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İdeal Düzen ARAMA İdeal Sosyal Düzen Toplum ve toplumsal düzeni düşünen birçok filozof, insanların engellenmeden tam olarak gelişebileceği ve refah ve mutluluğa ulaşabilecekleri mükemmel sosyal düzeni bulmaya çalıştılar. Devlet, toplumsal yapının zirvesidir. Ana özelliği tüm kurumları aşmasıdır. Bu özelliğiyle
kanunlar yapar ve emirler verir. Devlet sınırında yaşayan herkes yürürlükteki yasalara uymak zorundadır ve bunlara uymayanlar cezalandırılır. Devletin cezalandırmak için güç kullanma hakkı vardır, tüm güvenlik güçleri devletin emrindedir. Yasa iyi, adil, akla yatkın ve doğru olduğu için değil, devletin emirleri olduğu için
çalışır. Bu açıdan bakıldığında, devlet, bir yasa biçimini zorla kabul etmiş olabilecek insanlar tarafından oluşturulmuş bir siyasi kurumdur. Devlet, amacı kamu düzeninin, adaletin ve bir toplumun belirli bir toprak parçasına (ülke) yerleşmiş bir topluluğa (ülke) dayanan bir toplumun iyiliğini sağlamak olan ve bu topraklarda ki
her şey üzerinde nihai yasal kontrole (güce) sahip olan bir siyasi örgüt (hükümet) ile dondurulmuş bir kamu kuruluşudur. Felsefe tarihinde ideal bir devlete ya da ideal bir toplumsal düzene iki farklı yaklaşım vardır. İlk bakış açısı mükemmel bir kamu düzeni nin olmadığını belirtir, ikinci bakış açısı ise mükemmel bir düzen
olabileceğidir. Sofistler: İdeal düzenin ne olabileceğini söyleyen sofistler daha çok insani ve sosyal konularla ilgileniyorlardı. Devlet ve hukuk nasıl oldu? diye soran ilk lar onlar. Toplumdaki sınıf farklılıkları, ayrıcalıklar, asalet ya da kölelik her zaman insan kuralları ndan olmuştur. Sofistler ürettikleri düşüncelerle kamu
düzenini baltaladılar ve böylece daha adil bir düzenin yaratılmasına katkıda bulunuyorlar. Örneğin, köleliğe karşı çıktılar, Doğa insanları eşit olarak yarattı, insanları özgür ve köle olarak bölmek yanlıştır. dediler. Hem sofistlerin topluma yaklaşımı hem de varoluş ve bilgi anlayışları, ideal bir düzenin varlığını inkar etmek için
onları kabul etmiş. Biz de kahramanın görüşlerinde net bir seçim görmek: Her şeyin ölçüsü insandır. Herkes için güvenilir bir bilgi yoktur. Böyle bir bilgi yok, insana faydalıdır, gerçeğe değil. aranmalıdır. Bu öncüller sadece herkesin kabul edebileceği ideal bir düzen olmayabilir, ancak consequed olabilir. Nietzsche Pisagor
nihilists: Mükemmel düzenin nihilizm/hiçbir şey olabileceği gerçeğine dayanan düşünce akışlarından biri. Evrenin anlamsız ve amaçsız olduğu öğretidir, bu yüzden söz konusu olan bir değer değildir. Nihilizm, varoluş felsefesinde Bir öz var mı? sorusuna cevap veren bir öğretidir. Siyaset felsefesinde bu, hiçbir güce boyun
eğmeme ilkesini kabul eden bir görüş anlamına gelir. Nihilizm bir kez daha ideal bir düzen olabileceğini, çünkü güce dayalı bir düzen oluşturulacağını ileri sürer. Alman filozof Fredrich Nietzsche ve Rus devrimci Nikolai Chernyshevsky nihilist düşünürlerdi. Ayrıca, anarşizm kullanmak istiyorsanız devletin insanın ilkel
döneminin kurumu olduğunu iddia ediyor. Devlet baskıcı bir kurum olduğu için insan doğasını küçük düşürüyor ve bozuyor. Bu durumda, devletin baskıcı organları yok edilmelidir. İdeal SİPARİşİ KABUL EDENLER, bu kadar çok insanın gelişiminde bilgi ve buluşun rolü olabilir. İnsan ateşinin icadı yaklaşık 50.000 yıl önce
