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DEĞERLER BAĞLAMINDA siyasET Müıvırcüı,ı vıününz

Mustafa GÜNAY-

Giriş:

Siyaseti ve siyasetin değerlerle ilişkisini ele almadan önce, insan kavramı üze-
rinde durmak yerinde olur. Biraz sonra kendilerinden bazı alınhlar yapacağım ve

düşiincelerine değineceğim filozoflar da, siyaset felsefelerini belli bir insan anlayışı
temelinde kurmuşlardır. Öyleyse, her siyaset felsefesinin belli bir insan anlayrşına
bağlı olarak konumlandırıldığını ve kavramsallaşhnldığırıı söyleyebiliriz. İnsanu,ı,

insan doğasırun ayırt edici özellikleri arasında nelerin sayıldığmı şöyle bir hahr-
layalım: düşiinerç konuşan, değerleri olan, iradeye sahip, toplumsal bir varlık. Bu
özelliklerine bağh olarak da iıısan; bilery eyleyery değerlendiren bir varlrk olarak
kendini ortaya koymaktadır, Siyaset de insanın kendini ortaya koyduğu/gerçekleş-
tirdiği temel eylem biçimlerinden biridir. Dinsel, estetik, ahlaksal eylemler kadaı
siyasal eylemler de insanrn bir yurttaş olarak kendini gerçekleştirmesinde, varlığınr
koruyup geliştirmesinde ve diğer kişilerle ve gruplarla ilişki/iletişim kurmasında
büyük bir önem taşrmaktadır.

Elbette insan denen varlığı/insanlığı ve kültürü/uygarlığı tarihsel bir yaklaşımla
değerlendirmek de gereklidir, İnsanla birlikte, onun ortaya koyduğu bühin kav-
ramlar, kurumlar, değerler, krsacasr kültiirü oluşturan bütün unsurlar da sürekli
değişime uğramaktadır. Siyaset ve siyasal eylem kavramlarr, tarih içinde önemli
arüam cleğişmelerine uğramakla birlikte, toplumsal bir varlık olarak insanın, kendini
gerçekleştirdiği eylemlerin başında siyasal etkinlikler gelmektedir. Ayrıca ister sanat,

ister bilim, isterse başka konuda olsun, bireyleri ve t«ıplumu ve giderek dünyayı ve
insanlığı ilgilendiren/etkileyen kararlar, siyaset alanırıda biçimlenmektedir. Bu da
siyasetin yaşamımzn merkezinde yer aldığırır göstermektedir. Ancak giinümüzde
siyasetin ve siyasal eylemin, ya|nızca çıkarlar ve iktidar mücadelesine indirgenmesi,

Yrd. Doç. Dr. Mustafa GUNAY Çukurova Universitesi, Eğitim Fakültesi, Ortaöğretim
Alan Eğitimi Bölümü, Felsefe Grubu Oğretmenliği Anabilim Dalı.
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102 FELsEFE sövı_rşiı_eni

siyasal bir nihilizme yol açmışhr. Nihilizm kavramr, 2}.yiz7,ılnbaşlarında daha çok,
Nietzsche ile giindeme gelen ve ahlak felsefesi bağlamında tartışılan bir kavramdr.
2T.yijzyı|ınbaşlarında ise, geçen yüzyılın acı ve kanlı deneyimlerini de unutmadan
ve özellikle son yıllarda insanhğa yönelik tehditleri de göz önüne alarak, nihilizmin
siyasal açıdan da incelenmesi gereklidir. Ahlaki nihilizmin ardından gelişen siyasal
nihilizmi anlamadan ve sorunu çözme yollarını aramadan, siyasetin kendisi de bir
sorunsal olmayı sürdiirecek gibi görünmektedir.

Temel Problemler:

Küreselleşme söylemiyle ifade edilen gi.inümüz diinyasınd4 siyasi değerlerin
değersizleşmesi ve yeniden değerlendirilmesi yaşamsal bir önem taşımaktadrr. Bu
konuda, siyasal eylem ile ahlaki eylem arasındaki ilişkiler çerçevesinde, siyasal ey-

lemin temel değerlerinin ve amaçlarının neler olması gerektiği üzerinde durmak ve

değerlere bağh bir siyasetin ve siyasal eylemin imkAnlarınr sorgulamak istiyorum.
Konuşmamd4 siyasal değerlerin özi.inde, ahlaki değerlerden bağımsız olmadığıru
ve ahlaki değerlerin hukuk kadar siyasetin de temelinde yer alması gerektiği düşiin-
cesini işlemeye çalışacağım. Bu bağlamda Platory Aristoteleş Rousseau ve Camus
gibi fi lozofl a rn bazı düşüncelerine de değineceğim.

