
 



FELsEFE söylEşirnni
V-VI

Editörler:

Betül ÇOTUKSOKEN -Ahu TUNÇEL



FELsEFE sövlEşl ırni v_vı

Ed itörle r

Yayına Hazırlayanlar

Kapak Tasarım

Mizampaj

Maltepe Ü niversitesi Yayı n la rı

Birinci Baskı

ıSBN

Baskı

Yazışma Adresi

Fa ks:

Betül Çotuksöken - Ahu Tunçel

Betül Çotuksöken - Ahu Tunçel

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Çetin ERDEN

Burhan Maden

No 49 (20LIl8l

23.LI.2o1,1,

978-97 5_6760 -47 -5

Atölye Ofset
İmamçeşme Cad. Tomurcuk Sk.

No: 9 l 
^Seyra 

ntepe/şlşIl-İSTAN BU L

Tel: O2I2 332 06 02
www. ato Iyeofset. co m .t r

Maltepe Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi,

Felsefe BöIümü

Marmara Eğitim Köyü ,34857
Ma ltepe-İsta n bu l

(21,61 626 10 50

(216) 626 11 13

Tel



içixDEKirrn

9SUNUş

FELsErE sövrnşirnni v: siyasET FELSErgsi

sİyesrr rnrsnrnsİ: KAVRAMLAR, soRUNtA& SoR[JLAR.........................15

Betiil çoTuKsÖKEN
özcünrüĞüN üç yüzu -siyıseı özcünrüK, soRuNuNA
ç,ı.Ğneş vAKLAşIMLAR............ .................ı9

Ahu TLNÇEL

rin nıir oLARAK AyDINLANMA: AKLIN piyırprcriĞiNn
Nucarir nin nırıs
Kurtul cÜlıNÇ
sİyasET vE
TütenANĞ

37

63

KARL MARx vE sosyAl DEMoKRAsi.................. ...........................59

Örsan r. ÖylırlgN

nin pneriK FELsEFE oLARAK siyı,snr rnsnrnsi .-_...............87

Ali Vahit TURHAN

nnĞnnrrR reĞrıvııNoe siyısnr ııüvıxüN vıünün?..........................ı01

Mustafa CLlNeY
prof. Dr. Erdal İnönü'den kalanlaı 'GELECEK İÇİN uııurltlyuM'...........113
Erdal iNöNÜ



FELSEFE SÖYLEŞİLERİ VI: HUKUK FELSEFESİ

HUKUK rnsmnsİ: KAVRAMLA& SoRUNLA& SoRULAR........................117
Betiil ÇoTUxsÖxpN
ranazİNİN İ«İ xmgsİ: DEVLET HUKUKU - HUKUK otvınrİ.............123
Ahu TUNÇEL

HUKUK KAVRAMI: NoRMLARIN TÜRETİrıvınsİ vn
GEçERLitiĞi ıynı soRuNLAR MIDIR? iNsnN HAKLARI
BAKIMINDAN gİn DEĞERLENpİnvır
Gülriz UYGUR



nin pRATirc rgLsEFE oLARA« siyaSET FELSErrsi

Ali Vahit TURHAN-

Iıısan iki şey için doğmuşfur; düştınmek ve

eylemek için, ölümlü tanrı olduğundan.

Aristoteles, Protrepticus Fr. 106

Eylemin özünü ciddi bir şekilde düştınmekten
uzağız.

Martin Heidegger

Siyasete her türlü felsefeden arlnmış bir göz|e

bakabilmek.

Hannah Arendt

*

Maltepe Üniversitesi Felsefe Bölümi.ini.irı İstanbul Marmara Eğitim Vakfiyla

birlikte düzenlediği "Felsefe Söyleşileri"nde söz almaktan çok mutluyum. "Felsefe

Söyleşileri"nin beşincisini "Siyaset Felsefesi"ne ay:rmanlz, felsefe eğitimine yeni

başlamış olan Kurumunuzun çok yerinde olan bir kararrdrr. Siyaset felsefesi özi.inde

felsefeyi korumayr ve savurunayı amaç edinen bir etkinliktir. Bundan dolayı siyaset

felsefesi, pratik ve siyasal felsefedir; buradaki "siyasal" sıfatı, bu etkinliğin konusun-

dan çok yapılış tarzına gönderme yapar. Bu açıdan bakıldığında siyaset felsefesi,

siyasetin felsefi ele alınrşının yanında felsefenin de siyasal ele alınışıdır. Pratik felsefe

olarak siyaset felsefesi, felsefeye siyasal bir giriştir. Felsefeyi baskııdan ve zulümden

prof. Dr. Ali Vahit TURHAN, Marmara Üniversitesi, İktlsadi ve İdari Bilimler Fakültesi,
Fransızca Kamu Yönetimi Bölümti.
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korumak ve ona siyasal bir saygırılık kazandrmak girişimi olan siyaset felsefesl a}rır
zamarıda, Leo Strauss'un dediği gibi, yetenekli yurttaşlara, daha doğrusu onlarrn
yetenekli oğullarına relüerlik ederek, onlan siyasal yaşamdan, bios politikos'tan felsefi
yaşama/ bios theoretikos'a çekme girişimidir.l Filozofun dünyaya bakışını belirleyen
hayranlık içinde 'hayretle (tlıaınnazeiıı) başlayan plıilosophin etkintiği, Sokrates'in
yaşamm doğru yolu üzerine düşünce, karutlama ve dostça diyaloğu, /ogos'u (ne
ve nasıl düşiinüp konuşfuğumuz) ile ergoıı (ne ve nasrl olup yaphğımız) arasında
yaŞamsal bir uyum sağlanması üzerine kurulmuşfur. Cicero'nun sık sık tekrarlanan
iinlü sözleriyle, Sokrates öncesi felsefe, sayrlar ve devinimle uğraşırken; Sokrates ilk
kez olarak felsefeyi gökten yere indirmiş şehirlere, hatta evlerimizin içine sokmuştur
veböylece felsefeyi sadece theoria, doğru düşi.ınme deği} aynı zamandaprnxis, doğru
eylem üzerine düşiinülen bir araştırma yapmıştır.

İlk siyaset felsefecisi olan Sokrateş birbirleriyle çelişen tlıeorin ve prnxis'e karşı
olan önyargının kurbaru olmaktan kurtulamamış, bu yüzden siyaset felsefesi, tarihi
boy'unca Sokrates'in mahkümiyetinin gölgesi altında kalmıştır. Siyaset felsefesi
geleneğL felsefe ve siyaset arasındaki bir çahşmayla başlamıştır. Sokrates'in yar1|-
lanmasr ve ölümü ile başlayan felsefe ve siyaset arasındaki gerilim, siyaset felsefesi
geleneğini kurar. Bu gelenek "düşiince" ve "eylem" arasında ikiliği hem kabullenme
hem de bunu aşma üzerine kurulmuşfur. "Düşiince" ve "eylem" birbirlerirıe bağh
olmadıkları sürece, temelde ayrı şeyler olsalar bile, ya düşüncesiz bir eylem ya da
eylemsiz bir düşi.ince ile karşılaşırız. Çoğu kez pratik yaşam bize sorurıları çözet.
Bu anük ikiliği çözmenin yolu, "düşiince" ve "eylem"i aynı düzeyde görüp, onları
birbirlerine sıkıca bağlamak olacakhr.

