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ÖNs6Z 

", .. nasıl oluyor da insanlar sahip olduklanndan daha fazla
sım hak etmediklerine inandı.rılabiliyor ve birilerinin başkalan
nın emegi azerinde tasarruf yetkisi olabilecegi düşüncesini 
onaylayabiliyorlar? 'Erken yat, erken kalk' Jdeolojisiyle yaşam
larını programlayıp, özgürce davrandıklarını düşünüp, hep 
kendilerinden beklendigi gibi yaşıyorlar? Gelecek ütopyalan
nın bile parsellenip parsellenip satıldıgı bir dünya pazarının 
müşterisi olabiliyorlar. Kısacası pembe rüyalar piyasası nasıl 
kuruluyor? Acaba inandıgımız şeylere neden inanıyor, inanma
ya neden olan argümanlar haklandaki inanışlarımıza neden 
.inanıyoruz? .. 

Elinizdeki kitabın yazan Ufuk Uras araşunnasında işte bu 
ve benzeri soruJarın yanıtlarını arıyor. Bu sorulann sorulması
nın dogrudan hayatın sorgulanması anlamına geldigi ortada; sa
dece bunları sormak bile yaşamda, kafalarımızın içinde ve ruh
larımızda şok dalgalan yaratmak aynı zamanda; dolayısıyla da, 
beyiniere akıulıp orada taşiaşmış çimentolan, yaşamı donduran 
betonarme kalıplan ve ilişldleri buzlaşu�an mennerieri çatlaup 
kıran işlevleri var bu sorulan sormanın. Özgür düşünce ve gide
rek de bilim, kanielen çiçekleri gibi çatlaklanlan gün yüzüne çı
kabilmekte, gökyüzüne yükselip dünyayı aydınlatabilrnekte ... 

Kitapta Ufuk Uras, sadece -sorulan sormakta kalmıyor, on
lara yanıtlar da anyor!.. Tanımlıy()r ... Sistemleştiriyor ilişki ve 
baglanulan kuruyor ... Tarihsel gelişimin köklerine iniyor ... Ve 
çelişkileri sergiliyor .. . 

Yazar, tuzaktarla dolu bir alandaki bu zorlu bilimsel yürüyü
şünde elinde saglaın bir pusulayla ilerliyor, çözümlemelerinde 
maddi süreçleroen, yani hayann gerçeklerinden kopmadan, 
maddeci yöntemin kılavuz].ugunda yol alıyor ve işte ancak o za
man ideolojinin göstermedigini görüyor, egemenligin ve sınıf 
iktidannın temeline inebiliyor. Yanıtlanyla da, çatlaklar açtılı 
egemenlik sistemlerinde, bu kez,· büyük patlamalarla yanklar, 
gedikler ortaya çıkanyor. 

9 



Biliyoruz ki, yalanlar, yasaklar ve yanılsamalar imparator
luklannın kaleleri ancak böyle fe$edilebiliyor; bilimin degiştir
meye yönelik özü de burada ortaya çıkıyor ... 

• • • 

Marx ve Engels 'in "Alman İdeolojisi"ndeki, "her dönem
de egemen sınınann düşüncelerinin egemen oldugu" sapta
ması, kuşkusuz ideoloji konusundaki bilimsel ve politik çözüm
lemelerin çıkış noktası olma durumunda. Bu, aynı zamanda, 
sorunun başlangıcını da oluştunnakta. 

Jdeoloji konusunda görüntünün ardındaki gerçege ulaşmaya 
çabalamak, aynı zamanda, bizzat hayatın kendisi ile hesaplaş
mak, yaşamın 'ters' gerçeklerine karşı boguşmak, insan beyni-. 
nin özgürleşmesi ve dolayısıyla da insanoglunun kurtuluşu için 
ugraş vermek; ve bu yolda yöntemi aramaya başlamak aynı za
manda. Yani, politikayla, özellikle de ezilen sınıflann, giderek 
de işiçi sınıfının mücadelesiyle yakından ilintili bir süreci açı
yor icleoloji konusunda ki araşunnalar, bilimsel uAfaşlar. 

Bu nokta da maddeci düşüncenin iki temel önennesi özellik
le önemli. Bunlardan biri, maddi süreç ve ilişkilerin düşünce
ye dönüşmesi ile ilgili "Alman İdeolojisi"nde bu, "maddi üre
timin araçlarına sahip olan sınıfın, aynı zamanda, mental 
üretim üzerinde kontrol sahibi olması" biçiminde fonnülleşti
riliyor. 

İşte "Ne Yapmah"da da Lenin buradan hareketle "işçi sınıfı 
hareketinin kendiiilinden gelişmesinin onu burjuva ideolo
jisine tabi yapacagı" tezini oluşturuyordu. "İşçi sınıfına bilin
cin dışardan götürülmesi" ve "öncü parti" kavramlannın böy
lesi çözümlemelerden kaynaklandı� biliniyor. İdeolojinin bu 
temel gerçeginin bugün ne denli önemli oldugu onada. Kitabını 
da güncelleştiren ve öneminin acilligini daha da arttıran bu ol
guyu yazar da şöyle saptıyor ilk saurlannda: "1950'1i yıllarda 
ideolojilerin zayıflayıp iflas ettili ve pragmatizmin önplana 
çıktıgı düşüncesi pek yaygındı. Bundan 30 yıl sonra yeniden 
benzer rüzgarların esmesi, siyaset bilimi açısından bütün bu 
sürecin aslında nelerin rasyonelleştirilmesi oldugu üzerinde 
teorik bir analizi ve zihinsel bir sterilizesyonu gerekli kılı-
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yor. Kapitalizmin mahir sözcülerine, burjuva dünyasının 
efsane ve hipnotizmalarma karşı, var olan egemen söylem 
dışında özerk düşünce üretebilmekte, zor ama eerekli. Libe
ral ideolojinin deformasyonları, 'ideoloji' analizinin-önemi
ni artırıyor." 

Böylece bir (politik ve bilimsel) gerçek de bir· kez daha 
önem kazanarak ortaya çıkıyor. Günümüz koşullannda Le
nin'in "bilinç taşıma" diye kısaca ifade edilen "ideolojik mü
cadele" ve "işçi sınıfman bagımsız ideolojik araçlarla mücreh
hez kılınması" düşüncesinin tekrar gündeme abruntısı ve 
"yükselen degerler"in <myargılanndan uzak biçimde yeniden 
degerıendirilmesi, gerekli oluyor. 

Buna koşut olarak, Marksizm-Leninizm'de Yazar'ın da de
gindigi "işçi sınıfının ideolojisiyle bilimin örtüştügü" tezleri 
de tartışma gündemindeki yerlerini koruyorlar. Bu konulardaki 
görüş aynlıklanmız ne olursa olsun, bana göre, Ufuk Uras 
güncel tartışmalara ciddi bir öz, yaşamsal bir boyut ve anlamlı 
bir derinlik getiriyor bu kitabının baskısıyla. En önemlisi de, 
saptınlan gündemin ana maddelerini bizlere yeniden hatırlatı
yor. 

Bu baglarnda ikinci olarak Marx'ın "bilincin kaynagı de
neyimdir" önemıesi üzerinde dunnak gerekmektedir. Bu du
rumda, burjuva ideolojisinin, emekçilerin gündelik yaşamdaki 
tecrübelerinden kaynaklanarak egemen olmasının mekanizma
lan tarbşmalıdır. 

Gerçekten de, burjuva toplumdaki "sosyalizasyon" süreçle
rinin ve bilinçleri çaıpıuna mekanizmalannın yamsıra, esas ola
rak, başat düşünce yaşam deneyimleriyle olan baglantısı saye
sinde kafalardaki egemenligi kurabilmektedir. Hayatın günlük 
seyrini fikirlere tercüme edilmesinde ideolojik yanılsamalan 
bulmak mümkün. Kapital'in XIX. bölümünde ücretiere ilişkin 
olarak yaptıgı çözümlemede Marx bu olguyu ortaya koymakta
dır. 

Sömürüyü gizlemek amacıyla, burjuvazi ücreti emegin fiyatı 
olarak gösterir. Bu yanılsamanın temel mekanizmaş,ı, Ucretin i,
çiye belirli bir süre çalışmadan sonra verilmesidir. Ucretin iş bı-
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timinde ya da üretilen parça başı verilmesi, onun emegin bir 
karşılı� olarak sunulmasını mümkün kılar. Böylece de, işçinin 
emeginin karşılı�nın tamamının, ya çalışugı sürenin ya da üret
tigi metanın karşılıgı olarak ödendigi yanılsaması ortaya çıkar. 
Anı degerin saklanınası dışında, bu, "yapılan işin karşıligında 
hakça ücret" anlayışını yaratarak egemeniere hizmet eden bir 
dünya görüşünün, bir ideolojik yanılsamanın, bilinç çarpılması
nın hakimiyet kurmasını saglar. Böylece de, işçinin kafasında 
sömürüyü yadsıyan burjuva ideolojisi sanki gerçek yaşam dene
yimini birebir yansınyormuş gibi bir durum oluşur. Bu sömürü
yü gizleme olgusu, bu ideolojik yanılsamalar yaratma yetenegi, 
kapitalizmi öteki tüm sınıflı toplumlardan ayırdıgı gibi, ideoloji 
konusunun sömürüden kurtulma mUcadelesi açısından yaşamsal 
önemini gösterir. 

Konunun bu boyiıtunun emek yandaşlannın gündemine sok
tu#lJ sorunsal ise, bu kez, "öncü"nün burjuva ideolojisinden et
kilenmesi ya da bir başka ifadeyle, "ideolojik kopuş"un güçlü
gü ve önemidir. 

Umuyorum ki, bu önemli çalışmanın ortaya koydugu gerçek
ler ve sorunlar yeterince taıtışılır. Böylece de, 12 Eylül'den son
ra üniversitelerden ve akademik yaşamdan silinmek istenen ko
nulann ve yöntemlerin yeniden gündeme sokulması sadece 
kimi araşnrmacılann bireysel ugraşı olmaktan çıkar. Yeni Dün
ya Düzeni alda�acasınun yogun ideolojik saldınlanna maruz 
kaldıgtmız bugünlerde Ufuk Uras'ın bu çalışpıasının basılması, 
"tarihin sonu"nun gelmedigini ve bilimin YOK'e kurban veril
meyecegini g�stemıesi açısından gerçekten umut vericidir. 

Haluk Gerger 
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1 

GiRiŞ 

"Eler kavram[(J varlık arasında indir
genmez bir gerilim varsa, hiçbir öner
me kusursuz bilgi iddiasında buluna-
maz." 
Max Horkheimer, Critica! Theory, s. 27 

Bir metnin hangi uluslararası konjonktürdel hangi atmosfer 
solunarak kaleme alındıgt önemli olabilir. Özellikle sosyal bl
limlerle ilgilenenler kaçınılmaz olarak içinde bulunduklan sosyal 
dokunun deAerlerinin dogrudan ve dolaylı etkisi alundadırlar. 

Sosyalist bloktaki siyasi ve iktisadi çözülmeyle birlikte, ka
pitalizmin tek bir dünya pazanna dayalı hakimiyeti perçinlendi. 
Üstelik ellili yılların "soguk savaş" ortamından farldı olarak 
ama yeniden, yeni-sag ya da neo-liberalism gündemi belirliyor, 
refah toplumu sonrası kapitalizmin düzenleme (regulation) im
tiyazmı ve rantım elinde tutuyor. Devrimci proje pastarize edil
di, süpennarlcet tarzı toplum modeli revaçta aıtık. Bugünün do
gu avrupası da anık bir "puzzle"ı, andınyor. Resmin parçalan 
birleştiginde ortaya ne çıkar kestinnek güç, üstelik b� oyumin 
hazır bir şeması da mevcut delil. 
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950'li yıllarda özellilde ABD'deki akademik çevrelerde ideo
lojiielin zayıflayıp, iflas ettigi ve pragmatizmin önplana çıktıgı 
düşüncesi pek yaygındı.ı Refah toplumunun sagladıgı sosyal 
optimism (çelişkilerin sonu: İdeolojilerin sonu) tezinin entellek
tüel bir rasyonelleştirilmesini kolaylaştırdı. Yeni-sagın, bundan 
otuz yıl sonra yeniden benzer rüzgarlan estinnesi ve alternatif
sizlik atfettigi bir projeyi uygulamaya koyması ve kamuoyu 
oluştunna çabası, ideoloji kavramı ·uzerinde teorik bir analizi ve 
ideolojik kirlenmeye karşı zihinsel bir sterilizasyonu gereldi kı
lıyor. 

Üstelik artık refah devletinin kazanımlan da tehlikede. Bu
na ragmen günümüzün çagdaş tannsı yine de piyasa. Başına 
farklı bir sıfat konularak, sosyalist piyasalardan ve sosyal de
mokrat kemer sıkma politikalanndan bahsedilebiliyor. Burjuva
zi kavramlanyla, entellektüel piyasada monopolleşti. lCapitaliz
min mahir sözcülerine, buıjuva dünyasının efsane ve 
hipnotizmalanna karşı, var olan buıjuva egemen söylem dışında 
özerk düşünce üıiitebilmek zor ama gerekli. Var olan dünyayı 
tek ve yegane dünya olarak sunmaya hizmet eden buıjuva ideo
lojisinin defonnasyonlan, görecegiz ki ideoloji düzleminde de 
ortaya çıkıyor ve bu yüzden teorik bir tahlilin önemi ortada. Ya
iarlık ve otorite arasındaki etimolojik uyum, İngilizcede oldugu 
gibi Türkçede yok. (author- authority) Yine de "piyasa faşizmi" 
(Samuelson)nin hegemonik otoritesini kınnanın yolu yazmak
tan geçiyor. Devlete (1. cumhuriyet) ve müteşebbis sınıfa (Il. 
cumhuriyet) akıl veren/danışmanlık yapan, aydın tipiyle sınırlı 
degil neyseki elimizdeki seçenekler. Dinin, sennayenin ve dev
letin otoritesine endekslenerek aydın kalabilmek mümkün mü? 

