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DÜŞÜNCE DÜNYASINDA TÜRKİZ 
Ulusal Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi 

 
Düşünce Dünyasında Türkiz, Türk Akademisi Siyasî Sosyal Stratejik Araştırmalar 
Vakfı (TASAV) tarafından hazırlanıp Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak 
üzere yılda üç kez yayınlanan hakemli bir dergidir. Dergimiz, Google Scholar ve 
SOBİAD tarafından taranmaktadır.   
Düşünce Dünyasında Türkiz, bilimsel danışman kurulunda ve yayın kurulunda 
bulundurduğu farklı disiplinlere mensup akademisyenler ile bilimsel nitelik ve 
yenilikten ödün vermeyen saygın bir akademik dergi olarak İngilizce ve Türkçe 
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mesine, mevcut politikaların bilimsel veriler ışığında tahlil edilerek geliştiril-
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gun görülmesi hâlinde telif ücretleri yazarına ödenmek kaydıyla basılı ve elekt-
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EDİTÖRÜN NOTU 

 
Değerli okurlar, 
Bu sayımız “siyasî etik” konusuna odaklanmaktadır. Siyaset ve yö-

netim ile ilgili literatürde bilhassa son 30 yılda daha fazla gündeme 
gelen şeffaflık ve hesap verebilirlik gibi kavramlar esasen doğruluk ve 
adalet gibi daha eski ve temel ilkelerden kaynaklanmaktadır. Günü-
müzde yöneten-yönetilen ilişkisinin karmaşıklaşması, siyasetin doğa-
sında meydana gelen değişiklikler, insana dair her türlü mesele ve ih-
tiyacın çeşitlenmesi bu kavramların yeniden ve başka kelimelerle ha-
tırlanmasını ve/veya altının çizilmesini gerekli kılmıştır. 

Siyasî etiğin içinde inanç, kültür ve norm unsurları vardır. Siyasî 
etik, sadece yönetenlerle bu cümleden devletle ilgili, sadece yönetime 
talip olan siyasal parti ve teşkilâtlarla ilgili değil siyasal sistemlerdeki 
birey/seçmen, kamuoyu, baskı grupları, sivil toplum kuruluşları ve 
medya gibi tüm bileşenlerle ilgili bir kavramdır. Siyasal sistem içindeki 
unsurların, adalet, saygı, kamu yararı, şeffaflık, hesap verebilirlik, et-
kinlik, dürüstlük gibi ilkelerle hareket etmeleri, moda hâle gelmiş ifa-
deyle ‘optimum’a ulaşmak için gereklidir. Bununla birlikte, günü-
müzde siyaset gerek gelişmiş ülkelerde gerekse iktisaden veya sosyal 
olarak geri kalmış ülkelerde adeta kaotik bir hâl almıştır. Bir benzetme 
yapılacak olursa, trafik uyarı levhalarının olduğu ancak bunlara pek 
az dikkat edildiği, çok kalabalık bir kavşaktaki araçların birbirlerine 
bazen çarparak bazen kılpayı kurtararak ilerledikleri keşmekeşi an-
dırmaktadır. Bu hâliyle de, etik kolaylıkla arka plana atılabilen, gör-
mezden gelinebilen bir olguya dönüşmektedir. Hayatın tüm yönleriyle 
hızlanması belki bunda önemli bir etkendir. COVID 19 küresel salgını; 
insana, topluma ve ‘devlet’e önemli olan pek çok değeri hatırlatsa da 
sanki insanlık hoyratlığa kaldığı yerden devam etmeye kararlı gibi gö-
rünmektedir.  

Siyasî etik özel sayımızın sayı editörleri Prof. Dr. Nihat YILMAZ ve 
Arş. Gör. H. Bozkurt ÇELİK’tir. Siyaset bilimi alanında çalışmalarıyla 



8 Editörün Notu 

Düşünce Dünyasında Türkiz  
Yıl/Year: 13 ▪ Sayı/No: 61 ▪ Nisan/April 2022 

temayüz etmiş bu iki kıymetli akademisyen, toplumsal beklentiler ve 
bilimin kesiştiği noktada önemi her geçen gün daha iyi anlaşılan bu 
tema üzerinde çalışmak üzere çağrıda bulunmuşlar ve konuya ilişkin 
çalışmaları olan bilim insanlarının dergimize gönderdikleri makaleler 
üzerinde sabırla mesai harcamışlardır. 

Böylece siyasî etik konusunda önemli bir başvuru kaynağı olacağını 
düşündüğüm sayımız ortaya çıkmıştır. Bu vesileyle, başta dergimizin 
sahibi ve TASAV Başkanı Sayın İsmail Faruk AKSU olmak üzere, sayı 
editörlerimiz Prof. Dr. Nihat YILMAZ ve Arş. Gör. H. Bozkurt ÇELİK’e, 
çalışmalarıyla okurlarımızın ve konuyla ilgili akademisyenlerin istifa-
desini temin eden kıymetli bilim insanlarına, Yazı İşleri Müdürümüz 
Sayın Konur Alp KOÇAK’a, Yayın Kurulu ve Danışma Kurulu üyeleri-
mize, dergimizin tasarım ve basım işlerini gerçekleştiren kıymetli çalı-
şanlara şükranlarımı sunuyor, bir sonraki sayımızda buşuşmak üzere 
iyi okumalar diliyorum.  

 
Prof. Dr. Yalçın SARIKAYA 

Editör 
  



9 

Düşünce Dünyasında Türkiz  
Yıl/Year: 13 ▪ Sayı/No: 61 ▪ Nisan/April 2022 

SAYI EDİTÖRLERİNİN SUNUŞU 
 

Etik kavramı, muhtevası itibarı ile en genel hatlarıyla birey ve toplum 
yaşantısını düzenleyen ya da çoğunlukla düzenlemesi gerektiği vurgula-
nan bir değerler bütünü olarak ifade edilebilir. Antik Yunan’dan beri her 
dönem farklı düşünür, araştırmacı ya da bilim insanlarınca ele alınan, 
üzerine düşünülen ve yazılan bir kavram olarak etik, entelektüel faali-
yetlerin yanı sıra bizatihi hayatın içerisinde din, gelenek, kültür gibi ku-
rumlarca da sıklıkla atıf yapılan bir kavram olarak öne çıkmıştır. Bu 
noktada Türkçede ahlâk ile farklı anlamlar ihtiva etse de sıklıkla aynı 
anlamda kullanılan -ki bu sunuşta da aynı anlamda kullanılacaklardır- 
etik, ister seküler ister dinsel olsun ya da ister evrensel ister tikel kültürel 
olarak ele alınsın her halükârda geleneksel, modern ya da postmodern 
toplum yapıları fark etmeksizin hem birey hem de toplumu şekillendiren 
ve etkileyen ana gerçekliklerden birisidir.  

Hayata bu kadar dokunan ve belirleyici olan böylesi bir gerçeklik el-
bette farklı kategorilerde ele alınmakta ve farklı etiklerden söz edilmek-
tedir. Bu, iki açıdan açıklanabilir. Öncelikle etik kavramının normatifli-
ğinin yanında onu ifade eden ya da etmeye çalışan kişi açısından bazen 
zarurî çoğu zaman da tercihe bağlı sübjektifliği söz konusudur. Yani etik 
değerler tanımlanır ya da yorumlanırken sübjektif yargılarda bulunul-
ması olağan bir durumdur. Zaten bu değerlerin toplumsal kodlar şek-
linde oluşumundaki normatiflik de bir anlamda verilidir. Dolayısıyla etik 
doğası gereği normatif, ele alınışında da ekseriyetle sübjektiftir. İkinci 
durum ise, hayatın farklı alanlarına dair farklı etik anlayışları yaratımı-
dır. Yani insana dair farklı alanlarda farklı etik disiplinler vücuda gel-
mektedir. İş etiği, yönetim etiği, mesleki etik, gibi pek çok farklı alana 
dair etik anlayışlar mevcuttur.  

Düşünce Dünyasında Türkiz’in bu sayısında üzerine eğileceğimiz 
etik ise siyasî etiktir. Yine Antik Yunan’dan 21. yüzyıla değin politikada 
etik anlayışın nasıl olması gerektiğine dair pek çok tartışma yaşanmış, 
pek çok farklı görüş öne sürülmüştür. Modern siyasetin etki alanının 
genişlemesi, yine modern demokrasilerin yaygınlaşması ve dolayısıyla 
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politikaya katılım anlamında da kitlelerin genişlemesi siyaset içerisin-
deki etik kaygı ve tartışmaları da beraberinde getirmiştir. Siyasetin fi-
nansmanı başta olmak üzere felsefî, hukukî ve bürokratik pek çok an-
lamda ayrı ayrı etik anlayışlara ve bireyin ya da topluluğun hak ihlal-
lerini ya da haksız kazançlarını önleyecek etik kodlar belirlenmesine 
ihtiyaç vardır. Bu noktada her toplumun kendi kültür, gelenek ve me-
deniyet anlayışı çerçevesinde bazı temel etik kodları ön plana çıkar-
ması -ki aslında bu kodlar zaten vardır fakat öncelenmesi ve belirleyi-
ciliklerinin artırılması gerektiği kastedilmektedir- ve bunlara uygun 
bir yönetim ve siyaset anlayışı benimseyerek toplumsal yaşamı bu min-
valde düzenlemesi icap etmektedir.  

Nihat Yılmaz tarafından kaleme alınan “Siyasî Etiğin Önemi Üze-
rine Bir Değerlendirme” adlı metinde yazar, siyasî etiğe dair kavram-
sal bir inceleme yapmakla birlikte 21. yüzyıldan örneklerle de birlikte 
siyaset kurumunda etiğin önemine dair tespitlerde bulunmakta ve 
öneriler getirmektedir. Hem aktüel siyasette hem de siyasetin teorisi 
yazılırken göz önünde bulundurulması gereken etik kodların belirlen-
mesi ve benimsenmesinin önemine değinen yazar, bir anlamda konu-
nun hayatiyetini ortaya koymaktadır.  

Merve Bahadır ve Nihat Yılmaz tarafından kaleme alınan “Siyaset 
ve Etik Kuramlar İlintisi Üzerine Bir Değerlendirme” başlıklı metin, 
ehemmiyeti devamlı vurgulanan etik kodların belirlenmesine dair bir 
teorik çerçeve çizmektedir. Metin, siyasî etiğin ne olduğuna dair litera-
türdeki tartışmalara yer vermekle birlikte daha geniş perspektifte etik 
kavramına dair oluşturulan kuramlar ile siyaset arasındaki ilişkiye 
dair değerlendirme ve tespitlerden bulunmaktadır. Bu kapsamda ayrı 
ayrı teleolojik, deontolojik ve erdem etiği kuramlarını ayrı ayrı ana 
hatlarıyla açıklamakta ve bunların yine ayrı ayrı siyaset kavramı ile 
ilişkisini ele almaktadır. Teorik bir açıklama olmasının yanı sıra siya-
sal alan ile ilişkisine dair de önemli tespitler içeren metin her iki yö-
nüyle de ön plana çıkmaktadır. 

Alper Özmen’in “Siyasette Etiğin İmkânına Yönelik Bir Tartışma” 
başlıklı yazısı da etik kavramına yönelik teorik tartışmaları farklı bir 
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perspektifle ele almakla beraber sonrasında özellikle siyasette etik dı-
şılık ve siyasî yozlaşma meselesine eğilmektedir. Siyasî yozlaşmanın ne 
şekilde tezahür edebileceğine dair örneklere yer verilen metinde ayrıca 
siyaset ve etik kavramlarının ne şekilde yan yana getirileceği ve siyaset 
yapılırken etik kuralların hangi kıstaslarla belirleneceği ve nasıl uygu-
lanacağına dair de bir tartışmada bulunulmaktadır. Yazar, hem siya-
sette hem de spesifik olarak yönetim alanında temel etik değerlerin be-
lirlenmesi ve benimsetilmesi süreçlerine dair hem yurt dışındaki çalış-
malardan hem de yurt içinden örnekler vererek çalışmayı tamamla-
maktadır.  

Satuk Buğra Çetinkaya, “Antik Yunan’dan Aydınlanmaya Batı Dü-
şünce Tarihinde Siyasî Etik” başlıklı yazısında, siyasî etik tartışmaları-
nın tarihî sürecine yer vermektedir. İlk iki yazıdaki teorik arka plan ve 
önerilerin üzerine siyasette etik tartışmalarının tarihî süreçte özellikle 
de felsefe alanında ne şekilde tartışıldığı ve ne tür sonuçlara varıldı-
ğına dair iyi bir özet sunmaktadır. Siyasî etiğe dair Antik Yunan’daki 
tartışmalar ile başlayan Çetinkaya; Sokrates, Aristippos, Platon ve 
Aristoteles gibi dönem filozoflarının siyaset ve etik meselesine dair gö-
rüşlerine yer vermekte ve bu köklere dair bir tartışma sunmaktadır. 
Ardından Roma dönemi filozoflarından Aziz Agustinus’tan, Spinoza’ya 
uzanan geniş bir tarihî süreçte Aquinomlu Thomas, Thomas Hobbes, 
Machiavelli ve Bodin gibi düşünürlerin bu konuya dair ya da ilişkili ola-
rak ifade ettikleri temel görüşlerin neler olduğunu, benzerliklerini ve 
ayrıştıkları noktaları kısacası bu husustaki felsefi literatürü ifade et-
mektedir. Daha sonra da Hume’dan Kant’a kadar olan süreci ele alan 
Çetinkaya, bir anlamda siyasî etiğe dair tartışmaları bir kategorizas-
yona tâbi tutarak farklı dönemlerdeki felsefî görüşleri kendi dönem ve 
benzeştikleri anlayışlar ekseninde değerlendirmektedir. Hume, John 
Stuart Mill, Rousseau ve Kant’ın görüşlerine de detaylıca yer vermekte 
ve siyasî etiğin aslında Antik Yunan’dan Aydınlanma felsefesine değin 
tartışılmasının sürekliliğine ve konunun önemine dikkat çekerek felsefî 
bir altyapı sunmaktadır.  

Nuri Baltacı, “Ekonomik İnsan ve Ekonominin Siyaseti: İktisadın 
Ahlâkı ve Siyaset İlişkisi” başlıklı metninde siyasette etiğin en önemli 



12  Nihat YILMAZ & Bozkurt ÇELİK 

Düşünce Dünyasında Türkiz  
Yıl/Year: 13 ▪ Sayı/No: 61 ▪ Nisan/April 2022 

alanlarından birini teşkil eden ekonomiye dair, siyasetin ekonomisinin 
yönetiminde ve bu ekonominin meydana gelişindeki etik meselelere 
dikkat çekmekte, siyasetin ekonomisinin nasıl etik ilkeler ekseninde yü-
rütülebileceğine dair literatüre yer vermekte ve bu hususu detaylı bir 
biçimde tartışmaktadır. Bunu yaparken de öncelikle iktisat ile politik 
iktisadı birbirinden ayırmakta ve iktisat teorisi içerisinde iktisat poli-
tikasının yerine dair bilgiler vermektedir. Konuyu ekonomik insan ve 
piyasa kavramları kadar temel noktadan ele almakta ve ardından eko-
nomik insan ile siyaset ilişkisini değerlendirmektedir. Bunu yaparken 
ayrıca yalnızca ekonomik insan kavramsallaştırması ile değil topye-
kûn ekonominin belirleyiciliği ile siyasetin ve siyasetin ekonomisinin 
önemine dair görüşler de aktardığını hatırlatmakta fayda vardır. Siya-
setin tercih edeceği siyasî yaklaşımlar ve ekonomiyi ne şekilde etkile-
diği konularına da eğinilen metin; ekonomi-siyaset-etik üçgenini ele 
almaktadır.  

Düşünce Dünyasında Türkiz’in “Siyasî Etik” temalı bu sayısında ya-
yınlanmaya kabul edilen bu makaleler seçilirken konunun öncelikle 
felsefî, ardından da siyasî, idarî, iktisadî ve hukukî boyutlarını ele ala-
cak açıklayıcı yazılar olmasına bilhassa ihtimam gösterilmiştir. El-
bette siyasî etik daha pek çok farklı disiplin ile ilişkili olarak da ele alı-
nabilir fakat hem Türkiye siyaseti hem de dünyanın diğer ülkelerindeki 
siyasal hayatta bir etik anlayışın tartışılması ve oluşturulmasında fel-
sefe, siyaset bilimi, yönetim-bürokrasi, ekonomi ve nihayetinde hukuk 
en temel ve elzem hususlar olarak görülmüş ve bu alanlardaki hem li-
teratürde yer alan kıymetli bilgileri aktarmaya ve yorumlamaya hem 
de siyasette etiğin yerleştirilmesi için özgün yorumlara yer verilen me-
tinler yayınlanmasına dikkat edilmiştir. Bu önemli ve ehemmiyeti de 
her geçen gün daha da artan hususta bu tematik sayıya katkı sunan 
tüm değerli yazarlara teşekkürü bir borç biliyor ve derginin literatüre 
önemli bir katkı sunacağını düşünerek okurun dikkatine sunuyoruz.  

 
Prof. Dr. Nihat YILMAZ 

Arş. Gör. H. Bozkurt ÇELİK 
Sayı Editörleri 



13 

Düşünce Dünyasında Türkiz  
Yıl/Year: 13 ▪ Sayı/No: 61 ▪ Nisan/April 2022 

 
 

SİYASÎ ETİĞİN ÖNEMİ ÜZERİNE BİR  
DEĞERLENDİRME 

 
An Assessment on the Importance of Political Ethics 

 
 

Nihat YILMAZ 
Prof. Dr.; Gümüşhane Üniv., Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 

nihatts@gumushane.edu.tr 
 
 
 

Özet 
Birey ve toplumun yaşamını düzenleyen en önemli hususlardan biri 
olan etik kavramı elbette siyasetin de ana öznelerinden biri olmalı-
dır. Etik siyasetin nasıl yapılacağı meselesi Antik Yunan’dan günü-
müze tartışılmaya devam eden bir konudur. Farklı tanımları itiba-
riyle siyasetin kendine has bir etik anlayışa sahip olması da elbette 
topluma göre değişir. Çünkü her toplumun kendine özgü etik kodları 
vardır. Bazı etik kodlar evrensel olsa da her toplumun öncelik verdiği 
kodlar farklıdır. Dolayısıyla siyasetin hem daha işlevsel hem de daha 
insan odaklı olmasının yolu siyasî etiğin sağlıklı olmasından geçer. 
Bu çalışmada siyasî etik üzerine kavramsal bir değerlendirme yapı-
lacaktır. Farklı etik anlayışlara dair teorik bir değerlendirme yapıla-
rak konunun kavramsal çerçevesi tartışılacak ve siyasî etik denilince 
kast edilen hususlar aydınlatılmaya çalışılacaktır. Asıl odak noktası 
da siyasî etiğin neden önemli olduğu meselesini 21. yüzyıldan örnek-
ler de kullanılarak açıklamaktır.  
Anahtar Kelimeler: Siyaset, Etik, Siyasî Etik 
 

Abstract 
The concept of ethics, which is one of the most important issues regu-
lating the life of the individual and society, should of course be one of 
the main subjects of politics. The issue of how to make ethical politics 
is a subject that has been discussed since Ancient Greece. The fact that 
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politics has a unique ethical understanding due to its different defini-
tions, of course, varies according to the society. Because every society 
has its own ethical codes. Although some ethical codes are universal, 
the codes that each society prioritizes are different. Therefore, the way 
to make politics both more functional and more people-oriented is 
through a healthy political ethics. In this study, a conceptual evaluation 
will be made on political ethics. By making a theoretical evaluation of 
different ethical understandings, the conceptual framework of the sub-
ject will be discussed and the issues that are meant by political ethics 
will be tried to be clarified. The main focus is to explain why political 
ethics is important, using examples from the 21st century. 
Keywords: Politics, Ethics, Political Ethics 

 

 
 

Giriş 
Son yıllarda etik ve ahlâk gibi kavramların siyaset gündemi üzerin-
deki etkisi giderek artmaktadır. Öyle ki içinde bulunulan yüzyılda 
etik kavramına atıfta bulunma moda haline gelmiştir. Bu kavramın 
kullanımının bu derece yaygınlaşmasında bilim ve teknoloji öncülü-
ğünde gerçekleştirilen ekonomik ilerlemelerin beklenenin aksine in-
sanlığa esenlik ve mutluluk getirmemesi hatta acı tecrübeler yaşat-
masının önemli bir etkisi vardır. Siyasal ve ekonomik sıkıntıların ba-
şat olduğu bir dönemde, kalkınma ve büyümenin temel öncelik ol-
ması etik duyarlılığın ve insanî değerlerin ıskalanmasına neden ol-
maktadır. Bu da dünyadaki birtakım insanî krizlerin sayısını arttır-
maktadır. Toplumu yönetme konumunda olan siyasetçilerin etik 
kaygılarının zayıflaması ya da kaybolmasının bu tür neticelerin oluş-
masını sağladığına ilişkin söylemlerde meydana gelen artış ise du-
rumu daha vahim bir hale dönüştürmektedir. Siyasette ahlâk için ge-
rekli olan zeminin kaybolması genel anlamda ahlâk güdüsünü orta-
dan kaldıran bir etki değildir.  Sadece o zeminde ahlâkî gelişim sağ-
lanamayabilir. Bu durum doğru, âdil ahlâkî ilkelerin olmadığını 
göstermez. Fakat ahlâkî güdülerden yoksun bir siyaset kurumunun 
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olumsuzluklardan kurtulması oldukça zordur. Bu olumsuzluklar-
dan ancak eksik yönü olan etiği güçlendirmesi ile gerçekleştirebilir.  

Siyasetin eksikliklerini giderecek siyasal tedbirlerden söz edil-
meye başlandığında etik kavramının adı eskiye nazaran daha fazla 
anılmaktadır. Siyasetin olumsuz imajını düzeltmek amacıyla alınan 
siyasal önlemlerin en önemlilerinden biri şüphesiz birçok ülkede 
sayısında ciddi artışların meydana geldiği Etik Kurulları’dır. Dünya 
genelinde etik kurullarının sayısında meydana gelen artış ile bir-
likte siyasetin etik sıkıntılarını çözüm önerileri getirmek amacıyla 
birçok ulusal ve uluslararası kongreler ve konferansların sayısında 
da ciddi bir artış görünmektedir.  Etik tartışmaların dünya genelin-
deki bu yükselişi ilk kez gerçekleşmiş bir durum değildir. Dinin 
daha etkin bir kurum olduğu Ortaçağ etik tartışmaların en yoğun 
olduğu dönemlerden biridir. Ortaçağ öncesinde Antik Yunan döne-
minde de siyasî etiğe ilişkin tartışmalar söz konusudur. Kısacası eti-
ğin siyasal bağlamda tartışılması bazı dönemler yoğun olmakla bir-
likte her daim süreklilik arz etmiş bir durumdur. Birbirleri ile yakın 
ilişki içinde olan etik ve siyaset kavramlarının günümüze kadar sü-
rekli olarak her siyasî etik tartışmasında yer alması, her iki kav-
rama insanların ihtiyaç duyduklarının önemli bir göstergesidir. 

Siyasette etiğe ihtiyaç duyulmasının önemli nedenlerinden biri si-
yaset kurumuna ve siyasetçilere duyulan güven eksikliğidir. Siyaset-
çilerin kendi menfaatlerini kamu yararından daha üstün gördükle-
rine ilişkin insanlarda oluşan algı ise bu güvensizliği tetiklemektedir. 
Bu olumsuz algıların giderilebilmesi için etik kavramının işlevsel ola-
rak siyasette daha fazla yer alması gerekmektedir. Bu amaçla çalış-
mada, öncelikle konunun temel kavramı olan siyasî etik ele alınmak-
tadır. Daha sonra siyasî etiğin amaç etiği, kurumsal etik ve davranış 
etiği gibi üç farklı görünümü üzerinde durulmaktadır. Son olarak da 
çalışmanın ana konusunu teşkil eden siyasette etiğin neden önemli 
olduğuna ilişkin bilgilere değinilmektedir. Çalışma, etik siyasetin 
önemini ve siyasette etik için neler yapılması gerektiğine ilişkin dü-
zenli bilgiler sunmayı amaçlamaktadır. 
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Siyasî Etik Kavramı 
‘‘Siyasî Etik’’ devletin etik sorumluluğu ile ilgilenen temel bir kav-
ramdır. Özellikle adalet, toplumdaki devletin temel rolleri, daya-
nışma ve yardımlaşma, kalkınma desteği, devlet şekilleri, vergi poli-
tikaları ya da siyasetçilerin bütünlüğü gibi konular siyasî etiğin ilgi-
lendiği alanlardır.  Yani siyasî etik, siyasetin tüm bu alanlarının etik 
yönlerinin araştırılması ve değerlendirilmesidir. Siyaset kurumunun 
adalet, özgürlük ve barış gibi temel değerleri benimsemesinde siyasî 
etiğin önemli bir yönü olan etik düşüncelerin önemi yadsınamaz. Fa-
kat pratik siyasal hayata bakıldığında etiğin temel ilkelerinin genel-
likle gerçekçi siyaseti takip edemediği görünmektedir. Bu durumun 
oluşmasında etiğin normatif bir bilim olması ve siyaset gibi uygula-
malı, pratik bir bilim olmamasının etkisi büyüktür. Ancak etiğin uy-
gulamalı bir bilim olmaması onun pratik hayata bir etkisinin olma-
dığı anlamına gelmez. Siyaset aracılığıyla etik kendisini toplumda 
hissettirebilir. Bu nedenle hem siyaset hem etik kavramları birbirleri 
için gerekli iki önemli kavramdır. Siyaset kurumunda etik prensiple-
rin, faziletlerin ve normların olup olmadığının ve bunların siyasetin 
içine nasıl dahil edilebileceğinin araştırılması noktasında siyasî etik 
önemli bir işlev görmektedir. Birbirleri için son derece gerekli etik 
ve siyaset kavramı her ikisi bir araya geldiğinde insanların arzuladığı 
iyi yaşam koşulların oluşmasını sağlayabilirler. Fakat insanlardaki 
iktidar ve güç hırsı bazen her iki alanında kötüye kullanılmasına se-
bep olabilmektedir. Kısacası, araç olarak bu kavramların hangi amaç-
lar doğrultusunda kullanıldığı önemli bir hal almaktadır.   

Etik ile siyaset arasında yakın bir ilişki bulunmasına rağmen bazı 
farklılıklar da söz konusudur. En önemli farklardan biri etiğin birey-
sel yararı, siyasetin ise kamusal yararı daha üstün görmesidir. Birey-
sel yarar olmadan kamu yararının elde edilmesi zor olduğu gibi, ben-
zer şekilde kamu yararı olmadan da bireysel yarar sağlama oldukça 
güçtür. Bu nedenle de siyaset, hem kamusal yararda hem de vatan-
daşların bireysel yararlarında iyileştirmeler meydana getirerek va-
tandaşlara daha iyi yaşam koşulları sağlayacak ideal bir refah devleti 
kurmayı amaç edinmelidir.  Dolayısıyla hem bireysel yararın hem de 
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kamu yararının birlikte geliştiği yerlerde başarılı ideal bir refah dev-
leti kurulabilir. Bu bağlamda ideal bir refah devletinin oluşturulma-
sında etik siyaset ya da siyasette etik önemli ön koşullardır.     

Etik ve siyaset tartışmalarının Antik Yunan dönemine kadar giden 
geçmişine bakıldığında günümüzdeki tartışmaların o dönemlerde de 
var olduğu görülmektedir. Etik ve siyaset ilişkisi üzerine günümüze 
kadar süregelen tartışmalarda düşünürler arasında ciddi görüş fark-
lılıkları bulunmaktadır. Örneğin Mahatma Gandhi siyaset ile ahlâk 
arasında mutlu bir evliliğin tesis edilmesinin gerekliliğini savunarak, 
yüksek standarda sahip bir siyasetin ahlâkî bir temele dayanmasının 
zorunluluğunu vurgulamaktadır. Ayrıca Gandhi ilkeden yoksun bir 
siyaseti dünyadaki yedi büyük günah arasına sokmaktadır. Bu yedi 
büyük günah şunlardır: Çalışmadan kazanılan servet, vicdan olmak-
sızın keyif, karakter olmaksızın bilgelik, ahlâk olmaksızın iş hayatı, 
insanlık olmaksızın bilim, fedakârlık olmaksızın ibadet ve ilke olmak-
sızın politika. Yani Gandhi ahlâkî ilkelerden yoksun bir siyasetin dün-
yadaki önemli yedi büyük günahtan birine neden olacağını savuna-
rak, ilkeli siyaseti önermektedir. Thomas Hobbes ve takipçilerine 
göre ise etik olma devlet tarafından insanlara empoze edilen bir du-
rumdur, bu nedenle de etik siyasetin sadece bir kolu olabilir. Bu gö-
rüş farklılıklarına rağmen kesin olan bir şey vardır o da etik ve siya-
setin bir karşılıklı bağımlılık içinde olduğudur.  

Siyasî etik konusunda Max Weber, ‘‘Meslek Olarak Siyaset’’ adlı 
eserinde önemli konulara değinmektedir. Etik kavramını inanç ve 
sorumluluk etiği olmak üzere ikiye ayıran Weber sorumluluk etiği-
nin inanç etiğinden farklı olarak siyasî etik anlamına geldiğini ifade 
etmektedir. İnanç etiğinde siyasetçi gerçekleştirmiş olduğu davra-
nışlar neticesinde bir sorumluluk üstlenmez. ‘‘Hristiyan doğru hare-
ket eder ve sonuçları Tanrı’ya bırakır’’ anlayışı inanç etiğinin temel 
kaidesidir. Sorumluluk etiğine göre ise siyasetçi eylemlerinin sonuç-
larına katlanmak zorundadır. Siyasetçi eylemlerinin sonuçlarından 
sorumlu tutulacak olmasından dolayı alacağı kararların sonuçlarını 
önceden kestirebilmelidir. Weber birbirlerinden farklı anlamlar ta-
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şısalar da inanç etiği ve sorumluluk etiği birbirini tamamlayan bütü-
nün önemli iki parçasıdırlar. Siyasetçi inanç ve sorumluluk etiğinin 
birleşmesi ile ideal ahlâk anlayışını kavuşabilir.  Dolayısıyla siyaset-
çinin etik bir siyaset icra edebilmesi için inanç ve sorumluluk etiğini 
birbiriyle bağdaştırması gerekmektedir.   

Siyaset biliminde etik siyaset ilişkisi ile ilgili farklı bakış açılarına 
sahip iki önemli düşünür Platon ve Machiavelli’dir. Platon yönetici-
lerin kim ve nasıl olması gerektiğine ilişkin fikirler ve nasihatler öne 
sürerek olması gereken hakkında bilgi vermektedir. Machiavelli ise 
başarılı yöneticilerin ve siyasetçilerin nasıl başarılı olduklarını var 
olan durumlarını inceleyerek araştırmaktadır. Machiavelli’ye göre 
siyasette başarı etik kaygılarla, ahlâkî duyarlılıklarla pek bağdaşma-
maktadır.  Ayrıca Machiavelli egemenin iradesinin yasa niteliğinde 
olduğunu ve bu iradeye itaatin gerekli olduğunu vurgulamaktadır. 
Bu itaatin sağlanması ve insanların kendilerinin bir iktidar tarafın-
dan korunması için her ne pahasına olursa olsun egemenin güç uy-
gulaması zorunludur. Bu nedenle egemenin güç uygularken etik ku-
rallara uygun hareket etme zorunluluğu yoktur.  Ona göre siyasî ba-
şarı için amaç araçları meşru kılmaktadır. Ahlâkın toplum için önem 
taşıdığını vurgulamakla birlikte siyasette siyasetçilerin başarılı ol-
masında ahlâkı uygun görmemektedir.  Bundan ötürü Machiavelli si-
yaseti kendine özgü tabiatı kapsamında değerlendirerek onun ahlâkî 
değerlendirmelerden bağımsız bir şekilde açıklama çalıştığı söylene-
bilir.  Öyle ki Machiavelli Hükümdar eserinin ‘‘Zorbalıkla Hükümdar-
lığa Yükselenler’’ adlı VIII. bölümünde şöyle demektedir: ‘‘Vatadaşla-
rını öldürmenin, arkadaşlarına ihanet etmenin, sadakatsiz, merha-
metsiz, dinsiz olmanın erdem olduğu söylenemez. Bunlarla iktidar 
kazanabilirsiniz ama şan ve şeref elde edemezsiniz.’’ Dolayısıyla si-
yasetin etik ile hiçbir bağlantısının olması gerekmez. Burada siyaset 
açısından önemli olan başarıdır. Makyavelizm düşünce sisteminde 
‘‘Başarıya ulaştıran her yol mübahtır’’ anlayışı önemli bir yer tutma-
sından ötürü ahlâkî değerler ile siyaset yapmak güçleşmektedir.  

Siyaset etik ilişkilerinde Makyavelizmin görüşünün neredeyse 
tam karşıtı düşünceyi savunan filozof Platon’dur. Platon’un idealist 
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yaklaşımına göre siyaset ahlâka feda edilmiştir. Onun idealişt yakla-
şımı evrensel ve mutlak ahlâkî değerleri (idealar) öngörmektedir. 
Devletin temel amacı da evrensel ve mutlak olan bu ahlâkî değerleri 
ve erdemleri toplumsal yaşama geçirerek tüm yurttaşları ahlâklı ya-
şama yönlendirmedir. Ahlâklı bir toplumsal yaşam için ise ‘‘adalet’’ 
en önemli ülküdür. Ona göre adalet devletin olduğu kadar tek tek bi-
reylerin de temel erdemidir.  Bu temel erdemi sağlayacak olan dev-
letin kendisinin sahip olduğu erdem tüm toplum tarafından benim-
senmekte midir? sorusunun cevabı önemlidir. Farklı etik ilkelere sa-
hip azınlıkların Platon’un bu evrensel etik ilkeleri içinde eritilmesi 
durumu söz konusu olabilmektedir. Burada devleti yönetenlerin sa-
hip olduğu etik anlayış topluma empoze edilebilir.   

İslâmî düşünürlerden Farabi’nin siyaset ve etik ilişkisi ile ilgili dü-
şünceleri de siyasî etik açısından oldukça değerli fikirlerdir. Farabi 
‘‘Medinet’ül Fazıla’’ adlı eserinde Antik Yunan düşüncesini İslami bir 
yaklaşımla bağdaştırarak ‘‘Emir, nübüvvet hırkasını kuşanmaya ehil 
biri olmalıydı’’ sözü ile emirin sıradan biri olamayacağı, sıra dışı, ne-
redeyse peygamberce birisi olması gerektiğini savunmaktadır. An-
cak Farabi bu talebin erişilmesi güç bir hayal olduğunun ve böyle bir 
toplum düzeninin hemen her zaman mümkün olmayacağını belirt-
mektedir. Farabi, siyasal iktidarı elde edenlerin peygambervari bir 
yönetim sergilemeleri gerektiğini önemle vurgulamaktadır. Bunun 
zor bir durum olmasına rağmen Farabi’ye göre bu amaç doğrultu-
sunda siyasal liderler çaba göstermelidirler.    

Diğer bir İslâmî düşünür olan İbn Tevmiye’ye göre ise iyi ve âdil 
bir siyasetin ‘‘emaneti ehline vermek’’ ve ‘‘adilane hükmetmek’’ gibi 
iki temel gereksinimi vardır. Siyasetin etik yönden başarılı olma-
sında önemli bir şart olan emaneti ehline vermekten kastedilen şey 
hem kamu yöneticiliğinin hem de kamu maliyesinin o işte yetenek-
leri en iyi olan kişilere verilmesidir. Adilane hükmetmek ise yapılan 
her türlü tasarrufta adaleti gözetmektir. Aynı şekilde İbn Tevmiye 
emaneti ehline veren ve adil olan ululemr’e (buyruk sahibi olanlar) 
itaatin gerekli olduğunu belirtmektedir. Ancak Allah’a isyanın söz 
konusu olduğu yerlerde hiçbir mahluka itaat edilemeyeceğini de 
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vurgulamaktadır.  Kısacası İbn Tevmiye’ye göre Allah’a isyanın olma-
dığı, emanetin ehline verildiği ve adil bir yönetimin sergilendiği siya-
sal iktidarlar başarılı yönetimlerdir ve halklar da bunlara itaatle mü-
kelleftirler.  

Bu düşünürlerin dışında hem Batı hem de İslâm siyasal düşünce-
sinde siyasî etik konusunda eserler veren başka düşünürlerde bu-
lunmaktadır. Ancak çalışmanın kapsamının çok fazla genişleyeceği 
düşüncesiyle çalışmada sadece bu düşünürlerin fikirlerine yer veril-
mektedir. 

Siyasî Etiğin Önemi 
Son yıllarda birçok ülkede siyasete karşı önemli ölçüde bir güven 
kaybı söz konusudur. Bu güven kaybı sadece hükümetlere karşı de-
ğil, aksine siyasal sistemin tüm eylemlerine karşı duyulan bir güven-
sizliği ifade etmektedir. Güven kaybının başlıca göstergeleri: seçim-
lere azalan oranda katılımın olması, siyasal partilere özellikle de par-
tilerin gençlik kuruluşlarına olan üyeliklerin giderek azalması, siya-
sal makamlardaki istihdamlar ile ilgili problemlerde meydana gelen 
artışlar, politikacıların itibar kaybı ve siyasetin kabiliyetine olan dü-
şük güvendir. Bunlar siyasetin temel toplumsal sorunları çözmede 
ona olan güvenin azalmasına neden olan başlıca faktörlerdir.  Yani 
siyasetteki kirlenmelerin, yolsuzlukların ve rant dağıtımındaki hak-
sızlıkların artış gösterdiği günümüzde, halkın siyaset kurumuna olan 
güveninde ve ilgisinde ciddi bir azalma meydana gelmiştir.  Siyasette 
güven kaybına olanak tanıyan tüm bu problemlerin üstesinden geli-
nebilmesinde şüphesiz siyasetin etik boyutunun geliştirilmesi gerek-
mektedir. Siyaset siyasî etik aracını kullanarak adil işleyen bir meka-
nizmaya kavuşturulduğunda ona karşı duyulan güvensizliğin azal-
ması sağlanabilir.   

Bugün birçok ülkenin siyasal kurumları ne politik ne de etik an-
lamda iktidar olma görevlerini tam olarak yerine getirememektedir-
ler. Siyasetin amaç ve araç ilişkisi ülkelerin siyasî etik yönünden ba-
şarılarının ne seviyede olduğunun önemli bir göstergesidir. Siyaset 
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etik açıdan değeri, hizmet ettiği amaca bağlı olarak değişkenlik gös-
terir. Bu duruma örnek olarak ülkelerin çelik üretimi verilebilir. Çe-
lik eğer okul ve hastane inşası gibi tamamen insanî amaçlar için kul-
lanıldığında etik açıdan uygun bir işlev gerçekleştirmiş olur. Ancak 
savaşlar için çeşitli silahların yapımında çelik üretiminden yararla-
nıldığında bu durumun etik bir yönünden söz edilemez. Bosna soy-
kırımında, Srebenitsa’da beş binden fazla Boşnağın korumalığını üst-
lenen Birleşmiş Milletler Hollanda askerlerinin bu Müslümanları 
Sırplara teslim etmeleri, Hocalı soykırımını yapan (1992) milis lideri 
Ermeni devlet başkanı tarafından devlet nişanıyla ödüllendirilmesi, 
Danimarka’da İslâm dininin peygamberini aşağılayan karikatürlerin 
yayınlanması vb. konular dünya siyasetinin etik açıdan durumunu 
gösteren önemli bazı örneklerdir. Tüm bu olumsuzlukların gideril-
mesi için küresel adalete ihtiyaç vardır. Küresel adaletin sağlanması 
için de küresel ahlâk standardı oluşturulmalıdır. Bu şekilde küresel 
ahlâk ve adalet sayesinde küresel bir barış sağlanabilir. Bu genel çer-
çeve içersinde her toplum kendi içinde küresel adaletini meydana 
getirmektedir.  Siyasette etik değerleri sadece kendi ülke vatandaş-
larına uygulamak siyasî bir etik davranış sergilendiğini göstermez. 
Ülkelerin siyasal iktidarları hem kendi iç siyasetlerinde hem de ulus-
lar arası siyasette etik değerleri savunmalıdırlar. Ülkelerin siyasal ik-
tidarlarına karşı etik yönden olumlu ya da olumsuz bir kanaatin oluş-
masında iktidarların ülkelerinin iç ve dış dinamiklerinde gösterdik-
leri davranışların önemli bir etkisi vardır. Dolayısıyla siyasal iktidar-
lar ülkelerin siyasî etik yönden imajlarını belirleyecek önemli bir si-
yasal güçtür. 

Siyasî etiğin görevi, etik açıdan meşru siyasî bir düzene (demok-
rasi gibi) itici bir güç olarak katkı sağlayacak işlev görmesidir. Siyasî 
etik, bireysel olarak vatandaşın demokrasi için değerli tutum ve dav-
ranışlarını önemseyerek bu davranışları teşvik etmeyi amaçlamalı-
dır. Bu sayede siyasî etiğin demokratik bir işlev icra edebilmesi daha 
kolaylaşacaktır. Bireysel olarak vatandaşlar siyasal sürece aktif bir 
şekilde katılarak kendi gelecekleri hakkında bilgi sahibi olmalıdırlar. 
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Bu bağlamda vatandaşlar bireysel olarak siyasal ve toplumsal geliş-
meler hakkında bilgilendirilmeli, kendi haklarının (seçmen hakları 
gibi) farkına varmaları sağlanmalı ve siyasal partiler, dernekler, 
farklı vatandaş grupları gibi sivil toplum örgütlerine angaje olmaları 
için çaba gösterilmelidir. Sivil toplum kuruluşlarına (STK) vatandaş-
ların angajmanı kısa süreli bir kişisel çıkar olarak anlaşılmamalıdır. 
Bu angajman vatandaşların uzun süre devam edecek ve iyice anlaşıl-
mış bir kişisel çıkarını kapsamaktadır. Örneğin vatandaşlarda çev-
reyi koruma bilincinin STK’lar aracılığıyla geliştirilmesi vatandaşla-
rın hem bu bilinci iyice anlamalarını hem de uzun süre bu çevre bi-
linci ekseninde hareket etmelerini sağlamaktadır.  

 Vatandaşların siyasî etiğe uygun demokratik değerlere sahip ola-
rak yetiştirilmelerinde STK’lar olumlu bir rol üstlenmelerine rağmen 
kendilerinin sivil toplum örgütlerine uyum sağlayabilmelerinin 
önünde bazı engeller söz konusu olabilir. Karşılaşabilecekleri en 
önemli engellerden biri birey kendi düşüncelerini bu STK’larda dile 
getirdiğinde ortaya çıkabilir. STK’ya yeni angaje olan bireyin düşün-
celeri bazı eski yöneticilerin reflekslerine neden olabilir. Bu tür zor-
lukların birey tarafından aşılabilmesi ancak güçlü bir angajman ile 
mümkün olabilir. Bundan dolayı genel anlamda STK’ların siyasî etiğe 
uygun olarak demokratik bir yapıya kavuşturulmaları gerekmekte-
dir. Aksi halde kendi içinde bir etik yapıya kavuşmayan sivil toplum 
örgütlerinin ve yöneticilerin davranışları ülkelerin hem sosyal hem 
de siyasal yapılarının etik bir hal almalarını yavaşlatan bir unsur ola-
rak ortaya çıkmaları durumu söz konusu olabilir. Dolayısıyla STK’lar 
etiğe uygun bir takım işlevleri önemsenmesi gerekmektedir.      

Siyasî etik siyasal görevi bulunanlardan özel bazı taleplerde bu-
lunmaktadır. Siyasetçilerin kamu çıkarlarına hizmeti gönüllü olarak 
tercih eden kamu çalışanlarıdır. Ancak ülkenin yönetim sisteminin 
tepesinde bulunan siyasetçilerin gönüllü olarak tercih ettikleri bu 
görev için gerekli olan belirli bir takım standartları yerine getirme-
leri gerekmektedir. Bu standartlar siyasetçilerin mesleklerinde daha 
etik davranışlar sergilemelerini sağlamaktadır. İlk olarak siyasetçi 
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modern toplumların karmaşık yönetim problemlerini çözecek pro-
fesyonel yeterliliği sağlamak için gayret göstermelidir. Bu durum 
medyadan yararlanarak belirli hedeflere kısa yoldan ulaşmadan 
daha önemli ve daha meşru bir yoldur.  İkinci olarak siyasetçiler ken-
dilerine siyaset yapma yetkisi veren seçmenlerine karşı sorumlu ol-
duklarından dolayı seçmene karşı samimi olmaları onlar için temel 
bir siyasal erdemdir. Siyasetçinin ulaşmak istediği hedefi, bu hedef 
doğrultusunda kullandığı araçlar ve başvurduğu yollar, baştan kabul 
ettiği temel etik değerlere karşı aykırılık teşkil etmemelidir. Temel 
değerlerden yoksun bir siyaset doğal olarak beraberinde keyfiliği ge-
tirmektedir. Bu noktada siyasetçi hem seçmen vatandaşlara hem de 
kendi vicdanına karşı bir sorumluluk hissetmelidir. Üçüncü olarak 
siyasetçi siyasî arenada meydana gelen tartışmalarda siyasî muhalif-
lerine karşı hakkaniyete uygun, adil bir şekilde davranmalıdır. De-
mokrasi bünyesinde uzlaşma aranmasını barındırmaktadır. Dolayı-
sıyla siyasî rakipler birbirlerinin düşmanları değillerdir. Siyasetçile-
rin adalet duygusuna sahip olmaları ve bu doğrultuda hareket etme-
leri gerekmektedir. Bu şekilde bir hareket siyasetçilere siyasî karar-
larında sadece kendilerinin güç elde etmelerine fayda sağlayanları 
düşünmeyi değil, bunun yanında küçük bir takım sosyal grupların 
menfaatlerinin de dikkate alınmasına yardımcı olmaktadır.  Siyaset-
çinin tüm bu standartları yerine getirmesi onun başarılı bir siyasetçi 
olduğunu gösterir mi? Bu sorunun cevabına hemen evet demek o ka-
dar da kolay değil.  