Siyaset felsefesi zorunlu olarak filozofun siyaset karşısındaki tutumunu içerir.
Siyaset felsefesi geleneğini başlatan Platory "felsefe kendini nasıl konrmalı?", "fe|-
sefenin korunması için en iyi koşullar nelerdir?", "felsefe için en iyi siyasal iktidar
şekli hangisidir?" sorularrnr sormuştur. Bu gelenek Hannah Arendt'in dediği gibi,
filozofun (Platon) önce siyasetten çekilip, daha sonra theoria'yı, bios politikos'a kabut
ettirmek için geri dönmesiyle başlar ve son olarak filozofun (Marx) bu sefer theoria'darı

çekilip, onu praxis'te gerçekleştirmek isteği ile son bulur.2

Siyaset felsefesinin temel konusu olan "eylemek", beraber etkirüikte bulunmaktır.
"Eylemek", eylemin doğası, şekilleri ve eylemi nasıl arıladığrmız ile ilişkili bir sorun-
kerç siyaset alanırun, praxis'intetüikesinden ve öngörtilemezliğınden dolap eylemden
aruıdrrılması, iktidarın küçük bir azuılığın tekelinde kalmasına neden olur. Eylemi
araçsallaşhrarak siyaseti bir davraruş bilimi haline getirme geleneği praxis'i techııö

1 L. Strausş |Mat is Political Philosophy, Chicago: The University of Chicago Presş 1959, s. 94.
2 H. Arendt, Geçınişle Celccek Arasuıda, çev. B. S. Şener, İstanbul: İletişim Yayınları, 1996, ss.

31-32.
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haline döı-ıüştiirürkerç siyaseti özgrirlüği.in degil de zonırıluluğun alanr olarak görme
sonucunu doğurur. Başka bir deyişle, bu gelenek, çoğu kez siyasal hayatın kuruluş
ve işleyiş kurallarını üstiin bir akılsallık içerery metafizik ya da ontolojik ideale ve
aşkın bir kuramsal modelin işleyişine indirger. İüke ,,., model olarak böyle bir giri-
şim, gerçek dünyacla bulunamadığından, bu yanılsanralar birer ütopyadırlar; hiçbir
yerde olmayan ve gerçekleşemeyecek bu ütopyaların, şiddet uygulayarak yaşama
geçirilmek istendiğinde, başlangıç ilkelerinden ne kadar ayrıldıklarını 20, yizyfin
trajik olayları göstermiştir.

Burada bana tanınmış sınırlar çerçevesinde, siyaset-felsefe ilişkisinin ve etkileşi-
minin merkezine, kaynağınr Aristotelesçi gelenekten alan pratik felsefeyi yerleştiren
bir siyaset felsefesi kavramlaşhrmasr suruna amacındal,ım. Siyaset felsefesinin belfug,n
ve açrk bir şekilde pratik olması gerekir. Pratik felsef'e, modemiteyle birlikte "arka
koltukta" yerini almışhr. Ahlak ve siyase! soyut birer kavrama indirgenmiş, somut
sorunlar gözardı edilmiştir. Pratik felsefenin yeniden carüanmasr ve siyasetin bir
pratik olarak yeniden düşi.inülmesi, kuramın, eylemin tek ve yeterli yol göstericisi
olamayacağına dair Aristotelesçi pratik felsefe geleneğine dönüşle olanak bulur.

Bir pratik olarak siyaset

SiyaseÇ doğası gereği pratik bir etkinliktir. Siyaset, insanlarrn kamusal alanda,
birbirleriyle ilişkilerinde birbirlerinden farklı fakat aynı zamanda da benzer oldukları
çoğunluk durumunda gerçekleşen bir etkinliktir. Sil.aset, "iş" ve "emek"ten farklı
olarak, pratik yaşamımzın eylem boyutuna gönderme yapal. Siyaset felsefesi, salt
kuramsal bir diişünce etkinliği değildir ve siyaset hakkındaki pratik yargıdan ba-

ğrmsız diişünülemez. "Iyi ya da doğru siyasal düzen nedir?" soruslr/ pratik alzırıda
kaçınrlmaz olarak karşımıza çıkar ve lrer hirlti siyasal eylemde "ne yapmamız gerek-
tiği" hakkındaki bir akıl yürütmeye rehberlik eder. Pratiğe özglı"'pratk akılsallık"
eylemdeki akıl yürütmedir. Burada kuramsal çrkarım karşısnda yetkin olmayan
bir akılsalhkla değil, akıl yürütmenin değişik bir şekliyle karşılaşırız. Kuram, soyut
evrenselliği içinde, bize genellikler sunar, uygulanacak kurallar verir; ancak bu
kuralların nasıl uygulanacağıru belirtmez. Pratik yaşamrmızda "kuramsal akr]" ve
"pratik akıl" ayrımı yapmamız gerekir; çunkü pratik akrl sorunu, bir ilkeler yetisi
olarak, genel normlar sistemi içinde zorunlu ve yadsrnamaz bir temel bulma arayşı
deği| bizi özel bir karar almaya iten nedenleri anlama sorunudur.

Klasik siyaset felsefesinin temel özelliği onun doğrudan siyasal yaşamla olan
ilişkisiydi. Bu doğrudan ilişkiden dolayı klasik siyaset felsefesi, kendisini pratik
felsefe olarak nitelendiriyordu. Bu pratik felsefenin öncelikli amacL siyasal yaşamın
betimlenmesinden ve açıklanmasından çok, doğru yönlendirilmesindeydi. Özeilikle
giirıümiiztin siyaset bilimiyle karşılaştırıldığında, klasik siyaset felsefesinin pratik
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amaçları açıkça ortaya çıkar. Siyaset felsefesinin bu pratik amaçlarr, bugıin siyasetÇi-

nin pratik yeteneği ve bilim adamınrn kuramsal yetkirüiği arasrna sıkışarak, giderek

göri.inmez hale gelir. Günümüzde siyaset bilimi tarafindan temsil edilen siyaseti

anlamanın bilişsel yap§ı/ siyasete kahlarılann, yurttaşların bakış açılarından Çok,

siyasal sürece ilişkin tarafsız gözlemcilerin yansıthklarıyla içerik kazanır.

Başta şu sorLıyu sormamrz gerekir: Siyaset felsefesi bizi siyaset hakknda ay-

dırılatabilir mi ya da ne dereceye kadar aydırüatabilir? Öncelikle 20. yüzyılın trajik

olaylarını hatırda tutarak siyaset felsefesine diınyada olup bitenin hakknda bizi
aydırüatma görevi yüklemekten çekinmemğ büti.insel bir siyaset felsefesinin yanrl-

samalarından kaçınmamrz gerekir. Bu gereklilik,biz|eri, felsefeye temellendirici bir

görev vermek, ona üst bir normatif temel aramak yerine, siyaset felsefesine siyaseti

düşiınmek görevini yeniden kazandırma ödevini yükler.