Değerlerebağlrbir siyasetin imk6run sorgu_lamaya yönelikkonuşmamd4 iizerinde
durmak istediğim bazr sorular şurüardrr: ahlaksal olan ile siyasal olan iç içe midir?
Siyasal eylemin ah]aksal temelleri neler olabilir? Siyasal eylemin, insan olma, kişinin
yaşamınl kurm4 değerlendirme ve değiştirme konusundaki işlevi nedir? Siyasete

ilgisizliğin aşrlmasında ve yurttaşların toplumun özneleri haline gelmesinde siyasal
eylemin rolü nedir? Felsefe, insana, yaşadığr şehre, çevreye, topluma ve giderek
di.ınyaya yönelik bir sorumluluk bilinci kazandırabilir mi?

Toplumsal-Siyasal Bir Varhk Olarak İnsan:

İnsanın bireysel yaşamı içinde değÜ siyasal ve toplumsal yaşamr içinde incelen-

mesini savun€ın "P|atorı'a göre, insan doğasr, arüamr felsefe tarafından açıklanması
gereken güç bir kitaba benzer. Ama kendi kişisel yaşanhmzda bu kitap öylesine
küçtik harflerle yazılmıştır ki okunamaz bile. Felsefenin ilk işi bu harfleri büyütmek
olmalıdır. Felsefe bir devlet kuramı geliştirmedenbize doyırucu bir insan kuramr
veremez. İhsanın doğası devletin doğası içine büyük harflerle yazılmrşhr."ı Bilindiği
gibi Platon un Dealet adlr eseri onun hem insan arılayrşınr hem de devlet öğretisini
içerir.
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1 E. Cassirer, İıısnıı Üstiiııe Bir Deııanıc, çev. N. Arat, İstanbul: Remzi Kitabevi, 1980, s.67
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hısanın toplumsal bir varlık olmasr, onun ayru zamanda siyasal bir varlık olduğu
anlamına da gelir. Aristoteles'in insanr, "zoon politikon", yani siyasal varlık olarak
tarumladığını hatırlayalrm. Siyaset kavramı ne anlama gelir? Önce bu kavramr açkla-
mak yerinde olur. Siyaset kavramr dilimizeArapçada:r geçmiştir. Köken olarak Eski
Yunancadaki polis (şehir devleti) kavramından gelmektedir. O dönemde bilindiği
gibi Yunanistan'da küçük şehir devletleri vardr. Bu nedenle siyaset kavramı; şehrin
(toplumtın), devletin yönetimi ve bu konudaki düzenlemeler ve etkirüikler arılamına
gelmektedir. Toplumu oluşturanbireyler (yurttaşlar)de siyasetyapma dtırumundadu.
Tarihsel olarak konuyu gözden geçirdiğimizde, dönenrin Yunan toplumunda, büti.in

özg§t yurttaşlann siyasetle ilgilendiklerini görüyoruz. Doğrudan demokrasi söz
konusudur. Bu ise devletin yönetiminde ve alınacak kararlard4 ti.im yurttaşların söz
sahibi olmasrnr ifade etmektedir. Ama o tarihten güni.imüze doğru yaklaştıkç4 hem
siyaset kavramının hem de demokrasi gibi diğer siyasal kavramların ve kurumların
önemli değişimler geçirdiğini göriruz.

Ancak siyaset kavramrnrn ve siyasal eylemirç başhca iki amaç doğrultustında
biçimlendiğini söylemek mümki.indür. Siyase| bir iktidar mücadelesi demektir.

Çünkü devleti ve toplumu yönetmek içirç iktidarda olmak gereklidir. Bu açıdan
tarihe baktığımızda, toplumsal sınrflar ve gruplar arasmda bir iktidar mücadelesine
tanık oluruz. Bu ise her grubun ya da toplumsal sınfın kendi yararlarr, beklenti ve

düşünceleri doğrultusunda yönetimde söz sahibi olmasrnr ifade eder. Ancak sivaset

diğer yandan, toplumda bir düzen ve uzlaşrm sağlama etkinliği olarak da karşrmıza

çıkar. Çıkarların, beklentilerin farklılıgı, bireyler, gruplar ve srruflar arasnda bir kar-

şıtlık yaratır. Siyaset alanında bu karşıthğın yansımalanru görebiliriz. Fakat iktidar
mücadelesi ve çıkarlar için yapılan mücadele, a}mr zam€ında bir düzen arayışrnr da
içerir. Çi.inkü aksi durumda toplumsal yaşamın bütunlüğü ve sürekliligi tehlikeye
düşer.

