu ve irade çerçevesinde toplumsal ve siyasal birlik ve düzenin bir anlamı
olabilir. Siyaset ve dolayısıyla hayat, bu güç ve irade istemi çerçevesinde bir oyundur.
Machiavelli’nin toplumu ve onun kurumsal ifadesi siyaseti yorumlayış tarzı, her türlü
ahlaki kriterin ötesindedir. Haklı ve adil olanın güç ve iktidara indirgendiği bu bakış açısında,
iyi ve kötü de güç ve iktidar açsından tanımlanır.

9.3. Ütopyalar
Dinsel inançtan ve aşkın ve evrensel bir doğruluk ve iyilik düşüncesinden
bağımsızlaşmış siyaset anlayışıyla Machiavelli, oldukça rahatsız edici ve uyarıcı bir insan ve
toplum portresi sunar. İnsanın bencilliği ve toplumun çatışan heterojen yapısı, üstesinden
gelinecek gerçeklikler değildir. Gerçeği kabul etmek, zihnimizi özgürleştirecektir. Kendi
seçimlerinde özgür olan iktidar sahibi, yani egemen monark için tüm milli, dini ve genel
olarak ahlaki değerler, iktidarın imajını güzelleştirip güçlendiren süslerden ibarettir. Yalnızca
inanmaya hevesli halk için, tikel ve bireysel güç istencini aşan değerler söz konusu olabilir.
Egemen gerektiğinde iyilik yapmaktan kaçınmamalıdır, fakat kötülük yapmak gerektiğinde de
kararlı durmalıdır. Rahatsız edici ve belki de indirgeyici bir açıklıkla toplumsal güç ilişkilerini
deşifre eden bir söylemle karşı karşıyayız. Machiavelli modern siyasal kuramlar ve özellikle
Nietzsche üzerinde etkili olmuş bir düşünürdür. Bununla beraber Nietzsche’de
Machiavelli’den farklı olarak güç ve iktidarın siyasal bir içerikten çok entelektüel bir içerikle
karşımıza çıktığını unutmamak gerekir.
Kuşkusuz Rönesans’ın siyasal kuramcılarının hepsi Machiavelli gibi, yalnızca insanın
tikel ve bireysel ilgilerini ön plana çıkararak, egemen iktidarın tüm uygulamalarını bu
çerçevede meşru görmemişlerdir. Bu kuramcıların bir kısmı, Platon’un ideal devlet kurgusuna
benzer bazı kurgularla siyaset olgusuna ışık tutmaya çalışmışlardır. Maciavelli’nin politik
algısından daha eşitlikçi bir toplum modeline dayanan bu kurgular, etik açıdan daha olumlu
bir insan anlayışına sahiptirler. Bu toplum ve devlet kurguları, Thomas More’un ‘Ütopya’ adlı
yapıtından hareketle politik ütopyalar olarak sınıflandırılmışlardır. ‘Ütopya’ Yunanca kökenli
bir kelimedir ve Türkçede ‘hiçbir yer’, ‘olmayan yer’ ya da ülke olarak karşılanabilir.
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Ütopyalar bu anlamda gerçekte olmayan bir yer ya da ülkeye dair düşünsel ve edebi
kurgulardır. Bu çerçevede Thomas More’un ‘Ütopya’sıyla birlikte, Francis Bacon’un ‘Yeni
Atlantis’i ve Thomas Campanella’nın ‘Güneş Kenti’ öncelikle anımsanabilir.
Thomas More’un Ütopya’sında özel mülkiyet, eşitsizliğe yol açacağı için
yasaklanmıştır. Ortak mülkiyet çerçevesinde örgütlenmiş olan toplum, tikel ve bireysel
eşitsizliklerin yaratacağı gerilimlerden uzak tutulmaya çalışılır. İçinde yaşanılan evler bile,
belli bir mülkiyet duygusuna yol açamamak için, on yılda bir değiştirilir. Çalışma süresinin
günlük altı saatle sınırlandığı Ütopya’da, herkes toplumsal üretime katkıda bulunur ve işsizlik
yoktur. Kendini savunma ve tiranlığa karşı durma gibi zorunlu haller dışında, savaş
olumlanan bir şey değildir.
Francis Bacon’un ‘Yeni Atlantis’inde ise, bilimsel çalışma yoluyla sorunlarını
gidermeye çalışan bir halk kurgulanmıştır. Yeni Atlantis’te de insanlar özgür bilimsel
çalışmalarıyla birlikte ortak ve eşit bir yaşamı paylaşmaya çalışılar. Bilginin ve yapılan
araştırma sonuçlarının paylaşılması, insan ilişkilerindeki olumlu dinamizm ve verimlilik için
teşvik edilmektedir. Bilimsel bilginin paylaşılması ve ortaklaşa kullanılması, dünya ölçeğinde
olumlanan ve istenilen bir davranıştır.
Thomas Campanella’nın ‘Güneş Kenti’ ise, More ve Bacon’dan daha ileri bir
ortaklaşıcı (kolektivist) toplumsal yaşam kurgulamaktadır. Ne yoksulluk ve ne de zenginliğin
olduğu Güneş Kenti’nde, herkes günlük dört saatle sınırlanmış bir sürede toplumsal üretime
katkı sunmakta ve hak ettiğinden ve gereksinim duyduğundan fazlasını elde edememektedir.
Hem yoksulluk hem de zenginlik olumsuzlanır, çünkü birincisi insanı yalancı ve hırsıza,
ikincisi ise kendini beğenmiş, düzenbaz ve terbiyesize çevirir. Güneş Kenti’nde kölelik,
rahiplik ve aristokrasiye yer yoktur.
Kuşkusuz siyasal ütopyalarda betimlenen toplumların gerçek yaşamda bir karşılığı
yoktur. Ütopya yazarları, bu siyasal kurgularıyla yalnızca kendi hayal güçlerinin zenginliğini
dışavuran edebi metinler üretmeyi hedeflemezler. Onların hedefledikleri aynı zamanda başka
bir yaşam biçiminin, başka ve alternatif bir toplumsal ilişkiler modelinin olabileceğidir. İnsan
ilişkilerinde eşitlikçi ve barışçı bir kurgu, aynı zamanda siyasal bir talep ve özlemi de dile
getirir. Gerçek yaşamda çatışan tikel ve bireysel çıkarların yarattığı eşitsiz ve hiyerarşik
siyasal yapı, verimsiz bir rekabetin ve toplumsal gerilimin de nedeni olmaktadır. Siyasal
mücadele alanında ‘ütopik’ nitelemesi genel olarak olumsuz bir içerik taşımaktadır. ‘Ütopik’
bir siyasal ya da politik anlayış, gerçek yaşamın verilerini ve insan doğasını dikkate almayan
ve uygulanması imkânsız kurgu ve projeler sunduğu düşünülerek küçümsenir.
Bilindiği üzere edebi ve politik kurgular olarak ‘ütopyaların’ karşısında, ‘karşı
ütopyalar’ yer alır. Ütopyalar gerçek siyasal düzlemde yumuşak ve reformist bir dönüşüm
fikrine değil, kurgusal da olsa köktenci ve bütünsel bir devrimci dönüşüm fikrine yaslanırlar.
Ütopyaların kaleme alınmasından yüzyıllar sonra kaleme alınmış olan karşı ütopyaların en
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bilindik iki tanesi, George Orwell’ın ‘1984’ü ve Aldous Huxley’in ‘Yeni Cesur Dünya’sıdır.
Karşı ütopyalarda, ideal ve iyi bir toplum kurgusu ve modeli sunulmaktan çok, olumsuz ve
kötü bir gelecek ve yaşam kurgusuyla karşılaşırız. Endüstri devrimi ve gelişen kapitalizmin
sorunlarıyla birlikte güçlenen devlet mekanizmalarına tepki olarak ortaya çıkan karşı
ütopyalarda, toplumun bütünsel bir politik proje etrafında kurgulanmasının yaratacağı baskı
ve gerilim ortamı betimlenmeye çalışılır. Bu karşı ütopyaların, hem kapitalizmin her şeyi
denetleyen devlet mekanizmasına ve hem de reel sosyalizmin baskıcı ve totaliter
uygulamalarına karşı, edebi ve politik bir eleştiri olduğu söylenebilir.
Felsefenin dinden, devletin Kilise’nin merkezi otoritesinden uzaklaştığı modern
dünyanın habercisi olan Rönesans ve reformasyon dönemleri, siyaset felsefesinin de seküler,
yani dünyevi ilgi ve kavramlar çerçevesinde biçimlendiği dönemlerdir. Antik Yunan ve Roma
kültürünün yeniden doğuşuna ve dinde ciddi reform hareketlerine tanıklık eden bu dönemler,
modern kültürün doğuşu için de vazgeçilmez bir zemin oluştururlar. Modern siyasetin öncüsü
olan Machiavelli, More, Bacon ve Campanella bu dönemde ortaya çıkmışlardır.
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Uygulamalar
•
Rönesan, reformasyon ve modernite ile birlikte yaşanan düşünce değişimini ve
bunun siyasete etkisini inceleyiniz.

142

Uygulama Soruları
•
Rönesans’ın Orta Çağ din-felsefe anlayışının kırılmaya başlamasındaki etkisi
nedir? Tartışınız.
•
Reformasyon hareketi ile din anlayışında ne tür değişimler ortaya çıkmıştır?
Araştırınız.
•
Machiavelli’nin siyaset felsefesinde kendisini belirgin kılan düşünceleri
nelerdir? Araştırınız.
•

Ütopyaların simgelediği genel özellik hakkında ne söylenebilir? Tartışınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde ilk önce Orta Çağ felsefesindeki düşünce yapısının bir çözülüşü olarak
Rönesans, reformasyon ve modernitenin genel özelliklerinden bahsettik. Siyaset alanında
Rönesans’ın son derece etkin bir düşünürü olan Machiavelli’nin Orta Çağ siyaset felsefesi
anlayışından ne derece farklı görüşler ortaya koyduğunu aktardık ve son olarak da Rönesans’a
özgü ütopyaların öne çıkanlarını inceledik.
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Bölüm Soruları
1) Rönesans ne anlama gelir?
a) Geriye dönüş
b) Yükseliş
c) Yeniden doğuş
d) Arınış
e) Uyanış
2) Orta Çağ’ı takiben Rönesans ile birlikte gerçekleşen ikinci büyük dönüşüm hareketi
nedir?
a) Fransız Devrimi
b) Alman İdealizmi
c) Doğu Romanın çöküşü
d) Reformasyon
e) Dejenerasyon
3) Batı dünyasında dinde reform hareketlerinin öncüsü kimdir?
a) Martin Luther
b) Thomas Aquinas
c) Meister Eckhart
d) Jacob Boehme
e) Duns Scotus
4) ‘Prens’ adlı eser aşağıdaki düşünürlerden hangisine aittir?
a) Thomas Hobbes
b) Machiavelli
c) Campanella
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d) Thomas More
e) David Hume
5) Aşağıdaki eserlerden hangisi Rönesans dönemine ait ütopyalardan biridir?
a) Tinin Fenomenolojisi
b) Algı Kapıları
c) Ay Kenti
d) Yeni Atlantis
e) Zorba

Cevaplar
1)c , 2)d , 3)a , 4)b , 5)d
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10. DOĞA DURUMU VE TOPLUM SÖZLEŞMELERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10.1.
10.2.
10.3.
10.4.
10.5.

İnsan ve Doğa Merkezli Siyaset
Hobbes
Locke’un Liberal Siyaseti
Montesquieu ve Erklerin Dengesi
Rousseau’nun Mutlak Demokrasisi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
•
Toplum sözleşmesi modeliyle siyasal yaşamı kurgulayan filozoflar
hangileridir, kısaca bunların siyasal görüşlerini açıklayınız?
•

Montesquieu’nun erklerin karşılıklı dengesi ne anlama gelir açıklayınız?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

İnsan ve doğa
merkezli bir siyaset

İnsanın dolaysız doğa varlığından bir
siyasal varlığa nasıl dönüştüğünü ve
insanın devlete niçin ihtiyaç
duyduğunu ortaya koyabilmek.

Hobbes

Toplum sözleşmesi kavramıyla
modern siyaset anlayışının
öncülerinden biri olan Hobbes’un
siyaset görüşünü ortaya koyabilmek.

Locke’un liberal
siyaseti

Günümüz liberal demokrasilerinin
ruhunu önemli ölçüde şekillendiren
Locke’un siyaset anlayışını ortaya
koyabilmek.

Montesquieu ve
erklerin karşılıklı
dengesi

Siyaset anlayışında erklerin karşılıklı
dengesini temel alan
Montesquieu’nun siyasal alana ilişkin
görüşünü ortaya koyabilmek.

Rousseau’nun
mutlak
demokrasisi

Siyaset alanında oldukça büyük bir
öneme sahip Rousseau’nun
görüşlerini ortaya koyabilmek.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği
•

Okuma yaparak

•

Araştırma yaparak

•

Fikir yürüterek

•

Okuma yaparak

•

Araştırma yaparak

•

Fikir yürüterek

•

Okuma yaparak

•

Araştırma yaparak

•

Fikir yürüterek

•

Okuma yaparak

•

Araştırma yaparak

•

Fikir yürüterek

•

Okuma yaparak

•

Araştırma yaparak

•

Fikir yürüterek
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Anahtar Kavramlar
•