Herhangi bir "X"in ne oldugu kadar, nasıl kuroldugu da 
önem taşır. İdeoloji yi de kavramsallaşbnrken belli bir belimie
me ve sınıflandınnadan, açıklayıcı bir teoriye geçmek gerekir. 
İdeoloji kavramının birbirleriyle nüanslan bulunan degişik ta
mmlamalan yapılabilir. Meyda� Larousse ideolojiyi "insanların 
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içinde yaşadıklan dünya, bu dünyada sürdürdükleri i�ler, do
gayla toplumla ve öteki insanlarla ilişkilerini ele alışlan" şek
linde tanımlayıp, ideolojiye insanlan toplum düzenine en iyi bi
çimde yerleştinnek görevini veriyor. ı 

Britannica'daysa ideoloji, hem teorik hem de pratik unsurla
no önem t�ıdıgı, sosyal ve politik felsefe fonnu olarak tanım
lanıp, bu düşünce sistemine dünyayı hem açıklama hem de de
giştinne misyonu veriliyor. 3 

Edward Shils ise ideolojiyi insanın dünyaya entellektilel bir 
dilzen vemıe ihtiyacının bir ürünü olarak degerlendirirken, bir 
tür inanç sistemi olarak görüyor.4 Adomo'da ise ideoloji, bir de
gerler, görüşler bütünü olarak, insanı ve toplumu anlama biçi
midir. s Kısacası çogu tanımlamanın birbirine tercüme edilebi
lirligi söz konusu. İdeoloji, insanın dogrudan kendi 
etkinlikleriyle ilgilidir. İnsanlar, ideolojiler yoluyla yaşamda al
dıklan yerleriyle, gerçek ilişkilerini degil, bu ilişkiyi görüş bi
çimlerini dile getirirler. Böylece ideoloji, kişilerin kendi "dün
ya"lanyla olan ilişkilerini simgelemektedir. İdeoloji güncel 
ili�kileri belirleyen imgesel bir ilişkidir. 

İdeolojinin temel işlevlerinden birinin ters görtıntil üretmek 
oldugunu düşünen Ricoeur, kendisi ideolojik olmadan ideoloji 
kuramı üretmek mümkün mü gibi paradoksal sorunun da varlı
gına işaret eder.6 Yoldan �agı koşarken "Benim bir cevabım 
var, sorusu olan var mı?" diye bagıran ideolog 1 müminin sahte 
imtiyazına da sahip olmadıgımıza göre, teorik filtrelerimizi iyi 
tanımlamamız ve her bilgiyi bu süzgeçten geçimıemiz gereki
yor. Yazdıklarımızın hem nesnel bir karşılıgı bulunmalı, hem 
de kendi içinde tutarlılık göstemıeli. 

Bazı sorulardan yola çıkmak gerek diye düşündüm: Acaba 
zihnimizdeki imge, kurunnı ve idoller nasıl kuruluyor ve bunla
nn dönüşme, belki de silinmesi hangi süreçlerden geçiyor? 
Çevreden gelen sinyalleri, nasıl alıp, okuyup, yanıtlıyor ve yo
rumluyoruz? Anlam üretirk.en diakronik. simge alanlan arasın-
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daki gerilimi hangi biçimler içinde çözüyonız? Zihnimize giren 
bilgilere (A), zihnimizden çıkan bilgilere de (B) dedigimizde, 
beyin denen kara kutuda üç hal söz konusu oluyor: B-A: O, B
A<O, B-A>O. Farlan sıfır olması alınan bilginin aynen aktanldı
�m. farlan sıfirdan küçük olması ise unutma, eleme gibi çeşitli 
nedenlerle, alınan bilginin tümüyle bile aktanlmasının söz ko
nusu olmadı#Jru gösteriyor. Farlan sıfirdan büyük olması ise, bu 
bilginin zihinde yeniden üretilerek, ham halinden dönüştürüle
reke, sentetik bir biçimde sunuldugu anlamına geliyor. Üstelik 
bu bilgi akışı zaman içinde de kendi içinde de�şim gösterebil
di� gibi, zihni ölçütler de farldılaşabiliyor. 

Sonuç olarak bu verili bilgi a�nın ışınlan insanlan sahip ol
duklanndan daha fazlasının hak etmediklerine inandırabiliyor, 
birilerinin başkalannın emegi üzerinde tasarruf yetkisi olabile
cegi düşüncesini onaylatabiliyor. İnsanların "erken yat, erken 
kalk" ideolojisiyle yaşamları programlanıyor, özgür d�vrandık
lanru düşünüp, hep kendilerinden beklendigi gibi yaşayabiliyor
lar. Gelecek ütopyalannın bile parsellenip parsellerup satıldıgı 
bir dünya pazannın müşterisi olabiliyorlar. Kısacası, pembe ıil
yalar piyasası nasıl kuruluyor? Acaba inandıgımız şeylere ne
den inanıyor, inanınama neden olan argümanlar hakkındaki ina
nışlanmıza neden inanıyoruz? Yaşamın başka bir şekilde deAil 
de böyle düzenlenmesine gösterilen nza bir yana, bir ontolojik 
sorun olarak da insanlar ölarne nasıl nza gösteriyorlar? Din ku
rumu ve pratikleri de bir bakıma ölüme nza göstenne girişimle
ri, mürninler de "tann"nın dalkavukları degil mi? Bir yanda va
roluşa ait duyulan tedirginlik, bir yandan da diyelim, patates 
fiyatlannın anışı karşısıhda duyulan tedirginlik ya da aymazlık; 
arada aşılmaz duvarlar mı var'! 

19. yy filozoflarının varolan yaJdaşık bUtan bilgiyi temellük 
eden total tasanınlar dönemi artık geride kaldı. Farklı alanlarda
ki bütün bilgiyi tüketen aydın tipi belki de Sattre'la birlikte tari
he kanşu. Bilimsel bilgi aruk bireysel olmayan, toplumsal bir 
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süreçte kollektif olarak. inşa ediliyor. Radyoyu1 arnpulu kim 
keşfetti sorusuna hemen bir isim bulmak mümkünken. sı..rn teıe.. 
vizyona geldi&inde bir isim vermek söz konusu de�il. Devasa 
ve kannaşık bir bilgi birikiminin sonunda onaya çıkan bir kol
lektif emelc ürünleriyle karşı karşıyayız artık. Farklı disiplinler 
arası bilgi alışverişi sosyal bilimler açısından da tayin edici 
öneme sahip. Bu çalışmamızda, bizim için de söz konusu olan, 
bazı yan alanlan zorunlu olarak parantez dışına bırakarak, anti
pozitivist bir ideoloji analizinin ipuçlannı yakalayabilmektir. 
tpuçlan 'diyorum, çünkü yapılan iş bir dedektif romanının dik
kat ve heyecanını gerektiriyor. Bilginin üretildigi merkezlerle, 
dedektif romanlannın ortaya çıkışının mekansal ve tarihsel ola
rak örtUşmesi, bu yüzden rasıann sayılamaz. 

Yaptı�tmtz çaltŞma birekol sorununu da gündeme getiriyor. 
Bu işi belirli protokoller içinde sürdürüyorsunuz. Baulı aydının 
"kutsal üçlü"sü kabul edilen, Marksizm, psikoanaliz ve dilbilim 
arasmdaki entellektüel alışveriş, herşeyin yeniden sorgulandıgı, 
teorik bir titremenin nesnesi olabilir. Amacımız bu üç disiplinin 
eklemlenmesini ve bu kıtalararası devasa trafigi kontrol etmeyi 
de gerektiriyor.7 Tarih, bilinçalu ve dile dışandan, bu alaniann 
sagladıgı bilgiyle, ama bu bilgilere ragmen, metaforik bir dille 
ifade edecek olursak, jakoben bir bilinçle ya da bilincin jakobe
nizmiyle yaklaşm ak gerekiyor. 
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ll. 

MADDECI BiR iDEOLOdi 
KURAMI VAR Ml? 

A. Metodolojik Arkaplan. 

,;Temelinden degişen birşey var. Bu
rası açık. Ama degişen ne? Ilkin on
lar, etkin roller oynayabilmek için her 
biri tarihin çifçileri olmak istediler. 
Hiç kimse tarihin "gabresi" olmak is
temedi. Ama gübrelenmeyen toprak 
işlenebilir mi? Çifçi de gübre de ge
reklidir bu yüzden. Soyut düzeyde bu
nu hepsi kabul ediyordu. Ama ya uy
gulamada? ... Şimdi durum degişti, 
çünkü kendilerini '1elsefi" olarak 
"gabre" yerine koyan ve öyle olmaları 
gerektigini bilenler var." 
A. Gramsci, Prison Notebooks, s. 
XCIII. 

Edindigirniz bilgileri belli bir tasnifle saglıyoruz. Geçertiyi 
geçersizden, dogtuyu yanlıştan, bilimseli bilim dışından ayıra
cak ölçüler tespit ediyor ve bu çerçevede bize ulaşan bilgi 
bom bardırnaruru bir elekten geçirip, geçeriiyi geçersizden ayın
yoruz. Günlük yaşannda şahsa göre degişebilen bu kriterler bi
lim düzleminde genelleşrnek zorunda. 

Jacques Monod'dan beri biliyoruz· ki bilimsel yöntemin te
meli, doganın nesnelligi postiliasında yatmaktadır Bu, nesnele
re ilahi ya da dünyevi ama�lar atfederek dogru bilgiye vantabt
teceginin kategorik olarak reddine dayanır.l 
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Diyelim, yagmur damlasımn yere düşmek gibi, suya ablan 
yagın yukanya çıkmak gibi bir amacı yoktur. _Nesnelere amaç
lılık atfeden bilim dışı düşüneeye karsın, bilimsel düşünce, nes
nelerin ya d�tim ve yeniden üretim yasataoru 
ortaya koymaya çalışır. Bilim adam16iliiki,msanmifzi Olifu
gu ıÇin, gozu ouliind'qiı için, yer ve görür, hurafeye dayanan 
sanır ki, yememiz için apız, gömıemiz için gözümüz vardır. 

Yabaml topluluklanlan beri insanlar düşünürlc.en simgeler 
kullanırlar. Kabilenin büyücüsü, düşmanın benzeri makete iAne
ler sokarlc.en, gerçek bir acı yaratabilecegini düşünür. Bize ko
mik gelebilecek böylesi bir simgeleştirmeyi, aslında insanlar 
sevgililerinin fotoArafint öperlc.en ·tekrar etmektedirler, ya da mi
tinglerde insaniann kuklalan ateşe verilirlc.en de aym durum söz 
konusudur. Yabanıl topluluklaıda bu birebir ilişkiyken, bugün 
için, tümdengelirnci bir yaklaşımdan ·bahsedebiliyoruz. 

Olabilecek herşeyi açıklayabilen bir metod, aslında hiç bir 
şeyi açıklayamıyor. Ömegin Freudcu bir yaklaşımla, hem ben
merlc.ezci bir tutumu, hem de başkalan için kendini feda eden 
özgeci bir yaklaşımı birlikte açıklamak mümkündtir, Freudcu 
tezi yanlışlayabilecek bir eleman ortaya konmamışur.2 Bilizinin 
mutlak olmaması, ideolojilerin muhtemelen her lalll2" var ola
cagnn-gCSSrenyor� 
.._ ·'Metnoaı; sözcü�nün karşılıgı olan, "yöntem"in bir amaca 
ulaşmak için izlenen yol, "metodoloji"nin ise bu yollann ince
lenmesi anlamına gelmesi, terimierde sık sık yapılan karişıldıgı 
önlüyor. Kavramlan biibirinin yerine kullandıgımız taktirde gi
derek kendimizi bilgi felsefesinin girift meseleleri içinde bula
biliyoruz. 

Bir süreci analiz ederlc.en var olan teorik paradigınadan yola 
çıkıyoruz. Diyelim sanayide kapasite kullanım oranlarının dü
şük oldugu bir durumda, ücret arbşlannın enflasyona neden ol
mayacagım açıklamak için, makro iktisadın belli teorik vaazla
nm bilmek gerekiyor. Genel olarak kullandıgımız 'paradigına' 
ve kavramsal şemamn tutsaldanyız. Teorik arkaplandaki sürek-
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lilik nedeniyle, kanaatlerimizdeki kesintilerin bilincinde olup, 
rasyonel bir eleştiriye tabi tunnamız pek kolay ol.muyor.3 

Bilimsel açıklama, büyük ölçüde, karmaşıklıktan yalınlı!ta 
ulaşmaktan çok, daha az anlaşılır bir kannaşıklı!tın yerini daha 
anlaşılır bir kannaşıklıga bırakınasıdır.4 Bu yüzden genelin bil
gisinin kurulması anahtar bir sorun. Bir öbegin içerisinde ele 
alınmadan tikel kendi başına kavranmıyor. Zaten eger tikelin 
bilgisi bilim olsaydı, muhasebeci ya da gazeteci ile bilim ada
mı 1 kadını arasındaki ayırım da belirsizleşirdi. Bu doga bilim
ler için de, sosyal bilimler için de geçerli. Doga bilimlerinde 
bir olayı belirleyen kanDaşık etkenleri laboratuvar koşullannda 
teker teker tecrit ederek etkilerini ölçebiliyor ve süreçleri yineli
yebiliyoruz. Ömegin, bir kuşu bir fanusa koyarak ve canlılar 
için elzem olan oksijeni azaltarak, sonuçları gözlemlernemiz 
mümkOn. Ve yine bu yüzden hükümetin düşmesi ile bardagın 
düşmesi aynı Şey degil. 

Sosyal bilimlerde böyle bir imkan olmaması nedeniyle� 
boratuvarıo verini kurdumm uz modeller; tecrit etmenin veri ni . . �oyutlama düzeyle��Y�· .Enflasyon% 5, nüfus amş

.
oranı 

0.5 oldugu varsayımıy a, ogrudan gözlemler yapma imkanı
mız yok. 