Siyasetçinin başarısını belirleyen en önemli faktör, maalesef onun 
çok iyi bir insan, ahlâklı, erdemli bir kişi olması değildir. Aksine onun 
iktidarı elde etmekte ve tutmakta gösterdiği maharet ve ustalık onun 
başarısını belirleyen önemli etkendir. ‘‘Siyasette hiç bir şey başarı 
kadar önemli değildir’’ sözü siyasette başarıdan daha önemli bir şe-
yin olmadığının önemli bir göstergesidir. Ancak bu durum siyasette 
başarı kazananların sadece ahlâksız ve kötü kimseler olduğu anla-
mına gelmez. Buradaki önemli nokta; siyasette başarı ile ahlâklı olma 
arasında doğrusal bir ilişkinin olmadığının vurgulanmasıdır. ‘‘Ahlâkî 
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amaçlara ahlâkî araçlar ile ulaşılır’’ prensip itibariyle doğru görün-
mekle birlikte bazı olaylarda olumsuz sonuçlar meydana getirebilir. 
Örneğin siyaset, ihtilal ve savaşlarda gayri meşru araçlar kullanan-
lara karşı daima meşru araçlarla cevap vermek olumsuz bir takım 
sonuçlara neden olabilir. Bu durum karşısında Alman sosyalistlerin-
den Ferdinand Lassalle devlet adamının başarıyı sağlayacak en az 
kötü olan aracı seçmesinin doğru olacağını söylemektedir. Siyasette 
insanlar genellikle iyi ve kötü arasında tercih yerine, kötü, daha kötü 
veya en az kötü arasında bir tercih yapmak zorunda kalmaktadırlar. 
Çünkü politikacının yaşayabileceği en büyük dram, yanlış hesap so-
nucu uğrayacağı başarısızlıktır.  Dolayısıyla siyasetçinin ahlâkî ilke-
leri benimsemesi ne kadar doğruysa, sürekli gayri meşru araçlarla 
bir saldırıya maruz kaldığında da en az kötü olan yöntemi tercih et-
mesi de onun başarısı açısından oldukça önemlidir. Buna rağmen si-
yasette doğru olan meşru araçlar ile meşru hedeflere ulaşmaktır.      

Siyasetçiler yaptıkları işlerinden ötürü etik bir temele ihtiyaç duy-
maktadır. Bu etik temel siyasetçilerin doğru yapmış oldukları tespit-
lerinin savunulmasına yardımcı olmaktadır. Siyaset insanları bağımlı 
kılabilen ve içinde süreklilik arz eden medyanın ve birtakım baskı 
kurma imkânlarının bulunduğu bir atölyedir. Elinde bu derece etkin 
araçlara sahip olan siyasetin doğal olarak siyasetçileri kendi istekleri 
yönünde ikna etmesi hiç de zor değildir. Bundan dolayı siyasetçiler 
bu ikna yöntemlerinden kurtulabilmek için yardıma ihtiyaç duyarlar. 
Bundan dolayı siyasetçilerin bu tür baskılara maruz kalmalarının ön-
lenebilmesi için öncelikle kendilerinin kamuoyuna deklere edilmiş 
bir ahlâk anlayışlarının olması, yoksa da kamuoyu aracılığıyla böyle 
bir ahlâk anlayışının talep edilmesinin de sağlanması gerekmektedir.  
Bu tür adımlar siyasetçiyi karar verirken bir takım baskılardan sıyrıl-
masını sağlayacak önemli gelişmelerdir. Siyasetçinin deklere ettiği 
ahlâk anlayışına aykırı bir davranış sergilemesinin toplumda bir tepki 
meydana getirebilir. Böylece siyasetçiye zorlama ile bir karar verdi-
rilmeye çalışıldığında bunun toplum tarafından nasıl karşılanacağı-
nın da hesaplanması gerekecektir. Ayrıca ülkelerin bu tür reformları 
onların demokrasi seviyelerinin yükselmesine de fayda sağlayabilir.   
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Ülkeler demokrasi kaliteleri sadece siyasetçilerin ahlâk anlayışla-
rının geliştirilmesi ile yükseltilemez. Demokrasi için açıklık ve şeffaf-
lık gibi vazgeçilmez iki temel prensip vardır. Bu bağlamda siyasal 
partilerin finans kaynaklarını kamuoyuna açık bir şekilde beyan et-
meleri bu prensiplerin ve aynı zamanda da siyasî etiğin doğal bir so-
nucudur. Bu beyanları sadece siyasal partiler değil aynı zamanda si-
yasetçilerin kendilerinin de parlamento dışı gelirlerini kamuoyuna 
duyurmaları gerekmektedir. Siyasal partiler ve siyasetçilerden kay-
naklanan etik sorunların yanı sıra seçim sistemi olarak liste usulü-
nün benimsenmiş olması da siyasî etik bağlamında bir takım prob-
lemlere neden olmaktadır. Liste usulünde seçilecek milletvekili 
adayı, seçmenlerin seçecekleri milletvekillerine duydukları güvene 
bakılarak değil, aksine parti içi hiziplere ve delege pazarlıklarına 
göre belirlenmiş olması bu sorunların başında gelmektedir. Doğal 
olarak bu durum liste milletvekillerini parti örgütüne bağımlı bir 
hale getiren bir gelişmedir.  Liste usulü ile parlamento da görev alan 
bir milletvekilinin parti örgütü dışında bir görüş dile getirmesi ol-
dukça zordur. Bunun nedeni, milletvekilinin tekrar seçilebilmesinin 
parti örgütünün tercihine bağlı olmasıdır.  

Halkın temsilcileri olan Milletvekilleri’nin etik davranış ilkelerine 
bağlı olarak bir takım faaliyetlerde bulunmaları gerekmektedir. Ay-
rıca seçilen bu parlamenterler herhangi bir vatandaştan daha yüksek 
etik standartlara sahip olmalıdır.  Helmut Schmidt’e göre milletvekil-
lerinin etik olarak hareket edebilmeleri için iki temel ilkeyi göz 
önünde bulundurmaları gerekmektedir. Birincisi: Bir karar verme-
den önce, ortada bir haksızlığın, yolsuzluğun ya da herhangi bir teh-
likenin olup olmadığının kontrol edilmesi ve eğer bir problem varsa 
bunun nasıl yok edileceğine ilişkin birtakım çözümleri düşünmesi 
gereklidir. Bu noktada da milletvekili kendisine şu soruyu daima sor-
malıdır: Görevimi hakkıyla yapıp etik değerlere uygun hareket ede-
bildim mi? İkincisi: Milletvekili parlamentoda alınacak olan bir karar 
da parti grubu disiplinine mi yoksa kendi vicdanına göre mi hareket 
etmelidir? Schmidt bu iki durum birbiriyle çelişiyorsa, oylama sıra-
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sında milletvekilinin vicdanına göre hareket etmesi gerektiğini sa-
vunmaktadır. Burada doğru olan her milletvekilinin parlamentodaki 
davranışlarının hesabını seçmenleri önünde vermesidir. Siyasî etik 
davranış bunu gerektirmektedir. Yani siyasette etik davranış dürüst-
lük, açıklık, görevlerin tam olarak yerine getirilmesi, adalet, tarafsız-
lık, hesap verebilirlik ve başkalarının haklarına saygı duyma gibi te-
mel birtakım etik ilkeleri içermektedir.  Siyasî yolsuzlukların önüne 
geçilebilmesi için bu etik ilkelere ihtiyaç duyulmaktadır.  

Siyaset’de etik anlamda meydana gelen çöküntünün giderilebil-
mesi için ayrıca ülkelerde toplumsal ahlâkın da geliştirilmesi gerek-
lidir. Bu noktada din adamlarına, yargıçlara ve öğretmenlere vb. 
önemli görevler düşmektedir.  Toplumdaki ahlâkî çöküntünün gide-
rilebilmesi noktasında ağırlıklarını koymaları gerekmektedir. Zayıf-
lara, hasta ve yoksullara, darda olanlara karşı merhametli olunması 
gerektiğini, her bir insanın onuruna hoşgörülü ve saygılı olmayı top-
lumun örnek kesimleri her bir bireye telkin etmelidirler.  Bireyin, tu-
tum ve eylemlerinde, kendisini yönlendiren, onun iyi bir insan ve 
sosyal ve siyasal açından da ahlâklı olmasını sağlayan şey onun ‘‘etik 
gelişmişlik’’ seviyesidir. Dolayısıyla bireylerin etik gelişmişlik sevi-
yelerinin yükseltilmesinde toplumun birçok kesimine önemli görev-
ler düşmektedir. 

Sonuç 
Siyaset, toplumda adaleti sağlayabilecek meşru güç kullanma teke-
line sahip önemli bir kurumdur. Güç kullanma hakkına sahip olan 
bir irade hem meşruiyete hem de güvene ihtiyaç duyar. Ancak gü-
nümüzde siyasete ve siyasetçilere duyulan güvenin genel olarak 
azaldığı görülmektedir. Bu güven bunalımının temel nedenlerinden 
biri siyasetçilerin toplumdaki tüm kesimlerin menfaatini düşün-
mek yerine kendi kişisel çıkarlarını düşündüklerine ilişkin yaygın-
laşan kanıdır. Bu durum hem siyaset kurumunu hem de siyasetçi-
leri yıpratan, onlara karşı bir güvensizliğe neden olan önemli fak-
törlerden biridir. 
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Siyasete ve siyasetçilere olan güvensizliğin giderilmesi ve güve-
nin arttırılması için bir takım çözüm önerileri öne sürülmelidir. Bu 
bağlamda öncelikle yapılması gereken etik alanında uzman kişiler-
den oluşan siyasete ve siyasetçilere danışma hizmeti verecek bir da-
nışma kurulunun ya da danışmanların bulundurulmasıdır. Siyasetçi-
lerin verdikleri kararların ne ölçüde etik kurallara uygun olup olma-
dığı ne hangi hallerde etik davranışların dışında hareket edilebile-
ceği (savaş, ihtilal) bu etik danışma kurulları tarafından kendilerine 
bildirilmelidir. Ancak burada danışma kurullarının etik prensipleri-
nin toplumun hassasiyetlere uygun olması önem taşıyan diğer bir 
husustur. Toplumun genel anlamda tüm kesimlerinin alınacak karar-
lara göstereceği refleksler değerlendirilerek bir karara varılmalıdır. 

 Etik ve ahlâkî bir siyasetin gerçekleştirilebilmesinde sadece siya-
set kurumunun ve siyasetçilerin etik ve ahlâkî davranması yetmez. 
Bunun dışında toplumda her bir bireye uyması gerekli etik kuralların 
neler olduğunun küçük yaşlardan itibaren sosyalleşme süreci ile bir-
likte öğretilmesi gerekmektedir. Bu sayede geleceğin siyasetçileri, 
hâkimleri, öğretmenleri ve yöneticileri temelden bir etik yaşam stan-
dardına kavuşmuş olacaktır. Günümüz ülkelerindeki siyaset kuru-
muna güvenin sağlanamamasının nedenlerinden biri bireylerin sos-
yalleşme süreci ile birlikte etik kurallar hakkında yeterince eğitile-
memiş olmalarıdır. Bazen bu eğitimsizlik ideolojik devletlerde ol-
duğu gibi bilinçli bir şekilde yapılabilir.  

Siyaset kurumundaki etik ihlallerin önüne geçilmesinde sadece 
sosyalleşme süreci ile verilen eğitim yeterli olmayabilir. Siyasetçile-
rin etik olmayan davranışlarda bulunmaya eğilimli oldukları düşü-
nülüyorsa bu noktada belki tüm sorunları çözebileceği düşünülmese 
de siyasetçilerin bu ihlallerinin önüne geçebilecek genel bir etik ya-
sası yapılmalıdır. Bu etik yasa toplumun temel değerleri ile çelişme-
yen her kesimin ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte olmalıdır. 
Yolsuzluk, rüşvet, gasp, hırsızlık vb. gibi her durum dünyanın her ye-
rinde hoş karşılanmayan davranışlardır. Bu tür davranışlarda bulu-
nan siyasetçilerin etik yasa bağlamında farklı bir takım yaptırımlara 
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tabi tutulmaları siyaset kurumunun daha etik hale gelmesini sağla-
yabilir.  

Tüm bunlar siyasete ve siyasetçilere güveni arttıracak bazı geliş-
melerdir. Ülkelerin siyasî etik problemlerinin giderek artması bu 
alanda yeni reformların yapılmasını zorunlu kılmaktadır. Ülkemizde 
de siyasî etik bağlamında bir takım gelişmeler meydana gelmektedir. 
Bunların başında siyasetin hemen hemen her kurumunda etik kurul-
ların oluşturulmasıdır. Bu ülkemizin siyasî etiği açısından iyi bir ge-
lişme olmakla birlikte yeterli değildir.  Kurulan bu etik kurulların iş-
levsel olabilmeleri için bunların önündeki önemli engellerden biri 
olan özerk görev icra edebilmelerinin önünün açılması gerekmekte-
dir. Aksi halde kurumun atadığı bir kişinin o kurumu etik açıdan adil 
bir şekilde değerlendirebilmesi ne kadar mümkün olabilir?   
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Özet 
Etik kaygılardan yoksun bir siyaset buhrana yol açar. Geçmişte ve gü-
nümüzde siyasal alanda yaşanan pek çok sorunun temelinde etiğin 
göz ardı edilmesi vardır. Bu durum siyasette etiğin ne kadar önemli 
olduğu gerçeğini ortaya koymaktadır. Antik Yunan’dan beri siyaset 
ve etik üzerine gerçekleştirilen tartışmalar ciddi görüş farklılıklarını 
da beraberinde getirmiştir. İyinin ve doğrunun ne olduğu, nasıl yaşa-
nılması gerektiğine yönelik farklı görüşler etik kuramlarını meydana 
getirmiştir. Bu makalede önce siyasî etik kavramına değinilmektedir. 
Daha sonra eylemin sonucuna odaklanan teleolojik etik, eylemin ni-
yetini esas alan deontolojik etik ve son olarak eylemin öznesine 
vurgu yapan erdem etiği ile siyaset ilintisi ele alınmaktadır. 
Anahtar Kelimeler: Siyasî Etik, Teleolojik Etik, Deontolojik Etik, 
Erdem Etiği 
 

Abstract 
A policy devoid of ethical concerns leads to crisis. The ignorance of eth-
ics is the basis of many problems experienced in the political arena in 
the past and today. This situation reveals the fact of how important 
ethics is in politics. Discussions on politics and ethics since ancient 
Greece have brought about serious differences of opinion. Different 
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views on what is good and right and how to live have created ethical 
theories. In this article, firstly the concept of political ethics is men-
tioned. Then, teleological ethics focusing on the result of the action, de-
ontological ethics based on the intention of the action, and finally the 
virtue ethics emphasizing the subject of the action and politics are dis-
cussed. 
Keywords: Political Ethics, Teleological Ethics, Deontological Ethics, 
Virtue Ethics. 

 

 
 
 
Giriş 
Mefhumlar dünyayı anlama ve anlamlandırmamızı sağlayan zihin-
sel araçlardır. Etik yaşamın her alanında varlığını hissettirmiş ve 
önemli bir yere sahip olan bir mefhumdur. Kişisel, toplumsal ve 
devlet olarak varılmak istenen, ideal olan gayeleri içermekte ve bu 
gayelere yönelik eylemde bulunma etkinliğini ifade etmektedir. 
Etik aynı zamanda siyasal alanda da öne çıkmaktadır. Değişen ve 
modernleşen dünyada bireyciliğin artmasıyla birlikte bazı değerle-
rin kökü aşındırılmıştır. Ahlâkî anlamda yaşanan zafiyetin siyasal 
alana yansıması durumu etiğin önemini tekrar gündeme getirmiş-
tir. Siyasal alanda yaşanan yozlaşma, yabancılaşma, siyasetçilere 
duyulan güven kaybı, insanî krizler, kişisel çıkar gibi pek çok sorun 
siyaset ve etik kavramlarını birlikte kullanma ihtiyacı doğurmuş-
tur. Çalışmada ilk olarak siyaset ve etiği karşılayan siyasî etik kav-
ramı izah edilmeye çalışılmıştır. Siyasî etiğin, sağlıklı bir yönetim 
için önemli bir araç olduğu, kavramın içeriği açıklanarak ortaya ko-
yulmaya çalışılmıştır. En iyi yönetim şekli olarak ifade edilen de-
mokrasinin işlevsel ve sağlıklı bir şekilde işlemesi için siyaset ve 
etik kavramlarının iş birliği yapması gerekmektedir. Bu sebeple si-
yasette etiğin aktif olması gerekmektedir. Siyasal liderler burada 
önem arz etmektedir. Siyasette bulunması gereken adalet, erdem, 
sorumluluk, dürüstlük, hesap verebilirlik gibi etik kodlar siyasal li-
derler bağlamında ele alınmaya çalışılmıştır.  
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Antik Yunan’dan beri sistemli olarak siyaset ve etik ilintisi kuram-
lar üzerinden ifade edilmeye çalışılmıştır. İlk olarak siyaset ve etik 
ilişkisine olumsuz bakış açısına sahip ve eylemlerin sonucunu önem-
seyen teleolojik etik kuram değerlendirilmeye çalışılmıştır. Bu de-
ğerlendirme siyaseti başarı olarak ele alan Machiavelli’nin görüşleri 
açıklanmaya çalışılacaktır. Deontolojik etik kuram, siyaseti sorumlu-
luk bilinci ile değerlendirmektedir. Gerçekleştirilen eylemin niyetine 
odaklanan deontolojik kuran I. Kant üzerinden ele alınacaktır. Deon-
tolojik etik kuram içinde yer alan dinî inançların siyaset ve etiğe nasıl 
yaklaştığı izah edilecektir.  

Siyasî etik açısından karakteri ve eylemi gerçekleştiren kişiye 
vurgu yapan erdem etiği, çalışmada yer verilen son kuramdır. Bu ku-
ramda siyaset, etik değerlere sahip kişilerce yerine getirilmesi gere-
ken bir faaliyet olarak görülmektedir. Bu doğrultuda Batı düşünce 
geleneğinden Platon ve Aristoteles’in görüşlerine yer verilmeye çalı-
şılacaktır. İslâm düşünce geleneğinden ise Farabi’nin siyaset ve etik 
ilintisine nasıl yaklaştığı izah edilmeye uğraşılacaktır. 

Siyasî Etik Kavramı  
Etik1 insanların eylem, tutum ve davranışlarını oluşturma ve dünya 
görüşlerini şekillendirme potansiyeline sahiptir. Günlük yaşamda 
alınacak basit bir karardan başlayıp toplumsal alana yansıyan de-
ğerler bütününe kadar tüm yaşamı kapsayan elzem bir kavramdır 
(Bayram, 2013: 13). Felsefenin bir alt dalı olan etik, insanlar ara-
sındaki aksiyon ve tutumlarda değere odaklanarak “işlerin nasıl ya-
pılması gerektiğini” belirlemede rehberdir. (Sam, 2010: 9). Ahlâk 
felsefesi olarak da ifade edilen etik, ahlâkî değerlerin sistematize 
edilmiş boyutudur (Bozan, 2019: 345). 

Etiğin kapsamına bakıldığında bireysel ve toplumsal olana dair 
tüm eylem ilişkilerini içerdiği ifade edilmektedir. Eylemi meydana 
getiren şartlar, eylemin amacı ve sonuçları, eylemin doğruluğu ve 
                                                             
 
1 Bu çalışmada ahlâk ve etik kelimeleri aynı anlamda kullanılmaktadır. 



34  Merve BAHADIR & Nihat YILMAZ 

Düşünce Dünyasında Türkiz  
Yıl/Year: 13 ▪ Sayı/No: 61 ▪ Nisan/April 2022 

yanlışlığı, eylemin doğruluğunun temellendirilmesi gibi hususlar 
etiğin kapsamı içerisinde yer almaktadır (Usta, 2010: 165-166). Bir 
bütün olarak sosyal eylemleri vurgulayan ve temellendiren etik, bi-
reyin sosyal eylemlerinden biri olan siyasal eylemi de kapsamakta-
dır (Bayram, 2013: 13). 

Hiçbir siyasal sistem değerlerin olmadığı bir zeminde sağlıklı bir 
şekilde işlemez. Ancak bunun yanında toplumun tümünü memnun 
edebilecek bir yönetim sistemini oluşturmak da oldukça güçtür. 
Sağlıklı bir yönetim için ise değerlere ihtiyaç vardır (Yüksel, 2006: 
190-191). Tam bu noktada etik devreye girmektedir. Zira bireyin 
dâhil olduğu tüm alanlar etik ile doğrudan ilintilidir. Etik ve siyase-
tin ortak paydası insan olduğundan aralarında organik bir ilişki söz 
konusudur.   

İnsan doğası gereği sosyal bir varlıktır. Dolayısıyla toplumsal 
alanda varlık göstermektedir (Maghaminiya, 2013: 105). Siyaset 
ise insanı insan yapan temel öğelerdendir. Aynı zamanda siyaset in-
sanların bir arada yaşamaya başladığı andan itibaren var olan bir 
olgudur. İnsanların bir arada bulunduğu her yerde ise bir yöneten-
yönetilen ilişkisi vardır. Buradan hareketle siyaset, bir arada yaşa-
manın olmazsa olmaz bir varlık şartıdır ve siyasilik insanî bir nite-
liktir (Güleç, 2004: 35). Siyaset faaliyeti bireylerden iktidara, ikti-
dardan bireylere doğru olmak üzere çift yönlü ilişki ve etkileşim 
döngüsü olarak ifade edilebilmektedir (Çuhadar, 2007: 156-157). 
Siyasetin temel sorularından birkaçı, “en iyi yönetim şekli hangisi-
dir, siyaset nasıl bir uğraş olmalıdır, ne yapmalı ve nasıl yapmalı ki 
içinde yaşanılan toplum ve dünya daha iyi, adil ve mutlu olabilsin” 
şeklindedir (Güleç, 2004: 32-35). Bu gibi soruların neticesinde yö-
netim şekilleri ortaya çıkmıştır. Günümüzde insanlık için en iyi yö-
netim şekli demokrasi olarak ifade edilmektedir. Demokrasi en kısa 
tanımıyla, iktidarın kaynağını halktan alan bir yönetim şekli olma-
sıdır (Güzel, 2018: 215). Saygın bir kavram olan demokrasinin iş-
levsel olması, toplumsal bilinç ve siyasetçilerin etik veya ahlâkî 
kaygıları ile doğru orantıdadır.  
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Geçmişte ve günümüzde siyasal alanda insanî buhranlar, yaban-
cılaşma, siyasetten uzaklaşma, kamusal alanın daralması, insanî de-
ğerlerin kemirilmesi gibi pek çok sorunun yaşanmaktadır (Bayram, 
2005: 43). Bilim ve teknolojide sürekli değişen ve gelişen dünyanın 
bazı değerleri derinden ve geniş bir şekilde aşındırdığı kaçınılmaz 
bir gerçektir. Bunun yanında siyasete ve siyasetçilere duyulan gü-
ven kaybı, siyasetçilerin etik endişelerinin zayıflaması hatta ahlâkî 
yönden endişe taşımayan, tamamen çıkar ve iktidarı elde etme yö-
nündeki bazı tutumların sergilendiği görüşler giderek yaygınlaş-
maktadır (Gökçe ve Örselli, 2011: 48). Yaşanan insan buhranların 
vahametinin ortaya çıkması, siyasetçilerin bahsi geçen tutumları 
neticesinde özellikle siyasette göz ardı edilen etiğin ne kadar mü-
him olduğunu göstermiştir. Siyasal yozlaşmanın topluma yansı-
ması neticesinde çıkabilecek problemlerin giderilmesi oldukça güç 
olabilmektedir. Bu anlamda özellikle ve öncelikle siyasette etik tu-
tumların, etik ilkelerle donatılmış siyasetçilerin toplumu yönet-
mesi ve etkili olabilmesi adına siyasette etiğin sağlanması bir ge-
rekliliktir. Bu gereklilik ve ihtiyaç siyaset ve etik kavramlarını aynı 
potada eriterek, her ikisinin içeriğini karşılayan siyasî etik kavramı 
meydana getirmiştir. Siyasî etik devletin topluma karşı etik yüküm-
lülüğünü karşılayan elzem bir kavramdır. Devlet yönetiminin sağ-
lıklı bir içeriğe sahip olmasında, barış, adalet, şeffaflık, hak ve hür-
riyetler gibi temel etik değerlerin sağlayıcı anahtarı olmaktadır 
(Yılmaz, 2013: 37-38). Burada birkaç yazarın siyasî etik tariflerini 
ifade etmek yerinde olacaktır.  

Şerafettin Turan “Devlet ve ülke yönetiminde yönetenlerin ve yö-
netilenlerin uygulamaları, uymaları gereken, ilkeler, yöntemler de-
mektir.” şeklinde (Turan, 1993: 315), Alâeddin Şenel ise “Siyasal 
farklılaşmayla ilgili yapıların, kurumların, rollerin, düşüncelerin ve 
eylemlerin; toplumsal yaşamın olanaklı, uyumlu, olumlu, verimli sü-
resini sağlayacağı düşünülen normlardır.” (Şenel, 1993: 258) cüm-
lesiyle tanımlamıştır. Her iki yazar da siyaset faaliyetinin hangi il-
keler üzerinden gerçekleştirileceğine vurgu yapmaktadır. Buradaki 
ilkeler ve değerler ancak etiğin siyaset faaliyetinde aktif olmasıyla 
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gerçekleşebilir. Cüneyt Yüksel ise siyasî etiği geniş bir biçimde 
şöyle ifade etmektedir (Yüksel, 2010: 31-34): 

“Siyasette etik, hem parlamenterlerin davranışları hem de yasama 
sürecinin bütünü ile ilgilidir. Bu noktada özellikle parlamenterlerin 
birbirleri, çıkar grupları, seçim kampanyası katılımcıları, yürüt-
mede görevli olan kamu çalışanları, seçmenleri ve genel olarak top-
lum ile olan ilişkileri önem kazanmaktadır. Siyasette etik kamu po-
litikalarının ve müşterek kararların etik ilkelere bağlılığı ile de ilgi-
lenmektedir… Siyasal faaliyet, sadece devlet yönetimiyle ilgili değil-
dir. Dolayısıyla, sadece devlet yönetimi ile ilgili normlara ve kural-
lara indirgenemez. Siyasal faaliyet, aslen topluma ilişkindir ve ön-
celikli muhatabı toplumdur. Bu nedenle siyasal etik de toplum ve 
siyasetçi arasında oluşan ilişkiyi kapsar. Bu ilişki de insani, sosyal, 
kültürel, ahlâkî ve duygusal boyutlar içerir. Dolayısıyla, siyasette 
etik, siyaseti sadece devlet bağlamında değil de toplumsal havuzda 
oluşan çok yönlü bir faaliyet olarak ele aldığında yeterince değer-
lendirilebilir.” 

Yüksel, siyasî etiğin, yöneten ve yönetilenleri yani toplumun tü-
münü kapsayan bir faaliyet olduğunun altını çizmektedir. Bunun 
yanı sıra siyasî etiğin bir odak noktasının da kamu yararı olduğunu 
ifade etmektedir. Bakıldığında demokrasinin ön koşullarından biri 
olan kamu yararı aynı zamanda siyasetin temel hedeflerindendir. Si-
yasal erk sahipleri ellerindeki gücü, kamu yararı için kullanmalı ve 
etik kaygılar taşıyarak kalkınmayı sağlamalıdır (Yüksel, 2010: 41). 
Kamu menfaatini sağlama noktasında da siyasî etik fonksiyonel bir 
araç olabilir.  

Etik siyaset bir amaçtır. Yönetim faaliyetini gerçekleştirirken dev-
letin ahlâkî sorumluluğudur. Aynı zamanda siyasette etiği öne çıkar-
mak, şuurlu bir yönetim etkinliğidir. Siyasette bulunması gereken te-
mel etik kodlar arasında sayılan adalet, eşitlik, erdem, özgürlük, taraf-
sızlık, dürüstlük, hukukilik, şeffaflık, liyakat gibi pek çok değer, siyasî 
etiğin saha kapsamına girmektedir. Demokratik bir devlet, bireylerin 
etik bağışıklıklarının olması ve siyasetçilerin etik kodlarla donatılmış 
olması beraberinde sağlıklı işlemektedir (Yüksel, 2010: 46-48).  

Etik bir siyasetin en baştaki yürütücü ise şüphesiz siyasal lider-
lerdir. Siyasette etiği etkin kılabilme noktasında liderler önemli bir 
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yerde durmaktadır. Siyasal liderin toplumu amaçlarına yönlendirme 
ve toplumu etkileme gücü vardır. Liderler sahip oldukları bu gücü, 
barış, adalet, hürriyet, toplumun kalkınması ve refahı adına kullanır 
ise başarı sağlayarak kalıcı ve takdire şayan bir siyasetçi vasfına sa-
hip olabilir (Dâver, 1993: 21). Nitekim içinde yaşadığımız çağda top-
lumu etkilemek için otoriteden daha ziyade değer, inanç, ilke ve gü-
ven temelli bir liderlik biçimine ihtiyaç duyulmakta ve esas alınmak-
tadır (Akdoğan ve Demirtaş, 2014: 109). Siyasî etik de siyasetin ve 
toplumun bu taleplerine karşılık verme noktasında etkin ve önemi 
yadsınamaz bir kavramdır (Yılmaz, 2013: 38). 

Max Weber’in “Meslek Olarak Siyaset” adlı eseri siyasî etik kav-
ramı açısından önemli bir eserdir. Weber siyasal lideri tarif ederken 
şu soruyu sormaktadır: “Elini tarih tekerleğine koymasına izin verile-
cek biri ne tür bir adam olmalıdır?” Cevap olarak tutku, sorumluluk 
duygusu, uzaktan bakarak yargı verme yetkisi şeklindeki niteliklere 
sahip olunması gerekliliğini ifade etmektedir. Tutkudan kasıt burada 
sahip olunan davaya hırsla bağlanmak, sorumluluğu üstlenip eyleme 
geçme durumudur. Tabi bu kısır bir heyecan duygusuyla aynı tutul-
mamalıdır (Weber, 2017: 68-69). Weber’in üzerinde durduğu bu 
özelliklerin siyasette bulunması gereken etik kodları işaret ettiği 
söylenebilir.  

Weber aynı zamanda etiği, inanç ve sorumluluk etiği şeklinde 
ikiye ayırmaktadır. Sorumluluk etiğini siyasî etik anlamında kullan-
maktadır. Ayrıca inanç ve sorumluluk olarak tasniflendirdiği etiği, 
gerçekleştirilen eylemin sonuçları açısından değerlendirmektedir. 
İnanç etiğinde eylemin sonucuna odaklanmayan Weber sorumluluk 
etiğinde yani siyasî etikte, siyasetçinin eylem ve tutumlarının netice-
lerinin sorumluluğunun alınması gerektiğini ifade etmektedir. (We-
ber, 2017: 77-78).   

Siyasî etik tüm bu ifadelerle ışığında evvela bir ideal olmaktadır. 
Çünkü gerek bireysel gerek toplum açısından ele alındığında birbir-
leri için gerekli olan siyaset ve etiğin iş birliği yapması arzulanan ve 
talep edilen hayatı gerçekleştirme potansiyeline sahiptir. Bu bağ-
lamda siyasî etik, etik kodlarla donatılmış siyasetçiler ve siyasetin bu 
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kodlar üzerinden yürütülmesini sağlayan mümkün bir kavramdır 
(Sam, 2010: 80).  

Siyasî etiğin hedefi, etik ilkelere dayanan siyasal iktidardır. Mo-
dern zihniyetle birlikte araçsal akıl, bireycilik vurgusu ve bunların si-
yasal alana tezahürüyle etik değerlerin kökü aşındırılmıştır. Devlet-
birey ilişkisi arasında güven kaybı, yozlaşma, siyasal katılımda 
azalma, rüşvet, siyasal erkin kamu gücünü özel menfaatleri uğruna 
kullanması gibi pek çok sorunu da beraberinde getirmiştir (Bayram, 
2005).  Etik ilkelerin ihlaline sebebiyet veren bu durumlara karşı 
yine siyasette etiği güçlendirmek bir çözüm yoludur.  

Bunun yanında toplumun etik bağışıklığı da önem arz etmekte-
dir. İnsanların bireysel dünya görüşleri ve eylemleri toplumun etik 
yönden seviyesini meydana getirmektedir. Bu sebeple siyasal erk, 
etik değerleri geliştirmeye ve korumaya yönelik politikalar geliştir-
melidir (Eryılmaz, 2008). Siyasî etik, birey, toplum ve devlet arasın-
daki doğal bağı güçlendirmede etkili bir araç ve faaliyettir. Demok-
ratik adil bir yönetim-siyaset için siyasî etik bir sorumluluktur. 
Aynı zamanda toplumsal değerleri besleyen bilincin aşılanmasını 
sağlayan bir faktör niteliği taşımaktadır. Üstü çizilen manevi değer-
lerin tekrar kazanılmasında da siyasî etik aktif bir rol oynayabilir. 
Siyasal faaliyette ve toplum düzenini sağlanırken, etiği hâkim kıl-
mak siyasetçilerin üstlerine düşen önemli bir görevdir. Bu anlamda 
özellikle siyasal liderlere inkâr edilemez bir iş düşmektedir. 

Etik Kuramlar ve Siyaset İlintisi  
Etik ve siyaset insana has kavramlar olduğundan köken olarak in-
sanlık tarihi kadar eskidir. Ancak Antik Yunan’dan bu yana birçok 
düşünür etik ve siyaset ilintisini sistemli bir şekilde ele almış, tartış-
mış ve fikir üretmiştir. Aynı doğrultuda etik ve siyaset üzerindeki 
tartışmalar ciddi görüş farklılıklarını da beraberinde getirmiştir. Ya-
şamda nihai ve en yüksek iyiyi, adil bir toplumun ne gibi değerleri 
benimsediği veya benimsemesi gerektiği ve insanı ahlâken iyi kılan 
temel olguların neler olduğu üzerine gerçekleştirilen tartışmalar etik 
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kuramları meydana getirmiştir. Başka bir deyişle etik kuramlar, ya-
şama ve yaşama gayesine olan bakış açısıdır. Etik kuramlar ve siya-
set ilintisi, olumlu anlamda siyaset ve etiğin iç içe olduğu, birbirini 
kapsadığı ya da olumsuz anlamda tamamen ayrı alanlar olarak gö-
rüldüğü fikirler üzerinden yürütülmüştür. Çalışmada bu ilinti, konu-
nun çok fazla genişleyeceği düşüncesiyle, kuramların bazı önemli 
temsilcileri bağlamında ele alınarak sınırlandırılmıştır.  

Teleolojik Etik Kuram ve Siyaset  
Teleolojik etik, gerçekleştirilen eylemlerin sonucuna yoğunlaşmakta-
dır. Bu nedenle sonuççu-sonuçsal etik olarak da adlandırılmaktadır. 
Bir eylemin etik açıdan doğru veya yanlış, iyi veya kötü olması du-
rumu o eylemin sonucu üzerinden anlaşılmaktadır. Teleolojik etik ku-
ramda ahlâkî eylemin değeri, sonucu oranında kıymetlendirilir. 
Başka bir ifade ile teleolojik etik bir eylemin iyi veya kötü olması ya 
da doğruluğu veya yanlışlığını neticesi tarafından belirlendiğini, in-
san yaşamını ahlâkî olarak meşrulaştıran şeyin, söz konusu yaşamın 
insanı son tahlilde götürdüğü nihai gaye ya da yer olduğunu beyan 
etmektedir (Cevizci, 2018: 45-46). Ele alınan başat problem ise “en 
yüksek iyiyi” elde etmektir. En yüksek iyi demek en çok sayıda insana, 
en fazla iyiliği getirmek anlamına gelmektedir. Teleolojik etik ahlâkî 
eylemleri, bireylere ve topluma sağladığı fayda bazında değerlendirir 
(Usta, 2011: 43-44). Amaç edinilen şeyin eylemin sonunda kazanıl-
ması bahsi geçen eylemi etik yapan temel olgudur. Aynı zamanda 
doğru ve geçerli bir eylem statüsündedir. Sonucunda fayda sağlayan 
şey iyi ve doğrudur. Burada fayda, yarar anahtar kelimelerdir.  

Teleolojik kuram, siyaset ve etik arasında negatif yönlü bir bağ 
kurmaktadır. Eylemin sonucundaki iyiyi amaç edinen teleolojik etik, 
siyasette de başarıya odaklanmaktadır. Siyaset ve etiğin iki ayrı alan-
lar olduğu ve bu kavramları birleştirme çabasının beyhude görülüğü 
ileri sürülmektedir (Sam, 2010: 81). 

John Stuart Mill, Jeremy Bentham, Thomas Hobbes ve Nıccola 
Machiavelli gibi düşünürler teleolojik etik kuram temsilcileri ara-
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sında sayılmaktadır. Ancak çalışmanın sınırı dolayısıyla Mac-
hiavelli’nin düşüncelerini izah etmek siyaset ve teleolojik etik kuram 
ilintinin anlaşılması açısından yeterli görülmektedir.  

Machiavelli her şeyden evvel siyasetin kendine has bir doğası ol-
duğundan bahsetmektedir. Devletin en baştaki önceliği, varlığını ko-
rumak, sürdürmek, yurttaşlarını güvence altına almaktır. Siyasetin 
temel gayesi de başarıyı hâkim kılmak, iktidarı elde etmektir. Düşü-
nür bu bağlamda siyaset ve etiği bir arada ele almamıştır. Ahlâkî 
olanı tümüyle reddetmemiş, toplumsal olarak bu değerleri önemli 
görmüş ve kabul etmiştir. Ancak siyasetçilerde ve siyasette bu değer-
leri dışladığı dikkat çekmektedir. Zira düşünüre göre siyasetin genel 
geçer itidali başarıdır. Machiavelli düşüncesine göre bu gayelere var-
mak, başarıyı sağlamak isteyen bir siyasetçi için lazım gelen araçla-
rın çekince olmadan devreye sokulması gerekmektedir. Mac-
hiavelli’nin bu tutumu, amaçların araçları meşru sayan bir düşünce 
tarzıdır. Bununla birlikte başarıyı elde etmek için kullanılan araçla-
rın sınırları olduğunu da belirtmektedir (Öztürk, 2004: 14). 

Machiavelli siyasetin erdem, onur gibi etik ilkelerden beslenerek 
veya onlara dayanarak yapılamayacağını ve yapılmaması gerektiğini 
ileri sürmektedir. Türkçeye “Prens” olarak çevrilen eserinde bu dü-
şüncesini şu cümlesi ile dile getirmiştir (Ağaoğulları, 1993: 286): 
“Bazı özellikler erdem gibi gözükür fakat yıkım getirir, bazı özellikler 
de kusur gibi gözükür fakat güvenlik ve esenlik sağlar.”   

Siyasal alanda etiğe yer vermeyen Machiavelli, asıl gaye olarak 
gördüğü iktidarı sağlamlaştırmak adına gerektiğinde şiddet ve kor-
kuyu etkili birer araç olarak değerlendirmektedir. Eserinin “Mazlum-
lara Zulüm Üzerine: Sevilmek Mi İyidir, Korkulmak mı” adlı XII bölü-
münde, halkın prensi sevmesinden ziyade korkması gerektiğinin al-
tını çizmektedir (Machiavelli, 2014: 72-74). Düşünür burada prens 
olmanın gereğini, korkuyu bir amaç için salık verip iktidarını sağlam-
laştırmak olarak gördüğü ve bunun bağlılığı sağlayan bir ölçüt oldu-
ğunu söylediği anlaşılmaktadır. 
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Machiavelli insan doğasını hırslı, güvenilmez, nankör, iki yüzlü ve 
fırsatçı olarak nitelemektedir (Alkan, 1993: 63). Dolayısıyla toplumu 
bir arada tutmak için etik değerlerden ziyade etkin güç, iktidar ve ba-
şarı endeksli itaati gerekli görmektedir. Bu bakış açısı siyasal liderin 
(prensin) sahip olması gereken nitelikleri de belirgin hale getirmek-
tedir.  “Kendi halkını ve senatörlerini öldürmesi, en yakın dostlarını hiç 
düşünmeden kendi çıkarları için harcaması, din dışı davranması, 
ahlâkî yönden eksik olması, erdem ve onur duygusu vermese de ikti-
dara getirebilir.” şeklindeki ifade hem lider tanımını hem de siyasî 
etik açısından düşüncesini açıkça ortaya koymaktadır (Machiavelli, 
2014: 39). 

Düşünür siyasal gücü elinde tutanların ihtimallere göre, cimri, 
baskıcı, soğukkanlı, araçları kullanmada ölçülü tutumlar sergilemesi 
gerektiğini vurgular. Düşünürün “Ancak verdikleri sözü hiçe saymış 
ve insanların beyinlerini kurnazca uyutmasını bilmiş prensler büyük 
işler yapmışlardır ve sonunda dürüstlüğü temel almış olanlara üstün 
gelmişlerdir.” (Machiavelli, 2014: 75) bu cümlesi siyasette gücü mer-
keze koyduğunu gösterdiği gibi güç uygularken etik değerlere riayet 
etmemeyi de tavsiye etmektedir. 

Machiavelli siyasal zeminde etik değerlerin ayak bağı olacağı gö-
rüşünü benimsemektedir. Bu sebeple siyasetin etikten uzak bir ze-
minde icra edilmesi gerektiği üzerinde düşüncelerini yoğunlaştır-
mıştır. Siyaset etik ilintisine bakış açısının bir başka ifadesi ise şu şe-
kildedir (Machiavelli, 2014: 76): “Prensliğini korumak isteyen prens 
gerektiğinde, hayır işlerinde uzak durabilmeli, sözünden dönebilmeli 
ve dinî gruplara karşı zaman zaman otoritenin kimde olduğunu gös-
terebilmelidir. Yani durum değiştiğinde o durumun gerektirdiği her 
önlemi hiçbir çekince olmadan alabilmelidir. Yani söylediğim gibi, 
iyilik yapmaktan sürekli olarak kaçınmalı ve gerektiğinde acımasız 
olabildiğini de göstermelidir.”  

Deontolojik Etik Kuram ve Siyaset 
Deontoloji terimi Grekçe, “ödev, görev, yükümlülük” manalarına ge-
len “deon” kelimesinden türetilmiştir. Deontolojik etikte bir eylemin 
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doğru veya yanlış olması, ahlâkî olup olmadığı hususu o eylemi mey-
dana getiren ödev veya niyet ile ilişkilendirilmektedir. Bu kuramın 
temelinde, şuurlu ve sorumlu bir varlık olarak bireylerin gerçekleş-
tirdiği bir takım ödevler veya yükümlülükler söz konusudur (Cevizci, 
2018: 90). Deontolojik kuram, eylemin bizatihi kendine odaklanır. 
Doğru eylem ise ödevlerin yerine getirilip getirilmemesi üzerinden 
sorgulanmaktadır. Teleolojik etikte olduğu gibi eylemin sonucunun 
bir ehemmiyeti yoktur (Usta, 2010: 168).  Ödev duygusuyla yerine 
getirilen doğru eylem burada öznedir.  

Siyaset ve etik ilintisi üzerinden değerlendirildiğinde deontolojik 
kuramın olumlu bir imaj çizdiği söylenebilir. Zira yönetim ve siyasal 
faaliyetlerin belli kaideler veya yasalar üzerinden gerçekleştirilmesi 
gereğini savunur. Söz gelimi kamu kurumlarında çalışanların veya 
siyaset faaliyeti içerisinde yer alan kişilerin etik kodlar ile donatılmış 
olmaları, karar alırken veya uygularken belli kaidelerin dışına çıkma-
sını engelleyici niteliktedir. Dolayısıyla siyasetçilerin veya bir meslek 
üyesinin uyması gereken kural, kaide veya ödevlerin tümünü kapsa-
maktadır (Usta, 211: 44). Buradan hareketle siyasette etik gereklili-
ğin altı çizilmektedir. Deontolojik kuramda bir fiili ahlâkî kılan ana 
unsur dayandığı ilkedir.  

