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siyasET vE Erirc

Tüten ANG-

2003 yJında Istanbul'da toplanan "21,.D'ıırıya Felsefe Kongresi"nde, falklr başhklar
kullanrlmış olsa bile, öne çıkan felsefe problemleri, ağırlıklı olarak siyaset felsefesiyle
ve hukuk felsefesiyle ilgili problemler oldu. Bu eSlim, felsefenin geleceği içinbir işaret
saplabileceği gibi, felsefenin odak noktasınrn belki her zaman olduğundan çok daha
fazla insana dönük olacağırıın bir göstergesi olarak da değerlendirilebilir.

ğrle göriinüyor ki gi.inümüz felsefesi ve onun yakın geleceği, insanrn neliğine
ilişkin epistemolojik ve ontolojik saptamaların yaru sıra antropolojik bakış açısıyla
da, onun bu dünyadaki yeri, anlamr, değeri ve geleceğine döni.ik tarhşmalarla ilgili
olacakhr. Bu tartışmalarda insanınbirbirey ve kişi olarak toplum, toplumsal kuruluş
ve örgütlenmelerle olan ilişkilerinin hukuk siyaset ve etik temellerinden kalkarak
irdelenmesinin büyük önem taşryacağı açıkhr. Yukarıda sözi.inü ettiğimiz insanın
bu diiııyadaki yeri, arılamı, değeri ve gelece$, büyük ölçüde hukuk ve siyaset alan-
larındaki eylemlerinde somutluk kazanacakhr.

İhsan Haklarr Evrensel Bildirgesi başta olmak izere, insana ve yaşama ilişkin
başka pek çok bildirgenin hayata geçirilmesi için yapıkırı ve yapılacak düzenlemelere
katkıda bulunacak ulusal ve uluslararası kuruluşların, gerçek bir siül inisiyatifi tem-
sil eden sivil toplum kuruluşlarırun çalışmalarının temelinde, insan:n insan olmak
açısından sahip olduğu ve taşıdıS onurunun gerçekleşmesi/gerçekleştirilmesi amacl
bulrınma]rdrr; bu amacı sağlayacak gerekli koşullarsa siyaset, etik ve hukuk arasuıdaki
ilişkilerin doğ- okunmasıyla ve doğru değerlendirilmesiyle ilgilidir. İnsanla baglantılr
her düzenlemenirç insanrn değer ve onurunun gerçekleştirilmesi ve geliştirilmesine
yönelik bir temele dayanması gerekliliğine inanan, insanın insanlaşmasını hem bir
çıkış noktasr hem de varrlmasr gereken bir amaç olarak kabul edery içselleştiren bir
siyaset ve hukuk anlayışı...

Yrd. Doç. Dr. Tüten ANĞ, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü
(Emekli Öğretim Üyesi).
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64 FELsEFE soylEşiı_rni

Böyle bir anlayışt4 böyle bir kabulde etik, sadece kişiler arasındaki ilişkileri
belirleyen değerler bilgisi, değerler alanı olmaktan çıkar, en geniş anlamda insanla

siyase! insarıla hukuk hukukla siyaset arasrndaki ilişkilerin kendisine dayandığı bir
temel olur. Burada bir şeye dikkat etmek gerekir; o da, aralarrndaki ilişkiler nedeniyle

siyaseÇ hukuk ve etiğin birbirlerinin yerine geçemez olmalarıdır.

J. V, Kempski "Siyaset Felsefesi" adlı yazısında şurıları söylüyor: "Siyaset insann
başkalarına yönelik eylemlerinde ortaya çıkan bir şeydir. Etik alanında ah-laksal eyle-

minbaşkalarına yönelik olarak tanrmlanageldiğini hep biliriz. Bu açıdan bakıldığırıda

siyase! büyük ölçtide etik bir olgudur. Bu yüzden siyaset felsefesinin etikten gelen

bazı temelleri olacağı açıkhr. Ama şu noktayı ayırt etmek çok önemlidir. Siyaset

felsefesi, insanın siyasal eylemlerini belli etik ölçütlere göre değerlendiren herhangi