Doğa durumu

•

Toplum sözleşmesi

•

Güç

•

Özgürlük

•

Eşitlik
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Giriş
Siyaset felsefesinin bu onuncu bölümünde, Hobbes, Locke, Montesquieu ve
Rousseau’nun siyaset felsefelerini ele alacağız. Tüm bu filozoflar, doğa ve insan merkezli
modern siyaset anlayışıyla yapıtlarını kaleme almışlardır. Hobbes, Locke ve Rousseau,
varsayılan bir doğa durumuna dayalı toplum sözleşmesi modelleriyle siyasal yaşamı
kurgularlar. Hobbes kendi siyasal kurgusu bağlamında mutlak monarşiyi, Locke liberal
demokrasiyi, Rousseau ise, eşitlik ilkesine dayalı sınırsız bir halk egemenliği olan mutlak
demokrasiyi savunur. Yasama, yürütme ve yargı erklerinin karşılıklı dengesini savunan
Montesquiue ise, devleti biçimlendiren yasaların, halkın tarihsel, coğrafi ve kültürel ruhunu
yansıttığını düşünür.
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10.1. İnsan ve Doğa Merkezli Bir Siyaset
İnsanın siyasal yaşamından önce doğal bir durumunun kurgulanması, siyasal yaşamın
doğal zemini ve nedenlerine dair bir arayışa işaret eder. Böyle bir doğa durumunun
kurgulanması ve varsayılmasıyla, aynı zamanda insanın dolaysız bir doğa varlığından bir
siyasal varlığa nasıl dönüştüğünün kavranmaya çalışıldığını görmekteyiz. İnsan neden siyasal
örgütlenmeye, devlet kurumuna ihtiyaç duymuştur. İnsanı doğal bir varoluştan kültürel ve
siyasal bir varoluşa götüren toplumsal gereksinimler nelerdir? Batı toplumlarında düşüncenin
dinsel inancın tahakkümünden uzaklaştığı Rönesans, reformasyon ve modernite dönemleri,
siyasal gerçekliğin de Kilise’nin otoritesinden uzaklaştığı dönemlerdir. Siyaset artık aşkın bir
tanrının sorgulanamaz gerçekliğinin gölgesinde değil, insan ve doğa merkezli bir zihniyetin
çerçevesinde biçimlendirilecektir. Filozoflar artık insanın doğal ve toplumsal gerçekliğine
odaklanarak siyaset olgusunu yorumlayacaklardır. Modern zihniyetle birlikte, insan aşkın bir
hakikatin ve iktidarın gölgesinden kurtulur ve toplumsal ve siyasal yaşamın özerk bir bireyine
dönüşür. Hukuki ve politik özgürlük ve eşitlik, bireyin insan olmaktan kaynaklanan
potansiyellerini hem kendisi ve hem de toplum yararına dışa vurabilmesinin yegâne zemini ve
güvencesi olarak görülür. İşte modern siyasete ilişkin tüm bu belirlenim ve kavramların ilk
zemini, ‘toplum sözleşmesi’ anlayışları çerçevesinde biçimlenmiştir. ‘Doğa durumu’ ve
‘toplum sözleşmesi’ kavramlarını temel alarak siyasal gerçekliği ele alan filozoflardan en
önemli üç tanesi, Hobbes, Locke ve Rousseau olarak sıralanabilir.
İnsan ve doğa merkezli siyaset, aynı zamanda Batı kapitalizminin ekonomik ve siyasal
yükselişinin de habercisidir. Batı kapitalizminin küresel iktidar ve yükselişi, bilimsel
düşüncenin ve tekniğin geliştirilmesi, coğrafi keşifler, sömürgecilik ve küresel ticaretten
kaynaklanan zenginlik, liberal bireysel özgürlük ve girişim ruhu üzerine kurulu ekonomik,
politik ve entelektüel bir yaşam modelinin sonucudur. Daha önceki derslerimizde de dile
getirmiştik; modern toplumu geleneksel toplumdan ayıran en önemli belirlenimlerden biri,
bireysel özgürlük vurgusudur. Açıktır ki bu modern devletin hukuki güvencesi ve sınırları
içinde bir özgürlüktür. Bireysel özgürlükten kaynaklanan maddi ve manevi dinamizm,
modern burjuva toplumunda devletin ve toplumun durağan ve tutucu bir yapıya dönüşmesinin
önüne geçer. Felsefe tarihi boyunca filozofların, insanı düşünen bir hayvan olarak
tanımladığını görmekteyiz. Özgür bireylerin teorik ve pratik faaliyetleri, toplumsal ve siyasal
yapıların durağan ve tutucu bir söylemle iş görmelerini imkânsız kılar. Siyaset ve devlet aşkın
bir tanrının tezahürü olmaktan kurtulmuş, dinamik ve hareketli burjuvaların oyun ve
müdahâle alanı hâline gelmiştir. Rönesans, reformasyon ve modernite ile birlikte, Avrupa
toplumsal ve politik dönüşüm ve devrimlere sahne olacaktır. Tikel ve bireysel çıkar ve
tercihlerin meşru ve hukuksal bir zeminde özgürce ayrıştığı ve dışa vurulduğu, yeni ekonomik
ve toplumsal sınıfların ve ilişkilerin ortaya çıktığı modern dönem, yeni bir siyaset felsefesini
de gerekli kılacaktır.
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10.2. Hobbes
Modern felsefenin öncüsü genel olarak Descartes olarak görülür. Descartes’in düşünen
özneyi felsefi sisteminin merkezine oturtması, Avrupa için yeni dönemin, Skolastik
zihniyetten kurtuluşu simgeleyen modern zihniyetin de özünü oluşturur. Düşünen özne
bireysel öznedir; her birey kendi aklı ve sağduyusuna dayanarak düşünebilir. Artık toplumu
ve devleti oluşturan bireyler adına düşünüp karar verecek aşkın ve kutsal bir merci söz konusu
değildir. Tümüyle dünyevileşmiş insan ve birey odaklı bir siyasal arenada, devlet nasıl
kurgulanmalıdır?
Thomas Hobbes, geleneksel ve modern siyasetin kimi duyarlılıklarını kendi
düşüncesinde barındırmakla birlikte, ‘toplum sözleşmesi’ kavramıyla modern siyaset
anlayışının öncülerinden biridir. Hobbes’a göre insan ‘doğa durumu’nda doğa yasasına tabidir
ve doğada ‘güç hak’tır. Doğa durumunda gücün özünü ise, maddi, yani fiziksel güç oluşturur.
İnsan, doğası gereği bencildir. Her birey kendi ilgilerinin peşindedir. İnsan doğasından
kaynaklanan bu bireysel ilgilerin içeriğini, yaşamını güvenli ve konforlu bir şekilde sürdürme
isteği oluşturur. Tikel ve bireysel ilgilerin doğa durumunda karşı karşıya gelmesi, herkesin
herkesle bir savaşına dönüşür. İnsanların en temel ihtiyaçları olan güvenlik ve konfor adına
giriştikleri bu bencilce savaş, isteklerinin karşıtını doğurur. Daha bilindik bir söyleyişle,
Hobbes için yalın doğallığı içinde ve toplum sözleşmesi öncesinde, ‘insan insanın kurdudur.’
Doğa durumunda tüm tarafların ve her bireyin yaşamı tehlikeye altındadır. Hobbes’da
kötümser ve karamsar bir insan doğası anlayışı söz konusudur.
İnsanı bu doğa durumundan, herkesin herkesle savaşından kurtaracak olan nedir?
Hobbes’a göre bir ‘toplum sözleşmesi’ insanları doğal savaş durumundan, çatışan yönelim ve
çıkarların kısır döngüsünden kurtarabilir. Doğa durumunda yalnızca güç sahibi olmak insan
ilişkilerinde belirleyicidir. Güçlü olan kazanır ve ayakta kalır. Doğa durumunda yalnızca doğa
yasaları geçerlidir. Doğa yasaları temelinde gerçeklik kazanan doğa durumunu aşabilmenin
tek yolu, bir toplum sözleşmesi yoluyla bir toplumsal ya da siyasal yasaya tabi olmaktır.
Yunancasıyla ‘physis’ten ‘nomos’a, doğadan normatif gerçekliğe geçişin zeminini, ‘toplum
sözleşmesi’ oluşturur. İnsanların böyle bir toplumsal sözleşmeye uymalarının güvencesi ne
olacaktır? Doğaları gereği bencil ve çıkarcı olan bireyler, niçin toplumsal ve politik bir yasaya
tabi olsunlar?
İnsanlar bir şeye ancak bencilliklerinden dolayı uyarlar. İnsanlardan kendi doğalarına
aykırı bir şey istemek nafiledir. Hobbes’un tüm etik ve politik anlayışını biçimlendiren temel
insani belirlenim bencilliktir. Bencillik üzerinden biçimlenmiş bir ahlak ve siyaset anlayışı
söz konusudur. Doğadaki eşitsizliğe dayalı bencil güç savaşını ve onun yarattığı yaşam
tehlikesini aşmanın yolu, toplum sözleşmesidir. Bir toplum sözleşmesiyle toplumu oluşturan
bireyler, doğal durumda olağan olan öldürme, el koyma ve çalma gibi haklarından
vazgeçerler. Bunu yapmalarının nedeni, herkesin herkesle savaşı olarak doğa durumunda
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tehlike altında olan can ve mal güvenliklerini koruma isteğidir. Böylece bireyleri birer
yurttaşa çevirecek ve doğal yasadan politik bir yasaya geçişi sağlayacak olan ‘toplum
sözleşmesi’nin gerçekliği, yine insan bencilliği üzerinde mümkündür. Bu mantık açısından,
insanı hem vahşileştiren ve hem de medenileştiren şey bencilliktir.
Dahası Hobbes insanların bencilliklerinden dolayı kabul ettikleri, tikel toplumsal
sözleşmeden kaynaklanan devletin yasalarını gerektiğinde ve güç bulduklarında ihlal
etmemeleri için, siyasal iktidarın başında bir ölümlü ya da yarı tanrının bulunması gerektiğini
söyler. Ancak tanrısal yetkilere sahip bir egemen, mutlak bir monark toplumsal düzenin ve
devletin birliğinin güvencesi olabilir. Hobbes bu mutlak egemeni, Tevrat’taki deniz
canavarına göndermeyle ‘Leviathan’ olarak adlandırır. Leviathan aynı zamanda Hobbes’un
temel siyaset felsefesi kitabının da adını oluşturur. Leviathan, yani mutlak egemen toplumsal
sözleşmenin, siyasal yasaların bir tarafı değildir. O her türlü yasa ve kısıtlamanın üzerinde bir
güç ve yetkiye sahiptir. Onun görevi yasaya uymak değil, her türlü güç ve yetkiyle toplumu
oluşturan diğer bireylerin yasaya, sözleşmeye mutlak şekilde uymalarıdır. Egemenin;
sözleşmenin ve yasaların üzerinde olması, yurttaşların sözleşmenin ruhuna ve yasalara tabi
olmasının güvencesidir. Ancak korkutucu güç ve yetkilerle donatılmış bir yarı tanrı, bir
canavar toplumu oluşturan bencil bireyleri sindirebilir ve yasaya tabi kılabilir. Burada
kuşkusuz egemen tüm mutlak güç ve yetkilerine karşın, toplumu oluşturan yurttaşların
iradeleriyle iktidar sahibidir. Fakat bir kez iktidara geldikten ve devletin meşru monarkı
(tekerk) olduktan sonra, onun gücünü ve iktidarını kimse sorgulayamaz ve sınırlayamaz. Aksi
taktirde toplumun ve devletin tikel ve bireysel ilgi ve çıkarların manipülasyon alanı olmasını
ve böylece oluşacak politik kaosu kimse engelleyemez.
Hobbes’un etik ve politik gerçeklik bağlamında önemsediği temel duygu, korku olarak
karşımıza çıkmaktadır. İnsanlar modern ilişkilerin arifesinde mutlak ve ölümsüz bir tanrı
inancı ve dinin himayesinde bir toplum ve devlet modelinden vazgeçmeye başlamışlardır.
Hobbes bu tarihsel dönüşümü kabul etmekle birlikte, ölümsüz tanrıya karşı ölümlü bir tanrı
fikrinin himayesinde bir toplum ve devlet modeli sunmaktadır. Bu anlamda Hobbes, modern
öncesi toplumlarda egemen olan teokratik devlet anlayışını yadsımakla birlikte, sınırsız güç
ve yetkilere sahip bir mutlak monarşi anlayışını devam ettirmektedir. Kuşkusuz bu tek kişinin
egemenliği, insan doğasının bir gereği olarak sunulmaktadır.

10.3. Locke’un Liberal Siyaseti
Locke için egemen güç ve onun yönetimindeki devlet, toplumu oluşturan hukuki
açıdan özgür ve eşit bireylerin, yani yurttaşların onayına sahip olmadığı sürece, gayri
meşrudur. Bu keskin ve oldukça belirgin liberal duruş, günümüz liberal demokrasilerinin de
ruhunu önemli ölçüde şekillendirmektedir. Liberal siyasetin ve modern felsefenin temel
değerlerinden biri olan bireysel özgürlüğe, hukuki eşitlik ve özel mülkiyet temelinde
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ekonomik ve siyasal bir gerçeklik alanı sunmayı hedeflediği söylenebilir. Bu, burjuva
sınıfının girişimci ruhuyla uyumlu bir siyasettir.
Locke da Hobbes gibi bir doğa durumu varsayımından hareket eder, fakat Locke’un
doğa durumu ve ona dayanılarak oluşturulacak siyasal örgütlenmenin içeriğine dair farklı
görüşleri söz konusudur. Locke’a göre insanlar özgür ve eşit doğarlar. İnsanların özgürlük ve
eşitlik istemi, etik ve politik bir isteme dönüşmeden önce, kendi doğalarında bulunur. Bu
anlamda Hobbes’ta insan bencilliği olarak olumsuzlanan doğa durumu, Locke’da toplumsal
sözleşme ve siyasal yapılanmanın da özünü oluşturacak olumlu bir etik içerik kazanır. Gerçi
insan doğa durumunda özgür ve eşittir, fakat bu doğal özgürlük ve eşitlik isteminin, her bir
bireyde kendisini dışavuran bu iradenin hukuki ve siyasal bir sözleşmeyle, bir toplumsal
sözleşmeyle güvence altına alınması ve istikrara kavuşması gerekir. O hâlde Locke için
toplumsal sözleşmeyle zapturapt altına alınacak bir bencillikten çok, güvence altına alınacak
bireysel eşitlik ve özgürlükler söz konudur.
İnsan doğa durumunda belli bir özgürlük ve eşitlik içinde kendi kişiliğinin ve
mülkiyetinin sahibiyse, neden toplumsal bir sözleşmeye ve siyasal bir örgütlülük olarak
devlete ihtiyaç duyar? Locke’un bu soruya yanıtı ikili bir karakter taşır. Bir yandan doğa
durumunda mutlak bir bencillik ve savaş durumu söz konusu olmasa bile, bireysel eşitlik ve
özgürlüklerin hukuki ve siyasal bir güvenceden mahrum olduklarını düşünmektedir. Örneğin
bir mülkiyete iyeliğin hukuki ve siyasal bir güvenceye, toplumsal bir sözleşmeye tabi olması
önemlidir. Öte yandan insan ilişkilerinin karmaşıklaşması ve gelişen ticaretle birlikte paranın
değişim değeri olarak kullanılmasının da, hukuki ve siyasal düzenlemeleri gerekli kılan
nedenlerden biri olduğunu düşünmektedir.
O hâlde doğa durumundan toplumsal yaşama geçişin nedeni, insanın vahşi ve bencil
doğasını eğitme ve denetleme değil, özgürlük ve eşitlik üzerine dayalı insani yaşamın
standartlarını artırma ve verimli kılma arzusudur. Mutlakıyetçi Hobbes’tan farklı olarak
liberal, yani ‘özgürlükçü’ Locke, mutlak ve sınırsız bir despot aracılığıyla bireysel
özgürlükleri baskı altına almanın, toplumsal dinamizm ve zenginlik açısından ölümcül politik
bir hata olduğunu düşünür. Toplumsal bir sözleşmenin biricik meşru zemini, doğa durumunda
olumsal bir karakter taşıyan bireysel özgürlük ve temel hakların, hukuki ve siyasal
zorunluluğun güvencesi altına alınması olabilir. Bu anlamda Locke politik iktidarın güç ve
yetkilerinin bu meşruiyet zemininde sınırlanmasını elzem görür. Sınırsız ve meşru olmayan
güç ve yetkilere sahip bir despot, temel ve vazgeçilmez insan haklarına tecavüz edebilir.
İnsanların temel haklarına, yani yaşama ve mülkiyet haklarıyla bireysel özgürlüklerine
tecavüz eden tikel bir iktidarın devrilmesi, evrensel ve meşru bir hak olarak belirlenir. Oysaki
Hobbes’ta egemen monarkın iktidarı tartışılmaz bir mutlaklık taşımaktaydı. Locke ayrıca
siyasal iktidarın ve hükümetin güç ve yetkilerini sınırlamanın ve denetlemenin gerekliliğinden
hareketle, yasama ve yürütme erkini birbirinden ayırt etmek gerektiğini düşünür.
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10.4. Mostesquieu ve Erklerin Karşılıklı Dengesi
Montesquieu ‘Yasaların Ruhu’ adlı yapıtında, sınırsız güç ve iktidarın tehlikelerine
karşı, siyasal erklerin karşılıklı dengesini temel alan anlayışla karşımıza çıkar. Siyasal
iktidarın yetkilerinin ve bu yetkileri dışavurmak için kullandığı organların, yani erklerin
ayrılması ve karşılıklı dengesi, iktidarın gücünün kötüye kullanılmasını denetlemek için
gereklidir. Montesquieu devlete özgü üç temel güç ya da erkten söz eder: yasama, yürütme ve
yargı. Bu güç ya da erklerin tek elde toplanması ve denetimden uzak kalması, siyasal bir
despotizmin ve sonuçta yozlaşmanın zeminini oluşturur.
Aslında yasama, yürütme ve yargı erklerinin birbirinden ayrılması, birbirlerini
etkilemeyen paralel bir var oluşa işaret etmez. Tam tersine devletin ve siyasal iktidarın
tezahürleri olan bu erklerin, birbirlerini denetlemesi, karşılıklı ve olumlu bir denge içinde var
olması gerekir. Siyasal erkin ya da gücün bu ayrışması ve karşılıklı dengesi, insana özgü
antropolojik bir olgu olan, gücün ve iktidarın kötüye kullanılmasıyla ilgilidir. Sınırsız ve
denetimsiz güç ve iktidar, insanlık tarihi boyunca her zaman için kötüye kullanılmaya açık
olmuştur.
Montesquieu, toplumu ve devleti biçimlendiren yasaların, keyfi ve iradi bir
sözleşmenin ürünü olmaktan çok, bir halkın tüm tarihsel, kültürel ve coğrafi birikimini
yansıtan bir ruha sahip olduğunu düşünür.