Düzen Arapşrnda Güvenlik ve Özgürlük:

İrısan, yaşadığı dünyanrn düzenli ve güvenlikli olmasrru istemektedir. Tarih
boyunca insanr, hem özgürlük hem de güvenlik ara}lşı içinde görüyoruz. Bu arayış
zamanmrzda da sürmektedir. Bu konudaki ihtiyaçların ve arayrşların sonucu ortaya

konulan kurumlar, değerler ve kurallar olarak en başta devleü, hukuku ve ahlakı
sayabiliriz. Bu nedenle tinseVtarihsel diinyada inşa edilecek düzenin belirleyicileri
arasında devlet, ah]ak ve hukuk önemli bir yer tutar. Elbette ekonomi, din, bilgi,
bilim, teknoloji felsefe ve siyaset de tinseVtarihsel dünyanrn kurucu unsurlarr ara-

sında bulrınmaktadır. İnsan doğayı"duzerı"|ı,bir yapı (gerçeklik) olarak kavradığı
gibi, içinde yaşadığı tarih-kültür dünyasının da düzeııli olmasıru istemiş ve btınu
gerçekleştirmeye çalışmıştır. Bir bakıma külttir, tarihselliğimiz içinde varoluşumuza
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verdiğimiz düzen ya da düzen_lemeler bütiinüdür. Özgrirlük ve eşitlik istemi, almı
zamanda adalet istemi demektir. İnsanrn hemen her dönemde ve külti.irde adalet
arayrşrnı sürdürdüğünü saptayabiliriz. Çiinki.i adil bir toplumda yaşam4 adil bir
di.inya kurma isteği/düşi.incesl insanın eylemlerine yön veren en önemli ereklerin/
ideallerin başında gelmektedir.

Siyaset kavramrnrn anlamında ve tarihsel olarak pratiğinde ortaya çıkan şey,
toplum ve devletin yönetimi ile bu konudaki di.ızenlemeler ve uygulamalardır. Siyasal
eylem de, toplumsal bir varlık olarak insanrn, yaşadığı şehrirç toplumun ve devletin
sorun]arrnr çözmeye yönelen ve toplumsal yaşamın düzenlemesiyle ilgili eylemle-
ridir. Bu nedenle toplumu ve kültiirü biçimlendirery yön veren değerler, siyaseti ve
siyasal eylemi de etkiler. Dinsel değerlerin egemenliğindeki bir külhirde, ömeğin
kadırıların toplumsal yaşamın ve siyasetin dışında tufulması söz konusu olmasına
karşılık, laikliğin geçerli olduğu bir kültürde bütiin yurttaşların, inancı ve düşünce
tarzr ne olursa olsun toplumsal yaşamın düzenle.nmesinde etkin bir rol o1maması söz
konusudur. Toplumun sahip olduğu değerler aynr zamanda siyasetin niteliğinin de
belirleyicisi olmaktadır. İnsan olarak dı.inyadaki duruşumuz, birey olarak toplumdaki
duruşumuzdan ayrılamaz. Aynı şekilde siyasal eylemlerin dayandığı ve dayanması
gereken değerler de, ahlaki ve toplumsal değerlerden bağımsız ve soyut değildir.
Burada ahlak ve siyasetin bazı ortak kavramlarını hahrlamak yerinde olur: eşitlik,
özgürlü( adalet, hak vb. Bu kavramlar tarihten günümüze kadar, hem kuramsal
olarak düşiınce tarihinde hem de pratikte, insarılık tarihinde temel ahlaksal ve siyasal
kavramların ve değerlerin başmda gelmektedir.

Özgürlük ve Eşitlik Sorunu:

İhsan n doğaya yönelik egemenlildtahakküm istemi giderek insanın kendine ve
kültiir dünyasrna yönelik bir basla ve tahakküm arüayışına da zemin hazırlamıştır.
Bilgiyi bilim ve teknolojiyi bir egemenlik aracı olarak gören bu anlayış, insan-doğa
ilişkisini olduğu kadar, insarıın insanla/ötekilerleı ilişkilerini de bozmuş tahrip etmiş-
tir. Bu nedenle çağımızda özgürleşim/özgürleşme sorunu temel problemlerden biri
olmuştur. Özgürlük probleminin her çağda her toplumda farklı biçimlerde olmakla
birlikte, insan ve toplum diiııyasının temel sorurüarından biri olduğu söylenebilir.
Ama günümüzde geçmiş çağlara ve külti.irlere göre hem özgürleşme olanakları
artmış hem de özgürlüğiin karşı karşıya geldiği tehlikeler ve tehditler de büyümüş
bulunmaktadır. Siyasal iradenin bürtindügü nihilizm ile birlikte teknoloji de burılar
arasında sayılabilir.