I?.gaa bi��n�� �ir �and · neden yaraularak onun 
SOJm..�_l!!l_KQ.ılemiemek roe neden-
sellik ilişkisi tersine, gözlenen sonuçlardan, bu sonuca e eden· 
seoeoıemı - arantm{Sr�inde tecellleider. Aslında, pekata sui
K:astçı bir bilim adamının;eyieminin sonuçlarını da, gözlemle
mesi mümkün. Üstelik kuracagunız modele açıklayıcılık atfe
den, zaman parametresini de yerleştionemiz gerekmektedir. 
Hem de fizik bilimlerinde kullanılan zamanın toplumbilimlerin
de de kullanılınasının yararugı handikapı göz önüne alarak. Öte 
yandan toplumda kısa dönemde degişmez kabul edilen para
metreler uzun dönemde degi�bilmektedir de. Kısacası genelge
çer bir toplumbilim modeli kurmada hala mesafe alınması gere
ken epeyi yol vardır. 
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Yapaca�mız çalışmada gerekli temalan toplamaya başlama
mız için önce belirli bir veriye karşı ilgimizin uyanması gereki
yor. Her bakış açısı bir tür seçme oldu� ya da seçmeyi gerek
tirdi� varsayımı altında, bu durumun arkaplanında her zaman 
öncelikle bir problemin olması gerekiyor. Başka türlü işe başla
mak mümkün de�l. Bu, dogabilimcisi için de böyle, toplumbi
limci için de. 

Soyuttan somuta yükselerek. düsünce somutu kendine mal 
ederek, onu zıhınde somut olarak yeniden jiretiyoı:. Somut, zi

liınoe soyut-belırlemelerden hareketle yeniden üretiliyor.s "Ye
niden üretim" kavramı burada önemli, zira yerine "üretim" kav
ramı konuldugtında, saf bir idealizme düşmek mümkün, çünkü 
böylelikle somut zihinsele indirgenmiş oluyor. 

Aslında gerçeklik algılanmış olandan da ibaret deltiL Birbiri
ne indirgenemeyen katmansal süreçlerden oluşan bir hiyerarşik 
bütün gerçeklik. Her katman alttaki başka bir katmanda yer alan 
süreçlerde oluşnırulur, fakat bir katman dilterine indirgenemez. 
Tıpkı organiltin inorganilte, ideolojinin sosyo-ekonomiye indir
genemeyen ve/ama ayniamayan bir manzume içinde bütünlük 
olU§turması gibi. Belki de bu yüzden Adomo, düşüncenin gü
cüyle gerçekligin bütününü yakalamaktan vazgeçme gereginden 
bahseder.6 Semavi bir metafizikten kurtulup, logocentric (man
ok merlcezli) bir metafızige yakalanma tehlikesi her 'zaman vardır. 

· Bilimin yöntemini hayatın yasalanyla özdeş kılma ya da ev
renin işleyiş ilkeleri ib düşüncentizin işleyiş ilkeleri arasındoı 
özdeşlik kurma, birebir tekabüliyet aramanın dilter bir deyişle 
"yansıma teorisi" içinde analiz yapmanın bizi pozitivist/ampirisı 
gelenelte geri götürmesi nedeniyle bu bahiste üzerinde durma
mız gerekiyor. 

Maddenin yasalan ile zihnin yasalan arasında kurulan öz
deşlik ile düşünce maddenin yansıması oluyor. Bu yaldaşımın 
tipik ve somut bir ömegini 1. Stalin'in "Diyalektik ve Tarihi 
Materyalizm" adlı çalışmasında bulabiliriz.7 Buna göre doltru 
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düşünmek için, evrenin işleyiş yasalanna göre düşünmek gerek
mektedir. Diyalektik nesnede içkindir. Nesnedeki bu bilgiyi 
dogru yansıtmak, bilginin tesisini saglar. Halbuki bilimin nes
nesini bilimin kendisi gibi ele almak ampirisizme yol açar. Te
orik nesne (öme}, gerçek ·nesne (Ome) aynmı, aşk ilişkisinde 
de geçerli, "o, artık benim içih öldü." dedigimizde, ölen gerçek 
özne degil. Zaten betimleme de açıklamanın gerekli ama yeter
siz bir şartıdır. Verili bir özne ile verili bir nesnenin özdeşli!ti 
varsayımında, bilgi nesnede içerilmiş durumdadır ve nesnedeki 
bu içkin (mündemiç 1 immenant) bilimsel özün nesneden soyut
lanarak çıkanlması için, iyi sırlarunış aynalam karşılık düşen zi
hinlere gereksinim vardır. 

Üstelik yansıma teorisi, insaniann zihinlerinde yansıması 
gereken gerçekligi görmelerini engelleyen, "egemen sımflar" 
gibi "kötü ajan " senaryoianna da zemin hazırlar. Diyelim geniş 
kesimlerin muhafazakar partiye oy vermesi, egemen sınıflar ta
rafından kandınlmalan ile açıklanabilir. Fesatçı ve komplocu 
senaryolar, sosyolojik açıklamalann yerini alır. 

Düsünce sistemini kendi dısında bir 2e ekli1te indirgeyerek, 
bir epı enomen", (gölge olgu) olarak kavramak yerine, bir ye-
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yecek her türlü teşebbüse karşı itiraz edilmelidir. Sosyal yaş�
mın zenginli� oluşturan faktörlerin zenginligini bir iki nedene 
irntirgeyerek yoksunaşnran monıstık vaıctasımlann ıtıban 2eçcli 

'ÇOk oldu zaten. Üstelik bilimsel çalışinada gerçekligin böylesi 
bir yansıtılması da söz konusu de�ldir. Tersine, ��ım;� 
g�likte 2örünmevenin ortava ·konması. gelenekşel k.av&M�
lann sürekli olarak sor&Waımıası aerekir. · 

Bilim insanım tilleeiye benzeten Freud, bilimin de bir lilleci 
gibi çamuroyla modeller yapuguu ve dunnadarı maketini düzel
ten sanatçı gibi çalıştıgtnı vurgular. 10 Sanatçı gibi, gördügü ya 
da tasarladıgJ nesneye benzetinceye dek eklemeler ve çıkarma
lar yapar bilim insanı ve Kafka ile Picasso'nun da söyledikleri 
gibi, en iyi eserleri henüz daha yapmamış olduklandır. 

Genel olarak bilimi, denetimli gözlem ve gözlem sonuçlan
na dayalı olan ve mantıksal düşünme yolundan giderek olgulan 
açıklama gücü taşıyan hipotezler (açıklayıcı genellemeler) bul
ma ve bunlan dogrulama metodu olarak tanımlamak mümkün. 
Nitekim Einstein da bilim. her türlü düzenden yoksun duyu ve
rileri (algılar) ile mantıksal olarak düzenli düşünce arasındaki 
uygunluk saglama çabası olarak degerlendiriliyor.11 

Bu yüzden metodik titizlik ve tutarlılık önem taşır çünkü çi
viye yandan vuracak olduktan sonra, çekice sanlmak hiçbir işe 
yaramaz. Bilim eger, birbirine herhangi bir metodla baglı, dog
nıluklan iddia edilen, bir takım önennenin meydana getirdigi 
bir bütünse, 12 farklı alanların, disiplinlerin teorik yaklaşımlan, 
bir araya gelebilir mi? Marxizm, dilbilim ve psikoanaliz birbiri
ne nasıl çevrilir? Farldı bilgi kanallannın bir havuza aktarılması 
mümkün mü? Şurası açık ki, bir teorik paradigma, başka bir dü
şünce sisteminin ögelerini ödünç alırken. bunlan kendi sistemi 
içinde·farldı bir düzeye yerleştirir. Bu düzeyler arası eklemleme 
ve kavramların aldıgı yeni içerikler, analizdeki titizligi daha da 
önemli kılar. Galileo boluşunu Platoncu terimlerle açıklamaya 
çalışmış, Lous Althusser büyük ölçüde S.Freud'dan yararları-
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mı�. öne sürülen yeni teorik paradigmalann kavramsal tenha
llgi nedeniyle zorunlu olarak geleneksel malzemeden yararla
nılması geregi, bilim tarihinde tam·ve radikal kopuşlan da önlü
yor. 13 Bilimsel etkinligin kökleşmiş koşullan var. Temel hiç de 
öyle igreti degil. 

DlPNOTLAR 
1 .  Jacgues Monod. Ralanti ve Zorunluluk, çev. Vehpi HacıkadıroAJ.u, An

kara, Dost yayınları. 1983, s.31 
2. Karl R. Poppeı, Tarlbsek:IIJtln Sefaleti, çev. Dr. Sabri Orman, lst�bul, 

İnsan yayınları, 1985, s. 1 99. 
3. Alex Callinicos, Marxlsm and Pbll0!10pby, çev. Tahsin Yücel. İstanbul. 

Hürriyet Vakfı yayınları, Kent basımevi, 1984, s. 264. 
4. Claude Uvi-Strauus, Yaban Düşünce, çev. Tahsin Ylk:el, lstanbul, Hürri

yet V alcfı yayınları, Kent basımevi, 1984, s. 264. 
S. Karl H. M�. Grundrlsse, çev. Sev an Nitanyan, İstanbul. Birikim yaym

lan. 1979, s. 169. 
6. Peter Jews, Logtes of Dlslntlgratlon, London, Verso, 1988, s. 15. 
7. Joseplı Stalin. Diyalektik ve Tarihi Materyallmı, çev. N. Sabuncu, An

kara, Bilim ve Sosyalizm yayınları. 1976, passim. 
8. Louis Althusser, Etienne Balibar, Reading Capital, London, New Left 

Books, 1979, s. 34. 
9. Max Horkhieimer, Akıl Tutulması, çev. Orhan Koçak, lstanbul, Metin ya

yınları, 1986, s. 75. 
10. Sigmımd Freud, PslkanaUz "Üzerine, Çev. Avni On� lstmbul. Say ya

yınlm, 1983, s.201 . 
1 1. Cemal Yıldmm, BUlm Felsefesi, Istanbul. Remzi yayınları, 1979, s. 15-

16 
12. Nusret Hızır, "Tabiat, Bilim ve Tarih" Atatürk Konferanslan, Ankara, 

Tıırk Tarih Kurumu Yayınları. 1964, s. 197-205. 
13. Murat Belge "Marksizm ve Yapısalcılık", Birikim, 28!29, lstanbul, 1977, 

1.20-25. 

25 



B. Genel Bir Degerlendirme 

"Çagımızdan iki yflzyıl önceydi. Nicea 
şehrinde bir Hipparkos, dünyanın gil
neşe olan uzaklıgını hesaplamıştı. O 
vakit de krallıklar vardı kurulup yıla
lan. O vakit de tanrı/ara tapıyor ve 
dinsizleri yakıyordu insanlar. Askerler 
ölüyordu, tunç sesleriyle çınlıyordu 
ortalık. Ve Hipparkos, yıldlzların ka
talogunu hazırlıyordu." 
llya Ehrenburg, Paris Düşerken, s: 
106 

K. Marx'ın iktisat teorisine eşdegerde bir siyaset teorisi kur
madıgi bilinir. 1 Yazdıgı metinlerde de bu konuda "sistematik" 
bir bütünle karşılaşmayız. 30'1ardaki ortodoksi ile birlikte zaten 
teorinin gelişmesi engellenmiş, Marx, marksizme tabi olup, bü
rokrasinin afyonu olmuştur. Genel hipotez, üretim tarzının siya
sal biçimler üzerindeki belirleyiciligi üzerine kurulur. Dogal 
.olarak toplum da kendiliginden varolan bir kategori degildir. 
Tarihe bakıp onu anlamak söz konusu olmadıgı için de kurul
ması gerekir. Tarihi maddeciligin konusunu birbiriyle baglantılı 
ama birbirinden farldı ekonomi, siyaset, ideoloji gibi yapılann 
bileşimierinden oluşan üretim tarzlan ve toplumsal fonnasyon
lar oluşturur. Bu bagintılı ama farldı bulunan yapılardan her bi
rinin ayn bir teorisi de kurulabilir. Siyaset, iktisat ve ideoloji te
orisi gibi. 

İdeoloji, siyaset biliminde uzun süre ihmal edilmiş, ideoloji
lerio tahlili, klasik siyasal bilimlerde "siyasal düşünce tarihi" 
içinde alınpuştır. Siyasal düşünce tarihinin özelligi ise siyasal 
düşünUrleri tek tek, ele alıp veya genel bir başlık altında birleş
tirip, fıkirlerin sistematigini ortaya koymak şeklindedir. Bu çer
çevede ddşünce tarihi daha ziyade betimleyici ve tarihselci ol
muştur. Aslında ideoloji analizi, siyaset biliminin de sınırlanm 
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aşmaktad1r. Günümüz sosyal bilimler düzeyi geçmişten gelen 
smırlann aşılmasmın da tarihidir. 2 

· 

Insaniann toplumsal yaşam içinde degiştirdilderi nesneye 
göre saptayacagım1z üç ayn faaliyet alanı var. Bunlar genel ola
rak ekonomik, politik ve ideolojik düzeyler. İdeolojik düzeyin 
kendi tarih, zaman ve temposu bulunuyor. "Bölgesel teori
ler'den ya da "alan teori"lerind�n tek bir ideolojik güç ya da 
pratigin araşurılmasmı anlanz. Fakat esas sorun degişik güç ve 
pratik alanlannın ilişkilerini anlamak, ve ideolojinin yaşayan 
ag1m kurmakur. Bir yandan da söz konusu olan, masaldaki 
"Ama imparatOrun elbisesi yok." diyen çocugun işlevini yerine 
getirmektir. 

Habermas, gerçekligin üç veebesinden bahseder: Dış doga, 
iç doga ve toplum. Bunlar gerçekligin nesnel, öznel ve öznele
rarasi boyutlanna karş1llk düşer. Ve bunlar birbirine indirgene
mezler ama, degişik biçimlerde birbirine balbdular. Nitekim, 
söz konusu olan da bu bagı ortaya koymakur. 3· 

Nicos Poulantzas ideolojiyi "belirgin nesnel bir düzey, göre
ce olarak bütünlügü bulunan temsil, de ger ve inançlar kümesi "4 
olarak tanımlıyor. Başlarda verdigirniz ansiklopedik tammlama
lar ise 1950'lerden sonra yer almaya başliyor. 