Deontolojik etik kuram içinde birçok düşünür fikir üretmiştir. Im-
manuel Kant’ın ödev etiği, David Ross’un sezgici etiği ve ayrıca dinî 
inançlarda, insan yaşamındaki yeri ve kişilere ödev ve sorumluluk 
yüklediklerinden dolayı deontolojik kuram içine dâhil edilmektedir. 
İki büyük semavi din olan Hıristiyanlık ve İslâm inancı da bu kuram 
kapsamında değerlendirilmektedir (Cevizci, 2018: 91). 

Deontolojik etik kuramında Immanuel Kant önemli bir yerde 
durmaktadır. Kant’ın ödev etiği, deontolojik kuramla örtüşmekte-
dir. Kant ödev etiğinin merkezinde zamana, durumlara ve kişilere 
göre değişmeyen evrensel ahlâk yasası vardır.  Bu yasanın teme-
linde kendine nasıl davranılmasını istiyorsan başkalarına da öyle 
davranmalısın, düşüncesi Kant’ın ödev etiğini özetler niteliktedir.  
Kant’ın ahlâk yasasında eylemleri motive eden ödevler, yükümlü-
lükler ve kurallar vardır (Esen, 2020:301). Bireyler ahlâk yasasına 
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göre tutum ve davranışlarını sergilemektedir. Bu davranışlar ahlâk 
yasasına uyduğu müddetçe kişiler özgürdür. Uymadıklarında ise iç 
dürtülerinin tutsağı olup özgürlükler kaybedilir. Buradan hareketle 
ahlâklı olmak Kant için aynı zamanda özgür ve onurlu olmak anla-
mını taşımaktadır (Alkan, 1993: 70).  

Kant için etik eylem, evrensel ahlâk yasasına uygun olarak ödev 
düşüncesiyle yerine getirilendir. Düşünür ahlâk yasası ve dinler 
arasında bir bağ kurmaktadır. Cevizci, Kant’ın ödev etiğinin “Orta-
çağ’ın dinî etiğinin modern versiyonu” olduğunu söylemektedir. 
Çünkü ödev etiği, dinî inançlarda olduğu gibi insanların ahlâkî ola-
rak görev ve sorumlulukları olduğunu kabul etmektedir. Doğru 
davranışın bu sorumluluktan ötürü eyleme geçilen, ahlâk yasasına 
uygun olan davranış olarak tanımlamaktadır (Cevizci, 2018: 115). 
Bununla birlikte Kant’ın ödev etiği dinî etikten iki noktada ayrıl-
maktadır. Dinî etikte, insanların Tanrı tarafından gönderilen ahlâk 
kurallarına tam bir teslimiyetle itaati beklenir. Ancak Kant etiğinde 
insanın ahlâk yasasına riayet etmesi noktasında özgürdür. Bireyle-
rin özgür oldukları takdirde ahlâken yapılması gerekeni doğal bir 
biçimde yapacağı düşüncesi hâkimdir. İkinci konu ise dinî etiğin 
kaynağı Tanrı iken Kant ödev etiğinin merkezinde insan vardır (Yıl-
dırım, 2019: 515). 

Kant’ın etiği siyasete dahi etmiş bir düşünür olduğu söylenebilir. 
“Ebedi Barış Üzerine Felsefi Deneme” adlı eserinde siyaset etik iliş-
kisi üzerine değerlendirmeleri mevcuttur. Bu eserde politika ve 
ahlâk arasında zıtlığın olamayacağını ileri sürmektedir. Bu hususta 
şöyle bir açıklama yapmaktadır (Kant, 1960: 38): 

“Politika “yılanlar kadar ihtiyatlı olun” der; ahlâk buna bir sınır-
lama koyar: “ama kumrular kadar da saf.” Eğer bu iki düsturun 
aynı emir içinde bağdaşmalarına imkân yoksa politika ile ahlâk 
arasında bir mücadele, bir zıtlık var demektir; fakat bu iki düsturun 
birleşmesi mutlaka zarurî ise, zıtlık fikri abestir; hattâ politika ile 
ahlâkın nasıl bağdaştırılacağı sorusunu bir mesele olarak ortaya 
koymaya da lüzum yoktur. Her ne kadar “dürüstlük en mükemmel 
politikadır” cümlesi tatbikat tarafından maalesef sık sık yalanlan-
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mış bir nazariye ise de, yine nazarî olan “dürüstlük her türlü politi-
kadan daha iyidir” düsturu, hiçbir zaman cerhedilemediği gibi, po-
litikanın da en esaslı şartlarından biridir.” 

Düşünürün bu ifadesinde etik kodlardan dürüstlük ilkesine değine-
rek politikanın etik olandan ayrılmaması gerektiğini vurgulamakta-
dır. Kant siyasal faaliyet içerisinde yer alan kişilere yönelik olarak da 
değerlendirmeler yapmıştır. Şöyle ki, ahlâkî prensiplerden hariç 
prensip tanımayan siyasetçi tasavvur edebileceğini, ancak kişisel çı-
karlara yönelik faaliyet gösteren ve ahlâk biçen siyasetleri hayal dahi 
edemeyeceğini belirtmektedir. Kant, siyasetçilerin eylem ve tutum-
larında dikkat etmeleri gereken etik prensipleri aynı zamanda vazife 
olarak ele almaktadır (Kant, 1960: 40). “Eğer bir devletin teşkilâtında 
veya bir devletin diğeriyle münasebetlerinde, önüne geçilememiş hata-
lar bulunursa, bu uğurda şahsi menfaatlerini feda edecek olsalar bile, 
ellerinden geldiği kadar bu hataları düzeltecek yolları aramak… Bil-
hassa devlet başkanları için vazifedir.” 

İnsanların bencilce temayülleri sebebiyle siyaset ve etik arasında 
her zaman bir mücadele olacağını, ancak böyle bir mücadeleden da-
ima faziletin üstün çıkacağını savunmaktadır. Burada insanların ve 
siyasetçilerin ahlâk yasası ve ödev gereği doğru eyleme odaklanma-
ları da gerekli görülen bir faktördür. Kant siyasal faaliyetlerin etik 
olana saygı göstermeden ilerlemesini mümkün görmemektedir. Si-
yaseti güç ve karmaşık bir sanat olarak gören düşünür bu karmaşık-
lığın giderilmesi noktasında etiğe ihtiyaç duyulduğunu ve siyasetin 
etik ile birleştiği vakit bu karmaşıklığın giderileceğini ileri sürmekte-
dir. Etiğin, siyasetin çözemediği düğümleri çözebileceğini düşünce-
sini taşıyan Kant, “Politika ahlâk önünde dize gelmelidir; ancak böyle-
likledir ki, politika, sönmek bilmez bir ışıkla parıldayacağı bir merte-
beye yavaş yavaş bile olsa, yükselmeği umabilir.” (Kant, 1960: 48-49) 
ifadesiyle siyasetin yükselmesi şartını etik olana bağlamaktadır. 

Deontolojik etik kuram içerisinde dinî inançlar da ele alındığı 
ifade edilmişti. Çalışma kapsamında yalnızca İslâm dinî inancında 
etik ve siyaset boyutu değerlendirilecektir. Etik açıdan bir dine inan-
mak neyin doğru neyin yanlış olduğu hususunda o dinin emirlerine 
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boyun eğmeyi, yasak koyduklarından kaçınmayı gerekli kılmakta-
dır (Yıldırım, 2019: 510). İslâm inancının, Kur’an-ı Kerim ve Hz. 
Muhammed’in hadis ve sünnetleri olmak üzere iki ana kaynağı bu-
lunmaktadır. Yaşamın tüm alanları bu kaynaklara göre açıklık ka-
zanır ve tatbik edilir.  

Kur’an-ı Kerim’de bir insan tasavvuru mevcuttur. Bu tasavvura 
göre insan en güzel şekilde yaratılmıştır. Akıl ve irade sahibi olduğu 
için diğer varlıklardan üstündür. Bundan dolayı insan kendisine, et-
rafındakilere, ailesine ve topluma karşı yükümlüdür. İslâm etiğinde 
insanın niteliği takva kavramı ile ifade dilmektedir. Takva kısaca Al-
lah’ın yasakladığı şeylerden sakınmak, inanç üzere kulluğunu yerine 
getirmesi anlamına gelmektedir (Zengin, 2016: 6-10). Bu kavram bir 
yönü itibarıyla bireylerin eylem, tutum ve davranışlarının ahlâkî ze-
minini, diğer yönü itibarıyla da topluma ve dahi yaratıcıya karşı olan 
sorumluluk ve ödevlerin farkındalığını sağlayan etik şuuru temsil et-
tiğini söylemek mümkündür. 

İslâm etiği anlayışında adalet, eşitlik, fazilet, sorumluluk, hak ve 
hürriyet, liyakat, dürüstlük gibi etik kodlar oldukça önemli bir yer 
tutmaktadır. Zira İslâm etik anlayışının gayelerinden bir tanesi de er-
demli ve ahlâkî ilkelere riayet eden bireyler yetiştirmektir. Bu anla-
yışa uygun olarak etik kodlar Kur’an-ı Kerim’de pek çok ayette ve ha-
dis kaynaklarında geçmektedir (Çankır, 2018: 116). Örneğin, Maide 
Suresi 8. Ayetinde “Ey iman edenler! Allah için hakkı ayakta tutan ve 
adaletle şahitlik eden kimseler olun. Bir topluluğa olan kininiz, sizi 
adaletsizliğe sevk etmesin. Adaletli olun. Çünkü o takvaya daha yakın-
dır. (Kur’an-ı Kerim, 5\8)”. Bir başka örnek İslâm peygamberi Hz. 
Muhammed’in veda hutbesindeki bazı ifadeleri eşitlik ilkesi üzerin-
den verilebilir. “Ey insanlar! Rabbiniz birdir. Babanız da birdir. Hepi-
niz Adem’in çocuklarısınız, Adem ise topraktandır. Arap’ın Arap olma-
yana, Arap olmayanın da Arap üzerine üstünlüğü gibi; kırmızı tenlinin 
siyah üzerine, siyahın da kırmızı tenli üzerinde bir üstünlüğü yoktur. 
Üstünlük ancak takvadadır. (Yaran, 2016: 17).” 

İslâm etiğinde yönetim konusu da aynı çerçevede değerlendiril-
mektedir. Yönetimin içinde yaşanılan çağın; sosyal, ekonomik, siyasî 
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şartlarına hâkim; örf, âdet, geleneklere ve tarihine vakıf; adil, dürüst, 
cesur, sorumluluktan kaçmayan, fazilet sahibi kimselerin elinde bu-
lunmasının toplum ve devlet için selamet getireceği düşüncesi söz ko-
nusudur. Hadis kaynakları arasında yer alan Burahi’nin, “İnsanları 
idare etmeyi üzerine alan kimse, kendini ve ailesini düşündüğü gibi yö-
nettiği kimseleri düşünmedikçe kıyamet gününde cennetin kokusunu 
bile alamaz.” ifadesi İslâm etiğinin hem siyasete bakışını hem de siya-
setçilerin tutumuna yönelik açıklayıcı bir niteliktedir (Rüzgar, 2020: 
76-80). 

Siyaset etik ilintisi üzerinden bakıldığında Osmanlı Devleti’nin 
yönetim anlayışının temeli de İslâm’a dayanmaktadır. Bu anlayış 
“vedây’i hâlik-i kibriya” yani yaratıcının emanetleri olarak görülen 
reâya ve tebâa’ya karşı padişahın adaleti sağlayacak şekilde idare et-
mesi bir yükümlülüktür.  Sultanın gücü ve ululuğu bu şarta bağlıdır. 
Adaletle hükmetmesi gereken sultanın bunu sağlamasındaki ön ko-
şul tebaa’nın “Ulu’l-emre itaat”dir. Yani sultana mutlak bağlılık gerek-
mektedir. Osmanlı’da siyasî otorite merkezî ve mutlak bir konum-
daydı ve dinî otorite ile de bütünleşmişti (Güleç, 2004: 182-183).  

Osmanlı’da siyaset anlayışıyla ilgili Kınalızade Ali Efendi’nin ada-
let dairesi (daire-i adalet) de dönemin idare anlamında başvurulan 
önemli kaynakları arasındaydı. Adalet dairesi devlet, toplum ve 
inanç arasında bir sacayağı tesis etmektedir (Kınalızade Ali Efendi, 
2021: 490): “Dünya’nın iyileşme sebebi adalettir. Dünya duvarı devlet 
olan bir bahçedir. Devlet nizamını sağlayan hukuktur, bu hukuku ko-
ruyan siyasal otoritedir. Ordu olmadan sultan hâkimiyet kuramaz, bol 
üretim yapan tebaa vergi verir, hazine dolar, hazinesi dolan sultan bü-
yük ordu kurup fetih yapabilir, vergi veren halkın müreffeh olması 
şarttır. Bunun için de sultanın adalete dayalı bir idare sergilemesi ge-
rekmektedir.”  

Erdem Etiği Kuramı ve Siyaset  
Erdem, insanı ahlâkî iyiye yönlendiren, bilgelik, yiğitlik, doğruluk 
gibi niteliklerin genel adıdır (Arıkan, 2018: 596). Ahlâkî bir duru-
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mun gerçekleşebilmesi için kişinin sahip olması gereken beceri, ye-
tenek ve özelliklerdir (Yılmaz ve Aksoy, 2017: 21). Erdem etiği diğer 
kuramların aksine eylemin sonucuna veyahut niyetine değil, eylemi 
gerçekleştiren kişiye, özneye yoğunlaşmaktadır. Kişilerin erdemli 
olmaları hakkında, duyarlılık, deneyim, gelenek ve inançların etkin 
ve önemli olduğu söylenmektedir (Cevizci, 2018: 134-136). Bu ek-
sende erdem etiği ile dinler arasında bir bağ kurulmaktadır. Özel-
likle İslâm inancı ile erdem etiği arasında yakınlıktan bahsedilmek-
tedir. Yaran’ın İslâm ahlâk anlayışının diğer etik kuramlarını dışta bı-
rakmamakla birlikte esas itibarıyla erdem etiği olduğu yönündeki 
tespiti bu bahsi izah etmektedir (Yaran, 2016: 37). 

Siyasî etik kavramı üzerinden erdem etiğine bakıldığında olumlu 
bir izlenim gözlenmektedir. Siyasete ve siyasetçilere duyulan güve-
nin asgariye indiği bir dönemde erdem etiğinin ehemmiyeti giderek 
artmaktadır. Geçmişte ve günümüzde siyasal alanda yaşanan yoz-
laşma, yolsuzluk, insanî krizler, siyasal istikrarsızlık, ahlâkî çö-
zülme gibi pek çok problem etik ve erdem etiği doğrultusunda çö-
züme kavuşabilir (Yılmaz ve Aksoy, 2017: 20). Aynı zamanda yaşa-
nan bu sorunlar siyasette erdemin zaruriyetini ve erdemli siyaset-
çilerin iktidarı elde tutması gereğini de pekiştirmektedir.  

Kendini bilme, adil, doğru ve dürüst olma, vatanperverlik gibi 
hasletler toplumun tümü tarafından kabul görüp, talep edilen er-
demlerdir. Bunun yanında toplumdaki bireylerin de bu niteliklere 
sahip olması lazımdır. Aile, eğitim, sosyal yapı vb. faktörler vasıta-
sıyla bu gereklilik desteklenmelidir (Sam, 2010: 31). Böylelikle kişi-
ler bir taraftan sosyal değerler kazanarak çevreye uyum sağlarken 
bir taraftan da adalet, eşitlik, insan hakları, ahlâka dayalı özgürlük 
gibi değerlere sahip olacaktır. Siyasal liderler ve siyasetçiler toplu-
mun sorumluluklarını üstlendiklerinden dolayı en temel erdem ola-
rak barışı istemelidir. Birey bazında ise özgürce erdemli eylemlerde 
bulunabilmek için temel hak ve hürriyetlerin korunup güvence al-
tına alınması lazımdır. Çünkü özgür olmayan bir toplumda insanların 
erdemli duruş sergilemelerini beklemek gerçek dışıdır. Son tahlilde, 
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siyasetin etik bir zeminde sağlıklı işlemesi için siyasilerin ve bireyle-
rin erdem etiğine elverişli eylemlerde bulunmaları bir ön koşuldur 
(Yılmaz ve Aksoy, 2017: 21-23).  Ayrıca siyasiler toplumu etkileme 
ve yönlendirme gücüne sahip olduklarından bu değerleri koruyup 
geliştirecek politikalar üretebilmeli bu anlamda teşvik edici uygula-
malar hayata geçirmelidir.  

Antik Yunan’dan beri erdem kavramı pek çok düşünürün ilgi 
odağı olmuş, mutluluğa ve iyi olana ulaşmak için erdem kavramı 
üzerinden fikir üretilmiştir. Batı düşünce geleneğinde olduğu kadar 
İslâmi düşünürler tarafından da erdem kavramı ele alınmıştır. İdeal 
yaşama ulaşmak için erdem kavramı her dönem güncelliğini koru-
muştur. Antik Yunan düşünürlerinden Platon’un etik görüşlerinde 
erdem ve mutluluk bir aradadır. Platon idealist bir yaklaşıma sahip-
tir. Ona göre devlet, toplum ve insan arasında mesafe yoktur. İyi in-
san iyi yurttaştır, iyi yurttaş iyi toplumda mümkündür ve iyi toplum 
iyi-ideal devlette gerçekleşir. Platon düşüncesinin merkezinde, asıl 
amaç devlettir (Ağaoğulları, 2011: 98-99). 

Platon’a göre dört temel erdem vardır. Bunlar bilgelik (hikmet), 
cesaret (yiğitlik-şecaat), ölçülülük ve adalettir. Adalet erdemi en 
mühim olanı ve diğer erdemleri içine alan bir erdemdir. Düşünürün 
ideal devleti sınıflı bir toplumdan meydana gelmekle birlikte her sı-
nıfın erdemi farklıdır. Üretici-zanaatkâr sınıfının erdemi ölçülülük, 
koruyucu-askerler sınıfının erdemi cesaret ve yönetici sınıfının er-
demi bilgeliktir. Düşünürün tasavvur ettiği bu sistem doğru ve ek-
siksiz işlediğinde adalet erdemi gerçekleşir. Ancak adalet anlayışı-
nın temelinde, her yurttaş ve her sınıfın kendileri için en iyi olan 
yerde kalması, kendi görevini icra etmesi olarak değerlendirmek-
tedir. Aksi halde adalet gerçekleşmemiş olacaktır. Adaletsizlik veya 
ahlâk zaafı olarak nitelediği şey, var olan düzen başkaldırmaktır 
(Safi, 2018: 65-66).  

Platon’un ideal devlet düzenin bozulmaması için veyahut sınıflar 
arasında hareketlilik olmaması adına yararlı yalan olarak da belirt-
tiği “Üç Cevher Yalanı” mitosuna zaman zaman başvurmaktadır. Bu 
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mitos, her sınıfın ayrı bir cevheri temsil ettiği ve her cevherin ait ol-
duğu düzen içinde kalmasını sağlamaktadır. Ayrıyeten siyasal düzeni 
sağlamak uğruna gerekli hallerde etiğin dışına çıkmak veya şiddet 
gibi belli başlı araçların kullanılmasını ancak sürekli müracaat edile-
cek yöntemler olarak kullanılmaması belirtmektedir. (Ağaoğulları, 
2011: 101).  

Platon’a göre devletin\siyasetin görevi erdemi hayata geçirmek-
tir. Bu bağlamda siyaseti ahlâka feda ettiği ifade edilmektedir. Siyasî 
etik söz konusu olduğunda ahlâkî olanın siyasetten daha yüksek bir 
değer olduğunu söylemektedir. Ayrıca siyasetin bir görevini de er-
demli bireyler yetiştirmek olarak belirtmiştir. Bu nedenle siyasetin 
bilge kişilerin faaliyet alanı olarak görmektedir (Turan, 1993: 322). 
Platon Devlet adlı eserinde filozoflar yönetici olmadıkça ya da yöne-
ticiler filozoflaştırılmadıkça tasarlanan ideal devletin mümkün ola-
mayacağını izah etmektedir. Herkese kendi yapacağı iş benimsetil-
mediği sürece devletin başı dertten kurtulmayacak şeklinde bir ek-
leme de yapmıştır. (Platon, 2020: 182). 

Siyaset ve etik hakkında fikir üreten bir diğer düşünür Aristote-
les’tir. İyinin nihai amacı mutluluğa ulaşmaktır. Mutluluk ise erdeme 
uygun gerçekleştirilen eylemlerdir (Bilge, 2012: 63). Aristoteles’te 
siyaset ve etik iç içedir. Her ikisini de insan eylem, tutum ve davra-
nışları ile ilgilenen pratik bilimler içinde ele alır. Siyaseti, bu bilimle-
rin en kapsayıcı olarak niteler. Düşünüre göre siyaset bu bilimler 
içinde en kapsayıcı, en geniş perspektife sahip olanıdır. Siyaseti en 
önemli bilim olarak görmesinde, siyasetin amacının diğer tüm bilim-
lerin amaçlarını kapsaması yer almaktadır. Çünkü siyaset insan için 
iyi olana ulaşmayı hedefler. Bu sebeple diğer bilimlerden daha üstün 
ve kapsayıcıdır. Hatta düşünür siyaseti diğer amaçların gerçekleşme 
şartı olarak da görmektedir (Ağaoğulları, 2011: 134-135). 

Etiğin amacı kişisel mutluluk, siyasetin amacı ise toplumsal mut-
luluk ve refahtır. Bütünün iyiliği parçanın iyiliğinden daha önemli ol-
duğu için de siyaset, etiğin üzerindedir (Alkan, 1993: 55). Aristoteles 
için siyaset, bireylerin etik gelişimine yardım ederek erdemli olmaya 
sevk etmelidir (Ağırman, 2018: 681). Siyasetçilerin sorumluluklarının 
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üzerinde de durmaktadır. Adaleti erdemin bir parçası olarak değil er-
demin bütünü olarak ifade etmektedir. Adaletin uygulayıcısı ise dev-
lettir (Safi, 2018: 67-68). Bu anlamda siyasetçilere iş düşmektedir. 
Adil bir toplum için siyasetçiler ve toplumun da bu erdeme sahip ol-
maları gerekmektedir. Siyasiler ayrıca, toplumun erdemli yaşamasını 
sağlayabilmek için düzenlemeler yapmalıdır (Kart, 2016: 116-117).  

Batı düşüncesinde Platon ve Aristoteles, erdemi mutluluğa ulaş-
manın yolu olarak okumuştur. Erdem etiği hususunda İslâmi düşü-
nürlerin fikirleri de oldukça kıymetlidir. Farabi, “El Medinetü’l Fa-
zıla” adlı eserinde siyaset, toplum ve erdem üzerine görüşlerini sis-
temli bir şekilde izah etmiştir. Erdemli siyasetin dayanacağı pren-
sipleri sıralamıştır. Burada düşünürün, Platon gibi Antik Yunan fi-
lozoflarından etkilendiğini belirtmek gerekmektedir.  

Farabi’nin ideal devlet anlayışı erdemli şehir olarak tezahür 
eder. Düşünürün tasavvur ettiği devlet insanlığı kuşatan bir dünya 
devletidir (Ülken, 2020: 83-84). Siyasal otoriteyi, ilahi menşeli bir 
yasa etrafında teşkilatlandırır (Toka, 2018: 25). Farabi erdemli 
şehri şöyle tarif etmektedir (Farabi, 2021: 85-85): 

“Her insan, yaşamak ve üstün mükemmeliyetlere ulaşmak için ya-
radılışta birçok şeylere muhtaç olup bunların hepsini tek başına 
sağlayamaz. Her insan bunun için çok kimselerin bir araya gelme-
sine muhtaçtır. Her fert bu ihtiyaçlardan ancak üzerine düşeni ya-
par… Böylece her fert tabiatındaki mükemmelleşme ihtiyacını, an-
cak muhtelif insanların yardımlaşma maksadıyla bir araya gelme-
leriyle elde edilebilir. Muhtelif insanların bir araya gelmelerinden 
topluluk peyda olur… Sakinlerin ancak saadete ulaşmak maksa-
dıyla yardımlaştıkları bir şehir, fazıl bir şehir olur. Zaten, saadete 
erişmek maksadıyla kurulan her topluluk da fazıl bir topluluk sayı-
lır. Onun içindir ki bütün şehirleri saadete erişmek maksadıyla el ele 
vererek çalışan bir millet de fazıl bir millettir; bütün milletleri saa-
dete ulaşmak maksadıyla el birliğiyle çalışan bir dünya da fazıl bir 
dünya olur.” 

Farabi erdemli şehri sağlıklı bir vücuda benzetir. Erdemli şehirdeki 
hâkim uzuv ise siyasal liderdir. Siyaset, siyasal liderler tarafından ge-
rekleri dikkate alıp yerine getirilmesi dolayısıyla yönetme sanatını 
icra etmesi olarak tanımlamaktadır. Başka bir ifadeyle siyaset, bilfiil 
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yönetme ameliyatıdır (Türker ve aksu, 2018: 39). Farabi’nin devle-
tinde siyasal lider önemli bir yer kaplar. Eserinde liderlerin sahip ol-
ması gereken özellikleri ayrıntılı bir şekilde irdelemiştir. Sağlıklı ol-
mak, anlama kavrayışı tam, kuvvetli hafıza, doğru ve dürüstlüğü se-
ven, azim ve irade sahibi, cesur, adaleti ve adalet ehlini seven gibi on 
iki maddelik özellikler sıralamaktadır (Farabi, 2021: 93-95). Bu özel-
likler incelendiğinde erdemli şehri yönetecek liderin üstün ve “Emir 
nübüvvet hırkası kuşanmaya ehil birisi olmalıydı.” sözüyle tarif edi-
len ve neredeyse peygamberce birisi olması gerektiği anlaşılmakta-
dır. Neyse ki Farabi, bu düşüncenin oldukça zor bir ihtimal olduğu-
nun farkındadır. Bununla birlikte, böyle toplumların her zaman 
mümkün olmayacağını da belirtir (Oktay, 1998: 207).  

Farabi’nin erdemi esas alan bir siyaset anlayışı olduğunu söyle-
mek mümkündür. Erdemli ve bilge liderlerin yönettiği toplumunda 
aynı şekilde erdemli olacağı görüşünü savunmaktadır. Dolayısıyla si-
yasetçilerin etik sorumluluğu son derece önemlidir. Burada siyasal 
liderlerden beklenen bu sorumluluğu yerine getirme konusunda 
özenli davranmaktır.  

Sonuç ve Değerlendirme  
İnsanların eylemlerini yönlendirme işlevi olan, değerleri sistema-
tize eden bir kavramdır. Kişisel mutluluğa ulaşma yolunda oldukça 
kuvvetli ve insanların dünya görüşlerini oluşturan değerler küme-
sidir. Aynı zamanda etik sosyal bir kavramdır. Toplumsal bir yönü 
de bulunmaktadır.  İnsanın sosyal eylemlerinden biri olan siyasal 
eylemi de kapsamaktadır.  Siyasetin, adil ve demokratik olabilmesi 
için bazı değerlere sahip olması gerekmektedir. İktidarı elde etme 
amacı, bu amacın elde edilme şekli ve iktidarı kullanma faaliyetleri, 
etiği siyaset biliminin içine almaktadır. Etik kaygılardan yoksun bir 
siyasetin yaşama şansının olmadığı gibi insanî buhranlara da yol 
açmaktadır. Bu sebeple siyaset ve etiğin aynı zeminde ele alınması 
gerekmektedir. Siyasî etik bu gerekliliği karşılayan bir kavramdır. 
Devletin ahlâkî yükümlülüğünü ifade etmektedir. Siyasî etik de-
mokrasinin işlevsel olmasında önemli bir araçtır.  
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Toplum erdemli ve etik bir siyaset ve siyasetçi talep eder. Bu talep 
bağlamında siyasî etik kavramı, toplum ve devlet arasındaki ilişkide 
önemli bir yerde durmaktadır. Siyasetçilerin yönetim görevlerini ye-
rine getirirken uymaları gereken kurallar, yerine getirmeleri gere-
ken yöntemlerdir. Farklı bir ifade ile yönetimi elde etme metodudur. 
Topluma karşı üstlenilmiş olan sorumluluk, kamu menfaatini sağla-
mak ancak etik ile birleştiğinde sağlanmış olacağından, siyasî etik 
önem arz etmektedir. Siyasal faaliyet, topluma ilişkindir ve öncelikli 
muhatabı toplumdur. Bu nedenle siyasî etik de siyasetçiler ve toplum 
arasında oluşan münasebeti oluşturur. Burada gücü elinde bulundu-
ran siyasetçilerin de sahip olduğu etik değerler önemlidir. Siyasal fa-
aliyetler, kişisel çıkarların değil kamusal çıkarları gözeten ve üstün 
gören kişilerce yerine getirilmelidir. Bunun için adalet, eşitlik, er-
dem, dürüstlük, liyakat, hesap verebilirlik, şeffaflık gibi etik kodların 
siyaset faaliyetinin içinde aktif ve etkin olması gerekmektedir. Siya-
setçilerinde betik kodlarla donatılmış kişiler olması gerekmektedir. 
Fakat bunların toplumsal anlamda bir karşılığı da bulunmalıdır. Top-
lumun etik şuuru yüksek bir seviyede olması gerekmektedir. Siyaset-
çiler bunu sağlayacak politikalar üretmek ve teşvik edici uygulama-
lar için çalışmalıdır.  

İnsan hayatının ve eylemlerin nihai gayesini belirlemede gelişti-
rilen düşünce alanları etik kuramları meydana getirmiştir. Geçmiş-
ten günümüze kadar etik ve siyaset üzerine yapılan tartışmalar etik 
kuramlar içinde sıralı bir şekilde ele alınmıştır. Teleolojik etik kuram 
odağına eylemin sonucunu koymuştur. Etik bir eylem gerçekleştiri-
len eylemin sonucuna ilişkindir. Burada eylemin kendisi mühim de-
ğildir. Siyaset ile de bu şekilde bir bağlantı kurmuştur. Machiavelli 
üzerinden değerlendirildiğinde, önemli olan siyasal başarı yani gücü 
ele almaktır. Bunun meşru bir yolla yapma gayesi veya gayreti söz 
konusu değildir. 

 Deontolojik etiğin siyaset ile olumlu bir ilinti kurduğu gözlenmiş-
tir. Kant bağlamında ele alınan kuramda siyasal faaliyetin belli kai-
deler, yasalar, değerler üzerinden inşa edilmesi gerektiği sonucuna 
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varılmıştır. Kant siyasetin, etik değerlerden yoksun olduğunda yük-
selemeyeceğini vurgulamıştır. 

Diğer kuramların tam aksine kişiyi ele alan erdem etiği kuramı si-
yasal faaliyet içinde erdemi öne çıkarmaktadır. Batı ve İslâm düşünce 
geleneğinde ele alınan erdem kavramına yaklaşımlar farklıdır. Pla-
ton ideal devlet tarifi yaparken, bilgelik, yiğitlik, ölçülülük ve adalet 
şeklinde dört erdemden bahseder. Toplumun her sınıfının erdemi de 
ayrı olmaktadır. Siyasetçiler bilge erdemine sahip olması gereği üs-
tünde duran düşünür her sınıfın kendi alanlında kalması gerektiğine 
toplumu inandırması beklenir. Platon’un ideal devleti sınıflara dayalı 
kapalı bir toplumdur.  

Doğu medeniyetinde erdem etiği kuramı İslâm inancı ile doğrudan 
bağlantılıdır. Farabi’nin erdemli şehir tasavvuru ideal devlet anlayışını 
oluşturmaktadır. Siyaset felsefesini, erdem(fazilet), toplum ve mutlu-
luk kavramları ile oluşturmaktadır. Eserinde siyasal liderlerin sahip 
olası gereken nitelikleri sıralamıştır. Bu bağlamda Farabi için erdemli 
bir toplumun tesisinde lider önemli bir yerde durmaktadır. 
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Özet 
Etik, bireyin davranış ve tercihlerini etkileyen doğru veya yanlış ola-
rak değerlendirilen kuralları içerir. İnsanın eylemlerini etik açıdan 
değerli ya da değersiz kılan iki ana eğilim bulunmaktadır. Birincisi 
eylemi ortaya koyan düşünüşün niteliği, ikincisi eylemin sonucu ve 
başarısıdır. Siyasî etik ise, siyasetçilerin/iktidarı ellerinde bulundu-
ranların karar alma süreci ve faaliyetlerine rehberlik eden ilke ve 
standartlardır. Bu çerçevede siyasilerin kamusal alanda belirleye-
cekleri karar ve politikalarının siyasî etiğe uygun olması beklenir. Ça-
lışmanın araştırma problemi; siyasî liderler, toplumu ilgilendiren bir 
konuda karar verirken; eylemin başından itibaren etik ilkeleri dik-
kate alarak mı hareket etmelidirler yoksa ulaşacakları sonucu ve fay-
dayı mı esas almalıdırlar? Nitel yönteme dayalı çalışmada literatür 
taraması yapılmıştır. Etiğe ilişkin kavramsal çerçeve ve teorik alt-
yapı, siyasal yozlaşma, siyasette etiğin imkânı ve siyasal ve yönetsel 
alanda etiği teşvik eden unsurlar çalışmada ele alınmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Siyasî etik, Siyasal Yozlaşma, Etik Teoriler 

 
Abstract 

Ethics consists of rules that evaluate the behaviours and preferences 
of an individual ast right and wrong. There are two main tendencies 
that made human actions valuable or invaluable. One of which is the 
quality of thought, posing the action and the other is the result and 
success of the action. Political ethics are guding principles and stand-
ards in politicans/people in power activies and decision-making pro-
cesses. In this framework, decision and policies determined in public 
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sphere are expected to be compatible with political ethics. The main 
problem of this study to find out the question if politicans, when they 
are to make a common decision, pay an attention to the result and 
benefit or they act in accordance with the ethical principles from the 
outset. Literature is reviewed based on qualitative method. Concep-
tual framework and theoretical background on ethics, political cor-
ruption, the possibility of ethics in politics and issues promoting ethics 
in political and administrative areas are examined. 
Keywords: Political Ethics, Political Corruption, Ethical Theories.

 
 
 

Giriş 
Siyaset ile etik arasında bir çelişkinin olduğu ve bu ayrılığın giderek 
kök saldığı birçok ülkede kabul edilen bir olgudur1. Siyasetin sıklıkla 
göze batan gösterişi, savurganlığı, kayırmacılığı, adaletsiz uygulama-
ları; özdenetim, vicdan, dürüstlük, ilkelilik gibi değerleri besleyen 
etikle ilişkilendirilmesinin imkânsızlığını tartışmaya açmaktadır. Bi-
lindiği gibi siyasal mekanizmanın merkezinde siyasal partiler yer al-
maktadır. Şüphesiz siyasî kararların alınmasını etkileyen baskı grup-
ları, bürokratlar ve seçmenler gibi faktörler de iktidarın kullanılma-
sına katılmaya çalışan temel aktörlerdir.  

Siyasal partiler, belli bir parti programı çerçevesinde bir araya 
gelmiş, amacı iktidarı kazanmak veya bir başka partiyle paylaşmak 
olan, sürekli bir organizasyona sahip teşkilatlardır (Kışlalı, 2002: 
261). Toparlama ve bütünleştirme gibi görevleriyle toplumdaki 
farklı çıkar ve taleplerin birleştirilmesini ve yönlendirilmesini sağ-

                                                             
 
1 Konu siyasî etik olduğunda çeşitli toplantılarda verilen ilk tepkiler “Siyasî 
etik bir tezattır”, “Siyasî ahlâk! Bu kısa bir konuşma olacak”; “Neden bu var 
olmayan konu hakkında konuşmak için birini davet ettin?”, “Charles, neden 
bunun hakkında konuşmaya gelip zamanını boşa harcadın? ve izleyicilere 
dönerek 'Neden bunu duymaya geldiniz?'” şeklinde alaycı refleksler olabil-
mektedir (Sampford, 2011: 1). 
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larlar. Siyasal partilerin en önemli yönlerinden biri de dünyada uy-
gulanan sistemlerin önemli bir kısmında halkla iktidar arasında 
köprü görevi üstlenmesidir. En önemli siyasal katılma yöntemi olan 
siyasal partiler; toplumdaki beklenti, talep, ihtiyaç ve bunların ger-
çekleştirilmesini sağlamaya yönelik etkileme faaliyetlerini yürütür-
ler (Kapani, 2018: 179-180). 

Siyasal partiler seçimleri kazanarak iktidar olduklarında devletin 
yasama ve yürütme organlarında temel işleve sahip olurlar. İktidarı 
kazanamayan muhalefet partileri ise, demokratik rejimlerde iktida-
rın kullanılışını denetleme gibi hükümet etmenin alternatifi sayılan 
özel bir rol yüklenirler. İktidar partisinin icraatlarını sürekli olarak 
kontrol altında tutarak eleştiriler getirirler. Böylelikle iki temel 
amacı gerçekleştirmeye çalışırlar. Bunlar; hükümet tarafından alın-
ması muhtemel kararları etkilemek ve alternatif çözüm önerileri su-
narak bu yolda kamuoyu oluşturmaktır (Kapani, 2018: 180-182). 

Schumpeter demokrasiyi, halkın iradesinin gerçekleşmesi için, ik-
tidarın seçimler yoluyla belirlenmesi ve ortak iyiliği sağlayacak poli-
tikalara ulaşılması açısından gerekli olan organizasyon tekniği olarak 
tanımlar (2007: 353). Demokrasinin temel fikri, halkın yürütme 
ve/veya yasama yetkisini, seçmenlerin çıkarlarına hizmet etmek için 
en iyi şekilde kullanacağına inandıkları politikacılara devretmesidir. 
Politikacılar, hizmet ettikleri toplumun iyiliği için kamu gücünün na-
sıl kullanılması gerektiğine dair alternatifleri formüle etmede, temsil 
ettikleri vaatleri açık rekabet içinde seçmenlere sunmada kilit bir rol 
oynarlar (Sampford, 2011: 3). Politikacıların görevlerini yerine geti-
rirken yurttaşların siyasal sisteme olan güvenlerini örselememek için 
bir takım etik ilkelere uygun hareket etmeleri beklenir. Halkın siyaset 
kurumunun şüphe uyandıran ve adalet ilkesini zedeleyen davranış-
lara şahit olması devlete olan güvenin de seviyesini etkileyecektir. 

Modern demokratik hükümetler, her vatandaş için yüksek bir öz-
gürlük, adalet, eşitlik ve onurlu yaşam idealleri üzerine kurulur. Bu 
idealler ancak seçilmiş temsilciler, yürütme organı ve kamu görevli-
leri gibi kamu hizmeti yürütenlerin etik ölçülere sahip olmasıyla gü-
vence altına alınabilir (Mathur, 2014: 275).  
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Dolayısıyla siyasî etik, siyasî liderlerin karar ve politikalarına yan-
sıyan uygulamalarını içermektedir. Bu uygulamalarda adalet, eşitlik, 
bilgelik, titizlik gibi kişisel erdemlere riayet etmeleri ve ulaşacakları 
sonucun sorumluluğunu üstlenmeleri beklenmektedir. Bu çalışmada 
siyasî etik tartışılacak olup siyasî liderlerin kararlarını verirken etik 
eksenlerine amaç odaklılık ve sonuç odaklılık yöntemlerinden hangi 
etik yaklaşıma yönelecekleri hususunda açıklamaları içermektedir. 
Çalışmada öncelikle etiğe ilişkin kavramsal çerçeve ve etik teoriler 
izah edilecek, ardından siyasî yozlaşma, siyaset ve etiğin birlikteliği-
nin imkânı ve son olarak da siyasal ve yönetsel alanda etik davranışı 
teşvik eden unsurlardan bahsedilecektir. 

Etik ve Etik Kavramına İlişkin Teorik Yaklaşımlar 
Konusunu ahlâkî eylemlerin oluşturduğu etik, pratik karar vermenin 
temel sorunlarıyla ilgilenir. Etik, bir eylemi ahlâkî yönden iyi olarak 
ifade edilecek bir davranış yapan niteliksel durumu sorar. Bu bağ-
lamda ahlâk, iyi, ödev, gereklilik, izin gibi kavramları ele alır ve sor-
gular (Pieper, 1999: 17). Etik, ahlâkı inceleyen en eski kuramsal dal-
lardan biridir (Frolov, 1991: 153; Nuttall, 1997: 15). Ahlâk, bir top-
lumun belli bir döneminde bireysel ve toplumsal davranış kuralla-
rını tespit eden ve inceleyen bilimdir. Türkçe’de kişisel ahlâk yerine 
“aktöre”, toplumsal ahlâk çerçevesinde töre ve bilim olarak “törebi-
lim” sözcükleri kullanılmıştır (Hançerlioğlu, 1996: 8). Ahlâk (aktöre-
morality) kavramı huy, mizaç, yaratılış anlamlarına gelen “hulk”un 
çoğulu olup, toplumsal ilişkilerde uyulması beklenen tinsel (manevi) 
ilke ve kuralları kapsar. Ahlâkın etkisi, yaptırımı, zorlayıcı gücü; in-
sanın vicdanıdır. İnsan; duygusunu, düşüncesini, davranışını, tutu-
munu, eylemini “vicdanının sesine” kulak vererek doğru-yanlış, iyi-
kötü, olumlu-olumsuz olarak değerlendirir. Bu etik bir yaklaşımdır 
ve bununla birey, kendisi ile başkaları arasındaki ilişkilerde denge, 
düzen, denetim ve uyum sağlar (Köknel, 1996: 81). 

Yunanca “ethos” kelimesinden geldiği ileri sürülen etik, iki farklı 
anlamda kullanılmaktadır. Birincisinde etik, töre ve alışkanlık anla-
mına gelir. Buna göre, eylemlerini antik kentte geçerli olan töreye 
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bağlı kalarak eğitim yoluyla düzenlemeye alışkın bireyin, davranış-
larını toplum tarafından genel kabul gören ahlâk kurallarına göre dü-
zenlemesidir. Etiğin diğer anlamı ise, bir eylemi gerçekleştiren bi-
reyin, toplumca kabul edilmiş davranış kurallarını ve değer yargı-
larını sorgulama sonucunda kavrayarak ve üzerinde düşünerek is-
tenilen iyiyi gerçekleştirmek için onları alışkanlığa dönüştürmesidir 
(Pieper, 1999:30). Aristoteles de alışkanlıkla karakter erdeminin 
edinildiğini yani ethos’un oluştuğunu belirtmektedir. Kişinin öğre-
nip yapması gereken şeyleri yapa yapa, örneğin adil işler yapa yapa 
âdil insan, ölçülü işler yapa yapa ölçülü insan olacağını, bu konuda 
alışkanlık kazanılacağını ileri sürmektedir (Aristoteles, 2015: 29-
30). Bu bağlamda etik, gerçek anlamını ikinci tanımda bulmakta olup 
bir nevi karakter eğitimidir. 

Etik kavramı ile ahlâk, genel olarak bazı düşünürlerce birbirleri-
nin yerine kullanılabilmektedir. Ahlâk, etimolojik olarak “morality” 
terimine karşılık gelmekte, Yunanca’da âdet, gelenek-görenek olarak 
karşılık bulmaktadır. Düşünürler zaman zaman etik ve ahlâk arasın-
daki ayrımı öne çıkarmaya çalışmışlardır. Etik, karakter eğitimi ve 
uygulamada karar verme anlamı taşırken; ahlâk, bir toplumun doğru 
ve adil olarak benimsediği kural ve uygulamaları içermektedir. Öte 
yandan ahlâkî değerler; kişiler, toplumlar, eğitim düzeyi, din anlayışı 
gibi parametrelere göre farklılıklar gösterirken, etik evrensel değer-
leri ifade etmektedir (Yüksel, 2005: 49-50). 

Kendi iradesiyle eylemde bulunma potansiyeli taşıyan bireyin, 
davranışlarını sergilerken dayanak noktasının ne olacağı veya neyi 
amaç olarak belirleyeceği sorusu geçmiş yüzyıllardan itibaren sü-
rekli sorula gelmiştir. Bu sorgulama, insanın eylemlerinin sonucu-
nun mu yoksa niyetinin mi ahlâkî konumlanmaya esas teşkil edece-
ğinin anlaşılmasına yöneliktir (Macit, 2009: 84). Yani bir eylem, so-
nucuna ya da başarısına göre ahlâkî açıdan değerlidir ya da değildir. 
Ve eylemler, eyleme temel olan, eylemi ortaya koyan düşünüşün ni-
teliğine göre değerli ya da değildir (Akarsu, 1982: 10). Genel olarak 
ilgili alan yazında etik teoriler, Teleolojik ve Deontolojik Teori olmak 
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üzere iki grupta sınıflandırılmaktadır2 (Brown, 1987; Kymlicka, 
1988). 