Aydırüanma döneminden bu yana en önemli değerler olarak özgürlük, eşitlikve
kardeşlik gibi değerlerin ön planda olduğunu gcirebiliriz. Geçtiğimiz yüzyılda dün-
yanın bir bölümü eşitlik yerine özgırlifli, bir bölümü de özgürlük yerine eşitliği

(
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gerçekleştirmeyi denedi. Ama artık özgürlük ve eşitliğin birbirinden ayrılamayacağı
anlaşılınış durumdadır. Nihilizmin alacakaranlık dönemini aşmak istiyorsak, eşitlik
ve özgürlüğü birlikte gerçekleştirmek durumındayı.z. Küresellik söylemlerini ve
imparatorluk hayallerini eleştirip yıkmak, insarüık değerlerine dayanan bir diinvayı
inşa edebilmek için bu, zorurüu bir görevdir. Kiiresel ısuııııadNı futun da tüm diğer
küresel sorunlar da nihilizm sorunuyla ilişkilidir. Bütün burılar dabize şunu işaret

eder: insan kendine değer vermelidir, aynı zanranda içinde yaşadığı dünyaya ve bu
diinyayı paylaşhğı her varlığa.

Bu nedenle ahlak ve siyaset ilişkisi yalnuca kuramsal bir ilişki olmayrp, yaşam-
dan kaynaklanan bir ilişkidir. Kendisi için iyi bir yaşamın ne olduğunu tasarlayan
ve bu doğrultuda eylemek isteyen insary ahlaksal kaygı ve istemlerle eylediS gibi,
diğerleri için (toplum için) iyi ve doğru bir yaşamın (düzenin) hangisi olduğunu
düşünen ve bunu gerçekleşürmeye yönelen insan d4 siyasal kaygı ve istemlerle
eyleme geçmektedir. Bu nedenle ahlaksal değer ve ilkeler, ayru zamanda siyasal
eylemin de ilkeleri durumundadır. Bir başka deyişle siyaset ve siyasal eylem, a}üaki

bir temele dayanarak ele alınmahdır. Siyaset ve atüak birbirine bağlı olarak karşrmıza

çıkmaktadır. "Siyasete felsefi açıdan yaklaşmak istendiğınde, eylem felsefesini, yani
etik'i işe kanşhrmak kaçınılmazdır. Kuşkusuz siyaset, insanırı başkalarrna yönelik
eylemlerinde ortaya çıkan bir şeydir. Etikte'ahlaksal eylem'in'başkalarına yönelik
eylem' olarak tanımlanageldiğini hep biliriz. Bu açdan bakıldığnd4 siyaset, büyük
ölçüde bir etik olgudur. Bu yüzden siyaset felsefesinin de etikten gelen bazı temelleri
olacağı açıktır."2

"İyi" Kavtaml ve Ahlak-Siyaset İişkisi
"İyi" kavramr, hem ahlak hem de siyaset felsefesi açsından temel kavramla-

rın başnda gelir. İnsanların bütiin eylemleriniry "iyi." kabı| edilen şeylere yönelik
olduğu konusundaki düşiinceleriyle Aristoteles, ahlak ve siyasetin birbirinden ayn
düşiinülemeyeceğni de ifade etmektedir: "Kendi gözlemlerimiz, bıze,her devletin iyi
bir amaçla kurulmuş bir topluluk olduğunu söyler. 'İyi' diyorum, çiinkü gerçektery
büti,in insanlar eylemlerinde iyi saydıklan şeyi elde etmeye çalışırlar. Öyleyse, büttin
topluluklar şu ya da bu iyi şeyi amaçladıklarına göre, toplulukların en üsti.inü ve
hepsini kapsayanı da, en yüksek iyi'yi amaç edinecektir. Bu bizim Devlet dediğimiz
toplulukfur ve topluluk tiirtine de siyasal diyorıız."3

Aristoteleş doğanın hiçbir şeyi boşuna yapmadığıru, buna bağlı olarak da in-
sanr siyasal bir varlık yapmak amacryla, yalnızca ona dili, anlamlı konuşma yetisini

2 l;.V.Kempski, "Siyaset Felsefesi", Giiııtlıniizde Felsefe DisipliııIeri içinde, çev. ve der. D
Ozlem, Istanbul: Ara Yayıncılık,7990, s.457.

3 Aristoteles, Politika, çev. M. Tunçay, İstanbul: Remzi Kitabevi, 1983, s.7,
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verdiğini belirtir: "Öyleyse, tiim insanlar arasında orılan bu ortaklığa sürükleyen
doğal bir içgüdü vardır ve bir devleti kuran ilk adam, çok büyi.ik yarar|ar sağladığı

j
için övülmeye değer. hısan nasıl tam gelişme durumuna ulaşhğ zamanhayvarüaruı
en iyisiyse, yasa ve kurallardan ayrılınca da en köttisü olur. Baş edilmesi gereken en

güç kötiilük, silahh olanrdır; insan her ne kadar silahlannr elinde tutarken anlayış
ve erdeme yatkın olabilirse de, bunlara karşıt amaçlarla silahlarıru kullanmasr çok
kolaydır. Bu yüzderç erdemsiz insan varlıkların en vahşisi, en adalet bilmeyenidir,
cinsel tutkurüukları ve oburluğu bakımından da en kötüsüdür. Oysa adalet devletin
orta diregidir, çi.irıkü siyasal topluluğun temeli hnk'lr ve hak neyin adaletli olduğuna
karar vermenin ayracrdrr."]

