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Siyaset felsefesi bireyle ve bireyin başkalarıyla kurduğu ilişkiyle 
ilgilenir, bunun için de belli başlı sorular sorar. Örneğin, bireyin 
içinde yaşadığı toplumdaki konumu nedir? Bireye ve topluma 
ayrı ayrı veya birlikte tanınabilecek haklar, ayrıcalıklar, yükle-
nebilecek sorumluluklar veya görevler nelerdir? Kanunları veya 
davranış kurallarını belirleyecek zorlayıcı bir güç olmalı mıdır? 
Eğer olacaksa, bu güç insanlar arası ilişkilere müdahalede bulu-
nurken ne ölçüde adil olabilir? Adalet hangi ilkeler üzerine ku-
rulmalıdır? Devletler arasında herhangi bir ilişki bulunmalı mıdır 
ve bu ilişkinin biçimi nasıl olmalıdır? Kısacası siyaset felsefesi, 
toplumun bir parçası olan birey için ne tür bir hayatın uygun, iyi 
ve adil olabileceğine ilişkin sorular sorar.

Siyasete dair söylemler, insanın ve toplumun doğasıyla ilgili 
mefhumlardan tutalım, başkaları üzerinde egemenlik kurmanın 
gerekçelendirilmesi gibi toplumsal ve ahlaki sorunlara yönelik 
tahmini yanıtlara varan geniş bir alana yayılır. Kuramlar bütün 
ayrıntılarına varana dek tek tek incelendiklerinde belli noktalar-
da birbirlerinden ayrılırlar: Bu noktalar, kuramcılar tarafından 
(her ne kadar bu tür tanımlamalardan kaçınsalar da) insan do-
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ğasının nasıl tanımlandığına, bireye içinde yaşadığı grup bağla-
mında nasıl bir konum atfedildiğine ve insanlar arasında ne tür 
ilişkilerin kurulabildiğine ya da muhakkak kurulduğuna dair so-
rulardır. Siyaset kuramcıları, eğer bir devlet olacaksa, bunun ne 
tür bir devlet olması gerektiği ve bu devleti neyin haklı veya meş-
ru kıldığı konusunda birbirinden farklı fikirler öne sürerler. Buna 
bağlı olarak da devletin diğer devletlerle ve kendi yetki sınırları-
nın dışındaki halklarla nasıl ilişkilenmesi gerektiği konusunda da 
fikir ayrılıkları ortaya çıkar.

Nasıl ki etik, ahlaka dair daha derinlikli düşünce ve değerlen-
dirmelerin uygulamaya geçirilmesiyse, siyaset de siyaset felsefe-
sinin uygulanmasıdır. Siyasetçiler halkın veya bütün dünyanın 
çıkarına olduğunu öne sürdükleri tasarıları (henüz evrenin çıkar-
larından söz edecek kadar kibirli birine rastlamadık) ve izledikleri 
politikalar ile her gün manşetleri işgal ediyorlar. Kimilerine göre 
siyaset dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek için en uygun 
yöntemken, kimilerine göreyse hayatı daha da zorlaştırmaktan 
başka bir işe yaramıyor; tabii bu iki uç yaklaşımın arasında baş-
ka pek çok görüş de var. Ben burada siyasetin dünyayı daha iyi 
bir yer yapıp yapamayacağını tartışmayacağım; siyasetin aslında 
buna uygun olup olmadığını ve şayet değilse neden uygun olama-
yacağını veya uygunsa hangi koşullar altında uygun olabileceğini 
değerlendirme işini okura bırakıyorum. Ancak yeri geldiğinde, 
ele aldığımız kuramları kendi ideallerine dayanarak eleştirmek-
ten de kaçınmayacağım. Siyasetin kullandığı (hatta bazen suis-
timal ettiği) daha derinlikli sorulara ve fikirlere bakmak içinse 
felsefenin, bu kitap özelinde de siyaset felsefesinin alanına girme-
miz gerekiyor.

Siyaset felsefesine giriş yapmak için kullanılabilecek birkaç 
farklı bakış açısı bulunuyor; hepsinin de kendine has avantajları 
ve dezavantajları var. Benim seçtiğim yolsa, önermelerin daya-
nağını oluşturan en temel fikirlere ulaşıp siyasi fikirleri en özlü 
biçimleriyle ele almak. Bu sayede bu fikirlerin vardığı çıkarımları, 
belli düşünürlerin bunları benimseyip benimsememesinden ba-
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ğımsız olarak görme imkânı bulabiliriz. Gündelik hayatta insanla-
rın siyasi tutumları, dikkatli bakıldığında birbiriyle pek örtüşme-
diği anlaşılabilecek idealleri aynı potada eritir çoğu zaman. Bunun 
muhtemel iki sebebi var: Ya benimsedikleri fikirleri yakından 
inceleme zahmetine girmemişlerdir (halbuki Sokrates sorgulan-
mamış bir hayatın yaşanmaya değer olmadığını üstüne basa basa 
söylemişti) ya da tutarlılık, süreklilik veya ilkeli bir yaşamdansa 
güç veya mutabakat peşindedirler. Ne var ki çelişkileri çözüme 
kavuşturma uğraşı yalnızca profesyonel felsefecilere bırakılma-
malıdır. Çelişkili, tutarsız ve dağınık fikirlerin karmaşasına kapıl-
mış bir hayat sürmeye razı olursak, ikiyüzlülüğün ve akıldışılığın 
yol açtığı zorluklara da davetiye çıkarırız. Zaten çabucak dağılan 
dikkatimizi o an için ne yakaladıysa ona göre yaşarız; bir işten 
bir işe, bir davadan başkasına, bir bildiriden ötekine savrulurken, 
en son benimsediğimiz görüş her neyse onu kendi emelleri için 
kullanabilecek envai çeşit laf cambazına karşı da giderek daha 
savunmasız hale geliriz. Her geçen gün daha da belirginleşen si-
yasi yetersizlik psikolojisinin meraklı zihinleri kafa karışıklığıyla, 
umursamazlarıysa can sıkıntısıyla baş başa bıraktığı bugünlerde, 
liderler ve düşünürlerce savunulan siyasi fikirleri ve söylemleri 
berrak bir şekilde görebilmek için kuramları iyi öğrenmemiz ge-
rekiyor. Umuyorum ki bu kitap, bir yandan okuru konuyla ilgili 
düşünmeye sevk ederken bir yandan da mevcut siyasi keşmekeşi 
anlayabilme yolunda kullanılabilecek entelektüel donanımı sağ-
layacaktır.
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