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} sİyasET FELSEFESİ: I(AVRAMLAR, SORUNLA& SORULAR

Betül ÇoTUrsÖrcEN 
-

Felsefe ansiklopedileri, sözli.ikler, siyaset felsefesini yöneldigi konular bakrmından
genellikle belirlemeye çalışıyorlar ya da şu konuların siyaset felsefesi kapsamııda
ele alındığınr savunuyorlar; başka bir deyişle, siyaset felsefesinin aşağıda belirlenen
konulan ele aldığrnr ileri sürüyorlar:

1- Siyaset felsefesi siyasetin özi.inü doğasnı, amaçlarrnr, kapsamını araşhnr.

2- Siyasal yaşamda karşılaşılan eylemlerin sonuçlannr, özelliklerini ve daya-
naklarıru inceler.

3- Siyasetin sorurüannr, soru edindiği konularç burılara getirilen yanrtlan felsefi
bır gözIe irdeler.

4- İdeal devlet düzeni önerilerine yoğunlaşarak devletin yaprsrru/ kaynağıııı,
ödevlerini ve değerini felsefeye özgü yöntemlerle temellendirir.

5- Geçmiş gelecek ekseninde devlet biçimlerini, siyasal dızgeleri, yönetim dü-
zenlerini ortak ve farklı yönleriyle belirgin kılar.

6- Devletlerin oluşum sürecinde çeşitli felsefe akrmlannrn etkilerini açığa ka-
vuşfurur.

7- Devlet adamında ar;ırunasl gereken sorumluluklarr soruşfurur.

8- Çeşith siyasal ütopyalann yapıslru ve gerçekleşme olanaklarınr değerlendi-
rir.

9- Birey ile devlet ya da siyasal otorite arasındaki ilişkiyi siyasal yaşamın temel
konuları, özgürliikler ve sorumluluklar açrsından çözi.imler.

10-'Adalet" , "özglırliJk" , "öze| mülkiyef', 'bask" , "eşitlik", "insan hakları" ğbi
temel kavramlarırı arüamlarıru açğa kavuşturur.

{- Prof. Dr. Behil ÇOTUKSÖKEN, Maltepe Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fe]sefe
Bölümü.
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11-Siyasetin insan yaşamındaki yerini ve önemini her yönüyle ele alrr.2

Siyaset felsefesi yöneldiği konular bakımrndan, varolanr sorurüaşhrma bakımın-

dan, siyaset biliminden ve siyasetten tümüyle ayrıdrr. Felsefi yönelimin söz konusu
olduğuheryerde olduğu gibi siyasetfelsefesinde deüç temelboyufun titizbirbiçimde
birbirinden ayırt edilmesi gerekmektedir. Tam da bu noktada antropolojik ve onto-

lojik olan:n ve hatta ikisinin birlikte, antropontolojik (insan-varlık bilgisi) olan:n öne

gkarılmak istendiği açk-seçik olarak göriilebilir. Belki de insanın siyasetle/kamusalla

ilişkisini en iyi biğmde Aristoteles'te, onun zoon politikoız deyişinde görebiliriz; çiirı-
kü bu deyiş canJ:nın salt kendi özel alanında kal(a)madığını göstermektedir. İnsan

zoon o|arak srradan carüıdır; ancak politikon olarak başkalaşmıştır; kendisi olmuştur;

oikos'un (ev) dışına çıkmışhr; diğer deyişle özel alanınm dışına çıkmışhr.

İnsanın insanla ilişkisi bir yandan etikte, öte yandan siyasette kendini gösterir.

Etik bfu yandan olan:n, öte yandan da olması gerekenin biigisidir; siyaset bilimi ise

olanın bilgisiykerç siyaset felsefesi yukanda srralanan belirlemelerde dile getirildigi
gıb1 hep alarüar arasuıda kalarak, insan dawanrşıru, insanların oluşfurduğu bütiinleri