bugün. Taş Devri insanlarının çakmaktaşı taşlarından yararlanarak ya da parkeyi yumuşak tahtaya sürterek elde ettikleri yangın hayatlarında büyük bir fark yarattı. Bu buluş sayesinde yemek pişirdiler, ısındılar, geceleri aydınlandılar ve kendilerini vahşi hayvanlardan korudular. Saba'nın bulunması büyük ölçüde toprağa
yerleşmelerine ve yerleşmelerine yardımcı oldu. Denizi açmanızı sağlayan bir pusula, savaş yolunu değiştiren barut, iletişimi hızlandıran bir telgraf, kağıt ve formasyonu yaygınlaştıran bir matbaa, sonra buhar makinesi ve elektrik eklendi. 19. yüzyılda, bilim ve teknoloji nin hızla geliştiği, bazı Avrupa ülkelerinde büyük bir
sanayi hareketi (1760-1830 yılları arasında İngiltere'de Sanayi Devrimi) başladı, yeni sosyal sınıflar ortaya çıktı, eski değerler gelişti, krallıklar yıkıldı (1789 Fransız Devrimi) ve yeni rejimler ortaya çıktı. İşte bu değişimlerin meydana geldiği toplumlarda ideal bir düzen olabileceği görüşünde olan bazı düşünürler, ideal düzen
arayışına girdiler. Bu düşünürlerin bazıları bir çıkış olarak özgürdü ve bazıları eşitlik vardı. Oradan iki farklı yaklaşım geldi: bir liberal ve mükemmel bir düzen arayışı içinde diğer sosyalist. Bu çalışmanın sonunda öğrenci, toplumda düzen konusunda farklı görüşlere sahip tartışmalara olanak tanıyan tartışmaları kabul eder.
Yoksay? Mükemmel düzenin Rönesans ve reformlardan sonra yaygın olabileceğini kabul eden görüşler (liberalizm)İnsanlar doğuştan dokunulmaz haklara sahiptir, devlet onlara dokunamazLiberizm ideal siyasal sistem Equipte, Özgürlük için düşünce ve faaliyet in her alanda özgür olmak isteyen bir kişi istiyorDonatte,
Özgürlük, hukuk devletCostal ile sınırlı olmalıdır, eşitlik dayalı (sosyalizm)Sosyalizm sosyalizm in özgürlükçü düzen emredici düzeni bireylersosyalizm in özel mülkiyet sosyalizm ve eşit ve eşit toplum için özel mülkiyet kaldırılmalıdır Adalete dayanarak bir özgürlük ve eşitliğin adalete dayalı bir yaklaşımla birleşmesi
gerektiğini söyler alan yaklaşımına göre, gücü daha güçlü hale getirecektir. Makaleyi okumak için lütfen buraya tıklayınız. Bunu düşündün mü? Ne düzeni mutlu ve huzurlu olabilir, ya da herkesin mutlu ve huzurlu olabileceği bir düzen olabilir mi? SİYASİ FELSEFENİn İkİ TEMEL SORUNU Siyaset felsefesinde öne çıkan
iki temel konu tanımlanmıştır: Düzen - Devlet İlişkileri Birey - Devlet İlişkileri Karışıklığı - Düzen - Ütopya Karışıklığı, yani düzen yoktur. Düzen ise, bir takım kural ve ilkelere uygun olarak kişilerarası ilişkiler ve kamusal yaşam yönünden türetilmiştir. Bir devletin olduğu yerde, belirli bir düzenden bahsedebiliriz. Ama devletin
olmadığı yerde, düzenden söz edilemez. Sadece anarşi ve kaos var. Devletin olmadığı yerde düzenin yerini kaos alacaktır. Nasıl ki polis ya da ışık olmayan bir kavşakta trafik beni kör ediyor, devletin olmadığı bir yerde kaos olacak. Bu nedenle, en kötü devlet vatansızlık daha iyidir. Denilen. Toplumun olduğu her yerde bir
düzen gözlenir. Çünkü insanlar düzen olmadan yaşayamaz. Sipariş, insanların belirli kurallar kümesi yle güvende olmalarını sağlar. Bu şekilde, insanlar ihtiyaçlarını karıştırın ve kendilerini düzen yoluyla gerçek yapmak. Devletin yaptırım yetkisinin olmadığı veya doğru şekilde uygulanmadığı toplumlarda karışıklık ING'dir.
