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D O S Y A

Siyaset & Değer

Gazali ve diğer birçok İslam âlimi insandaki bu köklü eğilime “rabbaniyet” 
demişlerdir.1 Sufi yazarlar her insanın iç derinliklerinde “Ben sizin en yüce 
Rabbinizim”(Naziat 79/24) diyen bir Firavunun yattığını söylerler. İnsan ben-
liğinin derinliklerini keşfe çalışan günümüz araştırmacıları da çocukta doğuş-
tan gelen güç, büyüklük ve mükemmellik duygusunun varlığına dikkat çekerek 
“büyüklenmeci kendilik”ten söz ederler. Bu büyüklenmeci eğilim kişilikte temel 
bir boyut, kendilik gelişiminin önemli bir özelliği olarak kabul edilmektedir.2 Do-
layısıyla, ideal ve mükemmel bir konuma yükselme, kusursuz bir varlık olma 
özlemi ile dolu olan insanın bu çabalarını besleyen güç ve iktidar isteği insan 
davranışlarını yöneten temel güdülerden birisi olarak kendisini gösterir. Denebi-
lir ki iktidar ve bağımlılık ilişkileri, insan doğası büsbütün değişmedikçe ortadan 
kalkmayacak temel varoluş biçimlerinden birisidir. Bununla birlikte değişmez 
bir insan tabiatından söz etmek isabetli değildir. İnsan tabiatı ne biyolojik olarak 
verilmiş değişmeyen ve doğuştan gelen saiklerin genel bir toplamı, ne de kolay-
ca uyum sağladığı kültür kalıplarının cansız bir gölgesidir; insan tabiatı, insani 
gelişmenin sonucunda ortaya çıkmakta fakat aynı zamanda kendine has birta-
kım mekanizmalara ve kanunlara da sahip bulunmaktadır. Nitekim güçlü olma 
hırsı herkeste aynı şiddet ve kuvvet derecesinde gelişmez. Hatta bazı kimseler 
için boyun eğme, itaat etme, bağımlı olma, korkma ve geri çekilme gibi eğilim-

1 Gazali, İhyau Ulumi’d-Din, İstanbul 1318, c. III, s.10.Ayrıca bkz.İbn Haldun, Mukaddime(çev.Gazali, İhyau Ulumi’d-Din, İstanbul 1318, c. III, s.10.Ayrıca bkz.İbn Haldun, Mukaddime(çev.
Süleyman Uludağ) Dergâh yayınları , İstanbul 1983, c.II, s.885-887.

2 Bkz.Cüneyt İşcan, Kendilik Ruhbilimi, Cmpos Mentis yayınları, Ankara 1995, s.12-13.Bkz.Cüneyt İşcan, Kendilik Ruhbilimi, Cmpos Mentis yayınları, Ankara 1995, s.12-13.

İnsan tabiatında başkalarını veya eşyayı kontrol etme, yönetme isteği çok 
güçlü bir eğilimdir. Bağımsızlık, üstünlük, hâkimiyet, lider olma, başkaları-
nı sevk ve idare etme, onların kaderinde söz sahibi olma, onları istenilen ey-

lem ve davranışlara zorlama arzu ve isteği insanda doğuştan gelen bir özelliktir.
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ler en belirleyici karakter özellikleridir. Bu karakter 
farklarına toplumsal sürecin, kültür ve eğitimin bir 
sonucu olarak bakmak gerekmektedir.