ça]§ıı. İnsarlann toplumsal ve kamusal olarak kurduğu büti.inleri mercek

altına alan siyaset felsefesi, farklı yapıdaki varolanlara ilişkileri bakımından yönelir. Bu
noktaya geçnıeden önce, çok kısa da olsa "politika" sözcüğüniin de "felsefe" sözcüğ1

kadar geniş kuşahmlr bir kullanrmı olduğunu ileri sürebiliriz. Ömeğın; siinliik dilde,

bir eğitim politikasından, üretim politikasından, sağlrk politikasından söz ederiz. Bu-

rada imlenery söz konusu alanlara ilişkin olarak yapılan belirlemelerde öne alrnmasr/

dikkate ahnma$ gereken şyleri sıralamaktr; bu bağlamlarda yapilanlara ilişkin bilinç
kazanrmı, "politika" deyiminde özetleniverir. Felsefe sözcüğüniin de yine aynı amaçl4

esnek bir biçimde kullanıldığına tanık olmaktayz. Bu durumda gerek politikanın gerek

felsefenin kuramsal olanla bağlantJı olduğunu ileri si.irebiliriz.

Biraz önce siyaset felsefesinin olgusal olan i.izerine, başka bir deyişle politikanın,

siyaset biliminin üzerine yükselen bir bilme biğmi olduğunu dile getirmeye çahşhk.
Burada olgusal olanrn yapıtaşları nelerdir; ilkin bunun iizerinde durmaya çalışal-ım.
Her şeyden önce, temel ögeyi oluşfuran, insan davranrşrdrr; siyaset insarılararasr

ilişkide kendini ele verir. Siyaset felsefesi bu davranrşlara, içerdikleri değerler bakı-

mından yönelir. Davranrşlarrn kurumsal yapı içinde oluştuklarr, dikkate alınmasr

gereken bir başka konudur. Bu noktada her şey tekil olaıda başlamakla birlikte,
tekillerin bir ttir toplamr ama yine de toplamından farklı bir şey olan toplum içinde

siyaset kendine yer ya da yol bulmaktadır. Siyasetin başladığr an, insarüar arasırıdaki

kurumsal, kamusal itişkinin başladıS andır. İşte bu tiirden ilişkileri sürekli olarak

güdun etkileyen değerler, düşi.ınceler vardrr.

2 Felsefe Söztüğü, A. Baki Güçlü, Erkan Uzury Serkan Uzuru Ümit Hüsrev Yolsal, Ankara:
Bilim ve Sanat Yayınları,2010, s. 1308.

a
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Burada arhk şöyle bir soru scırabiliriz: Felsefe, genel olarak dışdünya-düşiinme-
dil arasındaki ilişkiyse; siyaset felsefesi dc. felsefenin bir koltı, disiplini olduğuna
görc.; siyaset felsefesinde dışdünyayı, diişünmeyi ve dili oluşhıran nedir/nelerdir ve
bu boyutlar arasındaki ilişki/ilişkiler nasıldır? Siyasetin dışdünyasınr insan, insan
davranışları, insarüarrn bir aradalığını içeren toplum, insan]ararası ilişkiler, yine in-
sanların örgütlü yarahsr olarak kamusal düzen oluşturur. Bu yapıların tüm işleyişini
belirleyen ise tek tek insanların niyetleri değerleri, kavramlarr, ilkelerl imgeleridir;
başlangıçta [imüyle kurgusal, zihinsel ve hatta ideal olan yapılardır. İnsan davranışı
bu noktada gerçek olanı imlerken; ikinci boyut, zihinsel olaru, kurgusal, düşiınsel
olanı imler. Şimdiye dek adı hiç anılmamakla birlikte, siyaset felsefesinin üçüncü
boyutunu "dil" oluştı-ırur. Eylemlerle, cııı_larrn arkasıncla yer alan değerler arasırıdaki
ilişki ne tiirden bir dil futumuyla kendini belli eder? Dil bu bağlamda olana ilişkin
olabildiği gibi, zaman zaman da olması gerekene ilişkindir. Öyle ti dilin gücüyle,
siyaset felsefesine ilişkiıı bir belirleme, siyaset haline gelebilir ya da gelir.