bir etiğe indirgenemez."l

Bir başka filozof, çağımızın önemli düşüniirlerinden Edgar Morin bu bağlam-

da şunları söylüyor: "Sonuç olarak eük siyasete, sivaset etiğe indirgenemez. Bu iki
terimi ne kesin bir şekilde birbirlerilıin karşısına çıkarabiliriz ve ne de uyumlu bir
biçimde birbirlerinin ttimleyicisi kılabiliriz. Onların arasındaki diyalojik yani ikili
manhk olmasuıa, hem kopmazbağ|arı,hem de indirgeııemez karşıthkları sürdtirme-

ye mahkümuz. Siyasetin yani belirsizliğin sanatınr sadece bu iki manhk insanlarrn

hizmetindeki bülük bir sanat haline getirebilir."2

Siyasetin, etiğin ve hukukrın -cizellikle pozitif hrıkukun- ontolojik temelini oluş-

turan insanın disharmonik yapısıdır. İnsanın disharmonisi, önemli bir gerçekliği,

onu diğer canlılardan aylran en temel l,apısal farklılığı, insani olmayı değerli kılan
en önemli özelliğidir.

Siyasetin, etiğm ve hukukun ontolojik temelini oluşturan bir başka boyutu, Kanfuı
insarıa ilişkin yaptığı şu saptamada bulabiliriz. Kant, insanın hayvarüa karşılaştırıldı-

ğında, bir eksiklikler varlığı olduğunu söylemesirre karşın, insanın asıl farkhhğnın
"onun bir olanaklar ı,arhğı" olmasında ortaya çıktığını söylüyor. Bunun anlamı,

hayvanla karşılaşhrıldığında insanuı öncedeıı belirlenmemiş bir varlık olmasıdır.

Siyasetin, etiğin ve de lıukukun bir diğe.r varoluş nedeni, olmasr gerekenle olan,

kurallarla uygulamalar arasındaki gerilimde temellendirilebilir. Tam bu noktada

hukukun, siyaset ve etik arasrnda "olması gerek" ile "olan" kurallarla uygulamalar

arasındaki uzlaşmazhğın giderilmesinde, en önemli zemirri oluşturduğunu düşü-

nüyorum.

Toplumsal ve siyasal bir olgu olarak siyaset ile değerlerin bilgisi olarak etik
arasındaki ilişkinin en somut biçimde ortaya çıkışnın ve ivme kazanmasınur tarihi

1 I.V.Kempski, "Siyaset Felsefesi", Giiııiinıiiztle Fclsefe Disi1ıIinlari, çev. ve der. D. Özlem,
Istanbul: Ara Yayıncılık, 1,990, s.451.

2 E. Morin, Bir lJılgnrlık Siılnseti, çev. S. Köm. İstanbul: Om Yayınevi,2000, s.230.
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1789 Frrısız Devrimidir. Bir başka deyişle bu tarihirı, bir kırılma noktasr olarak de-

ğerlendirilmesinin nedeni, devrimle birlikte bir "ide" olarak ortaya çıkan değerlerin,

sonraki zamandilimlerinde ve de içinde bulunduğumtızzamanda, siyaset ve hukuk
alarılarında olup biten tiim olay ve olgular üzerindeki belirleyici güctindendir. Bilin-
diği gibi bu ideler, özgürli"i( eşitlik, kardeşlik ve adalettir.

Bu bağlamda özellikle Hobbes, Locke, Montesquieu, Voltaire ve Rousseau gibi
filozofların bu konuyla ilgili temel kavramlarrnabir göz atmak yararlı olacaktır.

Çiinkü unutmamak gerekir ki, felsefede hiçbir düşiince önceki düşi.incelerderç hiçbir
problem de önceki problemlerden tamamen bağımsız olarak ele aluıamaz.

Bu düşünürlerin doğrudan devlet felsefesi, dolayh olarak da siyaset felsefesi

bağlamında söylediklerini kısaca anrmsayalım. Hobbes ana hatlarıyla devleti, insan-
lar arasurdaki egoist eğilimleri dengelemek için başvurdukları bir sözleşme olarak
nitelendirir. Locke, liberal devlet öğretisini özgürlük kavramryla temellendirir;
bireyleriır cuın ve mal hakkını korumak için devletin varolduğunu ileri sürer ve ilk
kez güçlerin (yürütme, yasama) ayrılığının gerekliliğini dile getirir. Kanıııılarııı Rtıhtı

adlı eserinde, adaletin insan doğasında varolduğu, ama insanların gereksinimlerine
göre farklılaştığını ileri süren Montesquieu/ yargrnrn bağımsızlığını, erklerin ayrılığı
prensibinin üçi.incü ayağı olarak belirtir.