Toplumsal bir varlık olan insan hayatının ta-
mamının iktidar ve rekabet ilişkileriyle dolu ol-
duğu söylenebilir. Bunlar en samimi ve en dar 
çevrelerde bile bir rol oynarlar. Herkes bir ölçüde 
bir iktidar merkezi ve iktidar objesidir. Toplumun 
bütün düzeylerinde ve alanlarında yöneticiler ve 
yönetilenler, bağımsız ve bağımlı kişiler vardır. 
Bağımlılık gibi özgürlük de, farklı nispetlerde de 
olsa bütün insanlara dağıtılmıştır. Bunlar arasında 
öne çıkmış olanlar iktidar ve mevkii, hayatta en 
önemli ve en önde gelen iş olarak gören insanlar-
dır. Buna karşılık diğerleri, zihinsel vasatlar gibi, 
ancak daha güçlü mizaçlara yaslanarak hayatla-

rını sürdürebilirler. Kendilerine uyulan, önder ve 
lider olmaya aday kimseler, toplumsal bakımdan 
bütün gözlerin kendisine çevrildiği bir konum için 
çabalayan ve ancak lider olarak onur ve ihtişamla 
kuşatıldığında kendisini rahat ve amacına ulaş-
mış hissederler. Varoluşun muhtevasını hırsları-
na kurban etme riski ve ayartılma baskısı altında 
yaşarlar. Kendilerine özgü gücü ancak bu şekilde 
tecrübe ettiklerinden, toplum içerisinde ön planda 
olmak için çalışırlar, tesir, nüfuz ve önderlik için 
çabalarlar. Buna karşılık itaatkâr ve bağımlı kişiler, 
şu ya da bu şekilde kendilerine kılavuzluk eden bi-
rileri olmaksızın yaşayamazlar. Bu ayrışmada yaş 
ve cinsiyete bağlı biyolojik özellikler her zaman 
temel etkenlerdir. Çocuklar büyüklere bağımlıdır 
ve kadınlar da genel olarak erkeklere muhtaçtırlar. 

Toplumsal bir varlık olan insan hayatının tamamının iktidar ve rekabet  
ilişkileriyle dolu olduğu söylenebilir. Bunlar en samimi ve en dar çevrelerde bile bir rol oynarlar.  

Herkes bir ölçüde bir iktidar merkezi ve iktidar objesidir. 
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Bundan dolayı babalar ve kocalar hane halkı üze-
rinde tiranlaşma eğilimi ya da tehlikesiyle karşı 
karşıyadırlar. Çünkü güç kullanımının aşırı şekil-
leri sadistçe bir niteliğe bürünmeye eğilimlidir. Sa-
dizmin müşahede edilebilir çeşitli şekillerinin hep-
sinde ortak olan nokta, “başka bir insana tamamen 
hâkim olmak, onu kendi irademize bağlı güçsüz 
bir nesne haline getirmek, onun mutlak efendi-
si olmak, Tanrısı olmak, onu canının istediği gibi 
kullanmaktır.” Yönettiğimiz kimseyi küçük düşür-
mek, köle haline getirmek bu gayeye götüren bir 
vasıta olarak rol oynamaktadır ve en radikal gaye 
de ona ıstırap çektirmektir. Çünkü bir başkası üze-
rinde en büyük güce sahip olduğumuzu en fazla 
gösterecek olan şey ona acı vermek, onu herhan-
gi bir savunma imkânına sahip olmaksızın ıstırap 
çekmeğe zorlamaktır. Başka bir insan üzerinde hâ-
kimiyet kurmuş olmadan duyulan zevk, sadistçe 
yönelimin gerçek mahiyetini oluşturmaktadır. Fa-
kat bu ilişkilerde bile zihnî etken, kültürel üstünlük 
belirleyicidir. Bu yüzden biyolojik bağımlılıkların 
yerini çok daha fazla zihinsel bağımlılıklar alabilir. 
Ayrıca toplumsal âdet ve geleneklerin bağımlılık 
oluşturucu gücünü de unutmamak gerekir. Böyle-
ce fizik ve zihinsel iktidar tiplerinin yanında gele-
neğe dayanan bir iktidar tipi de söz konusudur.