Teleolojik etik teoriler, belirli bir davranışın; ardındaki kararın 
sonucunun değerlendirilmesi varsayımına dayanır. “Teleoloji” kav-
ramı “son” anlamına gelen Yunanca “telos” teriminden gelmektedir. 
Dolayısıyla bir eylemin kendisi iyi veya kötü olamaz; ancak bu eyle-
min ilgili taraflar üzerindeki sonucu veya etkisi olumlu veya olumsuz 
olabilir. Faydacılığı, rasyonel karar vermeyi açıklayan bu teori, eko-
nomide de yaygın olarak uygulanan klasik bir yaklaşımdır. 18. yüzyıl 
filozofu Jeremy Bentham ve 19. yüzyıl bilim adamı John Stuart Mill, 
faydacı yazarlar olarak kabul edilirler. “Faydacılık” terimini kullanan 
Mill; verimliliğin ve daha yüksek bir tatmin düzeyine yönelik arayı-
şın, insan ahlâkının temelinde yattığını varsayar. Dolayısıyla bir dav-
ranış, doyumu ve mutluluğu arttırıyorsa doğru, tam tersine neden 
oluyorsa yanlıştır (Vitolina vd., 2016: 109). Teleolojik teoride, bir ey-
lemi ahlâkî açıdan değerli yapan, arkasındaki düşünce ne olursa ol-
sun, iyiyi ortaya koyması, iyiyi oluşturmasıdır (Akarsu, 1982: 10). 

Deontolojik teoriler, sonuca bakılmaksızın takip edilmesi gereken 
evrensel etik ilkelerin varlığını vurgular. “Deontoloji”, Yunanca “gö-
rev” anlamına gelen “deon” kavramından türetilmiştir. Klasik Deon-
tolojik teorilerin kurucusu, Prusya’da 18. yüzyıl Alman filozofu Im-
manuel Kant'tır. Deontolojik teoriler, bir sonucun yanında bir davra-
nışın arkasındaki güdülerin önemini vurgular. Sonuç olarak, etik 
davranış bir ödül karşılığında değil, bir ödev olarak görülür (Vitolina 
vd., 2016: 110). 

Deontolojik teorilerin kural tabanlı olduğu, yani belirli bir dizi ku-
rala uyup uymadıkları açısından eylemlerin izin verilebilirliğini de-
ğerlendirdiği sıklıkla iddia edilir (Vallentyne, 1987: 21). Deontolojik 
etik de, eylemi ahlâkî yönden değerli yapan, eylemi gerçekleştiren 

                                                             
 
2 Bu teorileri alt kategorilerine indirgeyerek kişisel etik, kural etiği, sonuç 
etiği, erdem etiği gibi başlıklarla sınıflandıran çalışmalar da bulunmaktadır. 
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kişideki iyi düşünüştür. Birey herhangi bir eyleme karar verirken çe-
şitli motifler karşısında olur. Bu motiflerden birini seçmesi, eylemi 
ahlâkî açıdan iyi ya da kötü yapar (Akarsu, 1982: 10). 

Deontolojik etik, ödevin veya ilkenin etiğidir. Deontolojik etik, so-
nuçlara değer veren teleolojik teorinin tersine, yükümlülüğü sonuç-
ların bir unsuru yapmaz. Formel etik olarak da isimlendirilen Deon-
tolojik etiğin ilk teorisi; Immanuel Kant tarafından ortaya konulan 
formel ahlâk teorisidir. Faydacı teorisyenlerden farklı olarak Kant; 
bir eylemin ahlâkîliğini değerlendirmek için sonucuna değil, moti-
fine, yani niyetine bakar. Kant’ın, “evrende, hatta evrenin dışında 
mutlak olarak iyi diye adlandırılabilecek tek bir şey vardır. O da iyi 
niyettir” sözü kapsamında, saf iyi niyetle yapılan ve ödev duygusun-
dan kaynaklanan fiiller, sonuçları kötü de olsa ahlâken iyi olarak be-
liren eylemlerdir (Şen, 1998: 86-87).  

Siyasette Etik Dışılık: Siyasî Yozlaşma 
Kamusal fonksiyonların ve kaynakların özel yarar elde etmek için 
yasalara aykırı bir şekilde kullanılması olarak tanımlanan siyasî 
yozlaşma, tüm siyasî sistemlerde farklı boyutlarıyla ortaya çıkmak-
tadır. Bu kavram genel olarak, siyasetçilerin kuralları çiğneyerek 
kişisel çıkarları için kamu gücünü kullanmalarını ifade etmektedir 
(Taşar, 2006: 350).  

David Hume “İnsan Doğası Üzerine Bir İnceleme” isimli eserinde, 
“insan zihninde dikkat (öncelik), en çok bireyin kendisine yöneltilir, 
sonra akraba ve tanıdıklarına, en sonunda da en zayıf şekilde yaban-
cılara ve ilgisiz kişilere” demektedir. Bireyin bu taraflı ve orantısız 
duygusallığının yalnızca toplumdaki davranış ve tutumları üzerinde 
değil, erdemsizlik ve erdem anlayışları üzerinde de etkisi olabilece-
ğini ileri sürmektedir. Ona göre, doğal eğitilmemiş ahlâk yani etikten 
yoksunluk, insan duygularının tarafsızlığını ortadan kaldırır. Çözüm 
olarak Hume, şunu önermektedir. Eğer insanlar kendi kendilerine 
uzak olanı yakın olana yeğlemeyi başaramıyorlarsa, onları böyle bir 
seçime zorlayan ve böylesine belirgin bir şekilde doğal ilkeleri ve eği-
limleri ile çelişen bir şeyi asla kabul etmemelidirler. Dolayısıyla insan 
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doğasındaki önemli herhangi bir şeyi değiştirmek olanaksız olduğu 
için, birey koşullarını ve durumunu değiştirmeli ve adalet yasalarına 
uymayı en yakın çıkarı, çiğnenmelerini ise en uzak çıkarı kılmalıdır, 
demektedir (Hume, 2015: 327; 358-359). 

Siyasal yozlaşmanın temel nedenini siyasal süreçte egemen olan 
“özel çıkar”a dayandıran Aktan (1994: 55); siyasetçileri, bürokrat-
ları, seçmenleri ve baskı gruplarını özel çıkarları peşinde koşan siya-
sal aktörler olarak tanıtarak bunların farklı türlerde siyasal yozlaş-
malara sebep olduklarını belirtmektedir. “Siyasî Partiler-İktidar 
Olma” ve “Seçmen-Çıkar Elde Etme” etkileşimi kapsamında ortaya çı-
kan siyasal yozlaşma; bu bozulmanın yaşandığı tüm ülkelerde iktida-
rın siyasal partiler tarafından toplumsal gelişme için değil, yandaş-
ları memnun edecek bir ganimet olarak kullanılmasından kaynak-
lanmaktadır. İktidarı elde eden siyasî partilerin, kendi çıkarlarını 
merkeze alması ve bu çıkarların kamu gücünün ve kaynaklarının kul-
lanım biçimini doğrudan belirlemesi, siyasal yozlaşmayı doğurmak-
tadır (Taşar, 2006: 351). 

Toplumsal ve siyasal değerlerde yaşanan etik savrulmalar, vatan-
daşların etiğe ilişkin algılarını da belirlemektedir. Büyük Britanya’da 
sanayileşme döneminde Kraliçe Viktorya’nın hüküm sürdüğü (1837-
1901) zaman diliminde yaşanan ahlâkî yozlaşma, bunun en açık ör-
neğidir. Söz konusu dönemde bireyin ailesinin geçimi için daha çok 
çalışıp daha fazla kazanmaya, para biriktirmeye, borçlanmaya, faiz-
den kaçmaya, diğerlerinin ve kamunun kaynaklarına saygılı olmaya 
yönelik davranışları siyasî hayata da yansımaktaydı. Siyaset arena-
sında da siyasetçiler, bürokratlar ve seçmenler de bu ilkelere önem 
vermekteydiler. Ancak siyasetçi ve seçmenlerin, “devlet hazinesinin 
kişisel çıkarlar için kullanılabileceğini” keşfetmelerinden sonra bire-
yin sahip olduğu etik ilkeler; özel hayatı için başka, kamusal hayat 
için başka olmuştur. Yani devlet-toplum düzeni adına görev yapan 
birey, kendini etik ilkelerden bağımsız sayar hale gelmiştir (Savaş, 
2007: 21). Bu bağlamda Şen’in de ileri sürdüğü gibi siyasal ve yönet-
sel alanda oluşan yozlaşmaların kaynağı, siyasal ve yönetsel sistemin 
söz konusu bozulma karşısında gösterdiği zayıflık kadar toplumsal 
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etiğin aşınmasına da dayanmaktadır (2005: 361). En sık karşılaşılan 
siyasal yozlaşma uygulamalarına aşağıdaki örnekler verilebilir (Ay-
dın, 2002: 80-81): 

• Politikacıların kamusal mal ve hizmetlerin sunulmasında gö-
rev ve yetkilerini kötüye kullanarak, bazı kişi ve kurumlara 
ayrıcalıklı işlem yapmaları 

• Kamusal kaynakların kişisel kullanım için harcanması 
• Siyasal partilerin iktidara geldikten sonra kendilerini destek-

leyen seçmen gruplarına ayrıcalıklı işlem yaparak, bu kimse-
ler ya da gruplara haksız çıkar sağlamaları 

• Kişilerin beceri, yetenek, başarı ve eğitim düzeylerini dikkate 
almadan sadece politikacı ve bürokratlarla olan akraba-
lık/arkadaşlık ilişkileri esas alınarak istihdam edilmeleri 

• Bir milletvekilinin yeniden seçilebilmek amacıyla kendi böl-
gesindeki seçmenlere, diğer yurttaşların aleyhine olacak şe-
kilde ayrıcalıklı davranması 

• Siyasal iktidarın gelecek seçimlerde yeniden iktidarda kalabil-
mek için bütçe tahsisatlarını oylarını arttıracak şekilde seçim 
bölgelerine tahsis ederek bütçe kaynaklarının yağmalanması 

• Milletvekillerinin seçim sonrasında para veya başka açılar-
dan çıkar sağlayarak bir başka siyasal partiye geçmeleri 

• Politik karar alma sürecinde baskı ve çıkar gruplarının lobici-
lik yaparak kamu sektöründe optimum karar alınmasını en-
gellemeleri. Seçim kampanyalarının finansmanı; seçim sonra-
sında bazı milletvekillerinin parlamentoda kendi çıkarları 
doğrultusunda davranmalarını sağlamaya çalışma, milletve-
killerinin başkalarını bu grupların çıkarlarına uygun şekilde 
etkilemeye çalışmaları bu tür etik dışı eylemlere örnektir. 

• Baskı ve çıkar gruplarının devlet tarafından yapay olarak ya-
ratılmış bir ekonomik transferi elde etmek için giriştikleri 
“rant kollama” etkinlikleri 

• Alınması düşünülen kararların, bazı bakanlar, üst düzey bü-
rokratlar ya da milletvekillerince önceden baskı ya da çıkar 
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gruplarına ya da bazı fırsatçı spekülatörlere çıkar karşılığı 
sunulması ya da bildirilmesi 

• Politikacıların oy avcılığı yaparak seçmenleri yanıltmaları, 
aşırı vaatlerde bulunmaları, devletteki işleyişin gizli kapaklı 
olması ve yurttaşların bilgilendirilmemesi. 

Bir toplumsal sistem içinde iktidardan bütünleştirici bir rol üstlen-
mesi, çatışan çıkarları uzlaştırması beklenir. Vatandaşlar, kamusal 
menfaatlerin eşit, adil ve tarafsız bir şekilde paylaştırılmasını ister-
ler. Öte yandan siyasal açıdan himaye edilmeyi bekleyen, siyasî ve 
ekonomik nüfuzunu arttırmak isteyen, bürokraside yüksek statü-
lerde pozisyon arayışında olan, devlet ihalelerinin yolunu kendi şir-
ketlerine çevirmek isteyen; kısaca siyasetten gücünü kötüye kullan-
masını isteyen coşkulu bir kitle de vardır ve bunlar kamu yararına 
yönelik olumsuz niyetlerle iktidarın etrafını sarar. Bu durum Roma 
tarihindeki Patron-Klient (Patronus- Cliens) ilişkisine benzer. 

Patron-Klient sistemi, sosyo-ekonomik açıdan yüksek statüdeki 
bir kişi veya grubun (patronus) sahip olduğu güç, mülkiyet, zenginlik 
ya da kontrolünde olan kaynakları ve (y)etkisini; kendisinden sosyo-
ekonomik olarak daha aşağı statüde olan bir kişiye (cliens) belirli 
karşılıklar çerçevesinde koruma ve fayda sağlamak üzere kullandığı 
önemli ölçüde araçsal bir arkadaşlığı kapsayan ikili ilişkilerdir (Emi-
roğlu ve Aydın, 2003: 479). Günümüz siyasetinde de iktidar meka-
nizmasını kullananlar “Patron” rolünü alabilirken, siyasî iktidarın sa-
hip olduğu güçten meşru ya da gayrimeşru yollardan faydalanmak 
için iktidar çevrelerine yanaşanlar “Klient”i oynamaktadırlar. 

Devlet-toplum ilişkilerinde güven kavramı merkezî bir role sahip-
tir. Toplumsal ilişkilerde diğerlerinin hak ve menfaatleri kapsa-
mında güven kavramı, bir kişi veya grubun amaç ve faaliyetlerinin 
etik ilke ve değerlere uygun, adil ve başkalarının haklarını tehdit et-
meyeceğine karşı oluşan inancı ifade eder. Bireyler zaman zaman 
birbirlerine güven duymasalar da ailede, toplumda, kurumda, ül-
kede, uluslararası ilişkilerde güven, anlaşma ve dayanışmayı sağla-
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yan en önemli unsurdur. Devlete güvenin düzeyi de bu çerçevede, si-
yasî, kültürel ve ekonomik faktörler gibi birçok faktörden etkilenir 
(Yüksel, 2005: 80). 

Son yıllarda siyaset ve yönetim, kurumsal anlamda ve siyasetçi ve 
yöneticiler bağlamında, hemen hemen tüm dünyada önemli bir gü-
ven krizi ile karşı karşıya kalmıştır. Siyasette ve yönetimde yozlaşma, 
uzun zaman boyunca sanki az gelişmiş ülkelere mahsus bir problem 
olarak görülürken, özellikle 1970’lerle birlikte gelişmiş ülkelerde or-
taya çıkan büyük skandallar ve yolsuzluklar, kamuoyunun dikkatini 
yozlaşma olgusuna yönelterek etik sorunlara yönelik tartışmaları 
arttırmıştır. Dolayısıyla siyaset ve yönetimin meşruluğunun teme-
linde, bu kurumlara karşı toplumun duyduğu güven duygusu yatar 
(Eryılmaz, 2018: 417). 

Siyaset ve Etik Birlikteliği: Sınırları Zorlamak 
Birçok anlayış, siyasî etiği vatandaşların ve yöneticilerin bireysel eti-
ğine indirgemektedir. Halbuki bu bakış açısı siyasetçileri, sorumlu-
luğu yalnızca kendisi için geçerli olan, kendi kendini kontrol eden bi-
reyler olarak görmek anlamına gelmektedir. Bu anlayışın eksik yönü 
siyasî yapı, kanunlar, kurumlar ve sistemlerin etiğe ilişkin değerlen-
dirmelerden soyutlanmış olmasıdır. Öte yandan siyaset kurumunun, 
her geçen gün sonuçlara daha fazla odaklandığı bir gerçektir. Siyasal 
iktidarların da, bu durumda konumlarını güçlü tutmaları için hangi 
açıdan değerlendirildiklerini dikkate almaları doğaldır. Siyasetçile-
rin genel olarak yürüttükleri politikaların etkinlik ve verimlilik kri-
terleri üzerinden tartılması onların başarısızlıkla karşılaşmamak için 
etik, değer, iyi niyet, kurallar konusunda isteksiz davranış gösterme-
sini doğurmaktadır (Girardin, 2012: 34). 

O halde siyaset kurumu farklı bir ahlâk mı gerektiriyor, yoksa al-
datma, manipülasyon ve şiddet gibi konularda daha müsamahalı mı? 
Vatandaşlar adına ahlâkî olarak taviz vermiş politikacıları nasıl de-
ğerlendirmek gerekiyor? Siyasette ahlâkî yozlaşma bazı önemli açı-
lardan ayırt edici midir? Siyasette yalan söylemenin ve aldatmanın 
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doğru ve yanlışları nelerdir? Bu sorular bireyin özel hayatını yaşar-
ken dikkat etmesi gereken etik ilke ve değerlere siyasetçi veya kamu 
bürokratı olması halinde daha farklı yaklaşabileceğine ilişkin bir an-
lam arayışı mı içeriyor acaba? Esasında burada iki temel soru öne çı-
kıyor: Birincisi, olağan ahlâk kuralları, diğer tüm alanlarda geçerli ol-
dukları gibi siyasî yaşamda da geçerli midir? İkincisi, siyasette yalan 
söylemek, aldatmak, şiddete başvurmak, mesela özel hayatta olduğu 
kadar yanlış mı? (Primoratz, 2007: xi). 

Dursun (2005: 24), bu konuda birey açısından uygun görülmeyen 
birçok eylem ve davranışın siyaset alanında “mümkün” olarak görül-
mesinin imkân dâhilinde olduğunu; hatta bunun “siyasetin bir ge-
reği” şeklinde bile düşünüldüğünü ileri sürmektedir. Bu iddiayı öne 
sürerken siyasetin doğasına vurgu yapmaktadır. Siyasetin doğasında 
“vazife”nin değil, “menfaat”in bulunduğunu; bireylerin kendileri için 
ortaya koydukları bir eylemde etik ilkelerden ödün verilmesi top-
lumca onaylanmazken, bu sapmanın siyasiler tarafından “kamusal 
menfaatler” amacıyla gerçekleştirilmesi halinde etik dışılığa aynı in-
sanlar sessiz kalabilmektedirler.  

Şüphesiz devleti yöneten siyasî liderler, sıradan vatandaşlardan 
daha sıkı etik kurallara bağlı kalmalıdırlar. Çünkü sahip oldukları 
yüksek makamlardan dolayı yönettikleri insanlar adına karar verip 
hareket etmektedirler. Ayrıca onların tercih ve davranışları, vatan-
daşların seçim ve eylemlerinden farklı olarak toplumun tamamını ya 
da önemli bir kısmını ciddi şekilde etkilemektedir. Bu nedenle Rot-
terdamlı Erasmus’un 1516 tarihinde yazdığı “Bir Hristiyan Prensin 
Eğitimi” adlı eserinde “prenslerin sözlerini yerine getirme konusun-
daki iyi niyetleri öylesine yüksek olmalıdır ki, onlardan çıkan basit 
bir söz, diğer insanlar tarafından verilen herhangi bir yeminden daha 
kutsal kabul edilsin” ifadesi kapsamında (Primoratz, 2007: xii), siyasî 
liderlerin doğruluk, dürüstlük gibi değerlerle karakterize edilmesi-
nin ne denli önemli olduğu vurgulanmıştır. 

Platon, “Devlet” (Politeia) isimli eserinde, devletin iyiliği gibi kut-
sal bir amaç için yalan söylemeyi meşru görmektedir. Eserdeki 
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“soylu/kutsal yalan” kurgusu, devletlerin geçmişte ve gelecekte ge-
rektiğinde başvurduğu yöntem olarak sunulmaktadır. Platon’un dev-
let yöneticisi olarak tasarladığı filozofların aslında yalan ve riyadan 
nefret ettikleri ancak konu devletin mutluluğu olduğunda yalan söy-
leme hakkını kullanabilecekleri belirtilmektedir (Işık, 2018: 1). An-
cak Platon’un siyaset felsefesinde bu hüküm bir kuraldan ziyade bir 
istisnadır. Siyaseti ve ahlâkı birbirinden ayırmayan Platon, siyasal 
düzenin temelini yöneticilerin erdemine bağlamıştır (Göze, 2005: 
40). Kendisinin “devlet yönetme sanatı”nın uzmanı olarak tanıtılma-
sını isteyen Machiavelli ise Prens isimli eserinde, politik gerçeklikle-
rin politikanın yapısıyla uyum göstermediğini, hatta işlerliğini “er-
demlerle veya toplumun seçebileceği en yüksek hedefle” belirleyen 
politika anlayışının, gerçekleşmesi mümkün olmayan bir yaklaşım 
olduğunu vurgulamaktadır. Machiavelli, kendi döneminde, politika 
alanında başarı elde etmek için etik bir duyarlılığa sahip olunmasına 
yönelik hümanist anlayışlara karşı çıkmaktadır.  Machiavelli, insan 
doğasının menfaatçi, bencil, kötü ve şan-şeref-zenginlik kazanmak 
için eylemde bulunan bir yapı ortaya koyduğunu, politikayı da yön-
lendirenin bundan başka bir şey olmadığını belirtir (Satıcı, 2015: 
120-121). 

Etik ve siyaset ilişkisine ilişkin bu görüşlerin her ikisi de -etik kay-
gının her zaman siyasî çıkardan üstün olduğu ve yeterince önemli bir 
siyasî çıkarın etiğe üstün geldiği görüşü- o kadar aşırıdır ki, bu du-
rum iki ana damar arasında bir konum tercih etmeyi gerektirir. Belki 
de siyaset, bireylerin özel hayatını yöneten etik kurallarla sınırlandı-
rılamaz. Ancak bu düşünce siyasetin herhangi bir etik kaygıyla sınır-
landırılmasının gerekmediği, siyasetçi olmanın kalıcı bir etik tatile 
çıkmak olduğu anlamına gelmez (Primoratz, 2007: xii). 

Bu konuyu Max Weber’in (2017), Meslek Olarak Siyaset adlı eseri 
üzerinden biraz daha açmak mümkündür. Çalışmasında iki tür etik-
ten bahseden Weber, tutum/kanaat etiği ve sorumluluk etiği üzerin-
den görüşlerini temellendirir. Tutum etiği, sonuçları göz ardı ederek 
eylemlerin niyetine odaklanan deontolojik etiği; sorumluluk etiği ise, 
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eylemlerin sonuçlarının sorumluluğunu üstlenen teleolojik etiği içe-
rir. Weber’e göre tutum etiği, kişinin özel hayatındaki eylemleri için 
geçerlidir. Çok sayıda insanın hayati öneme sahip çıkarlarının tehli-
kede olduğu siyasette tutum etiği/deontolojik etik siyasette bir reh-
ber olarak görülemez. Çünkü bu tür bir etik anlayışı, siyasetin gerek-
lerini yerine getirmekten yoksundur ve sonucu ne olursa olsun etik 
ilke ve kurallara tam bir bağlılığı emreder. Ancak eylem kamusal 
alanda uygulandığında hedeflenen kamu politikasının yürütüleme-
mesi ve hizmet ettiği iddia edilen kamusal değerlerden ödün veril-
mesi söz konusu olabilir. Dolayısıyla Weber’e göre siyasî liderler, etik 
amaçlarla çelişse de yalnızca kararlarını alırken değil, sonuçları için 
de sorumluluk almak zorundadır. Bu bağlamda Weber, siyasette so-
rumluluğun niyetlerle ilgili değil, sonuçlarla ilgili olduğunu belirt-
mektedir. 

Genel olarak değerlendirildiğinde, devlet adamı ve vatandaşta 
etik bir vizyona ihtiyaç olduğu muhakkaktır. Etik, fayda-maliyet ana-
lizlerine indirgenemez. Zaten çoğu konuda, neyin maliyet ve neyin 
fayda olduğunu değerlendirmek oldukça özneldir ve aslında kişinin 
değerlerine de bağlı olduğu bir gerçektir. Siyaset etiğinin hem amaç 
hem de sonuç etiğine uygun olması gerektiğinden, devlet adamı ve 
vatandaşın eylemde bulunurken etik bir eksen oluşturması, yani so-
nuçlarını dikkate aldığı eylemlerin amaçlarının da ilkelere dayan-
ması gerekir (Hoffmann, 1988: 18). 

Şüphesiz siyasî liderler, karar ve politikalarını belirlerken siyasî 
etiğe uygun olarak tutum (deontolojik) ve sorumluluk (teleolojik) iç 
içe olacak şekilde hareket etmelidirler. Etik değerlere bağlı siyasî li-
derler; toplumdaki farklı çıkarları dikkate alan, yolsuzlukla etkin bir 
şekilde mücadele eden, bürokratik makamlara atamalarda liyakati 
önceleyen; alacakları her kararda adalet, hakkaniyet, eşitlik, doğru-
luk, tutarlılık, tarafsızlık gibi unsurları ilke edinen bir anlayışa sahip-
tirler. Elbette Max Weber’in de altını çizdiği gibi kamu politikalarını 
belirlerken, sonuçlarını hesaba katarak, sorumluluğunu üstlenerek, 
kamu yararını gözetmek suretiyle eyleme geçmelidirler.  
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Siyasal ve Yönetsel Alanda Temel Etik İlkeler ve Etik Dav-
ranışı Teşvik 
Genel olarak bakıldığında siyasetteki etik sorunların tek bir mer-
kezî problem etrafında sabitlenmediği görülmektedir. Farklı kate-
gorilerde bireysel ve kolektif aktörlerin mikro kaygıları ve bu kay-
gıları gidermeye yönelik siyasetle kurdukları etik-dışı iletişim yön-
temi, sorunun kaynağını ortaya koymaktadır. Bu bağlamda siyaset-
teki yozlaşmanın seviyesi, toplumun normlarını ne ölçüde kaybet-
tiğinin düzeyi hakkında bilgi verir.  

Toplumda etik bilincin yerleştirilmesi, ancak devleti meydana geti-
ren bütün organların ortak çabasıyla mümkün olabilir. Demokra-
tik hesap verebilirlik ilkesi üzerinde temellendirilmiş bir parla-
mento, yolsuzluk ve etik dışı faaliyetle mücadelede önemli bir role 
sahiptir. Görevi milletin egemen iradesini yansıtmak olan parla-
menterler, bu mevkiinin saygınlığını koruyacak davranışlarda bu-
lunmalıdır... Kamu güveninin temsilcileri, bulundukları mevkiinin 
meşruluğunu unutmamalıdır ve en yüksek etik standartlarda hare-
ket etmelidir. Yürütme erkinden yüksek etik ilkelere bağlı bir lider-
lik göstermesi ve yürütmenin politika ve programlarını uygula-
makla sorumlu olan kamu yönetimi üzerinde denetim uygulaması 
beklenir... Yargı; devletin adaletli, dürüst, saydam ve hesap verebilir 
kılınmasında kilit role sahiptir. Yargının kamu yönetiminde etik 
açısından önemi, yürütmenin kendisine anayasa ve yasalarca veri-
len yükümlülüklerini yerine getirmesini garanti etmesinden ileri 
gelir. Bu nokta, erkler ayrılığı ilkesinin merkezinde bulunmaktadır. 
Devletin diğer birimleri yargıya hesap verirken; yargı diğer erkler-
den daha yüksek etik standart ve değerlerle kendini hesap verebilir 
kılar (Yüksel, 2005: 28-30). 

İngiltere’de parlamento tarafından kurulan, yasama ve yürütme üye-
lerini denetleme görevi bulunan “Kamu Yaşamında Standartlar Ko-
mitesi”, Kamusal Yaşamın Yedi İlkesi ismiyle ilk raporunu hazırlaya-
rak kamu görevi yürüten herkes için geçerli ilkeler belirlemiştir. Ta-
mamen rehberlik etmesi amacıyla bu çalışmada seçilen söz konusu 
ilkeler, ulusal ve yerel olarak kamu görevine seçilen veya atanan her-
kesi ve kamu hizmetinde, yerel yönetimde, emniyette, mahkeme-
lerde, denetimli serbestlik hizmetlerinde, sağlık, eğitim, sosyal ve ba-
kım hizmetlerinde görevli tüm kamu çalışanlarını kapsamaktadır. 
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Çünkü bütün kamu görevlileri, hem kamunun hizmetkarları hem de 
kamu kaynaklarının gerekli harcamalarını yapan kişilerdir. Söz ko-
nusu ilkeler aynı zamanda, kamu hizmeti sunan diğer tüm sektörler 
için de geçerlidir (The Committee on Standards in Public Life, 2014: 
3). Bu ilkeler aşağıda maddeler halinde sıralanmıştır: 

1) Bencil Olmama (Kamu Yararını Gözetme): İnsanlar şahsi çı-
karlarına son derece içten bağlıdırlar (Hume, 2015: 358). 
Kamu yararı ise, bir bütün olarak, toplum çıkarlarına hizmet 
eden eylem ve girişimler ya da toplumun bölünmez nitelik-
teki kolektif çıkarlarıdır (Marshall, 1999: 380). Kamusal hiz-
metler düzenlenirken bireyleri değil, bireyin içinde yer aldığı 
toplumu ya da toplumun bir kesimini dikkate alır. Toplumsal 
çıkarla bireysel çıkar çatıştığında kamu yönetimi toplumsal 
çıkardan yanadır. Kamu yönetimine kamu yararı için tanın-
mış olan yetkiler, kamu yararı ile bağdaşmayacak bir biçimde 
de kullanılabilir. Bunu önlemek için kamu yönetiminin hukuk 
sınırları içerisinde kalması, nesnelliğe önem vermesi gerekir 
(Bozkurt vd., 2008: 133). Siyasilerin de bu çerçevede, kendi 
bireysel çıkarlarını değil, kamusal çıkarları gözetmeleri 
önem arz etmektedir. 

2) Bütünlük: Kamu görevlileri (siyasetçi-bürokrat), görevlerini 
yerine getirirken onları meşru olmayan yollarla etkilemeye ça-
lışabilecek kişi veya kuruluşlara karşı herhangi bir yükümlü-
lük altına girmekten kaçınmalıdır. Kendileri, aileleri veya ar-
kadaşları için maddi veya diğer maddi menfaatler elde etmek 
için hareket etmemeli veya karar almamalıdırlar. Her türlü çı-
kar ve ilişkiyi üst makamlara beyan etmeli ve çözmelidirler 
(The Committee on Standards in Public Life, 2014: 3). Dolayı-
sıyla bütünlük, bir kurumdan ve personelinden gerçekten etik 
olarak beklenen tüm davranışları kapsamaktadır. Kişisel men-
faatleri için kamu makamını kötüye kullanan bir kamu görev-
lisi, bütünlüğü bozmaya çalışmış olur. Bu kişinin güvenilirliği 
artık kayıp, kusurlu ya da eksiktir. Bütünlük, etik ilke ve kural-
lar çerçevesinde hareket etmektir (Yüksel, 2005: 67). 
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3) Tarafsızlık: Tarafsızlık, kamu görevlilerinin kişisel inanç ve dü-
şüncelerine göre davranmamalarını ifade eder. Siyasetçi ve 
kamu görevlisinin taraflılığı, hem etik hem de hukukî yönden 
aykırılık teşkil etmektedir. 1982 Anayasası, 10. maddesinde, 
herkesin kanun önünde dil, din, ırk, siyasî düşünce gibi çeşitli 
farklılıkları olsa da eşit olduğunu vurgulamaktadır. Ayrıca ma-
denin son fıkrasında, “Devlet organları ve idare makamları bü-
tün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak 
hareket etmek zorundadırlar” denilmektedir. Genel olarak si-
yasetçilerin tarafsızlığı; kamusal kaynakların dağıtımı, ihale, 
terfi-atama süreçlerinde bozulmaktadır ve bu durum siyasal 
kayırmacılığa işaret etmektedir. Bu çerçevede siyasal liderle-
rin, kamusal bir görev olan devlet yönetimine ilişkin tüm ka-
rarlarında eşitlik ve hakkaniyet ilkelerini bozmayan tutumlar 
ortaya koymaları gerekmektedir.  

4) Hesapverebilirlik: “Bir kimsenin sorumluluklarını ne gibi yol-
larla ya da nasıl yerine getirdiğini açıklaması, ortaya koyması 
veya ispat etmesi zorunluluğu” dur. Kendilerine yetki ve kay-
nak verilenlerin, “sorumluluklar konusunda cevap vermek, ra-
por etmek, açıklama yapmak, yükümlülükleri üstlenmek ve ka-
musal değerlendirme ve muhakemeye açık ve hazır olmak” gibi 
yükümlülükleri hesap verme sorumluluğuna işaret etmektedir. 
Bu bağlamda bir çok ülkede siyasilerin ve kamu bürokratları-
nın görevleriyle ilgili kendilerinden beklenilen şekilde davra-
nıp davranmadığını tespit etmek için “hesap verme” mekaniz-
maları oluşturulmuştur (Demirkıran vd., 2011: 169). 

5) Açıklık: Gizlilik, tarihi olarak bütün ülkelerde egemen olan bir 
yönetim politikası olmuştur. Oysa günümüzde demokratik dü-
şüncenin gelişmesi ve yönetimde hesap verebilirlik gibi ihti-
yaçlar, açıklığı ön plana çıkarmıştır. Açıklık, siyaset kurumunun 
ve kamu yönetiminin yönetilenler eliyle denetlenmesinin etkili 
bir aracıdır. Kişiler, bu mekanizma ile itiraz etme, yönetime ka-
tılma ve denetleme; memurlar ise, hata yapmama ya da hatayı 
düzeltme imkânı elde ederler (Eryılmaz, 2018: 412-413).  
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6) Dürüstlük: Dürüst, sözünde ve davranışlarında doğruluktan 
ayrılmayan anlamına gelmektedir (sozluk.gov.tr, 2022). Siyasî 
liderler ve kamu görevlileri, tüm eylem ve işlemlerinde dü-
rüstlük ilkesini esas almalıdırlar. Ellerindeki çeşitli imkanlarla 
kendilerini etkileme potansiyeli olan kurum ve bireylerden 
uzak durmalıdırlar. 

7) Liderlik: Liderlik, farklı yetki seviyelerinde, bir kuruluşun he-
deflerini gerçekleştirmek için çalışırken aynı zamanda organi-
zasyonda görev yapanların hareketlerini yönetme sorumlu-
luğu ve ayrıcalığıdır. Liderlik, örgütlenmiş bir grubun amaçla-
nan başarı yönünde etkilenmesi sürecidir. Diğer insanları be-
lirlenmiş amaçlara ulaşmaya, isteyerek çaba göstermeleri için 
ikna etme yeteneğidir (Öztekin, 1996: 186). Siyasetçiler ve 
kamu görevlileri, gerek kamu görevinin ifası sırasında gerekse 
toplum içerisinde sergiledikleri davranışlarda temel etik ilke-
lere bağlılık göstererek vatandaşlara örnek oluşturmalıdırlar. 
Temel etik değerleri savunup desteklemelidirler. Siyasî lider-
ler ve bürokratlar, etik bilincinin yerleştirilmesi konusunda li-
derlik sergilerler (Yüksel, 2005: 87). 

TBMM’de uzun zamandan beri partilerin önemli bir kısmının üze-
rinde çalıştığı, kimi partilerin kanun teklifinde bulunduğu siyasî etik 
yasası, yukarıda belirtilen ilkeler temel alınarak tüm milletvekilleri-
nin sorumluluğunu kapsayacak şekilde düzenlenebilir. Söz konusu 
kanun teklifinde de belirtildiği üzere yine mecliste bir siyasî etik ku-
rulunun oluşturulacağı da sık sık dile getirilmektedir. Elbette etik ku-
rulu farklı partilerin milletvekillerinden oluşmalıdır. Bu komisyo-
nun, milletvekilleri ile iktidar üyelerinin görevlerini yerine getirir-
ken, makamlarını, unvanlarını, yetkilerini ve kamu kaynaklarını kul-
lanırken etik ilke ve standartlara uygun bir tutum gösterip gösterme-
diklerini inceleyip, araştırıp denetlemesi halinde etik dışı davranış-
larda bir düşüş yaşanması muhtemeldir. Diğer taraftan Milliyetçi Ha-
reket Partisinin 2022 yılının Mart ayında yürürlüğe koyduğu “Siyasî 
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etik Kurulu Yönetmeliği”3, parti teşkilatlarının siyasî etik kültürünü 
güçlendirmek ve uymaları gereken etik davranış ilkelerini düzenle-
mesi açısından etik bilincin partilerde yerleşmesi için son derece 
önemli bir gelişmedir. 

Sonuç  
Siyasî etik, 21. yüzyılın ikinci çeyreğine girerken literatürde hâlâ 
kendisine geniş yer verilen bir çalışma alanı haline gelememiştir. 
Bunun temel sebebinin, siyasette etiğin uygulanabilir olduğuna iliş-
kin kararsızlığın sürmesinden kaynaklandığı söylenebilir. Bir ül-
kede yaşayan vatandaşlar tarafından partilerin ve siyasî liderlerin 
doğruluk, dürüstlük, adalet gibi ilkelere olan bağlılıkları sorgulanır 
hale gelirse, ortaya çıkacak güvensizlik ikliminin, seçim sürecinin 
ve temsil sisteminin meşruiyetine ilişkin algıları da etkileyeceği bir 
gerçektir. O halde siyaset kurumunun, siyasal karar alma süreçleri 
ve faaliyetlerine yönelik güven zedeleyen davranışlardan uzak dur-
ması gerekmektedir. Bunun için siyasilerin davranışlarına rehber-
lik edecek değerlere, etik kodlara ihtiyaç bulunmaktadır. 

Siyaset, şüphesiz bir felsefe ya da daha açık ifadeyle ahlâk felse-
fesi icra makamı değildir, bir uygulama alanıdır. Birey hayatı için ön-
görülen etik ilkelerin siyasetin her sahasına aktarılması, istenilen bir 
durum olmasına rağmen rasyonel görülmemektedir. Yani liderlerin 
kendi özel hayatlarında ve kamu hayatında dürüst, adil, ilkeli olma-
ları halinde onların yönettiği ülkelerin de bu değerler kapsamında 
yönetileceği varsayımı, araştırmacılar tarafından mümkün görülme-
mektedir. Çünkü bu durumda seçmenler; partilerin kurumsal yapı, 
tüzük ve programları ile ülkelerin kanun ve kurallarını görmezden 
gelmekte, siyasetçilerin bireysel erdemine güvenmektedirler. Bunun 
ardından da siyasetçilerin uygulamaya koydukları kamu politikala-

                                                             
 
3 “Siyasî etik Kurulu Yönetmeliği”, MHP, 2022, http://mhp.org.tr/usr_img/ 
mhpweb/kitaplar/siyasietikkurulu.pdf, (erişim: 26.03.2022). 

http://mhp.org.tr/usr_img/mhpweb/kitaplar/siyasietikkurulu.pdf
http://mhp.org.tr/usr_img/mhpweb/kitaplar/siyasietikkurulu.pdf
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rının başarısızlığı söz konusu olabilmekte, vaatlerini sürekli ertele-
yerek toplumsal mağduriyetlere yol açabilmektedirler. Dolayısıyla 
siyasetçilerin etik ilke ve standartlara her durumda mı, belli şartlar 
dahilinde mi uymaları gerekmektedir? 

Erasmus’un 1516 yılında kaleme aldığı eserinde, Prens’in her ko-
şulda etik ilkelere boyun eğmesi tavsiye edilmektedir. Kendi dönem 
şartlarındaki tiranlıklardan endişe eden Erasmus, siyasî lidere; ba-
rışçı politikalar gütmesini, hümanist eğitim ile erdemli olabileceğini 
öğütlemektedir. Bir prens öyle erdemli olmalı ki, onun sözü vatandaş-
lar tarafından doğruluk/dürüstlük yönünden değerlendirilmesin 
hatta kutsal görülsün. Platon ise M.Ö. 340’lı yıllarda, etik ilkeleri 
önemsediği ideal devletinde yasakladığı yalan söylemeyi, devlet yö-
neticileri için kamusal menfaatler gereği muafiyet kapsamına almak-
tadır. Machiavelli 1513 tarihli Hükümdar/Prens isimli kitabında; ba-
şarılı olmayı, kazanmayı hedefleyen yöneticilere, kendilerini topluma 
erdemli olarak göstermelerini ancak aksi yönde tutum takınmaları-
nın gerektiğini hem egemenliklerinin devamı hem de tarih kitapla-
rında isimlerinin de iyi anılması için zorunlu bir yol olarak tavsiye et-
mektedir. Burada belirtilen üç önemli ismin etik davranışa yönelik 
ileri sürdükleri düşüncelerin birbirinden farklı olduğu görülmekte-
dir. Özellikle Erasmus ve Machiavelli’nin görüşleri tam bir ifrat ve tef-
rit noktasındadır. Doğru olan davranışı hangisi ortaya koymaktadır? 

Max Weber bu düşünürlere göre daha uygulamaya dönük örnek-
lendirme yapmaktadır, Meslek Olarak Siyaset isimli eserinde. Siyasî 
etiği, yalnızca eylemin amacına dayandırmayan Weber, aynı za-
manda kararların sonuçlarının sorumluluğunun da taşınmasını bir ara 
yol önerisi olarak sunmaktadır. Günümüzde siyasî liderler, yalnızca 
kamu politikalarına ilişkin kararlarının etik ilkelere dayandırılmasıyla 
değil, bunun yanı sıra elde ettikleri sonuçlar için de sorumluluk almak 
durumundadırlar. Vatandaşlar, etik ilkeleri kendisine genel kural 
edinmiş bir siyasî liderin, bu ilkelere uymasına rağmen yürürlüğe sok-
tuğu politikaların sonucundaki başarısızlığı, salt etik ilkelere uydu-
ğundan, bunlardan taviz vermediğinden dolayı iyi karşılar mı? Bu 
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belki de cevaplanması gereken en önemli soru(n)lardan biridir. Siya-
siler her durumda etik davranmalı mı, yoksa kamu yararı amacıyla 
etik ilkeler gerektiğinde aşındırılabilir mi?  

Yusuf Has Hacip tarafından 11. yüzyılda (1069-1070) “yönetme 
ve hükümet etme bilgisi”, “mutluluk veren bilgi” gibi tasvirlerle oku-
yana kutlu olması ve yol göstermesi amacıyla yazılan ve bir yönetim 
ve siyaset kitabı olan Kutadgu Bilig’deki yaklaşımlar etik bir pers-
pektif sunması açısından son derece önemlidir. Nitekim eserde “Bey-
liğe Layık Bir Bey’in Nasıl Olması Gerektiğini Söyler” bölümünde, 
“Tecrübeli, sözünü düşünerek söylemiş olan Ötüken beyi ne der, 
dinle (Bab. 1962); Halk için beyin çok seçkin olması lâzımdır; özü, 
sözü doğru ve tabiatı güzide olmalıdır (Bab. 1963); Beyin dili dürüst 
ve kalbi doğru olmalı ki, halka faydalı olsun ve güneşi doğsun (Bab. 
2010); Beyin gönlü, dili ve tabiatı düzgün olmazsa, saadet o memle-
kette dolaşamaz, kaçar (Bab. 2012); Hangi bey memlekette doğru ka-
nun koydu ise, o memleketini tanzim etmiş ve gününü aydınlatmıştır 
(Bab. 2017); Ey hakîm, memlekette uzun müddet hüküm sürmek is-
tersen, kanunu doğru yürütmeli ve halkı korumalısın (Bab. 2033); 
Beyler gönüllerini temiz tutar ve kanunu tatbik ederlerse, beylik bo-
zulmaz ve uzun müddet ayakta durur (Bab. 2036); Beyin sözü doğru 
olmalı, tavır ve hareketi itimat telkin etmelidir ki, halk ona inansın ve 
huzur içinde yaşasın (Bab. 2038)” (Hacib, 1985) vurguları incelendi-
ğinde doğruluk, dürüstlük ilkelerini amaç edinen etik bir anlayışın 
öne çıktığı görülür.  