Siyaset felsefesinin kuramsal yapısı hakkında bir belirsizlik vardır. Siyaset

felsefesinin amaçları hakkında tek yönlü iki görüş bulunur. Birincisi akademik iŞ-

bölümünden kaynaklanan, çağdaş felsefenin temellerine dayanan ve onu/ gi.indelik

siyasetin ilkelerini açıklamaya yönelik bir uğraş olarak gören görüştiir. Bu görüşe

göre siyaseth çözümlenmesi felsefeye aittir ve bu çözümlemenin sonunda siyase-

tin, etik normlara bağımlı olması olgusu bulunur. Böylece filozofun söyleminin üÇ

niteliği belirir; öncelikle bir yerde gerçek siyaset olgusunun sert, hoyrat ve karmaşık

nesnelliğinin çözümleyicisi ve düşi.inürü, öte yandan etik normlara uygun iyi bir
siyasetin belirleyicisi ve son olarak da bunun için hiçbir şekilde gerçek bir siyaset

süreci etkinliğine katılmadan ve hiçbir şekilde sorumluluğu olmadan gerçek hak-

kında ders vermek. Burada felsefenin evrenselleştirici niyeti, felsefenin temellendirici

projesi olarak ortaya çıkar.

İkinclsi ise toplum bilimlerinden tarihe ve hukuka, gerçeğin koşullarırıı olgusal

olarak irdeleme görevi yiikleyen görüşti.ir. Böyle bir görüş Kant'ın iinlü "Fakiiltelerin

Çahşmasr" tezini geçersiz kılar gıbi göriinürse de, tarihsel arüamda siyaset felsefesinin

hakkıru vermez;çiinkü siyaset felsefesi yakıızolaru de$l, olmasr gerekeni de düŞi.in-

müştür. Ayru zamanda toplum bilimlerinin ünlü temsilcileri, siyaset felsefesinden

kaynaklanan kavramlarr ve sorunlarr gi.indemlerine almışlardır.

Bu ikinci 8örüş ülkemizdeki siyaset geleneğini de biçimlendirir; bu görüşte

siyasal sorurüarın devlet ekseninde, hukuki ve kurumsal çerçevede ele alınmasr söz

konusudur. Böylece felsefe siyasetle ilişkisinde iki ti.irlü anlam kaybına ığrar: ya

siyasetten tiimüyle aynlarak ya da siyasetin içinde ti.imüyle kaybolarak. Oysa siyaset

felsefesi için önemli olan felsefe ve siyasetin birlikte oluşumunu anlamaktır.

Siyaset felsefesi çoğu kez yaşam diinyamızdan ayrı bir verde duruyormuş gibi

gelir. İlkeler bir yanda siyasetse diğer bir yanda göri.ini.ir. En iyi niyetle ilkeleri/idealleri

yaşama sokma arzı7m|tz,kuram ve eylem arasındaki gediğe işaret eder; çiinkü siyaset
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felsefesinin gündemini kuram değil, pratik siyasal yaşam belirler. Biz siyasal şeyleri
anlamada ortak duyuyla hareket ederiz ve bu şeyleri anlamaya, bilimlerden kalkan
bir dış deneyimle baş|amayız; çiinkü sadece yaşanhmızla siyasal şeylerin deneyimini
yaşarv. Siyasal bilgi bilimden değil, yaşam deneyimimizden edindiğimiz sil,asal

şeylerin bilgisidir. Bu bilginin hammaddesi, aslında Aristoteles'in pratik felsefesinin
"ya dainsan işleri" felsefesinin içeriğini oluşfurur.3 Şel4eri araşhrmak... İşte felsefede
yaphğımız şey! Felsefe, klasik felsefenin de gösterdiği gibi, pratik felsefe sayeshde
yaşam diinyamrzın bir parçası olur. Yaşam dünyamız ise Merleau-Ponty'nin dedigi
gibi "di.işündüğümüz diinya değil, içinde yaşadığımız diiırıyadır."

Bu açıklamaların ışığında "siyaset felsefesinden ne öğrenebiliriz?" diye kendi-
mize sorduğumuzda, ilk başta bu soruya olumsuz yanıt verebiliriz. ğrle görtirıüyor
ki siyaset felsefesinden hiçbir şey öğrenemeyiz; dahada ileri giderek siyaset felsefesi
olarak adlandırabileceğimiz bir şeyin varlığından bile şüphe edebilir ve hatta sivaset
felsefesi diye bir şey varolsa bile ona gereksinimimiz olmadığını ya da ondan çkarta-
cağırrlz derslerin geçerli olmadığıru ileri sürebilir2. Ancak unutulmaması gereken tek
bir siyaset felsefesinin olmadığıdır; birçok siyaset felsefesinin içinden yaln:zbir tanesi
doğru rılabilir ve bu doğruyu göremeyen srradan insary siyaset felsefesini tiimüyle
reddetmeye yönelebilir. Bu nedenle biz aslında "siyaset felsefesinden ne öğrentüili-
riz?" diye sorduğumuzd4 sormak istediğimiz daha çok "doğru siyaset felsefesinden
ne öğrenebi|iriz?" sorusudur. Yanlış siyaset felsefesinderç bu yanlışhk vesilesiyle bir
şey öğrensek bile, aslında hiçbir şey öğrenemeyiz. Bu açıdan siyaset felsefesindeki
durum, felsefenin diğer dallarındaki durumdan çok da farklı değildir.

Felsefe, her zaman yeniden yenilenen doğruya ulaşma çabasrdrr ve dcığası
itibariyle sahip olmadığımız bir doğruy,ıı içerir. Felsefeyle daha çok sorunların
bilgisine sahip oluruz ya da hiç olmazsa bu sorunların çözümlerinin açık bilgisine.
Felsefenin büti.in dallarındaki temel sorurüar, eskiden olduğu gibi şimdi de çözüme
kavuşmamış, zaman zaman yeni sorular ortaya çıkmış, fakat en temel felsefi sorular

çözümsüz kalmışhr. Bu, felsefeye, felsefe olduğu içiır yapılmış bir eleştiri değil, bir
beklentinin ya da iddianın eleştirisidir. Felsefeden beklenilen ya dabazı, iddialarda
felsefeye yüklenerç "felsefenin eylemin güvenli rehberi oluşu"dur.