Güç ve iktidar isteği toplum hayatı bakımın-
dan çok büyük bir öneme sahiptir. Bir toplumda 
iş yapabilen, toplumsal birlik ve bütünlüğü ayakta 
tutabilen etkili liderlere ihtiyaç vardır. Toplumsal 
sorun ve bunalımlarla başa çıkabilecek güçlü, etki-
li ve becerikli liderler yetişmediği zaman, o toplu-
mun varlığı tehlike altındadır. Fakat bir toplumun 
mahvına sebep olan da aynı istektir. Her biri kendi 
iktidar isteğinin tatmini peşinde koşan rakip grup-
lar arasındaki acımasız iktidar mücadelesinin, za-
man zaman kanlı çatışmalara, cinayet ve entrikala-
ra, ahlak ve kanun dışı iş ve davranışlara çokça yol 
açtığı ve bunun da toplum hayatını zaafa uğrattığı 
bilenen bir gerçektir. Güç ve iktidar isteğinin teza-
hür ve sonuçları en açık biçimde örgütlü kolektif 
devlet iktidarında görülür. Devlet, bir grup ve bir 
bölgedeki en yüksek egemen gücü temsil ettiğin-

den, her türlü bireysel tali güç dışavurumları bir 
ölçüde onunla ilgili, onun tarafından mümkün 
kılınmış, etrafı onun tarafından çevrilmiş ve ona 
karşı yönelmiştir. Bu nedenden dolayı bütün güç 
ilişkileri geniş anlamda siyasi denebilecek belli bir 
boyut ihtiva ederler

İster örgütlü bir siyasi hareket çerçevesinde, 
isterse üzerinde bulunulan belli bir toplumsal 
statüye bağlı olarak gücü elde bulundurma, baş-
kalarının kaderi üzerinde söz sahibi olma, kişinin 
psikolojik dünyasında çok önemli değişme ve ya-
pılanmaya yol açar. Bir insanın diğer insanlar ve 
eşya üzerindeki kudreti arttıkça, o insanın “kendi-
lik algısı” değişmeye başlar; onları kendisinin bir 
parçası olarak tasavvur etmesine sebep olabilir. 
Böylece bir insanın benliğini, başka insanları ve 
eşyaları da içine alacak şekilde genişletmesi, ona 
iktidar gücünün arttığı hissini vermektedir. Böy-
lece toplumda özellikle mevki ve makam sahibi, 
mal ve servet bakımından zengin, yönetici ve lider 
konumundaki kişilerde, onlara özel bir psikoloji 
gelişmektedir. Büyüklük, üstünlük, seçkinlik duy-
gusu bu psikolojinin, başta gelen özelliklerdendir. 
Kendinde tamlık ve mükemmellik bulunduğunu 
vehmeden veya sahip olduğu bilgi, sanat, mal ve 
makama başkalarının muhtaç olduğunu düşünen 
kimselerde bu duygu çok güçlüdür. İbn Haldun’un 
ilahlaşma (teellüh) adını verdiği3 bu çok güçlülük 
ve tamlık duygusu diğer insanlarla ilişkilerde eşit-
lik ve ortaklık kabul etmeyi imkânsız hale getirebi-
lir. Çünkü iktidarın başkaları üzerindeki etkisi her 
zaman tek yönlü belirleme biçiminde ortaya çıkar. 
Kur’ân-ı Kerim’de “ekâbir”, “mele’”, “mütref” gibi 
kavramlarla dile getirilen güç ve iktidar sahipleri-
nin temel yönelimi “istiğnâ”, “istikbâr” “ ulüvv” 
gibi vasıflarla nitelendirilmektedir. Toplumun seç-
kinleri ve önde gelenleri bu özellikleri ile, kendileri 
dışında ve üzerinde hiçbir kuvvet ve otorite kabul 
etmeyen, herkesin kendilerine uymasını bekleyen 
ve kendileri ise çoğu zaman yanlış, haksız(zulm) 
ve sapıkça(dalâl) işler peşinde koşan ve kendileri-

3 İbn Haldun, Mukaddime, c.I, s.500; c.II, s.922.İbn Haldun, Mukaddime, c.I, s.500; c.II, s.922.