Etik olanın düşünme ve dil ilişkisinde insanla insan arasındaki ilişki üzerinden
başlaması gibi, siyaset alanında da yine her şey, düşüırme ve dil üzerinden insanlar
arasındaki ilişkilerde başlar. Özeilikle vönete.n-yönetilen aynşması, erkin ktıllanımr,
sorumluluk, egemenlik, özgürlü( adalet gibi kavramlar, siyaset felsefesiniır yöneldiği
en temel kavramlardı,r. Bu kavramlarrn hemen hepsiniır, aümı zamanda etik bağlamın
kavramları olduğunu da biliyoruz. Tüm ilgisini etik hukuk, ekonomi bağlamında
somutlaşan "siyasal olan"a çevirmiş olan "siyaset felsefesi"ııin özneleriırin kimler
oldıığu sorustr öteden beri filozııfların gündemindedir. İnsanrn birey ve kişi olması
artık bu ııoktada yeterli olmamakta, yurttaşlık kavramr öne çıkmaktadır. Buntırıla
ilgisi içinde, toplumun salt toplum olarak algılanması yeterli olmamakta, toplumun
nesnel olarak örgütlenmesi, kamu haliıre gelmesi ya da getirilmesi büyük önem
taşımaktadır. Özel olandan aynşan toplumsalhk, siyasal olanı tam da içermemekte,

kamusal olan üzerinden siyasetin kenclini kurmasr sonucu/ felsefi yönelim de ka-

musal olana ve onun belirleyiciliğine dalıa büyiik bir ağırhk vermektedir. Ne var ki
söz kontısı.ı kamusallık, varlığını ne ise tı rılarak sürdı,irmemekte; neredeyse sürekli
olarak dönüşmektedir.

İnsaırlar arasındaki ilişkilerin tarrm toplumJarında farklı, endüstri toplumlarında
farklı; yine bu ilişkilerin, büyük ölçüde iletişim teknolojileri üzerinden kurulduğu gü-

niimüz toplumlannda da farkh olduğu açı.ktır. Yönetery yönetilen ilişkileri, kamunun
düzenleııişi, erkin sınırları ve kullanılışı, e.gemenliğin durumtı, özgürlüğün, eşitliğin
ne oldug;ıı ve yaşama dünyasına nasıl geçirildiği gibi sorular, yukarıda sıralanan ana

dönemlerin özelliklerine koşut olarak, büyük farklılıklar içermektedir. Toplumları
krırary kamtıl.u belirleyen nitelikler; bireylerin ve toplumların açklık, kapalıhk ko-
nusundaki tutumlarr, birçok şeyi daha baştan belirlemektedir. Varolanı tek, sabit,
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değişmez bir özün kurduğunu ileri süren yaklaşıml4 varolanr kimi özellikleriru
niteliklerin değişmeye dayalı olarak kurduğu arüayışın üretecegi siyaset ve yine ona

ilişkin siyaset felsefesi ya da uygulamadaki siyaseti belirleyen siyaset felsefesi farklı
olacaktır. Bu son noktadaki siyaset felsefesi, olana değil; olmasr gerekene ilişkindir,
kimi etik açılımlarda olduğu gibi. Bu son nokta, siyasal ideallerle, siyasal gerçekler

arasmdaki ilişkiyi an_lamak bal.ımından büyük önem taşrmaktadır. Siyasal projeler,
tasarrlar, belki de en belirleyici olanlardır burada.

Siyaset felsefesinin mercek altına aldığ kavramlaruı neler olduğu sorusuna şöyle
yarut verebiliriz: "Birey" , "yırftaş" , "yöneten", "yönetilen", " cemaat" , "cemaatçilik",
"topluluk", "toplulukçuluk", "halk", "kitle", "sn7{', "top|ırn", "açrk toplum",
"kapalr toplum", "sivil toplum", "sivil toplum kuruluşlan", "karrrv", "dev|et",
"|iberalizm", "öze| aLarı", "toplumsal a|arı", "kamtısal alan", "u|ıs", "ulus-devlet",
"kamuo5ru", "uluslararası kamuoyu" , "özgprlik", "eşitlik" , "ada|et" , "egemenlik",
"egemerüik paylaşrmr", "sorumluluk", "erk/iktidar", "demokrasi", "muhafazak?ırlıkl
tufuculuk".

Burada srralanan kavramlanrVterimlerirç düşi.inme ve dil bağlamında, birer

çerçeve olarak insan eylemine, davranrşına nasrl yansıdığı sorusu da siyaset felsefe-

sinin temel sorusudur.

Kaynakça:

Felsefe Sözliiğii, A. Baki Güçlü, Erkan |Jzurı, Serkan IJzıııı, Ümit Hüsrev Yolsa|
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