Fransrz Devrimini hazır|ayan bir diğer diişi.ınür olan j. J. Rousseau ise eşitsizlik
sorununu ele aldığı İıısnıılnr Arnsuıdaki Eşitsizliğiıı Kaynnğı zıe Tenıelleri Üzerinc Koııuş-

ııın ad|ı eserinde, doğa durumunda kendi kendisine yeten insanın mutluluğunu, bir
başkasınırı yardımına gereksinim duyduğu ve çiftçiliğe başladıS anda yitirdiğini, bu
tarihten sonıaysa insanlar arasındaki eşitliğin bozuldtığrınu ve mülkiyet kavramıy-
la birlikte hak ve haksızlığın ortaya çıktığını ileri süre,r. Ona göre doğal durumun
bozulmasr, ancak toplumsal bir sözleşmeyle kısmen iinlenebilir. Bunun en önemli
aracr ise eğitimdir.

Kısaca belirtügimiz bu düştinceler]e beslenen Fransrz Devriminin önemi, devrim
ideallerfuür 18. yüzyılAydınlanmasında olduğu kadar 19. ve2},yizyflda da yaşamın
her alanında belirleyici olmalarırıdan kayrıaklanmaktadır. Hobbes'un "insan insarırn

kurdudur" saptamasrnrn ortadan kalkmasnın biricik koşulu, söziınü ettiğimiz bu
ideleriıı, yani insaıım olmazsa olmazlarının gerçekleştirilmesi ve geliştirilmesidir. Bu
ideler, yaı-ıi özgürliik, eşitlik, adalet ı,e kardeşlik sadece yukarıda sözi.inü ettiğimiz
yakın geçmişimizle deği| yaşadığırnv, içinde bultınduğumuz zaır:.ar. dilimi ve ge-

leceğimiz için de siyasetiıı, hukukun ve etiğiıı olmazsa olmaz ideleridir.

Siyaset biliminden farkh olarak si,vaset felsefesl siyasalolduğu kadar (yani siyasal
iktidar ve onun eylemleri açısından) toplumsal bir olgu olan siyasetin temellendiril-
mesint, irdelenmesine yönelik bir di.işünme etkinliğidir. Siyaset biliminin hem çok
eskilere dayandığını hem de yeni bir bilim dalı olduğunu söyleyen Server Tanil'li'ye

|,
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66 FELsEFE sövı_eşiı_rni

göre siyaset biliminin konusu, siyasal olayları, olguları yani iktidarla ilgili olay ve

olguları nesnel olarak tanrmlamaktır.3

Siyaset kavramrnrn çift anlamlı bir kavram olduğunu düşünüyorum. Siyaset,

bir toplumda, bir toplulukta, siyasal bir örgütte (siyasal partiler) sadece belli bazı
siyasal öğretilere, doktrinlere dayanarak groi. kullanılmasıyla ilgili değildir; fakat
ayn|zarnanda bir topluluğun, kurum ve kuruluşların belli bazı kabul edilmiş ilke-
ler doğrulfusunda yönetimi ve yönlendirilmesiyle de ilgili bir kavramdır. Ömeğin
para politikamız, çalışanlarla ilgili politikamız, işgücü politikamız deyişlerinde
olduğu gibi.

Ama biraz daha derinlemesine baktığımızda, aslında bu iki farklı kullaruşın
tek bir noktada birleştiğini görmemiz gerekiyor. O nokta da toplumun, kurum ve
kuruluşların siyasi iktidann istek ve tercfüleri doğrultusunda birleştirilmesi.