Tıpkı felsefenin olduğu gibi, siyaset felsefesinin temel sorunları hiçbir şekilde
yanrtlanmamışlar, evrensel olarak herkes tarafından kabul edilebilir yarutlar oluşma-
mışhr. Bir siyaset felsefesinin doğru siyaset felsefesi olduğunu varsayarak, buradan
hareketle siyasal eylem hakkında önemli bir bilgi edinebilir rniyiz? Bir siyasal eylem
için geçerli bilgi, felsefi bir bilgi midir? Kendilerine rehber olarak pratik bilgeliği,
sağduyuyu, sezgiyi ve durum değerlendirmesini seçenlerin, siyaset felsefesine ge-

3 Aristotelles, Nikhonınklıos'n Etik, çev. S. Babür, İstanbul:Ayraç Yayınl arı,1997,X.g,118'l,
b1 5.
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reksinimleri otmayabilir. Temelde birbirlerinden farklı siyaset fblsefeleri bu konuda

aynı sonuçlara varırlar: siyaset felsefesi bize rre yapılması gerektigini öğretebilir olsa

da bu bilginin olayların gidişatını öngörmemize en ufak bir etkisi yoktur. Hegel'in

dediği gibi "Minerva'nrn baykuşu giınbahmında uçuşa geçer." Siyasal eyleme reh-

ber olan felsefe, her zaman geç (post Jbstıını) gelir ve felsefe, sadece siyasal eylemin

sonucunu yorumlar. Devleti anlamamrzr olanakh kılan felsefe, devletten hareketle

yapılması gerekenler konusunda bizi eğitmez.

Kuşkusuz bir pratik felsefe olarak siyaset felsefesi adıyla ileri sünilenbir çaba,

çoğu kimseye bir çelişkinin ifadesi (coııtrndictio iıı ndjecto) olarak gelebilir. Felsefe nasıl

pratik olabilir? Felsetb gibi düşiinsel bir edim nasıl olur da pratik olabilir? Biz burada

siyaset felsefesini "uygulamalı etik" olarak adlandrrmayı da uygun bulmuyoruz ve

"praük felsefe" deyişini yeğliyoruz. Pratik felsefe deyişinin, kuramsal felsefeyle olan

farklılığı belirtmek için kullanılmasından öte, felsefenin yaşamla olan bağlantısına

gönderme yapar, Burada felsefe kuramsal bir söylem olarak değil, bütün yaşam

biçimleriyle bağlantısı olan bir söylem olarak ele alrrur. Böylece "pratik felsefe",

"uygulamalı etik" felsefesinden düa geniş bir alaru kapsar; çiinkü "uygulamalı etik"

sadece pratik olaır bir "etik" felsefedir. "Pratik felsefe" olarak "siyaset felsefesi" ise,

kuramsal olarak inşa edilıniş ve bizim pratiğimizi yönlendiren normlar, ikeler ya da

kurallardan çok, somut olarak dünyada oluş anlayışımıza gönderme yapar. Bu da

bizim siyaset üzerinde felsefenin kural koyucu işlevini sorgulamamızı sağ|ar; pratik

seçimin modalitesini, theorin' dan çok prnx is' te aramamzrn gerekliliğini gösterir.

Pratik bir sorury kuramsal bir sorun olarak ele alrnamaz. Temellendirici bir
felsefenin yanılgısı da burada yatar. Siyasal seçimimiz ya da yargımız, zorunlu ve

tartışılamaz bir temelden çıkarsanan bir akıl yürütmeye dayandırılamaz. Kuramsal
akıldan kaynaklanan akılsal olan, bilimsel olarak bilinebileru deneysel, kanıtlanabilir
ve ölçülebilir olandır; pratik akıldan kaynaklanarrsa, ak]a uysıı:ı, ortak yargıyla değer-

lendirilebilir, diyalog ve iletişimsel bir süreç içinde tarhşma ve düşiınce etkileşimlerine

açıkhr. Pratik aklın çatışma ve diyaloğa dayalı bir çoğulluktan kaynaklanan kendine

has bir kavramlaşhrılmasr vardır. "Düşünme" ve "eylrem" , her bilişsel edimin insan

deneyimine bağh bir sürecinin parçalarıdır. Pratik felsefe, insan edimini, bir büti.iniirı

birbirlerine bağlı parçaları olarak değerlendirir,

Pratik aklm yargı yetisi, siyasal dünyamızda eylemi belirleyen özgün bir dü-

şi.ince şekli varsayar. Bu yetiyi basiret, ihtiyat ve temkinlilikten çok, kendine has bir
anlayışlılık ve düşi.inselbir erdem olarak tanımlayabileceSmiz, dikkatli olmayanbir
bakışın göremediğini görerç yapılacak eylemle bağını kuran bir zihin yetkinliğile
(aretai dianöefıkni) ilişkili olarak anlayabiliriz. Bu yeti, etik ve siyasal diirıyamızı bir
yandan arüamamızı, diğer yandansa bu dtinya içinde kendimizi geliştirmemizi kolay-

laştırır. Pratik olarak bilge kişi (plıroııinıos) öyle bir kişidir ki, ııasrl yaşayacağıru bilir
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ve bu yaşam da onun için bir iyiler büti.inü olur. Pratik aklın yargı yetisi, Aristoteles
içıııplıroııesis, epistenıe gibi himdengelimli ve ti.imevanmlı bir bilgi değil; erclemlerin
ortaya çıkmasrna, kendilerini göstermelerine olanak veren bir yetidir. Phronesis ise
erdemlerin kendilerini gerçekleştirmelerine yarayan ruhumuzun bir yetisidir.

Philo soyıhia practica siue 7ı olitica
Altmışlı yıllann başından yetmişli yıllarrn sonlarrna kadar Almanya d4 daha

sonra tiı:ılü olacak başlıgıyla, "pratıkfelsefenin yeniden carüandınlması", "saygınlrğna
yeniden kavuşturulması" (Relıabilitierııng der praktischeıı Philosophie)a adırıa hararetli bir
tartışma başlar. Bu tarhşma, birbirlerinden farklr, değişik felsefi tutumları olan, ama
tek bir ad altında -yeni Aristotelesçilik adr altında-, birleştirebileceğimiz bir akımdan
kaynaklanr. Bu tartışmayı başlatan metinlerden biri Hannah Arendt'in Vita Actiııa'sı
(The Hııııınıı Coııditioıı'n Almanca çevirisi) diğeri ise Hans-Georg Gadamelin aynı
yıl yayımlanan Wahrlıeit ınıd Methodc' sidir.