10.5. Rousseau’nun Mutlak Demokrasisi
Rousseau’nun siyaset felsefesiyle ilgili en önemli iki yapıtı, ‘İnsanlar Arasındaki
Eşitsizliğin Kaynağı’ ve ‘Toplum Sözleşmesi’dir. ‘Bilimler ve Sanatlar Üzerine Söylev’ de bir
uygarlık eleştirisi olarak siyaset felsefesiyle yakından ilgilidir. Tüm diğer yapıtları da şu ya da
bu tarzda siyaset felsefesiyle ilgilidir. Locke gibi Rousseau için de, insanlar özgür ve eşit
doğarlar, fakat her yerde zincire vurulmuşlardır. İnsanlar arasındaki eşitsizliğin gerçek zemini
doğa değil, mülkiyete dayalı etik ve politik yaşamdır. Mülkiyetle birlikte eşitsiz ilişkiler
oluşmuş ve bu eşitsizlik mülk sahiplerince hukuki ve politik güvencelere kavuşturulmuştur.
Karmaşıklaşan toplumsal ilişkilerin dinamiği bağlamında uygarlık öncesi bir ‘doğa
durumu’na dönülemeyeceği için, insan doğası için önemli olan eşitlik ve özgürlüğün hukuki
ve politik düzlemde yeniden inşa edilmesi gerekecektir. Rousseau’ya göre, bunun için gerekli
olan şey, toplumsal yaşamı yeniden düzenleyecek bir ‘toplum sözleşmesi’dir. Bu sözleşmenin
tarafları toplumu oluşturan tüm bireyler, yani yurttaşlardır. Toplumu oluşturan her bireyin
doğuştan getirdiği ve vazgeçilmez bir nitelik taşıyan temel hakları olan özgürlük, eşitlik ve
mutluluk, toplumsal sözleşmenin ve dolayısıyla ortak bir iradenin zeminini oluşturur. Tüm
tikel ayrımları aşan bireylerin ortak iradesi, genel bir irade olarak halkın iradesidir. Her birey
ya da yurttaş kendi özgür ve eşit iradesiyle toplumun ve devletin vazgeçilmez bir üyesidir.
Tüm yurttaşların tüm yurttaşlarca, yani genel halk iradesiyle yönetildiği bu yönetim ve devlet
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biçimi, hakiki ve mutlak bir demokrasinin anlatımıdır. Bu demokraside halk iradesini
sınırlayacak herhangi başka bir irade ve güçten söz edilemez. Aracı kurumlar ve halkın
temsilcileri, gerçek bir iradeye ve güce sahip değildirler ve tüm yetkilerini halktan alırlar.
Sınıf örgütlerinin, loncaların ya da sivil toplum örgütlerinin bu mutlak ve totaliter
demokraside yeri yoktur, çünkü böyle tikel ilgiler ve çıkarlarla bir araya gelmiş oluşumlar,
genel halk iradesi için tehdit oluştururlar. Rousseau, Montesquieu’de olduğu gibi devleti
oluşturan siyasal erkler arasında da bir ayrıma gitmez. Devleti ve siyasal iktidarı oluşturan
halkın genel ve ortak iradesi, halk meclislerinde ve referandumlarda kendisini ifade eder.
Genel irade pratikte çoğu zaman çoğunluğun iradesidir. Demokrasi de bu anlamda
çoğunluğun iradesidir. Genel irade evrensel ve zorunlu bir irade olmadığı ve karşılıklı
uzlaşmaya ve oylamaya dayandığı için, çoğunluk iradesidir. Bu anlamda Rousseau’nun
savunduğu halkın mutlak iradesine dayalı demokrasi, bir çoğunluk diktasına ya da
despotizmine dönüşme tehlikesi içerir.
Modern siyaset felsefesinin önemli temsilcileri olan Hobbes, Locke, Montesquieu ve
Rousseau, kendilerinden sonraki siyasal tartışmaları derinden etkilemişlerdir. Hobbes, Locke
ve Rousseau kendilerine özgü ‘doğa durumu’ ve ‘toplum sözleşmesi’ kurgularıyla, sırasıyla
mutlak monarşi, liberal demokrasi ve mutlak demokrasi anlayışlarıyla biçimlenmiş devlet
modelleri sunmuşlardır. Montesquieu’nun günümüz tartışmaları açısından belirleyici fikriyse,
yasama, yürütme ve yargı erklerinin karşılıklı dengesini savunmasıdır.
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Uygulamalar
•
Doğa ve insan merkezli modern siyaset anlayışıyla yapıtlarını kaleme alan
Hobbes, Locke ve Rousseau’nun siyaset görüşlerini genel hatlarıyla belirtiniz.
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Uygulama Soruları
•
İnsan ve doğa merkezli siyaset anlayışı ne anlama gelir?
Açıklayınız.
•
Hobbes bir toplum sözleşmesini niçin gerekli bulur? Tartışınız.
•
Tartışınız.

Locke’un liberal siyaset anlayışının özellikleri nelerdir?

•
Montesquieu’nun iktidarın sınırsız gücüne karşı ileri sürdüğü
öneri nedir? Açıklayınız.

160

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde insan ve doğa merkezli siyaset anlayışının ne anlama geldiğini ortaya
koyduk. Bu anlayışın temsilcileri olarak Hobbes, Locke ve Rousseau’nun kendilerine özgü
‘doğa durumu’ ve ‘toplum sözleşmesi’ kurgularını ve Montesquieu’nun yasama, yürütme ile
yargı erklerinin karşılıklı dengesi savını öğrendik.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdaki düşünürlerden hangisi yapıtlarını doğa ve insan merkezli modern siyaset
anlayışıyla kaleme almıştır?
a) Leibniz
b) Campanella
c) Augustinus
d) Platon
e) Hobbes
2) ‘Doğa durumu’ ve ‘toplum sözleşmesi’ kavramlarını temele alarak siyasal
gerçekliği ele alan filozof aşağıdakilerden hangisidir?
a) Hegel
b) Heidegger
c) Rousseau
d) Aristoteles
e) Sokrates
3) ‘İnsan insanın kurdudur’ görüşünü ileri süren düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kant
b) Aquinas
c) Rousseau
d) Hobbes
e) Locke
4) Locke’un savunduğu egemenlik biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Mutlak demokrasi
b) Göreli demokrasi
c) Liberal demokrasi
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d) Mutlak monarşi
e) Sosyal demokrasi
5) Montesquieu için devlete özgü üç temel güçten birisi aşağıdaki şıklardan hangisinde
doğru verilmiştir?
a) Yargı
b) Dayanışma
c) Örgütlenme
d) Soruşturma
e) Savuşturma

Cevaplar
1) e , 2)c , 3)d , 4)c , 5)a
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11. HEGEL’İN SİSTEMİNDE SİYASETİN YERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11.1. Akıl ve Doğa Ayrımının Hegelci Versiyonu
11.2. Özgür İrade ve Ahlaktan Siyasete Geçiş
11.3. Törellik ve Siyasetin Doruğu Olarak Devlet
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
•

Hegel’e göre siyasetin zemini nedir?

•
•

Hegel’de özgür irade ne anlam taşır?
Hegel için törelliğin ifade ettiği anlam nedir?

•

Hegel’in devlet anlayışını nasıl tanımlayabiliriz?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Kazanım

Akıl ve doğa ayrımının
Hegelci versiyonu

Hegel’in akıl ve doğa arasındaki
ilişkiyi ele alışını ortaya
koyabilmek.

Özgür irade ve ahlaktan
siyasete geçiş

Hegel’de özgür iradenin
tanımını verebilmek ve ahlaktan
siyaset alanına geçişin
zorunluluğunu ortaya
koyabilmek.

Törellik ve siyasetin
doruğu olarak devlet

Hegel’in siyaset anlayışında
önemli bir yeri olan törellik
anlayışı hakkında bilgi sahibi
olmak ve devlet anlayışını
ortaya koyabilmek.

•

Okuma yaparak

•
•

Araştırma yaparak
Fikir yürüterek

•
•

Okuma yaparak
Araştırma yaparak

•

Fikir yürüterek

•

Okuma yaparak

•

Araştırma yaparak

•

Fikir yürüterek

167

Anahtar Kavramlar
•

Akıl

•

Doğa

•

Özgür irade

•

Ahlak

•

Törellik
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Giriş
Siyaset felsefesi dersimizin bu 11. bölümünde, Hegel’in felsefe sisteminde siyasetin
yerini ele alıyoruz. Bilindiği üzere Hegel’in evrensel var oluşu sistematik bir tarzda ele aldığı
devasa yapıtı, ‘Anahatlarıyla Felsefi Bilimler Ansiklopedisi’dir. Felsefi Bilimler
Ansiklopedisi, üç ana bölümden oluşur; Mantık Bilimi, Doğa Felsefesi ve Tin Felsefesi.
Toplumsal ve tarihsel bir gerçeklik olarak siyaset felsefesi, Tin Felsefesi’nin Nesnel Tin
başlığını taşıyan ikinci bölümünde ele alınır. Hegel için insan, bilinçli iradesiyle yalın bir
doğa varlığı olmaktan bir kültür ve siyaset varlığı olmaya yönelir. İnsani bir etkinlik olarak
siyasal kurumlaşmanın doruğunu ise devlet oluşturur.
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11.1. Akıl ve Doğa Ayrımının Hegelci Versiyonu
Hegel’in felsefe sistemi üç ana bölümden oluşur; Mantık Bilimi, Doğa Felsefesi ve
Tin Felsefesi. Toplumsal bir gerçeklik olarak siyaset, Tin Felsefesi’nin içeriğini oluşturur. Tin
Felsefesi’nin ikinci bölümü Nesnel Tin’dir. Nesnel Tin insanın akılsal iradesiyle oluşturduğu
tüm nesnel var oluş düzlemidir. İnsan iradesiyle oluşturulan nesnel gerçeklik, doğadan farklı
olarak kültürü ve toplumu oluşturur. İnsanın kültürel zenginliği ve ona dayalı toplumsal
gerçeklik, siyasetin de zeminidir.
Mantık Bilimi doğanın ve insanın, bilinçsiz ve bilinçli varlık düzleminin düşünülmesi
ve kavranması için zorunlu olan kategorileri ele alır. Bu anlamda Mantık Bilimi’nin
kategorileri evrensel ve zorunlu bir karakter taşır. Varlık, hiçlik, birlik, çokluk, nitelik,
nicelik, öz, görünüş, evrensel, tikel ve tekil gibi kategoriler ya da kavramlar, evrende var olan
herhangi bir belirlenimin düşünülmesi için zorunludurlar. Hegelci sistematik açısından bir
şeyin var olması, yani evrensel varlık düzleminin bir belirlenimi olabilmesi için, düşünülebilir
olması gerekir. Düşünülebilir olmak burada geniş zamana ilişkin bir saptamadır ve bireysel
öznellikle sınırlı bir belirlenim değildir. Düşünülebilir olmak, düşüncenin içeriği olmak, belli
bir mantık ve akılsallığa iye olmaktır. Hegel’in varlık ve düşünceyi, reel ve ideal olanı
özdeşleştirmesi, indirgeyici değil somut ayrımlara dayalı bir özdeşliktir. Hegelci idealizmde
bu bağlamda Platoncu idealizmden farklı olarak, ideal olan, yani akılsal, mantıksal ve
evrensel olan, reel olanın, yani duyulur, maddi ve bireysel olanın ötesinde aşkın bir gerçeklik
oluşturmaz. İdeal ve maddi gerçeklik, akılsal ve duyulur gerçeklik, evrensel ve bireysel
belirlenimler arasında diyalektik bir ilişki vardır. Bu karşıtlıklar arasındaki ilişki birbirini
dışlayan değil zorunlu olarak gerektiren bir ayrımdır.
Doğadaki belirlenimler, akla ve mantığa uygun şekilde var olur. Doğa bilinçsiz
akılsallık alanıdır. Doğa akla ve mantığa uygundur, ama bilinçsizdir. Doğayı, bilinçsiz maddi
gerçekliği, düşünmenin içeriği kılarak bilinçli bir aklın ve mantığın konusu kılan, insanın
kendisidir. Hegel için insan yalnızca ruh (Seele) değil tin (Geist) sahibi bir varlıktır. Ruh
bedenle daha dolayımlıdır ve bu anlamda bireysel öznelliğin tikel ve olumsal deneyimlerine
işaret eder. Hegel’e göre insan ruhuyla (Seele) doğanın, dış dünyanın bir uzantısı gibi yaşar.
Ruh doğadan tine geçiş noktasıdır. Tin ile birlikte ruhsal süreçler bağlamında eksik kalan
bilinçli akılsal düşünüş süreci, soyutlamalarla gerçekliği ve kendini kavrama ve tanımlama
çabası gelişmeye başlar. İnsanın dış dünyaya biçim vermesi, doğadan kültüre geçiş çabası,
tinsel, yani bilinçli ve akılsal bir varlık olmasıyla ilgilidir.

11.2. Özgür İrade ve Ahlaktan Siyasete Geçiş
İnsanın bir yalın doğa varlığından bir kültür ve tarih varlığına geçiş süreci, bilinçli ve
özgür bir iradenin, akılsal bir iradenin dışavurumu olarak düşünülebilir. Hegel için insan
toplumunu, insanın siyasal gerçekliğini ve devleti anlamının başlangıç noktası, bilinçli akılsal
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iradedir. İnsanlık tarihini oluşturan tüm kültürel ve politik kurumlaşmalar, şu ya da bu
düzeyde bilinçli ve akılsal bir iradenin kendini nesnelleştirmesinin sonuçlarıdır. Elbette ki
insan tarihine özgü akılsal ve bilinçli var oluşun bir gelişim süreci, farklı düzeylerde kendisini
ortaya koyup nesnelleştirmesi söz konusudur. Hegel için bilinçli aklın kendini tarihte
açmasının ve gerçekleştirmesinin değişik gelişim aşamaları vardır.
Hegel’in insanın kültürel ve dolayısıyla siyasal gerçekliğine ilişkin görüşleri, Tinin
Fenomenolojisi ve Hukuk Felsefesi adlı yapıtlarında yoğunlaşmıştır. Esasen Hukuk Felsefesi
Hegel’in Anahatlarıyla Felsefi Bilimler Ansiklopedisi adlı yapıtının Tin Felsefesi adlı üçüncü
cildinin Nesnel Tin Bölümünün geniş bir açılımıdır.
Daha önceki derslerimizde de dile getirdiğimiz üzere, Felsefi Bilimler Ansiklopedisi,
Hegel’in tüm evrensel var oluşu felsefi bir sistematik içinde birbiriyle ilişkilendirip
kavramaya çalıştığı devasa bir yapıttır. Bu anlamda Nesnel Tin’in ve Hukuk Felsefesi’nin de
ilk kavramsal belirlenimi olan insani özgür irade, ilkin tüm tikel ve bireysel içeriğinden
soyutlanmış, evrensel irade kavramına işaret eder. Hegel daha önceki filozofların siyaset
kurgularına benzeyen fakat ciddi farklılar da içeren bir yol izler. Özgür bireysel irade için bir
‘doğa durumu’ ve bu doğa durumuna dayalı bir ‘toplum sözleşmesi’ varsaymak yerine, ilkin
soyut ve içeriksiz irade ya da istenç kavramının felsefi analizine yönelir. Hegel’e göre soyut
ve içeriksiz bir iradenin gerçek ve içerikli bir irade olabilmesi için, kendisine tikel ve bireysel
bir içerik vermesi, nesnel bir belirlenime yönelmesi gerekir. Bu durum aynı zamanda akılsal
bir bilince sahip öznenin, kendini nesnelleştirme sürecidir. Bilinçli iradenin öznellikten
nesnelliğe bu geçiş çabası, aynı zamanda bireyin özgürlüğünün de zeminini oluşturur. Bu
bireysel irade ve özgürlüğün, hangi tikel ve göreli toplumda ne oranda ortaya çıktığı tümüyle
tarihsel ve empirik bir tartışmanın içeriğidir. Hegel’in Hukuk Felsefesi’nde ortaya koymaya
çalıştığı şey, özgür bireysel iradeye dayalı toplumsal ve siyasal gerçekliğin kavramsal
çözümlenmesidir. Nesnel Tin ve dolayısıyla siyasal gerçekliğe dair felsefi düşünme sürecinin
başlangıcını oluşturan bireysel özgür irade, kavramsal açıdan ilkin soyut ve içeriksiz bir
belirlenimdir.
Kavramsal bir varsayım ve başlangıç noktası olarak soyut ve içeriksiz iradenin,
kendisini nesnelleştirmesi ‘mülkiyet’ yoluyla olur. Tıpkı Locke gibi Hegel de, mülkiyeti
kendi siyaset kurgusu için vazgeçilmez bir değer olarak ele alır. Kişiler şeyleri, özneler
nesneleri mülk edinebilirler. Bu anlamda Hegel’e göre kişilerin şeyler üzerinde hakları vardır,
fakat şeylerin kişiler üzerinde hakları yoktur. Mülkiyetin içeriğini, tüm maddi nesneler,
bireyin tüm ruhsal ve bedensel varlığı ve tüm yetenek ve becerileri oluşturur. Hegel için,
iradenin mülkiyet hakkı üç aşamalı bir sınıflandırmaya tabi tutulabilir: nesneye iyelik,
nesnenin kullanılması ve nesneden vazgeçme hakkı. Kişi mülk edindiği tüm maddi var
oluştan, dışsal gerçeklikten vazgeçebilir, fakat kişilik haklarından, ruhsal ve bedensel
bütünlüğünden vazgeçmeye zorlanamaz. Bir insan ruhsal ve bedensel emeğini karşılıklı ya da
karşılıksız başkalarının hizmetine sunabilir, fakat kendisini bir köle olarak sunup bütünsel
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özgürlüğünden vazgeçemez. Bu anlamda insanın bütünsel özgürlüğü, vicdanı ve inancı
pazarlık konusu olamaz.
Hegel, mülkiyetten vazgeçme ve mülkiyet konusu nesneyi elden çıkarmanın bir
sözleşmeye tabi olduğunu söyler. Sözleşme mülkiyetin başkalarına iradi olarak aktarılmasını
güvence altına alır. Sözleşme kişiler arası mülkiyete dayalı alış verişlerde, zorbalık ve
haksızlıkların önüne geçmek için gereklidir. Kişiler arası sözleşme ya da anlaşmalar her
zaman için ihlal edilebilir. Vazgeçilmez kişilik haklarına sahip bireylerin, belli zorbalık ve
dolandırıcılıklarla birbirlerine haksızlık ve kötülük yapması mümkündür. Hegel’e göre bunun
nedeni bireysel irade ya da istençlerde içerili, tikellik ve keyfiliktir. Toplumu oluşturan
bireyler arasındaki karşıtlık ve haksızlıklar, ancak bireysel iradelerde içerili tikellik ve
keyfiyet aşıldığı zaman çözülebilir. Eğer bireylerin tikel ve keyfi iradeleri, ortak ve evrensel
bir iradenin uyumuna sahip olsaydı, ideal ve uyumlu bir yaşamın zemini oluşurdu.
Hegel için ahlak, iradede (ya da istençte) içerili evrenselliktir. Evrensellik burada
akılsallık ve özgürlük anlamına gelir. Her irade sahibini bağlayan evrensel bir istemin ortaya
çıkması, ahlaki iyiliğin özünü oluşturur. İrade her zaman öncelikle bireysel ve özneldir. Bu
nedenle bireylerin özgürlüğü, iradenin özgür bir akılsal düşünüş süreciyle evrensel bir içeriğe
sahip olabilmesinin yegâne zeminidir. Akılsal düşünüş ve irade, yalnızca bireyin özgürlüğü
üzerinde biçimlenebilir. Bu anlamda Hegel tam bir modern dönem filozofudur ve bireysel
öznenin özgürlüğünü, tüm etik ve politik bakışının başlangıç noktası sayar.
İradede içerili evrensel ilkenin ortaya çıkmasının hiçbir garantisi yoktur. Bireysel özne
kendi seçme yetisi ve keyfiyetiyle iyiyi ya da kötüyü tercih edebilir. Bireyin akılsal düşünme
yetisiyle tikel ve bencil ilgilerini aşıp evrensel ilgilere ve iyiliğe yönelmesi, olumsal bir
karakter taşır. Bireysel iradede içerili evrensel ilke, kişide kendisini vicdan olarak ifade eder.
Aynı şekilde kişilerin tikel bir durumda vicdanlı bir davranışta bulunmalarının da bir garantisi
yoktur. Bu nedenle Hegel için ahlak (Moralitaet), toplumsal yaşamın istikrarı ve sürekliliği
için öznel ve yetersiz bir zemin oluşturur. İnsanların birbirlerine karşı ahlaklı ve vicdanlı
olmaları, ortak ve evrensel bazı ilkelere göre davranmaları, doğal bir zorunluluğun kaçınılmaz
sonucu değildir. Bu durumda toplumsal yaşamın istikrarı ve iyiliği için, ahlak ve vicdan
düzlemini aşan bazı düzenlemelere ihtiyaç vardır.