Bir siyasal iktidann istek ve terci}ıleri temelinde sorgulamamız gerekery siyasal
iktidarın insanr, yaşamL doğayı, bilim ve teknolojiyi, sanah ve sanat yapıtlarıru da
içeren ti.im düşünce dünyasırıı, kültiiü insanlık tarihiyle birlikte kendi geçmişini,
ileriye dönük hedeflerinin neler olduğunu ve ttim burıları bir büti.in olarak nasıl al-

gıladığı ve değerlendirdiğidir. Bir başka deyişle felsefi antropolojinin insanrn varlık
koşulu, olmazsa olmaz koşulu olarak belirlediği antropolojik kategorilerin (ömeğin
eğitim, göriüş tarzı, tavır takınma, ideleştirme gibi) a)mr zamanda siyasal olgu ve
olayların belirleyici ve yönlendirici olduğunu nasıl algıladıg ve değerlendirdiğinin
de sorgulanması gerekir.

İşte tam bu noktada siyasetle etik arasrndaki ilişkinin kurulabildiğini görüyo-
ruz. Çiinkü hem yukarıda sözü geçen idelerin hem de antropolojik kategorilerin
arkasında değerlerin varolduğunu biliyoruz. Değerler, antropolojik kategorilerin
ve idelerin belirlediği tiim kararlard4 eylemlerde, ttim yapıp etmelerde belirleyici
özelliğini açığa çıkarır, krsacasr değerler arhk göri.inür olur, somutlaşır. İdelerin ve
antropolojik kategorilerin değerlerle olan ilişkisi karşılıklı bir belirleme ve belirlenme

şeklindedir. Bu ilişkinin net olmasının ve sonuçta değerlerin somutlaşmasının biricik
nedeni, bizim değerlerle ilgili bilgimizin açık ve net olmasıdrr. Bunun sağlanmadığı/
sağlanamadrğı ortamlard4 kişilerde siyaseÇ yalana dayalı bir oyunun adı olmaktan
öte bir değer taşıyamaz.

Şöyle bir soru sorabiliriz:Birey ve toplumun amaçlarınr gerçekleştirmesinin bir
aracı olarak siyaseti değerli kılanikılacak ölçüt nedia ne olmalıdır? Bu soruya benim
yanıtrm şudur: İdeler ve antropolojik kategoriler açısından neyi amaçlıyoruz; bunu
nasıl, ne şekilde yaşama geğrebiliyoruz; kısacası eylemlerimizde, yapıp etrnelerimZde
nasıl gerçekleştirebiliyoruz? (

1

3 S. Tani]ı|i, Dcııle t ue Denırıkrasi, İstanbul: Çağdaş Yayın|ar, 7996, s. 20.
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19. yuzyılda ve özellikle 20. yi.J.zyılda neoliberal poliükaların güç kazanmasr,
küreselleşmenin önce ekonomik bir kategoriykerç giderek yaşamın her alarunda
belir§ici olması, refah devleti arı.layışr, sosyal adaleti ön plana alan devlet arüayışıyla
ilgili tarhşmalar ve oluşturulan politikalar kadar, demokrasi, demokratikleşme ve
özgürleşmenin kazandığı önem göz öniine alındığınd4 aşağıda sayacağım idelerin
gerçekleşmesinin/gerçekleştirilmesinin aracı olarak siyaset ile etik arasındaki ilişki
somut bir şekilde ortaya çkar. Bu yolla siyaseti değerli kılan amaçlarrn neler olduğu
da gösterilmiş olur.

Burılar arasırıda adaletin, insan haklann:n, eşitligin ve özifulüğiin sağlanmasr, savaş

ve şiddetin yok edilmesi ve bunun koşullannın sağlanması, hiyerarşik di.izerılemelerin

ortadan kaldırılmasıyla ilişkilerinde eşitliğin ve kahlrma dayah demokratikleştirme
hukukunun üsti.inlügüniın gerçekleştirilmesi, gelir dağrhmındaki adaletsizliğin
giderilmesiyle yoksulluğun sona erdirilmesi, kendimize olduğu kadar başkalann4
başka şeylere ve doğaya karşı duyduğumuz sorumluluh tiim insarüar için yaşam
koşullarırun ve kalitesinin her açdan iyileştirilmesine vönelik düzenlemelerin hayata

geçirilmesi saplabilir.