Toplumsal sorun ve bunalımlarla başa çıkabilecek güçlü,  
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mahvına sebep olan da aynı istektir. 
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ne uyanları da yoldan çıkaran bir tutumun sahip-
leridirler. Bu kimseler kendi kendilerinden son de-
rece memnun, kendi kendisiyle övünen(tefrehûne) 
ve böbürlenen, şımarık ve azgın(beğa), Allah’ı bile 
hiçe sayan(tuğyan) kimselerdir.4

Bireysel olarak kendini diğer insanlardan çok 
farklı, onlar üzerinde söz, yetki ve karar sahibi, on-
lar adına her türlü tasarruf ve eylemde bulunma 
hak ve gücüne sahip olarak gören kimseler, bu güç 
ve yetkisini de kimseyle paylaşmak istemez. Ken-
disinin halktan daha üstün olduğuna inandığı için, 
başkasını küçük ve önemsiz görür. Böylece ortaya 
tahakküme dayalı bir ilişki biçimi çıkar. Bir kişi bir 
başkasına zekâsı, bilgisi, emrinde olan ekonomik 
ve teknik araçları, içsel zenginliği ve sonuçta olu-
şan kişiliği ya da, başkalarının Tanrı’nın ruhuyla 
dolu olarak kabul ettikleri dini gücü ve değer kes-
kinliğiyle üstün olabilir. Ancak bazı insanlar çeşitli 
alanlardan birine yönelmek yerine iktidara sahip 
olmanın şeklî niteliği etrafında yoğunlaşmak sure-
tiyle “politik”5 denilen bir karakter biçimi geliştirir-
ler. Bu tipin belirgin özellik ve yönelimlerine bir göz 
attığımızda karşımıza şöyle bir tablo çıkmaktadır:

Değerlerden arınmış saf politik tip hayatın bü-
tün alanlarını güç istencine hizmet ettirmenin ara-
yışı içerisindedir. Bilgi onun için bir kontrol aracın-
dan ibarettir. İnsanları etkilemek ve kontrol altında 
tutmak için en etkin güdülerini araştırır. İnsanlar 
hakkındaki bilgisi hayat tecrübesinin pratiği ile sı-
nırlıdır ve insanların büyük bir bölümünün bu bil-
gi çerçevesinde etkilenebileceğinden emindir. Kla-
sik siyaset kurucuları insanı ceza kokusu ve ödül 
beklentisiyle sevk edilebilecek bir tür içgüdüsel 
mekanizma olarak görmüşlerdir. Politik zihniyete 
göre herkesin bir bedeli vardır. Politikada insan 
hakkında bilgi, bireyin “kullanılabilirliği ile ilgi-
li bilgiye denk gelir. Siyasetçi için insan bir amaç 
için araçtan ibarettir ve elverişli durumlarda kendi 
iyiliği için bir araç. Dolayısıyla hakikat da siyasi 
bir araca dönüştürülerek yozlaştırılabilir. Dürüst 
olmak ya da gerektiğinde ikiyüzlülükten yarar-
lanmaktan hangisinin tercih edileceği hâla siyase-
tin büyük bir sorunudur. Sorun her zaman (diğer 

4 İlgili âyetler için bkz. A’raf 7/75-76, 132-133, 146;İlgili âyetler için bkz. A’raf 7/75-76, 132-133, 146; 
Mü’minun 23/ 45-47; Furkan 25/21; Neml 27/13-14; Ka-
sas 28 /76-78; Sâffat 37/35-36; Zümer39/ 59; Mü’min 40/ 
56, 71-76; Müddessir 74/19-25.