11.3. Törellik ve Siyasetin Doruğu Olarak Devlet
Ahlak ve vicdan düzleminin öznelliğini aşan düzenlemelerin özünü, toplumsal ve
siyasal kurumlaşmalar oluşturur. İnsanların bazı toplumsal ve siyasal kurumlar olmadan da
ahlaki ilkelere uygun davranabildikleri ve bu çerçevede ahlaki norm ve ilkelerin de bir
nesnellik taşıdığı doğrudur. Fakat Hegel için toplumdaki törel ve siyasal kurumlar, ahlaki
iyilik ve vicdani kurumlar yoluyla kalıcı bir kimlik ve nesnel bir zemin sağlarlar. Hegel için
‘törellik’ (Sittlichkeit) bu çerçeve içinde kurumsal ve geleneksel ahlak olarak anlaşılabilir.
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Törellik, toplumun belli ahlaki normlar çerçevesinde örgütlenip kurumsallaşmasıdır. Törellik
ahlaki normların siyasal (ya da politik) bir kimliğe ve gerçekliğe kavuşmasıdır. O hâlde hem
törellik ve hem de siyaset, kurumsallaşmış ahlaki yaşama işaret ederler.
Hegel Hukuk Felsefesi’nin ‘Törellik’ bölümünde sırasıyla aile, sivil toplum ve devleti
ele alır. Devlet siyasal kurumsallaşma ve birliğin en olgun ve gelişmiş halini oluşturur.
Bireysel iradelerde içerili evrensellik ve akılsallık, devletin varlığıyla birlikte en gelişmiş
nesnel ve kalıcı formuna kavuşmuştur. Burada unutulmaması gereken nokta, Hegel’in Hukuk
Felsefesi’nde kavramsal çözümlemesini yaptığı devletin, ideal devlet formuna işaret ettiğidir.
Bu konuya tekrar dönmek üzere, kısaca Hegel’in aile, sivil toplum ve devleti nasıl
tanımladığına bakalım. Hegel için aile kurumu, tek eşli modern bir aile olarak, iki kişinin,
yani bir erkek ve kadının sevgisi üzerinde kurulur. Çiftin birbirleriyle ve çocuklarıyla ilişkileri
sevgiyle dolayımlı birincil bir nitelik taşır. Aile hukuki olarak ortak mülkiyete sahiptir ve bir
bütün oluşturur. Aile bu anlamda bağımsız bireylerin kurumsal bir birliği olarak değil, ortak
bir kimliğin ve mülkiyetin kurumsal birliği olarak anlaşılır.
Hegel için devleti oluşturan sivil toplum ya da modern burjuva toplumu kendi ideal
formu içinde, bağımsız ve özgür bireylerin oluşturduğu bir toplumdur. Aile kurumundan
farklı olarak bireyler, sivil toplumun özgür ve bağımsız birer yurttaşıdırlar. Tikel ve bireysel
ilgiler, toplumsal yaşamın dinamik ve canlı içeriğini oluşturmakla birlikte, sivil toplumda da
belli hedefler çerçevesinde insanlar bir araya gelir ve belli örgütlenmeler oluştururlar. Meslek
kuruluşları, ortak bir hedef için aynı görüşteki bireylerin oluşturduğu birlikler olarak
korporasyonlar sivil toplumu oluşturan bazı örgütlenmelerdir.
Hegel için gerçek anlamda siyasal yaşamın özünü devlet kurumu oluşturur. Devlet
içerisinde bireyler, ne aile kurumunda olduğu gibi tekil bir ailenin bağımlı ve yakın duygusal
ilişkiye sahip üyesidirler, ne de sivil toplumda olduğu gibi özgür bireylerin tikel ilgileriyle
bölünmüş bir toplumun üyesidirler. Devlet ahlaki ve törel ideanın gerçekleşmesidir. Devlet
içinde yurttaşlar kendi bireysel öznellik ve özgürlüklerine sahip oldukları gibi, devletin
kurumsallaştırdığı ve temsil ettiği ortak bir ilginin ve evrensel bir iyiliğin de temsilcisi olurlar.
Devlet Hegelci bir söyleyişle ‘ayrımda özdeşlik’ ilkesinin siyasal açıdan en olgun ifadesidir.
Ayrımda özdeşlik, tüm ayrım ve çeşitliği yadsıyan ve olumsuzlayan soyut ve içeriksiz
özdeşlik değildir. Ayrımda özdeşlik, tüm ayrım ve çeşitliliği içeren dinamik, canlı ve somut
özdeşliktir. Devlet bu ideal formu içinde, birlikte çokluk ve çoklukta birliktir. Hegelci mantık
bağlamında, her ne kadar özdeşlik ve birlik devletin kimliğini oluşturan temel bir belirlenim
olsa da, modern ve özgürlükçü bir devlet, toplumu oluşturan farklılık ve zenginlikleri
yadsımayıp güvence altına alan devlettir.
Hegel’in Hukuk Felsefesi’nde portresini çizdiği devlet, ideal bir devlettir. Hegel için
akılsal düşünce ile kavranan ideal ve evrensel form, tarihsel süreç boyunca tikel bir toplumda
ne oranda gerçekleşmiş olduğundan bağımsız olarak, edimseldir. Tikel bir toplum ya da birey,
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evrensel norm ve ilkelerin şu ya da bu ölçüde bilincinde olabilir. Bir bütün olarak insanlık
tarihi, özgürlük, eşitlik ve adalet gibi evrensel ilke ve normların gelişimine tanıklık eder.
Hegel tarihin bütünsel seyri bağlamında, iyimser olarak görülebilir. İdeal devletin zeminini
oluşturan ve özgür akılsal düşünme süreciyle ortaya çıkarılan ortak irade ve evrensel ilkeler,
toplumu oluşturan tikel ayrımlara ve bireysel özgürlüklere rağmen değil, onların sayesinde
hakiki ve gerçektir.
Hegel’e yöneltilen devleti yücelttiğine dair eleştiriler, bireysel özgürlüğü temele alan
modern siyaset anlayışını göz ardı ederler. Hegel’in bireylerin aile, toplum ve devlet dışında
var olamayacaklarını savunduğu doğrudur. Hegel’in söyleminin çoğu kez kafa karıştırıcı ve
çelişkili olduğu da doğrudur. Kadınların kamusal ve siyasal yaşama değil daha çok aile
işlerine uygun olduğuna dair görüşleri, oldukça tutucu ve günümüz açısından savunulamaz
görüşlerdir. Yine devletin siyasal ve toplumsal varlığını aşırı ölçüde olumladığı ve yücelttiği
de açıktır. Hegel için birey, toplum ve devlet dışında hakiki bir var oluşa sahip olamaz. İnsanı
insan yapan toplumsal yaşamdır. Kuşkusuz Hegel sonrası Marksist, Anarşist ve Feminist
düşünürler, aile ve devlet kurumlarına yönelik ciddi ve uyarıcı eleştiriler yöneltirler. Fakat
tüm bu önemli eleştiriler bağlamında unutulmaması gereken şey, modern siyaset anlayışında
önemli bir yere sahip olan bireysel özgürlüğün Hegel için, her türden siyasal örgütlenme ve
kurumlaşma bağlamında vazgeçilmez bir değer taşıdığıdır. Hegel için bireylerin kendilerini
özgürce ifade edemedikleri bir ortamda, doğru bir siyaset idealinden ve devlet
örgütlenmesinden söz edilemez.
Hegel’in siyaset felsefesi felsefe sisteminin bütünlüğü içinde bir anlam taşır.
Toplumsal bir faaliyet olarak siyaset, kültür ve tin bilimlerinin bir konusudur. Hegel’in siyasal
düzlemde hem devrimci ve hem de muhafazakâr bir yönelime sahip olduğu söylenebilir.
Fransız Devrimi’nin, özgürlük, eşitlik ve kardeşlik ideallerine sahip çıkarken, Jakoben
devrimci terörün uygulamalarını eleştirir. Jakoben devrimci terör geçmişin mirasını tümüyle
lanetleyip amansız bir teröre başvurmuştur. Oysaki yapılması gereken, geçmişin değerlerini
tümüyle olumsuzlamak değil, olumlu ve olumsuz değerleri dikkatlice birbirinden ayırmaktır.
Hegel bu anlamda bir muhafazarkârdır ve geçmişin mirasının tümüyle olumsuzlanması
gerektiğini düşünmez. Hegel’e göre insanlık tarihi belli bir akılsallık içerir. Bu bağlamda
tarihsel süreç boyunca oluşmuş aile ve devlet gibi kurumlar bir çırpıda olumsuzlanacak
irrasyonel yapılar değildir.
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Uygulamalar
•

Hegel’in sistemi içerisinde siyasetin konumunu genel hatlarıyla tartışınız.
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Uygulama Soruları
•
Hegel’de akıl ve doğa arasındaki ilişkinin yapısı nedir?
Tartışınız.
•
Hegel’e göre insanın doğa varlığı olmaktan kültür ve siyaset
varlığı olmaya yönelmesi ne ile gerçekleşir? Açıklayınız.
•
•
Tartışınız.

Hegel’in irade üzerine görüşleri nelerdir? Tartışınız.
Törelliğin

Hegel’in

siyaset

anlayışındaki

anlamı

nedir?

176

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Hegel’in siyaset felsefesinin ancak felsefi sisteminin bütünlüğü içinde bir anlam
taşıdğını gördük. Toplumsal bir etkinlik olarak siyasetin kültür ve tin bilimlerinin konusu
olduğunu ortaya koyduk. Törelliğin ve devletin Hegel’in siyaset anlayışında nasıl bir yer
tuttuğunu öğrendik.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi Hegel’in Felsefi Bilimler Ansiklopedisi’nin üç ana
bölümünden biridir?
a) Ahlak Felsefesi
b) Tin Felsefesi
c) Tarih Felsefesi
d) Hukuk Felsefesi
e)Varlık Felsefesi
2) Toplumsal bir gerçeklik olarak siyaset Hegel’in Felsefi Bilimler Ansiklopedisi’nde
hangi ana bölümün içeriği oluşturur?
a) Doğa Felsefesi
b) Tarih Felsefesi
c) Ruh Felsefesi
d) Tin Felsefsi
e) Ahlak Felsefesi
3) Hegel’in insanın kültürel ve dolayısıyla siyasal gerçekliğine ilişkin görüşleri hangi
iki eserinde yoğunlaşmıştır?
a) Mantık Bilimi – Doğa Felsefesi
b) Tin Felsefesi – Salt Aklın Eleştirisi
c) Tinin Fenomenolojisi – Hukuk Felsefesi
d) Hukuk Felsefesi – Tarih Felsefesi
e) Pratik Aklın Eleştirisi - Metafizik
4) Hegel toplumun belli ahlaki normlar çerçevesinde örgütlenip kurumlaşmasını nasıl
adlandırır?
a) Törellik
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b) Ahlaklılık
c) Devlet
d) Aile
e) Aideyetlik
5) Hegel için gerçek anlamda siyasal yaşamın özünü ne oluşturur?
a) Aile
b) Sivil toplum
c) Asker
d) Devlet
e) Halk

Cevaplar
1)b , 2)d , 3)c , 4)a , 5)d
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12. MARKSİST SİYASET FELSEFESİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.1.
12.2.
12.3.
12.4.

Diyalektik ve Tarihsel Materyalizm
Artı-değer ve Sınıf Egemenliği
Devrim ve Sosyalizm
Reel Sosyalizm; Teorik ve Pratik Sorunlar
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
•
Marksizm’in siyaset felsefesi tarihinde önemli bir yere sahip olmasının başlıca
sebebi nedir?
•
Diyalektik ve tarihsel materyalizmi nasıl açıklayabiliriz?
•

Artı-değer ve sınıf egemenliği ilişkisini nasıl tanımlayabiliriz?

•

Marksizm’in devrimci hedefi nedir?

•

Reel sosyalizmin pratik ve teorik sorunları hakkında neler söylenebilir?

182

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Diyalektik ve tarihsel
materyalizm

Diyalektik ve tarihsel
materyalizmin ne olduğunu
ortaya koyabilmek.

Artı-değer ve sınıf
egemenliği

Artı-değer ve sınıf egemenliği
ilişkisini ortaya koyabilmek.

Devrim ve sosyalizm

Devrim ve sosyalizmin ilişkisini
ortaya koyabilmek.

Reel sosyalizm; teorik
ve pratik sorunları

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Reel sosyalizmi tanımlayabilmek
ve hem teorik hem de pratik
sorunlarını ortaya koyabilmek.

•

Okuma yaparak

•

Araştırma yaparak

•

Fikir yürüterek

•

Okuma yaparak

•

Araştırma yaparak

•

Fikir yürüterek

•

Okuma yaparak

•

Araştırma yaparak

•

Fikir yürüterek

•

Okuma yaparak

•

Araştırma yaparak

•

Fikir yürüterek
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Anahtar Kavramlar
•

Diyalektik

•

Materyalizm

•

Sınıf

•

Artı-değer

•

Devrim

•

Reel sosyalizm
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Giriş
Marksizm siyaset felsefesi tarihinde önemli bir yere sahiptir. Marksizm’in bu önemi
siyasal gerçekliği sınıf temelli tarihsel bir gelişim süreci bağlamında kavrama çabasıyla
ilgilidir. Bu siyasal teoriler tarihi açısından yeni ve zengin bir perspektife yol açar. Marksizm,
günümüz küresel kapitalizminin egemen perspektifi olan liberalizmin, modern dünyanın
temel değerlerine uygun bir eleştirisi olarak da yorumlanabilir. Marksizm yalnızca siyaset
felsefesi bağlamında teorik bir etkiye sahip olmamıştır. Özellikle geçen yüzyılda ortaya
çıkmış olan ‘reel sosyalizm’ deneyimi de, olumlu ve olumsuz sonuçları ve görünür
yenilgisiyle, Marksist siyaset felsefesiyle ilişkilendirilerek kavranabilir.