Bu durumda, herkes kendi kurallarını yönetir. Sonuç olarak, bir çatışma olacak. Karışıklık istenmeyen bir durum anlamına gelir. Devlet, çatışan çıkarlar veya güçler arasında düzenleyici bir organ görevi görür. Devlet olmadan, insanlar vicdanlarıyla düzeni sağlayamazlar. Karışıklık hakim veya mevcut sipariş memnun
İnsanlar toplumlarında mükemmel düzeni aramaya girdiler. Ütopya bu nedenle siyaset felsefesinin temalarından biridir. Gerçek olmayan ve çok fazla uygulama şansı olmayan ve ne olacağını belirleyen bu ideal projelere ütopya denir. Filozofların kendilerine uygun olarak geliştirdikleri hayali ve mükemmel tasarlanmış ideal
bir toplum ya da yönetim biçimini ifade eder. İdeal arama planı, filozoflar tarafından tasarlanmış mükemmel bir düzendir çünkü geçerli sıralamadan farklı olacak şekilde tasarlanmıştır. Yanlış gördüğü emri değiştirmek istiyorum. Siyaset felsefesinde filozoflar, insanların mutluluğa ulaşabilecekleri mükemmel düzeni
aramışlardır. Bu arayışlar düşünce tarihinde iki karşıt görüşe yol açmıştır: mükemmel düzenin insanın doğal doğasına ve devletin insan doğasına aykırı olduğu gerçeğine dayanmadığını iddia edenler. Mükemmel düzenin özgürlük, eşitlik, adalet gibi ilkelere dayanabileceğini savunanlar. İdeal SİPARİşİ REDDEDİlMESİ:
Protagoras'ın sorusuna yanıt olarak şöyle dedi: Her insanın isteği ve amacı farklıdır. Bu nedenle, insanları mutlu edebilen devlet sisteminin özellikleri de farklı olacaktır. Bu yüzden herkesi mutlu edecek ve herkesin kabul edebileceği mükemmel bir düzen yoktur. Doğal düzen ve doğal yaşam daha değerlidir ve kamu
düzenini aşar. Kamu yaşamında sayıca fazla olan güçsüz insanlar, kendilerini savunmak için bir araya geldiler ve doğal hukuka aykırı yasalar yaptılar. Bu doğal yaşama aykırıdır ve doğru değildir. Çünkü bu, güçsüzlerin güçlüye karşı bir çeşit şiddeti olduğu anlamına gelir. İdeal düzen olamaz, çünkü ideal düzen kendi
doğasıdır ve bu ideal düzen doğada kalır. Gorgias'a sordular, o da dedi ki, Kimsenin kabul edebileceği bir düzen olamaz. Çünkü devlet insan özgürlüğünü kısıtlar. İnsan doğasına aykırı. Bu bakımdan kamu düzenini ve devleti ortadan kaldırmak önemlidir. Trasymacos'a (Tirazimakos) sordular ve dediler ki: Adalet ve erdem
gibi kavramlar önemli değildir. Onlar sadece insanları aldatmak için yaratılırlar. Bu nedenle, adaletin olmadığı yerde, ideal düzenden söz edilemez. Her güç insanın doğasına aykırıdır. Güce dayalı tüm kurumlar insan özgürlüğünü kısıtlar. Bu yüzden bunu sınırlayan tüm insanlar. kurum ve planlar kötü olmalı ve yok
edilmelidir. Çünkü her türlü güç bireyi yok eder ve bu yüzden bütün kötülükler ortaya çıkar. Bu grubun en önemli temsilcisi Alman düşünür Nietzsche'dir. Ona göre, her güç insan doğasına aykırıdır. İnsan doğasına uygun olarak; güçlü, korkusuz ve acımasız ol. Devlet doğallığını ve yaratıcılığını yok eder, kişiye baskı
koyar. Bu nedenle, otoriteye dayalı bir düzen ideal bir düzen olamaz. Bunu tehlikeli görüyor, evrensel bir kültür olmadığını söylüyorlarmı. Anarşistler, insanlara yönelik tüm kısıtlamalar ve zorlamalar kaldırılmalı, müsadere ve vatansız düzen kurulmalıdır. Dedi ki: İnsanlar devlet olmadan daha adil ve mutlu