Rousseau da ahlak ve siyaseti birlikte ele alan bir filozoftur. Ona göre "ahJ.aki

temeli olmayan siyaset kadar, siyasetten soyutlanmış bir ahlak ve siyasal eylem ola-

maz." Çiiıkü ahlak da siyaset de insan için iyi olaru, birey ve toplum bağlamında
gerçekleştirmeyi amaçlayan etkinliklerdir. İnsani değerlere dayanmayan siyasal eylem-

lerin ve siyaset arüayışlarınrn d4 siyasal bir nihilizmi yaygın ve egemen l.ıldıklarıru
görüyoruz. Gi.inümi.iz di.inyasınd4 atüaki değerlere yabanolaşmış siyasetin sonuçlan
her geçen giin yıkıcı göri.inümleriyle karşımıza çıkmaktadr. Bu konuda Camus'niin
19401ı yıllardaki sözlerini anmak istiyorum: "Öldürmenin haklı görüldüğü, insan
yaşamffin hiçe sayıldığı bir di.inya. İşte, gi.inümüzi.in başlıca siyasal sorunu budur.
Öteki sorunlara geçmezden önce, bunun karşısrnda fufumumuzu açıklamalıyız.
Hiçbir şeyi kurmaya başlamadan önce, şu iki soru üzerinde durmalıyız: Doğrudan
doğruya ya da dolayısıyla öldürülmek ya da işkence görmek ister misiniz, istemez
misiniz? Bu sorulara hayır diyenlerin hepsi, ister istemez, davranrşlarıru değiştirecek
bir sürü sonuçlara sürükleneceklerdir."5

Camus'nün de vurguladığı gibi, diğer bütiin değerlerden önce, kişiye ve yaşa-

ma değer verilmesi gereklidir. İnsan yaşamrna değer vermeyen bir siyaset arüayışı
ve uygulamaları, yukarıda sözü edilen siyasal nihilizmin güçlenmesine yardrmcı
olacakhr.

Nihilizm ve Değerlerin Yrpranmasr:

Değerlerin değersizleşmesi olarak karşrmıza çkan nihilZm sorunu/ çok bol,utlu
bir sorundur. Nihilizm bir felsefe sorunu olduğu kadar, bir ekonomi etik, hukuk ve
yaşama sorunudur da aynı zamanda. Elbette "değer" kavramınrn sosyal, ekonomik
boyufu ve arılamı da önemlidir. Ancak değer sorurılarından söz ederken etikboyıtu
da ihmal etmek doğru olmaz. İnsan değerlerinin ve bir değer olarak insanın hiçe

4 a.g.y., s.'l0.
5 A. Camus, Deııeıneler, çev. S. Eyüboğlu ve V. Günyol, Istanbul: Say Yayınları,1,982, ss.

58-59.
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sayrlması -hem ulusal politikalarda hem de uluslararası politikalarda- etik değer
bilincinin tahrip olmasr ve edinilememesiyle de bagınhlıdrr. İnsan, eylemlerini ortaya
koyarken elbette sosya| ekonomik ve politik koşullar/çıkarlar ve amaçlar tarafindan
yönlendirilmektedir. Ancak bu konudaki düşi:nce ve eylemlerimizin dayandığı bir
değer bilinci de olmalıdır. Başka bir deyişle değer bilincine dayanmadıkça insanın
kendisinin ve diğerlerinin değerini tanrmasr ve saygl göstermesi de beklenemez. Bu
nedenle nihilizm sorunu kadar önemli olan ve tarbşrlmasr gereken kavramlar, "de-

ğer" ve "değer bilinci" kavramlarıdır. İhsan değerlerinin korunduğu ve geliştirildigi
bir dünya ancak insan olarak niçin değerli olduğumuzun ve değerlerimizin neler
olduğunun bilincine varmakla mümkündür.