İdeolojiler bize tutarli tasan paketleri sunarken, neyin iyi ne
yin güzel oldugunu içeren kavram ve terimler toplulugu ile; bi
zim için de söz konusu olan, sosyologlann afyonu olan tanımla
ma ve formelleştirme gibi bir kamuflaj ideolojisinden çok5 bir 
toplulugtın nasil düzenlendiAioi analiz etmektir. Bilgi/dünya 
iU'şkisi, bir denklik (corresponding) ilişkisinden çok, bir kuruluş 
(constitution) ilişkisidir. Bu yüzden bazen gerçek olarak bildigi
miz, aslinda daha derin bir gerçegi de maskeleyebilir. 

Bir to�lulugun düzenieniş tarzi olarak ideolojiyle ilgilendigi
mizde, ideolojiyi siyasi iktidar kanal1yla gerçekleştirilen bir tür 
yukandan sosyalleştirme olarak da degerlendirmek mümkün 
görCllüyor. Burada sosyalleştirmeyi, sosyal ilişkileri her düzey
de şekillendirme, adiandırma ve etiketiendione olarak algılaya
biliriz. İdeolojinin kendini gerçekleştinnesi, yani gerek ortaya 
çdoş1, gerekse işlev göstermesi kabaca üç süreçde varolabilir. 
Emegin sosyal bölünmesi, s1mf çelişkilerinin bu farkliilk üze-
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rinde gelişmesi ve ortaya çıkan antagonist toplumu bir arada tu
tan "devlet biçimi"nin varlıgı. 

Yukandan sosyalleştirmeye karşıt olan kavram da kendili
ginden sosyalleştirmedir. Diger bir deyişle dikey sosyalleşör
meye (yukandan sosyalleştinneye) karşı yatay sosyalleştirme 
(kendiliginden sosyalleşme)detı bahsedebiliriz. Kısacası, sos
yalleştione sorunlarını ve iktidarın kurulmasını, ileride görüle
cegi üzere, ideoloji teorisinin meıkezine koymak mümkün.6 

Bugün çok az insan kendini "ideolojist" olarak tanımlar, in
sanlar kendilerini muhafazakar, sosyalist ya da devrimci olarak 
adiandıolmaktan şüphe etmez. İdeoloji, ideolojikim demez. O 
hep başkasının düşüncesidir. Bir bakış açısını "ideolojik" bul
mak onu eleştirrnek anlamına gelir. GörüldüAit gibi "ideoloji" 
nötr bir terim degildir.7 İdeoloji 1 bilim karşıtbAt içinde olumsuz 
bir anlam atfedilebilecegi gibi, zaman zaman doktriner anlam
da, olumlu bir savunusu da yapılagelıniştir. 

Bugün ideoloji, belki de teknoloji gibi yaşamın aynlınaz bir 
parçası olarak görülebilir. Ideolojiyi sonsuz tartışma ve çelişki
lerio yarattıgt bir tür diişmanlık ya da diyelim, savaşların kökeni 
gibi gönne egilimi de, başlı başına bir ideoloji biçimi olarak ele 
al,ınabilir. Sadece bilimsel bilgi ile yaşamıyan insanın zihinselli
ginin bir başka sergilenişidir ideoloji. 8 İnsanlara yön veren bir 
anlam kümesi, bir haritadır. Ama kişinin deAer yargılarına da 
indirgenemez. Bu tür bir öznelleştione ve bireyselleştinne am-
pirizme yol açabilir. 

· 

Önceleri T.de Tracy ile birlikte ideoloji geleneksel inançlar 
ve bunlarla birlikte varolan yapıların parçalanmasını amaçlayan 
devrimci düşünce anlamının yerini tutmuştu. au ilk anlamda 
"bilim" kelimesinin benzeri pozitif bir çaArışımı vardı. Napol
yon Bonopart'ın eleştirel kullarumıyla politik pratikde de olum
suz bir anlam kazanmaya başladı. Politik ve sosyal düzene teh
like getiren yıkıcı doktrin olarak sunuldu. 9 

Dogal olarak ideolojinin işlevini söylemekle onu tanımlamış 
· olmuyonız fakat dünyaya zihinsel bir düzen verme egilimi ola-
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rak ideoloji, insaniann gerek dış gerekse iç dünyalanndaki ka
ostan kaçınma egilimine hitap ediyor. Istikrar ve düzen iste� 
ideolojileri besliyor. Bu bir ölçüde otoriter kurgular olmalannı 
da açıklıyor. Yine de bu durum kendi işlerinde çogtılcu olmala
nna da· engel degil. Kendi dışianna kapalı, tutarlı dairesel bir 
bütün teşkil ebUelerine karşın, dışsal ge�igin zorlamasıyla 
ideolojiler de degişiıne ugrayabiliyor. ı o 

Dogrudan, deneyimimizle de kazanabilece�imiz sosyal iliş
kiler biçimi olarak ideoloji, yanıtsamayı ve illüzyonu genelleşti
ren kategori . ve imgelerle bireylerin düşünmesini de saglar. K. 
Marx'ın ölümünden yıllar sonra F. Engels, 14 Temmuz 1893'de 
Mehring'e yazdıAJ bir mektupda ideolojiyi tanımlama girişimin
de bulunurken, "ideoloji, düşünür adı verilen kimsenin, bilinçle, 
fakat yanlış bir bilinçle, gerçek diye algıladıgı süreçtir." ı ı de
mekteydi. 

Aslında ideoloji bir bilinçlilik degil, hayali bir tasarımdır. 
Bu hayali 'imaginary' ilişki, henüz oluşan bir öznenin deneyi ve 
bilinçlili�inden çok, öznenin özne olarak kuntugu, hayali içinde
ki bir ilişkidir. ı ı Belki de ideoloji bir anlamda bir çeşit uyanık 
bir ıiiyadır. 

Insanlar, varlık koşullanyla kendileri arasındaki ilişkiyi ifa
de etmekten çok, varlık koşullanyla kendileri arasındaki ilişkiyi 
nasıl yaşadıklannı ideolojiyle ifade ederler. Bu hem gerçek bir 
ilişkiyi, hem de 'yaşanan' 'hayali' bir ilişkiyi varsayar. ı3 

Ideoloji ile gerçek ilişki hayali ilişki içinde yaşanıyor. Öyle 
ki bir arzuyu ifade eden ideolojik söylem (muhafazakar, kon
foımist, refonnist veya devriınci olabilir) gerçe� tarif etmekten 
çok bir umut ya da nostaljidir. Ya da tarifi bu kanallar dolayı
mıyla yapar. Bu ilişki biçimi içinde ideolojiye araçsal bir nesne 
gibi de yaklaşmamak gerekir. Yani ideolojiden ırak, pür rasyo
nel bir bireyin kendi dışındaki ideolojiyi eyleminin bir aracı gi
bi kullanması ve kullanırken de kendisinin ona hakim oldugunu 
hissetmesi gibi. Zaten bu düşünce ve duyguyu saglayan da biz
zat ideolojinin kendisidir. 14 

Ideolojiyi sosyal bir ilişki olarak degerlendiımesiyle, Alt
husser bu alanda önemli bir teorik açılım saglamışnr. 'Fikirler', 
'bilinç' gibi ideolojiye indirgenen nosyonların, sosyal ilişkilerin 

29 



düşünsel bir tasanmı olarak algılanması önemlidir. Böylece ide
oloji analizi, sosyal ilişkilerin düşünceler dünyasına yansıması
nın de gü, bizzat bu sosyal ilişkilerin analizidir. Ideolojiler eko
nomik düzey kadar gerçekligi olan sosyal ilişkilerdir. ıs 
Toplumsal kuruluşun içinde yer alan görece tutarlı söylemler 
deger ve inançlardım oluşan bir özgül nesnel düzeydir. Kullan
dıgtmız bu düzey sözeUgünün fiziki bir anlamı da yoktur. Heto
rojen toplumsal ilişkiler bütününü analitik nedenlerle daha ho
mojen alt bö�ümlere aynştıran bir soyutlamadır söz konusu 
olan. Dolayısıyla bir düzeyler hiyerarşisinden bahsetmek de söz 
konusu degildir. Ne zamansal ne de mantıksal bir öncelik sonra
lık ya da alt üst ilişkisi söz konusudur. Diger yandan da ideolo
ji, sınıflann, cinslerin, uluslann� vs. varoluş koşullanm yansıt
maktan öte, toplumsal kuruluş içinde yer alan egemen ve tabi 
katmanlar arasında yer alan somut siyasal ilişkiyi de kurar. 

ideolojiyi bir epifenomene indirgemekle, kapitalist gerçekli· 
gi ideolojiden özerk dogal olgular alanı olarak onaya koymak. 
arnpirisı bir özne-nesne kategorisini varsayar16 

K. Marx ve F. Engels'e göre de bütün ideolojiler, insan v€: 
koşullan 'camera obscura'da oldugu gibi baş aşagı gösterirler. l7 
Nesnelerin retinada baş aşagı görünmesi ile tarihsel nesne 1 ide
oloji arasında kurulan dışsallık ilişkisini ve gerçek, eylemli in
sanın yaşam sürecinden çıkıp ideolojiyi reflelcs ve yansı gibi gö
ren anlayışın tipik bir prototipini görürüz burada. 

K. Marx şöyle der. 
"İktisadi temeldeki degişme, kocaman üst yapıyı, büyük ya 

da az bir hızla devirir. Bu gibi altüst oluşlann incelenmesinde 
daima iktisadi üretim şartlannın maddi altüst oluşuyla-ki, bu bi
limsel bakımdan kesin olarak tespit edileb�lir-hukuki, siyasi, di
ni, anistik ya da felsefi biçimleri, kısaca insaniann bu çanşma
nın bilincine vardıklan ve onu sonuna kadar götürdükleri 
ideolojik şekilleri ayın etmek gerekir."18 

ldeolojileri, tek ve bölünmez bir tarihin insan beynindeki 
çok yönlü yansımalanndan başka bir şekilde degerlendinneyen 
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G.V. Plehanov'un kaba materyaliımine, nilansianna karşın çok 
yaklaşır K. Marx'ın analizi. 19 İdeoloji alanındaki, pek çok ola) 
ve süreç ekonomik devinimin etkisiyle açıklanır. Bir tür bagım· 
lı degişken olarak degerlendirilir. Marksizm üzerine yaptıgı ça· 
lışmasında H. Lefebvre,20 bir toplumda düşüncelerin temel ol� 
duguıta inanmanın, odalan aydınlatacak pencereler gerekli 
diye, evin pencereler için yapıldıgina inanmak anlamına gelece
gini öne sürer. Bu abartılı benzetmeye karşılık Marx'ın zihin 1 
pratik ilişkisi üzerine kurdugu yakl�ım. daha isabetli ve Le
febvre'nin kurdugu ilişkiyi düzellecek mahiyettedir: "Örümcek 
işini dokumacıya benzer şekilde gördügü gibi, an da petegini 
yapmada pek çok miman utandınr. Ne varki, en kötü miman en 
iyi arıdan ayıran şey mimann yapısını gerçekten kunnadan ön
ce onu imgesinde kurabilmesidir. Her iş sürecinin sonunda, da
ha önceden işçinin imgesinde b�langıç halinde varolan bir so
nuç elde ederiz. İşçi üzerinde çalıştıgı malzernede sadece bir 
biçim degişikligi yapmakla kalmaz, aynı zamanda onun 'modus 
operandi'sini bir yasa haline getiren, kendi amacını da gerçek
leştirir ve kendi iradesini bir amaca tabi kılmak zorundadır. Bu 
tabi oluş geçici bir şey de degildir. Bu süreç, organlannın çalış
masının yanı sıra, bütün iş boyunca, işçinin iradesinin amacıyla 
sürekli olarak uyum halinde olmasını gerektirir. Bu, sıkı bir dik
kat demektir. "21 

Kaba maddeci yaklaşımın en uc ve karikatilrize ömegini J. 
Stalin'de görürüz" "Doga, varlık, maddi dünya birinci veri, bi
linç ve düşünce ikinci, türevsel veriyse, maddi dünya, insan bi
lincinden bagımsız olarak varolan nesnel gerçegi temsil ediyor
sa ve bilinç, bu nesnel gerçegin bir yansımasıysa, bundan, 
toplumun maddi yaşamının ve varlıguun aynı biçimde önde 
geldigi, ruhsal yaşamınsa ikinci, türevsel bir veri oldugu, ve 
toplumun maddi yaşarnının insan isteminden bagımsız olarak 
varolan nesnel gerçegin, bu varlıgın bir yansıması oldugu çıkar 
ortaya. "22 Bu mekanik ve vulger meuıi, Marx'ın teorisinden, 
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Marxisme geçişin ibret _verici bir belgesi olarak degerlendimıek 
mümkün. 

Bir ideolojiyi, onun kurucu ögelerinin aidiyederine (belon
ging) göre parçalayarak analiz etmek bizi sathi yaklaşımlardan 
korur. Kendi başına ele alınan ideolojik ögelerin hiçbir zorunlu 
sınıf ifadesi (çagnşımı) olınadıgt ve sınıfsal ifadenin, ancak bu 
ögelerin somut bir ideolojik söylem haline geldigindeki. eklern
leome sonucu oluşacagını kabul etmek önemlidir. 23 

Düşünce sürecini dogrudan koşullara atfetmek, dogallaştır
mak ve gelişmesini de düşünmeyi yapan organın gelişmesine 
baglamak24 biyolojist açıklamalann da kapısını aralar. Genel 
olarak zihinsel sürecin kendi yasalan ve kendi "akkor orta
mı"ndan yola çıkmak gerekir. 