Siyasette başarı elde etmek ve gerektiğinde teleolojik yani sonuç-
ların iyiliğini esas alan etik anlayışı benimsemek, siyasetin doğası ge-
reği görülmektedir. Bu durum Makyavelist ve Weberci anlayışı des-
teklemektedir. Kamu politikaları için öngörülen bu yaklaşım; istih-
dam, atamalar, terfi, ihaleler, hizmet sunumları, kamusal kaynakların 
kullanılması, seçmen grupları ve yakınlarla kamusal hizmetler üze-
rinden kurulan ilişkiler, seçim kampanyasının finansmanı gibi hu-
suslar için geçerli olmaz, olmamalıdır. İşte burada deontolojik etik 
olarak literatürde yer bulan iyi niyet ve teleolojik etik kapsamında 
kamu yararının birincil olarak dikkate alınması devlete olan güvenin 



78  Alper ÖZMEN 

Düşünce Dünyasında Türkiz  
Yıl/Year: 13 ▪ Sayı/No: 61 ▪ Nisan/April 2022 

zaafa uğramaması için şarttır. Bu bağlamda teleolojik ve deontolojik 
etik, siyasî liderlerin karar ve uygulamalarına birlikte yansımalı ki, 
siyasî etiğe uygun bir davranış ortaya konulmuş olsun.      
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Özet 
İnsanların topluluk halinde yaşama bilinci edindiği zamanlardan 
bu güne, siyaset ve etik, bir arada yaşama üzerine düşünmenin ma-
mulü olmuştur. Siyaset ve etiğin bir aradalığı siyasî rejim tartışma-
larından, erdemli yöneticinin özelliklerine ve siyasî danışmanların 
niteliğine kadar Batı felsefe yazını içerisinde süreklilik göstermek-
tedir. Siyaset ve etiğe yönelik temel tartışma konularının güncelli-
ğini yitirmediği bu gün de bir kesişim kavram olarak “siyasî etik” 
merkezi konumunu sürdürmektedir. Bu çalışma Batı felsefe tari-
hinde iz sürmeyi, bu izler arasında siyaset ve etiğin bir aradalığının 
kaynaklarını ve düşünce tarihindeki konumunu anlamayı amaçla-
maktadır. Çalışmanın ilk bölümündeki tanım amaçlı cümlelerden 
sonra, tarihsel kısımlar kronolojik dönemler içerisindeki önemli fi-
lozofları ve onların görüşlerini özet halinde ortaya koymaktadır. 
Sonuç bölümü ise görülen süreklilik ve kopuşların kısa bir özeti, 
Batı düşüncesinde etiğin siyasetle kesişiminin kaynaklarına dair te-
mel meseleleri aydınlatmaktadır. 
Anahtar Kelimeler: Siyasî Etik, Felsefe Tarihi, Ahlâk Felsefesi 

 
Abstract 

From ancient times to the present, when people became conscious of 
living as a community, politics and ethics have been the product of 
thinking about living together. The coexistence of politics and ethics 
shows continuity in Western philosophy literature, from discussions of 
political regimes to the characteristics of the virtuous administrator 
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and the quality of political advisors. Even today, where the main de-
bates on politics and ethics do not lose their currency, “political ethics” 
as an intersection concept maintains its central position. This study 
aims to trace the history of Western philosophy. It aims to understand 
the sources of the coexistence of politics and ethics among these traces 
and their position in the history of thought. After the descriptive sen-
tences in the first part of the study, the historical parts summarize the 
important philosophers and their views in chronological periods. The 
conclusion part, a brief summary of the continuity and ruptures seen, 
illuminates the main issues regarding the sources of the intersection of 
ethics and politics in Western thought. 
Keywords: Political Ethics, History of Philosophy, Moral Philosophy 

 
 

 

Giriş 
Bu çalışma panaromik bir yapıya sahiptir. Çalışmanın yapısı, krono-
lojik olarak belirlenmiş düşünürlerin siyaset ve etik konularındaki 
öne çıkan görüşlerini serimlemeyi amaçlamaktadır. Batı düşünce ta-
rihinin erken evrelerinden Immanuel Kant’a kadar gelen dönemde 
siyasî etik başlığı altında kategorize edilebilecek başlıca temalara ve 
düşünürlere yer verilmesinin açıklayıcı olacağı düşünülmektedir. 
Makalenin 4 esas, bir sonuç bölümünden oluştuğu belirtilebilir.  İlk 
bölümde siyaset ve etik başlığı altında siyasî olanın etik ile ilişkisi ve 
etiğin siyasetle diyalog halindeki yönlerine değinilecektir. İkinci bö-
lümde Antik Yunan düşünürleri ele alınacak, üçüncü bölümde Hıris-
tiyanlık ve erken modernlere değinilecektir. Üçüncü bölümün bu şe-
kilde yapılandırılması, teolojik olandan sekülere doğru yaşanan on-
tolojik kaymanın etik üzerindeki etkisini göstermek açısından ve-
rimli görüldüğü içindir. Dördüncü bölümde ise 18. yüzyıl Aydınlama 
filozoflarına yer verilecektir. Sonuç bölümünde ise dönemlerin ana 
hatları ve Batı düşüncesindeki siyasî etik tartışmalarının bilançosu 
ortaya konulacaktır. 
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Siyaset ve Etik 
Siyaset ve etiğin ortak zemini toplum, ortak uygulayıcıları toplum-
sal aktörlerdir. Bu yönü ile siyaset ve etiğin hem gündelik hem de 
tarihsel zaman dilimlerinde benzer görünümler altında var olduk-
ları ifade edilebilir. Siyaset ve etiğin bu iç içeliği veya yakınlığı, bu 
kavramlar üzerine düşünmeyi ve bu kavramları beraber düşün-
meyi gerektirmiştir. Siyaset ve etiği, dil yetisinin tamlama imkânı 
içerisinde “siyasî etik” olarak düşünmek ise yeni bir kavram tanımı 
yapmayı gerektirmektedir. Siyaset, etik ve siyasî etik kavramları 
üzerine genel tanımlar yapılmadan çalışmada tam olarak ne anla-
tılmak istendiği açıklanamayacağı için öncelikle bu kavramları ta-
nımlama yoluna gidilecektir.  

Siyaset, belirli bir toplum içerisindeki iktidar örgütlenmesinin en 
genel düzeyde yapılanmasıdır. Kurumları, aktörleri ve söylemleri ile 
farklı yönlere ve farklı araştırma alanlarına sahip olmakla beraber, 
siyaset toplumsal iktidar ilişkilerinin genel düzeyi hakkında değişimi 
veya düzeni farklı ölçüdeler de dile getirme süreci olarak kavranabi-
lir.1 Dolayısı ile siyaset, toplumdaki iktidar ağının amaç, işleyiş ve so-
nuçları ile ilgilidir. İnsan faillerin birbirleri ve nesneler hakkındaki 
kanaat ve yargılarını etkileyecek mekanizmalarla yakından ilişkidir 
siyaset. İyi, kötü, doğru ve müspet gibi etiği ilgilendiren kavramlar ile 
siyasetin normatif ve betimsel, her iki düzeyde de ilgilendiği; ideolo-
jilerin insanın toplumdaki varoluşuna dair ve diğer insanlara dair 
etik yargılar ihtiva ettiği ilk göze çarpan örneklerdir. Kürenin diğer 
yanında ise etik vardır. Etik, etimolojik olarak Antik Yunanca’daki 
“ethos” sözcüğünden gelir. İngilizce, Fransızca gibi Avrupa dillerin-
deki “moral” ise Latince “mos” sözcüğünden gelir. Her iki sözcük de 
gelenekten kaynaklanan alışkanlık anlamlarında kullanılmaktadır. 
Moral 'in karşılığı olarak Türkçe’deki “ahlâk” sözcüğü de Arapça “h-
l-k” kökünden gelmektedir. Tıpkı, Antik Yunancada olduğu gibi 

                                                             
 
1 Mann, Michael. (2012) The Sources of Social Power: A History of Power 
From the Beginning to AD 1760. Vol 1.  Cambridge University Press.  
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Arapça “hulk” da gelenek ve alışkanlıktan kaynaklı mizaç, huy vb. an-
lamlara gelmektedir. “Moral” ve “ethos”, hatta “ahlâk” semantik ola-
rak aralarında net bir anlam farkı barındırmazlar. Ama günlük ha-
yatta ve hatta profesyonellerce kavramların pratik kullanımlarında 
farklı şeyleri işaret ettikleri söylenebilir.2 Ancak bu çalışma kapsa-
mında ahlâk ve etik arasındaki keskin ayrımlar reddedilecektir. 
Çünkü, Batı felsefe tarihi, özellikle Roma Katolik Kilisesinin kurulu-
şundan Reforma ve Erken Modernlerden 19. yüzyılda Marksizmin 
ortaya çıkışına kadar iki uzun dönem boyunca, Foucault’nun ifadesi 
ile “episteme”ye sahiptir. Bu epistemelerin niteliği ve içerikleri farklı 
olmakla beraber, üzerine düşünülmeyecek kadar tortulaşmış kimim 
ben ve dünya nedir gibi sorulara cevap veren, insanın varoluşunu ve 
matafizik boyutuna dair cevaplara olanak tanıyan ortaklıkları söz ko-
nusudur. Ama konunun netlik kazanması için ahlâk ve etik arasında 
ayrım yapmak gerekir ise, ahlâkın veya moral’in daha çok belirli bir 
grupta ve belirli bir zamandaki müşterek ve normalleştirilen anlayış 
ve davranışları ifade ettiği belirtilebilir. 

Bir felsefe dalı olarak etik ise daha çok “nedenler ve ilkeler” ile 
uğraşır. Etik, insanın eylem ve değerlendirmesi ile alakalı sorunlar 
ile uğraştığından tikel ve tümel tartışmasının yaşandığı yöntem çe-
şitlerini içerisinde barındırır. Ahlâk ile etik arasında yapılan ayrım-
larda genel olarak etiğin tek tek olaylardaki doğru veya iyi davranı-
şın ne olduğundan çok ilkeler ve nedenleri yani tümeli ilgilendirdiği 
öne sürülmüş, ahlâk ise tikel olayda beklenen davranışları ifade et-
miştir.3 Bu anlamda “etik ilişki, insanlar arası ilişki türlerinden bir 
tanesi ve en temelde olanı: belirli bütünlükte bir kişinin belirli bü-
tünlükte başka bir kişiyle ya da en geniş anlamda insanlarla -yüz 

                                                             
 
2 Tepe, Harun. (1992) Etik ve Metaetik. Ankara. Türkiye Felsefe Kurumu Ya-
yınları. s. 4-8  
3 Kuçuradi, İoanna. (1999) “Philosophical Ethics and Professional Ethics, 
Introduction” Ed: İoanna Kuçuradi. Ethics of Professions: Medicine, Business, 
Media, Law.  Berlin. Springer, s.1  
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yüze geldiği veya gelmediği insanlarla- değer sorunlarının söz ko-
nusu olduğu ilişkisidir: eylemde bulunarak yaşadığı her ilişki”dir.4 
Etik ilişki insanî bir ilişki olarak, hep bir olay içerisinde ve öteki ile 
ilişkidir. Bu şekilde bir ilişki siyasî anlamını açığa vurmaktan kendini 
alamaz.  

Siyasî etik, günlük politik karşılaşmaların değil siyasal alanda fa-
aliyette bulunurken genel olarak hangi ilkelere göre hareket edile-
ceği ile ilgilidir. Yani, siyasal aktörün karşılaştığı sorunlara tek tek 
doğru karşılığı saptamak yerine, siyasal alanda bir aktör nasıl ve 
hangi ilkelere göre davranmalıdır üzerine doğrulanabilir veya yan-
lışlanabilir akıl yürütmeler ve araştırmalar ile ilgilenir. Etiğin forma-
lizmi ve siyasetin içerikçi-somutçu niteliklerinin sosyal bir fenomen 
için eklemlenme (articulation) sürecine alınmasıdır siyasî etik.     

Antik Yunan’da Siyasî Etik     
Antik Yunan’da etiğe dair felsefi düşüncenin ontoloji ve epistemoloji 
ile aynı akıl yürütme sürecinin ürünü olarak ortaya çıktığı söylenebi-
lir. Varlık, hem fizik hem metafizik düzeyde insanı da kapsayacak şe-
kilde genel bir uyum durumu içinde tanımlanmaktadır. İnsanı diğer 
varlıklar arasında ayırt edici kılan ise onun sosyal yaşamı ve akıldır. 
Aristoteles, insan aklını ikiye ayırır. Bir bilme yetisi olarak teorik akıl 
ve bir işlem olarak pratik akıl. Öte yandan insanın ayrıt edici vasfı 
olan akıl, ruhta sembolize edilmiş ve kendi içinde ikiye ayrılmıştır. 
Düşünen, sınıflayan ve varlık üzerine tefekkürde bulunan bölüm ile 
duygulanan, hisseden ve imgelemde bulunan bölüm olarak ruh iki 
farklı parçadan oluştuğu kabul edilen bir bütündür. İnsanın tinsel ya-
şamı, dolayısı ile toplum içindeki yaşamı yani ahlâklılığı ruhun bu bö-
lümleri ile alakalıdır. Farklı filozoflarca bir yönün belirleyiciliği öne 

                                                             
 
4 Kuçuradi, İoanna. (2006) Etik. Ankara. Türkiye Felsefe Kurumu, s.3 
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çıkarılsa da Antik Yunan düşüncesini karakterize eden etik anlayış, 
insana dair bu manevi yapıdır.5  

Antik Yunan’da etiğin bir diğer yönü ise varlığa dair ereksellik ta-
nısıdır. İnsan ve onun içinde bulunduğu yaşam alanı hep bir amaca 
yöneliktir. Dolayısı ile insan da erekseldir. İnsanın mutlak amacı 
iyiye, adil olana ve erdeme yönelik olmaktır. Bu teleolojik dünya gö-
rüşü insan doğasına dair yargıda bulunmayı, onu anlamayı ve dola-
yısı ile etik üzerine düşünmenin temellerini belirler. Uyum, tüm var-
lıkta var olduğu ölçüde insanlar arası ilişkilerde de vardır. Uyum, her 
varlığın ne ise o olması ve böylece kendi doğasını tanıyarak uyuma 
riayet etmesini ifade eder.6 Etiğe dair bu epistemik genellemelerin 
ardından Antik Yunan’daki farklı siyasî etik yaklaşımlarından temsil 
edici örneklerle mezkûr dönemi açımlamak verimli olacaktır. Ahlâklı 
bir yaşam nedir? Toplum içinde ahlâkî olan üzerine konuşulduğunda 
siyasî sonuçları olan söylevlerde bulunulduğu unutulmamalıdır. An-
tik Yunan’da Sokrates İ.Ö.470-399) siyaset ve ahlâkın kesişiminde 
durur. Çağlar boyu farklı medeniyetlerde ideal bilge figürü ona dair 
yargılardan ve hikayelerden türetilmiştir. Sokrates bu kurucu yönü 
ile siyasî etiğe dair anlatının kurucu figürü olarak değerlendirilebilir.  

Sokrates, felsefenin merkezine insanı geçirerek doğa filozofların-
dan ayrılır. Ona göre insanın özü ruh (psyche), insan mutluluğunun 
yolu ise ruha özen göstermektir. Düşünür, kendi felsefesini yaşa-
mında cisimleştirerek “bilge” figürünü temsil etmiş, bunu yaparken 
de Atinalıların “kanı”larını bir tür bilgisizlik olarak ifşa ve ispata yö-
nelmiştir. Bu kanılar, bir tür kabul edilmiş genel değerler olarak gö-
rüldüğü için siyasî tutunum araçları, Atina’daki kurulu düzenin 
normları olarak görülmektedir. Sokrates’in “doğum” yöntemi ile 
yaptı entelektüel ebelik, toplumda örtülü olarak duran sorunları göz 
önüne sermek olmuştur. Bu yöntem rölativist ve demogojik ahlâkî 

                                                             
 
5 Cevizci, Ahmet. (2002) Etiğe Giriş. İstanbul. Paradigma Yayınları. 1.Baskı. 
s. 2-3 
6 Cevizci, Ahmet. a.g.e. s. 34 
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tavırların karşısında toplumu “hakikat”e doğru yöneltme amacı güt-
mektedir.7 Ona göre mutluluk, iyi ve hakiki olanın birlikteliği; iyi olan 
ise insanın doğasındaki hakikatin bilgisi ile mümkündür. İnsan do-
ğası ise bir ve tektir. Bu anlamda Sokrates, monist bir yaklaşıma sa-
hip olarak evresel bir insan doğası tanımı yapar. Mekâna ve zamana 
bağlı olarak değişmeyen ölçütler sayesinde yargı yetisine sahip olan 
insan kabulü özcü ve mutlakçı bir nesnellik anlayışının sonucudur. 
O, insanın kendi hayatını bu genel ölçütlere göre sorgulamadığı sü-
rece doğru yaşam sürmediğini dile getirir. Ruha özen göstermek her 
şeyden önce sorgulamakla başlar. İnsanın yapacağı sorgulama her 
şeyden önce onun maddi arzularının üzerine bir soru sorma süreci-
dir. Tinsel yaşama, insanı harekete geçiren temele inemeden ahlâkîlik 
iddiası, hem tikelci hem de bir tür doxa, ya da kanıdır. İnsan, bu ka-
nıları sorgulamadan kendini bilemez. Kendini bilmek ise mutluluğun 
dolayısı ile erdemli yaşamın kapısıdır.8   

İnsanın mutluluğu ise nedensizdir. İnsan doğası gereği mutlu-
luğa yönelmiş, onu amaç edinmiştir. Sokrates, zanaat sahibi olmak 
ile iyi yaşamak arasında analoji kurar. Ona göre bir zanaatkar nasıl 
ayakkabı yapmanın bilgisine sahip ise insan da iyi yaşamanın bilgi-
sine sahip olmalıdır.9 Erdem ise bir tavır, yani zanaatçının işini iyi 
yapması gibi yaşamın nihai amacı olan mutluluğa gitmenin tavrıdır. 
Erdemli insan, kendi doğasını gerçekleştirmek olarak mutluluğun 
kapısını aralamıştır. Erdem, bu yönü ile insanın kendi doğasına dair 
hakikati bilmesi dolayısı ile hakikatin bilgisidir. Hakikatin bilgisi ya 
da “sophia” hayata dair sıradan bir bilgi olmadığı gibi mesleki bir 
bilgide değildir. O, hakikatin bilgisinin iyi ve kötünün bilgisi oldu-
ğunu ifade eder. Böyle bir bilgi ancak, bizi erdemli kılar ve mutlu-
luğa götürür. İnsanın neyin iyi neyin kötü olduğunun bilgisine sahip 

                                                             
 
7 Conford, M. François. (1966) Before and After Socrates. Cambridge Uni-
veresity Press s.4, 30 
8 Cevizci, Ahmet. A.g.e. s. 40 
9 Platon. (2013) Menon. İstanbul. Say Yayınları. 2.Baskı. 90b-e 
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olmasını, onun kendini bilmesi dolayısı ile cesaret ve adalet gibi er-
demleri kavramasını, kendisini bu ölçütlere göre tartmasını salık 
verir.10  

Antik Yunan’da öne çıkan ve Batı düşünce tarihi içerisinde başat 
konumunu sürekli devam ettiren bir diğer anlayış ise “hazcı”lıktır. 
Kuzey Afrika’daki bir Yunan kolonisi olan Kirene’de ilk felsefi temsil-
cilerini bulan hazcılığın duyulara dayalı ve hazzı merkeze alıp acıdan 
kaçınmayı etik bir yaşam sürmenin ön koşulu sayan aksiyomları 
Aristippos’un düşüncesinde somutlaşır. Antik Yunan geleneğinin te-
leolojik bakış açısından hareketle Aristippos (435-386), insanın 
hazza yönelmişliğinin hareketle temsil edildiğini söyler. Yumuşak ve 
haz verici bir hareketin insanın iyisi olduğunu ileri süren düşünür, 
bilginin hazza dolayısı ile bu yumuşak harekete erişmek ve geçmişin 
kuruntuları ile geleceğin beklentilerinden sıyrılmak için sağlayacağı 
araçsal değerine vurgu yapar. Böylece, Sokrates’teki bilgi kavrayışı, 
hazzı aramaya yönelik araçsal bir değişime uğrar. Bilgi, kanılara ka-
pılmadan insanın kendi koşullarına egemen olması ve hazzı aramaya 
yönelik doğasını muhafaza etmesine imkân tanır. 11  

İnsan doğasına dair mutlulukçu ve hazcı yaklaşımların her ikisi 
de kendini tanımaya yönelik bilgiye yaptığı vurgu ile ön plana çık-
maktadır. Bu tip bir tanıma eylemi, insanı toplumsal koşullarından, 
anılarından ve beklentilerinden dolayımlamadan ondaki öze vurgu 
yapar. Özcü bir yönelimle kavranan insan, toplumsal hayatta bir en-
geller evrenindedir. Üzerine sorgulama yapılması gereken bir süreç 
olarak, yanılsama ve engellerle dolu yaşam, aklın ürünü hakikat bil-
gisi ile etik bir veçheye bürünebilir. Toplum, kanılar evreninin bu-
lutumsu atmosferinde insan doğasını özünden mahrum bırakır. Bu 
etik düşüncenin Yunan polislerindeki siyasî izdüşümü, iktidar ve 
bilgiyi kaynaştırmak dolayısı ile insan doğasını en iyi bilenin insan 

                                                             
 
10 Cevizci, Ahmet. A.g.e. s. 42 
11 Akarsu, Bedia. Ahlâk Öğretileri. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 
Yayınları. 1965. s. 38-42 
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için en iyiyi bilen olduğu mantıki sonucuna götürür. Böylece, insan 
için mutlak iyiyi bilen ve erdemli yaşamın bilgisine ulaşan kişi yö-
netmelidir kanaati etkili olur. İnsanlar üzerinde iktidar uygulamak, 
insanlara dair bilginin ve insanın amacının bilgisinin meşrulaştırıcı 
konumundan hareketle mümkün olur. Siyasî etiğe dair bu erken ve 
ahenkli tasavvur, iki temel aksiyomdan yola çıkar. Kendini bilecek 
kadar bilgelik ve herkesin yani insanın amacını bilecek kadar sezgi.  

Platon (423-348), etiğe dair fikirlerinde kendi varlık felsefesi ve 
insan tasavvurundan yola çıkar. O, mutlak iyi olarak belirlediği ken-
dini gerçekleştirmeyi hakiki varlığın evreni olarak idealar evrenine 
dayandırır. Kozmolojik bir tasarımla hareket eden Platon kendinin 
farkına varmayı bireysel ve rasyonalist bir düzlemde ele alır. Ayrıca 
o, idealin bilgisi ile yönetimin insanın hakiki cennetini mümkün kıla-
cağını öne sürerek etik ve siyaset arasındaki bağlantıyı netleştirir. 
Platon, hakikatin mekânı olarak düşündüğü idealar evrenine bir ilk 
örneklik vasfı atfeder. İnsan, bu ilk örnekliğe yaklaştığı ölçüde kendi 
doğasını kavrar. Ama bu ilk örnekliğin bilgisi görünenler ya da feno-
menler aleminde değildir. Ona ulaşmak rasyonel bir süreç ve yöntem 
ile mümkün olur. İdealar, insandaki amaçlılığın mutlak yöneldiği yer 
ve davranışların yargılandığı evrensel normlardır.  Mutluluk, insan 
ve üçgen birer idea olarak insanın özünde örtülü olarak durur.12  

İnsan, Platon’a göre uyuma dayalı bir organizmadır. İnsanın ni-
hai amacı olan iyi ideası, insanın uyumlu ve doğru eyleminin sonu-
cudur. Tıp ve etik arasında kurduğu analoji ile insanın ahlâkî konu-
munu açıklayan Platon, bedenin organların uyumu sonucu nasıl 
sağlıklı hareket ettiğini, sağlığın insan için “iyi” olduğunu, benzer 
şekilde tinsel olarak insanın uyumunun da onun idealardan aldığı 
payla mümkün olacağını ve bu sürecin dengeli olması gerektiğini 
belirtir. Düşünüre göre insanın tinsel yapısı üçlü bir muhtevaya sa-

                                                             
 
12 Cevizci, Ahmet. A.g.e. s. 61 
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hiptir. Hesaplayan ve arzulayan olmak üzere tinsel düzeyin iki yö-
nünü ifade eden Platon, ardından her ikisi birbirine bağlayan ve 
dengeyi sağlayan üçüncü bir yanımızdan bahseder. Bu anlatısında 
o, toplumdaki üç katman gibi, yönetenler-savaşanlar-üretenler, in-
sanda da üç yön olduğunu bildirir.13  

Varlığın gelişigüzel olmamaklığına dayandırdığı kozmolojik görü-
şünü, varlıkların işlevleri ile dolayısı ile bir bütünün anlamlı parça-
ları olduğu iddiası ile perçinleyen düşünür, insan ve insan topluluk-
larının işlevlerini amaçlarına doğrulukla tanıtlar. Ona göre işlevini 
yerine getiren her varlık, varoluşunu erdemli kılmaktadır. Erdem, 
her varlığın doğasında olan işlevini yerine getirmesi ile mümkün 
olur. İnsan topluluklarının siyasî birliği olarak devlet, nasıl akıllı ve 
yiğit olursa insanda benzer bir “oluş” süreci işler ona göre. Devlet, 
toplumsal bütünün parçaları işlevlerini mutlak iyi ideasına göre ger-
çekleştirdiğinde “iyi”nin devleti olur. İnsan’da onun psyche ve fizyo-
lojisi uyum içinde işlevlerini yerine getirdiğinde erdemli olmakta-
dır.14 Platon, hazcıların ve Kinizmin sadece insanın tek bir boyutunu 
merkeze alan görüşüne karşı çıkarak parça-bütün ilişkisi içinde in-
sanın hem biyolojik hem toplumsal varoluşunun farklı parçalarını 
aynı ahenkli bütün içerisinde toparlar. Ona göre bu bütünlük, insanın 
üç düzeyinin erdemlileştirilmesi ile mümkündür. İrade, cesaret ile; 
akıl, bilgelik ile ve arzunun ölçülülük ile erdemli kılınabileceğini ifade 
eder. Bu kavrayış, siyasî anlamda farklı toplumsal işlevlere sahip kat-
manların erdemlilik ölçütüdür aynı zamanda. İradeyi temsil eden ko-
ruyucular cesaret ile, aklı temsil eden yöneticiler bilgelik ile ve ar-
zuyu temsil eden üreticiler ölçülülük ile erdemli olur. Her toplumsal 
katman kendi erdemlilik ölçütünü benimsediğinde iyi toplum, er-

                                                             
 
13 Platon, (2010) Devlet. İstanbul. Türkiye İş Bankası Yayınları. 20. Baskı. 
43c 
14 Platon. A.g.e. 441c-3. 
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demli kişiler, bilge yöneticiler ortaya çıkar. Onun ideal devleti, bir er-
demliler yurdudur.15 Böylece insan, kendi doğasına yönelik yani ilk 
örneliğine yönelik bir hal içerisinde var olur. Platon düşüncesinde si-
yasî etik erdemlerin tecessümüdür. Sıradan insanın ediniminin 
mümkün olmadığı bu erdemler, ideaların bilgisine daha doğrusu gö-
rünen ile gerçeklik arasındaki hakikat çizgisinin takipçilerine mah-
sus bir ayrıcalıktır. Dolayısı ile insanî mutluluk insanın kendi başına 
ulaşabileceği bir amaç olmaktan uzakta ancak erdemli şehrin bilge 
yöneticisi tarafından verilebilecek bir lütuftur. Yönetici bu anlamda 
hem öğrenen hem de öğreten olarak konumlanır. O, bilgeliğin irade 
haline gelmiş halidir. Siyasî etik, onun şahsında ondan neşet eder.16 

Etiğin bireysel, toplumsal ve kozmik düzeyleri arasındaki rabıta 
Platon’un öğrencisi Aristoteles’te (384-322) de devam eder. Varlığın 
teleolojik kavranışı, monist mutlak iyi anlayışı ve akıl ile tutku ara-
sındaki ayrımın nitelediği Antik Yunan geleneği Aristoteles’te idea-
list özcü tonundan dünyevi ve betimleyici tona doğru metafizik bir 
değişim gösterir. Onun varlık görüşü madde ve form ayrımına daya-
nır. Burada form, bu gün kullanılan anlamda dış yüzey biçimi değil 
maddeye içeriden biçim veren, onu ne ise o haline getiren içsel dü-
zenleyicidir. Formsuz madde kaos halinde iken form maddeyi koz-
mik bir konuma ulaştırır. İnsan içinde benzer bir süreci öngören 
Aristoteles, insanın kendini gerçekleştirme sürecini, insanın form al-
ması, ruhun kendini gerçekleştirmesi olarak ifade eder. İnsanın 
formu, onun maddi-bedensel-duyusal yönlerinin ötesinde hislerin 
ve düşüncelerin tamamıdır. İnsan, diğer canlılardan ona özgü formu 
sayesinde ayrılır. İnsanın formu ya da ruhun üç düzeyinden bahse-

                                                             
 
15 Platon. A.g.e. 
16 Küyel, Mübahat Türker.  (2003) "Farabi’ye Bir Hazırlık Olmak Üzere İs-
lam Öncesi Türklerde Felsefe." Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları 
Dergisi. 3: 9-58: Küyel, bilgelik ve yöneticiliğin “Oğuz Kağan” figüründe bir-
leştiği Türk Destan geleneğini vurguladığı makalesinde siyasî etiğin Plato-
nist kavranışının ideal düzeyi olarak Oğuz Kağan figürünü anlamlı bulur.  
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den Aristoteles, doğup-büyümeyi ifade eden bitkisel ruh, isteme, ha-
reket etme, arzulama gibi eylemlerde karakterize olan hayvani ruh 
ve son olarak da insanın ayırt edici yönü olarak akıl vardır. Düşünür, 
aklında iki türü olduğunu belirtir. İlki, nedenlerin bilgisi ve genel il-
keleri araştıran teorik akıl, ikinci olarak ise günlük hayatta iyi ve kö-
tünün bilgisi ile uğraşan pratik akıldır.17 

Aristoteles, hazcıları eleştirdiği pasajlarında insanın tek bir yö-
nünü merkeze alan bu yaklaşımın hem eksik hem de yanlış olduğunu 
ifade eder. Ona göre, bedensel arzuların doyumu geçicidir. İnsan bu 
arzuların tatminini mutlak iyi olarak kabul ettiğinde hem bencilleşir 
hem de doyumsuzluk karşısında ölçülülükten saparak aşırılığa gider. 
Akıl, bu aşırılığı engelleyip insanı haz yerine saadete yöneltir. İnsanın 
mutluluk biçimlerini farklı bağlamlara oturtan Aristoteles, saa-
deti(eudaimonia) ölçülü ve bütünlüklü mutluluk olarak tanımlar.18 
Saadet, insandaki üç düzeyin dengeli doyumu olarak ifade edilebilir. 
O, aklın duyguların başıboşluğunu kontrol ettiği mutluluk durumu-
dur. Ayrıca bilinçli ve uzun vadelidir. Bu durum, yani bilinçli ve uzun 
vadeli oluşu insanı karakterize eden, onu diğer varlıklardan ayıran 
bir niteliktir. 

İnsana ve varlığa dair bu düşüncelerinin ardından Aristoteles, bi-
limler ve eylemler arasında bir tür ayrım yapar.19 En yüksek pratik 
bilim olarak tanımladığı “politika” onun için etikle iç içedir. O, etiği 
ayrı bir bilim olarak asla kabul etmez. Karakter incelemesi olarak ka-
bul ettiği etiğin pratik bilimler içinde yer aldığını ve siyasetle olan 
ilişkisini özellikle “polis”e dair yargılarında ortaya koyar. İnsani ya-
şamın iki alanı olarak “koinonia politike” ve Oikos arasında yaptığı 

                                                             
 
17Aristoteles. (1997) Nikamakos’a Etik. Ankara. Ayraç Yayınevi.; Pratik ve 
Teorik aklın insanî fonksiyonlardaki karşılıklarına bakılacak olursa pratik 
akıl, bir tür ego aklıdır, yani arzular ve akıl arasında denge için belirli bir 
toplumun değerlerine dayanır. Teorik akıl ise nedenlerin bilgisi, felsefi bilgi 
üzerine düşünen akıldır, bir tür rasyonel sorgu sürecidir. 
18 Cevizci, Ahmet. A.g.e. s. 68-69 
19 Ross, David, (1995) Aristotle, Lon. & NY. Routledge. s. 120 
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ayrım insan ruhundaki farklı karakter özelliklerinden hangisinin öne 
çıktığı ile yakından alakalıdır. Koinonia politike, siyasal alan ya da ka-
musal alan olarak insanın kendini var ettiği alandır. Oikos ise haki-
miyetin alanı olan “özel” alandır.  Ona göre birey kendi varlığının an-
lamını siyasal toplum içerisinde bir diğeri ile karşılaştığında bulur. 
Politik toplumla, dolayısı ile insanın mutlak iyi amacının mümkün ol-
duğu tek alan dışında kalan her şey insan doğasına ikincildir ona 
göre. Platon’un idealara verdiği ayrıcalık, Aristoteles’te politik top-
luma, “polis”e tanınmıştır. Antik Yunan’ın bu Aristotelesci siyasî etik 
tasavvurunda siyasal süreçlerin dışında tutulmak, temel haklardan 
mahrum kalmak kadar etik muamelenin dışına atılmak ve ahlâkî ola-
rak insanî bütünlüğe sahip olamamaktır. İnsan, “zoon politikon” yani 
politik alanda konuşan hayvani enerjiye (hareket enerjisi) sahip var-
lık olarak “yurttaşsal varoluş”a sahip olmak durumundadır.20 Böy-
lece, siyasî etik ve insan olmaklık arasındaki bağ Aristoteles’te en 
ileri düzeyde görülür. Bir arada yaşayan varlıklar olarak insanlar, iyi-
nin peşinde, onu amaç edinmiş teleolojik bütünlerdir. İnsanın form 
ve madde düzeyindeki bileşenleri ölçülü ve dengeli bir yaşam için 
vazgeçilmezdir. İnsanın böyle bir yaşam sürmesi ancak kendi gibi 
olanların içinde onlar ile mümkün olur. Bu bakış açısı, toplumu en-
geller ve yanılsamalar evreni olarak gören Sokratik bilgelikten fark-
lıdır. 20. yüzyılın önemli düşünürlerinden Hannah Arendt’ın da dik-
kat çektiği gibi Platonik içe kapanma politik eylemi ve dolayısı ile öz-
gürlüğü olanaksız kılmıştır.21 Aristoteles bu anlamda Antik Yunan 
geleneğine bir tür yaşam aşısı vurma amacındadır. O, polisin iç çekiş-
melerle güçsüz düştüğü bir dönemde ahlâk ve siyaseti yakınlaştırıp, 

                                                             
 
20 Bu paragrafta gösterilen referans kaynak Prof. Dr. Mehmet Yetiş’in An-
kara Üniversitesi SBF, Devlet Teorisi Dersi’nde tutulan notlardır. Burada 
anılan bütün Antik Yunan düşünürleri için birey veya kamusal alandaki po-
litik varlık sadece erkek-yurttaş-mülk sahibidir.  
21 Hannah Arendt, (1996) Geçmişle Gelecek Arasında. (Çev: B. S. Şener). İs-
tanbul. İletişim Yayınları. s. 198–199. 
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rejimleri ve o rejimlerdeki insanların mutluluklarını eserlerine ser-
detmiştir. Yetenek ve erdem arasında, etik temelde yürüttüğü tar-
tışma iktidar elde etme yeteneği ile onu mutlak iyi amacına göre elde 
etme arasına çektiği sınır ile birlikte siyasî düzeye yönelmiştir.22 
Böylece, insanın toplumsal varoluşu ile onun siyasî pratikleri arasın-
daki ilişkiyi, iyi ve kötünün salt bireysel bilgiler değil bulaşıcı ve hük-
medici niteliklere sahip bilgiler olduğunu gösterecek şekilde ortaya 
koymuştur. Siyaset, iyi ve kötünün nedenlerini ve ilkelerini “yurttaş-
lar”dan oluşan bir topluluk kavrayışı ile kurar. Yani siyasî bir kavram 
olan yurttaş aynı zamanda belirli bir etik ilkeler bütünüdür. Genel 
iyiyi, özgürlüğü ve bir diğerinin farkında olmayı böylece de iyinin ve 
kötünün bilgisini rasyonel olarak kavrayabilmeyi amaçlayan, bu 
amacını gerçekleştirirken siyasî alanda eyleyen varlık olarak yurttaş, 
insanın kamusal alanda formuna ulaşmasıdır.    

Aziz Agustinus’tan Benedictus Spinoza’ya Siyasî etik  
Hristiyan Ortaçağını karakterize eden başlıca özellik, Antik Çağ’ın 
akılcı vurgularının yerini inancın almasıdır. Doğa ve aklı felsefi so-
ruşturmanın nirengi noktaları haline getiren antik düşünürlerden 
farklı olarak Ortaçağ Hristiyan düşünürleri, aklın hakikati bilme yo-
lundaki öncü ve zorunlu vasfını reddederek, varlığın nihai bilgisini 
tanrıya bağlamışlardır. İnsan, tanrının yaratısı olarak ödev ve eylem-
lerini ona bakarak, onu arayarak bulur. Antik Yunan’ın doğaya, insan 
hazzına, insanın kendini bilme kapasitesine yaptığı vurgular bu dö-
nemde farklı bir kisve altına girer. Aziz Augustinus (354-430), 
ahlâklı olanın mutluluğa ulaşma çabasında kendini gösterdiği konu-
sunda Antik düşünürlerle hemfikirdir. Ancak o, mutluluğun Tanrısal 

                                                             
 
22 Echeñique, Javier. (2018)  “Another Dissimilarity between Moral Virtue 
and Skills: An Interpretation of Nicomachean Ethics”. Ed: Marcelo D. Boeri. 
Yasuhira Y. Kanayama.  Jorge Mittelmann.  Soul and Mind in Greek Thought: 
Psychological Issues in Plato and Aristotle. Springer. s. 200 
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aşk ile mümkün olduğunu, hazcı veya kendini gerçekleştirmeci ras-
yonalist çabaların hep aynı çukura düştüğünü belirtir.23 

Roma İmparatorluğunun çöküşü, aklın ve iktidarın bir aradalığı 
yerine yeni normların yerleşmesine, Batı düşüncesinde paradigma 
kaymasına neden olan ikinci faktör olarak kabul edilebilir. Germen 
Kabilelerinin, kabile tipi yaşamları kan bağını ve şefe bağlılığı mer-
keze alan örüntüleri ile Roma mirası ile genel bir zıtlık içerisindedir. 
Bunun yanında, Hıristiyanlığın Avrupa’daki yayılma hızı siyasî oto-
rite boşluğunu doldurma iddiasındaki feodal güçlerin üstünde, siyasî 
nitelikleri de olan dini bir kuruma “Kilise”ye sahnede yer açmıştır. 
Hıristiyanlığın yayılması ile aklın yerini inanç alırken, Roma’nın çö-
küşünden sonra parçalı bir görünüme kavuşan Avrupa’da evrensel 
normları teolojik inançla sağlamaktan başka seçenek bulmak Röne-
sans’a kadar pek mümkün olmamıştır. Dolayısı ile etiğin formel, tü-
melci ve evrensel ilkelere dayalı araştırma temaları Ortaçağ Hıristi-
yan düşüncesinde dinin evrensel mesajları ile çelişmezlik içinde yo-
rumlanmaya çalışılmış, varlık semavi dinlerin mukayeseli merceğin-
den anlamlı bir bütünün ürünü ya da yansıması olarak görülmüş-
tür.24 Varlığa yöneltilen hem neden hem de ne sorusu bu anlam bü-
tünlüğü içinde kavranır. Bu Antik Yunan’da da görülen bir durum ol-
mak ile beraber logos ile semavi ilah arasında ve her iki dönemin öğ-
retileri arasında önemli farklar vardır. Ancak belirli bir sürekliliği de 
belirtmek gerek. Bu süreklilik örneklerinden birisi Aziz Augusti-
nus’un görüşleridir.   

Aziz Augustinus’un etik görüşleri Antiklere benzer şekilde onto-
lojik bir temele dayanır. Ona göre bir şey daha “iyi” ise o, varlık hi-
yerarşisinde daha üst bir mevkidedir. Dolayısı ile mutlak iyi olan 

                                                             
 
23 Coplestone, Friedrich, (1993) A History of Philosophy, Medival Philo-
sophy Vol II. London& NY. İmage Book. s. 81-87  
24 Yalçınkaya, Ayhan. (2014) “Ortaçağ ve Feodalite”. Ed: Mehmet Ali Ağao-
ğulları. Sokrates’ten Jakobenlere Batı’da Siyasal Düşünceler. 5.Baskı. İstan-
bul. İletişim Yayınları. s. 237-240 



96  Satuk Buğra ÇETİNKAYA 

Düşünce Dünyasında Türkiz  
Yıl/Year: 13 ▪ Sayı/No: 61 ▪ Nisan/April 2022 

varlık hiyerarşisinin tepesinde konumlanır. Hıristiyan teolojisi ile 
birleştirdiği bu görüşünde Augustinus, Tanrı’yı hakikat ve en yük-
sek iyi olarak kavrar. Tanrı hiyerarşinin en üstünde, cansız varlıklar 
en altındadır. İnsanlar ise iyi ruhlular ve günahkârlar olarak ko-
numlandırılır. O, Platon’dan mülhem şekilde fiziki alemdeki görü-
nür ve duyusal fenomenlerin yetkinsizliği, Tanrısal olanın ise yet-
kinliğini öne sürerek varlıkları gerçekliğine göre sınıflandırır. Yet-
kinliği, değişmezlik ile ölçen düşünür, buradan kötülük problemine 
geçer. Mutlak iyi olarak Tanrı var ise ve Tanrı tam bir yetkinlik sa-
hibi ise o zaman kötülük neden vardır? Augustinus, kötülüğün iyi-
likten alınamayan pay ölçüsünde var olduğu düşüncesini ortaya 
atar. Tam yetkinlik içindeki Tanrı, mutlak iyidir. Ama varlık ve ger-
çeklik hiyerarşisindeki var olanlar, Tanrı’dan daha az iyilik sahibi 
olmak durumda oldukları için ruhları kötülükten pay alır. Böylece, 
kötülük yeryüzünde tam yetkinliğin olmadığı düzeyde var olur.25 
İnsan, bir noksanlıkla karakterize olur bu bağlamda. Tam yetkinlik 
durumunda olmayan insan doğası aksiyomu, Hıristiyanlığın “ilk gü-
nah” teorisi ile bağlantı içinde, Batı siyasî düşüncesindeki etik tar-
tışmalar üzerinde kapsamlı bir etkide bulunmuştur böylece.26 

İnsan, ruhuyla bedensel arzuların tatmin edilmesinin imkansızlı-
ğını kavramalı ve bedeni dizginlemelidir. Kötülük, insanın ruhunun 
bedene hâkim olamaması sonucu varolur. Dolayısı ile Tanrısal bir 
kaynaktan değil, insanî bir eksiklikten doğar. İnsan, tam bir düzen 
içinde yaratılan doğayı ve kendisini “özgür irade”si ile dezenforme 
eder. Bu durum, insanın varlık hiyerarşisini sarsmasını ve eksiklerin 
bütüne meyilli olanlar üzerinde nüfuz kurmasına neden olur. İtiraf-
lar isimli eserinde insanın nihai amacının mutlu olmak olduğunu 

                                                             
 
25 Markus, Robert. (1967) “Augustinus”. Ed: Paul Edwards. The Encyclope-
dia of Philosophy. London & NY. Crowell Col. and Macmillan, 204 
26 Psikanalist Jacques Lacan’ın insan doğumla beraber tam yetkinlik halin-
den kopar ve yaşamını bu tam yetkinlik arzusu için yatırım yaptığı nesne-
ler ve olaylarla sürdürür tezi bu bağlamda düşünülebilir. 
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ama hazcıların bunu bedene angaje ederek hakiki mutluluğu göre-
mediğini söyler. O, insanın “kendisi onu mutlu kılan iyi asla olamaz” 
der ve ekler “mutlu yaşam senden, senin için senin yüzünden sevinç 
duymaktır”. İnsanın etik yaşamı ona göre mutlak iyiden alınan pay-
dır. İnsanın kendi başına hakiki bir iyi arayışı boşunadır. İnsan deği-
şen, yani sonlu bir varlık olarak kendi noksanlığını sonsuz ve değiş-
mez olan Tanrı’da aramak durumundadır. Ayrıca insanın bu yönelişi 
bir zorunluluktur, onun doğasında vardır.27      

Augustinusçu bu insan tanımı, insanın bir diğeri ile olan ilişki-
sinde inanca dayalı normları başat kılar. O, tanrısal buyruğun hem 
günlük ilişkilerde hem siyasî faaliyette türetileceği yerini bu durum-
dan türetir. Siyasî etik açısından düşünüldüğünde Augustinusçu tez-
ler, insanın dünyada erişebileceği iktidarın değişkenliği ve eksikli-
ğini vurgulayarak, ahlâkî normlar hiyerarşisinde kamusal yarar ya 
da politik toplum için aklın oynayacağı tümel rolü ilahi kelama bah-
şeder. Bu nedenle siyasî ilişkilerdeki genel normlar, eylemlerin tan-
rısal buyruğa uygunluğu ve eyleyenin imanı ile saptanır. Bir kral 
kendi halkı için iyi olanı sadece kendi kararlarından türetmekle yeti-
nirse Tanrısal buyruğu görmezden gelmiş demektir. Bu, insanın do-
ğasına ve Tanrısal düzene karşı gelen bir “iyi” halesi ile neticelenir. 
Siyasî etiğin yeni temeli, Antik Yunan’daki kozmolojik tezlerden Hı-
ristiyanlıktaki teolojik normlara taşınır.  