Hannah Arendg çağdaş düşüncenin dikkatini Aristoteles'in prnxis kavramına
çeker ve onun, siyaseti anlamamızdaki temel önemine işaret ederken; Gadamer,
Aristoteles'in pratik felsefesinin güncelliğinin önemiıri belirterek, insanın yaşamrru
yöneten bilginin ve eylemin belirlenmesini sağlayan phronisis kavramr üzerinde du-
rur. Aristote|esçiphilosoplıin practicn anlayışının ve buna bağlı olarak ahlak ve sil,aset
bilgisinin yeniden ele alınışının iki ünlü ömeğini bu metinler oluşturur, Bu yeniden
ele alıruşı gerektiren kriz, sadece Almanya'ya has bir özellik değildir; insan eylemleri
ile ilgili geleneksel bilimsel disiplinlerirç çağımızda kendilerini insan eylemi üsti.ine
tek bilimsel anlayış olarak ortaya sürmeleriyle beliren krizle ilgilidir. Bu bağlamda
siyaset bilimi bir ömek olarak kabul edilebilir. Siyaset bilimiırin epistemolojik bir
saygınlık elde ettikten sonra çağdaş di.ınyada bir krize girmesi, kavramsal tem,el-
lerindery zayıf disiplin kimliğinden ya da yaJrıızca aınpirik ve betimleyici bir bilim
oluşunclan kaynaklanmaz;bu krizin nedeni daha çok değişik ve birbirleri ile çatışan
yöntemlerin sadece kendilerinin siyaset olgusunu açıklayabileceği varsayrmı üstiirıde
durmasından ileri gelir. Söz konusu krize karşı Hannah Arend| Leo Strauss ve Eric
Voegelin gibi siyaset felsefecileri siyaset biliminin çıkmazlarını açıklayarak, klasik
siyaset felsefesinin giincelliğini ileri sürerler.

Philosophia prncticrmın konusu prnxistı, tlıeorin ya da salt bilgi değil. Ancak sivaset
felsefesi tarihinde bir dönüşüm geçirerek, pratik bir etkinlikten ku.ramsal bir etkinliğe
yönelmiştir. Thomas Hobbes'un siyaset felsefesinde doğa bilimlerindeki kesinliği aralna
egitimi, insan faktöri.inü ve klasik siyasal erdemlerden 1ılıroııesisin, pnıdentirrnırıgözardı

M. Riedel, (ed). Rehabilitiarung dar yırnktischeıı Philostıphie,2 vols, Freiburg,'1972-1974; F
Volpi, "R6habilitation de la philosophie pratique et n6o-aristot6lisme", Aristote Politiqııe
Etııdas sur Ia Politiquc ıl'Aristote, ed. P. Aubenque, Paris: PUF,1993, ss.46I-484.
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edilmesini beraberinde getirir; çiinkü insan faktörüniin ve klasik siyasal erdemlerin

ölçülmesi, burüaruı neden-sonuç ilişkileri içinde çözülmesi olanaksızdır.

Klasik pratik felsefe geleneginin temsilcileri ise, insan işlerinin (to anthropon prag-

mata)yönetıminde özgtinbir düşi.ince tara olduğu hususu i.izerinde durmuşlardı. Bu

geleneğe göre insan işleri alanr, genel olarak siyasal etkinlikleri ve diğer toplumsal

pratikleri kapsar; phronesis ya da prudentia terimLeri sayesinde, bütiin bu alarüarda

nasıl davranma[ nasıl karar almalı konularınr ön plana çıkanr. Bu arüayışı takip

eden klasik düşiinürler, çatışan kriterler ve yetersiz bilgi karşısında nasrl donanrmlı

olabileceklerini düşünmüşlerdi. Aristoteles bu arüayışı betimlerken temel olarak

birbirlerinden ayrl dört akl yürütme, düşiinme şekli saptamışh: "bilimsel bilgi"
(episteme),"teknikdüşiince" (techne), "bilgelik" (sophia),"an\am" (noııs).

İlk defa Aristoteles atüaki ve siyasa_l gerçeklere, kendilerinin dışnda bir açıklama

getirme girişimini eleştirir. Aristoteleş insan eyleminin koşullan üzerine düşiınmek

yoluyla Platon'rın ontolojik siyasetinden bir kopuş sergiler; bu kopuşla insan şeyleri
alanının, to anthropoıı prngınattnsn, praxis alarıırmkendine özgü akılsallığırun ilk defa

ortaya çkmasını, yani bir pratik felsefe olarak siyaset felsefesinin de kuruluşunu ha-

zrrlamrş olur. Böylece Aristoteles ilk defa olarak pratik felsefeyi bağımsrz bir disiPlin
olarak geliştirmekle kalmaz, ayrıcaböyle bir disiplinin özgtrınyöntemsel sorurüarınr

ve sırurlarrnı da saptar.

Aristoteles'in pratik felsefeye ilişkin saptadığı sorurüar ve srrurlar, kuramsal

düşiınce düzeyinde, eylemin özgpn konusu olan tikele ulaşmanın olanaksızlığı ile

bağlanhlıdır. Genel normlarrn eylemin özel durumlarına uygulanması, "subtilitas

applicandi" , düşiinen ve eyleyen insan tarafından çözülmesi gereken bir görev ola-

rak kalır. phronesis ya da prııdentia, djüşijnen ve eyleyen insanrn, bu görevle gerekli

şekilde ufoaşılmasınr sağlayacak bir yeti olacaktrr. Bir praxis olarak insan yaşamı iyi
yaşama (eu zen) açıkhr ve iyi yaşam amacrna ulaşmak için gerekli araçlara sahiptir.

Bu şu arüama gelir: bir zoon politikon olan insanrn, logosla donanımlı olarak yaşamın

yolu ve şekli hakkında tasarlama (boulesis) yapma/ seçme/ karar verme (prohairesis)

olanağı vardrr. Bilge ve sağgörülü |oşi (phroııimos) doğru kararr (euboulia) vererek

doğru eyleme (eupraxia), iyi yaşama (eu zen) ve mutluluğa (eudemonia) ulaşır.

Tlerihsel olarak pratik felsefe deyiminiAristoteles kullanmaz, onun içinbu antinomik

bir deyimdir; çiirıkü Aristoteles'e göre felsefe, doğruyu araştırma ve bilme niteliğidir,

beceri ya da hiiner değildir.s Felsefe geleneğinden gelen bu karışıklık, Aristoteles'in

bilim için yaptı& ayrıml felsefeye uygulamasrndan kayıaklanrr. Aristote|es teoretik

bilimi, pratik ve poietik bilimlerden apnr ve felsefeyi teoretik bilim|e bir tutar. Gelenek,

Aristoteles'in pratik felsefesini ikiye hatta üçe ayrrrr: etih ekonomi ve siyaset.

5 Aristoteles, Metnt'izik, çev. A. Arslan, İstanbtıl: Sosyal Yayınlar,1996,II.Kitap,993bl9sq.
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Etik sorurılarla uğraşan felsefe, Aristoteles'in terminolojisınde,pratikfelsefeyenne
insaıı şeylui felsefesi adın a|ır,o İıısaıı şeyleri felsefesi Aristoteles'te "siyaset üstiıne düşü-
nen felsefedir."7 B|ı nedenden dolayı fi|ozof tarafindarr etik sorurılarrn araştrrrlmasr,
"siyasal bir tufum" olarak görülür.8

Aristoteles'in pratik felsefesl kuramsal felsefesiniır tersine -doğa felsefesi, mate-
matik, metafizik- nesnel şyler yerine, insarılann tercihleriyle başlar. "O halde eylemin
ilkesi tercihtir (ereksel neden deği} hareket ettirici neden)."g Her insan, eylemlerini
yönelttiği en son alnacr tercih eder. Bazılanbunu hazda bazıları şan ve şerefte, ba-
zı|arıysa düştinceye adanan bir yaşamda bulur. Pratik felsefenin amacl insarıların
doğru tercih yapmalarına olanak sağlamak, hem en son amacr tercfü etmede hem
de bireysel eylemlerde insanlara iyiyi yaphrmaktır. Aristoteles, pratik felsefenin so-
runlarına, Kantçılar ve faydacılardan oldukça değişik bir şekilde yaklaşır. Ağırlıkla
eylemlerin sonuçlarınr hazır|ayanakılsal güdülerin kurallan yerine, erdemli karakter
gelişmesi üstiirıde duran Aristoteles, tikel eylemlerin bilimsel karutlanması gibi bir
yaklaşımdan çok, diyalektik bir yaklaşımı yeğler. Bu durumda pratik doğruntın,

Praktil« aletheiann, evrensel olarak doğru öncüllerden ti.iretilmesi kaçırulmazdır.