İdeolojilerin sofistike bir degetler manzumesi ve yaşanı an
layışı sundugunu biliyoruz. Maddi varoluşun üretiminin düşün
ceyi öngerektirmesi, düşüncenin öncel (prior) olmasını gerektir
mez. Materyalizm gerçekligin kavranısala da indirgenmesini 
reddeder. 25 

O halde ideolojinin maddiligi hem somut kurumlarda üreti
mi ve yeniden üretiminden (okul, basın, siyasal parti, vs.,) hem 
de bireysel tasanının maddi güç olan ilişki ve durumlar üretme
sind�n. bu ilişki ve durumlardan tirernesinden kaynaldarur.26 

Üstelik bütün bu sürecin dışsallıgı da yoktur. Bu pratigin, 
adeta cografi bir sınırlılıgı geçereesine aşılması söz konusu ola
maz. İdeolojik mekan da uzay gibi bükeydir. Diger bir deyişle, 
sınırlan yoktur. Eger başlangıç noktasına dönülmüyor da sınır . 
çizgileri saptanıyorsa, ideolojinin çözülmesi ve bunun getirdigi 
şok söz konusudur. X7 

İnsanı şekillendiren iç yapılar olarak ideolojinin sürekliligi 
ortadayken, Raymond Aron, Edward Shils ve Daniel Beli gibi 
yazarlarla başlayan ve günümüze degin süren ideolojilerin sön
mesi tezi, büyük ölçüde yapılan tanımlama biçimlerinden kay
naklanan bir durum. ıs 
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19501erin soguk savaş döneminde başlayan bu tartışmanın 
II. Dünya savaşı sonunda ABD'den ortaya çıkması anlamlıdır. 
Üstünde elbise olduluna inanıp da, çıplak dolaşan kraldan bah
seden peri masalını anımsatan bu yanılsama, refah konjonktürü
nün bir yan ürünüydü. 'İdeolojilerin sonu' tezleri, sosyal ilişkile
rin dogru bilincinin olabileceli varsayımına dayanıyordu. Sanki 
sosyal ilişkiler bir yerde deneyle bilinebilecek bir şekilde kendi
lilinden vardırlar.29 

İdeolojik sistemler: tıpkı dini inanç sistemleri gibi insan ya
şamıtun her veebesi ve olayı üstüne a priori anlamlandınnalara 
dayanırlar. Bir kere tannnın gözünün üzerimizde oldugHna 
inanmaya görün, artık imanızı sarsacak hiç bir olay söz konusu 
olamaz. Başınıza gelen her şey çerçeveye uyar: ya ödüllendiril
mişsinizdir ya da cezalandınlmış. Yaşarnın bu şekilde kurulma
sını bu irade ile açı.klarsınız, farldı bir şekilde kurulsaydı gene 
aynı yoldan açıklayacaktınız. Fakat neden öyle degil de böyle 
kuroldugu konusunda bu alanda söylenecek bir şek kalmaz. Di
yelim tarihin yalnızca sınıf mücadeleleri tarihi oldugunu düşün
dügünüzde ve tüm insan davranışlarını bu boyutta açıldadıgt
nızda da durum aynıd1r. Her ilişki biçimini buraya kodlarsınız. 
Zaten tanım geregi başka türlüsü de var olamaz. Bir toplum 'ka
pitalist' ve dolayısıyla ex definitones, burjuvazi tarafından yö
netiliyorsa, kuramın dolrulugu herhalde ispatlanır.30 Dünyanın 
bütün gizli kapılaoru açan altın anahtann sahibi olmak, mürltıe
ri de mutlu kılar. Artık şeyh uçmasa da mürltieri uçurur. 

Öte yandan, dinde oldugu gibi, ideolojide de gaybe (bilm
meyene, hikmetinden sual olunmayana) yer vardır. Nasıl gizli 
ruhani anlamla, hikmetle dünyada varolan her vakaya açıklama 
getirilmeye çalışılıyorsa, bilimsel hipotezlerin geçerliiili gibi, 
yaşanan olayiann her bir santimetrekaresinin ideoloji açısından 
dolrolanması zorunludur. Böylece hem mutlak gerçekiile bag
lanılır, hem de ideoloji ballamında, 'tanım geregi1erle test etme 
yolları açılır. Yalana sık sık başvurolursa da, zorunlu bir öge 
degildir. Bunun en önemli nedeni zaten içeriklerinin yanlışlama 
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imkanı vermemesi ile ilintilidir. Sadece tasarlanmış yalan tek
nikleri ile ideolojilerin ve dinlerin yeniden üretilmesi mümkün 
degildir. Ne var ki, gerçekler artık örtbas edilemez haline geldi
ginde, tarafların bu durumu görmesini benaraf etmek için psi
kolojik teknikiere ihtiyaç duyabilir.31 Eleştirelligin ve kuşkucu
lugun ı-eddi önemli avantaJlar saglar. Diyelim ki, İran-Irak 
savaşında bir siperdesiniz ve mollanın işaretiyle saldınya geçe
ceksiniz. Bir an için düşünüp, canınızı kurtarmak için agırdan 
almayı ve siperde k�Jmayı tercih edebilirsiniz, herlces böyle 
davranırsa, savaşlar olmaz, ama savaşiann da olması gerekmek
tedir. O halde böyle davranması muhtemel insaniann ikna edil
mesi, ve şüpheye meydan vermeyecek ölçüde tatmin edilmeleri 
gerekir. İşte, ya şehit olacaknr ya da gazi, veyahut milleti, dini 
ya da sınıfı kurtanlacaktır, vs. 

Bir yandan da, betimleyici ve normatif içerikleri de, kavrayış 
düzeyinde birbirinden ayırmak mümkün degildir. Ömegin, din
de tannnın otoritesi ikisini de içerir. Bir rahip: "Bir Hıristiyan 
çalmaz." dediginde, basitçe bir Hıristiyanın çalmaması gerekli
gini ve çalan bir kimsenin de iyi bir Hıristiyan olamıyacagım 
anlatmak istemektedir. Diger bir deyişle, saygıdeger bir Hıristi
yanın ,normatif bir tanımını vermektedir. Ote yandan, Sovyet 
metinlerinde, "Bir sovyet yurttaşı çalmaz." dendiginde, bize 
Sovyet yurttaşının özünü ait, onun 'gerçekte' ne olduguna ait bir 
şey söyleniyordur. Yani çalmama normatif olarak tanımlandıgı 
gibi, hem Sovyet vatandaşının "özünün" bir boyutu olarak algı
lanır, hem de Sovyet yurttaşlan zaten çalmazlar. Bu yüzden bu 
tür 'bayagı• suçlar oldugunda, devlete karşı suç olarak kabul edi
lebiliyor. Dya Ehrenburg'un "Çözülme"sinde, bir tamşma top
lantısına katılanlar, bir Sovyet romanındaki tiplernelerden biri
nin, evlilik dışı ilişkisi nedeniyle, kitabın gerçek dışı oldugunu 
düşünürler. Toplantı sonrası, içlerinden biri, birden kendisinin 
de, gerçek yaşamında benzer durumda oldugunu farlceder. Bu, 
ideolojinin erime sürecini başlatır. İnsanlar apacık gerçeklerle 
ideolojinin çeliştigini gördüklerinde, ideoloji ideoloji olmaktan 
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çıkınaya başlar, daha çok basit bir yalana dönüşür. Tanım gere
gi, parti hiç yanılmaz anlayışı sürdürüldügünde, ideolojik malın 
üreticisi de tüketicisi de kalmaz artık. 32 

"Total" sistemler olarak din ve ideolojiyi aynı kategoride de
gerlendiriyorsak da, ideolojilerin sekiller düşüncenin, öncelikle 
geleneksel dini inancın yerini aldıgı dönemde ortaya çıktıgı sa
vı ve farldılıklannın benzerliklerinden daha önem taşıdıgı anla
yışı ile ayn kategorilerde ele alınması geregi de söylenir.33 Bu 
söylem içinde, gerçeklik üstüne dini bir yaklaşımın, ilahi bir ya
şama ait boyutlarının ötesinde, dünyevi tasarımlanyla ilgili bir 
sınırlamadan da bahsetmek güç olabilir. Dinde de adil bir dün
ya özlemi olsa bile pratik bir politik programla pek beslenmez. 
Dogal olarak dünyevilik/uhrevilik aynmının bu zeminde ne ka
dar tayin edici oldugunu söylemek tartışmalıdır. Gördükleri iş
lev ve kurduktan egemenlik açısından bu durum bir degişiklik 
yaratmaz. Ruhsal kurtuluş ve iç dünyaya ait annma temalan 
nakli (vahy) de olabilir, ak1i de. İslam'da annma, nefs'i emına
renin denetlenmesine baglıyken, akdeniz kültüründe, "arıulan
nı tüket ki annasın" esprisi önplandadır. 

Tarihi olarak da, görülen ilk ideolojik ögeler, belli dini egi
limlerle birlikte görülmüştür. F1oransa şehrinde Girolama Sa
vonarola'nın ilk 'ideolojik' Hıristiyan olarak sundugu püriten 
ütopya, modem ideolojilerin ilk örneklerinden biri sayılır. Dine, 
ideolojik boyut katma faaliyeti ile, yakınlaşma daha da yogun
laşır. Nitekim, Savonarola'nın en sert eleştinneni Machiavel
li'nin de modem ideolojistlerin ilk habercilerinden biri olması 
bu savı destekler34 Artık giderek din de pragmatikleşmiştir. Gü
nümüzde ise pragmatizm açısından, sunulan kavram ve terimler 
toplulugunun metafizik ya da fizik bir arlcaplanının olup olma
dıAının önemi kalmamıştır. Yeterki toplumun tesisini gerçekleş
tirsin ve düzeni saglasın. İdeolojinin ne dediginden çok, ne yap
ugı daha tayin edicidir artık. 
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lll. 

SÖYLEM DÜZENLERI VE ÖZNE 

"Insan tümayle suçlu degildi, 
çan/cü tarihi o başlatmadı, ama 
tümayle suçsuz da degildir, 
çankü tarihi sardarüyor."  

Albert Camus 

Düşüncenin y!!Şantıya indirgenemeyecegini biliyoruz. Bu
gün gerçekçi diye adlandırdıgtmız akım bile, bir yerlerde varol
dugu varsayılan gerçekligi masum bir şekilde ilebnekten ziya
de, gerçekligin belirli bir anlamlandınlınasıdır. Toplumsal 
gerçeklik saydam degildir. Toplumun çıplak gözle, ampirik ola
rak anlaşılabilecegi tezi yakından bakıldıgtnda buharlaşır, gi
der. Diyelim, kapitalist üretim tarzında gözlemlenebilecek ola
nın, gerçeklikle hiç bir ilgisi yoktur. İdeoloji belli bir söylem 
içinde gerçekligi öyle üretir ki, bizim dogrudan algıladıgımız 
dedigirniz şey, ideolojik söylemin filtresinden geçen imgesel iz
düşümlerdir. Dolayısıyla bir tür hiyeroglif çözümüne gereksi
nim vardır. Zaten bilim de şifre çöıme avadanlıgt degil midir? 

Söylemler, toplumsal gerçekligin bir boyunma karşılık dü
şerler, ama gerçekligin dogrudan yerini alamazlar. Ama yaşa-
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mm adlandınlması, etiketlendirilmesindeki işlevleri tayin edici
dir. 

Tarihi süreç içinde, özellilde hakim sınıflar, kendi söylemle
rini zor kullanarak degil, fakat yüzyıllar boyu ustaca yontulup 
işlenmiş deyim ve formüllerle baglayıcı kılmışlardır: Diyelim, 
"Dünya öyle kurulmuş", "Böyle gelmiş böyle gider", "beş par
mak bir olmaz" "Sen mi düzelteceksin?" vs., vs., gibi. 1 

Kapitalizm kendi rasyonalitesini kurdugundan, burjuvazi de 
ekonomik işlevleri çerçevesinde kolaylıkla tanımlanabiliyor. 
Fakat siyasal düzeyde durum farklı. Parlamenter düzeyde ken
dini "burjuva" olarak adlandıran bir parti ya da .anlayış yok. 
Burjuvazinin açık bir politik ve ideolojik adlandırması yok. 
Burjuvazi yaşamı kendi çıkarları dogrultusunda düzenliyor ama 
statüsünü adlandırmak istemeyen bir toplumsal sımf olarak 
söyleminde kendini dışlıyor. Kendini ulus içinde eriterek ger
çekleştiriyor. Böylece kişiliksiz orta sınıfların da oylarını kaza
nıyor. 

Çevremizdeki herşey burjuvazinin yaygınlaştırdıgı anonim 
kültar içerisinde yüzüyor: basın, gelenekler, töreler, gündelik 
sohbetlerimiz, yedigirniz yemek, üstümUzdeki giyisi, düşleri
miz, kısacası yaşamın her santimetre karesi burjuvazinin, insan
la dünya arasındaki ilişkileri tasariama biçiminden, giderek ken
dimizi tasariama biçimine damgasını taşıyor. Burjuvazi, 
tasarımlarını yaydıgı ölçüde dogallaşıyor, bir tür ortak imgeler 
katalogu ile toplumsal sınıflar arasında aynm olmadıgı aldatma
casını pekiştiriyor. Burjuva ideolojisi bizzat kendi adının boşla
nışını, yokolmasını içeriyor. ı 

Bu oldukça yeni bir durum. Onsekizinci yüzyılın sonuna de
gin toplumlar kendilerini yazılı belgelere dayanmadan yönelir
ken, burjuvazinin aristokrasinin imtiyaziarına karşı mücadelesi 
ile toplumlar, doguştan gelen imtiyazlar yoluyla degil, toplum
sal ilişki içinde belirlenen dünyevi kurallarla ve yazılı metinler
le yönetilmeye başlanıyor. Bu mücadelenin siyasi önderligini 
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yürüten buıjuvazi kendi siyasi perspektifini insanlıgtn, genelin 
perspektifi olarak sunabiliyor. Öte yandan kapitalizm öncesi 
toplum biçimlerinde iktisadi artık politik zor yoluyla elde edilir
ken, kapitalizmde ekonomik düzeyde (piyasa dolayımıyla) ger
çekleştirilmesi, ekonomik sömürünün çıplak gözle algılanması
nı zorlaşbnyor. 

Buıjuvazi, dünyayı sonsuza degin ele geçirilip sahip oluna
cak bir mala çevirip donduruyor artık. Ezeli ve ebedi geçerliligi 
olan bir kimlik veriyor. Tüm bu düzenlernelerin ideolojik hari
tasını çıkarmak, bize bu sınıfin pratigini veriyor. Söylem düze
ninin sessiz nonnlannı ve bunlann örtüştügü kurum, pratik ve 
güç ilişkilerini ortaya koyarak yeniden adlandınnak gerekiyor. 