Aziz Augustinus’un Platon’dan mülhem teolojik tezlerinin belirle-
yiciliğinin ardından 13. yüzyılda Aquinolu Thomas’ın (1225-1274) 
Latin İbn-i Rüştçülüğü ya da Aristoteles’ten mülhem görüşleri Hıris-
tiyan Ortaçağı’nda belirleyici olmuştur. Aristoteles düşüncesinde in-
sanın mutluluğu, ondaki teorik boyutun, ki bu boyut değişmezin bil-
gisine yöneliktir, harekete geçirilmesi ile mümkündür. Thomas, Aris-
toteles’in bu görüşünden yola çıkarak insandaki üç yönün her birinin 
kendinden önceki düşünürler tarafından mutlak iyinin merkezine 

                                                             
 
27 Aziz Augustinus. (2007) İtiraflar. (Çev: Dominik Pamir). İstanbul: Kaktüs 
Yayınları.  
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alındığını söyler. Ona göre Aristoteles’in entelektüalist yaklaşımı da 
kusursuz bir mutluluk getirmez, sadece bu dünyada insanın ulaşabi-
leceği en yüksek mutluluğa ulaştırır. İnsan, kusursuz bilgiye, mutlak 
iyiye yaratılmışlardan yola çıkarak değil ancak Tanrı’dan yola çıka-
rak erişebilir ona göre. Düşünür, bu dünyadaki ulaşılabilecek en yük-
sek mutluluk düzeyini nihai amaç olarak görmez. Nihai amaç, insanın 
Tanrı’ya avdetiyle mümkün olup, var olanların dünyası sadece 
ahlâklı yaşamla geçirilmesi gereken hazırlık evresinidir.28 

Augustinus’tan farklı olarak o, insanı hem bir kapasite hem de bir 
noksanlık olarak tanımlar. İnsandaki noksanlık onun bedensel varlı-
ğının bir sonucudur. Ruh ise bir kapasitedir. Ruh, mutluluk için tan-
rısal bir lütuf olarak insana verilmiştir. Dolayısı ile yaratıcının ikramı 
olan bu insanî yön, duyusal hazlardan ve filozofça bilgiden ziyade 
“aziz”lerin bilgi ve tutkuyu masseden halinde formunu bulur. İnsan, 
yaratıcısına yöneldiği ölçüde kendi kapasitesini gerçekleştirme ama-
cına yönelmiş olur. Bu yöneliş, doğru ve erdemli yaşam ile mümkün 
olur ona göre. İnsan, farklı boyutlara sahip bir bütün olduğundan “öl-
çülülük” erdemli yaşamın başlıca prensibidir. Bu yüzden, insanın gü-
nahkarlığı onun doğasının bir parçası, ondaki bütünün bir yönüdür. 
Dolayısı ile bir orta yol, bir rasyonel denge bulmak, hem ruhu hem 
bedeni tatmin edecek davranışlar göstermek gerekir. Aklın dizginleri 
fazla sıkmaması gerektiğini, bunun içinde insan doğasını belirleyen 
yasalara ihtiyaç olduğunu söyleyen Thomas, dört yasa kategorisi be-
lirler: Ebedi yasa, doğa yasası, pozitif yasa, tanrısal yasa.29   

Modern dönem düşüncesini hazırlarcasına, Aquinomlu Thomas 
insanın hayvanlarla ortak olan varlığını koruma ve sürdürme yasa-
larına, doğa yasasına, tabi olduğunu belirtir. Öte yandan hayvanlar-
dan farklı olarak o hakikati arama kapasitesine, akla sahiptir. Akıl, 

                                                             
 
28Cevizci, Ahmet. A.g.e. s. 89  
29 Tranoy, Knut. (1965) “Saint Thomas”. Ed: D. J. Connorj.  A Critical His-
tory of Western Philosophy. 2.Baskı. London. The Free Press. s. 117-120 
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insanın varlık hiyerarşisinin bilgisine erişmesi için, Tanrısal düze-
nin asgari bilgisi için gereklidir. Böylece akıl, hayvani arzuların bas-
kınlığını dizginler ve insanı hakikat arayışında uyumlu bir varlık 
haline getirir. Thomas, buradan yola çıkarak kardinal erdemler adı 
verilen dört temel erdem sıralar: Adalet, cesaret, basiret ve ölçülü-
lük.30  

Thomas’ın düşüncesinde hem doğa yasası hem de aklın yasası 
ebedi yasadan temellenir. Böylece kaynağının ilahiliği, her iki yasa-
nın da insan doğası için meşru bir zemin olduğu mantıki sonucuna 
götürür. İnsan, kendi doğasındaki her iki yönü onlara uygun yasalara 
ve sayılan dört temel erdeme göre forma kavuşturur ise hem bu 
dünya da hem de öbür dünyada “saadet”e erişir. Aklın vahiy ile uz-
laşması çabasının tutarlı ilk örneklerinden olan Aquinomlu Tho-
mas’ın düşünceleri, insanın eyleyişi ve tanrısal yasaya itaat arasın-
daki mesafe kapamış, bir orta yol arayışı olmuştur. Bu anlamda in-
san, imanla çelişmeyen bir aklı toplumsal yaşamında meşru bir ze-
min olarak kullanabilmektedir. Kendi davranışlarının meşruluğunu 
böyle bir zeminde kurmaya başlayan insan, iki evrensel ilkeyi yani 
aklın yasaları ile vahyin yasalarını ahlâkî yaşam için bir araya getir-
mek durumundadır. Dolayısı ile siyasî etik açısından tanrısal olan ka-
dar, her insan da bulunan doğa ve akıl yasaları birer faktör haline ge-
lir. Thomas, iktidarın dinî normlar ile beraber aklın buyruklarına da 
uygunluğu ölçütünü getirerek modern yasa kavramının, dolayısı ile 
insanın insan olmaklığından kaynaklanan özgürce itaat etme fikrinin 
hazırlayıcısı olmuştur. 

Thomas Hobbes (1588-1679), Antiklerin ve Hıristiyan Ortaçağ 
dönemi düşünülerinden farklı bir dünyada yazmıştır. Dinin toplum 
hayatındaki varlığı sürmekle birlikte dinin toplum hayatındaki etkin-
liği ve etkililiği dönüşüme uğramış, kozmolojik ve teolojik spekülas-

                                                             
 
30 St. Aquinomlu Thomas. (1963) Summa Theologia.  Cambridge University 
Press. s. 148; Çeviri Dominikan Kilisesi tarafından yapılmıştır.  
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yonlara dayanan varlık görüşü ve bilgi teorisinin yerini, empirik de-
ney-gözlem yöntemleri almaya başlamıştır. Bu durum, kilisenin vaaz 
ettiği her türlü doğa bilgisini ve insanî bilgiyi sarsmış, insan davranı-
şına dair genel ilkelerin sorgulanmasına neden olmuştur. Ahlâk, in-
san doğasının bir parçası olma özelliğini kaybetmiştir. Bilimin açık-
layıcılığı ve modern toplumun talepleri doğrultusunda yeni bir ya-
şam tarzı ortaya çıkmış, etiğe dair tartışmalar da bu gelişmeler çer-
çevesinde şekillenmiştir. 

 Hobbes, ikinci Avrupa ziyaretinden dönüşte doğayı ve insanı kav-
ramaya yönelik matematiksel ve mekanik öğretilerin, Galileo Galilei 
(1564-1642) etkisi altında yeni bilimin mantık anlayışına yönelmiş-
tir.31 Dünya’ya dair yeni bir bakış açısını ortaya koyan modern bilim-
sel tavır, nesneleri ve olayları anlamlı bütünün yansımaları veya 
amaçla donatılmış parçaları olarak görmez. Bu çerçevede nedenlerin 
bilgisine erişebilme cüretini insan kendisinde görür. Modern bilim-
sel tavrın etik alandaki izdüşümü ise Hobbes’ta bariz şekilde görül-
mektedir. Karmaşık bir bütün olan siyasal toplumu anlamak için 
onun parçası olan insandan yola çıkmak gerekir. Kendi başına devi-
nen bir cisim olarak insanın fizyolojisi ve psikolojisini anlamak yani 
insanın doğasını keşfetmek püf noktasıdır.  Ona göre herhangi bir 
şeyi bilebilmek için bütünü oluşturan parçaları ayrıştırmalı ve bu 
parçaların devinimini anlamaya çalışmalıyız. O da öncülleri olan 
Machiavelli ve Bodin gibi, insanın eğilim ve arzularını etik düşünce-
sinin odağına koyar. Böylece, toplum ve birey arasında yeni bir ilişki 
varsayar. Toplum, her bireyin tek tek katılımı ile oluşur, doğal bir zo-
runluluk veya ilahi bir emir değildir. Siyaset, insan davranışlarının 
nedenlerini keşfetmek ile başlar ve siyasetin amacı savaşsız bir top-
lum kurmaktır.32  

                                                             
 
31Cevizci, Ahmet. A.g.e. s. 92 
32 Hobbes, Thomas (2007) Leviathan veya Bir Din ve Dünya Devletinin İçe-
riği, Biçimi ve Kudreti. Çev: Semih Lim) 6. Baskı. İstanbul. Yapı Kredi Kül-
tür Yayınları. 
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Hobbes’un etik yaklaşımı insanın varlığını devam ettirmeye ve çı-
karını maksimize etmeye yönelik olduğu varsayımlarından hare-
ketle “egoist”tir. Egoist etiğin temel iddialarından birisi de ona mo-
dern karakterini veren, betimleyiciliktir. İnsan davranışlarının göz-
lemlenmesi sonucu egoist etiğin temel aksiyomlarının doğrulanabi-
leceği öne sürülür. Spekülasyon yerine, gözleme dayalı antropolojik 
varsayımlar yeni bilim mantığına daha uygun görülmüştür. İnsanın 
kendi varlığını koruma güdüsünün bilimsel bir statü ile ele alınması-
nın bir başka amacı da dönemin politik şartları ile alakalıdır. 16. ve 
17. yüzyıl İngiltere’si mezhepsel çatışmaların yoğunlaştığı bir coğraf-
yadır. Bu dönemde dinî mülahazaların ötesine geçecek ve herkesçe 
kabul edilecek temel aksiyomlar bulmak Hobbes gibi “birlik”çiler 
için başlıca amaçtır. İnsanın din ve mezhep ayrımı olmaksızın doğa 
yasasına dayalı başlıca yönünü kendi etik düşüncesinin merkezine 
koymuştur Hobbes, bunu bilimsellik kaygısı ile yaparak, spekülatif 
çerçevenin dışında kalmaya özen göstermiştir.33 

İnsan, doğası gereği kendi yararına olanı eylemek zorundadır, dü-
şünüre göre. İnsanın arzu ve isteklerini tatmin etmesi en yüksek iyi 
olarak konur. Bu tatminler, kendi çıkarını gözeterek elde edilir. 
Ahlâkî yükümlülük, yararlı olanı yapmak dolayısı ile çıkarlarımızı gö-
zetmektir. Egoist etik düşünce insanın kendi varlığını veya önemli 
bir çıkarını feda etmesinin ödev olamayacağını ifade eder. Ahlâkî de 
olmayan bu durum, insanın doğasına aykırıdır. Öte yandan Hobbes, 
en temel insanî güdü olarak kendini koruma isteğinin iki mümkün 
sonucu arasında ayrım yapar: Savaş ve barış. İnsan, kendi çıkarını 
korumak için kendi gibi olanlarla barış yapabilir ya da onlar ile sü-
rekli bir savaşı göze alabilir. Doğa durumu varsayımından yola çıkan 
Hobbes, insanın doğasına dair psikolojik yargılarda bulunur. Bu du-
rum, her birinin arzularına erişmesi için diğerleri ile sonsuz ihtimal-
lerin olduğu ilişkiler zincirine girmesine neden olur. Hobbes, böyle 

                                                             
 
33 West, David. (2020) Kıta Avrupa’sı Felsefesine Giriş. İstanbul. (Çev:Ah-
met Cevizci) 5.Baskı. Paradigma Yayınları. s. 34-41 
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bir kaos karşısına “egemen”i koyar. Egemen, her bir insanın arzula-
rına ulaşmak için savaşı sona erdirme yolunu tutması sonucu ortaya 
çıkan otoritedir. İnsanın temel güdüsü varlığını korumak ise arzula-
rını dizginleyecek ve egemene itaat edecektir. Toplum sözleşmesi, bu 
akıl yürütmenin ve varsayımlarını ürünü olarak ortaya çıkmış, birey-
ler arasında kaostan kaçınmak için yetkilerinin belli bir kısmını mut-
lak güç olarak egemene devretmeleri ile sonuçlanmıştır.34 Fizik ya-
sasının ahlâkî dünyadaki karşılığı olarak insanın egoizmi, psikolojist 
ve antropolojist bir yaklaşımdır. Hobbes’un düşüncesi, etiğin mo-
dern anlamının yapılandığı yeni bir döneme işaret eder. İnsan dav-
ranışları onarın psikolojilerinden, insan davranışlarına dair aksi-
yomlar antropolojik gözlemlerden, siyasî etiğe dair kavrayış ise in-
sanlar arası bir ilişki olarak sözleşmeden türetilir. Bu anlamda Hob-
bes, yeni bir insan kavrayışının siyasî etikte yarattığı dönüşümü de 
gözler önüne serer. İnsan için ilk erdem varlığını devam ettirip çıka-
rını aramak, ikinci erdem barış yapmak, üçüncü erdem ise sözünde 
durmaktır. Siyasî etik alanında da bu erdemler zincirini yansıması 
görülür. Ama siyasal toplumun işlerliğini sürdürmesi için tersten iş-
ler. Siyasal toplumda ilk erdem, sözünde durmak ardından barışı son 
raddeye kadar korumak ve en sonunda gerek duyulursa varlığını de-
vam ettirmek için savaşmaktır. Ayrıca onun görüşü, öznelci etik ka-
tegorisinde yer alır. Tarihin hiçbir döneminde ve dünyanın hiçbir ye-
rinde ortak evrensel bir iyi olamayacağı gibi bunu yargılayacak ortak 
değerlerde bulunmaz. Ahlâkî olan insana dair bilinenler dışında tan-
rısal veya kozmolojik kabullerden türetilemez ona göre. Modern dö-
nemi karakterize eden etik varsayımlardan biri de irade özgürlüğü-
dür. İnsanın kendi varlığını sürdürme isteği ve özgür irade varsayımı 
Karl Marx’ın Hegel eleştirisine kadar Batı düşüncesini karakterize 
eden başlıca iki ilkedir denilebilir. Özgür irade, insanın iyi ve kötü 
karşısında seçim yapabilmesine dayanır. İnsan, doğadaki düzenden 
farklı olarak mekanik olamayan varlık kategorisinde ele alındığında, 

                                                             
 
34 Hobbes, Thomas. A.g.e. 
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dışsal etmenlerden azade karar verebilme, iç görüyü harekete geçi-
rebilme durumu bir tür iradeyi özgür kılma çabasıdır. Özgür irade-
nin tamamlayıcısı ile sorumluluktur. Özgürce eyleyemeyen, sorum-
luluk sahibi değildir ilkesi bu bağlamda etik, hukuk ve siyasetin kesi-
şim noktasıdır.  

Ahlâkî deterministler, insan için özgür iradeden bahsetmenin 
mümkün olmadığını ileri sürmüşlerdir. İnsan, dış faktörler tarafın-
dan belirleniyorsa toplum natürel bir perspektiften ele alınmalıdır. 
İnsanların biraradalığı olarak toplum, doğa yasasının belirli ölçü-
lerde yansımasıdır erken modern dönemde. Max Weber’in ifadesi ile 
dünyanın büyüsü bozulmuş (Alm: entzaubert) insan, aklı ve duyuları 
ile çağların tılsımını kırdığı düşüncesini benimsemiştir.35  Determi-
nizm, bu büyü bozumunun ve varlığa dair mekanik kavrayışın bir 
ürünüdür. İnsanın, determinist ve dış etkenlere bağımlı olarak ey-
lemlerini belirlediğini söyleyen tezin karşısında, insan bilincinin yö-
nelimsel ve yaratıcı olduğu için varoluşunu tasarlayabileceğini, ter-
cihlerini dış etkenlerin determine etmediği bilişsel bir düzeyde ku-
rabileceği tezi yer alır. Bu tez özgürlükçü bir vizyona sahiptir. 19. 
yüzyıl sonu ve 20. yüzyılın varoluşçularının temel tezi, böyle bir 
ahlâkî özne varsaymalarıdır. Bu aksiyom önemli bir epistemolojik 
varsayıma dayanır. Hakikatin nesnel olmadığı ve insanın varlığın gi-
zem örtüsünü kaldırmayıp, inşada bulunduğunu öne sürer. İnsanı 
merkeze alan, özne merkezli bir etik teorisinin temelleri 17. yüzyıl-
daki determinizm ve özgürlükçülük arasındaki gerilime götürülebi-
lir. Böylece özgür irade ve mekanik dünya arasındaki çelişki Bene-
dictus Spinoza’nın (1632-1677) çağının başlıca problemlerinden biri 
olmuştur.       

Spinoza, determinizm ile özgürlükçük arasındaki çatışmayı aşma 
girişimi içerisinde olmuştur. Spinoza’a özgür olma durumunun dış-
sal belirleyicilerden azade olma durumu olarak kavrandığında yalnız 

                                                             
 
35 Williams, Bernard. (2006)  Ethics and the Limits of the Philosophy. Lon-
don &NY. Routledge. s.165 
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Tanrı’nın özgür olabileceğini ifade eder. Evren, zorunluluklar alanı-
dır ona göre. Zorunluluklar, dışsal bir etki olarak varlığın ortak özel-
liği mekân ve zamanın dayatmasıdır.  Spinoza bu varlık anlayışından 
insanın “neden” bilgisine göre olaylar arasında ayrım yapması gerek-
tiğini söyler. İnsanlar nedenini kavrayabildikleri ve kavrayamadık-
ları olaylar arasında ayrım yapmalıdır. İnsanın özgürlüğü, zorunlu-
lukların bilgisi ile yani nedenini bildiği olaylar ile sınırlıdır. Spi-
noza’nın töz kavramı, felsefesinin merkezinde yer alır. Töz, var ol-
mak için başka bir varlığa ve nedene ihtiyaç duymayandır. Tekçi töz-
cülüğü benimseyen Spinoza, varlığı ve insanı açıklamak için doğrusal 
bağıntılara ihtiyaç duyulduğunu, bu açıklanabilirlik yani doğrusal 
bağlantı kurulabilirlik ölçüsünde zorunlulukların bilgisine ulaşılabi-
leceğini ifade eder.36 Nihai neden olarak töz, insan özgürlüğünün sı-
nırı, açıklanamaz zorunluluktur.     

Spinoza panteisttir. Tek tözcü anlayışı onun Evren ve Tanrı’nın 
örtüştüğü kanaatine yönlendirir. Nedene ihtiyacı olmayanın tek ol-
ması gerekir. Evren ve Tanrı, nedensizlikle nitelendiği için aynı şey 
olmalılardır. Tanrı zaman olarak sonsuzluğa, mekân olarak her yer-
deliğe sahip olduğu için var olanların “modüsü”dür. Yani var olan 
her şey ondan sudur eder, onun farklı hallerinden oluşurlar.37  O 
zaman, iki varlık tipi vardır. İlki, mutlak töz olan ve nedensiz varo-
lan varlıktır, ki bu Tanrı/Doğa Spinoza için. İkincisi insanın neden-
lerini bilebileceği olaylara konu olan fenomenlerin bilgisidir. Bu iki 
varlık anlayışı iki tip özgürlük anlayışını da beraberinde getirir. Spi-
noza’yı felsefe tarihi içerisinde farklı bir yerde konumlandıran bu 
özgürlük anlayışıdır. Özgür sözcüğü Spinoza da iki farklı bağlam 
için ayrı anlamlar ihtiva eder. Tanrısal anlamda özgürlük, özgür ne-
den ya da zorunlu olarak özgürlüktür. İnsani düzlemde ise mezkûr 
kavram daha çok “isteme”, nedenli olma, zorunluluğun farkında 

                                                             
 
36 Cevizci, Ahmet. A.g.e. s. 109 
37 Spinoza, Ethica: Geometrik Yöntemle Kanıtlanmış ve Beş Bölüme Ayrıl-
mış Ahlâk, 1.Baskı. İstanbul.  Kabalcı Yayınları. s.  II.Bölüm 
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olma anlamında özgürlüktür.38 Özetle, Spinoza’nın görüşünde var-
lık, tanrısal tasarımdan başka şekilde yaratılamazdı. İnsan, bu ger-
çekliğin bilgisine ulaşmalı ve zorunluluklarının farkında olarak öz-
gür olmalıdır. Deterministik ve özgürlükçü tezlerin uyumlulaştırıl-
ması çabasını gösteren yaklaşımı ile Spinoza, insan öznenin “ne”liği 
üzerine saptamada bulunur.   

Spinoza’da Hobbes gibi insanın birinci erdeminin varlığını devam 
ettirmek olduğunu ifade eder. Haz ve acı insan varlığının temel göster-
geleridir. Haz ve acı, insanın yaşama arzusunun artışını ve azalışını 
gösterir.  İnsan, iyi olduğunu düşündüğü şeylerin peşinde koşmaz, ya-
şama enerjisini yükselten hareketlerin peşinde koşar. Dolayısı ile ar-
zulanan, rasyonel olarak düşünülen şey değil, çabalarımızın sonu-
cunda olan şeydir. Yaşama arzumuzu yükselten her çaba, arzulanan 
şeydir. Dolayısı ile ahlâklı davranıştır. Buradan yola çıkarak Spi-
noza’nın da tıpkı Hobbes gibi insandan bağımsız nesnel değerlerin ola-
mayacağı fikrine kani olduğu görülebilir. Modern etiği biçimlendi-
rende bu bakış açısıdır. İnsandan bağımsız değerlerin olmadığı, şeyle-
rin kendisinde değerler olmadığı, varlığın değerle eş yaratımlı olmadı-
ğıdır. Erekselliğin nesnel olmadığını ifade eden Spinoza, ancak yaşama 
arzusu üzerinde etkide bulunan zorunlulukların bir genellik içerebile-
ceğini söyler. Bu durumu, parça-bütün konusundaki akıl yürütmele-
rinde gösterir. Spinoza’nın egoizmi modern çağın temel siyasî çelişki-
lerinden birine işaret ederek başlar. Ona göre, bizler aynı bütünün 
parçaları, aynı tözün modüsleri isek o zaman ilişkilerimizi sürdürüle-
bilir kılacak genel yargılara sahip olmalıyız, yani bütünün, tözün tekil 
bireydeki yansımasını unutmamalıyız. Bu bakış açısı, bir yandan in-
sanların aynı bütünün, zorunluluğun parçaları olduğunu öte yandan 
ise varlığını sördürme, çıkarını koruma güdüsü ile hareket ettiğini be-
lirtir. Genel ve özel yarar düşüncesi arasındaki çelişkiye işaret eden 

                                                             
 
38 Cevizci, Ahmet. A.g.e. s. 111 
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Spinoza, Aydınlanmış/rasyonel egoizmi savunur. Onun düşüncesi, ge-
neli gözeterek kendi çıkarımızı aramamızdır.39 

Spinoza’ya göre insan özgürlüğünün anahtarı akıldır. Akıl, kendi 
çıkarımızın bilincinde olmayı ve toplum içinde yaşadığımızı kavrar. 
Böylece zorunlulukların bilgisi için temelleri atar. Spinoza’nın pasif 
duygular dediği özgürlük yanılsamaları, akıl sayesinde zihinden 
arındırılır ve insan nedenlerin bilgisine giden yolda mesafe kat eder. 
Kölelik kavramı, Spinoza’da özgürlüğü anlamak için başattır. Kölelik, 
duygulanımların kontrolsüzlüğüdür ona göre. Duygulanım, insanın 
kendi otoritesine göre eyleyememesidir. Dolayısı insanın, duygula-
rın dayatmaları karşısında nedenlerin bilgisini görememesi, zorun-
luluklara kör kalmasına sebep olur.40 

Spinoza, Aydınlanma öncesini karakterize eden temel problem-
lerin hepsi hakkında fikir beyan etmiştir. Özellikle, etik üzerine ya-
zının geneline hâkim metafizik temellendirme çabası onda da görü-
lür. Hakikat ve değer, Antikite’de ve Ortaçağ’da olduğu gibi erken 
modernlerde de birbiri ile uyum içindedir. Ama ilkinde kozmolojik 
ereksellik, ikincisinde teolojik öğeler vardır. Spinoza’da ise olgula-
rın kendisi doğanın bir parçası olarak bizzat değerdir. İnsanı da 
içine alan bir sistemin, aklın ve duyuların kapasitesi ile temaşa edil-
mesi özgürleştirici olduğu için değerlidir. Spinoza, siyasî etik anla-
mında Hobbes kadar somut etkilere sahip olmamakla beraber, eti-
ğin insan ve metafizik boyutunda erken modern dönemin en etkili 
filozofunudur. Özgürlüğün ve zorunluluğun ne olduğu, dolayısı ile 
insan için iyi ve kötünün bilinebilirliği sorunu merkezdedir. Siyasî 
etik anlamında da özgürlük siyasî aktörlerce tartışıldığı ölçüde Spi-
noza’nın fikirleri bu alanda kendine yer bulmuştur. Özgürlüğün zo-
runluluk bilgisi olduğu düşüncesi, bir arada yaşamanın ozrunluluk-
ları karşısında aydınlanmış bir egoizm ile hareket etmeyi salık ve-
rir. Bu yönü ile Spinoza’nın etik düşüncesi siyasete uygulandığında 

                                                             
 
39 Spinoza. A.g.e. III.Bölüm. 
40 Spinoza. A.g.e. III.Bölüm 
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sıradan insanın kamusal alanda duygulanımlarını akıl ile kontrol 
etmesi beklenir. İnsan, siyasî eylem içerisinde iken ahlâklı bir çaba 
halinde olduğu bilincinde olmalıdır. Kendisi mahrum olmadan, top-
lumu mamur etmeye uğraşmalıdır, düşüncesi onun siyasî etik ala-
nındaki özgürlük vurgusunun, parça-bütün ilişkisinden türettiği il-
kesidir denebilir. 

Hume’dan Kant’a Siyasî Etik 
18. yüzyıl Batı düşüncesini karakterize eden kavram “Aydın-
lanma”dır. Kavram her şeyden önce meritokratik bir insan tasavvu-
runun içselleştirildiği, ticari kapitalistleşmenin oluşumunu tamam-
ladığı bir yüz yılda yaşanan etik, bilimsel, kültürel, siyasî ve sanatsal 
değişimi yansıtmaktadır.41 David Hume (1711-1776) İngiliz etik dü-
şüncesinin önemli bir dönemecini temsil eder. O, değerin olgudan tü-
retilemeyeceği yani varlık felsefesinden ahlâkî ilkeler çıkarılamaya-
cağı, ahlâkın insanın fizyolojik yaşamından ziyade türdeşleri ile gir-
diği ilişkiden ve bireyin psikolojisinden yola çıkılarak kavranacağını 
öne sürer. Aydınlanmacı paradigmanın önemli bir bileşeni olan 
Hume’un felsefi görüşleri yararcılığın genel çerçevesini çizmesi açı-
sından 19. yüzyıldaki John Stuart Mill’in etik tezlerinin de öncülü ola-
rak görülebilir. Ona göre ahlâk, belirli bir zamandaki insan topluğu-
nun eğilim, pratik ve davranışlarını ifade eder. Etiği, vicdan veya il-
ham gibi özel yetilerle açıklamaya çalışan spekülatif felsefi iddiaların 
karşısında insanın ahlâklı olmasını gerektirenin ne olduğuna yönelik 
bilimsel bir araştırma çabası Hume’un düşüncesinde belirgindir. Ona 
göre ahlâk bilimi kurmak için, normatifliğin eleştirilmesi gerekir. 
Olan ile olması gereken arasında, geçmiş yüzyılların yapamadığı bir 
ayrımı yapmak gerekir düşüncesi, bilimsel olanı karakterize eder.42 

                                                             
 
41 Ferry, Luc. (2011) “Ahlâk”. (Çev: Emel Ergun) Ed: Philippe Raynaud ve 
Stephane Rials. Siyaset Felsefesi Sözlüğü. 2.Baskı. İstanbul.  İletişim Yayın-
ları. s. 22 
42 Hume, David. (1997) İnsan Doğası Üzerine Bir İnceleme. (Çev: Aziz Yar-
dımlı) İstanbul: İdea Yayınları.  
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Olgudan değere geçmenin imkansızlığı konusunda Hume, ahlâk filo-
zoflarının akıl yürütmelerindeki yanlışı vurgular. Ona göre “olgusal 
ya da betimleyici yargı ya da önermelerle normatif veya değer biçici 
yargı ya da önermeler arasında var olan büyük mantıksal yarık hiçbir 
şekilde kapatılamaz.”43  

Hume, Batı felsefe tarihindeki genel bir eğilime vurgu yapar. Ona 
göre hem Antikler, hem teologlar hem de yakın zaman düşünürleri ak-
lın tutkuyu dizginlemesi ile erdemli olmak arasında doğru orantı kur-
muşlardır. Bu durumu eleştiren Hume, aklın tutkuları dizginlemesi 
onları kontrol etmesi gibi bir durumun söz konusu olamayacağını dü-
şünür. Ahlâkı rasyonelleştirme yönündeki bütün çabaların boşa oldu-
ğunu, akıl ile tutkular arasında varsayılan çatışmayı eleştirerek açık-
lar. Çünkü ona göre akıl, herhangi bir şekilde eylemin başlatıcısı ya da 
önleyicisi olamaz. Düşünürler, bir şeyi açıklama ile onu yapmayı birbi-
rine karıştırmışlar ve bunun için aklın gizemine başvurmuşlardır ona 
göre. Hume, “akıl tutkuların kölesidir” der.44 Ahlâk, pratik bir alandır, 
eylemle ilgilidir. Eğer akıl eylemin başlatıcısı olamaz ise ahlâkın kay-
nağı da olamaz. “Ahlâk tutkuları uyarır ve eylemlere neden ya da engel 
olur. Aklın kendisi bu noktada bütünüyle güçsüzdür. Ahlâk kuralları, 
şu hâlde, aklımızın ulaştığı sonuçlar değildir.”45  

David Hume, modernizm eleştirmenlerinin vurguladığı bir nok-
taya da temas eder. Akıl, amaçlarımıza nasıl ulaşacağımızın bilgisini 
sağlar, böylece akıl araçsal bir nitelik kazanır ona göre. Öte yandan 
akıl, amaçların değeri konusunda susar. Nihai amaçlar yani mutlak 
olanın bilgisi ancak tutkularla açıklanabilir ona göre. Ahlâk, haz ve 
acıya yani hisse dayanarak oluşan duygulanıma bağlı olarak nihai 

                                                             
 
43 Cevizci, Ahmet. A.g.e. s. 135 
44 Hume, David. A.g.e. s. 365 
45 Hume, David. A.g.e. s. 399 
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amacını bulur.46 Tutkularda ikiye ayrılır. Dolayımsız tutkular içgö-
rüye dayanırken, dolayımlı tutkular izlenimlere dayanır. Dolayımlı 
tutkular, bireyi topluma bağlayan gurur ve tevazuyu içerir. Gurur 
duyduğumuz şeyler, toplumsal dolayımla elde edilir, yani bir sos-
yalleşme süreci içinde hissedilir. Gurura sebep olan şeyler böylece 
sevilen şeyler haline gelir. Gurur ve tevazu yaratan nitelikler, bir 
diğerine karşı sevgi halini aldığında, erdemin kaynağı toplum olur. 
Toplumda gurur duyulası başlıca fenomen mülkiyet olduğu için eti-
ğin temeline belirli bir yarar düşüncesi birinci ilke olarak yerleşti-
rilir. Diğer yandan, “çıkar gözetmeyen bir çıkar”ın var olabileceği 
iddiasında bulunan Hume, bu durumun “duygudaşlık” ile ilişkili ol-
duğunu öne sürer. Böylece Hume, etiğin ikinci ve dengeleyici ilkesi 
olarak duygudaşlığı öne sürer. Bu durumda insanın haz alması hem 
kendi varlığı ile hem kendi varlığının dışına taşarak, onun yaşam 
koşullarından türer.47 

Hume’un etik görüşlerinin siyasî muhtevasına bakıldığında libe-
ralizm, yararcılık ve modern bireyin toplumsal yaşamı gibi izlekler-
den geçtiği görülür. O, insanın birey olarak tutkuları ve türdeşleri ile 
yaşama eğilimi arasında denge arayışını merkeze alır. Yöntem olarak 
duyumcu çerçeve içinde kalmak ile beraber, ahlâkın zeminini akıl-
dan tutkulara, tutkuları da dolaylı tutkular olarak insan yaşamından 
edinilen izlenimlere dayandırdığı ölçüde duyumculuk ve rasyona-
lizm arasında uzlaşımcı bir görüş benimsediği söylenebilir.  

Duyguların, insanın yararına olan fenomenleri belirlediği gibi 
onun kendi türdeşi ile olan ilişkilerinin empatik bir tavrı esinlediğini 
belirten Hume, aklın yordamsal niteliği ile duyguların erekselliğinin 
toplumsal bir aktör olarak insanın kavranması için elzem olduğunu 

                                                             
 
46 Penelhum, Terence. (1993)  “Hume’s Moral Psychology”  Ed: David F. 
Norton. The Cambridge Companion to Hume. Cambridge University Press. 
s.  121-133 
47 Cevizci, Ahmet. A.g.e. s. 140 



110  Satuk Buğra ÇETİNKAYA 

Düşünce Dünyasında Türkiz  
Yıl/Year: 13 ▪ Sayı/No: 61 ▪ Nisan/April 2022 

belirtir. İnsana dair bu kavrayış onun siyasî etik konusundaki anlayı-
şını görmek açısından önemlidir. Siyasî olarak ahlâklılığın temel ilke-
lerinin insana dair tanımdan yola çıkılarak kavranması Batı felsefe-
sinde sürekliliğini Hume özelinde de korumaktadır. 

Aydınlanma dönemi, bilimin fiziki dünyada saptadığı düzeni ve 
ilerleme ülküsünü sosyal alana yansıtan bir epistemeyi temsil eder. 
Aydınlanma düşünürleri, ekseri, insan doğasının iyi olduğu varsayı-
mından yola çıkar. Buradaki iyilik, insanın iyiyi aramaya eğilimli ol-
duğu kadar diğerkamlık, bir diğerinin iyiliği anlamında da kavranır. 
Aydınlanmış yararcılık olarak ifade edilen bu anlayış, insanın türdeş-
lerinin mutluluğu ile kendini gerçekleştirme kapasitesi arasındaki 
doğru orantıya vurgu yapar. Aydınlanma düşünürleri tek bir parti 
oluşturmazlar. Onların bazıları, özellikle Fransız filozoflar, iyiye 
dair felsefi bir yorumla beraber, iyi olanın tüze haline gelmesinin 
“aydınlatılma” süreci ile mümkün olduğunu dolayısı ile filozofların 
bilgisi ve yönlendiriciliğinde insan doğasının dönüştürülebileceğini 
vurgularlar.48   

Aydınlanma, Hıristiyan Ortaçağ felsefesi ile diyalektik 19. yüzyıl 
felsefesi arasında ortaya çıkmıştır. Her iki düşüncede insan ve onu 
kapsayan bir bütün arasındaki ilişkiyi merkeze alırken erken mo-
dernler nesnellik vurgusu ile ahlâkî değerleri de nesnelleştirdiler. 
Aydınlanma düşünürleri, ahlâkın temeli olarak yeni bir ölçüt koyma 
amacındadırlar. Birey-üstü spekülasyonların etiğin merkezinden çı-
karılmasından sonra olgu ve değer yargısı ayrılığını devam ettirirken 
birey-toplum ilişkisini yeni bir temelde inşa etme çabası Aydınlanma 
düşünürleri ile yeni boyut kazanmıştır.49  

J.J. Rousseau (1712-1778), bütün 18. yüzyıl düşünürleri içeri-
sinde etik ve siyasetin belirgin şekilde etkileşim halinde olduğu ve 

                                                             
 
48 Lester. G. Crocker, (1991) “Introduction”, Ed: John W. Yolton. The 
Blackvvell Companion to the Enlightenment. Oxford University Press.  s. 4. 
49 Goldmann Lucien. (2010) The Philosophy of Enlightenment. Çev: Henry 
Mass. London& NY. Routledge. s. 23-29 
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sözleşmeci düşünce ile temas halinde olan önemli bir figür olarak 
öne çıkar. O, ideologlardan ve ansiklopedistlerden50 farklı bir yorum 
ortaya koyar. Rousseau, eğitim yoluyla insanın erdemli kılınabileceği 
noktasında, çağının düşünürleri ile uyuşsa da rasyonalist tavra me-
safelidir. Ona göre toplumsal yaşamdaki ahlâkî değerler, duygular 
merkeze alınarak araştırılmalıdır. Bu noktada Hume ile yakınlaşan 
Rousseau, birey ve yurttaş arasında yaptığı ayrımla bireyci düşünce-
nin İngiliz yorumundan farklılaşır. Ayrıca, aydınlanma ve ilerleme-
nin yaratacağı eşitsizliğin “uygarlara özgü bir despotizmi” yarataca-
ğını öngörmüştür.51 Bilgi, insanları erdemli kılamaz ona göre. İnsa-
nın davranışlarındaki niyeti ve samimiyetine bakılarak görülebilir. 
Bir eylemin iyiliği, onun maksadının iyi olması ile alakalıdır. Akıl, in-
sanlara gerçek amaçlarını açığa vurma değil gizleme yolu sağlamış-
tır. Rousseau buradan hareketle, doğal insanın, aynı zamanda düşü-
necek kadar kelime bilmeyen insandır bu doğal insan, uygar insana 
göre daha erdemli olduğunu savunur.52 

Onun bir diğer önemli eleştirisi ise Hobbes ve Locke gibi sözleş-
meci teorisyenlerin varsayımlarınadır. İnsan, doğası gereği kendi ya-
rarını rasyonel şekilde bulabilen, ilkelken zayıf- uygarken güçlü olan 
ve bir arada yaşamaya koşullu bir varlıktır şeklindeki sözleşmeci ak-
siyomlara karşı çıkan Rousseau, doğadaki insanın “zavallı” olmadı-
ğını, idmanlı ve dingin bir karakter olduğunu öne sürer.53  İlkel vahşi 
bir hayat süren insan, ahlâkî iyi ve kötü ayrımına ve tanrısal bilgilere 
sahip değildir ona göre. Bu durum insanı mutsuz yapmaz ama. İnsan 
kendini, saf dürtülerin akımına bırakmıştır. Onu törpüleyecek ve onu 

                                                             
 
50 İdeologlar ve Ansiklopedistler, Fransız Devrimi öncesi ve sonrasında, 
Aydınlanma düşüncesini karakterize eden başlıca filozof gruplarıdır.  
51 Wade, I. O. (2015) The Structure and the Form of the French Enlighten-
ment Vol. 1.  Princeton University Press.  s. 414. 
52 Rousseau, Jean Jacques. (2007) Bilimler ve Sanatlar Üzerine Söylev.  (Çev: 
Sebahattin Eyüboğlu) 1.Baskı. İstanbul. Türkiye İş Bankası Yayınları.  
53 Rousseau, Jean Jacques. (2016) İnsanlar Arasındaki Eşitsizliğin Kaynağı. 
(Çev: Rasih Nuri İleri). 1.Baskı. İstanbul. Say Yayınları.  
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bastıracak herhangi bir öğreti ya da akıl yürütmeye sahip değildir. 
İlkel vahşi hayattaki insanda en baskı güdü merhamettir ona göre. 
Bütün duyguların temelinde ise “kendini sevme” bulunur. Kendini 
sevme ve izzet-i nefs birbirine karıştırırlmamalıdır ona göre. Kendini 
sevme hayvanlarda da olan varlığını koruma ve sürdürme güdüsü-
dür. Özsaygı olarak izzet-i nefs ise toplum hayatı içerisinde ortaya çı-
kar. İnsanı, bir diğerine karşı kendi çıkarlarını öncelemeye ve bencil-
liğe iten bu özsaygıdır.54 Kendi varlığını sevme doğal iken, özsaygı 
yapay bir durumdur Rousseau’da. Böylece Rousseau’nun doğal-ilkel 
ile uygar-gelişmiş arasındaki temel ahlâkî varsayımı tersine çevirdiği 
söylenebilir. Akıl yürütme, insanı türdeşlerinden farklı olduğu dü-
şüncesine götürür. Böylece, rahatta olan emniyetsiz olanı umursa-
maz, güçlü olan güçsüzü göremez. İnsanın temel güdüleri olan ken-
dini sevme ve merhamet dengesi ortadan kaybolur. 

Rousseau’nun düşüncesi aynı zamanda bir tür gören özne- görü-
len nesne arasındaki etik ilkeleri saptama üzerinedir. Gören özne ve 
acı çeken türdeşi arasındaki ilişkiye bakılacak olunursa burada Ro-
usseau, imgesel ilişki ile düşünce arasına bir fark koymuştur. Gören 
özne, acı çekeni gördüğünde kendinin o durumdaki acı çeken görün-
tüsünü imgeleyerek bir merhamet duygusu oluşturur. Böylece, 
orada olamayan üçüncü biri aracılığı ile türdeşine dair görüsünü 
oluşturur. Oysa, toplum içindeki olgusal rasyonalite, neden-sonuç 
ilişkileri bağlamında çıkara odaklanır. Onun için kendi-özneliği ve ar-
zuladığı nesne vardır. Üçüncü sadece rekabet halinin figürü, savaş 
alanının dekorudur. İşte 17. yüzyıl sözleşmecileri ve Rousseau ara-
sındaki fark, insanın üçüncüye yüklenen pozitif anlamda belirginle-
şir. Böylece Rousseau, sözleşmecilerin zorunlulukları karşısına insan 
doğasının ilkel dönemdeki iyilik potansiyeline kani olur. Bu iyilik, 
merhamet duygusunda temsil edilen diğerkamlıktır. 

Öte yandan Rousseau, kötülüğün varlığının gerçekliğinden şüphe 
duymaz. Bunun için insan doğasının antropolojik tarihine yönelik. 
                                                             
 
54 Rousseau, Jean Jacques. (2016). A.g.e. 256-260 
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Erdemli ve bilgisiz vahşiden erdemsiz ve bilgili uygara doğru ilerle-
miş olduğunu iddia ettiği tarihsel süreci inceler. Rousseau’nun “ … 
Her zaman hareket hâlinde olan uygar insan ise, tam tersine daha da 
fazla emek isteyen bir iş bulmak için terler, koşar, durmadan, çırpınır; 
ölünceye kadar çalışır, ölüme bile kendisini yaşayacak durumda tut-
mak için koşar ya da ölümsüzlüğe ulaşmak için hayattan vazgeçer. Kin 
duyduğu büyüklere, küçümsediği zenginlere yaltaklanır; onlara hiz-
met etmek şerefini elde etmek için hiçbir şey esirgemez; kendi bayağı-
lığı ve onların kendisini korumalarıyla gururla övünür; köleliğiyle ku-
rumlanır; bunu paylaşmak onurundan yoksun olanlardan küçümseye-
rek bahseder”55 şeklindeki ifadelerin arkasındaki etik düşünce el-
bette ki uygarlığın kökten reddi değildir. Rousseau, geri dönüşün 
mümkün olmadığının farkınadır. Bu yüzden uygar toplumu düzenle-
mek gerektiğini düşünür. Onun felsefi antropolojisi, ne aydınlanma 
ne sözleşmeci düşünce ile benzerlik gösterir. Öte yandan, siyasî top-
lum konusunda sözleşmecilerle ve erdemli bir rejim için Aydınlan-
macı ruhla benzeşir.  