Bir başka bağlamda da siyaseti değerli ya da değers2 kıılan şeyin ne olduğunu
sorabiliriz. Buna verilecek yarut şudur: Siyaseti değerli ya da değersiz kılan şey,
insan:n onun için bir amaç mı yoksa bir araç mı olduğuna bağhdır. İnsan, insan
olmak nedeniyle kendinde bir amaç mı? Yoksa ömeğin yüce bir güci.in, bir öznenin
ya da bir devletin, tekniffn, ekonominin bir aracı mı? Bu sorulara vereceğimiz ya-
rutlarrn, siyaseti değerli ya da değersiz kılacağı çok açıktır. Siyasetin etik bir temele
dayanmasının ya da dayanmamasrrun arılamı, insanın bir amaç ya da bir araç olarak
değerlendirilmesinde aranmalrdır.

Dikkat edilirse etikle siyaset arasındaki ilişkide daima "olması gerek" alaruna
vurgu yaphm. Oysa siyasetin içinde biz daima "o|an" ile "olmasr gerek" arasrrıdaki
gergirüiği yaşıyoruz. Bu gerginliğin olması gerekenin gerçekleştirilmesi yöniinde

çözülmesi, açık bir şekilde insanın insan olma sürecindeki ileri adımlara doğru yol
almamrza neden olacakhr.

19.ve20. yiirürlr. çok hızh değişimlerin, gelişmelerin yaşandığ bir çağ olduğunu
bı|iyoruz.Özellikle de bilim ve teknoloji a]arunda. Ama ayru zaITıandilimi eşitsizliğin,

şiddetin, her ttirlü köleliğin, ekonomik dengesizliklerin, adaletsizliğın, yoksulluğun,
doğanın geri döndürülemez bir şkilde tahrip edilmesinin de yüzpllandır. Hukuksal
ve siyasal dönüşümleri (kişiler ve toplumlar için) gerçekleştirecek ve geliştirecek bir
etik bilincini yeterince içselleştiremediSmizin de farkındayz.

Yaşadığrmız bu çağın açmazlarını unutturmak için körüklenen ti.iketim ve tek-
noloji çılguılrğr, her şeyiyle standardize edilmiş bir yaşam biçimi, insanın kendisini

t
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kolaylıkla kaybedebileceği devasa mekAnlar, her şeyin hatta insanın kendisinin iliş-
kileriniıı, gereksinimlerinin metalaştırıldığı bir durum içinde yaş|yoruz.

Kant'rrr dedigi gibi, şeylerin bir fiyatı vardır, insann ise değeri. İçinae yaşadıgrmız
dünya içirç bu gerçekten söz konusu mu? Yoksa insanrn kendisi onuru ve değeri de

dAhil her şeyin bir fiyab mı var?

Son olarak şunu söylemek istiyorum. Yaşadığım:.z zaman dilimi siyaset alanın-
da pek çok zıthkları içinde barındırıyor. Ömeğin insan hakları alanında, kadınların
özgürlüğii ve ırkçıhk karşıtı akımlardaki olumlu gelişmeler, buna karşın cinsiyeÇ

ehrik ve dinsel ayırımcılığın süregelmesi; eğitim alanında okur-yazarlrk oranrrun

yi.ikselmesi, bilgi birikimindeki olağanüstii ilerlemeler, kitap, sanat ve müziğin geniş

kitlelere yayılması ve küresel bilgi alışverişinde teknolojinin kolaylaştırıcr etkisi; ama

yine de futuculuğun ve her tür bağımlılığın hAlA varolmasr; demokrasi ve demok-
ratikleşmenin bir ide olarak benimsenmesine karşın otoriter rejimlerin varlığı ve
zamaı1 zamarr bunlara verilen destek; banş çığhkları atarken silahlanmarun ve bu
tiir iiretimin devam etmesi gibi.

İhsanlık bir yol ayrlmr karşısında gibi. Hangi yol siyasetimizi değerli kılacak?
Hangi yol siyasetiry insanrrı değerinin ve insanın sadece ve daima bir amaç olarak

değerlendirilmesinin/gerçekleştirilmesinin bir aracı olduğunu gösterecek?

Bütiin bu söylediklerimu göz öniinde bulundurulduğunda siyasetin etik temele

dayanmasınırı ve bu nedenle değer taşımaslnln biricik koşulu, belirttigimiz ideleri ve

kategorileri amaç edinmenin sosyo-ekonomik, kültürel politikalann oluşturulmasının
ve yaşama geçirilmesinin olanaklarını bireye ve topluma sunmakhr.
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