Ömegin, bir bakıyorsunuz, diyelim, cinayet romanlannın 
masum söylemi içinde özel mülkiyete yönelik saldınlar krima
nelleştirilerek, bizzat bu saldırılan, özel mülkiyelin ideolojik 
desteklerine dönüştOnneyi olanaklı kılıyor. 3 

Dogal olarak bir dünya görüşü de tek başına mevcut degil
dir. Pratik ideolojilerin (dinsel, siyasi, hukuki, vb) egilimlerini 
ifade ederken, mevcut dünya göıiiş ve söylemlerine göre yer al
maya, yani digerlerinden ayn ve farklı ya da karşıt tanımlama
ya çalıştıgt belirli bir alan içinde varolabilir. Bir dünya görüşü 
ancak diger dünya görüşlerine karşı koyarak, onlarla mücadele 
ederek kendini kabul ettirir. 4 

Egemen sınıfin ideolojilerinde de, devrimci ideolojilerde de, 
ideolojik söylemlerin kurucusu olan adiandıona mekanizmalan 
aslında aynı şekilde işler. Egemen sınıfin ideolojisi tamamıyle 
egemen olması nedeniyledir ki, sadece o sınıfın üyelerini degil, 
aynı zamanda ezilen sınıfın üyelerini de adlandınr.' Söylemle
rin dünyayı yansıtmaktan çok, düzeniernekte olması buna daya
nır. Bu düzenlernede "güç", hem söylemin bir parçasını oluştu
rur, sınıf egemenligine tekabül eder, hem de söylemsel 
praii.klerin bizatihi içindeki güç ilişkilerine karşüık düşer.6 

İdeoloji bir söylem gibi çalışırsa da', "ideoloji=söylem" gibi 
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saf bir eşitlikten bahsetmek mümkün de�ldir. Fakat söylemsel 
ideolojik pratik ve söylemsel olmayan ideolojik pratik gibi iş
levsel aynlıga uygun düşen aynmlard� bahsetmek söz konusu 
olmaz.8 

Söylem üzerine çalışmak, varolan ifade biçimlerini ele alma
yı gerektirir. Hergünkü iletişimin, arkadaşlar arası sohbetin, bir 
sınıftak.i tartışmanın, bir gazete haberinin vs. analizi, özne tara
fından üretilen ve bir başka özne tarafindan tüketilen bir nesne
yi gerektirir. 9 

İdeolojik söylemler ya da söylemsel ideoloji, öncelikle insa
nın kimligini tespit eder. Buna karşılık bilimlerin amacıysa in
sanı "kurmak" yerine onu "eritmek"dir. ıo İnsanın kendi öznelli
Ai merk.e:ıinde bilimi temell�ndirmek yerine, sosyal yapıların 
üretim ve yeniden üretim mekanizmalan içine özneyi oturtmak, 
bilimsel çalışmanın nesnelligini pekiştirir. İdeolojik düzey açı
sından da, öznelere göre 1 yönelik ideolojiler yoktur zaten. Öz
neleri ideolojiler kurar. ı ı Bilimsel çalışmaya "ben"in sözde ke
sinliklerine yerleşmekle başlayan kişi bir daha çıkamaz 
buradan. İdeolojik kurgulann öznesini, dogaı ve 'kendinde' bir 
alan olarak almak, bu tuzaga düşmek, insana nesnel bilginin ka
pısını kapar, ideolojik düzeye hapseder. Strauss'a göre Sartre, 
Descartes'in bireysel cogito (düşünce) sunu toplumsallaşurarak, 
yalnızca hapishane deAiştirmiş ve yine cogito'nun tutsagı ol
muştur. ıı İnsanlan ve sınıflan toplumsal ilişkilerin taşıyıcısı de
�� de, tarihin bilinçli özneleri sayan idealist nosyonlara dikkat 
edilmesi, bilimsel düzlemden, ideoloji düzlemine kaymayı önler. 

Zaten ideolojiler de, toplumsal yapılarla, bu yapılar içindeki 
özneler arasındaki gerçek ilişkinin tersyüz edilişine ya da tasarı
mına dayanır. Özneler, üretim ve yeniden üretim süreçlerinin 
pratiklerinde eyleyici, taşıyıcı "agent" (tragger) olarak konumla
mrk.en, belli taftditler alunda hareket ederler. Eyleyicilik vasfı, 
özne olmalarını gerektirir. Ama bu, tarihin özne(leri) olmalannı 
zorunlu kılmaz. Buıjuva ideolojisi, insanları, sahip olduklan 

42 



"öz" de içerilen, "insan aldı"na uygun ilişkiler içine giren özne
ler olarak sunar. Marx'dan beri de böylesi soyut insan varsayım
lannın geçersizligini ve kendilerinden önce varolan nesnel .ya
pıların mecrasında, özne-özne ve özne-nesne ilişkilerinin 
kristallendigini biliyoruz. Tersi, tümüyle hayali bir konumlan
dınnadır. Özneye, başlangıç olma ve kendinde bir nedensellik 
ve mutlakiyet atfetmek demektir. Uahi kutsiyete karşı iradi kut
siyet atfeden aydınlanma geleneginin bir mirasıdır bu. 13 Bilim
sel analiz ise insanların gıyabında çalışır. 

Son tahlilde, insan dogasının varlıgı ya da yoklugu ile ilgili 
bir tutum almak yerine, bu tür bir özne anlayışının toplumda 
gördügü işlevi sorgulamayı seçen Foucault'nun, idealist ekseni 
sorgulayan ve degiştiren tutumu daha anlamlı ve çıgır açıcı
dır. 14  Bu tür kavramların ekonomi, politika, teknoloji ve sosyo
loji gibi pratikler baglamında sosyal işlevlerini analiz etmek da
ha ilerletici olabilir. 

Yine belirli bir toplumsal fonnasyonun ideolojik düzeyini 
analiz ederlcen, en başta bu ideolojik düzeyi kuran adiandıncı 
(çagıncı) yapıları yeniden inşa etmek gerekir. 1S  Birey hiçbir za
man kendi adını kendi vennez. Homojen olmayan insan öznesi, 
varlıgının bile farkında olmadıgı bir yapı tarafından adlandınla
rak inşa edilir. Dolayısıyla insan öznesi ne �kındır (uhrevi) ne 
de verili. Ne ilahi projelerle belirlenir, ne de Rousseau'cu bir 
dogallıga sahiptir. 

Öznenin, çelişkili olan toplumsal ilişkilere göre inşa edildi
gini göstermek son derece önemlidir. İdeolojinin verdigi hayali 
kimlikte, özne tutarlı olarak adlandınlarak çelişkin süreçler bas
unlır. Özneyi, homojen bir özne, kendi fikirlerinin ve eylemle
rinin başlangıcı olarak kendini gören bir özne durumuna so
kar. 16 Ömenin oluşması bir tür anlamlandınna sürecidir ve bu 
anlamlandınna pratigi çelişik olanı uyumlaşunr. Öznenin sahip 
oldugu kimlikler eşanlı olarak varolabilir ve bir hiyerarşik sıra 
dahilinde de yer alabilir. Diyelim, Kayserili, spor ve politikayla 
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ilgilenen bir iş adamı olabilirsiniz ve taraftar kimliginiz, hem
şehri kiınliginiz, politik kiınliginiz ve yine dogal olarak milli ve 
dini kimlikleriniz, zaman zaman biri digerine baskın çıkarak ya 
da galebe çalarale varolabilir. Avrupa'da Türklerin, diger müslü
man kavimlerin camilerine gitmek yerine kendi c�ilerini yap
malanndan tutun da, diyelim iktisat politikalannın belirlenme
sinde sınai ve ticaret erbabının çelişkilerinin, diger ortak 
özelliklerinin (dini/milli/erkek egemen) önüne çıkması gibi, de
gişik örnekler verilebilir. 50'li yıllarda mecliste enflasyon tartış
ması yapılırken, iktidann "Ne var canım, malı alan da satan da 
Türk.!" savı arok mizah repartuanınızın bir parçası kabul edili
yor. Farsi bir sözcük olan "Turan" ile kendini tanımlayan Türk.
çülerin, hem islam kimligini, hem de şamanların (putperestle
rin) bereket tannsı/totemi "bozkurt"ı.i birarada benimserneleri 
gibi keşmekeşlikler üzerinde durmuyoruz bile. Kamusal kimlik 
gibi genel kimliklerin baskın oldugu durumlarda, ikincil ve 
üçüneili kimlikler kaybolabilir. Günlük ritüellerde ilginç bile
şimler alabilir. İbadet için kullanılan tesbihlerin, tutulan takımın 
renklerinden olması gibi. Böylece zaman kıymetli oldugu için 
bii anda iki baglılık yemini yapılabilmektedir. 

Toplumun yapısının açık ya da kapalı olmasına göre, özne
nin adiandıniması fark. edebilir. Şurası açık ki, açık toplumun 
özellikleri tercihe şayandır. Hiç bir kimlik tam olarak inşa edil
mez, sürekli kılınması söz konusu degildir, sabitleştirilmesinden 
de (fix) bahsedilemez. Her eylemin, kimlikleri ancak geçici ola
rak saptayacagım söyleyebiliriz. ı7 Ancak kapalı bir sistem, kim
ligi sabitler ve söylemi bitirir. Diyelim, İslam, � çok  müsaittir. 

Ömenin kurulmasında en önemli sorun ya da paradoks, öz
nenin kendini inşa ederken, öncelikle varolması geregidir. ıs Bu
radaki çevrimsellik ortadadır, özneler ideolojiyi kurar, ideoloji 
özneleri yapar. Üstelik ideoloji homojen özneler de kunnaz. 
Özne düzeyinde, birbiriyle çelişen bir dizi ideoloji, işçi, koca, 
mürnin gibi degişik özneler oluşturur. ı9 Ve bunların birbiriyle 
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ilişkilerinde başatlıgı, egemenlik mücadelesi içinde eklemlenen 
bir hiyerarşik bütün içinde, birey üstünde somutlanır. 

"Kim o?" sorusu sorulduAunda, anlamsızca "benim" diye ce
vap verilir. Kendinden bahsederken 'ben' diyebilecek tek kişi 
olurum. Baron "Munchausen"a atfen "Munchausen etkisi"20 de
nilen özneyi, öznenin kökeni gibi göstennektir bu. Öykü kahra
marn baronun metafızik güçleri vardır. Do�a yasalanna aykın, 
mucize kabilinden becerileri bulunur. Baron kendi saçını tuta
rak havaya kaldırmaktadır, ya da ögrencinin, babasını taklit 
ederek, okula gelemernesi ile ilgili yaptı�ı telefon konuşmasm
<,ta, müdürün kimle görüştüm sorusunu 'babam' diye yanıtlaması 
da, bu türdendir. 

Özne, onu belirleyen şeyi "unutarak" (forgetting) kurulur. 
Öznenin söyleminde, onu belirleyenin izleri, öznenin söylemin
de yeniden kaydedilir. Burada bahsi geçen 'unutma', daha önce 
bilinen bir şeyin kaybı gibi de�ildir, tıpkı birinin konuşurken 
'kaybolan hafızası'ndan bahsetmesi gibi. Söz konusu olan, özne
nin nedeninin, her eylemin içinde bulunmasıdır.21 Konuşan öz
ne onu belideyen söylemsel oluşwnun dışına konamaz .. Saf bir 
öznenin prati� yoktur, söz konusu olan, de�şik pratiklerio öz
nelerinin varlı�dır. 

Öznenin sosyal pozisyonu, ideolojik pozisyonunun kökeni 
de�ldir. İdeolojinin varlık koşullan, üretim ilişkilerindeki öz
nenin yerinden "okunmaz. "22 Sınıf pozisyonlanndan otomatik 
bir çıkış öz konusu de�ildir. Yoksa öznenin montajından, an
lamların çoklu� ve bireylerin tarzlanrun, seçimlerinin, müzi
kalitelerinin çeşitliliginden bahsetmek güçleşir. 
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A. Göster_gebilim ve İdeoloji Korelasyonu 

"Kim ki/elsqeyi bir meslek ola
rak seçer, ilk lJnce daha lJnceki 
felsefi çalışmalarda yer alan şu 
illilzyonu reddetmelidir: Dü
şüncenin gücü, gerçegin bütü
nünü kavrar. " 

T.W. Adorno 

Sembollerin salt zihinsel bir fonn olarak kalmayıp, gerçek 
bir işieve kavuşabilmesi için nesnel bir varlıgtnın da olması, 
salt ideal bir tasarruf olmakla kalmayıp, zihne nesnel bir biçim
de sunulu olması gerektigini biliyoruz. ı İnsanlar gösterdikleri 
etkinliklerde, yaşamda aldıklan yerleriyle, gerçek ilişkilerinden 
çok, bu ilişkileri görüş biçimlerini dillendirirler. Dolayısıyla bir 
yanda gerçek, bir yanda da imgesel ilişkiler söz konusudur. Bu 
çerçevede ideoloji, kişilerin kendi dünyalanyla olan ilişkilerini 
simgeler ve kendini bu ilişkiyi belirleyep imgesel bir ilişki ola
rak ortaya kpyar. Marx'ın, insanları, kendileri hakkında kurduk
lan ve düzenledikleri kavramsal yapıların yönetimine karşı 
ayaklanmaya davet etmesi anlamlıdır. ı Egemen sınıfın fikirleri
ni bu egemen sınıfın kendisinden ayırarak bagımsız bir duruma 
getirmek, şu ya da bu fikirlerio zamana hükmettikleri olgusunu 
da beraberinde getirir. O zaman söz gelimi, aristokrasinin hü
küm sürmekte oldugu iamanlar, namus, onur, baglılık, vb., hü
kümranlıgı ve buıjuvazinin hüküm sürdügü zamanlan da özgür
lük, eşitlik, vb., kavramiann hükümranlıgt olarak görmek 
gerekir. 3 Özellikle göstergeler araştırmanın eksenine alındıgtn
da, idealizme kaymayı önlemek için ciddi bir teorik çaba gere
kir. 