185

12.1. Diyalektik ve Tarihsel Materyalizm
Yakın bir geçmişte küresel ölçekteki politik kutuplaşma, liberalizm ve sosyalizm
arasındaydı. Liberalizm bireysel özgürlükleri ve bu bağlamda özel mülkiyeti siyasal
gerçekliğin dokunulmaz ilkeleri olarak görmekteydi. Bireysel ve tikel ayrımlar, ortak ve
evrensel ilkelere, toplumun genel ilgi ve duyarlılıklarına feda edilemez. Liberalizmin vurgusu
ve duyarlılığı, bireysel girişimcilik ve özel mülkiyet üzerine dayalı sınıf ilişkilerine ve bu
bağlamda kapitalist toplumun dinamiklerine dokunulmamasıydı. Buna karşı ağırlıklı olarak
Marksist teori üzerinde biçimlenen sosyalist anlayış ise, varolan tüm mülkiyetin ve üretim
araçlarının kamulaştırılmasını ve toplum yararına ortak kullanımını öngörmekteydi. Bu
anlamda sosyalizm ‘toplumculuk’ olarak da Türkçede karşılanmaktadır. Sınıf eşitsizliği ve
gelir dağılımındaki adaletsizliklerin yarattığı sorunları, ancak radikal bir devrimle kurulacak
sosyalist bir siyasal düzen çözebilirdi. Geçen yüzyıl boyunca Marksistler, dünya genelinde
birçok sosyalist devrime öncülük ettiler. En başta Lenin’in öncülük ettiği Sovyet Devrimi
olmak üzere, tüm bu sosyalist ülkelerin deneyimi, ‘reel sosyalizm’ olarak adlandırılmıştır.
İlerideki sayfalarda reel sosyalizm deneyimine kısaca değineceğiz. Fakat şimdi dünya
genelinde büyük siyasal deneyimlere öncülük eden Marksist teorinin, siyaset felsefesi
bağlamında bazı temel kavramlarını ele alacağız.
Marksizm, genel olarak Karl Marks ve Friedrich Engels’in felsefelerini ve bu felsefe
çerçevesinde ortaya konmuş farklı teorik ve pratik anlayışları nitelemek için kullanılır. Bu
bağlamda Sovyet Devrimi’nin öncüsü V.I.Lenin ya da Çin Devrimi’nin öncüsü Mao Zedong
da Marksist olarak adlandırılabilir. Marksist siyasetin tarihi bağlamında, Troçkizmden, sosyal
demokrat hareketten ve Avrokomünizmden de söz edilebilir. Kuşkusuz bu liste uzatılabilir ve
reel sosyalizm deneyimine eleştirel bakan Frankfurt Okulu düşünürleri de, Neo-Marksist ya
da Batı Marksizmi gibi adlandırmalara tabi tutulurlar. Görüldüğü üzere Marksizm’in siyasal
gerçekliğe, hem teorik ve hem pratik etkisi ve tarihsel gelişim seyri oldukça geniş çaplıdır.
Özellikle 19.yy. ve 20.yy. bu açıdan dikkate değerdir.
Marksizm tarihi, toplumu ve dolayısıyla insanın siyasal gerçekliğini diyalektik ve
materyalist bir bakış açısıyla yorumlamaya çalışır. Bu nedenle Marksizm aynı zamanda
diyalektik ve tarihsel materyalizm olarak da adlandırılır. Marks ve Engels Hegel’in idealist
varlık öğretisini eleştirirken, diyalektik yöntemini materyalist bir zeminde benimserler.
Hegel’in ideal ve kavramsal bir düzlemde çözümlediği tarihteki diyalektik gelişimler,
diyalektik ve tarihi materyalizm için, toplumdaki maddi zenginlik ve üretim araçlarına sahip
olanlarla olmayanların karşıtlık ve mücadelesiyle belirlenir. Toplumun yeniden üretimi
sürecinde maddi zenginlik ve üretim birincil ve belirleyici bir role sahiptir. İnsanın ve
toplumun maddi ve doğal ihtiyaçları birincil ve zorunludur. Toplumunun tarihsel süreç
içerisinde gelişen manevi ve tinsel gerçekliği ise, zorunlu altyapıyı oluşturan maddi
zenginliğin diyalektik gelişim süreciyle biçimlenirler. Toplumların tarihsel dönüşümleri, hem
materyalist ve hem diyalektik bir zeminde biçimlenen sınıfların savaşıyla belirlenir.
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Marksizm’in materyalizmi ekonomik bir belirlenimciliğe, üretim güç ve ilişkilerinin dinamik
değişim süreçleriyle biçimlenen bir tarih perspektifine işaret eder. Marksist materyalizm ve
ekonomik belirlenimcilik, tüm insanlığın manevi ve tinsel gerçekliğini, maddi ve ekonomik
gerçekliğe indirgediği için eleştirilmiştir. Bu eleştirilere karşı Engels, Marksist materyalizm
ve ekonomik belirlenimciliğin, manevi ve tinsel gerçekliği maddi ve ekonomik gerçekliğe
indirgemediğini dile getirir. Ona göre maddi ve tinsel gerçeklikler arasında diyalektik bir
ilişki söz konusudur. Toplumsal üstyapıyı oluşturan tinsel ve dolayısıyla siyasal yapılar,
maddi altyapıyı oluşturan üretim güç ve ilişkileriyle bir kez oluştuktan sonra söz konusu
altyapıyı biçimlendiren bir etkiye sahip olurlar. Hegelci töz ve ilinek diyalektiğine uygun
olarak, yalnızca töz ilineği değil, ilinek de tözü belirler. Maddi altyapı tinsel üstyapıyı mutlak
ve tek-yanlı olarak değil, ‘son kertede’ belirler.

12.2. Artı-değer ve Sınıf Egemenliği
Marks için modern toplumu karakterize eden ve siyasal mücadelede özellikle dikkate
alınması gereken iki toplumsal sınıf söz konusudur; üretim araçlarına sahip olan kapitalistler
ve emeğini ücret karşılığı kapitalistlere satan modern proleterler. Kapitalistler ve ücretli
köleler, yani proletarya arasındaki bu ilişki, bir sömürü ve tahakküm ilişkisidir. Proletarya ya
da diğer bir ifadeyle işçi sınıfı, üretim araçlarını mülkiyetinde tutan kapitalistler için ücret
karşılığı emeğini satar, yani üretimde bulunurlar. Üretim sonucunda bir artı-değer oluşur.
Artı-değer, işçilerin yarattığı ürünün ekonomik değeriyle aldıkları ücret arasındaki farktan
oluşur. Bu artı-değer, kapitalistler yararına sürekli bir sermaye ve zenginlik birikimine yol
açar. Bu sermaye birikimi ve zenginlik ise, kapitalistleri toplumsal ve siyasal açıdan
güçlendirmekle kalmaz, sömürgen ve zorba bir sınıfa dönüştürür. Öte yandan işçiler ise,
ürettikleri artı değerle sömürgen ve zorba kapitalistleri daha da güçlendirirler.
Marks ve Engels tıpkı Campanella gibi zenginliğin, insanları çoğunlukla kendini
beğenmiş, düzenbaz ve küstah, yoksulluğun ise küçük hesaplar peşindeki hırsız ve yalancılara
dönüştürdüğünü düşünürler. Fakat Marksizm için toplumsal özgürlük ve eşitliğin
gerçekleştirilmesi sorunu, ahlaki bir sorun olmanın ötesinde siyasal bir sorundur. Toplumsal
yaşamın özünü oluşturan sınıfsal ilişkiler, sınıf üyelerinin tikel karakter özelliklerini aşan
ekonomik ve siyasal bir nitelik taşır. Bu bağlamda Marksizm için şu ya da bu kapitalistin şu
ya da bu işçiyle ilişkisi değil, sistemin özünü belirleyen sınıf ve mülkiyet temelli üretim
ilişkilerinin niteliği önemlidir.
Marksizm insanlık tarihini üretim güç ve ilişkileri, yani sınıf ilişkileri çerçevesinde
yorumlar. İnsanlık tarihi açısından ilk dönemi, ilkel komünal toplum oluşturur. Sınıfsal
tahakküm ilişkileri belirgin bir karakter taşımadan önce, insanlar kabileler ya da geniş aileler
hâlinde ortaklaşa (komünal) bir yaşamı paylaşmaktaydı. Ortak mülkiyetle birlikte, avcılık ve
toplayıcılığa dayanan bir işbölümüne sahip topluluklar (cemaatler) ortaya çıktı. Özel
mülkiyetin olmadığı bu topluluklar, sınıf ilişkilerinden kaynaklanan artı değere de sahip
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değillerdi. Artı değerin ve sınıf ilişkilerinin olmadığı ilkel komünal dönem, aynı zamanda
gerçek bir siyasal örgütlenme ve devletin olmadığı toplumlardı. İnsan ilişkilerindeki özgürlük
ve eşitliğin en ilkel, naif ve basit tarzı bu döneme özgüydü. Tarımsal üretime geçilmesi ve
kabile toplulukları arasındaki savaşlarda esir alınanların köle olarak kullanılmasıyla, ilkel
komünal yaşamdan köleci topluma geçiş başlamıştır. Köleci toplum sınıflı toplumun
başlangıcını oluşturur. Bir tarafta köle sahibi efendiler, diğer tarafta tüm varlığıyla
efendilerine hizmet etmeye zorlanan köleler. Efendiler zamanla kendilerine soyluluk
atfetmeye başlamışlar ve bu eşitsizlik ve kölelik üzerine kurulu düzeni meşrulaştırma yoluna
gitmişlerdir. Köleleri zapturapt altına almak ve zorbaca sömürmek için oluşturulmuş bir
kültür, siyasal yapılanma ve devlet mekanizmasına ilk defa bu dönemde rastlanır. Marksizm
için devlet, egemen sınıfların ezilen sınıflar üzerindeki baskı ve tahakküm aracıdır. Devletin
bir baskı ve tahakküm aracı olarak tanımlanmasının bir başka örneğini, Machiavelli’nin
verdiği söylenebilir. Kuşkusuz Machiavelli egemen sınıf tikel ilgileri açısından konuya
yaklaşmaktaydı.
Yeniden Marksizm’in tarihsel sürece ilişkin anlatımına dönersek; köleci toplumdan
sonra feodal toplum gelir. Feodal toplum ya da derebeylik, toprak sahibi derebeyleriyle
mülksüz köylülerin, yani serflerin üretim ilişkileri temelinde biçimlenmişti. Dük-düşeş, kontkontes gibi soyluluk unvanlarına da sahip zengin derebeyleri yanında, Orta Çağ’a özgü
ruhban sınıfı ve şövalyelerden de söz edilebilir. Marksist teori açısından, doğrudan maddi
üretim güç ve ilişkileri dışında kalan grup ve sınıflar, her tarihsel dönemde ikincil ya da tali
bir belirlenim taşırlar. Feodalizmde yoksul köylüler, yani serfler yarı köle durumundadırlar.
Üretimin küçük bir bölümü dışında hepsini derebeyine vermek zorunludur. Siyasal hakları
olmadığı gibi, başka bir feodal beyliğe göç etme hakları da yoktur.
Tarihsel gelişim açısından feodalizmden sonra kapitalist toplum gelir. Kapitalist
toplumda tarihsel gelişimin seyrini ve siyasal gerçekliği asıl olarak belirleyen iki sınıf söz
konusudur. Bunlar egemen kapitalist sınıf ve işçi sınıfı, yani proletaryadır. Egemen kapitalist
sınıf, aynı zamanda ‘burjuva sınıfı’ olarak da adlandırılır, çünkü bilimin ve endüstrinin
geliştiği modern dönem toplumlarında kapitalistler genel olarak burjuva, yani
kentsoyludurlar. Endüstriyel verimliliğe sahip üretim araçlarını ellerinde bulunduran
kapitalistler, ücret karşılığı emeğini satan işçileri kendi işyerlerinde çalıştırırlar. Bu çalışma
sürecinde elde ettikleri artı-değerle, gittikçe daha çok zenginleşir ve güçlerine güç katarlar.
Marksizm’e göre, zenginlerin daha zengin ve yoksulların daha yoksul olmasını sağlayan
böyle bir sistem uzun ömürlü olamaz. İşçiler ise bu süreçte kendi emek ürünlerine
yabacılaşırlar ve kendilerini zorbaca sömüren sınıfın ekonomik ve politik açıdan
güçlenmesine hizmet ederler.
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12.3. Devrim ve Sosyalizm
Marks ve Engels’in kapitalist üretim biçimine dair analiz ve tahminlerinin, gerçekçi
değil kötümser olduğu sıkça dile getirilmiştir. Genel olarak liberal düşünürler tarafından dile
getirilen bu eleştirilere göre, ileri endüstri toplumları zaman içinde kapitalist üretimden
kaynaklanan zenginliği tüm topluma yayan sosyal politikalar benimsemişlerdir. Liberal
düşünürler, Marks ve Engels’in yeni gelişen endüstriyel kapitalizmin vahşi uygulamalarından
hareketle aceleci ve radikal çıkarımlara yönelmiş olduklarını dile getirirler.
Gerçekten de Marks ve Engels, modern kapitalist toplumun geleceğine dair oldukça
radikal ve keskin analizlerde bulunurlar. Bu siyasal analizlerin geleceğe yönelik bazı devrimci
projelere de zemin oluşturduğu açıktır. Marks ve Engels ile sınırlı olmamak kaydıyla genel
olarak Marksizm’in devrimci hedefi, sınıflı toplumlara özgü eşitsizlik ve kölelik ilişkilerini
ortadan kaldırmaktır. Eşitlik ve özgürlüğün, siyaset felsefesi tarihinin iki önemli ve belirleyici
ilkesi olduğunu biliyoruz. Klasik Marksist gelenek içinde yer alan devrimci grup sosyal
demokratlardan farklı olarak, özgürlük ve eşitliğin reformist değil devrimci bir siyasal
projeyle gerçekleşebileceğini savunmuştur. Marksistlerle bir dönem yakın bir mücadele ve
tartışma geleneğine sahip olup zamanla liberalizmin bazı fikirlerini benimseyen sosyal
demokratların en önemli temsilcileri, Eduard Bernstein ve Karl Kaustky’dir. Sosyal
demokratlar, toplumsal adaleti politik reformlarla gerçekleştirmeyi hedeflerler. Devrimci
Marksistler ise, tüm özel mülkiyeti ve sınıf ayrımlarını ortadan kaldırmayı ve devletsiz bir
toplum kurmayı hedeflemişlerdir.

12.4.Reel Sosyalizmin Teorik ve Pratik Sorunları
Marksizm’in kapitalist sınıfla uzlaşmayı reddeden ve reformist değil, devrimci bir
çözümden yana olan kolu, Sovyet Devrimi’yle başlayan bir dizi siyasal harekete ve devrime
öncülük etmiştir. Dünyanın çehresini değiştiren bu siyasal hareketlerin çoğu, kendilerini
Marksist felsefenin mirasçısı olarak tanımlamıştır. Marks ve Engels’in de politik idealleri olan
sosyalizm ve komünizmi hedefleyen bu devrimci hareketler, geçen yüzyıl içinde birçok
sosyalist devlet kurmuşlardır. Genel olarak Sovyet Birliği’nin belirleyici etkisiyle Doğu
Avrupa’da yoğunlaşmış olan bu ülkelere zaman içinde Çin Halk Cumhuriyeti de eklenmiştir.
Marksist teorinin farklı yorum ve biçimlerde pratiğe döküldüğü bu çalkantılı sürecin öne
çıkan en önemli düşünür ve siyaset adamları, Sovyet Devrimi bağlamında Lenin, Troçki ve
Stalin, Çin Devrimi’nde ise Mao Zedong’dur.
Doğu Avrupa ve Çin ağırlıklı tüm bu sosyalizm deneyimleri, siyasal literatürde genel
olarak ‘reel sosyalizm’ başlığı altında toplanır. Reel sosyalizmin tarihinde temel olarak
gerçekleşen şey, işçi sınıfını ve başta yoksul köylüler olmak üzere ezilen tüm diğer sınıfları
temsil ettiği düşünülen bir partinin iktidarı ele geçirmesidir. Genel olarak sosyalist ya da
komünist adını taşıyan parti ve onun bürokrasisi, devlet aygıtını ele geçirir ve özel mülkiyeti
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kamulaştırır. İşçi sınıfı ve yoksul sınıflar adına kamulaştırılan artı değer ve toplumsal
zenginlikle birlikte, sosyalist devlet ilan edilir. Tüm mülkiyetin toplumsallaştırıldığı sosyalist
devletin son amacı ise, sınıfsız ve devletsiz bir topluma, yani komünizme geçiş olarak
açıklanır. Kuşkusuz böyle bir politik amaç ve hedef, son kertede Marks ve Engels’in 1844
tarihli ‘Komünist Manifesto’da ortaya koydukları amaç ve hedeflerle uyum içinde görünür. Bu
noktada siyaset felsefesi bağlamında belirleyici sorun, böyle bir etik ve politik amaca ulaşmak
için hangi yol ve yöntemlerin ve hangi araçların kullanıldığıdır. İlk soru, tikel bir grubun, bir
parti bürokrasisinin tüm bir sınıfı ve dahası toplumu nasıl temsil edebileceğidir. Buradaki risk,
parti bürokrasisinin, proletarya adına bürokratik bir diktatörlüğe yönelmesi ve totaliter bir
devlet anlayışına öncülük etmesidir. Kuşkusuz reel sosyalimin kendi iç sorunları ve güçlü bir
tehdit oluşturan Batı kapitalizmi, totaliter ve baskıcı bir devlet mekanizmasını güçlendiren
düşman algısını beslemişlerdir. Bu totaliter ve baskıcı devlet mekanizması güçlendikçe,
sosyalizmden komünizme geçiş bir yana, reel sosyalizmin temelleri sarsılmaya başlamıştır.
Reel sosyalizm deneyiminin açık ve yadsınamaz başarısızlığı, yalnızca pratik
sorunların değil teorik sorunların da bir göstergesidir. Özgürlük ve eşitlik gibi, evrensel ve
soyut ideallerin tikel ve bireysel ilgilere bölünmüş toplumsal bir gerçeklikte nasıl
uygulanabileceği, siyaset felsefesinin en önemli sorunlarından biridir. Bu sorun siyaset
felsefesi bağlamında belirleyici bir yere sahip olan Marksizm için de önemli ve yaşamsal bir
değer taşır. Marksizm içinde bulunduğu teorik ve pratik bunalımdan çıkmak istiyorsa, siyaset
felsefesinin bu temel sorununu göz ardı edemez. Bu sorunun siyaset felsefesi bağlamında
tartışılmasında, Hegelci diyalektik zihin açıcı olabilir. Hegel için evrensel, tikel ve bireysel
olanı yadsıyarak değil olumlayarak gerçek ve hakiki içeriğine kavuşur. Evrensel ilgi ve
çıkarın, tikel ve bireysel ilgi ve çıkarlardan ayrımı açıktır, fakat evrensel, tikel ve bireysel
olana rağmen değil, onlarla birlikte somut ve gerçektir. Böylesine bir ayrımda özdeşlik ve
diyalektik gerilim, canlı ve verimli bir yaşamın özünü oluşturabilir. Yukarıda dile getirilen
diyalektik ilkelerin, çok soyut ve genel olduğu ve somut siyasal gerçekliğin karmaşıklığı
açısından, soyut ve genel bir başlangıç oluşturabileceği unutulmamalıdır. Yine de soyut ve
yetersiz de olsa doğru bir başlangıç, büyük önem taşır.
Reel sosyalizm deneyimin başarısızlığı, Marksist siyaset felsefesini günümüz
açısından bir ölçüde gözden düşürmüş olabilir. Fakat Marksizm’in siyaset felsefesi
bağlamında ortaya koymuş olduğu kavram ve çözümlemeler, teorik ve akademik düzlemdeki
tartışmalar bağlamında hâlâ uyarıcı ve zenginleştirici bir işleve sahiptirler. Klasik Marksist
gelenek ve anlayış sonrası ortaya çıkmış Neo-Marksist anlayış ve tartışmalar da, bu durumu
doğrularlar. Liberal kapitalizmin ve reel sosyalizmin sorunlarına odaklanan Neo-Marksist
anlayış ve tartışmalar bağlamında, gelecek bölümümüzün konusu Frankfurt Okulu ve Eleştirel
Teori olacaktır.
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Uygulamalar
•
Siyaset felsefesi tarihinde önemli bir yere sahip olan Maksizmin genel
özelliklerini tartışınız.
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Uygulama Soruları
•
Marksizmin pratik bir etkisi olarak reel sosyalizmin eksi ve artı
yönleri nelerdir? Tartışınız.
•
Marks için modern toplumu karakterize eden iki sınıf nedir ve
bunlar arasındaki ilişki nasıl değerlendirilebilir? Tartışınız.
•

Marksizme göre üç insanlık tarihi dönemi nedir? Açıklayınız.