Daha önce de belirttiğimiz gibi, Aristotelesçi pratik felsefeyi farklı kılan özelliği,
pratik felsefesinin salt kuramsal olmamasıdır. Pratik f'elsefe özellikle ptatıktır (prak-
tikai);pralık felsefenin amaoysa bilgiyi arttırmaktan çok, insan yaşamına ve eylemi-
ne, yani praxise yararlı olmakhr. Aristoteles için siyaset, praxis ile ilgilidia poiesis ve
theoria ile ilgili değil. Siyaset, praxisin deneyiminden kaynaklanrr, theorianın praxise
uygulanışından değil. Theoria bizi doğrudanpraxise götiirmez; hiç kimse de pratik
yaşam[u iyileştirmek içın theoriaya bağlanmaz, kendini velTnez. Kuramsal felsefenin

ÇaPını daraltan Aristoteleş theoriayı özellikli ve ayrrcalıklı düşiinsel bir edim olarak
görür. Bu anlamda theoria ayrıcalıklı, kendi amacı kendinde olan ve bios politlkostan
tiimden kopmuş olandrr. Aristoteles theoriayıele alşlarında/ orra, geleneksel, tannsal
doğruyu görme, seyretme, kutsanmrş seyir anlamlarını yükler ve hiçbir şekilde bu
edimin siyaset di.inyasıylabağı kurulmaz. Aristoteles'in seyircisi, theorosu,bilgeliğni

Pratik ve siyasal yaşama taşrmaz; bu nedenle kuramsal bilgi pratik alanda tamamen
f ay dasız (a chr est on) kalır.

Aristoteles bir yandan açık olarak theoriayıpraxiseüsti.in kılarkerç diğer yandan

Praxis yaşamına da -bios politikos- kendi içhde bir değer biçer. İnsanlar kendilerini
ancak praxis içınde geliştirebilirler, yeter ki bu alan iyi yönetilebilsin. Aristoteles'te
kuram-eylem ilişkisi, Platon'dan önemli ölçüde farklılık gösterir, Aristoteles'e göre

6 Aristoteles, I,Jikonınklıos'a Etik, X.10, 11Blb15.
7 a.g.y.,VII. 12, 7752b7-2.
8 0,g.!l.,I.7094b17.
9 a,g.!l., VI. 1 739a31-32.
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filozofun yönetici olmamasr ve siyasal bir yaşam sürdürmemesi gerekir; çünkü en

iyi ve en özgpn yaşam/ düşünceye adanan yaşamdır ve bu yaşamda gereksinim

kaygısı duymadan düşrinsel erdemlerin en yücesi o|an theoriayı geliştirmek, insan

varlığının nihai felosunu oluşturur. Pratik ve siyasal yaşamın en üst amacl/ felsefi

yaşamm koşullarınr sağlamakhr. Bu neden]e her ne kadar bios politikos,bios tlıeoretikosa

göre alt bir yaşam şekli olsa bile, ahlaki erdemler aracılığıyla, insarılann kuramsal

düşüırceden ayrı olarak da mutluluğa ulaşmasını sağlayabilir.

Bir siyasal erdem olarak "phronesis"

Aristoteles, "adi|" , "gize|" ve "iyi"nin tanımları konusunda Platon'a kahlmakla

birlikte, bunları bilmeııin bizleri daha iyi bir eylem insanı yapabileceğinden kuŞku

duyar.l(}Eylem, basitçe kuramsal bilginin uygrılanış şekli değildir. Eylemle kuram

arasında özgpnbir ilişki btılunur: 'Aklı başında kişi yalnızca bilmekte değil, uYgu-

lamada (pratik) da böyledir."|| Plıroııesis, so7ılıirıyı belirlemez, so7ılıiaya göti.irür, Yol
açar. Bu saptamaların ışığında diyebiliriz ki, Aristoteles etik yapıtlarında verdiği

ömeklerde çoğu kez değişik tekniklere gönderme yapar; ömeğin çoğunlukla tıbba.

Fakat burada hiçbir şekilde plıroııesisiyani pratik bilgiyi doğru davranış kurallarına,

teknik bir bilgiye indirgemez. Tekırik bilginin bir model oluşturmasına karşrn, Pratik
bilgi bir model (eidos) oluşturmaz. Pratik bilgi, yetkin insanın yaşammn tekil du_

rumlarından kaynaklanır; bu nedenle pratik bilginin eidosu kurallarda değil, Yetkin
insanın deneyimleriııin zenginliğindedir. Aristoteleş pratik bilginin bilimselliğini

yadsrnaz, ancak pratik bilgi apodiktik (n7ıodeixis) değil, topika-diyalektiktir. Başka

bir deyişle zorunlu ve doğru öncüller gerektirmeyen pratik tasım, genel olarak ka-

bullenilmiş konulardan (eııdoxn) kalkar; bu nedenle vardığı sonuçlar da olası olmak

durumundadır.

Aristoteles, Platondan farklı olarak, ilk defa sistemli bir şekilde tlıeoreiıı ve prat-

teini ayırır ve btı ayrım iki ayrı bilimsel niteliğe gönderme Vapar: "pratik bilgi" ve

"kuramsal bilgr." Bu farklıhk Aristoteles'in bilginin sınıflandırılması ve bilgi anlayı-

şına dayarur. Burada bilginin her defasurda değişik amaçlarının güdülmesi Sorunu

vardır; tlıeoriada amaç doğrulıık rılet]ıaia; 1ırnxiste ise başarı, prnxisin gerçekleŞmesi,

iyi yaşam, eı,ı pratteiıı, eıı dzeıı, Aristoteles'te Platon'un aksine ilk defa olarak Poiesis

teclııımin karşısında prnxisin ve pratik bilginin ilk sistemli belirlenişini buluruz. Bu

belirlenimin zorluğu ve önemi, prnxis ve poicsish amaca yönelik eylemler olması nede-

niyledir. Alnır zamaııda bu iki eyleme denk düşen iki bilgi de iç içedir; hemPhroııisis

hem de teclıııi ey|emin gerçekleşmesine ve sonucuna yöneliktir. Farklılık, eYlemin

başarrsında kendini belli eder, poiesistebaşarı üründedir, poietik eylemin yaPılıŞında,

0.g,!l., VI. ] 3, \113,b24.
o.g.!l.,VII. 77, 1152, aB.
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icra edilişinin sonunda kalarıergondadır. Aksine praxisinbaşarısı arkasında ise hiçbir
elle tutulur bir ürün bırakmaması bulunur; praxisin ölçülebilirliği niteliğindedir ve

yetkinliği de kendisinin uygulanmasında yatar. Praxis,bir kinesislır ve başanh şekliyle
bir energeiadır. Aristoteles'in yapmış olduğu ayrımm anlamr da burada yatar; poiesis

bir yapmadrr ve amacı kendi içinde olmayan, kendi dışında olandır, praxisisekendi
amacı içinde bir eylem olarak tarunr.