5 Bkz.Eduard Spranger, İnsan Tipleri, Bir Kişilik PsikolojisiBkz.Eduard Spranger, İnsan Tipleri, Bir Kişilik Psikolojisi 
(çev.Ahmet Aydoğan), ;İz Yayınları, İstanbul2001, s.249-
274.

etkenlerden soyutlanmış) siyasi sistemde kestirme 
yol ile ilgilidir ve bunun ahlaki olup olmadığı ya 
da bilme, yani nesnellik yasasını tatmin edip etme-
diği ile bir ilgisi yoktur. Hakikatin en yüksek yasa 
olduğuna inanan bir kimse asla iktidarı en yüksek 
değer konumuna yerleştirmez. Fakat hayatın bu 
tek yönlü alanında yaşayan bir kimse için iktidar 
sistemine hizmet etmeleri şartıyla hakikat da ya-
lan da birdir. Siyasi değerler alanını tecrit etmeye 
çalışırken hedef (iktidar) en yüksek değerdir ve bu 
niteliği ile o her türlü tartışmanın ötesindedir. Salt 
siyasi ahlakın alanında kaldığımız sürece hakikat 
ancak ikinci derecede (teknik) bir araç olarak dü-
şünülmelidir. “Amaç aracı meşrulaştırır” şeklinde-
ki kural ancak saf politikacının bilinç yapısının bir 

dışa vurumudur. Böylece salt siyasi zihniyet çerçe-
vesinde nesnellik ve hakikat yozlaşır ve dumura 
uğrar. Her zaman kavga ve rekabet içerisinde bir 
kimse, arzu ettiği ve inandığı şeyin bir tür apaçık 
hakikat olduğunu derhal hissetmeye başlayacak ve 
nesnel ve doğru bir değerlendirme anlayışını tü-
müyle yitirecektir. Hakikat hissinin bu yapısal çar-
pıklığının (veya tersine dönüşümünün) belirleyici 
etkisi tüm kişiliği ele geçiren nutuk tutkusunda da 
kendisini gösterir. Çoğu zaman siyasi bir nutukta 
hedef ikna etmek değil fakat kurnazca kandırmak 
veya aldatmaktır.

İktidar peşindeki kişi çoğu kez, trajik bir yapı 
olarak, insanları ve şartları gerçekçi biçimde de-



28 DEM DERGİ | Y I L 2  SAY I 5

ğerlendirecek bakış gücü yerine, -önünü göremez 
duruma getirecek kadar- kolayca dallanıp budak-
lanıveren bir muhayyele gücüne sahiptir. Çeşitli 
illetlerle malul bozuk bir muhayyile siyasetçiyi ha-
yatın gerçekleriyle çatışmaya düşürür. Dolayısıyla 
güç peşindeki insan estetik-ruhsal eğilimlerin ve 
içsel biçimin gerçek mükemmeliyetine ulaşamaz, 
çünkü ziyadesiyle dışsal etkenlere göre davranışta 
bulunmaya yönelmiştir.

Politik tipin bir toplulukla ilişkisi kendine özgü 
bir iki yanlılık sergiler. Kural olarak insanları yö-
netme arzusuyla, onlara kendileri için manevi 
bakımdan yardım etme iradesi arasında keskin 
bir karşıtlık vardır. Katıksız iktidar adamı kendini 
önemseyen ve önemsenilmesini isteyen insandır. 
O nedenle sıcak yürekli bir dost değil, idare-i mas-
lahatçıdır. Yönetmek ve egemen olmak isteyen bir 
kimse bir vazgeçici ya da fedakâr olamaz. Bir şey 

olmak isteyen kimse pek başkaları için yaşamak 
eğiliminde değildir. İktidar isteği bir kimseyi baş-
kaları karşısında üstün hissettirir. Tanınma, kabul 
görme ve onurlandırılma talep eder ve özgürlük 
için çabalar.