•
Sosyal demokratlar ile devrimci Marksistler arasındaki fark
nedir? Açıklayınız.
•
Reel sosyalizmde bir parti bürokrasinin tüm bir sınıfı ve dahası
toplumu temsil etmesindeki risk nedir? Tartışınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde siyaset felsefesi tarihinde önemli bir yer işgal eden Marksizm hakkında
genel bir bilgi ortaya koyduk. Diyalektik, tarihsel materyalizm, artı-değer vd. Marksizme ait
temel kavramları ele aldık. Marksizmin devrimci hedefini ortaya koyduk. Reel sosyalizmin ne
gibi bir yapı sergilediğini ve hem teorik hem de pratik bakımdan sonuçlarını inceledik.
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Bölüm Soruları
1) Bireysel özgürlükleri ve bu bağlamda özel mülkiyeti siyasal gerçekliğin
dokunulmaz ilkeleri olarak gören düşünce akımı hangisidir?
a) Liberalizm
b) Empirizm
c) Marksizm
d) Dogmatizm
e) Sosyalizm
2) Sosyalist ülkelerin deneyimine verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
a) İdeal sosyalizm
b) Demokrat sosyalizm
c) Teknokrat sosyalizm
d) Teokrat sosyalizm
e) Reel sosyalizm
3) Marksizm; tarihi, toplumu ve siyasal gerçekliği hangi iki bakış açısı aracılığıyla
yorumlamaya çalışır?
a) Diyalektik - İdealist
b) Naturalist - Materyalist
c) İdealist - Taoist
d) Diyalektik – Materyalist
e) Rasyonalist - Empirist
4) Marks için modern toplumu karakterize eden ve siyasal mücadelede özellikle
dikkate alınması gereken iki sınıf aşağıdakilerden hangisidir?
a) Şehirliler - Köylüler
b) Kapitalistler - Proleterler
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c) Toprak Sahipleri – İşçi Sınıfı
d) Yöneticiler – İşçiler
e) Bilim adamları - Filozoflar
5) Aşağıdakilerden hangisi toplumsal adaleti politik reformlarla gerçekleştirmeyi
hedefler?
a) Septik demokratlar
b) İdealistler
c) Sosyal demokratlar
d) Devrimci Marksistler
e) Liberal devrimciler

Cevaplar
1) a , 2)e , 3)d , 4)b , 5)c
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13. FRANKFURT OKULU VE ELEŞTİREL TEORİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.1.
13.2.
13.3.
13.4.

Liberalizmin ve Reel Sosyalizmin Eleştirisi
Horkheimer ve Adorno
Herbert Marcuse
Jürgen Habermas
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
•
Liberalizmin ve reel sosyalizmin eleştirisi olarak Eleştirel Teori’nin özünü
oluşturan görüş nedir?
•

Horkheimer ve Adorno’nun temel sorusu ve bu soruya önerdikleri çözüm

•

Habermas’ın İletişimsel Eylem Teorisi’ndeki birincil amaç nedir?

•

Herbert Marcuse’un Hegelci diyalektik ile Marksizm ilişkisine bakışı nasıldır?

nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Liberalizmin ve reel
sosyalizmin eleştirisi

Liberalizme ve reel sosyalizme
alternatif bir yol olan Eleştirel
Teori hakkında bilgi sahibi
olabilmek.

Horkheimer ve Adorno

Eleştirel Teori’nin en önemli
düşünürlerinden Horkheimer ve
Adorno’nun siyasal alandaki
genel görüşlerini ortaya
koyabilmek.

Herbert Marcuse

Jürgen Habermas

Eleştirel Teori’nin bir başka
önemli düşünürü Herbert
Marcuse’un siyasete ilişkin
görüşlerini ortaya koyabilmek.
Eleştirel Teori’nin son dönem
temsilcilerinde Jürgen
Habermas’ın siyaset alanına
katkılarını ortaya koyabilmek.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
•

Okuma yaparak

•

Araştırma yaparak

•

Fikir yürüterek

•

Okuma yaparak

•

Araştırma yaparak

•

Fikir yürüterek

•

Okuma yaparak

•

Araştırma yaparak

•

Fikir yürüterek

•

Okuma yaparak

•

Araştırma yaparak

•

Fikir yürüterek
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Anahtar Kavramlar
•

Eleştirel Teori

•
•

Totaliter
Araçsal akıl

•

Özgürlük

•

Eşitlik

•

Kültür endüstrisi

•

Eros

•

Thanatos

•

İletişim
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Giriş
Siyaset felsefesi dersimizin bu 13. bölümünde, Frankfurt Okulu bünyesinde
biçimlenmiş olan Eleştirel Teori ele alınmaktadır. En önemli temsilcilerinden bazıları,
Adorno, Horkheimer, Marcuse ve Habermas olarak sıralanabilecek Eleştirel Teori, siyaset
felsefesi bağlamında önemli bir yere sahiptir. Frankfurt Okulu ve Eleştirel Teori’nin liberal
kapitalizm ve reel sosyalizme yönelik eleştirilerinde, en önemli başvuru kaynakları arasında,
Hegel, Marks ve Freud’un yapıtları sayılabilir. Eleştirel Teori’yi temsil eden düşünürler, ileri
endüstriyel toplumlara özgü incelikli çözümlemelere girişirler.
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13.1. Liberalizmin ve Reel Sosyalizmin Eleştirisi
Geçen bölümün sonunda kısaca değindiğimiz Doğu Avrupa’daki ‘reel sosyalizm’
deneyimlerinin yarattığı sonuçlar, Batı Avrupalı sol entelektüeller arasında farklı yönelimlere
yol açmıştır. Bu yönelimlerden ilki hiç kuşkusuz reel sosyalizmin yarattığı sorunlar
karşısında, sosyal demokrasiye ve dahası liberalizme yönelmektir. İkinci bir seçenek,
bürokratik devlet yapılanması ve Stalinizm’in tüm sorunlarına rağmen, reel sosyalizm
deneyimine sahip çıkmaktır. Üçüncü bir yol ise, Marksist felsefenin bazı temel ilkelerine
sahip çıkarak, hem liberal toplumlara ve hem de reel sosyalizme eleştirel yaklaşmaktır.
Frankfurt Okulu çevresinde biçimlenen ve dile getirilen ‘Eleştirel Teori’ (Kritische Theorie),
genel hatlarıyla bu üçüncü anlayış ve yönelimin bir ifadesidir.
Marks’ın ‘Feuerbach Üzerine Tezler’inin 11.sinde dile getirmiş olduğu, “filozoflar
dünyayı yalnızca çeşitli biçimlerde yorumladılar, oysa asıl sorun onu değiştirmektir” görüşü,
Eleştirel Teori’nin de özünü oluşturur. Teori ve pratik, felsefeyle gerçeklik arasındaki
ilişkinin daha içsel ve diyalektik bir düzleme taşınması, Marksist felsefeyi tanımlayan temel
ilkelerden biridir. Tam da bu ilkeden dolayı, Marksizm siyaset felsefesi tarihi açısından önem
taşır. Eğer siyaset bir açıdan insanların kendi düşünce ve projelerini gerçekleştirme çabasıysa,
Marksizm’in siyasetle en içli dışlı felsefelerden biri olduğu söylenebilir. Bu bağlamda genel
olarak Marksizm, kapitalist topluma yönelik eleştirileri ve eşitlik ve özgürlüğü radikal bir
şekilde gerçekleştirmeyi hedefleyen sosyalizm projesiyle, zaten 20.yüzyıl boyunca küresel
ölçekte etkili olmuş siyasal bir harekettir. Söz konusu bu etki, reel sosyalizm deneyimiyle
hem teorik ve hem de pratik açıdan birçok tartışma ve gerilimin de zeminini oluşturmuştur.
Max Horkheimer ve Theodor W. Adorno’nun öncülüğünü yapmış oldukları ve Frankfurt
Okulu’ndaki tartışmalarla biçimlenen ‘Eleştirel Teori’ de, Marks’ın 11.Tez’de dile getirmiş
olduğu bakış açısına genel hatlarıyla sadık kalır. Horkheimer’ın ‘Geleneksel ve Eleştirel
Teori’ adlı yapıtında da dile getirmiş olduğu üzere, ‘eleştirel teori geleneksel teoriden’ farklı
olarak, var olanı saptamak ve kaydetmekle yetinmez. Eleştirel Teori, özgürlük ve eşitlik
ilkeleri çerçevesinde örgütlenmiş bir toplum ve yaşam ideali için, var olanı eleştirir. Eleştirel
Teori bu bağlamda, yalnızca olanı yorumlamayı değil, dönüştürmeyi hedefler. Frankfurt
Okulu’nun yaklaşık elli yıl süren yoğun tartışma sürecinde etkin olarak yer alan düşünürler,
Eleştirel Teori’nin genel hedefleri içinde siyaset felsefesi ağırlıklı yapıtlar üretmişlerdir. Aynı
zamanda bu düşünürler, liberal burjuva toplumuna, faşizme ve reel sosyalizme eleştirel bir
mesafeye sahiptirler. Frankfurt Okulu çevresinde kümelen düşünürlerin en önemlileri,
Horkheimer, Adorno, Marcuse ve Habermas olarak sıralanabilir. Frankfurt Okulu ve Eleştirel
Teori bağlamındaki tartışmalarda en çok başvurulan kaynaklar ise, Hegel, Marks ve Sigmund
Freud’un yapıtlarıdır. Hegelci diyalektik, Marks’ın ekonomi-politik bir perspektiften sınıf
analizleri ve Freudcu psikanaliz, toplum ve kültür üzerine inceleme ve tartışmalarda sıkça
başvurulan bazı referans kaynaklarıydı.
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13.2. Horkheimer ve Adorno
Yukarıda da dile getirdiğimiz üzere Horkheimer, Frankfurt Okulu’ndaki teorik
tartışmalara bir çerçeve de sunmuş olan, ‘Geleneksel ve Eleştirel Teori’nin yazarıdır.
Horkheimer aynı zamanda Adorno’yla birlikte ‘Aydınlanmanın Diyalektiği’ adlı önemli yapıtı
da kaleme almıştır. Aydınlanmanın Diyalektiği, hem faşizm ve reel sosyalizme özgü totaliter
yönetimlerin ve hem de liberal burjuva toplumlarına özgü olduğu düşünülen kapitalist
tahakkümün gölgesinde kaleme alınmış bir yapıttır. Bu totaliter ve tahakkümcü uygulamalar,
genel olarak modern ve özel olarak aydınlanma felsefesiyle sınırlanamayacak bir akıl ve
akılcılık anlayışının tezahürleridir. Platon’dan Nazi Toplama Kamplarına uzanan bir süreç
içinde Batı uygarlığı, akla dayalı bir iktidar arayışının pençesinde biçimlenmiştir. Aklın
araçsal ve teknik kullanımıyla tanımlanabilecek bu aydınlanmacı zihniyet, yalnızca öznenin
tüm mit ve dinsel doğmalardan özgürleşmesini hedeflememiştir. Bu araçsal aklın bir diğer
önemli hedefi, düşünen öznenin doğaya ve topluma egemen olmasıdır. Öznenin kendisini
doğaya ve topluma karşıt bu tanımlama çabası, her türlü totaliter ve tahakkümcü ilişkiye
epistemolojik bir model sunar.
Horkheimer ve Adorno’nun temel sorusu, akla dayalı tüm bilimsel ve teknik
ilerlemelere rağmen, insanlığın nasıl olup da kapitalist sömürü ve tahakküme, Nazi
barbarlığına ve reel sosyalizme özgü totaliter uygulamalara maruz kaldığıydı. Bu çerçeve
içinde Horkheimer ve Adorno’nun önerdikleri teorik çözüm, modern öncesi mitolojik ve
dinsel düşünüşe geri dönülmesi değildi. Totaliter ve tahakkümcü araçsal aklın eleştirisi, yine
modern ve aydınlanmacı zihniyete özgü akılsal düşünme süreciyle yapılabilirdi. Bu bağlamda
Eleştirel Teori ekseninde bir araya gelmiş tüm düşünürler, post-modern düşünürlerden farklı
olarak, modern ve aydınlanmacı anlayışın bazı temel değerlerini eleştirel bir mesafeyle
benimserler.
Horkheimer ve Adorno yukarıda özetlediğimiz genel çerçeve içinde, toplumsal ve
siyasal gerçekliğe, Batı’da egemen olan kültür endüstrisi ve konformizme, bu konformizmin
neden olduğu totaliter zihniyetle birlikte, bilim, sanat ve felsefeye dair birçok ilginç çalışmaya
imza atmışlardır. Tüm bu çalışmaların politik iktidar hedefli totaliter bir perspektiften çok,
sömürü ve yabancılaştırma mekanizmalarıyla işleyen iktidar biçimlerini teşhir eden bir
perspektif sundukları söylenebilir. Güç ve iktidarın yozlaştırıcı etkisine dair bu duyarlılıklar,
siyaset felsefesi tarihinin kimi filozoflarınca geçmişte de paylaşılmıştır. Böyle bir duyarlılığın
sonuçlarından biri, eleştirel bir muhalefetin siyasal yaşamın diyalektik gerilim ve
verimliliğine dair vurgusudur. Bir diğer önemli sonucu ise, evrensel ve zorunlu bir doğruluk
anlayışının genel olarak toplumsal pratik ve özel olarak siyasal gerçeklik üzerindeki tehlikeli
izdüşümleridir. Kendi somut var oluşunu, tikel ve bireysel ilgilere borçlu olan toplumsal ve
siyasal gerçeklik, aşkın ve tarih-dışı bir evrensel doğruluğun gölgesinde kalmamalıdır. Bu
nedenle Eleştirel Teori bağlamında Horkheimer ve Adorno, modern ve aydınlanmacı bilim
anlayışından çok, felsefi tartışmanın dinamik ve eleştirel ruhu üzerinde dururlar. Hegel ve
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Marks’ta gözlenen evrensel doğruluk ya da bilimsellik vurgusu, Eleştirel Teori’nin
terminolojisinde belirleyici olmaktan çıkar.
Eleştirel Teori bağlamında ortaya konan önemli bir kavram, kültür endüstrisidir.
Kültür endüstri, Horkheimer’ın ve özellikle de Adorno’nun günümüz kapitalizmini anlamak
için kullandıkları bir kavramdır. Söz konusu kavram, geleneksel Marksist Teori’deki alt-yapı
ve üst-yapı, maddi üretim ilişkileri ve kültür ayrımlarının eleştirel bir analizine dayanır.
Temel yaklaşım şöyle özetlenebilir; günümüz kapitalizminde artık alt-yapı ve üst-yapıyı
belirleyen mekanizmalar birbirine karışmış, birini diğerinden ayırmak zorlaşmıştır. Kültür
ürünleri alınıp satılabilir bir metaya ve kültür ise bir endüstri koluna dönüşmüştür. Kültürün
bu üretim güç ve ilişkileriyle kaynaşması ve birbirlerini yeniden üretmeleri, önceki çağlara
göre yoğunlaşmış ve derinleşmiştir. Bu nedenle temel olarak Marksist, yani sınıfsal bir bakış
açısıyla, bu iç içe geçmiş toplumsal yapıların incelenip deşifre edilmesi, Eleştirel Teorinin
önemli işlevlerinden biridir. Kültür Endüstrisi kavramı çevresinde, kitle kültürü, popüler
kültür, egemen kültür, yüksek kültür, alt kültür gibi birçok diğer kavram üretilmiştir. Tüm bu
kavramlar bağlamında Adorno ve Horkheimer’ın temel vurgu, liberal kapitalizmin tüm
tikellik ve bireysellik vurgusuna ve görünümüne rağmen, kültür endüstrisiyle standart,
uyumlu ve tek tip insanlar oluşturduğudur. Kapitalizm piyasa ekonomisi ve kültür
endüstrisiyle siyasal tahakkümünü pekiştirir.