yaşayabileceklerini söyleyerek devlete karşı çıkıyorlar. Bu grubun en önemli temsilcileri Stirner ve Bakunin'dir. Tabii ki, mükemmel düzeni savunanlar vardı, ve onlar liberaller, sosyalistler ve sosyal avukatlar olarak adlandırılıyorlardı. İdeal düzenin özgürlüğe dayanabileceğini kabul eden liberaller; İdeal siyasi düzen
özgürlüğe dayanmalıdır. Çünkü, insan özgürlüğü sayesinde, kendini yapar ve yaratıcı olur. Birey mümkün olduğunca siyasette (düşüncelerde, ifadede), dini inançta (inançta) ve tasarruf tedbirlerinde (girişimde) özgür olmalıdır. Ekonomik liberalizm, hükümetin ekonomik hayata müdahalesinin minimumda tutulması
gerektiğini savunuyor. A. Smith kısaca şunu ifade etti: Bırak alım onlar, geçsinler. A. Smith ve J. S. Mill'e göre, insanlar özgür girişim ve kar güdüsüyle refah arttıkça toplum gelişir ve zenginlik artar. Böylece, tüm toplumun refah ve mutluluk elde edilir, mükemmel düzen elde edilir. Öte yandan siyasal liberalizm, devlet
güçlerinin her anlamda sınırlandırılmış olması gerektiğini savunuyor. Menajeri Locke. Bugünün örneği Amerika' dır. Sosyalistler, eşitliğe dayalı olarak, liberallerin açıklamalarına karşı çıktılar ve şöyle dediler: Ekonomide liberalizm uygulaması kapitalizmin yarattığı gelir dağılımının adaletsizliğidir, zenginler daha zengin,
fakirler daha fakirdir. Sınıfsız, eşit, ideal bir toplumsal düzen yaratmak için özel mülkiyeti ortadan kaldırmanın ve üretim araçlarını devlet tekelinde toplamanın gerekli olduğunu savunuyoruz. Böylece, sermayetemsil eden işveren iş ve işi temsil eden işçi sınıfı arasındaki gelir dağılımının adaletsizliği ortadan kaldırılacak ve
tüm insanların eşitliğine dayalı mükemmel bir sınıfsız sosyal düzen kurulacaktır. Dediler ki. Bu düşünürler St. Simon, Karl Marx ve Robert Owen. Bugünkü örnek Çin Halk Cumhuriyeti'dir. Özgürlüğü ve eşitliği kendi lerinde etkisiz gören insanlar var. Onlara söylenebilir: sosyal avukatlar adalete dayalı ve şöyle dedi: Adalet
temel bir ilke olarak birlikte hem özgürlük ve eşitlik kabulüdür. Çünkü ne özgürlük ne de eşitlik kendi içinde toplumu mükemmel bir düzene sokmuştur. Bu nedenle özgürlük ve eşitliği sağlamak ve mükemmel düzeni sağlamak için başka bir temele ihtiyaç vardır. Adalet temelidir. Kanun devletin temeli olmalıdır. Emir
yasalara uygun olarak yapılmalıdır. Bu sırada özgürlük, kişinin çalışma, düşünme ve yaratma özgürlüğüdür. Eşitlik, diğer taraftan, herkesin kanun önünde aynı haklara sahip olmasıdır. Adalet herkese hak ettiklerini vermektir. Bunlar Edward Bernstein ve John Rawls. Bugünün örneği Türkiye Cumhuriyeti'dir. Burada
anlıyoruz: 1. Mükemmel bir kamu düzeni oluşturulabilir mi? Bazı insanlar soruna evet yanıtını verdi, bazıları da hayır dedi. 2. Mükemmel bir kamu düzeni olamaz diyenler: sofistler, nihilistler ve anarşistler. 3. Toplumun ideal düzeninin olabilir diyenler: özgürlüğe dayalı liberaller, eşitliğe dayalı sosyalistler ve hem özgürlük
hem de eşitliğe dayalı sosyal avukatlar. Yazar: Javer Aranchoğlu Aranchoğlu
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