Katıksız bireyci siyaset adamı bir tiran, bir zor-
badır. Herkesten daha yüksekte olanın sadece 
kendisi olduğunu düşünür ve başkalarını tebaası 
olarak görür. Başka herkesten üstün olmak siyasi 
tipin temel ve sürekli saikıdır. Eğer onu toplum 
ve hukukun ötesinde tamamen kendi başına dü-
şünürsek, ondaki kuralsızlık ya da ilke yoksunlu-
ğunun, kendine özgü yaşama ve var olma irade-
sinin, her ne pahasına olursa olsun zirvede kalma 
ve üstünlüğünü koruma arzusu ile dolu olduğunu 
görürüz. Bu noktada maddi talepler bile ikinci sı-
rada gelir. Bunun yanında toplumsal temeli olan 
iktidarın sahibi, aynı zamanda daima bir liderdir 
ve yönettiği insanların mutlu etmeyi, onlara yar-
dımcı olmayı ister. Liderliği önderlik ettiği insanla-
rın birliğine ve topluluğuna dayanır ve o nedenle 
onların toplumsal sevgi ruhundan bir şeyler yan-
sıtmalıdır. Bu iktidar ilişkisi gerçek anlamda sev-
giye dayandığında patriarkal sistemle; hukuki bir 
temeli olduğunda yasal yöneticiyle; dalkavukluğa 
ve yığın içgüdüsüne, ucuz popülizme teslimiyete 
dayandığında demagogla karşılaşırız. Denebilir 
ki, devlet erki için olduğu gibi siyasetin de somut 
etkinliğini önceleyen düsturlara ihtiyacı yoktur. 
Siyaset fırsatlar yaratma ve onlardan yararlanma 
sanatıdır. Devletin varlık nedeni olarak bilinen şey 
genel geçerliliğin kaynağı olarak saygı duyulan 
akıldan farklıdır. Bu sadece tek bir etkenin, devle-
tin menfaatinin sürekli olduğu bireysel hesaplama 
sanatıdır.

Politik tipin saygınlığı etki ve nüfuz alanının 
genişlemesiyle aynı zamana rastlar. Denetim ve ta-
hakkümün artmasıyla birlikte bağımlılıklar alanı-
nın da genişlemesinde, iktidar arayışının kendine 
özgü diyalektiği ile karşılaşırız.

Büyük insan kümelerine hâkim olmayı isteyen 
kimse er geç kendi gücünün yetersizliği ile karşı-

Hakikatin en yüksek yasa olduğuna inanan bir kimse asla iktidarı en yüksek değer  
konumuna yerleştirmez. Fakat hayatın bu tek yönlü alanında yaşayan bir kimse için iktidar sistemine 

hizmet etmeleri şartıyla hakikat da yalan da birdir. 
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laşır ve kendisinde bir tür kolektif güç tesis etme 
zorunluluğunu duyar. O birçok kimse adına ha-
reket etmek zorundadır. En yüksek iktidar tipiyle 
bireyüstü zihinsel bir gücün tecessüm ettiği zorba 
mizaca sahip insanlarla karşılaşırız. Bunun tek ne-
deni bir önderin davasını savunduğu devasa bir 
grubun arkasında olduğunu hissetmesidir. 