Burada, öteki ile ilişkilerimizde etik ve hukukla ğzilen sırurlann/belirlenimlerin
göz öni.iı,ıe alınmayışınrn yaru sıra/ değerlere dayalı bir srnrr bilincinin göz ardı edil-
mesi durumu da söz konusudur. Öteki olarak sözürü ettigimiz şey/varlık bir kişi
olabilecegi gıbi, bir toplumiülke/külti.ir ya da giderek diinya olabilir. Salt güce dayalı
nihilist di.inya egemenliği politikaları, güvenlik gerekçesiyle, insan hak ve özgür-
lüklerinin krsıtlanması ve çiğnenmesi yolunda önemli mesafeler kat etmektedirler.
Bu bağlamda 11 Eylül'i.in tarihsel bir dönüm noktasr olduğu söylenebilir. Şiddet ve
terörle mücadele gerekçesiyle yapılan girişim ve uygulamaların pek çoğunun da bir
tür devlet terörü biçiminde ortaya çkması oldukça düşiındürücüdür. Bu nedenle
insan yaşamıru ve onurunu koruma ve geliştirme bakımından mevcut kurumlann
ve izlenen politikalarırı yetersiz kaldıgı dikkati çekmektedir. Bu ise di.inya egemenliği
yolunda daha pervasız adımlann ahlmasıyla sonuçlanmaktadır. Söz konusu durumu
iktidarların "terörle suç ortaklığr" yapması olarak değerlendiren Baudrillard'a göre,
"(...) buradan hareketle ttim iktidarlarrn, ti.im halklara karşı bir koalisyon oluştur-
duklarını ileri sürebiliriz. Bunun ilk ömeğini Irak işgali srrasrnda yaşadık. Çiirıkü
bu işgal olayında tüm iktidarlann rrzalarr az çok üstii kapalı bir şekilde alınmışkerç
dtiııya kamuol.u hiçe sayrlmışhr."6

Siyaset ve siyasal eylemden söz edilince, bundan arılaşılan şey çoğurüukla
partilere, demeklere, sivil toplum kuruluşlarına üye olmak; belli aralıklarla yapılan
seçimlerde yalrıızca oy kullanmak gibi eylemler olmaktadır. Elbette siyasal eylem,
etkin ve kahlımcı yurttaşlarrn varlığınr gerektirir. Ama siyasal eylemin taşımasr
gereken değerler ve amaçlar da unufulmamalıdır. Burada "demokrasi" kavramına
da değinmek yerinde olur. Çünkü siyaset felsefesinin temel sorurüanndan ve tar-
hşmalanndan biri de hiç şüphesiz demokrasi hakkındadır. Demokrasi hakkındaki
tarhşmalarda,19. yizyıldan gelen özgürlük ve eşitlik kavramlarının ve idelerinin
ön planda olduğunu saptamak mümki:ndür. "Geçen yüzyıldan tevarüs ettiSmiz

J. Baudrillard, "Sanal Evren ve Haber Dünyası", çev. O. Adanır, www.izinsizgosteri.net.
sayı 7, erişim tarihi: Mayıs 2004.
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siyasal idelerle giinümüzi.in siyasal gerçekligi arasında hiç de uygun bir ilişki yoktur.
Öyle ki giinümüz demokrasisinde görüntii ve gerçeklik birbirine karışmış gibidir."7
Camus de bu konuda şunları söyler: "Demokrat dediğimiz sonunda, rakibinin haklı
olabileceğini kabul eden adamdrr. Oııu özgürce konuşturur ve söyledikleri üzerinde
düşi.inmekten kaçmaz. Partiler ve insanlar, kendilerini, başkalarırıın ağzırııkapayacak
kadar haklı gördükleri yerde demokrasi yoktur. Alçak gönüllülüÇ nereden gelirse

gelsirç cumhuriyet için yararlı bir şeydir öyleyse."s

"Olan" - "Olmasr Gereken" Aynmr Temelinde Değerler ve Siyaset:

Ahlak felsefesinde "olan--olmasr gereken" biçiminde yapılan bir aynm vardır.
Aynı ayrım ve buna bağlı olarak "olması gereken" düşüncesi siyasetle ilgili olarak
da önemlidir. Çi.inkü biliyoruz ki, siyasete ilişkin kavramlarr, değerleri ve sorunlarr
ele alan pek çok h|ozof, mevcut durumu kavramak ve arüamakla yetinmeyip, olması
gereken toplum düzeni ve yönetim biçimi konusunda öneriler de ortaya koymuşlar-
dır. Düşi.ince tarihinde yer alan ütopyalar buna ömektir. Cassirer, uygarhk tarihinde
ütopyarun her zaman görevini yerine getirdigini belirtir: 'Ayduılanma felsefesi içinde
kendi başına bir yazın türü olmuş ve varolan-siyasal-toplumsal düzene yapılan tiim
saldırılarda en güçlü silah olduğunu kanıtlamıştır. (...) Ütopyanrn büyük görevi,

şimdi geçerli olan olgusal durumların edilgin uysalhğına karşıt olarak olnıınklı olaııa

yer açmakhr."' İşte bu nedenle ütopyalar, siyaset felsefesinde "olması gereken"in
niteliklerini belirginleştirmeye çalışan kitaplar olarak anlaşılabilir. Çünkü siyasal
eylem, insanrn içinde yaşadığı toplumu ve dünyayı değiştirmesini/dönüşti.irmesini
sağlayabilir. Bu nedenle siyasal eylemin dayandığı değerler, aynr zamuında daha iyi
bir toplumu kurma yolundaki olanaklarımızı da içermektedir. Bu bağlamda insarüık
tarihine baktığımızda, özellikle Aydınlanma döneminden günümüzekadar, siyasal
eyleme belli bir tarih bilincinin de eşlik ettiğini ve gelecekle ilgili tasarımların siyasal
eylemin yöni.ınü çizdiğini söylemek miimkündür. Tarfü bilincine dayanmayan bir
siyase| gi.ınü kurtarmaya çalışan, ama toplumun ve giderek insanlığın geleceğini
göz ardıeden ve yok sayan bir arüayıştır. Ne yazık ki bu konuda sayrsrz ömeS, hem
kendi ülkemizde hem de di.ınyanın genelinde bulmak çok zor değildir.