Pratik bilgisinin özelliği, onu hem kuramsal bilgiden hem de teknik bilgiden
ayrrrr. Bu ayrrm başta praxis ve theoria ayrıhğından kalmaklarur. Nikamakos'a Etik'ln
alhncı kitabında Aristoteles, terimsel ve kavramsal açılardan insan eylemleri üzerine

o|an "praxis bilgisi" ile "teknik bi|gi" yi ayrnr. " Phronisis bilgisi" lle " technö bilgisi"
arasrrıda fenomenolojik bir ayrım yapar. Aristoteles'in yorumbilgisel gi.incelliği ile

Gadamer, N ikomakhos'a Et iK te phroııisis olarak tarumlanmrş bilgiyi, yorumbilgisinin
kendine amaç edindiği sorunlara bir model olarak görür. Bu model Gadamele bir
paradigma sunar. Modem "scientin" modeliniru nesnel ve evrensel bilgiyi, insan

bilimlerine uygulamasıyla pozit.vizmin ve tarihsiciliğn gerçekleşmesi, Gadamele
phronisisinpratik bilgi olarak güncelliğini gösterir. Bu bilgi nesnel bir bilgi olamadığı
gibi görevi de tarafsız bir şekilde önümüzdeki verileri kaydetmek değildir; bu bilgl
gerçekleştirmek istediğimiz bir şeye bağlı oluşumuzda yatar. Philosophia prnkticada

theoriada olduğu gibi kesinlik (akribeirı) isteği ya da olanaS bulunmaz; dahası bu
kesirüik eksikliği hiçbir şekilde bir yaıılışlık ya da terslik olarak da kabul edilemez.
Aksine philosoplıia prakticadak kesirı]ik yoksunluğu, doğası sürekli değişimde olan
insan şeylerine uygunluğunu gösterir. İnsan şeylerinin oluşumu mutlakbir zorurüu-

luğa bağlı değildir; ama ayru zamandabu, onların dürzerısız olduğu arüamına gelmez,

onlarda olumsal şeylerin diizenliliği vardrr. Olumsal şeyler hakkında bir düşiinme
tarzı olan plıroııesis,bizi en doğru seçimi yapmam;za yöneltir.

Plıilosophia 7ıractica hiçbir şekilde bir philosophia ıninor, yani ergin olmayan bir
felsefe değildir. Pratik bilg| kuşkusuz sadece gerçeksi bir bilgidir, ancak hiçbir şekilde
doğruya ulaşamayacak gerçeğın yaklaşık bir anlamı da degildir (uerisimilitudo). Pratik

bilgi tam anlamıyla olasının (probabilitns) doğrusudur. Pratik bilimlerin kesinlik dere-

cesinin düşüklügü, bilginin yetersizliğinden çok, nesııesi olan varolarıın alarüarınrn

değişken ve devingen doğasından kayırıaklarur.

Gadamer pratik felsefeyi phronösisle tanrmlarkerL Heidegger Sophistes'tephrorığsisi

Daseinın ontolojisinin önemli bir öğesi yapar. Plıronösisin bir amaç için araç haline

getirilmesini eleştiren Gadamer, phronösisınböylesi bir oktrmasrnrn basireti ve sağgö-

rüyü becerikli|iğe (cleııutıess, deinotes, Kltıgheit) indirgemek olduğunu ileri sürer; oysa

praük bilgelik büti.in insan yaşamrnı kapsar. Aristoteles'in kuramsal bilgiye öncelik

verdiğini söyleyen Gadamele göre insanlar bu ideale ya|rıızcayaklaşabilirler; çiiırıkü
bu ideal, antik Yunan'da sadece tanrıların erişebileceği bir idealdir.
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Gadamelin phronösisi yeniden carılandrrmaslrun Heideggelin Aristoteles
yonrmuna bağh olduğunu akılda tutfuğumuzda, Wahrheit und Metlıode'nin yeni-
Aristotelesçi başarısınrn nedeni daha iyi anlaşılır. Ancak bu başan daha çok, hiç
olmazsa Almanya'da etkili olan Heideggeı'in diğer öğrencisi Hannah Arendt ile
birleştirilir. Gerçekte Arendt'in düştincesi birçok bakımdan Gadamelin düşi.incesin-
den çok farkhdır. Hannah Arendt de hpkı Gadamer gibi pratik felsefenin yeniden
canlandrılmasr sorununu irdelerkery gerçekpraxisin kamusal ve siyasal eylem olduğu
düşi.incesi üstiinde durur. Bunurıla birlikte Hannah Arendt, karumca, praxishakkında
en açrk dile getirişi sunar. Biraz şematik kalmak riskini göze a|arak, Arendt'in antik
ve Aristotelesçi bir ayrrmı yeniden gi.indeme getirdiğini rahatlıkla ileri sürebiliriz:
bios theoretikos ve bios politikos, aita contenıplatiaa ve ııita gctiaa. Arendt'in dile getirdiği
antik di.inya ve Aristotelesçi gelenek arasındaki gerilim, Platon'tın temel kaygısı olan
ve sophiadanmiras kalan felsefi yaşam deneyimiyle, yaşamın çoğulluğunu temel alan
siyasal yaşam deneyiminin, politöiarıın, mirası arasındaki gerilimdir. Vita actiaanın

idea|i praxistir; siyasal yaşamdaki çoğulluğun ortak dünyasırıda phronesı.s erdemi
yani sağgörüsel yargı yetisi, söz, karşılıklı diyalog retorik, kanrtlama ve tanrtlamayla