Saf politik tip, toplumda geçerli dini fikirleri 
insanları sevk ve idare etmek için kullanır, onu 
siyasetin bir aracı haline getirir. Dini-ahlaki çerçe-
ve içerisinde bu tek yanlı iktidar inancı tasvip ve 
kabul edilebilir bir şey değildir. Geçerli normatif 
değerlere göre güç ve iktidar isteğinin engellen-
mesi, haliyle bir iç çekişme ve çatışmaya yol açar. 
Normatif değer yönelimini baskın veya buyurgan 
hale getirmek için ahlaki enerji ve öz denetim ge-
reklidir. Daha bayağı fakat daha yoğun değerlerin 
ayartmasıyla kıyaslandığında, hakiki ve daha yük-
sek değerlerin seçimi ancak kendi kendini yaratıcı 
istem, bütün kişiliğin kendine sadakatiyle müm-
kündür. Ahlaki anlamda, yani nesnel olarak değer 
bakımından daha yüksek olanı, istenmesi gerekeni 
istemek için, içsel ya da ahlaki özgürlük biçimine 
sahip olmak gerekir. Bir yönetici formasyonu ka-
zanacak kimsenin öncelikle tanıyıp benimsediği 
yasaya boyun eğmesi gereklidir. Liderliğe giden 
yol itaat yolunun, bireysel aklın gelişimindeki öz 
denetim yolu, başkalarına boyun eğme yolunun 
üzerindedir. Ahlaki bakış açısı ile ahlaki boyun 
eğme, irade özgürlüğü denilen salt öznel değer-
lerin seçim özgürlüğünün üstündedir. İçsel öz-
gürlüğe, bir başka ifadeyle yükümlülüğe boyun 
eğme özgürlüğüne, ancak kolektif ahlaka boyun 
eğmeye geçerek ulaşılır. Başkalarına önderlik ede-
cek niteliklere sahip ve onları kendi değer yöneli-
minin etkisi altına alan tek insan kendisine hâkim 
olarak nefsini, yüreğindeki en yüksek değerin 
taleplerine boyun eğdiren kişidir. Gerçek liderin 
motivasyonu kendisi ve başkaları için bir davra-
nış kuralı, kapsayıcı bir hakiki değerler kavramı 
olarak buyurucu olan “nefs hakimiyeti”ne da-
yanmalıdır. Aksi halde bir lider değil bir tiranla, 
düzenle değil kaosla karşılaşırız. Güçlü bir arzu 
mutlaka kötü bir arzu değildir. Ancak duygu ve 

arzu ne kadar güçlü olursa o oranda disipline ve 
nefse hâkim olmaya ihtiyaç gösterir.

Güç ve iktidar ilişkileri adalet, merhamet, sevgi 
ve bilgelikle yönetilmediği zaman yapıcı değil yı-
kıcıdır, düzen koruyucu değil, bozucudur. Gerek 
bireysel gerekse toplumsal anlamda dengesizlik, 
huzursuzluk, zulüm ve kargaşanın altında yer 
alan sebepler incelendiğinde, çoğu zaman gücün 
kötüye kullanımının yer aldığını görürüz. Benliğin 
doğal dürtü ve eğilimlerini kuşatan ve yönlendi-
ren aşkın ve evrensel değerler olmaksızın, iyiliğin 
hâkim olduğu ve kötülüğün etkisini kaybettiği bir 
insani ve toplumsal düzene ulaşılamaz. Başta ada-
let olmak üzere değerlerle uyumlu bir hayat için 
çaba göstermek insanoğlunun en temel görevidir. 
Toplumsal huzur ve mutluluk ta buna bağlıdır. Ha-
yatın amacını güç ve iktidar yarışı değil, “iyi olanı 
gerçekleştirme”( Mülk 67/2) görev ve sorumluluk 
bilincinin yönlendirdiği bir “erdem yarışı” olarak 
kabul etmedikçe, insanlığın dert ve sıkıntılarının 
son bulacağını düşünmek boşunadır. Erdem gücü 
dışlamaz ancak onu faydalı ve verimli bir hale geti-
rir. Çünkü güçsüz adalet işlemez; adaletsiz güç ise 
zorbalıktır. Güçsüzlük ölümcüldür, tiranlık ise iğ-
rençtir. O halde adalet ile gücü birleştirmek gerekir. 
İşte siyaset buna hizmet eder ve bunu gerektirir. 

Toplumsal huzur ve mutluluk ta buna bağlıdır. Hayatın amacını güç ve iktidar yarışı değil, “iyi olanı 
gerçekleştirme”( Mülk 67/2)   görev ve sorumluluk bilincinin yönlendirdiği bir “erdem yarışı” olarak kabul 

etmedikçe, insanlığın dert ve sıkıntılarının son bulacağını düşünmek boşunadır. 