Tarfüsel bir varlık olarak insanın özgürlük, eşitlik ve adalet istemleri yönündeki
anlayış ve girişimlerinin ve bunlara bağh olarak ortaya çıkan kurumlanıVüri.irüerin
de tarihsel olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü bu kavramlardan anlaşılan şey, değişim
içindedir. Fakat tarih içinde, ahlaksal ve siyasal değerleri gerçekleştirmeye yönelik
olarak insanın çabası sürmektedir, Ancak giınümüzde Fukuyama gibi "tarihin

7 J. V. Kempski, s. 149.
B A. Camus, s. 79.

9 E. Cassirer, s. 65.
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sonu"nu ilan edenleri de görüyoruz. Burada "tarihin sonu" kavramryla kastedilen
hiç şüphesiz, liberal hukuk devletidir. Arhk insanlığın kendisine yöneleceği bir erek,
ulaşmaya çalışacağ başka bir evre yokfur. Bu düşi.ince tarzı sosyal--ekonomik-külti.ire1
gerçekligi (kapitalizmi)olumlayary meşrulaşhrmaya çalışan nitelikleriyle dikkati çek-
mekte ve di.inyadaki adalets2likleriıı kaynagı ve sorumlusu durumundaki devletlerin,

şirketlerin ve kurumların hegemonyasını yaygınlaşhrına işlevi görmektedir. Çünkü
tarihin sonundan değil, ancak belli bir küldirün ya cla sosyo-ekonomik düzenin
sonundan söz edilebilir.

Küreselleşme ve Liberalizm:

Yalıuzca güçlü olarun haklarını ve çıkarlarını korumaya ve geliştirmeye hizmet
eden bir hukuk sistemi ister belli bir ulus/toplum içinde olsun, ister uluslar/devletler
arasında olsun, adaleti gerçekleştirmekten uzak kalır. Oysa hukukun temel amaçla-
rının başında adaletin yer aldığı açıktır. t{ukuk, adaleti gerçekleştirmeye çalışan bir
yasalar bütünüdür. Hukuk olmadan adaletten söz edilemez. Ancak tek başına hukuk
ve hukuk devleti de adaleti sağlama kcınusunda yetersizdir. Giınümüzde küreselcV
küreselleştirmeci söylemlerin sıkça dile getirdikleri liberal hukuk devleti ve piyasa
ekonomisine dayah yaklaşımlar da, ileri sürüldüğtinün aksine adaleti gerçekleştir-
me yerine, gerek toplumlarrn kendi içinde, gerekse dünya ölçeğinde adaletsizliğin
boyutlarını genişletmektedir. Bu nedenle adalet artık ulusal bir sorun olmaktan
çıkarak küresel bir sorun durumuna gelmiştir. Ancak küreselleşen şey, adalet değil
adaletsizliktir. Medya, kitle iletişim araçları ise söz konusu adaletsizliS gizleme ve
gündem dışı tutma işleviyle kullanılmaktadr.

Cünümtizde olduğu gibi, güveıılik ve terör ya da başka tiirden gerekçelerle insan
haklan bağlamındaki kazanımlarrn, elde edilen olanaklaruı sırırrlanması/budanrnasr
söz konusudur. Adaleti sağlamakla yükümlü olan devletlerin, güçlerini insanlığın
temel değerlerine aykırı biçimde kullanmalan olgusuyl4 ahlak ve hukuk tanımaz
uygulamalarıyla sıkça karşılaşıyoruz. Pragmatist felse.feye dayanan düştince ve uy-
gulamalar dünyayı nihilizmin kararüığına sürüklemektedir. Güçlülükten haklılığa
geçiş ve bunu sağlayan düşünce tarzıve eylemler/mücadeleler, aynl zamanda dev-
letin güctinün de sınırlanmasrru ve hukuksal bir çerçeveye yerleşmesini sağlamışhr.
İhsanlığın yizyı|larca devam eden mücadeleleri sonucu elde edilen ahlaki, hukuki
ve toplumsal kazarumları ve değerleri,21.yizyı|ırıbaşlarında giderek daha korkunç
biçimde hiçe sayılmakt4 ayaklar alhna alınmaktadır. Siyasal bir nihilizmin temsilcisi
konumundaki bazı güçlü devletlerin başınr çektigi girişimler, insanlğuı ve uygarlığın
geleceği bakımından kaygı vericidir. Amerika Birleşik Devletlerinin bühin dünyayı
egemenlik alanı olarak görmesi, her türlü ahlakl hukuki kural, yasa ve değeri hiçe
saymasr/ liberal felsefenin ve ideolojinin görmezden geldikleri bir oluşuma hizmet
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etmektedir: adaletsizliğin küreselleşmesine, Artık belli bir coğrafyadaki toplum-içi
adaletsizlik kadar, dünya ölçeğindeki adaletsizlik de önem taşımaktadır. Başka bir
deyişle, belli bir ülkedeibölgede adaleti sağlamanın yolu, dünyanın genelindeki
eşitsizliklerin ortadan kaldınlmasına bağlı bulunmaktadır. Bu konuda ise ufukta
hazırbir reçete ve kolay bir çözüm yolu görünmemektedir.