şekillenir. Vita coııtenıplatiuanın ideali theoriadır. Varlığın salt düşüncesi, en yüksek
olduğu kadar en az göriinen ve söziin ötesinde (aııetı logoıı) bir yeti olan ızoisa bağlı
olarak, iletişimsel bir ilişkinin dışınd4 kendi kendinin (eıne enıautho) yalrıız ve sess2
diyaloğuyla şekillenir. Hannah Arendt'e göre siyasal şeyler hakkındaki Bah düşiirı-
cesinde uzun bir geleneği olan yarulgı, pratik alanın özgimlügüniin arüaşılmamış
olmasından kaynaklanrr. Buradaki siyasal yarulgı, praxise özgü siyasal yaşamrmrzın
ortak kanı dünyasındaki sorunları tlıeoriaya uygun bir kavramsallaşhrma içinde
incelemeye dayanır. Kuramrn eyleme olan geleneksel önceliği, kuramsal bilginin
siyasal eyleme göre öne çıkartılmasına yol açar ki, bu gelenek Platonla başlayarak
Heideggeı/e değin süregelir. Heidegger Aristoteles'in pratik felsefesinin önemini
vurgulasa da, burada hAl,6 theorianın praxise olan önceliği devam eder. Bu yanılgı,
iyi ve kötüni.in bilincinin kaybolmasına yol açar. Filozofun eylem di.inyasından çe-
kilmesi, kendisinde yargı yetisinin tümüyle körleşmesini beraberinde getirir. Böylece
"genişletilmiş zlTısn" , yani dünyayr başkasının açısından görebilme yetisi de giderek
kaybolur. Siyasetin kuram4 iradeninse düşi.inceye bağlanmasıyla geleceğe ilişkin
tutum, phronesisin seçimine bağhlık yerine, düşiincenin daha önceden hazırlanmış
bir planına göre belirlenir.Theorin lehine olan bu Platoncu seçim, Niegsche'deki gibi
yaşam aleyhine değil de, praxis a|eyhine olur. Bu seçim, Arendfin dediği gibi, Batı
felsefe tarihindeki filozofun mesleki deformasyonunu/ sapmasını gösterir.

Böylece kuramsal aklın pratik aklı boyunduruğu alhna almasr, tarih boyunca
istisnadan çok bir kural haline gelir. Heideggelin metafizik 1,a da ontoteoloji olarak
adlandırdığı bu görüş insan eylemi üzerindeki geçerliliğini, felsefe tarihinin büyük
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bir kısmında korumuştur, Böylece insan eyleminin özelliğinin hakkı verilmemiş
onun bitimli doğası, iletişimsel boyufu, bütiirüenemez, rastlanhsal çoğulsallıgı ve

çatışkan doğası göz ardı edilmiştir.

Harırıah Arendt'in burada siyaset felsefesine en önemli katkrsr, Bah düşiinsel
geleneğindeki eylemin bu anlamının kaybolması ya da göz ardı edilmesi konusrındaki

ymı:Lgıyaişaret etmesidir. Bu yanıb, esasen Platon ve Aristoteles'in felsefelerinde baş-

lamış olup, değişik şekillerde pratik yaşamrn düşi.insel yaşama tabi kıiınması şeklinde
kendini göstermiştir. Bu eğilim, en açk şekilde geleneksel Platonculukta temellenir ve

siyaset karşıtlığ olarak eylemin düşiınceye bağlanması biğminde kendisini gösterir.

AncakArendt'in Platon'dan Heideggele değin Bah felsefesini gözden geçirişi, temel

bir öngörüden kalkar; bu öngöğ geleneğin çoğunlukla istem yetimizi akıl yetimize

bağlayarak siyasal deneyimizin yarahohğını yadsıdığı biğmindedir.

Arerıdt'in Aristoteles okumasırıda onu takdir edici bir yan vardır; bu da Aristoteles in
felsefe geleneğinde genellikle saklı kalmış uita conteınplatiaonınyanuıda ııita actiaaya

ayırdığr özellikli yerdir. Arendt böylece siyasetin araçsal versiyonundan kurfulmuş
bir siyasal eylem anlayışı ortaya koyar. Çağdaş liberal siyaset felsefesine göre, siya-

setin, siyasal topluluğtın üyelerinin yaşam hakkıru, özgürlük hakkın ve mülkiyet
hakkınr güvenlik içinde tuthrgu sürece araçsal bir değeri vardır. Siyaset devletin

çizdiği sırurlar içinde, kimin, ne, nerede, nasrl ve ne alacağıru belirleyen stratejik bir
etkileşimdir. Böylece siyaset felsefesi, John Rawls'un devişiyle, iyi düzenlenmiş bir
toplumda adalet ilkelerinin kimlerin lehine, kimlerin aleyhine dağrhldığı sorunu ile

ilgilenen bir uğraşıdır. Bu Hannah Arendfe göre siyaset dışı bir siyaset görüşüdür.
Arendt için siyaseÇ kişisel kazanç için strağik rekabet ve işbirliği ilişkisi deği} bir-
likte eyleyerek özgürlüğü gerçekleştirmektir. Aynı zamanda siyaseÇ bir pratik bilgi
olarak, yaşamırı ya da iktidarın sürdürülmesini sağlayacak bir tekniğe indirgenemez.
Siyasetin kendine has bir alanr vardrr; bu alan, yaşamn gereksinimleriyle karşılaşh-
rıldığında olmasr gereken en iyi yaşam şekli üzerine geliştirilen etkinliklerin alanrdır.

Siyasal topluluğun amac! sadece özgürlükleri güvenceye almak deği| bir görünüm
alrıı (space of appearance) oluşturup kamusal tannma (recognition) gerçekleştirmek
ve paylaşılan toplumsal gerçeklik yaratmakhr. Burada siyaset felsefesinin görevi,
birtakım yasa|ar, normlar koyup siyasal eylemin çerçevesini ğzmek yerine, siyasal
olayların arılamı hakkında yargı geliştirmektir.

Sonuç: Siyasal yargının felsefesi olarak siyaset felsefesi
Giinümüz siyasalr acil olarak yeniden düşiirımenin ve yenilemenin zamanıdır.

Bugi.in yaşanan/ siyasal arüayış ve siyasal yargıI<rızidir. Varoluşumuz, bugiirı, pratik
ve felsefi açıdan çok daha yogun bir ilgiyi gerektirmektedir; çiınkü bugi.inün yaşam
koşullarırun temel sorulanru ve sorurılarıru çözmede yetersiz kalan ideolojilerin göl-
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gesinde belirleıriyor oluşi1 durumu çöziimsüzlüğe sürüklemektedir. "İırsan işleri"ni
düşünmek, geleceğin mimarı olan bir oluşfurmak anlam[Ia gelmez.
Etik ve siyasal alan, kuramsal ktıralların ya da
genemez. Siyasal yargı, ne değer yarg§ı olan
olan bir yargı kuramıdır.

uygulama alanına indir-
pratik yargıdlr ne de çıkarımsal

Pratik felsefe olarak siyaset felsefesinin
eğitimine katkıda bulunmasldır. Siyasal yargı

yurttaşların eleştirel yargrlarının
öğretilemez; o ne kuramsal ne

de teknik düzeydedir; o sadece pratik deneyimin ) bir parçasıdır. Siyasal yargı,
siyaset felsefesinin temel sorunudur; oysa si felsefesi, kesin bir yargl yöntemini
biçimlendirmez. Bunun yerine karar içın yol bir çerçeve sunar. Bu da Rawls'un
paradigmatik bir olgu olarak değerlendirdiği sorumluluğu" dıJt.12
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