13.3. Herbert Marcuse
Eleştirel Teori’nin bir diğer temsilcisi Marcuse için en önemli referans kaynakları,
Marks ile birlikte Hegel ve Freud’un yapıtlarıdır. Bu açıdan önemli yapıtlarından üçünün
başlığı ilgi çekicidir: Us ve Devrim –Hegel ve Toplumsal Kuramın Doğuşu, Eros ve Uygarlık
–Freud Üzerine Felsefi Bir İnceleme, Tek-boyutlu İnsan –İleri Endüstri Toplumunun
İdeolojisi Üzerine. Marcuse, Marks’ı ve Marksizm’i Hegelci diyalektik üzerinden yeniden
yorumlamaya çalışır. Bu yorum otoriter ve totaliter olmayan, yani parti ve devletin merkezi
otoritesine tam bir teslimiyeti ifade eden reel sosyalist anlayıştan daha özgürlükçü bir
Marksizm yorumudur. Marcuse’a göre, Hegelci diyalektikten uzaklaşmış bir Marksizm,
toplumsal eleştiri ve siyasal pratik bağlamında pozitivist (olgucu) bir indirgemeciliğin
tuzağına düşecektir. Ona göre tek-boyutlu bir düşünceye işaret eden böylesine bir pozitivist
indirgemecilik, toplumsal pratik bağlamında dogmatik ve despotik bir bilimsellik anlayışına
yol açacaktır. Oysaki yapılması gereken, diyalektik düşüncenin olumsuzlayıcı ve eleştirel
yöntemine sahip çıkmaktır.
Marcuse ‘Eros ve Uygarlık’da, Freud’un Uygarlığın Hoşnutsuzlukları’ adlı
yapıtındaki eros (yaşama dürtüsü) ve thanatos (ölüm dürtüsü) ayrımından hareketle, toplumsal
ve politik bir çözümlemeye girişir. Marcuse’a göre, insanın yaşama dürtüsünü baskılayıp
ölüm ve yıkıcılık dürtüsünü kışkırtan zorba ve sömürgen bir iktidar ve akılsallık değil, insanın
yaşama arzusu ve potansiyellerini harekete geçiren bir toplumsal düzen ve akılsallık
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hedeflenmelidir. Açıktır ki böylesine bir toplumsal düzen, eşitlik ve özgürlük üzerinde
biçimlenmiş bir siyasal yapıyı gerektirecektir. Marcuse’a göre, ileri endüstri toplumunun
teknik başarıları ve üretimden kaynaklanan zenginlik ve verimlilik, zorunlu çalışma sürecini
azaltabilir ve eros üzerindeki baskıyı azaltabilir. Marcuse’un Horkheimer ve Adorno’dan daha
iyimser bir gelecek vizyonuna sahip olduğu söylenebilir. Kuşkusuz bu onun Eleştirel
Teori’nin diğer filozoflarından daha fazla Hegel’e yakın olmasıyla ilgilidir. Frankfurt
Okulu’nu temsil eden düşünürlerden çoğu, Hegelci felsefeyle yakından ilgilenmişlerdir.
Hegelci felsefeye yönelik bu ilgilerin, çoğu kez eleştirel bir mesafeyle birlikte var olduğu
unutulmamalıdır. Belki de bu eleştirel mesafeye en az sahip düşünür olan Marcuse, genel
olarak Hegelci felsefeyi olumlar.

13.4. Jürgen Habermas
Frankfurt Okulu ve dolayısıyla Eleştirel Teori’nin son dönem temsilcilerinden olan
Jürgen Habermas, İletişimsel Eylem Teorisi’yle öne çıkan bir filozoftur. Okulun ve Eleştirel
Teori’nin öncüleri gibi, Habermas da kendisini Marksist olarak tanımlar. Habermas ilk hedef
olarak, geç-dönem kapitalizminin (Spaetkapitalismus) kendine özgü sorunlarını analiz
edebilmek için, Marksist Teori’nin yenilenmesi gerektiğini düşünür. Ona göre, geç-dönem
kapitalizmi gelişmiş endüstri toplumlarına özgü bir nitelemedir. Bu dönemde teknolojik
verimlilikten kaynaklanan belli bir refah artışıyla, işçilerin yaşam standartları yükselmiştir.
Marksizm’in ilk çıkış yıllarında dile getirildiğinin aksine, işçi sınıfın, yani proleteryanın
siyasal açıdan belirleyici bir rolü kalmamıştır. Dahası sınıf mücadelesiyle birlikte devrimci
projeler de gündemden düşmüştür. Bu sosyal refah döneminde yapılması gereken şey,
toplumsal özgürlük ve demokrasiyi güçlendirecek teorik analizlere yönelmektir.
Habermas’ın İletişimsel Eylem Teorisi’ndeki birincil amaç, eleştirel teoriyi ya da
teorik eleştiriyi idealist ve soyut bir düzlemden, toplumsal ve sosyolojik bir düzleme
indirmektir. Siyasal sistemin sorunlarına dair teorik bir eleştiri, ancak insanlar arası ilişkilerin
dinamiğinde, kamusal alanda etkin olabilir. Siyasal gerçekliğin teorik ve pratik eleştirisi,
toplumsal etkileşim ve iletişimin dinamiğine dayandırılabilir. Habermas’ın İletişimsel Eylem
Teorisi’ndeki oldukça ayrıntılı ve zengin analizlerinin temel hedefi, aklı ve akılcılığı aşkın ve
metafizik bir düzlemden, kişilerarası iletişimin somut ve dinamik düzlemine indirmektir.
Böyle bir dönüşüm aklı ve akılcılığı üsten bakan tahakkümcü anlayıştan kurtaracak ve
demokratik bir iletişim ve diyalogun içeriği kılacaktır. Habermascı anlamda Eleştirel Teori,
kamusal ve özel alanda, özgür ve eşit koşullarda demokratik bir iletişim idealine sahiptir.
Böyle bir iletişimi engelleyen ve gölgeleyen ideolojik iktidar mekanizmalarının teşhiri,
birincil bir değer taşır.
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Frankfurt Okulu çevresinde kümelenmiş Eleştirel Teori’nin en önemli temsilcilerinden
birkaçı, Adorno, Horkheimer, Marcuse ve Habermas olarak sıralanabilir. Kuşkusuz bu ekolün
günümüz siyaset felsefesi tarihine değerli katkılar sunmuş başka temsilcileri de söz
konusudur. Burada yalnızca birkaçına değindiğimiz Eleştirel Teori’nin temsilcileri, ‘araçsal
akıl’, ‘kültür endüstrisi’, ‘ileri endüstri toplumu’ ve ‘iletişimsel eylem teorisi’ gibi bazı
terminolojik ve düşünsel yeniliklere imza atmışlardır.
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Uygulamalar
•
Frankfurt Okulu’ndaki tartışmalarla biçimlenen Eleştirel Teori’nin öne çıkan
düşünürlerinin başlıca görüşleri nelerdir? Tartışınız.
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Uygulama Soruları
•
Horkheimer’ın dile getirdiği üzere Eleştirel Teori’nin geleneksel
teoriden farkı nedir? Açıklayınız.
•
Kültür endüstrisi kavramı ile eleştirilen nedir? Tartışınız.
•
Habermas’ın İletişimsel Eylem Teorisi’ndeki temel hedefi
nedir? Açıklayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Frankfurt Okulu’nda beiçimlenen Eleştirel Teori’nin en önemli
temsilcilerinden birkaçının görüşlerini ortaya koyduk. Eleştirel Teori’ye ilişkin genel bir
açıklamada bulunduk. Eleştirel Teori’nin en önemli temsilcilerinin ortaya koydukları ‘araçsal
akıl’, ‘kültür endüstrisi’ vd. kavramları öğrendik.
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Bölüm Soruları
1) Geleneksel ve Eleştirel Teori adlı yapıt hangi düşünüre aittir?
a) Adorno
b) Marcuse
c) Habermas
d) Horkheimer
e) Freud
2) Aşağıdakilerdem hangisi Frankfurt Okulu ve Eleştirel Teori bağlamındaki
tartışmalarda en çok başvurulan kaynaklardan biridir?
a) Aquinas
b) Hegel
c) Fichte
d) Agamben
e) Platon
3) Kültür endüstrisi kavramı aşağıdaki düşünürlerden hangisine aittir ?
a) Marcuse
b) Freud
c) Adorno
d) Habermas
e) Horkheimer
4) Eleştirel Teori’nin temsilcilerinden Herbert Marcuse için en önemli referans
kaynakları hangi şıkta doğru verilmiştir?
a) Marks-Hegel-Freud
b)Hume-Schelling-Marks
c) Comte-Heidegger-Zizek
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d) Hegel-Kant-Jacobi
e) Fichte – Freud - Lacan
5) İletişimsel Eylem Teorisi’yle öne çıkan filozof aşağıdakilerden hangisidir?
a) Derrida
b) Habermas
c) Goethe
d) Marcuse
e) Deleuze

Cevaplar
1) d , 2)b , 3)c , 4)a , 5)b
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14. MODERN SİYASETİN ÖTESİNDE

212

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14.1.
14.2.
14.3.
14.4.

Modern ve aydınlanmacı zihniyetten kopuş
Friedrich Nietzsche
Michel Foucault
Jacques Derrida
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
•

Liberalizm ve Marksizmin ortak ve farklı yönleri nelerdir?

•
Modern ve aydınlanmacı anlayış ve ideallerden kopuşun en açık örneklerinden
birisi olan Nietzsche’nin siyasete ilişkin görüşünü nasıl tanımlayabiliriz?
•

Michel Foucault’nun modern ve aydınlanmacı akla ve bilime karşı tavrı nedir?

•
Derrida hangi bakımdan post-modern hangi bakımdan post-yapısalcı felsefenin
temsilcisidir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Modern ve aydınlanmacı
zihniyetten kopuş

Modern ve aydınlanmacı
zihniyetin mirasçıları olarak
Liberalizm ve Marksizmin ortak ve
farklı yönlerini ortaya koymak.

Friedrich Nietzsche

Modern ve aydınlanmacı anlayışın
karşısında yer alan Nietzche’nin
siyasete ilişkin görüşünü ortaya
koyabilmek.

Michel Foucault

Jacques Derrida

Michel Foucault’nun iktidar
mekanizmalarına yönelik
eleştirisini ortaya koyabilmek.
Post-modern ve post-yapısalcı
felsefenin önemli temsilcilerinden
Derrida’nın siyaset hakkındaki
görüşlerini ortaya koyabilmek.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
• Okuma yaparak
• Araştırma yaparak
• Fikir yürüterek

• Okuma yaparak
• Araştırma yaparak
• Fikir yürüterek
• Okuma yaparak
• Araştırma yaparak
• Fikir yürüterek
• Okuma yaparak
• Araştırma yaparak
• Fikir yürüterek
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Anahtar Kavramlar
•

Efendi-köle

•
•

Nihilizm
İktidar mekanizmaları

•

Yapısöküm

•

Post-modern

•

Post-yapısal
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Giriş
Siyaset felsefesi dersimizin bu 14. ve son bölümünde, modern ve aydınlanmacı
zihniyetten kopuş bağlamında, Nietzsche, Foucault ve Derrida’nın felsefeleri ele alınmıştır.
Nietzsche, modern felsefenin ve siyasetin akılsallık, bilimsellik, evrensellik ve eşitlik
ideallerini eleştirerek, kendine özgü etik ve entelektüel bir içerikle bireysel özgürlük ve ‘güç
istenci’ne dayalı bir yaşam modeli sunar. Bu bağlamda Nietzsche, liberal ve sosyalist siyasal
projelere eleştirel ve mesafeli yaklaşır. Foucault temel olarak bu zemin üzerinde, modern
felsefenin temel kavramlarını, iktidar mekanizmaları ve söylemleri bağlamında eleştirel bir
analize tabi tutar. Post-modern ve post-yapısalcı bir ruhu sahip Derridacı felsefe, iktidar
mekanizmaları ve söylemlerinin ‘yapısöküm’ ya da ‘yapıbozum’una odaklanır.
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14.1. Modern ve Aydınlanmacı Zihniyetten Kopuş
Hem liberalizm ve hem de Marksizm modern ve aydınlanmacı zihniyetin
mirasçılarıdırlar. Liberalizm, modern ve aydınlanmacı anlayışta önem taşıyan akılsal
düşünme, bilim ve teknolojik ilerleme ideallerini, özel mülkiyet ve bireysel girişimcilik
üzerine dayalı kapitalizmle uzlaştıran bir bakış açısıdır. Marksizm ise, akılsal düşünme ve
bilimsel teknik ilerlemeye dair modern iyimserliği benimsemekle birlikte, kapitalist üretim
ilişkileriyle biçimlenmiş toplumsal gerçekliğe eleştirel yaklaşmaktadır. Hem liberalizmin ve
hem de Marksizm’in siyaset anlayışları, duyulur gerçekliği göz ardı etmeyen seküler ve
dünyevi bir model üzerinde biçimlenir. Bu bağlamda iki anlayış da modern ve aydınlanmacı
ruha temel olarak sadık kalırlar. Ayrıştıkları nokta yukarıda da dile getirdiğimiz üzere,
kapitalist topluma yaklaşım biçimleridir. Liberalizm, tikel ve bireysel ilgilerin toplumun ortak
ya da evrensel ilgileri adına kısıtlanmaması gerektiğini savunur. Evrensel bir doğruluk ve
iyilik etrafında örgütlenmiş bir toplum, totaliter ve otoriter bir toplumun verimsizliğine
sürüklenir. Buna karşı Marksizm, temel olarak tikel ve bireysel ilgiler etrafında örgütlenmiş
bir ekonomi-politik yapının, toplumsal eşitsizlik ve adaletsizlik üzerine kurulu bir sınıf
tahakkümüne yol açacağını düşünür.
Liberalizmde tikel ve bireysel ilgi ve yönelimlerle biçimlenmiş bir özgürlük ideali öne
çıkar. Liberal ideolojinin en iyimser beklenti ve ideali, tikel ve bireysel ilgilerinin
dinamiğinin, kendiliğinden ortak ve evrensel ilgilere hizmet edecek bir verimliliğe yol
açacağıdır. Marksizm ise toplumsal özgürlük ve eşitliğin, ortak ve evrensel ilgilerin tikel ve
bireysel ilgi ve beklentilerin insafına terk edilerek gerçekleşemeyeceğini düşünür. Bu
bağlamda Marksizm, liberalizmin hukuki bir zemine sınırladığı eşitlik idealini, toplumsal altyapı düzleminde, yani üretim güç ve ilişkileri düzleminde de gerçekleştirmeyi hedefler.
Marksist siyasal projelerin ağırlıklı olarak sosyalist olarak nitelenmesinin nedeni budur.
Adorno, Horkheimer, Marcuse ve Habermas başta olmak üzere Eleştirel Teori’nin
temsilcileri ise, modern ve aydınlanmacı zihniyetin akıl ve akılsallığa dair inancını ve
bağlılığını korurlar. Marksist geleneğin sınıf temelli politik analizleri, üretim güç ve
ilişkilerine dair vurgusu, Eleştirel Teori’nin temsilcilerinin çözümlemelerinde kendine özgü
bir tarzda yer bulur. Frankfurt Okulu ya da Eleştirel Teori düşünürleri, yalnızca Marksist değil
liberal kültürün önemli yapıtlarından da beslenmişlerdir. Bu söz konusu düşünürler,
kendilerini ağırlıklı olarak Marksizm’e yakın görmekle birlikte, hem liberalizme ve hem de
klasik Marksist anlayışa eleştirel bir yaklaşım gösterirler. Bu çift yönlü eleştirel yaklaşımın en
önemli nedeni, içinde bulundukları kapitalist toplumum ve etkilerini yakından hissettikleri
reel sosyalist toplumların göz ardı edilemez toplumsal, siyasal ve entelektüel sorunlarıdır.
Ekonomik ve kültürel bunalımlar, savaşlar, yıkımlar, dahası toplama kampları, despotik ve
baskıcı politik iktidarlar, bütün kültürel ortamı ve dolayısıyla felsefi düşünceyi de etkilemiştir.
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Felsefe tarihi bağlamında modern ve aydınlanmacı ideallerin terk edilmesi, geçen
yüzyılın yıkımlar, bunalımlar ve düş kırıklıklarıyla dolu kültürel iklimiyle yoğunluk
kazanmıştır. Modern Batı kültürün bunalımı, günümüz dünyasında genel olarak post-modern
olarak adlandırılan bir kültürel ortamın doğmasına neden olmuştur. Felsefe tarihinde, modern
ve aydınlanmacı anlayış ve ideallerden kopuşun en açık örneklerinden birisini Friedrich
Nietzsche verir.