Rousseau, uygar toplumun sorunlarının bir diğer kaynağı olarak 
eşitsizliği görür. Ona göre: “Fakat bir insanın yardımına gereği ol-
duğu andan beri, bir kişinin iki kişiye yetecek kadar yaşama araç ve 
gereçlerine sahip olmasının yararlı, kârlı olduğu fark edildiği andan 
beri eşitlik kayboldu, mülkiyet işe karıştı, çalışma zorunlu oldu;”56. 
Toplum, mülkiyet ilişkileri üzerinden karakterize edildiğinde eşit-
sizlik kurumsallaşır ona göre. Rousseau, kendi çağının uygarlığı ile 
övünen Batı toplumunu bu eşitsizliğin merkezi olarak çürüme içe-
risinde görür. Onun çözümü geri dönüşü mümkün olmayan uygar 
zamanları yurttaşlık bilinci ile insanileştirmektir. Rousseau, siyasî 
etiğin anlamını aldığı temele yönelir. Yozlaşma, liyakatsizlik ve ada-
letsizliğin her türlüsü karşısında “yurttaşlık” gerekli bir etik yaşam 

                                                             
 
55 Rousseau, Jean Jacques. (2016). A.g.e. 205 
56 Rousseau, Jean Jacques. (2016). A.g.e. 169 
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formudur. Toplum içinde yaşamın bir formu olarak yurttaşlık, er-
dem yüklü bir hayatın politik biçimidir ona göre. Emile ya da Eğitim 
Üzerine isimli eserinde doğal insanın modern zamandaki biçiminin 
eğitim yoluyla nasıl sağlanacağını anlatır. Emile, devletin olduğu 
gibi kabul edilip insanın eğitim yoluyla dönüştürülmesi iken Top-
lum Sözleşmesi isimli eserinde ise insanın olduğu gibi kabul edilip 
devletin dönüşümü ele alınır. O, toplumun bir sözleşme aracılığı ile 
“genel irade” ortaya koyduğunu söyler. Genel irade, seçimlerde or-
taya çıkan oy tablosu veya bir ülkede yaşayan vatandaşların ta-
mamı anlamına gelmez. Genel irade her şeyden önce her bir kişinin 
bir diğerine bağımlı olmaması anlamında, Aristotelesci kamusal 
alandaki yurttaş düşüncesine benzer. İkinci olarak bireylerin tek 
tek toplamından daha fazlasıdır. Üçüncü olarak genel irade için te-
mel ilke insanların türdeşleri ve kendileri eşit derecede görmeleri-
dir. Hukuk, siyaset ve yaşam açısından bağımlılık yaratmayacak bir 
eşitlilik, toplumsal sözleşmenin amacıdır. İnsanların haklarını dev-
rederek yaptıkları sözleşme sonucu varolan genel irade, belirli bir 
politik bütün meydana getirir. Bu politik bütün Hobbes’taki gibi 
ayrı bir özne niteliğine sahip değildir.57 Rousseau’nun politik top-
lumu onu oluşturan yurttaşların bütünüdür. Fakat, yurttaş ile birey, 
tıpkı kendini sevme ve özsaygı da olduğu gibi farklı analitik gerçek-
liklerdir Rousseau’da. Genel irade, yurttaşların iradesi, herkesin 
kendi kendisine boyun eğmesidir. “Akıl'a dayalı mutlakiyetçi dev-
letin karşısında özgür iradeleriyle bir araya gelmiş duygudaş yurt-
taşların” filozofudur o.58 Yurttaş ise etik bir formdur. Yurttaş, “res 
publica” için, yani genel yarar adına yaşar. Genel irade, genel yarar 
adına yaşayanların iradesidir. İşte Rousseau, etik ve siyasetin mo-
dern dönemdeki başlıca problemini burada işaretler. İnsan olmak-
tan doğan doğal hakların varlığı ile siyasî bir toplumda genel yarar 

                                                             
 
57Cevizci, Ahmet. A.g.e. s. 171-173 
58 Hünler, Hakkı (1998) Estetik’in Kısa Tarihi: modem kültür ve sanat üze-
rine felsefî bir araştırma. İstanbul. Paradigma Yayınları. s.125  
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adına yaşayan yurttaşlıktan doğan ödevler arasında; bireysel öz-
gürlük ile yurttaş eşitliği arasında ahlâkî bir uyum nasıl mümkün 
olabilir? 

 Rousseau’nun bu probleme verdiği cevap, Hume’un görüşleri ile 
belirli bir paralellik sergiler. O, adaletten mahrum bir özgürlüğün an-
lamını yitireceğini söylerken özgürlük ile serbestiyet arasında ayrım 
yapar. Özgürlük, bir başkası ile mümkündür. Kimse, bir diğerinin öz-
gürlüğüne müdahale edemez düşüncesi ile negatif bir tanıma sahip-
tir. Oysa serbestiyet her kes her an her şeyi yapabilir ilkesinden yola 
çıkar. Böylece, özgürlük kişinin bir başkasının iradesine tabi olma-
dan eylemesidir. İlkel-vahşi, serbestiyete sahip iken modern döne-
min insanı özgürlüğe sahiptir. Rousseau, burada özgürlüğü olumlar 
ve onun yurttaşlığın hem koşulu hem de sonucu olduğunu söyler. 
Modern dönemde doğal insanı mümkün kılacak bir özgürlük kavra-
yışı, genel irade vasıtası ile insanın kendi koyduğu yasalara uyması 
şeklinde formüle edilmeye çalışılmıştır.59 

Rousseau ve Hume, yukarıda da ifade edildiği gibi modern top-
lumun ahlâkî problemlerini 18. yüzyıldan görmeye başlamış, öz-
gürlük, eşitlik, birlikte yaşam, adalet, siyaset, toplum gibi kavram-
ları yeni bir paradigma içerisinde yorumlama çabasında olmuşlar-
dır. Her ikisi de Aydınlanma’nın önemli figürleri olarak etik ve siya-
set alanında doğrudan veya dolaylı eserler ortaya koymuşlardır. İn-
sanın doğası, anlağı ve toplumsal varlığı ile onun siyasî varoluşu 
arasındaki bağıntıyı daha güçlü şekilde vurgulayarak metafizikten 
etiğe giden alışılagelmiş felsefi yolu yeni bir patikaya sokmuşlardır. 
Bu yeni patika, modern yaşamın evrensellik iddiaları ile pekişen ve 
yeni yaşamın ihtiyaçlarına karşılık veren bir program şeklinde ya-

                                                             
 
59Copleston, Frederick, (1994) A History of Philosophy Vol. VI: Modern Phi-
losophy: from the French Enlightenment to Kant. NewYork. İmage Book. , 
67-90 
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pılandırılmıştır. Çalışmada incelenecek son filozof böyle bir ihtiyaç-
tan yola çıkan Immanuel Kant, modern etiğin özellikle de liberal öğ-
retinin bu alandaki etkili figürlerindendir.  

Immanuel Kant (1724-1804), etik yazın içerisinde modern ödev 
etiğinin temsilcisi olarak kabul edilir.60 Kant, hem antik mirası hem 
de kendi döneminin tartışmalarını özümsemiş bir etik görüşü ile 
yola çıkar. Onun kritikleri kendinden sonraki süreç içerisinde bir 
“école de morale en l'intemporel”61 derece de etkisini devam ettir-
miştir. Kant, teolojik ve kozmolojik olmayan evrensel ilkeler düstu-
runu dört başı mamur olarak kuran ilk modern filozoftur. Bu yönüyle 
makalenin son bölümü ona ayrılmıştır. O, kuru bir bilimcilik ve katı 
bir olguculuk savunucusu değildir. İnanca yer açmak için bilgiyi sı-
nırlandırdığını öne sürer. Kant, inanç ve değerle beraber ahlâkî eyle-
min yegâne belirleyicisinin akıl ve irade olduğunu söyler. O, Hume 
benzer şekilde olgudan değer çıkarılamayacağı aksiyomunu kabul 
etmiştir. Onun yeniliği, kendi kendini koşulsuz ve mutlak olarak inşa 
edebilen, sosyo-kültürel fenomenleri ahlâk için ikincilleştiren ve 
kendisi ile beraber tüm diğer insanlar için yasa koyan, tarih tarafın-
dan sınırlanmamış yeni bir özne amacında olmasıdır.62 Hume, Rous-

                                                             
 
60 Cevizci, Ahmet. A.g.e. s. 175 
61“école de morale en l'intemporel”  veya “école de moralite en l'intemporel”, 
deyiş Fransızca olup ahlâk alanında modası hiçbir zaman geçemeyecek 
ekoller ve kişiler için kullanılıyor. Universidad Carlos III de Madrid’de Car-
los Luis-Andre Thiebaut’un Library Humanities’teki seminer notlarından 
edinilmiştir. Böyle bir ifadeyi iki amaç için kullandık. Alman bir filozofun 
Fransızca bir kavram ile İspanyol bir bilim insanının notları arasında ve ev-
renselliği vurgulanarak yer alması Bati Düşüncesi içerisindeki ulusal ve din-
sel farklılıkların felsefi düzeyde birbirleri ile etkileşime imkân verecek de-
recede saydam olduğunu göstermektedir. İkinci olarak ise Kant’ın etik ala-
nındaki kalıcı etkisini vurgulamak için.  
62 Pippin, Robert. P. (1999) Modernism as a Philosophical Problem On the 
Dissatisfactions of European High Culture. 2.Baskı. Blackwell Press. 46-56 
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seau ve Kant’ı diğerlerinden ayıran başlıca özellikleri kendi zaman-
larının bilincinde olarak yeni bir “başlangıç” için yeni bir öznenin ge-
rekli olduğuna dair kanaatleridir.  

Kant’ın teorisi bir ahlâkî değer teorisi olmaktan ziyade bir ahlâkî 
yükümlülük yani ödev teorisidir. Ahlâkî değer denildiğinde, iyi ve 
kötü kavramları temeldedir. Ahlâken doğru ve yanlış olanlar bu iyi 
ve kötü ilkelerinden çıkarılır. Ödev teorileri ise temel ilke olarak 
ödevi benimser, doğru ve yanlışı ödeve uygunluğa göre değerlendi-
rilir.63 Ödevci yaklaşım, eylemi davranışlarına göre değil sadece ödev 
olması dolayısı ile değerlendirir. Kant, insanı bütünsel bir varlık ola-
rak değil salt akıl sahibi bir varlık olarak ele alır. Kant için biyolojik 
insan, her şeyden önce doğa yasalarına bağlı bir varlıktır. İnsan, 
kendi dışındaki nedenlerce belirlenmiş bir varlık olduğu için onun 
doğal faaliyetleri yasallık içerir ahlâkîlik değil. Ahlâkîlik, insanın 
doğa yasalarına bağlı tarafı ile değil akli tarafının bir ürünü olmalıdır 
ona göre. Ahlâk, dışsal nedenlere uygunluk ile değil ondan bağımsız-
laşarak vücut bulur. Kant, a priori ve evrensel ilkeleri, aklın imkân 
verdiği pratik ilkeleri arar. Alman düşünürün etik anlayıcı bireycidir. 
Öte yandan, insana neyi yapmasını değil ne yapmaması gerektiğini 
söyler. Onun bakış açısından ahlâk, içeriksiz formel bir konudur. Sez-
gisel ve duyusal her türlü husus, Kantçı ahlâk bilgisinin dışındadır.64 

Kant, Ahlâk Metafiziğinin Temellendirilmesi isimli eserine “Dün-
yada, dünyanın dışında bile, iyi bir istemeden başka kayıtsız şartsız 
iyi sayılabilecek hiçbir şey düşünülemez” sözü ile başlar. İyi isteme-
den kasıt, Almanca “guter Wille” ya da İngilizcedeki çevirisinde 
“good will” tamlamasıdır. Bu çalışmada İoanna Kuçuradi’nin çevirisi 
esas alındığı için, “iyi isteme” çevirisi benimsenecektir. Öte yandan 
kafa karışıklığı oluşturmaması için isteme ve iradenin eş anlamlı kul-
lanıldığını belirtmekte yarar var. Bu yüzden iyi isteme ve iyi irade 

                                                             
 
63 Cevizci, Ahmet. A.g.e. s. 176 
64Scruton, Roger. (2001) Kant. London& NY. Sterling Co., 68-71 
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kavramları aynı fenomen için kullanılacaktır.65 Kant, felsefe tarihin-
deki akılcı ve duygucu tüm önermelerin iyi iradeye tabi olmadıkları 
takdirde reddedilmesi gerektiğini savunur. Ahmet Cevizci, Kant’ın iyi 
iradeci görüşü için şunları söyler:  

“Ölçülülük, özdenetim ve soğukkanlı düşünüp taşınma bile, eylemin 
ahlâkî değerine katkı yapmakla birlikte, onların gereği gibi değer-
lendirilip yönlendirilebilmeleri için, iyi irâdeye ihtiyaç vardır; iyi 
irâdenin yokluğunda, Kant’a göre, bütün bunların kendi başlarına 
iyi olmalarından söz edilemez.”  

Ona göre, insan çeşitli olumlu yetileri kendinde toplayabilir, fakat 
bunlar iyi bir irade ile birleştirilmediği ve yönlendirilmediği sürece 
kötülüğe dönüşebilir. Ahlâklılığı, mutluluk ile özdeş kılmanın çarpık 
bir bakış açısı olduğunu söyleyen düşünür, insanın güdülerini tatmin 
ederek mutlu olduğunu ama insanda onu hayvandan ayıran bir nite-
lik olduğunu bununda ahlâk mefhumunda kendini gösterdiğini ifade 
eder.  Ahlâk ve insanı diğer varlıklardan ayıran nitelik arasında bağ 
kurmak önemlidir. Bu hem Antikite'de hem semavi dinlerde hem de 
modern dönemde Batı düşüncesinde ortaktır. Ahlâk, bir kültür veya 
akıl ürünü olarak insanın ayırt edici vasfıdır. İnsanın insan olmaklı-
ğını tescil eden bir nitelik olarak ahlâkîlik, o zaman araçsallaştırılma-
malıdır. Araç olmayan bir ahlâkîlik ancak insanın özgürlüğü ile müm-
kündür ona göre. İnsanın özgürlüğü, onun iyi irade ile aklına ve duy-
gularına hükmetmesi ve evrensel olan bir yeti ile olan “irade-isteme” 
yetisini kullanması ile alakalıdır.66 

Kant, iyi iradenin ne olduğu ve yapısının nasıl teşekkül ettiği üze-
rine sorularla düşüncesini derinleştirir. İyi iradenin ne olduğuna dair 
sorusu ödevin ne olduğuna dair soru ile yakından bağlantılıdır. İyi 
irade, ödevin buyruklarını yani pratik aklın gereklerini yapandır. İn-
sana anlam kazandıran bu iyi iradedir. O, evrene dair bilgimiz ile in-
sana dair bilgimizin kendisinde uyandırdığı hayranlığı dile getirdiği 
                                                             
 
65 Kant, Immanuel, (2002) Ahlâk Metafiziğinin Temellendirilmesi. (Çev: Io-
anna Kuçuradi). Ankara. Türkiye Felsefe Kurumu.  
66 Kant, Immanuel. A. g.e. s. 8-11 
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pasajında, yıldızları tefekkür eden bir insanın, kendini ne kadar aciz 
ve küçük hissedeceğini vurguladıktan sonra ahlâk yasası üzerine dü-
şünüldüğünde insanın varlıklar içindeki merkezi konumunu kavra-
yabileceğini dile getirir. 

Burada çağdaş doğa bilimleri ile tin bilimleri arasında, modern 
düşüncenin insan üzerindeki farklı etkilerine de vurgu vardır. Epis-
temolojik bir kritik ve insanın yabancılaşması arasındaki geçişkenlik 
kurmuştur Kant.67 İnsan, onun akli niteliği vasıtası ile varlığının ayırt 
edici niteliğini dolayısı ile ödevini kavrar. Ahlâkî insan, pratik aklın 
ilkelerine göre yaşayan insandır bu durumda. Ahlâklı eylem, pratik 
aklın yasalarına saygıyla yapılan eylemdir. Düşünür, bir eylemin 
kendinde amaç olduğunda etik bir değer ifade edebileceğini bildir-
dikten sonra, eylemlerin nedenlerini koşullu ve koşulsuz olarak ka-
tegorize eder. Ahlâkî eylem, ödeve bağlı eylem, koşulsuz buyruğun 
yani kendinden başka amacı olmayan eylemin sonucudur.68 

Kant, ahlâkın temel yasasına göre insanın bir karar verme duru-
munda her seferinde, önce tikel eylemin ilk nedenini sorgulamasını, 
ikinci olarak da “Bu ilke bütün insanların kendisine uyacakları evren-
sel bir ahlâk kuralı olabilir mi?” diye sorgulamaları gerektiğini belir-
tir. Böylece evrensel bir ahlâk yasası pratik akıldan türetilebilecektir. 
Kant, insanın iradesinin sanki bir doğa yasası olacakmış gibi eylemde 
bulunmaya yöneltmesi gerektiğini belirtir.69 

Son olarak Kantçı etiğin diğer bir başat yönü insanın amaçlığıdır. 
Her insan kendi varlığı kadar başkalarını da amaç edinmelidir. Fran-
sız Devrimi’nin hukuksallaştırdığı bu ilke, insanın insan olmasından 
doğan hak ve önemini ortaya koyar. Etik ile siyasetin kesiştiği önemli 
noktalardan olan bu ilke Kant’ın felsefesinde evrensel bir meşruluk 

                                                             
 
67 Korsgaard. Christine (1989) “Kant”  Ed: J. Robert Cavalier. ve diğerleri. 
Ethics in the Hsitory of Western Philosophy. The Macmillan Press. 211  
68 Kant, Immanuel. A. g.e. s. 28-32 
69 Kant, Immanuel. A. g.e. s. 38 
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zeminine oturtulur. Kant bu durumu açıklamak için bir intihar örne-
ğine başvurur. Yaşadığı zorluklar nedeni ile intihar etmek isteyen 
kişi, kendi varlığını daha iyi bir yaşam için araç olarak görüyor de-
mektir. Böyle bir durumda ahlâkî bir davranışa başvurmamış olur. 
Çünkü Kant, insanın kendi hayatı için bile araç olamayacağı düşün-
cesinden temellenir.70 

Sonuç 
Sokrates’ten Kant’a uzanan bu panaromik anlatı da her bir düşünü-
rün kendi zamanı için karakteristik ve aykırı yönlerini vurgulamaya 
özen gösterildi. Batı siyasî düşüncesinin yaklaşık 2000 yıllık tarihi 
serüvenini kısıtlı sayıda filozofla özetlemeye çalışmanın güçlüğü 
mahfuz tutulmaktadır. Genel hatları ile özetlendiğinde çeşitli sınıf-
landırmalar bu tarihi süreci karakterize etmektedir. Nesnelci-genel 
ilkelere dayanan etik felsefe ile öznelci-kültüralist nitelikleri mer-
keze alan etik öğretiler arasındaki gerilimin farklı çehrelerde sür-
düğü öne sürülebilir. İkinci olarak empirik ve değer temelli anlayışın, 
epistemoloji ile etik teori arasındaki bağıntı ile şekillendiği belirtile-
bilir. Pek çok filozofun “arkhe”ye dayandığı, yani felsefesini belirli bir 
ilkeden yola çıkarak temellendirdiği, sistemlilik ve evrensellik kay-
gısı güttüğü iddia edilebilir.71 

Siyasî etik açısından Batı düşünce tarihinin ana hatları ve bu hat-
ların oluşumuna başlıca katkıları sunan filozofların yüzeysel bir anla-
tımı sunulmuştur. Siyasî etiğin, felsefedeki etik düşünce ile arasındaki 
bağıntı, tarih ve toplumdan ayrı düşünülmemelidir. Antik Yunan’ın 
şehir devletleri, Ortaçağ’ın kutsal imparatorlukları ve modern ulus 
devletin siyasal örgütlenmesi “insan” ve “ahlâk” konusundaki yargılar 
üzerinde pek çok etkiye sahip olmuştur. Mülkiyet rejiminin kurum-

                                                             
 
70 Kant, Immanuel. a.g.e. s. 47 
71 Ural, Şafak. (2004) “Epistemolojik Açıdan Değerler ve Ahlâk”. Doğu-Batı 
Dergisi. 3.Baskı. Ankara. (4) s. 45-55 
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sallaşması ile başlayan süreç, kabilelerin feodal yapılara doğru evril-
mesi ile yeni bir boyut kazanmış siyaseten neyin doğru ve insan için 
neyin ahlâklı olduğuna dair yargılar değişkenlik göstermiştir. Varlığa 
dair kavrayış, değiştiği ölçüde insanın varoluşuna dair temel ilkele-
rinde değişkenlik gösterdiği aşikâr olmuştur. Siyasî alanda etik dü-
şüncenin özel-genel yarar dengesi, dürüstlük ve kurnazlık çelişkisi, 
pozitif yasalara uygunluk ve doğal eğilimlere meyletme arasındaki 
mesafe gibi pek çok konu siyasî etiğin Batı düşünce tarihindeki kav-
şakları arasında yer almıştır.  

Kötülüğün varlığı ve insan doğasının iyi veya kötü olduğuna dair 
kabuller, insanın ahlâk kuralları ile ne kastettiğinin anlaşılmasında 
birinci öneme sahip olmuştur. İnsan doğasının bencillikle sarılı oldu-
ğunu iddia eden görüşler, siyasî anlamda etik düşüncenin genel ya-
rara doğru bir dönüşümle mümkün olacağını öne sürmüşken, insan 
doğasının iyi olduğunu belirten görüşler bir tür mutlak yönelim, duy-
gusal işbirliğine dair kanaatler ileri sürmüşlerdir. Batı siyasî düşünce 
tarihinde siyasî etiğin etik ve siyasetin kalbinde yer aldığı, insana ve 
topluma dair olduğu kadar devlete dair düşüncelerinde özellikle 19 
ve 20. yüzyılda belirginleştiği söylenebilir. Ancak devletin etikliği 
tartışması bu makalenin boyutunu aşmaktadır.     
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Özet 
Ekonomi bir bilim dalı olarak birçok disiplin ile bağlantılı olarak in-
celenen bir alandır. Temel inceleme alanı olarak insan ve insanın çe-
şitli güdüler altında nasıl davrandığını ve bu davranışların sonucunu 
tahmin etme çalışmalarını kapsar. Temel olarak varmak istediği 
nokta ise insan ihtiyaçlarının kıt kaynaklardan en etkin ve verimli bir 
şekilde karşılanmasıdır. Bu amaç doğrultusunda iktisadi yaklaşımlar 
bu kıt kaynakların kullanımı ile çeşitli kıstaslar geliştirmişlerdir. Eko-
nominin temel kurum ve işleyişlerinin yanında ekonomik aktör ve 
kurumların ekonomiyi yönetmek için kullanılması yaklaşımı ise mer-
kantilist döneme kadar gitmektedir. Değerli metallerin ülke zengin-
liğini gösterdiğinin kabul edildiği 16. yüzyılda ülkelerin ellerindeki 
kıymetli metallerin artması ve kıymetli metal biriktirmek için yarış-
tığı yıllardır. Bu amaçla devletler de politik olarak dış ticarette mü-
dahaleci bir anlayış benimsemişler ve ülkelerden kıymetli maden çı-
kışının engellenmesi amacı ile ithalatta kısıtlayıcı, ihracatta destekle-
yici müdahaleci devlet politikaları takip etmişlerdir. İktisadın bağım-
sız bir bilim olarak incelendiği dönemlerden 1929 ekonomik krizine 
kadar geçen yaklaşık 150 yıllık dönemde ise devlet müdahaleciliği-
nin ekonomik sorunların temeli olarak gören klasik iktisadi akım 
egemen olmuştur. Bu dönemde genel olarak ekonominin kendi ku-
rum ve doğal işleyişine çok fazla müdahil olmamışlar ve teorik olarak 
siyaset ve ekonomi ilişkisinin zayıf olduğu dönemler olarak kabul 
edilmiştir. Ekonomideki iç dinamiklerin ekonomik dengeyi her za-
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man garanti edeceğine inanılmış ve siyasî iktisada şiddetle karşı çık-
mışlarıdır. 1929 krizi ise devletin siyasî olarak ekonominin önemli 
bir aktörü olduğu dönem olarak bilinmektedir. Devlet siyasal aktör-
ler ve iktisat politikaları aracılığı ile ekonomiye müdahale etmekte, 
ekonomi politikalarına yön vermekte, ekonomik aktiviteleri siyasal 
kararlar ile belirlemeye çalışmaktadır. Özellikle devletin ekonomiye 
müdahalesi ile ekonomik krizden çıkış yolu olarak görülmesinden 
sonra salt ekonomik hedefler için değil siyasî amaçlara ulaşmak için 
de ekonomi politikalarının kullanılmaya başladığı görülmektedir. Si-
yasî ekonomik kararların maliyetleri ile birçok ülke kamu borç sto-
kuna bağlı olarak ekonomik krizler yaşamıştır. Literatüre kamu borç 
stoku kaynaklı ekonomik krizler olarak geçmiştir. Siyasetin ekono-
miye müdahalesi halen tartışılan ve ana akım iktisat içerisinde gün-
celliğini koruyan bir konu olmaya devam etmektedir. 
Bu çalışmada temel olarak ekonomi kavramı, ekonomik aktörler ve 
bu aktörlerin karşı karşıya geldiği piyasa kavramları üzerinde açık-
lamalar yapılarak, ekonomi ve siyaset ilişkisi irdelenmeye çalışıla-
caktır. Çalışma teorik ve pratik örnekler yardımı ile siyasetin, bireyin 
ve firmaların amaçlarını gerçekleştirmek için nasıl bir yol izledikle-
rini ve bu tercihlerin sonuçlarını iktisadi bakış açısı ile inceleyecektir. 
Ekonominin siyaseti ile siyasetin ekonomisi farklı bakış açısı ile teo-
rik kavramlar üzerinden tartışılacaktır. 
Anahtar Kelimeler: Ekonomi-Siyaset İlişkisi, Ekonomik Etik, Eko-
nomi Politikası   
 

Abstract 
Economics is a subject of science that is studied in conjunction with a 
wide variety of disciplines. Its main research topic encompasses the 
study of people and how they behave under different reasons, as well 
as the prediction of the consequences of their behaviors. Its primary 
aim is to address the needs of the people most effectively and effici-
ently possible with scarce resources. Economic approaches have de-
veloped numerous criteria regarding the usage of these finite resour-
ces for this aim. In addition to the fundamental institutions and func-
tioning of the economy, the strategy of employing economic actors 
and institutions to manage the economy dates back to the mercanti-
list period. Countries competed to enhance their precious metals and 
acquire precious metals in the 16th century when it was considered 
that precious metals indicated a country's richness. In order to pre-
vent the exit of precious metals from countries, authorities have ta-
ken a political interventionist view of foreign trade and implemented 
interventionist government policies that are restrictive on imports 
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and supportive in exports. The classical economic trend, which imp-
lied state interference as the source of economic issues, reigned for 
150 years, from the time when economics was studied as a separate 
science to the 1929 economic crisis. They were not as concerned with 
the institution and normal functioning of the economy in general at 
this period, and it was theoretically regarded as a period when the 
relationship between politics and the economy was weak. Political 
economy was strongly opposed because it was believed that the in-
ternal dynamics of the economy would always ensure economic ba-
lance. The 1929 crisis is known as a time when the government was 
a political player in the economy. The state, through political actors 
and economic policies, intervenes in the economy, guides economic 
policies, and attempts to control economic activities by political deci-
sions. Economic policies started to be used not only for achieving eco-
nomic goals but also for obtaining political goals, especially after the 
state's participation in the economy was considered as a solution to 
the economic crisis. Due to the consequences of political and econo-
mic policies, and their public debt stock, many countries have suffe-
red an economic crisis. Later, it was referred to as an economic crisis 
caused by public debt stock. In mainstream economics, political in-
tervention in the economy is still a topic that is discussed and main-
tained up to date.  
In this study, the relationship between economy and politics will be stu-
died by providing explanations on the term of economy, economic ac-
tors, and the market conceptions that these actors encounter. The 
study will analyze how politics, individuals, and businesses accomplish 
their goals, as well as the economic consequences of these preferences, 
using theoretical and practical examples. The politics of economy and 
the economy of politics will be discussed from a different perspective 
using theoretical principles. 
Keywords: Economy-Politics Relationship, Economic Ethics, Economic 
Policy 

 
 

 
Giriş 
Bilgi her dönemde stratejik bir güç olmuştur. Tarihin geçmiş dönem-
lerinden günümüze her zaman bilgi temel güç ve güç kaynağı olarak 
kullanılmıştır. Bilginin üretilmesi ve ulaşılmasının zor olduğu yıllar-
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dan, yoğun bilgi yığınları içinde doğru bilgiye ulaşmanın daha da zor-
laştığı dönemlere gelindiğinde ise bilginin kullanımı da daha da 
önemli hale gelmiştir.  

Ekonomi bilimi kendini bağımsız olarak ifade etmeye başladığı 
dönem olarak Adam Smith’in Milletlerin Zenginliği (1776) adlı 
eseri milat olarak kabul edilmektedir. Bu tarihten önce ise Felsefe 
Biliminin bir alt dalı olarak tartışılmaktır. İktisat bağımsız bir bilim 
olarak incelenmeye başladığı dönemlerden günümüze birçok tartış-
manın da içerisinde yer alan bir bilim dalıdır. Ekonominin tartışıldığı 
bir önemli alanda Etik’tir. Etik kelime anlamı olarak ahlâk ve ahlâk 
ile ilgili olarak ifade edilebilir. Ahlâk ise toplumlardan topluma deği-
şebilen bir kavram olarak, toplum içerinde uyulması gereken norm-
lar olarak ifade edilebilir.  

Homo Economicus olarak ifade edilen iktisadi insanın en temel 
özelliği faydacı olmasıdır. Kendi fayda ve çıkarını en üst düzeye çı-
karma arzusu ile hareket eden bu iktisadi insanın toplumsal olarak 
da toplumun fayda düzeyini yukarı çıkaracağı ifade edilmektedir. 
Etik ve ahlâk tartışmalarının bir bölümü iktisadi insan üzerinden sü-
rerken, bir diğeri ise piyasa ve diğer ekonomik aktör olan firmalar ile 
ilgilidir. İktisadi insan ve piyasa kavramı birbirlerini tamamlayan un-
surlardandır. Bir diğer unsur ise firmalardır. Ekonomi etik ya da si-
yaset tartışmaları temelde piyasa kavramı ya da piyasa kurumu üze-
rinde bu üç ekonomik aktörün arasındaki ilişki ve bunların teorik 
yaklaşımları ile alakalıdır. 

Bilimsel tartışmaların devamında Marjinalist devrim ile ekono-
mide bireysel değer yargılarından matematiksel kesinliklere doğru 
bir yöneliş başlamış ve Chicago Okulu matematiksel kesinlikle iktisat 
biliminde egemen konuma gelmiştir. Ekonomik krizler ile yüzleşen 
piyasalar ve gelen eleştiriler devamımda yeni varsayımlar teoriler ve 
tartışmaları getirmiştir. Artık iktisadi insanın sadece haz için robotik 
yapısından vazgeçilerek rasyonel düşünen bilgi işleyebilen ve her 
kararının rasyonel olmayabileceği kabulü ile yeni bir boyut ve ger-
çeğe daha yakın bir tipoloji ortaya konmuştur.   
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Ekonomik krizler mevcut iktisadi görüşlerin hem gelişmesine 
hem de eleştirilmesine fırsat vermiştir. 1929 ekonomik buhranı da 
150 yıllık bir klasik iktisadi yaklaşımın ciddi eleştiriler alması ve po-
litik iktisadın ekonomi tarihine görkemli bir giriş yapmasına zemin 
hazırlamıştır. Artık piyasalarında görünmez elin dengeye getirme-
sini beklemek yerine devletin ekonomi politikaları aracılığı ile den-
geye gelme sürecini hızlandırmakta ve ekonomik krizlerin ömrü ve 
etkisini daha kısa sürede atlatmayı hedeflemektedir.   

Ekonomik yapıdaki değişiklikler sabit bir düzen içinde devam et-
mediği için, ekonomi, etik ve siyaset tartışmaları günümüzde devam 
etmektedir. İktisadın kendi içerisindeki politik ve teorik yaklaşımları 
çeşitli ekonomik sorunlara çözüm olarak sunulmaktadır. İktisat po-
litikası dalı denilen bu politik önermeler ana akım iktisat içerisinde 
bireyin davranışlarından ziyade toplumsal etkileri ön plana çıkar-
maktadır. Bu çerçevede kişinin gelirinin artması değil ülkenin tüm 
kesimlerini ifade eden millî gelirin artması, bir firmanın kar marjını 
değil ülkenin tüm üretimini etkileme girişimleridir. Siyaset ise halkın 
sadece ekonomi politikası değil tüm hükmetme yetkisinin kullanıl-
dığı ve ekonomiyi de belirleyen bir yöntem olarak, ekonomik karar-
lar vasıtasıyla tüm toplumu etkilemektedir. İktisadın siyaseti ile ülke 
siyasetinin sadece bir parçası olarak görülse de çok önemli bir par-
çası olduğu da açık bir gerçektir. Siyasî iktidarların piyasaları etki-
leme güçleri ülkenin demokrasi ve kurumsal yapısı ile yakından ala-
kalıdır. Gelişmiş ülkeler ya da kurumsal yapısı daha güçlü olan ülke-
lerde görece olarak siyasetin ekonomiye etkisi ile gelişme yolunda 
olan ya da gelişmemiş ülkelerdeki siyasetin piyasalara ve ekonomiye 
etkisi çok daha farklı olmaktadır. Burada temel sorunlardan bir ta-
nesi ise kurumsal yapıların etkinliği olarak görülmektedir. Fakat is-
ter gelişmiş olsun ister gelişmemiş ekonomiler olsun siyasetin pi-
yasa ve ekonomileri etkilediği açık bir gerçek olarak karşımızda dur-
maktadır.   

 Bu çalışmada ilk başta temel kavramların tanımı yapılmaya çalı-
şılacaktır. Kavram ve tanımlar ne hakkında tartıştığımızın en önemli 
referans noktasıdır. Sonraki aşamalarda ise aralarındaki ilişkiler 
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hem teorik hem de literatürel olarak incelenerek ekonominin siya-
seti hakkındaki fikirler ortaya çıkmış olacaktır. İktisadın siyaseti ve 
siyasetin iktisadı arasındaki temel farklar hem iktisat politikası hem 
kurumsal yapı hem de etik temelinde açıklanmaya çalışılacaktır. İlk 
kısımlarda daha çok teorik ve kavramsal bilgilerin ne hakkında tar-
tıştığımızı daha net ortaya konulabilmesi açısından önemli bir nokta 
olarak görülmektedir.     

Etik 
Etik kelimesi Fransızca kökenli éthique kelimesinden gelmekte ve 
ahlâkla ilgili, toplum ya da grupların uymak zorundan oldukları 
davranışlar olarak tanımlanmaktadır. Kelimenin asıl kökeni ise an-
tik yunandan gelme olan ethos ve Latince mores/mos kelimelerin-
den gelmekte ve toplumlarda alışılmış gelenek, görenek ve yerleşik 
alışkanlıkları ifade etmektedir (Bozkurt, 2017;39).  Tanım üzerine 
her toplumda farklı etik ve ahlâk anlayışının ortaya çıkması kaçınıl-
maz olmaktadır. Fakat her toplumda ayrı bir etik ve ahlâk anlayışı 
olsa da ortak insanlık yaşamı için ise genel bir etik normu da oluş-
maktadır.  

Etik ve ahlâk çoğu zaman eş anmalı olarak kullanılsa da temelde 
aralarında farklar bulunmaktadır. Etik kelimesi Fransızca köken-
lere dayansa da ahlâk kelimesi ise köken olarak Arapça kökenli bir 
kelimedir. Burada etik ve ahlâk arasındaki ayrıma ve tartışmaya 
çok girmeden temel farklarını belirtmekle yetineceğiz. Ahlâk, top-
lumlarda ya da bireyi yaşantı, tarihsel birliktelik, inanç, töre, alış-
kanlık vb., alışılagelmiş davranış kalıpları olarak ifade edilebilir. 
Ahlâk zamana mekâna ve toplumlardan toplumlara değişiklik gös-
terebilir, değişebilir ve gelişebilir bir yapı sergilemektedir. Ta-
nımda ortaya çıkan bir diğer ahlâk özelliği ise kişi ahlâkı ile toplum 
ahlâkının farklı oluşu ve farklı algılanabildiğidir (Bozkurt, 2017). 
Ahlâk olgusu küreselleşme bağlamında ise çok daha farklı bir yak-
laşım ile incelenebileceği olgusu ise tanımlardan hareket ile gözlen-
mektedir. Etik ise ahlâk kadar geniş olmayıp ahlâk içindeki olguları 
incelenmesi olarak ifade edilebilmektedir. Daha açık bir ifade ile 
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davranış ve fiillerin ahlâk kıstaslarına uyup uymadığının incelen-
mesi, ahlâk normlarına göre davranışların ahlâklı ya da ahlâka uy-
mayan olarak araştırılması olarak tanımlanabilmektedir. Bu ça-
lışma konusu olarak ekonomi politiğin etik tartışmaları üzerine yo-
ğunlaşacağı için konunun felsefi tartışmalarına çok girmeden eko-
politik yönüne ağırlık verilecektir.  

İktisat ve Politik İktisat 
Güncel ekonomi eğitiminde iktisat bilinin başlangıç eseri olarak ka-
bul edilen Adam Smith’in Milletlerinin Zenginliği (1776) eseri, te-
melde neden bazı milletler zengin bazı milletler fakir sorusu üze-
rine inşa edilse de ekonomi ile ilgili çalışmalar çok daha eski tarih-
lere dayanmaktadır. Özellikle tarihsel ve sosyolojik çalışmalarda bu 
konuda birçok örnek ile karşılaşmak mümkündür. İktisat bağımsız 
bir bilim olma serüveni Avrupa kaynaklarında sanayi devrimi yılla-
rında başlamış olsa da bilim tarihi ve özellikle doğu toplumlarının 
kaynaklarında bundan çok daha eski dönemlerde bile ekonomi ve 
insan davranışlarının incelendiği çalışmalara rastlamak mümkün-
dür. Ömer el Kınanı 9. yüzyılda yazdığı eseri Kitabü Ahkami’s-suk 
da kamu ahlâkı, pazarların denetimi, piyasa ahlâkı gibi konularda 
denetim ve gözetleme faaliyetleri ve bu faaliyetleri kimlerin yapa-
bileceği ile ilgili eserler ortaya koymuştur. Denetim ve piyasaların 
gözetlemesi ahlâkını İslâm fıkhına göre yorumlayan Kınani, piyasa-
ların önemini sadece denetim ve ekonomik açıdan değil sosyal ha-
yata etkisini de ortaya koymuştur. Piyasaların önemine atfen, piya-
salara kurallar koymanın, piyasalar açısından etkilerini de tartış-
mışlardır. Bir diğer önemli konu ise piyasalardaki standardizasyon, 
ölçü ve tartı aletlerinin denetimi, tağşişi engelleme, paralara stan-
dart getirme ve kurallara uymamanın cezalarını belirleme gibi pi-
yasa denetimi ilgilendiren konular olarak karşımıza çıkmaktadır 
(Baltacı, 2013;214-215).  

İktisat biliminin bağımsız bir bilim olarak incelenmeye başlama-
sından sonra temel iki soru göze çarpmaktadır. Birinci olarak kıt 
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kaynaklar ve üretimde nasıl kullanılacağı, ikincisi ise bölüşüm so-
runudur. Bu iki sorun ve çözümü ise insanlık tarihi boyunca birçok 
metin ve tartışmanın da temelini oluşturmaktadır. Günümüzde ise 
bu tartışmalar özellikle siyasî zeminde ve siyasetçilerin tartışma 
konularının en başında gelmektedir.  
İktisat bilimi 3 temel soruya cevap aramaktadır. Bu sorular; 

• Ne üretilecek 

• Nasıl üretilecek 

• Kimler için üretilecek 
Bu sorulara sıra ile bakıldığında; ne üretilecek sorusu üretim için 
kullanılan kayakların israf edilmemesi için bu kaynaklar ile ilgili ne-
ler üretilmesi gerekliliği ve üretilecek ürünlerin nasıl tespit edile-
ceği ile ilgilidir. Bu soruya kısaca cevap verilecek olursa, içinde bu-
lunulan ekonomik sistemin belirleyici olduğu gerçeğidir. Eğer ser-
best piyasa ekonomisinde isek fiyatlar ciddi bir göstergedir. Planlı 
ekonomilerde ise plan kurumunu ne üretilecek sorusuna cevap ver-
mektedir. 

Nasıl üretilecek sorusu ise üretim tekniğinin seçimini ifade et-
mektedir. Emek yoğun ya da sermaye yoğun üretim tekniklerinden 
birinin seçimini göstermektedir. Burada temel kıstas ise serbest pi-
yasa sistemi için kar güdüsü belirleyici olurken, planlı ekonomilerde 
ise kaynakların en etkin ve verimli kullanılması amacı ile eldeki kay-
nakların plan dâhilinde üretime katılması ise planlanmaktadır. Kim-
ler için üretilecek sorusu ise günümüzde dahi tartışmaların merke-
zinden bulunan bir sorundur. Üretilen üretimin bölüşülmesi hem 
etik hem de sürdürülebilirlik açısında birçok bilim ve çalışmanın te-
mel araştırmalarından birini oluşturmaktadır. 

Ekonominin bir diğer önemli faktörü ise piyasa kavramıdır. Ta-
nım olarak alıcı ve satıcıların karşılaştığı yerler olarak tanımlan-
makla birlikte, önemli özelliği ise kurumsal yapısından gelmektedir.  
Ekonomik aktörler arasındaki ilişkiler piyasa da meydana gelmekte-
dir. Bu ifade hem fiziksel mekânları işaret etmekte hem de piyasanın 
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kurumsal yapısına vurgu yapmakta olan bir ifadedir. Fiziksel piyasa-
lar günümüzde hem fiziksel hem de sana piyasalar olarak çok çeşitli 
karşımıza çıkmadır. Her türlü alışverişin yapıldığı, ürünleri alıcılar 
ile buluştuğu, takasların gerçekleştiği yerlerdir. Kurumsal olarak ise 
alıcı ve satıcı arasındaki ilişkinin sınırlarını belirleyen yapı, piyasanın 
kurumsal özelliğini ortaya koymaktadır. Ana akım iktisat eğitiminde 
bu piyasalar, Tam Rekabet Piyasası ve Eksik Rekabet Piyasaları ola-
rak isimlendirilmektedir. Bu piyasa aktörleri ise iktisadi insan (homo 
economicus) ve o iktisadi insanın başında bulunduğu ve tek amacı 
kar güdüsü olan firmalar.  Nasıl ki iktisadi insan hedonist bir tutum 
ile faydasını maksimize etme güdüsü ile hareket ediyor ise aynı insa-
nın başında bulunduğu firma da karını maksimize etme davranışları 
sergiliyor. 

Ekonominin karşılaştığı sorunlar, yapılan eleştiriler ve en önemli 
aktörü olan insana ait özellikler, sürekli gelişen ve değişen tartışma-
lar özünde piyasa ve işleyişini anlamak üzerinedir. Bunun özünde ise 
insan refahı ve siyasal olarak toplumsal huzur arayışları yatmakta-
dır. Bu arayışlar beraberinde yeni yaklaşım ve önerileri de getirmek-
tedir. Ekonomik anlamda yapılan bu öneriler ise iktisat politikası ala-
nını oluşturmuştur. 

İktisat politikası temelde siyasî hükümetlerin makroekonomik 
göstergeleri etkilemek için uygulamaya konulan bir takım ekonomik 
öneri, önlem ve uygulamalardan oluşmaktadır. İktisat politikasının 
ekonomiyi etkilemek için ise kullandığı öneri ve önlemler iktisat te-
orisi içinden seçilmektedir. Bu seçimler ekonominin içinde bulun-
duğu duruma, konjonktüre ve siyasî iradenin tercihlerine bağlı ola-
rak değişebilmektedir. Bu politik tercihler ise devletin ekonomideki 
varlığının tartışıldığı bir ortamdan ekonomide kamu ağırlıklı bir ya-
pıya kadar geniş bir yelpazede gerçekleşmektedir. İktisat politikası 
ile çözülmek istenen bir sorun için sabit bir reçete ya da uygulama-
nın varlığından söz etmek çok gerçekçi olmamaktadır. Herhangi bir 
ekonomide enflasyon çözümünde başarılı olan bir politika demeti, 
diğer enflasyon sorunu yaşayan ekonomide aynı sonucu vermeye-
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bilir. Bir ileri aşamada ise bu uygulanan politikaların yan etkisi ola-
rak ekonomide başka sorunlara ya da mevcut sorunun da derinleş-
mesine neden olabilir (Kargı, 2013:159).     

Ekonomik İnsan ve Piyasalar 
Piyasa kavramının iyi anlaşılabilmesi için ekonomik insanın anlaşıl-
ması olması önemli bir ön koşuldur. Birçok dışlayıcı varsayım ile pi-
yasadaki aktörlerden insan kavramını ortaya koyarken yine birçok 
gerçek duygu ve hareketten vazgeçmemiz gerekmektedir. Sınırlayıcı 
ve kısıtlayıcı tanımlar ve kalıplar olmadan yapılacak analizlerde mil-
yarca farklı insan ve çok daha fazla insan tipi ortaya çıkacaktır. Tü-
keticinin sinirli oluşu, heyecanlı oluşu, aceleci oluşu gibi durumlarda 
bile tüketim ve piyasadaki davranışları değişecek ve analizler çok 
farklı ihtimaller girecektir. Piyasa kavramı için kritik öneme sahip in-
san kavramı bu endişelerden dolayı basitleştirip mekanikleştiril-
mekte ve piyasadaki davranışları modellenebilmektedir. Homo Eco-
nomicus, rasyonel insan ya da ekonomik insan olarak tanımlanan bu 
model, piyasa hareketlerinin temel noktalarını anlamada anahtar bir 
role sahiptir. Gerçekçi bir insan tasfiri piyasa için çok gerçekçi fakat 
soyutlaştırma ve neden sonuç ilişkilerini ortaya koymada çok kulla-
nışsız bir araç olacaktır. Bu amaçla geliştirilen Homo Economicus, 
cinsiyeti, milliyeti olmayan, sevme sevilme gibi insanî özelliklerden 
sıyrılmış tek amacı belirli bir bütçe ile en yüksek fayda düzeyine ulaş-
maya çalışan insan tipolojisini temsil etmektedir. Tüm bu özellikleri 
onu ekonomi alanından en çok kullanılan araç olmasını sağlarken, en 
çok eleştirilen insan özelliklerini de beraberinde getirmiştir. Bu 
önemli rolüne karşı çok ciddi eleştiriler alsa da temel analiz için var-
lığını hala muhafaza etmektedir. Ciddi eleştirilere rağmen klasik eko-
nomik modelin temel yapı taşlarından olarak analizlerde varlığını 
güçlü bir şekilde göstermektedir. Bu ekonomik insan sayesin piyasa-
lardaki hareket ve davranışlar daha rahat analiz edilmiş ve ekonomi-
nin anlaşılmasında, temel yasa ve kuralların koyulmasında, ekono-
mik sorunların tespit edilmesinde ve çözüm önerilerinin ortaya ko-
nulmasında etkin bir şekilde kullanılmıştır.  
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19. yüzyıldan sonra çok ciddi eleştirilere maruz kalan Homo Eco-
nomicus çağın ve bilimin gereği kendini geliştirmeye ve değişmeye 
başlamıştır.  Salt fayda maksimizasyonu amacı güden, duygu ve his-
leri olmayan bir mekanik aletten, bilgi öğrenen, bilgiyi işleyen, neden 
ve sonuç ortaya koyabilen ve düşünebilen bir insana doğru evirilerek 
birçok eleştiriyi bünyesinden birleştirmiştir. Artık ekonomik insan 
bilgi ile yoğrulmuş ve kendi faydasını rasyonel bir şekilde düşünen 
analiz eden rijit bir yapıdan esnek bir yapıya dönüşen, çok boyutlu 
ekonomik kararları alırken esnek bir şekilde insan tercihlerini de 
kapsayan bir insan tipi ortaya çıkmıştır. 