Idealizm yanlış anlamlardan çok, yabancilaşmış anlamlar 
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alanıdır. Yanlış anlam bile, bilimsel araşnnnayı kamçılarken, 
yabancılaşmış anlam bilimi olanaksız kılar. Dogru anlamlar 
üretmek bir yana, anlamiann kendisiyle ilgilenmek gerekir.4 
Dogrudan anlam iklimleri (micro climats)dır önemli olan. İnı
gelerden varlıAuı kendisi olmasa bile, o varlıgın başkalarnun 
edinmiş olduklan kavramını elde etmek mümkündür. s 

Anlamı belirli bir söylemsel fonnasyon içindeki üretim ola
rak delerlendirebiliriz. Bir kelimenin, deyimin ya da önemıenin 
doArudan belirttigi herhangi bir şey yoktur. Anlam orada, söy
lemsel fonnasyon içindeki öteki kelime, deyim ve önennelerle 
kurulan ilişki içinde oluşul'6 

Zaten söylemsel fonnasyonda, söz konusu olan, öznenin ag. 
zından konuşan bir ideolojidir. Dolayısıyla öznelerin kendilerini 
yanlış tanıdıklanndan da söz etmek bu çerçevede güçtür. Sanki 
toplumsal failin gerçek kimligi söz konusuymuşçasına 'yanlış' 
bir özneden bahsedilemez. Kimlik belirleme çalışması da, farlc
lılıklann kaleydoskopik (hızlı çekim) bir hareketinden de başka 
bir şey degildir7 Yan yana gelen farldı kareler sonunda anlamlı, 
belki de anlamsız, bir bütün oluştururlar. Bir kültürel toplulu
gun toplumsal bir üyesi, yani "özne" olmak için diger kültürel 
özneler arasındaki simgesel aga kanlmak gerekir. Tek başına 
iletişimin kurallanna vakıf olmak yeterli olmayıp, bu iletişim 
agı içinde, bir yerde de olmak gereklidir. Bu yerin kendisi de 
simgesel iletişim agı tarafından saptanır. s 

Sembolik. belirlemelerden bagımsız bir eylem, refleks veya 
hayvansal bir güdü olma niteligini taşımaktan öteye geçmez. 
Özne/nesne ilişkisi sembolik yapılar yoluyla kurulur. Doga bile 
'orada' kendiliginden var olmasına karşılık, insaniann yaşam 
dünyasında bu dolayımlarla kurulur. İnsan kendi ördügü anlam 
agı içinde yürüyen örilmcek. gibidir. Bu ag da göstergeler siste
midir. Diyelim, işaret edilen üretim ilişkileri, "işaret edilmeden" 
yani ideolojik (sembolik) bir şekilde oluşturulmadan önce varo
lamazlar.9 
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Tabiidir ki, özne bu simgesel bütünün aşkın (trancendantal) 
bir kaynagı degildir. Yapısal belirlenim içinde, farklılıkların ve 
onların düzenlenmesinin özgüllllgünde inşa edilerek merkezsiz
leştirilir. lnsanda simgeselleştiölmemiş hiçbir yaşanulama bu
lunmaz. İnsanın başkalan ve dünya ile olan ilişkisinde, simge
sel dalayınıla oluşturdugu 'ben', ya da kendini bir gösterenle 
temsil etme imkanı ile özne kurulur. lO 

Yapılan bu akıl yürüunelerde, "simge" ile "işaret" arasındaki 
anlam farkına dikkat edilmelidir. lşaret, trafik işaretleri gibi 
'nötr' bir soyutlamayken, ihtilalin kımıızı bayragından tunın da, 
kullanım işlevi olan türbandan, kalpag-a degin bir dizi nesne de 
simgedir. Eyleme yöneiten bazı çagnşımlarla, yüklü taşıyıcılar
dır. Diyelim, polis size "dur, polis" diye seslenir ve üzerinizi 
aramak için kimligini gösterirse, muhtemelen başkasına daha 
farklı göstereceAiniz tepkiyi ona gösteremezsiniz. Burada da 
polis, diger güçlerde de oldugu gibi sembollere dayanır.ı ı  

"Öıne"yi semboli�n insafina bırakan ideoloji, basitÇe 
"ego"yu yorumlar. Fonksiyonlan farldı olmasa da ideoloji ve 
sembolik aynı şey degildir. ı ı Belki de göstergebilimsel analiz 
bu aralıgı kapaur. 

Nesnelerin anlaşılması ve bilgilerin iletişimini saglamak açı
sından gösterge, kavramla ve adlandırabilecegimiz gösterilenle, 
işitim imgesi olan gösterenin bileşiminden dolar ve kendi dı
şında birşeyi gösteren anlamına gelir. Giyimimizden, modaya, 
mobilyadan, otomobile, toplumsal yaşamın sunduau çok geniş 
bir olgular bütünü, bildiriŞim amacı içennemekle birlikte, bir 
anlam taşırlar ve anlamlama eylemine konu olurlar. Sorulması 
gereken soru da, toplumun kendi ürettigi bir dizi anlamlandımıa 
kalıbının, nasıl olup da dogal anlamlar gibi görüldügüdür. 

Kavramsal alanın SÖzcükleri anlamlanru yalnızca aralannda
ki karşıtlık ilişkisinden alırlar. Genellikle ikili karşıtlıklar halin
de var olup, bu karşıtlık korundugu sürece de anlam belirsiziili 
ile karşılaşılmaz. ı3 
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Anlam aktancı bagınuyı belirtmek için gösterge kavramının 
kullanılması, daha çok baAmbnın nedensiz olmasından kaynak
lanır. Diyelim, Özal sözcügü ile Özal imgesi arasında benzerlik 
yoktur. Halbuki simgede tasarım benzerlik sunar. Ömegin tera
zi ile adalet arasında oldugu gibi. Burada mangal kullanmayı 
kimse düşünmez. Toplumsal ilişkilerde her kullanım kendisinin 
göstergesine dönüşür. Terazi tartmak için kullanılır ama, bu 
kullanım, adaleti gösteren göstergeden de aynlamaz. Baglanb
lar bir özdeşlik ( =) biçiminde degil, tam anlamıyla bir ( !! )  eşde-: 
geriilik biçimindedir. Bu çerçevede karşıtlıklan incelemek de
mek, bunlann ögeleri arasında var olabilecek benzerlik ve 
aynlık bagıntılannı gözlemlemek, ya da bunlan sınıflandınnak 
anlamına gelir. 14 

Gösteren ile gösteri� arasındaki saymaca ilişki içinde üreti
len anlam, bir dizi gösterenin anlam üretme sürecinde sabitleş
mesi ile gerçekleşir. Bazı ideolojik tasanmlann dogal gibi gö
rünmesi;  bu saymaca ilişkinin ideolojik söylernde aşılıyormuş 
gibi görünmesindendir. ıs Belki de yapılması gereken, Cervan
tes'in Don Kişot'unun, rönesans bilgi dünyasının özünü oluştu
ran işaretleri ve benzerlikleri sürekli olarak alaya alması gibi bir 
tutum almaktır. 

Anlam her zaman standartlaşbnr, kunımlaşunr ve sınıflandı
nr. 16 Semiotik, eski Yunancada 'semion' sözeUgünden gelir. Se
mion gösterge demetrur, tıptaki ilk kullanımıyla mikroplann be
den üzerindeki hakimiyetinin, yani hclStalıgın belirtisi 
anlamındadır. 

Anlamın ya da göstergenin hakimiyet ilişkilerine hizmet etti
gi yollara baktıgımızda da ideoloji ile karşılaşınz. 
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B. DU ve İdeoloji 

"Gerçekten iım olmayan tek 
iım, eleştiridir." 

Raymond Williams 

DUle anianlamayan şeylerin gerçek olmadıAını biliyoruz. 
Bir biçimler dizgisi olarak dil, anlam taşır. Anlamın da bir bi
çim olması, içerikten farlcını ortaya koyar. Özne kendini dilde 
kavrar, dil olmasaydı özne de olmazdı. 

Anlam aktaran dilin ögrenilmesinde herhangi bir keyfiyet 
yoktur. Kendi zorunlulugu içerisinde degiştiölmeye müsait de
gildir. Dil hem kuşaktan kuşaga dikey olarak, hem de bireyler 
arasında yatay olarak aktanlır. Bu eşzamanlı ve artzamanlı ileti
şimin dışında, aktarılma· söz konusu degildir. Bireysel olmayan 
toplumsal bir taşıyıcıhAt ile karakterize olur dil. 

Saussure ile birlikte, biliyoruz ki, toplumsal kurum olarak 
dil, öznenin bir işlemi olan (operation) sözden aynlır, kendi ta
rihinden aynlarak enine bir kesit olarak incelenir ve kendi öz
gün yasalanna göre incelemek için toplumsal baglamından ay
nlır. ı 

Dilin dışında kalana düpedüz saçma diyebiliriz. Düşüncenin 
sınırlanndan söz edebilmek için, bu sıruno öte yanını da düşü
nebilmemiz gerekir. İşte bu sınır, yalnız ve yalnız dilin içinde 
çizilebilir. Zaten anlam da dile getirişin, dilin toplam baglamı 
içinden geçerek kazandıgı yerdir.2 Dil içinde taşınan insan dü
şüncesi, bir bakıma dile içkindir. 

Dilin ideoloji ile olan ilişkisi de bir özdeşlik ilişkisi degildir. 
Dil ideolojinin içinde yer aldıgı kaptır. Dilin özünde sınıfsal bir 
üstyapı kurumu oldugunu. söyleyen Marr ile dili, 'altyapı/ 

"The only ism that isn't an ism, is criticism." 
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üstyapı' aynmım kesen ve insan faaliyetlerinin tümünü kapsa
yan bir alan olarak analiz eden J. Stalin'in tartışmalan da bu çer
çevede gelişir.3 Teorik çalışmalarında dikkate alınabilir en il
ginç metin de, budur zaten Stalin'in yapıtlarında. Dilin 
ideolojiyle olan bu korelasyonu nedeniyle, ideolojinin dönüştü
rülmesi, dilin dönüştürülmesini, yani fartdı kullammını gerekti
rir. (vice versa) Bu karşılıklı bir etkileşim sürecidir. 

Fakat dil kendi dışmda varolan anlamın taşıyıcısı olan bir 
iletişim aracı da degildir. Stalin'in yukarıdaki çalışmasına bakıl
dıAında ise bu anlayışın tipik bir ömegiDi görürüz. Halbuki dil 
ve düşünce birbirinden ayrılamaz .. Düşünce dil yoluyla kavram
sallaşır ve Stalinci analiz gibi birinin öbürünün aracı olması, söz 
konusu degildir. Dil düşünceyi, düşünce de dili mümkün kılar.4 
Dil nesneleri belirlerken, bu belinme kelime ile nesnenin elekt
rik baglanblarım beldeyen iki kutup gibi yan yana dunnalarıyla 
sonuçlanan basit bir ilişkiyle gerçekleşmez. 

Her an geçmişe baglı olmamız, bizim seçme özgürlügümüzü 
engeller. İnsana insan, köpege köpek dememizin nedeni, bizden 
öncekilerin öyle demiş olmasından kaynaklanır. Dilsel göster
geler görece olarak, oluşum ve üretiminde nedensellik taşısalar 
da, diyelim, yi,-mi sayısının nedensiziiline karşı ondokuz sayısı 
aynı oranda nedensiz degildir. Kendi oluşum ve kurulan ilişkisi 
ile belirlenmiştir. s 

Özü bakımından toplumsal bir sözleşme olan dil, bir deAer
ler dizgesi olarak her türlü öncedenligi olan bireysel tasarım ve 
degiştitirnin dışındadır. Kurallan olan özerk bir oyun gibi bildi
rişim sagıamak için onu öArenmek.. ve ona uymak gerekir. Dilsel 
göstergeyi madeni paraya benzetir R. Barthes:6. Parayı heıtıangi 
bir mal ile degiştirebilirsiniz. Paranın mal saun alma degerine 
karşılık, degeri daha yüksek ya da daha düşük başka paralara 
göre de deger taşır. 

Bir eklernlemeler alam olan dil, bunu bölümlemelerle ger
çekleştirir. Gerçegi bölümleyerek kavramsallaşunnz. Diyelim, 
renklerin kesintisiz tayfını sözcükler aracılıgtyla bir dizi kesinti
li ögeye indirgeriz. 7 

53 



Üretilen toplumsal bütünlük içinde meydana gelen bütün 
pratiklerio dil dolayımıyla varolmasından dolayı, toplumsal bi
reyin inşa edildigi alan olarak dili düşünmek mümkündür. Dil
de üretilen özne, ideoloji dolayımıyla kendipi tasarlıyarak top
lumsal bütünde eylemde bulunur ve ideoloji bu tasarımlar 
bütününü sabitler. 

Dilin retorigince, okulda, haberlerde, reklarnlarda, pop şarkı
lannda, piyasa romanlannda, aynı yapı ve aynı anlam çogtın
lukla benzer kelimelerle tekrarlanıp durur. Bu sonsuz tekrarlara 
dayanan ditsel retorigin etkisi, yinelenen mekanizmalanyla 
kendi resmi dogrulannın kalıplarını ortaya konmasında görülür. 
12 Eylül ve ANAP belagau bunun en tipik ömegidir. Yaşarnın 
zenginligini kuraklaşuran, politik yaşanuyı duraganlaşuran bu 
retorik, kendini gerçeklige ikame eder. İdeolojik pratik dili iş-
ler. Diyelim, uygulanan programın teknik bir zorunluluk oldu
gu, bu uygulamanın alternatifinin düşünülemiyecegi ve 12 Ey
lül öncesine dönölmek istenmiyorsa, 12 Eylül sonrasına 
katlanılması gerektigi şeklindeki replikler sürer gider. Artık ya
kayı ele vermeden işini yürüunek erdem haline gelir, Banker 
Y alçıiı gibi talihsizler için de, topluca üzülünür. İkinci bir em re 
kadar iş bilenin kılıç kuşananındır. 