14.2. Friedrich Nietzsche
Modern ve aydınlanmacı felsefenin ve dolayısıyla siyasetin, aşkın ve mutlak bir tanrı
inancından uzaklaşmasını, Nietzsche ‘Şen Bilim’ adlı yapıtında ‘tanrı öldü’ sözüyle özetler.
Aşkın ve mutlak bir varlık ve hakikatin yokluğunda, nihilist bir boşluk ve kötümserliğin içine
düşmemek için, eski ideal ve değerleri altüst edip yeni bir yaşam ve felsefeye yönelmek
gerekir. Modern felsefe ve kültür, akıl ve bilim temelli evrensel ilke ve değerlerle, tanrının
ölümünün yarattığı boşluğu ve anlamsızlığı aşmaya çalışır. Nietzsche’ye göre, akıl ve bilim
temelli bu iyimserlik modern kültüre egemen olan nihilizm ve kötümserliği
perdeleyememektedir. Liberalizmde ifade bulan tikel ve bireysel ilgiler, nihilist bir
kötümserliğin pençesindedirler. Modern akıl ve bilim inancı üzerinde biçimlenen sosyalist
anlayış ise, Nietzsche’nin Güç İstenci adlı yapıtındaki ifadesiyle, ‘sürü ahlakı’nın bir
dışavurumudur. Toplumsal bir eşitlik ideali, kendi bireysel özgürlüğüne inanmayan kölelerin
bir rüyasıdır. Nietzsche için yapılması gereken, aşkın ve evrensel bir hakikat olarak Tanrı’nın
yerine, aklın ve bilimin içkin ve evrensel doğrularını koymak değildir. Evrensel ve mutlak her
türlü hakikat ve doğruluk arayışı, tikel ve bireysel olanın hakkını teslim etmeyen SokratikPlatonik ve Hıristiyan ahlak anlayışına geri dönmektir.
Nietzsche, ortak hedefler ve idealler etrafında örgütlenmiş bir toplumsal yaşamın,
bireylerin özgür iradelerini desteklemekten çok törpüleyeceğini düşünür. Toplumsal yaşamı
evrensel bir doğruluk ve iyilik etrafında örgütlemek, tikel ve bireysel olanı sindirmek, sürü
ahlakının, köle ahlakının bir tezahürüdür. Nietzsche için toplum temel olarak efendiler ve
kölelerden oluşur. Efendiler kendi bireysel var oluşlarını, yaşama iradelerini toplumsal
sürünün beklentileri adına geri çekmezler. Köleler ise efendileri sindirmek için, sürünün ortak
ve normatif beklentilerinin daimi sözcülüğünü yaparlar. Nietzsche toplumsal ‘iyinin ve
kötünün ötesinde’, sürünün beklentilerinin ötesinde bir yaşamı olumlar. Bireysel ‘güç
istenci’ni geri çekmeyen bir yaşam, dinsel ve ahlaksal değerlerle uyuşturulmamış bir
yaşamdır. Bu nedenle Nietzche için belirleyici olan toplum değerleri değil, yaşam
değerleridir. Yaşama güç ve isteğini toplumsal iktidar adına sindiren, toplumsal eşitsizlik ve
bireysel iradeye ahlaki ve dinsel bir zeminde sınır çizen anlayış mahkûm edilir.
Nietzsche, Sokrates öncesi Sofist gelenekte, modern empirizm ve liberal düşüncede
belirleyici olan tikellik ve bireysellik vurgusunu paylaşmakla birlikte, tüm bu anlayışlardan
farklı bir konumlanış içindedir. Nietzsche için bireysel ‘güç istenci’ ya da iradesi, duyulur
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dünyanın olağan mülkiyet ve toplumsal iktidar mekanizmalarının ötesine uzanır. Toplumu
oluşturan tikel ‘sınıfsal’ ayrımlar, yani Nietzsche açısından efendilik ve kölelilik, mülkiyet ve
politik iktidar ilişkileri bağlamında tanımlanmaz. Efendi kendi bireysel iradesi ve yaşama
arzusuna sahip çıkan, köle ise sahip çıkamayandır. Bireysel özgürlük ve güç istenci, mülkiyet
ve iktidar sahibi olmakla ölçülmez. Hatta tam tersine Nietzsche için, toplumsal mülkiyet ve
iktidara yönelik böyle bir arzu, sürü ahlakına tabi olmanın bir tezahürü olabilir. Bireysel güç
ve irade, entelektüel özerklik ve yaşam değerlerinin olumlanmasıdır. Bu anlamda
Nietzsche’de özel mülkiyet ve iktidara yönelik liberal irade ve arzunun olumlandığı pek
söylenemez. Aynı şekilde toplumsal mülkiyet ve iktidara yönelik sosyalist irade ve arzu da
olumlanmaz. Sosyalizm de bu bağlamda sürü ahlakının bir tezahürü olarak gerçek ve
entelektüel yaşam değerlerinin olumsuzlanmasına varacaktır. Sonuç olarak Nietzsche’nin
yaşam felsefesi, siyasal iktidar kurgularına mesafeli kendine özgü etik bir düzlemde
biçimlenir. Bu kendine özgü etik düzlem, siyasal iktidar kurgularının iyilik ve kötülük
söyleminin ötesinde yer alır. Nietzsche temel olarak topluma değil bireye seslenir, çünkü
yaşam toplu yaşanmaz. Yaşam öncelikle biyolojik bir olgu olarak bireysel öznellik zeminde
var olabilir. Gerçek ve hakiki felsefe, insani yaşamın bireysel sonluluğuna ve eşsizliğine dair
entelektüel bir kavrayışı hedefler. Bireysel yaşamın biricikliğini ve eşsizliğini aşan tüm
metafizik söylemler ve siyasal projeler, zihinsel birer uyuşturucudurlar. Buna tüm ahlaki,
dinsel ve ideolojik söylemler dâhildirler. Nietzsche’nin bu düşüncelerinin entelektüel açıdan
çok uyarıcı ve zihin açıcı olduğuna şüphe yoktur. Bu bağlamda Nietzsche’ye yöneltilebilecek
temel eleştiri, bireysel özgürlük ve irade açısından vazgeçilmez bir önem taşıyan toplumsal ve
siyasal gerçekliğe yeterince değer vermemesi olabilir.

14.3. Michel Foucault
Nietzsche’nin modern ve aydınlanmacı felsefeye yönelik eleştirileri, Fransız filozof
Michel Foucault’da siyasal iktidar mekanizmalarına yönelik derin ve kapsamlı çalışmalara
zemin oluşturur. Foucault Nietzsche’den farklı olarak, toplumsal ve siyasal gerçekliği
düşüncesinin merkezine yerleştirir. Nietzsche’nin bireysel özneyi yaşamın değeri konusunda
uyarmak için ‘çekiçle yaptığı felsefe’, Foucault’da iktidar mekanizmaları ve söylemlerini
teşhir eden inceleme ve analizlere dönüşür. Foucault’nun bu ayrıntılı inceleme ve analizleri,
felsefi formasyonun yanında sahip olduğu sosyoloji ve psikoloji formasyonlarının da
sonucudur. Foucault için diğer önemli referans kaynakları Hegel, Marks, Freud ve
Heidegger’dir.
Foucault göre, genel olarak Batı felsefesinin ve özel olarak modern ve aydınlanma
felsefelerinin kullandığı bireysellik, öznellik, evrensellik, doğruluk, bilim gibi tüm temel
kavramlar, tikel iktidar mekanizmaları ve söylemleriyle oluşturulur. Bu kavramların
toplumsal iktidar yapıları, normları ve söylemleriyle bağlantılarını ortaya koymak, felsefi
çözümlemenin önemli işlevlerinden biridir. Foucault bu bağlamda, Delilik ve Uygarlık,
Kliniğin Doğuşu, Kelimeler ve Şeyler, Bilginin Arkeolojisi, Hapishanenin Doğuşu, Cinselliğin
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Tarihi gibi önemli yapıtlar üretmiştir. Kitapların adından da anlaşılacağı gibi Foucault,
toplumsal ve siyasal iktidarın gerçekliğini ideolojik söylem ve kurumlar çerçevesinde
çözümlemektedir.
Moderniteye özgü evrensel ve zorunlu doğruluk savları, toplumsal ve politik söylemin
tikel ve göreli düzleminde biçimlenir. İktidarın normları, onun tikel ve göreli gerçekliğini,
tarihsel formasyonunu aşan bir düzlemden hareketle temellendirilemez. Felsefi düşünce ve
terminolojinin tarihsel verilerle bu sentezi, etik ve politik evrensellik savlarının ardındaki
iktidar ilişkilerini deşifre etmek için uygun ve verimli bir zemin oluşturur. Özetlersek
Foucault’ya göre, insanlık, öznelik, evrensellik ya da bilim gibi kavramlar, tarihsel süreç
içinde icat edilen ve içeriğini tikel iktidarların kendi ilgi ve yönelimleriyle doldurduğu
kavramlardır.

14.4. Jacques Derrida
Jacques Derrida’nın bazı önemli eserleri, Gramatoloji, Yayılım, Felsefenin Marjları,
Yazı ve Ayrım, Açmazlar, Marks’ın Hayaletleri olarak sıralanabilir. Genel olarak modernsonrası, yani Post-modern felsefenin önemli temsilcilerinden birisi ve hatta en önemlisi olarak
gösterilen Derrida, kendi felsefe yöntemini ‘yapısöküm’ ya da ‘yapıbozum’ (deconstruction)
olarak adlandırır. Bu anlamda Derrida’nın felsefesi, yalnızca post-modern değil post-yapısalcı
bir karakter taşır. Derrida’nın felsefesi post-modern bir felsefedir, çünkü modern felsefenin
tüm evrensel ve zorunlu gerçeklik ve doğruluk savlarını temelsiz bulur. Tikel ve bireysel,
göreli ve çoklu belirlenimlerin, evrensel ve zorunlu bir doğruluk etrafında birleştirilmesi,
metafiziksel bir şiddete işaret eder. Bu metafiziksel şiddet, dilin ve düşüncenin kendi
içeriğine, kendi nesnesine, indirgenemez ötekiliğe uyguladığı bir şiddettir. Bütün Batı
felsefesine egemen olan bu metafiziksel şiddet, özne-nesne, evrensel-tikel, doğruluk-yanlışlık,
töz-ilinek, etkin-edilgin, erkek-kadın gibi sayısız kavramsal karşıtlık bağlamında geçerlidir.
Söz konusu olan, karşı belirlenimlerden birisinin ötekine indirgenmesi ve tabi kılınmasıdır.
İndirgenemez bir ötekilik ve çokluğun, düşünen özne tarafından entelektüel bir şiddetle
evrensel ve aşkın bir özdeşlik ve birliğe tabi kılınması, siyasal iktidarların tahakküm ve
şiddetini anlamanın ipuçlarını verecektir. Derrridacı yapısöküm, yalnızca metafizik
sistemlerden kaynaklanan entelektüel şiddeti değil, toplumsal sistemlerden kaynaklanan
siyasal şiddeti de teşhir etmenin bir yöntemidir. Bu post-modern ve yapısökümcü çerçevede,
iktidarın şiddetine karşı ekolojik, feminist, etnik, dinsel ya da sınıfsal duyarlılıkları temel alan
çeşitli yaklaşımlar ortaya çıkmıştır.
Derrida’nın felsefesi post-yapısalcıdır, çünkü Derrida’ya göre anlam, yapısalcıların
sandığından çok daha belirsiz ve muğlaktır. Anlam, indirgenemez bir ötekiliğe, çokluğa ve
‘saçılmaya’ tabidir. Dolayısıyla tüm kavramların ve iktidar mekanizmalarının anlamı ve
içeriği, indirgenemez bir nesnelliğin huzursuzluğuna ve belirsizliğine tabidirler. Derrida için
anlam ve dolayısıyla felsefe, sonsuza ertelenen bitimsiz bir oyuna dönüşür. Dilin ve
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toplumların yapısı, Saussure ve Levi-Struass’un sandığının aksine oldukça belirsiz ve
oynaktır. Dilde göstergelerin işaret ettiği ve bu söz konusu göstergeleri (işaretleri)
anlamlandıran aşkın ve evrensel bir yapı ve doğruluk yoktur. Tüm dilsel ve toplumsal yapılar
ve bu yapıların oluşturduğu anlamlar, tıpkı yazılı bir metinde olduğu gibi, yatay ve göreli bir
düzlemde birbirlerini belirlerler. Her bir kelime diğer kelimelerle, her bir kavram diğer
kavramlarla yatay ve göreli bir ilişki içindedir. Yazılı metnin ve genel olarak dilin, bu yatay
ve göreli düzlemini aşan bir aşkın ve evrensel söz ya da idea yoktur. Her bir söz ve anlam bir
diğeriyle ve bu diğeri bir diğeriyle tanımlanır ve bu sonsuz ‘matrix’ içinde anlam sonsuza
ertelenir. Bu çerçeve içinde Derrida, kendinden önceki söz-merkezli (logocentric) felsefeleri
eleştirir.
Genel olarak modern-sonrası filozofların ve özel olarak Derrida’nın, evrensel ve
zorunlu bir doğruluk anlayışı üzerine kurulu metafizik gelenekten kopuşu hedefledikleri
söylenebilir. Dahası modern felsefenin akıl, akılsallık, evrensellik ve bilime dair inançları ve
aşırı iyimserlikleri paylaşılmaz. Tikellik ve göreliliğin temel alındığı böyle bir perspektif,
siyasal gerçekliğe dair tüm evrensellik ve bilimsellik savlarına da eleştirel yaklaşır. Postmodern düşünce, büyük siyasal projelerin felsefe tarihinin büyük anlatılarına koşut olarak
gözden düştüğü bir dönemin sofistike ve eleştirel ifadesi olarak yorumlanabilir. Son olarak,
post-modern dönemin ciddi düşünürlerinin ve bu bağlamda Derrida’nın, bütün felsefe
tarihinden ve bu bağlamda modern temsilcilerinden çok beslendiklerini belirtmek gerekir.
Modern felsefenin büyük anlatılarından ve dolayısıyla siyaset anlayışından kopuş
süreci, modern kültürün bunalımlarıyla birlikte, liberal kapitalizmin ve reel sosyalizmin derin
ve devasa sorunlarıyla bağlantılıdır. Felsefe tarihi bağlamında modern söylemden kopuş,
hiçbir zaman mutlak bir karakter taşımamıştır. Örneğin kendine özgü felsefesiyle Nietzsche,
modern düşüncenin akılsallık, bilimsellik, evrensellik ve eşitlik gibi değerlerine eleştirel
yaklaşırken, bireysel irade ve özgürlük gibi değerlerine sahip çıkmıştır. Foucault, bireysel
irade ve özgürlük dâhil modern felsefenin tüm kavram ve değerlerini, iktidar mekanizmaları
ve söylemleri bağlamında eleştirir. Foucault’un bu eleştirileri, modern öncesi ve geleneksel
bir toplumsal ve siyasal gerçekliği hedeflemez. Bu bağlamda genel olarak post-modern ve
post-yapısalcı düşünce ve özel olarak Derridacı felsefe de, modern felsefe ve kültüre yönelik
radikal bir eleştiriye sahip olmakla beraber, radikal bir kopuş ve yadsımadan uzak dururlar.
Modern sonrası felsefe ya da post-modern felsefe, bitimsiz ve sürekli bir yapısöküm ya da
yapıbozum çabasıdır. Bu çabanın siyaset felsefesi bağlamında birincil sonucu, bütünsel bir
iktidar hedefinden çok, siyasal iktidarın uygulamalarına karşı bilinci sürekli uyanık tutmaktır.
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Uygulamalar
•
Modern ve aydınlanmacı zihniyetten kopuşu temsil eden önemli filozoflardan
Nietzche, Foucault ve Derrida’nın görüşlerini karşılaştırınız.

223

Uygulama Soruları
•
Friedrich Nietzsche’yi modern ve aydınlanmacı görüşlerden uzaklaştıran
düşünceleri nelerdir? Açıklayınız.
•
Foucault’ya göre modern ve aydınlanma felsefelerinin temel kavramları ile
tikel iktidar mekanizmlarının nasıl bir ilişkisi vardır? Tartışınız.
•
Tartışınız.

Derrida’nın ‘yapısöküm’ yöntemi hakkında genel olarak ne söylenebilir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde modern ve aydınlanmacı zihniyetin mirasçısı olan liberalizmin ve
Marksizm’in özelliklerini ortaya koyduk. Ardından modern ve aydınlanmacı akla ve bilime
karşı eleştirilerde bulunan önemli filozoflardan Nietzsche, Foucault ve Derrida’nın görüşlerini
belirttik.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdaki filozoflardan hangisi modern ve aydınlanma felsefelerine karşı
olanlardan biridir?
a) Hegel
b) Nietzsche
c) Adorno
d) Marcuse
e) Schelling
2) Nietzsche’ye göre toplum temel olarak hangi iki bölümden oluşur?
a) İşçi sınıfı - Kapitalistler
b) Yöneticiler - Askerler
c) Efendiler - Köleler
d) Rasyonalistler – Empiristler
e) Septikler - Dogmatikler
3) Kendisi için toplum değerlerinin değil yaşam değerlerinin belirleyici olduğu filozof
aşağıdakilerden hangisi olabilir?
a) Platon
b) Foucault
c) Adorno
d) Nietzsche
e) Rousseau
4) Aşağıdakilerden hangisi modern ve aydınlanmacı felsefelerin eleştirilen
kavramlarından biri değildir?
a) Bireysellik
b) Doğruluk
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c) Sonsuzluk
d) Bilim
e) Öznellik
5) Aşağıdaki yapıtlardan hangisi Jacques Derrida’ya ait değildir?
a) Akıl Tutulması
b) Gramatoloji
c) Yazı ve Ayrım
d) Marks’ın Hayaletleri
e) Açmazlar

Cevaplar
1)b , 2)c , 3)d , 4)c , 5)a
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