Siyaset ve Değerler İlişkisine Tarih Bilinciyle Bakmak:

Dünyanın durumuna ve kendi tarihsel gerçekliğimize tarih bilinciyle bakh-

ğımızda, bazrlarının ileri sürdüğüniin aksine "tarihin sonu"nda bultınmadıSmız,
insanlk tarihine bir "son"un belirlenemeyeceS ve di.inya egemenliği düşiıncesinin
başansızlığa uğrahlmasının tarihsel bir görev ve sorumluluk olduğu söylenebilir.

Gi:nümüzdeki küreselci/küreselleştirmeci söylem ve politikaların mutlak bir doğru

olmadığıru, tarih-üstü bir geçerliliklerinin bulunmadığıru da unutmamak gerekir.

İhsarılık tarihinde hemen her dönemdebazı değerlerirç kavramların ve eğilimlerin
evrenselci yaklaşımlarla ön plana çıktığı ve o dönemi karakterize etti$ saptanabi-

lir. Ancak tarihsel gerçeklik, her ti.irlü evrensellik iddiasırun, di.inya egemenliğine

yönelik tasanların belli bir dönemle sırurlı kaldığını ortaya koymaktadİr. Belli bir
tarih bilincine dayanarak küreselleşme adr verilen süreci ve oluşumu anlamak ve

değerlendirmek kadar, tek seçenek olarak dayatılan bu durumu de$ştirme yöniın-
de neler yapılabileceğini de soruşturmak gerekir. Çiinkü tarih bilinci gelişmemiş

insarüarın ve toplumlarırı,,bazıgüçlü ülkelerin ve eğilimlerin dayatmacılığına rr.aruz

kalmalarr ve direnme imkAnlarını kullanamamalarr da söz konusudur. Bu nedenle

"küreselleşme" (globalleşme) gibi kavramların sorusuz sorgusuz kabullenilmeye ve

genel geçer kılırımaya çalışıldıgı giınümüz diinyasırıda, tarih bilincinn:ı varoluşsal

bir önemi vardrr.

Değerler Bağlamrnda Siyasetin ImkAnr:

"Değerlere bağlı bir siyaset mümkiin müdür?" sorusu/ yanıh çok zor bir soru-

dur aslında. Ancak ben mümkiin olduğunu düşiirıüyorum. Ama öncelikle siyasetin,

siyasetle ilgili kişi, kurum ve anlayışların (zihniyetlerin) değişmesi gereklidir. Siyasal

alandaki kirlenmişliği aşabilmek, siyasal eylemi de yurttaşların/kişilerin erdemli
bireyler olabilmelerinin bir yolu olarak konumlamak gerekiyor. Yalrıızca çıkarların,
güctirı ve burüara bağlı olarak da nihilist bir yaklaşımın belirlediği siyaseÇ toplumun

çoğunluğunun seyretmekten ve bazen alkışlamaktan başka bir şey yapmadığı bir
oyuna benzer. İnsan bazı o1,unların seyircisi olabilir. Ama siyaset yaşamın temel

belirleyicilerinden biri olduğuna göre, burada kişinin/yurttaşın edilgerüiği ve seyir-

ciliğL bu konumun süreklilik kazanmasr, giderek toplumdaki demokratik değerlerin
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zayıflamasına ve sürü manhğırıın kökleşmesine yııl açabilir. Özglır bireylerden
oluşan özgpr bir toplumun yolu, değerlere bağlı bir siyaset anlayışından ve bunun
uygulanmasından geçrrıektedir. Ahlaksal değerlerden yoksun bir siyaset arılayşı, ayu
zamarıda değerleri belirsizleşen ve nihilist bir durumun içine düşen bir toplumun
ve di.inyanın da ifadesi değil midir?

Konuşmamı Çek filozof Jan Patocka'nrn sözleriyle bitirmek istiyorum: "A]dakı
insan yapmaz, insanr yapan ahlaktır. Ahlak sorunlannr siyaset yaratmaz, siyasete
ahlakın içinden girilmelidir."
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