İnsanın iktisadi davranışının temelinde belirli faktörler rol al-
maktadır. Bunlar ön yargılar, beklentiler, çevresel faktörler, normla 
olmayan kararlar ve içgüdüsel ya da dürtüler olarak ifade edilebilir. 
İnsanlar bir karar verirken ilk olarak alışkanlıklara bağlı olarak oto-
matik olarak sezgisel kararlar verilir. İkinci sistem olarak ise daha 
yavaş ve zihinsel aktivitelerin daha fazla olduğu rasyonel düşünce ile 
verilen kararlardır. Rasyonel kararlarda geçmiş tecrübe ve bilgiler 
zihinsel işlemlerden geçirilerek alınan kararlar olmakta fakat doğru-
luğu garanti edememektir. Rasyonellik farklı bir düşünce sistemi ola-
rak ifade edilse de doğru karar olarak söylemek çok da yerinde ol-
mamaktadır.   

İktisadi insanın özelliği olarak kabul edilen rasyonellik, piyasa 
hakkında tüm bilgilere hâkim olması ve alternatifleri hakkında da 
bilgi sahibi olduğu varsayımına dayanmaktadır. Bireyin tüm bilgiye, 
alternatifi ile sahip olması ve bu bilgilerden yola çıkarak fayda mali-
yet analizi yapması sonucunda kendisi için en faydalı olanı seçme 
davranışı olarak tanımlanabilmektedir. Tek bir bireyin bu şekildeki 
davranış modeli tüm bireyler içinde tümevarım yaklaşımı ile kabul 
edilerek toplumda en yüksek fayda düzeyine erişebilecek bir anahtar 
olarak görülmektedir. Teorinin avantajlı tarafı ise diğer tüm teoriler 
gibi eleştiriye açık olması ve aldığı bu eleştiriler ile yeni yaklaşımla-
rın ortaya çıkışına zemin hazırlamasıdır.  Gelen eleştiriler ise başka-
sının da faydasını düşünebilen bireylerin de olabileceği, bilgi asimet-



136  Nuri BALTACI 

Düşünce Dünyasında Türkiz  
Yıl/Year: 13 ▪ Sayı/No: 61 ▪ Nisan/April 2022 

risi, sistematik yanlış yapılabilme ihtimalleri gibi faktörlerinde or-
taya çıkması davranışsal iktisat alanına yer açmıştır (Kamber;2018, 
Kaya, Özçim;2019) 

Ekonomik İnsan ve Siyaset 
Ekonomik insan ilk hali ile toplumsal ya da kültürel bir gelişime 
katkı vermeyecek ve sadece analiz aracı olarak laboratuvarlarda 
kalacaktır. Çok kullanışlı bir araç olsa da toplumsal gelişimde rol 
alamayacaktır. Fakat gelen eleştiriler ile gelişen ekonomik insan, 
bilgiyi öğrenip işleyebilen ve sadece kendi çıkarı ile değil toplumsal 
fayda ile kişisel faydasını arttırabileceğini düşünebilen rasyonel in-
san modeline evrimleştiğinde piyasa kavramındaki yeri de değişe-
cektir.  Bu sefer salt alıcı ve satıcıların karşılaştığı yerler olan piya-
salar toplumsal kurallar ve hukukun geliştiği, sosyal refah devleti 
temelinde ekonomik sistemlerin tartışıldığı yapılar ortaya çıkara-
caktır. Toplumsal gelişmede çok önemli bir yere sahip olan ekono-
mik insan ya da ekonomik insanlar topluluğu bu bilince rağmen in-
sanın kendi kendini yönetmesinde eksiklikleri görülmekte ve bu 
toplumsal hukuk normlarını ortaya koyan bir iradeye ihtiyaç duy-
maktadır.  

Ekonomi ve siyaset her ne kadar ayrı bilim ve araştırma alanı 
olarak kabul edilse de iç içe geçmiş ve girift bir yapı sergilemekte-
dir. Ekonomi denilince üretim, dağıtım, bölüşüm, para-sermaye, ti-
caret gibi kavramlar akla gelmektedir.  Eko-siyaset, ya da politik ik-
tisat ise bu akla gelen kavramların ekonominin sosyal ve siyasal 
açıdan incelenmesi, ekonomik politikaların oluşturulması, insanla-
rın ihtiyaçlarının politik olarak nasıl elde edileceği ve toplumsal re-
fahın nasıl arttırılacağı ile ilgili hususların incelendiği bir alan olarak 
ifade edilebilmektedir. Üretilen ürünlerin dağıtımı, bölüşümünün 
hangi sistemler ile gerçekleştirileceği ve bu kuralların oluşturulması 
politik iktisadın ilgi alanına girmektedir (Baltacı, 2014;393; Dağ, 
2016;949).  

Ekonomi ve siyaset arasındaki ilişkiyi biraz daha net bir şekilde 
ortaya koyabilmek için iki bilim dalına ait farklı yönleri belirtmekte 
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fayda vardır. Bu alanların temel araştırma alanlarına baktığımıza 
ekonomi biliminin öznesi insandır. İnsanın belirli kısıt ya da şartlar 
altında tercihlerini nasıl belirlediğini incelemektedir. İktisat bireyin 
hem üretici hem de tüketici rolüne ilgi duymaktadır. İktisadın öznesi 
olan insanın tüm bu incelemelerde rasyonel olduğu ve tercihlerinde 
rasyonel davrandığı varsayımı kabul edilmektedir.  Politikanın temel 
ilgi alanı ise kararlardır. Kararların çeşitli gruplar arasındaki etki-
leşimi ile alınması neden ve sonuçlarına odaklanmaktadır. Rasyo-
nellik varsayımı politika da geçerli değildir (Sezgin, 2005:107). 
Yani politik kararların rasyonel olmasına gerek yoktur, İktisatta 
ekonomik aktörler için fayda maksimizasyonu, kar maksimizas-
yonu hedefleri ana akım iktisatta mevcut iken politik ya da siyasî 
olarak ise oy maksimizasyonu hedefi ifade edilmektedir.   

Siyaset ve Ekonomi İlişkisi 
Bir bölüşüm konusu var ise orada etik ve etik tartışmaları da kaçınıl-
maz olarak vardır. Diğer bir etik sorununu ortaya çıkaran konu ise kar 
maksimizasyonu ve fayda maksimizasyonu hedefleridir. Siyaset ise 
tamamen farklı bir disiplin olsa da ekonomi ile çok yakından ilişkili-
dir.  Siyaset ve ekonomi ilişkisini açıklarken konunun birçok farklı bo-
yutuna bakılacaktır. Doğal olarak her ülke ekonomisi ve sosyal yapısı 
birbirinden farklıdır. Ülkelerin ekonomik anlamda sınıflandırılması 
millî gelir seviyeleri ile alakalı olarak gerçekleşmektedir. Bu sınıflan-
dırmaya göre gelişmiş ekonomiler, gelişmekte olan ekonomiler ve az 
gelişmiş ekonomiler olarak sınıflandırma yapılmaktadır. Yine ülke-
lerde demokrasi seviyeleri ise bağımsız kuruluşlar yardımı ile en-
deksler yolu ile gerçekleştirilmektedir. Tüm bu tanım ve farklılıklara 
rağmen eko siyaset, ülkedeki siyasetçilerin ekonomi politikası araçla-
rını kullanarak ülkedeki ekonomik gösterge ve makroekonomik de-
ğişkenleri etkileme girişimi olarak ifade edilebilmektedir. Doğal ola-
rak siyasetin ekonomiyi etkileyebilmek için en önemli aracı seçim ve 
seçimler desteği ile iktidarda kaldığı süreyi uzatma girişimidir. 

Seçimler: Temel ekonomi eğitimi alırken ilk dersler neden eko-
nomi öğrenmeliyiz sorusu ile başlamaktadır. Bu soruya verilen bir 
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cevapta ekonomi ve ülkeyi yönetecek siyasal iktidarı belirleme gücü 
ya da tercihidir. Bir birey seçimler aracılı ile oy verdiği zaman ülkede 
uygulanacak ekonomi politikası, kamu harcaması, kamu borçlan-
ması, istihdam ve işsizlikle mücadele gibi birçok konuda da tercih 
yapmaktadır. Siyasal kurumlar ve partiler seçim dönemlerinden 
önce kamuoyu ile paylaştıkları parti programları ile hangi ekonomi 
politikasını kullanacakları, nasıl bir kalkınma stratejisi izleyecekleri, 
özelleştirme ya da kamulaştırma gibi birçok konuda bilgi vermekte 
ve destek istemektedir (Yıldırım, 2019:2). Mevcut iktidar ise seçim-
ler yolu ile geçmiş dönem ekonomi politikalarının onaylanması ve 
tasdik edilmesi için yaptıkları çalışmaları ve gelecekte yapacakları 
iktisadi politikaları anlatarak iktidar sürelerini uzatmak için çalışır-
lar. Demokratik sistemlerde siyasal iktidarın değerlendirilmesi ve 
onaylanması seçimler ile gerçekleşmektedir. Siyaset ve ekonomi iliş-
kisinde seçimler ve seçme davranışlarına ek olarak politikacılarında 
davranışları tarafından etkilenmektedir. Özellikle ekonomik olarak 
zor dönemlerde siyaset piyasasında en çok konuşulan konular, enf-
lasyon, işsizlik, yoksulluk gibi makroekonomik konular olmaktadır. 
Bu rakamlar her ne kadar kesinlik ifade etse de bunu geçmiş dönem-
ler ile karşılaştırarak, daha geri ekonomiler ile karşılaştırarak ya da 
farklı hesaplama yöntemleri ile ifade ederek seçmenler üzerinde 
kontrol geliştirmeye çalışmaktadırlar. İktidara gelmeye çalışan poli-
tikacılar bu sorunlara çözüm öneriler ile oylarını arttırarak oy mak-
simizayonu sağlama, mevcut iktidar ise bu mevcut oyunu koruma ve 
arttırmak için ekonomik göstergeleri okuma ile amaçlarına ulaş-
maya çalışmaktadır (Erdoğan, 2004;4-5). Demokratik ülkelerde se-
çimler siyasî iktidarı belirlemede temel ölçüt olsa da siyasî iktidarın 
seçilmesi ve iktidarda kalmasında ekonomi de bir o kadar önemlidir. 
Ekonominin siyaseti belirlemede çok etkili olsa da siyaset de ekono-
miyi çok daha fazla etkilemektedir. Dimitrios ve Price’ın (2000) ça-
lışmalarında siyasal belirsizlik ortamlarında ekonomik gelişmenin 
de istenilen düzeyde olmadığını, ekonomideki beklentileri karşıla-
mayan iktidarın ise iktidardan uzaklaşmasına sebep olduğunu ifade 
etmektedirler. Bu ilişkiler sonucuna siyasilerin seçmen tercihlerini 
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etkileme için birçok politika geliştirmeleri de iktidara giden yol ola-
rak görülmekte ve iktidar olmada ekonomiye yön veremeyeceklerini 
bilmektedir.  

Birçok ekonomide farklı tercihler olsa da iktidara gelen siyasî 
kadronun gücünü dört farklı yöntem ile kullandığı görülmektedir. 
Bunlar; 

• Güç Kullanma 

• Manipülasyon Yapma 

• İkna Etme 
• Otorite 
Güç kullanma, iktidarların güçlerini şiddet kullanmadan da kul-

landıkları psikolojik ve zihinsel baskıları ifade etmektedir. Fakat tek-
rar seçim ile yüzleşecek iktidarlar güç kullanımı çok zorda kalma-
dıkça tercih etmemektedir. Manipülasyon ise çok daha tercih edilen 
inkâr ya da ispat edilmesi daha zor, ama etkisi daha fazla olan bir 
yöntemdir. Örneğin para politikası başarısızlıkları ülkenin ekonomik 
gerçekleri ile açıklamak yerine gelişmenin kritik bir aşamasında kar-
şılaşılması normal bir durum olarak bir durum olarak kamuoyuna 
bilgi aktarımı olabilir. İkna etme ise bu özellikle mevcut seçmen kit-
lesi üzerinde daha fazla etkili olabilecek bir güç kullanma yöntemi-
dir. Eğer mevcut iktidar uzun süre iktidarda kalmış ve otoritesini 
tüm halka kabul ettirmiş ise bu durumda gerekirse yasal düzenleme-
ler ile başarılı sonuçlara ulaşabilmektedir (Erdoğan, 2004:6-7-8). 

Sanayileşme Stratejileri Seçimi: ülkelerdeki ekonomik hedef-
lerin başında millî gelirin büyümesi ve elde edilen gelirin daha adil 
dağılımı vardır. Bu ise ülke ekonomilerin büyüme ve gelişme potan-
siyeli ile alakalıdır. Ülkedeki kıt kaynakların hangi alanlarda kulla-
nılacağı ise büyüme ile yakından ilgilidir. Her ülke elindeki kaynak-
lar ile dışa bağımlı olmayan sanayiler hedeflemektedir. Sanayi-
leşme stratejilerinde ise karar noktasında siyasal iktidarlar vardır.  
Demokratik ülkelerde seçimler ile başa gelen siyasal iktidarlar 
daha önceden vaat ettikleri ya da iktidara geldikten sonra tercih 
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edebilecekleri bir sanayileşme stratejilerini uygulamaya başlaya-
bilirler.  

Sanayileşme stratejileri temelde ekonominin dinamiklerine göre 
karar verilen ve ülke gerçekleri ile örtüşen politikalar seçilmelidir. 
Eğer ülke kaynakları rekabetçi ve diğer ekonomilere göre avantaj ve 
üstünlüklerinin farkında ise ihracata yönelik kalkınma politikaları 
tercih edilebilir. Daha teknik bir ifade ile ticari liberalizasyon süreci 
çok kısa ve net bir süreç değildir. Dış ticaretin liberalizasyonu politi-
kaları ekonomide yıkıcı ve tahrip edici etki yaratmaması için sürecin 
çok iyi planlanması ve uygulama süreçlerinin aceleye getirilmemesi 
gerekmektedir. Yeterli bir zamanlama ile ekonominin üretimde 
avantajlı olduğu, rekabet edebileceği ürün gamını tespit edebilmesi 
ve uzmanlaştığı alanlar daha net tespit edilebilmektedir. Ekonomi 
tüm bu hazırlık aşamasını sağlıklı bir şekilde geçirmemiş ise reel 
kur politikaları devreye girecek ve ekonomideki kurun serbest bir 
şekilde değerlenmesi tercih edilecektir. Reel kur politikaları ticari 
liberalizasyon dönemlerinde yerli sanayiyi korumak için tercih edi-
len bir uygulama olarak görülmektedir. Aksi durumda ise kotalar, 
gümrük vergileri, döviz kontrolleri gibi klasik koruma politikaları 
devreye girmesi gerekecektir (Arslan, 2019:157). 2007 yılında bir 
doların 1.16 tl seviyelerini görmesi Türkiye’de halk arasında ve bir 
dönem medyada tartışılan bir dolar bir tl olur mu sorusu bir eko-
nomik başarı gibi algılanmıştır. Bu durum dış ticarette liberalizas-
yonu tercih eden ülkenin ithal mallar ile dolması ve yerli üreticinin 
üretimden vazgeçerek perakendeye dönmesi sonucunda yerli üre-
tim ciddi sıkıntı yaşamasına sebep olarak, millî gelirin azalması, iş-
sizliğin artması vb birçok ekonomik sorunların ortaya çıkmasına 
sebep olacaktır. 

Politikanın bir diğer seçebileceği kalkınma politikası ise ithal ika-
meci politikalardır. Bu politika temelde yurt dışında ithal edilen mal-
ların, yurt içinde üretilerek dışa bağımlılığın azaltılması ve uzun va-
dede aynı ürün gamında rekabet ederek ihracata yeni bir ürün ek-
lenmesini hedeflemektedir. İlk dönemlerde yerli sanayi gümrük du-
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varları, kotalar, ithalat yasakları gibi koruyucu önlemler ile rekabet-
ten korunmaktadır. Bebek endüstriler tezi olarak da geçen bu ko-
ruma önlemleri temelde ilgili sanayinin yeterli büyüme ve rekabet 
gücüne ulaşması ile son bulmaktadır. Artık sektör küresel anlamda 
bir oyun olarak ülkenin üretim, istihdam, millî gelir gibi kalemlerine 
katkı yaparak büyümede önemli roller oynaması beklenmektedir. Bu 
politikaların bir olumsuz yönü ise aşırı korumacı politikalar bu sek-
tördeki firmaların aşırı karlar yapmasını ve bu korumacılığa alıştık-
ları için rekabet ortamına girmek istememeleridir. Aşırı korunan 
sektör, yüksek kar oranlarına alışan firmalar, ekonomik politikaların 
uzun dönemli hedefleri ile örtüşmeyerek topluma, ülkeye ve siyaset 
kurumuna ciddi maliyetler yükleyebilmektedir. 

Siyasetin Tercih Edeceği İktisadi Yaklaşım: Seçim ile iktidara 
gelen ya da seçim ile iktidarını sürdüren siyasal partiler, ülke ekono-
misi içim temel bir iktisadi yaklaşım tercih ederler. İktisadi yaklaşım-
lar kronolojik olarak iktisadın bağımsız bir bilim olmasından başla-
yarak, her kriz dönemlerinde yeni eleştiri ve yaklaşımlara farklılaşa-
rak günümüze kadar tartışılmıştır. Klasik iktisadi yaklaşım temelde 
minimal devlet anlayışını benimser. Özel sektöre, piyasada çok fazla 
yer verir. Devletin görev ve yetkilerini iç-dış güvenlik ile adalet ile 
sınırlayarak minimal devlet, minimal bütçe anlayışını benimsemek-
tedir. Ana akım neoklasik iktisat yaklaşımın en çok eleştirilen yön-
temi, ekonominin işleyişinin ve sorunlarının çözümü için kullandık-
ları varsayımlardır. Gerçekçi olmayan bu varsayımlar, insanın kendi 
çıkarları peşinde koşması, akılcı ve rasyonel bireyin varlığı, piyasala-
rın tam rekabet koşulları gibi varsayımları nedeni ile çok fazla eleş-
tiriye maruz kalmıştır (Bhaskar, 1975). 

Ana akım iktisadi yaklaşım toplumu birey bazlı ve rasyonel bir 
varlığa indirgemesi, toplumdaki her bireyi bir ekonomik aktör ola-
rak görmesi ve her bireyin kararlarının rasyonel ve akılcı olduğu ka-
bulü, toplumun tamamının kendi çıkar ve faydası peşinde koşan var-
lıklara dönüştürmektedir. Bu yaklaşım aslında methodological indi-
vidualism olarak isimlendirilen ve toplum bilimleri açısında indirge-
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meci bir yaklaşım olarak kabul edilmektedir. Herbert Spencer’in bi-
reyleri toplumun bir parçası olarak görür ve bu bireylerin toplamı 
toplumu oluşturur. Fakat bu toplumların etkileşim ve gelişimleri ile 
bireyin robotik durağan yapısı ciddi şekilde çelişmektedir (Araz, 
2018:29). Ana akım neoklasik iktisadın temel noktalarını aşağıdaki 
şekilde toplayabilir: 

• Kaynakların etkili bir şekilde dağıtılması 

• Faydacılık 

• Kararlarını marjinalden alma 
• Rasyonel karar verme 

• Yöntemsel bireycilik 
• Genel Denge (Erkan, 2016;27) 

Ana akım klasik iktisadın varsayımlar ve eleştirileri, ülkenin içinde 
bulunduğu siyasî ortam, küresel ekonomik durumlar gibi faktörlere 
bağlı olarak tercih edilen bir yaklaşım olmaktadır. Özellikle küresel 
anlamda büyümenin hız kazandığı, gelişme yolunda olan ülkelere ser-
maye akışının attığı, ürün rekoltelerinin iyi olduğu ve küresel iklimin 
uygun olduğu dönemlerde tercih edilen bir yaklaşım olarak görül-
mektedir. 1990 yıllarda planlı ekonomilerin yıkılması ve küresel ola-
rak sermaye için yeni fırsatların atması neoklasik iktisadı da tekrar 
popüler yapmış ve küresel anlamda ön plana çıkmasını sağlamıştır. 

Ana akım iktisadın bir diğer yaklaşımı ise Keynesyen yaklaşım 
olarak da anılan, devlet müdahaleli karma ekonomik sistemdir. 1929 
büyük ekonomik kriz ve sonrasında klasik iktisadi sistemin yetersiz-
liği üzerine J. M. Keynes tarafında talep artıcı kamu politikalarının 
önerilmesi ile gündeme gelen tartışmalar sonucunda ortaya çıkmış-
tır. Keynes 1929 buhranın temel sebebinin tüketicilerin taleplerin-
deki düşüş olarak görmüş ve bu sorunun çözümü olarak kullanılabi-
lecek politik araçlara devletin sahip olduğunu iddia etmiştir. 1776 yı-
lında Adem Smith in Milletlerin Zenginliği eseri ile başlayan ve Key-
nes’in tabiri ile klasik iktisat akımının çözümlemelerinin kriz karşı-
sında yetersizliği ifade eden görüşleri büyük tartışmalar yaratmıştır. 
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150 yılı aşkın bir süredir inanılan iktisadi görüşlerin yanlışlarının or-
taya konulması ve yeni çözüm yollarının sunulması ile Keynesyen ik-
tisadi görüş çok ciddi şekilde taraftar bulmuş ve krizden çıkış yolu 
olarak kullanılmıştır. Siyasal iktisat ya da politik iktisadın uygulama 
alanı ve analiz araçları artık kullanılmaya başlamış ve siyasiler eko-
nomik önlem ve uygulamaları kamu bütçeleri aracılığı ile uygula-
maya koymuşlardır. 

Keynes’in politik iktisadi yaklaşımı enflasyon ya da işsizlik ile mü-
cadelede tercih fırsatı veriyordu. Bu siyasî kurumların çıkarları ya da 
toplumsal olarak daha fazla fayda sağlayacak sorunun çözümü için 
iyi bir fırsat vermektedir. 1929 krizinde fiyatların düşük talep dola-
yısı ile görece sabit kalması politik iktisadın temel uğraş alanını işsiz-
lik sorununa yöneltiyordu. Klasik yaklaşım ekonomilere devlet mü-
dahalelerinin etkileri ile ilgili şüpheci ve ekonomik sonuçlarının 
daha büyük sorunlara sebep olacağını iddia etseler de, devlet bütçe-
lerinin açık vermesi ile uygulanan talep arttırıcı ve sonuç olarak iş-
sizlik azaltıcı politikalar başarıya ulaşmıştır. Büyük buhran yılları 
birçok ülke de bu acı reçete olarak tabir edilen genişletici kamu ma-
liyesi politikalarını kullanarak krizi karşı mücadele edilmiş ve so-
nuçta alınmıştır. 

Küresel ekonomi 1970’lı yıllarda ise küresel petrol krizi ile yüzle-
şerek arz şokları ve yüksek enflasyon ile yüz yüze kalmıştır. Ekonomi 
tarihine görkemli bir giriş yapan Keynesyen iktisat ciddi eleştire ma-
ruz kalmış ve klasik iktisadi akımın modernize edilmiş yeni sürümü 
ortaya çıkmıştır. Milton Fredman ve parasal yaklaşım taraftarı eko-
nomide para miktarının etkilerini ortaya koyan çalışmaları ile para 
arzındaki dengesizliklerin ekonomideki sorunların ana kaynağı ol-
duğunu söylemişlerdir. Monetarizm ekonomideki sorunların tespit 
ve çözüm yollarını yüksek enflasyonun nedenleri ve çözümlerinin is-
tikrarlı bir para politikası olduğunu söylemiş ve yine politik iktisada 
bir alan açmışlardır. Monetarizm klasik iktisadi varsayımları kabul 
etmekle birlikle paranın yansız olmadığını ekonomik değişkenleri 
etkilediği ifade etmiştir. Para politikalarının bir istikrara kavuşması 
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ve ekonomideki devletin varlığının minimal devlet anlayışına sahip 
olmasını, ekonomik istikrarın koşulu olarak görmektedir. 

Monetarist görüş ve devamında ortaya çıkan yeni klasik iktisadi 
akımı ise yine klasik iktisadın devlet müdahaleciliğine karşı oluşu, 
devletin ekonomiye müdahalesini istikrarsızlık kaynağı olarak gör-
mektedir. Ekonominin kendi iç dinamikleri sayesinde dengede gele-
ceğini ifade ederek, iktisadi insanın rasyonel olduğunu ve sistematik 
hatalar içerisinde olmayacağını, hatalarında öğrenerek yapılacak 
tercihlerin tutarlı olacağını ifade etmektedir. Ekonomiyi etkilemek 
için uygulanacak bir politikanın, bireylerin rasyonel olduğu varsa-
yımı ile etkili olmayacağını söylemektedir. Daha basit bir ifade ile ge-
lecekte uygulanması açıklanan daraltıcı politikaların bugünden ta-
lebi arttıracağı ve böylelikle bu daraltıcı politikadan beklenen talep 
azalmasını sağlayamayacaktır. Yeni klasik düşünceye göre siyaseten 
etkili olacak politikalar şok bir şekilde, tedricen uygulanan sürpriz 
politikalar etkili olabilir. Fakat bu etki de kısa vadeli olup uzun dö-
nemde yine beklenen etkiyi rasyonel birey varsayımından dolayı 
göstermeyecektir.  

Yeni klasiklere karşı geliştirilen yeni Keynesyen görüş ise birey-
lerin rasyonel olduğu kabul etmekle birlikte ekonominin yeni klasik-
lerin öngördüğü gibi kendiliğinden dengeye gelmesinin çok yavaş ya 
da eksik istihdam dengesinde kalması ihtimalinin de varlığı ifade et-
mişlerdir. Özellikle uzun süreli sözleşmeler, sendikaların varlığı, üc-
ret ve fiyat yapışkanlıkları, fiyatların karışık ayarlanması ve liste 
menü maliyetlerini gibi sebeplerden dolayı ekonominin kendi ken-
dine dengeye gelmesinin çok zor ya da çok uzun süre alacağını söy-
lemişlerdir. Ekonomideki bir diğer sorunu da asimetrik bilgi ve ters 
seçim olarak ortaya koymuşlardır. Ekonomideki aktörlerin hepsinin 
bilgi seviyesinin aynı olması ters seçim sorununu ortaya çıkar-
makta ve bu ekonominin kendi kendine dengeye gelmesini engelle-
mektedir. Ekonominin dengeye gelebilmesi için devlet müdahalesi-
nin gerekli olduğunu ifade etmişlerdir. Fakat bu müdahaleyi siyasal 
aktivist politikalar ile değil kurala dayalı politikalar ile gerçekleşti-
rilmesini benimsemişlerdir.         
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Siyasetin Ekonomiyi Etkileme Kanalları 
Siyasetin ekonomiden çok daha farklı bir disiplin olması, ekonomi 
ile alakasının olmadığı anlamına gelmemektedir. Siyaset kurumu 
ekonomiyi etkileyebilecek güçlü bir yapıdır. Siyaset kurumunun ve 
beyanların, kişisel çıkar, toplumsal çıkar ve hatta küresel ekonomik 
aktiviteleri etkileyecek gücünün varlığı ve bu gücü halk tarafından 
seçilmesi ile aldıklarından meşruiyeti de güçlü bir gerekçeye da-
yanmaktadır. Bu gücü elinde bulunduran siyaset kurumu ya da hü-
kümetlerin iktidarda kalma amaçları açık ve nettir. Bu amaç için si-
yasal iktidarlar politik iktisadı ihtiyaç duydukları seçmen destekle-
rini almak için rahatlıkla kullanabilmektedir. Siyaset ve ekonomi 
ilişkisinin en önemli dinamiğini de siyaset kurumunun bu amacı be-
lirlemektedir.  

Siyaset ve ekonomi ilişkisi her şeyden önce ekonominin içinde 
bulunduğu ekonomik sistem ve tercihler ile alakalıdır. 1990’lı yıl-
lardan sonra planlı ekonomilerin ortadan kalkması ve küresel an-
lamda geçerli olan serbest piyasa ekonomisinin hâkimiyeti ana 
akım iktisat arasında yapılacak tercihlere kalmıştır. İktisat politi-
kası makroekonomik amaçlara ulaşmada kullanılan araçların ta-
mamı için kullanılan bir terimdir. Bu tanımlama ile kastedilen siya-
sal iktisat olarak da kavramlaştırılan ekonomi politikaları siyasiler 
tarafından da oy maksimizasyon amacı için kullanılmaktadır. Siya-
set ekonomiyi birçok kanal ile etkileme gücüne sahiptir. Seçimle iş 
başına gelen iktidarlar ekonomi ile ilgili seçim beyannamelerinde 
birçok vaat ve icraat belirtmişlerdir. Seçildikten sonra bir sonraki 
seçime kadar bu vaat ve icraatlarını gerçekleştirerek seçmenin kar-
şısına yeniden seçilmek için çıkacakladır. 

Siyasetin ekonomi etkilemesi ilk olarak piyasadaki kurumlar 
üzerinden gerçekleşmekte ve etkileşim yeri olarak piyasalar görül-
mektedir. Siyaset kurumunun aldığı kararlar birçok kurumu ve 
ekonomiyi etkilemektedir. Bu kadar etki gücü yüksek olan siyaset 
kurumunun aldığı kararlar doğal olarak ekonomiyi de etkilemesi 
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doğaldır. Siyaset kurumunun karar alıcı olduğu piyasalarda bu ku-
rumun kararları ekonomik aktörlerden kişi ve kurumları doğrudan 
etkileyecektir. Bireyler piyasalarda mal ve hizmet talep eden yön-
lerinin yanında firma olarak da kâr amacı güden kurumlar olarak 
ortaya çıkmaktadır. Bireysel olarak ekonomik beklentilerini ger-
çekleştirmeden etkisi olmayacak olan bireyin, ancak örgütlü bir 
yapı ile harekâtı ile amaçlarını gerçekleştirebilmektedir. Bireyin 
ekonomik beklentileri tek başına iken siyaset açısından bir şey 
ifade etmezken, örgütlü bir yapı ile hareket sonucundan ekonomik 
beklentileri siyaset kurumları tarafından daha fazla dikkate alına-
caktır. Daha açık bir ifade ile seçmen gruplarının örgütlü ve birlikte 
hareket siyasetin ekonomi politikaları ve piyasaları yönlendirme 
faaliyetleri üzerinde ciddi etkileri olacaktır. Fakat bireylerin bu 
beklenti ve ekonomik talepleri sadece ekonominin zor zamanla-
rında, kriz dönelerinde ortaya çıkmakta ve konjonktürün geniş-
leme dönemlerinde bireylerin ekonomiye ilgileri düşmekte ve 
baskı grubu özelliği çok görülmemektedir. Firmalar ise temelde kar 
maksimizasyonu güdüsü ile hareket ettikleri için seçim dönemlerin 
bireylere göre daha etkin baskı grupları oluşturmaktadır. Firmalar 
belirsizlik ve siyasal istikrarsızlık ortamlarında çok da yatırım iş-
tahı içerisinde olmayacaklar ve doğal olarak makro iktisadi göster-
gelerde kendisini gösterecektir. Bu açıdan da firmalar kar maksimi-
zasyonu doğrultusunda hareket edeceklerdir (Erdoğan, 2004;25). 

Siyasetin ekonomiyi etkileme kanallarında etkili olan bir diğer 
kurumsal yapı ise karar alıcılardır. Bu karar alıcılar sadece siyaset 
kurumu değil, sivil toplum örgütleri, sendikalar, şirket yöneticileri 
gibi gruplardır. Bu gruplardan siyasal kurumlar oy maksimizasyon 
amacında olduğu için çok şeffaf olmaları beklenmemektedir. Fakat 
siyasal ömürlerini uzatmak için devlet imkân ve gücünü sonuna ka-
dar da kullanabilmektedir. Sendikalar ise örgütlü yapıları ve üye-
leri ile siyasal kurumları etkileme girişimleri mevcuttur. Diğer 
önemli karar alıcılar ise sermaye sahipleri ve medya patronlarıdır. 
Bu kesimlerde ellerindeki güçler ile kendi çıkar ve hedefleri doğrul-
tusunda kalabalık bir kitleyi yönlendirme gücüne sahip oldukları 
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için siyaset kurumları tarafından ciddiye alınmakta ve kararlara 
etki etme güçlerini ortaya koymaktadırlar. 

Siyasetin ekonomiyi, bireyler ve kurumların talep ve istekleri, 
medya, sermaye grupları, sendika gibi sivil toplum örgütlerinin ta-
leplerini, bürokrasi aracılığı ile karşılayarak ekonomiye etki etmek-
tedir. Bu amaçla iktisat politikalarını kullanmaktadır. Siyasetin kul-
landığı iktisat politikası araçları kurumsallaşmış ve iyi işleyen de-
mokratik sistemlerde iktisadi amaçlara ulaşmak için kullanılırken, 
kısa ve uzun vadeli iktisadi hedefler gözetilmektedir. Kurumsallaş-
manın görece düşük ve iyi bir demokratik sisteme sahip olmayan 
ekonomilerde ise iktisat politikası araçları sadece ekonomik hedef-
ler değil, iktisadi amaçlar ile çelişse de siyasî kurumların oy maksi-
mizasyon hedefleri için de kullanılmaktadır. Fakat bu durumda çı-
kan ekonomik maliyet, siyaset mekanizması ve kamu bütçesi aracı-
lığı ile toplumlara maliyet olarak yüklenmektedir.    

Siyasilerin ekonomiye etki ettikleri bir önemli araç da beyanat 
etkisi olarak da kavramlaştırılan acıkma etkisidir. Siyasilerin ya da 
bürokratların özellikle ekonomi ile ilgili yapacakları açıklamaları 
piyasalar çok dikkatli bir şekilde inceleyip analiz etmektedir. Piya-
saların belirsizlik sevmediği, daha açık bir ifade ile tahmin edilebi-
lir, öngörülebilir bir gelecek beklentileri açısında açıklama etkisi 
çok önemlidir. Beyanat etkisinin piyasalar üzerinde olumlu ya da 
olumsuz etkisi, piyasaların algısı, geçmiş deneyimler ve rasyonel 
kararlar ışığında olmaktadır. Siyaset kurumu daha önceki beyanat-
ları ve sonuçları, gelecekteki beyanatlarının etkisini belirleme de 
çok etkilidir.   

Sonuç 
Kıta Avrupası ile sosyal bilimlere bakış sosyal bilimler açısından da 
bilimsel yöntem açısından da çok ciddi bir engel olup bilimin özü 
olan şüpheciliği öldürmektedir. Ekonomi ve siyaset ilişkisi, siyase-
tin ekonomiye müdahalesi, devletçi ekonomi politikaları yeni kav-
ramlar olmayıp insanlık tarihinde çeşitli dönemlerde, bazen aykırı 
fikirler olarak da sınıflandırılsalar, rastlamak mümkündür.  
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Ekonomi ve etik kavramları literatürde sıklıkla karşılaşılan bir ça-
lışma alanı olup ve etik kavramının içeriği toplumlara, inanışlara ve 
yaşayışlara göre farklılaşmakta ve farklı bakış açıları ile çalışmalar 
ortaya çıkmaktadır. Avrupa toplumları protestan ahlâkı içerisinde 
konuyu incelerken Müslüman toplumları olaya İslâm ahlâkı çerçeve-
sinden bakmaya çalışmıştır.  Sabri Ülgener, etik tartışmalarında 
ahlâkın madde çevre ve zamanla ilişkilendirerek bunların piyasa ya 
da iktisadi coğrafyasını ahlâk ile olan ilişkisine sosyal şartların etki 
ettiğine işaret etmektedir. Piyasalardaki değişme doğal olarak sosyal 
yapıda da değişmeler meydana getirecek ve bu değişim ahlâk ile bir-
likte kurumları da etkileyerek değiştirecektir. Ülgener ahlâkı sosyal 
yapıya göre şekillenen de değişen bir olgu olarak ele alarak, ne We-
ber gibi kapitalizm ile Protestan ahlâkına bağlamakta, ne Sombart 
gibi Yahudilik ile açıklamakta ne de J. Ney gibi kapitalizmin temelle-
rini Katoliklikte aramaktadır (Torun ve Duran, 2010:67).  

Siyasal kurumları temel amaçları daha önce de değindiğimiz gibi 
ya iktidara gelmek için bir amaç güderler, iktidarda ise iktidarları-
nın ömrünü uzatmak için seçmen desteğine ihtiyaç duyarlar. İktisat 
politikası ise seçmen davranışlarını etkilemek amacı ile kullanılan 
bir seçmen yönlendirme hareketinden çok daha geniş, karışık ve bi-
limsel temelleri olan bir politikalar bütünü tarif edilmektedir. Olaya 
iktisat politikası açısından bakıldığında ise daha tutucu bir yakla-
şım ortaya çıkmaktadır. İktisat politikasının amaçları, ekonominin 
hedeflediği noktalara gelebilmesi için çeşitli araçların kullanımını 
ve toplumsal etkileri ile refah düzeylerinin arttırmasını amaçla-
maktadır. Siyaset ise ekonomi politikalarını iktisat politikası amaç-
ları bağlamında kullandığı ekonomilerde çok ciddi sorunlar ile kar-
şılaşmasa da siyasî amaçlara hizmet etmesi için kullanıldığı ekono-
milerde orta ve uzun vadede istenilmeyen ekonomik sonuçlar ile 
yüz yüze getirebilmektedir. 

Gelişmiş ülkelerdeki kurumsal gelişimlerini tamamlamış ve 
merkez bankası amaçlarına ulaşmak için bağımsızlığını kazanmış 
kurumların varlığı, demokratik kurumların ve süreçlerin sağlıklı iş-
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lediği, siyasal süreç ve seçimlerin belirli kural ve kısıtlar altında şef-
faf bir yapıda olması, ülke ekonomilerinin istikrarını sağlamada en 
etkili yapıyı, yani piyasayı oluşturmaktadır. Ekonomik yapı, ya da 
piyasalar ne kadar sağlıklı bir örgütlenme içinde ise ekonomik is-
tikrar o kadar sağlıklı ve ekonomik dalgalanmaların şiddeti o kadar 
az olacaktır. Gelişmekte olan ülkelerde ise temel sıkıntı ve sorunla-
rın başında kurumsal yapı sorunları, siyasetin etki alanı, etik ve sü-
reçlerin belirsizliği olarak görülmektedir. Bu sorunlar ekonomik 
yapıya etki etmekte ve piyasa dediğimiz kurum kendisinden bekle-
nilen görevleri ve işlevleri tam anlamı ile yerine getirememektedir. 
İktisat politikasının istenilen sonuçları verememesi politik tercih-
ler ile siyasal beklentiler arasında amaç farklılıklarından kaynakla-
maktadır. Siyasal amaçlar ile iktisadi amaçların örtüştüğü ya da gö-
rece olarak yakınlaştığı ekonomilerde, toplumsal amaçlara da ulaş-
mak çok daha kolay ve istikrarlı olacaktır. Araçların ne amaçla ne 
için ve ne zaman kullanıldığı sadece ekonomi için değil, hayatın tüm 
alanlarında çok önem arz etmektedir.    
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Yayın Şartları 

Dergiye gönderilecek yazılar, işlediği konuya yeni bir boyut getirecek şe-
kilde özgün ve daha önce hiçbir yayın organında yayınlanmamış olmalıdır. 
Makaleler, dipnotlar dâhil 6.000-10.000 kelime; kitap tahlilleri ise 1500–
2000 kelime arasında olmalıdır. Makaleler Microsoft Word programında Ti-
mes New Roman karakterinde ve 1,15 satır aralığıyla yazılmalı; metin için 
12 punto, dipnotlar için ise 10 punto kullanılmalıdır. 
Dergiye gönderilen bir makalenin yayımlanması Yayın Kurulu tarafından 
uygun görüldüğü takdirde sözkonusu yazı ivedilikle değerlendirilmek üzere 
iki hakeme gönderilir. Hakemlere yazar adı, yazarlara ise hakem adı bildi-
rilmez. Hakem raporlarından birinin olumlu, diğerinin olumsuz olması 
hâlinde, üçüncü bir hakeme gönderilir ve bu sonuca göre Yayın Kurulu ta-
rafından yazıların yayımlanması hususunda karar verilir.   
Dergide yayınlanan yazıların tüm telif hakları, TASAV tarafından belirlene-
cek telif ücretinin yazara ödenmesiyle birlikte TASAV’a geçmiş olur. Yazının 
tamamının başka bir yayın organında yayınlanması TASAV’ın iznine tâbidir. 
Makalelerde, kullanılan kaynakların alfabetik olarak sıralandığı kaynak-ça-
nın, dipnotların ve diğer şekil şartlarının aşağıdaki yazım kurallarına uygun 
şekilde hazırlanması gerekmektedir. 
 

Yazım Kuralları ve Biçimsel Şartlar 
1. İmla: Dergiye gönderilen yazılar, Türk Dil Kurumu’nun Yazım Kıla-
vuzu’na (kısaltmalar dâhil) uymak zorundadır. Yabancı sözcükler yerine 
olabildiğince Türkçe sözcükler kullanılmalıdır. 
2. Başlık: Başlık, içerikle uyumlu olarak en çok 10-15 sözcükten ibaret ta-
mamen büyük harfle, koyu (bold) ve 12 punto olmalıdır. Ara başlıklar, bö-
lüm başlıklar ve alt başlıklar sadece ilk harfleri büyük olacak şekilde, 11 
punto ile koyu yazılmalıdır. 
3. Yazar adı ve adresi: Makale yazarı, ad ve soyadı ile unvanını yazı başlı-
ğının altına (*) işaretini belirterek yazılmalıdır. Bu işaret, dipnotta gösteri-
lecek, makale yazarının kurumu ve unvanı yazılacaktır. Herhangi bir ku-
rumda görev yapmayan yazarlar, konumuna uygun sıfatları kullanmalıdır: 
Araştırmacı, yazar vb. 
4. Özet ve anahtar sözcükler: Makalelere Türkçe özet ve anahtar kelime-
ler ile İngilizce özet (abstract) ve İngilizce anahtar kelimeler (keywords) ek-
lenmelidir. Özetler 100 kelimeyi aşmamalı, anahtar kelimeler beş adetle sı-
nırlandırılmalıdır. 
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5. Ana metin: Yazılar, Times New Roman tipi ile 12 punto büyüklüğünde ve 
1,15 satır aralığıyla yazılmalıdır. Alıntılar italik harflerle ve tırnak içinde ve-
rilmeli; beş satırdan uzun alıntılar ise satırın sağından ve solundan birer 
santimetre içeride, blok hâlinde ve tek satır aralığıyla yazılmalıdır. 
6. Sayfa Numarası: Yazılara sayfanın sonunda düz sayılarla (1,2…) numara 
verilmelidir.  
7. Kaynak gösterme: Metin içinde yapılan göndermeler soyadı, basım yılı, 
gerektiğinde sayfa numarası parantez içinde belirtilmelidir: (Özbay 2010), 
(Özbay 2010: 163). Yazarın aynı yıl yayımlanmış birden çok eserine gön-
derme yapılmışsa (Altın 2010a Altın 2010b); birden çok kaynağa gönderme 
yapılmışsa (Erkin 2008, Canbel 2009) şeklinde belirtilmelidir. Birden çok 
yazar adı yazılmalı ve “vd” kısaltması kullanılmalıdır: (Koçak vd. 2005) Dip-
notlar yalnızca açıklamalar için kullanılmalı, sayfa altında ve numaralandı-
rılarak gösterilmelidir. Herhangi bir internet adresine yapılan gönderme-
lerde bu adresler kaynaklar arasında verilmeli ve indirme tarihi belirtilme-
lidir:  
8. Kaynakça: Yararlanılan kaynaklar, yazının sonunda “Kaynakça” bölü-
münde, APA 6.0 stili kullanılarak 10 punto alfabetik sıra ile verilmelidir. Ör-
nek olarak: 
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