Dil, iletişim ve bilgi aracı olmanın ötesinde, iktidar aracıdır 
ya da bunlanıi dolayımıdır. Insanlar sadece aniaşılmak degil, 
inanılıp, itaat edilmek, saygı duyulmak ve aynınsanmak ister. 
Söylemeye bile gerek yok ki, bireyler degişik otorite derecele
rinde konuşurlar ve kelimeler eşitsiz agırlıklarla yüklüdür. s 

Dil iktidar ilişkilerinin ifadesi açısından önemli bir ortam 
saglar. Fakat bu tek ortam olmadıgından, bu tür ilişkiler dogal 
olarak söylemle sınırlanamaz. ögreunen ögrenciyi cezalandır
dıgında, ya da polis protesto eden ögrencilere ateş açugında 
güç, söyleme dayanmayan bir tarzda ifade edilmiştir.9 

Hitler ve Nazi partisi gibi örnekler bir vakum içinde ya da 
boşlukta iktidara gelmediler. Başarıları da sadece travmatik di
yebilecegimiz ekonomik olaylara dayanmadı. Aynı zamanda 
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metinler düzeyinde, kelimelerle verilen bir savaş söz konusuy
du. Alman milliyetçiligi ile anti-semitizmden alınan ya da har
manianan bir dildi bu. Bu savaşta eski kelimeler yeni içerikler 
kazanmış, yeni ittifaklar oluşmuş, radyo ve sinemanın olanakla
n sonuna kadar kullanılarak, Hitler ve çevresinin sömürdügü bir 
rezerv yaratılmışur. 

Dil, varolanı sadece sadeleştirip, basitleştirip, mislifiye et
mez, aynı zamanda bireylere sınıflandırma sistemi de sunar. Ve 
böylesi bir sınıflandırma sistemi ile dünyaya düzen verir. Bire
yin yaşam deneyimi yumagi üzerindeki kontrolünü, toplumun 
gerçeklik hakkında ü�ttigi kavramiann kontrolünü saglar. Fa
kat bu sınıflandırma sistemleri bir bütün olarak toplumun tüm 
katmaolannca benimsenmez. Degişik gruplann degişik sınıf
landırma sistemleri olabilir. Diyelim bir Müslüman için dünya 
kafirlerin ve mürninterin toplamından oluşabilir. Bir başkası 
için ise, bir tarafta özgür düşünce sahipleri, diger tarafta ise bag
nazlann varlrgı söz konusu olabilir. 

Bireyin ait oldugu gruplann çokloguna göre, ideolojiterin de 
birey açısından çoklugu mümkündür. Ömegin, bir aile ideoloji
sinden, bir maço ideolojisinden ya da bir şerri-dini ideolojiden 
bahsedebiliriz. 

Ulus devletler, etnik gruplar ve cinsler arasındaki ilişkiler sı
nıf ilişkisine indirgenemeyecegine göre kapitalist toplumda, sı
nıf ilişkisi tek ilişki biçimi olarak degerlendirilemez. Sınıfsal 
varlıgın önemini reddetmeden, hakimiyet ve sömürü ilişkileri 
ve kodlamalan ırlc.çılık, cinsiyetçilik ve ulus devlet sistemleri 
arasındaki ilişkilerde de dikkate alınmalıdır. Varlıgin bilinci be
lirledigi tezi, sınıflann bilinci belirledigi anlayışına indirgenip, 
vulgarlze edilemez. 

Sınıflandırma özelligi ile dil, kaosa son verir. Hem kendi 
hem de dış dünya karşısında mesafe alınmasını saglıyarak "ger
çeklik" nosyonunun da temelini atmış olur. ı o Gerçi eşsüremli 
gerçeklik, artsüremli gerçekligi dikkate almıyormuş gibi görün
se de, bir tercihde bulunmak söz konusu degildir. Biri digerini 
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ortadan kaldınnamaktadır. 
Farklı dillerin farklı gerçeklikleri betimlediginden yola çı

karsak, dilin sayısız anlam üretme potansiyeli taşıdıgım da sap
tanz. Dil göstergeleri nedensizdir ve bu baglam içinde iki şeyin 
aynlıgım göz önünde tutarak, anlam ba�nbsı kurulur. Zaten 
sonsuz yorum çabasıdır ki, ele alınan metnin tüketilemeyen se
mantik zenginligini de gösterir. Farldılık anlamın koşulu bile 
olsa, anlamın gene de tek belirleyicisi olamaz çünkü farldılıkla
nn yapısı da semantik olarak ortaya konmaktadır. Anlamın 
kimligi .sadece farldılıgın koşulu degildir, farldılık da anlamın 
kaçınılmaz bir koşulunu teşkil eder. ı ı 

Kendi. başına bir anlamlılıktan bahsetmek güçtür. Bir anlam 
başka terim ve metinlerle ya da bu alanlara yapılan göndenne
lerle kurulur ve bunlar da başka terim ve metinlerle, vb., vb. 
Göstergelerin sürekli olarak başka göstergelerle dolayımıdır söz 
konusu olan. Göstergelerin hiç bir zaman tam anlamıyla sırurla
nna vanlamaz ve içieri doldurulamaz. 
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C. Psikanaliz ve İdeoloji 

"Gerçek; kırılan bir çiJmlegin 
parçaları gibi birbiriyle ilgili, 
fragma'nlar dünyasıdır, ltr!r biri 
tek başına, ama isole degil." 

W alter Benjamin 

İnsanın bilinci varlıgından ayn tlüşünUlemez. Insanın varlı� 
da aktüel yaşamıdır, kurdugu ilişkilerdir. İnsan belki de kendisi 
ile ilişki kurabilen tek ruiyvandır. Diger canlılar başka bir şeyle 
ilişkilendirmezler kendilerini. Kendileriyle de ilişki kunnazlar. 
Hayvaniann başkalaoyla ilişkisi, ilişki olarak varolmaz. Dolayı
sıyla bilinç başından beri sosyal bir üründür ve insanlık kendini 
yeniden ürettigi müddetçe de öyle kalır. Her ne kadar bu söz
cükler elyazmasında çizilmişse de K. Marx, "çevi'emle ilişkim 
benim bilincimdir." demiştir. ı Sosy� varlık sosyal bilinçliHAin 
yeterli koşulu olmamakla birlikte zorunlu koŞuludur. Tıpkı, ev
deki odalann, temeli zorunlu kılarlcen, temelin hiç de odalan 
zorunlu olarak gerektinnemesi kadar açıktır bu durum. 

Hegel'se Marx gibi 'sosyal varlık' ve bilinç'den bahsetmez, 
ona göre 'objektif ve 'subjektif ruhtur yaşamı düzenleyen. tn
sanlann dUzenledigi sosyal kurallar, kurumlar ve keyfi davranış 
biçimlerinden oluşurlcen, objektif ruh, subjektif ruh da, düşün
me ve hissetme yollanyla, düşünce biçimlerinden mürekkeptir. 
Subjektif ruhla objektif nıh birbirini etkiler ve bir olmadan di
geri olamaz. 2 

ideolojiyi bilinçli davranışlarla, bilinçaltının birleştigi ortak 
bir alanda degerlendinnek gerekir. İdeolojiler parti seçim slo
ganları gibi bir tornadan çıkmış ısınarlama nesneler olmayıp 
bizzat bir grubun mensuplannca gerçegin kendisi gibi algılanan 
düşünce ve inançlar olması nedeniyle, grup zaafiru tela.fl etmek 
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üzere bilinçalunın yaraıugı illüzyonlar toplamı olarak da de
gerlendirilebilir. 3 

Zaten genel olarak ideoloji de, bireylerde varolan egolann 
aritmetik toplamı degildir. Genel ideolojiyi, ne kadar ortak olur
sa olsun "ego"lara, bireysel bilinçliliklere indirgeyemeyiz. Bu 
bizi am..,Pirizme yaklaşnnr. Özne kavramını dillendinnede de, 
dogal, otantik bir "ben" varsayımına düşmernek gerekir. Ben 
(self)ln varlıgt, köken olarak teorik bir biçimde kolay ifade edi
lemez. İdeoloji ye öncel ve ona vakıf ve onu araç gibi kullanan 
bir 'ben'den bahsedilemez.4 Merkezin ya da kökenin yoklugu; 
'ben'i köken gibi gören ideansı yanılsamadan uzaklaştınr bizi. 
Caz dogaçlamasından, fılm sanatçısının saçlannı gözünün önü
ne düşümıesine degin özgünlük sergilemeleri gibi bireysellikle
rin, çogunlugun gücünün hegemonik detaylandınnasının etiket
teyerek kabul edilmesini sagladıgı dunımlardır.5 Her ne kadar 
özne bireysel bir ajansa da,' aslında geç kapitalizm, "bireyleri" 
tesis ederken, büyük ölçüde kollektif ajaniann oluşumuna ge
reksinim duyar. lş şirketleri, profesyonel kuruluşlar, sendikalar 
ve ticari müesseseler gibi kollektivitelere gereksinim duyulur. 
Bu baglarnda ideoloji bireyleri kunnakla kalmaz, onlan çözer 
de aynı zamanda.6 İdeoloji kollektif eylemin de kaynagtdır. 
Okul, kışla, işçi, fabrika ve bir grev, vs., dedigimizde herkesi 
bunu bilir kılan da ideolojidir. Her sözcük kendini söylenmeden 
destekleyen ilkeler bütününe bir göndennedir.7 Daha bebeklik
ten çevremizde tarudıgtmız nesnelerin nosyonlan her zaman/ 
zaten · ideolojide hazırdır. Dogal olarak, kapitalizmin yapısal 
özelligi sonucu, kapitalizm öncesi toplumlann cemaate dayanan 
tasanmlannın yerine, bi�y eksenli humaniıma gelenegi ile şe
killenen ideolojik tasarımlardır 'özgürleşen' bireyi kuran. 

Bu çerçevede psikanaliz, özellikle ideolojik söylemin yer
leşmesinde cinselligin ve aile bayannın önemini ortaya koy
muştur. Bütün radikalligine ragmen psikanaliz, tarihsel olarak 
ailenin yeniden üretiminden yola çıkar. Üstelik kapitalizm ön-
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cesi toplumlarda ömenin kurulması konusunda da yeterince 
açıklayıcı degildir.s Diyelim, "birey"in söz konusu olmadıgı, 
kapitalizm öncesi toplumlarda. "aşk" gibi bireyselligi gerektiren 
bir ilişki acaba ne anlam ifade ediyordu? Dünyadaki diger iliş
kilerden soyutlanmış insanla analize başlamak Freudyen metap
sikolojinin her zaman en bü� açmazı olmuştur. 

Kınlmış bir yumurta peltesi gibi dogan bebegin, dış dünyay
la hazza dayalı olarak kurdugu ilişkide keyif aldıgı nesneleri iç
selleştirirken, tepki duydukiannı da dışsallaştınnası ile, özne 
nesne ilişkisini üretmeye başlar.9 

Çocuk kendi dış dünyasını anne bedenine baglı oldugu dö
nemde, oto-erotik aşamada dahi kunnaya başlar. Annenin bede
ninin kendisindeı:ı ayn oldugunu saptadıgı süreç içinde kendi 
öznesini üretmeye başlar. Kendini farklılaşmış bir nesneler dün
yasında inşa ederken, yaşamdaki baglantılan ve farkl�lıklan iz
leyerek, bu bütünden farklı olarak oluşum ve adlandınna şartla
nnın ortaya çıkmış olması önemlid�r. Annenin bedeninin zaman 
zaman yok olması, hoşnutsuzluk kaynagı olabilir. Çocuk dış 
dünyayı anlamlandınna yetenegini elde ederken, annenin bede
ninde içerilmiş olmaktan çıkar ve ihtiyaçlarını talep şeklinde dı
şa vunnaya başlar. Anneye talebini iletirken "nesnenin dublörü
nü" ıo, simgeyi kavrar. Dildeki bu işaret ve izierin tekrarı ile de 
basnnna mekanizması ortaya çıkar. Basbnnada bilinçdışı me
kanizmalar da söz konusu oldugundan bilinç ile "ben"in özdeş
leştirilmesi yanlışnr. Dilin ögrenilmesi, "Ben"in oluşumunda 
önemli bir rol oynarsa da, öme "Ben"den mürekkep degildir. 

Psikanalizin "teorik-hipotetik" bir nesnesi olan bilinçdışı, 
beynin bir bölgesinde lokalize olmuş degildir. Simgeleşmemiş 
bir düşünce düşünülemiyeceginden, bilinçdışı da simgelerden 
oluşur. Diyelim, babanın yasagı olan, ensest (aile içi ilişki) ya
sagı, çocugun tam eksiksiz olarak arzusunu, cinsel bir arıu ola
rak bilinçdışına kodlamasına yol açar ki, bu da simgesel dola
yı�arla gerçekleşir. ı ı  Simgeselin otonom gücü, Ben'in 
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Ve Asya ki toprakta beşte birdir 
Ve Asyada bir memlekettir Hindistan 
Kalküta Hindistan'da bir şehirdir · 
Benerci KalkOta'da bir insan. 

Ve ben, 
haber veriyorum ki size 
Hindistıın'nın KalkOta şehrinde bir insanın 
yolu üstünde durdular 
Yürüyen bir insanı zincire vurdular 

Ve ben 
tenezzül edip 

başımı ışıklı boşluklara kaldınnıyorum. 
Yıldızlar uzakmış 

toprak ufakmış 
Umurumda de�il 
Aldınnıyorunr. 

Bilmiş olun ki benim için 
daha hayret verici, daha kudretli 
daha esrarlı ve kocamandır 

Yolu üstünde durulan 
Zincire vurulan 
İnsan. 

16. yy.'dan beri, yeni bir politik iktidar biçimi, hızla gelişmiş 
ve yaygınlaşmıştır. Herkesin bildigi gibi bu yeni politik yapı, 
devlettir. Fakat çogu zaman devlet, bireyi dikkate almayan, sa-. 
dece genelin daha dogrusu vatandaşlar arasındaki bir sınıfın ya 
da grubun isteklerini dikkate alan bir güç olarak tasarlanır. Bu 
yaklaşım büyük ölçüde dogrudur. Şu gerçegin altını çizmek la-
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aynşmasını da saglamaktadır. Baba tarafindan cezalandınlmak 
ve kastre edilmek korkusu ile, babanın simgesel "fallus" otorite
si faddılaşmayı ortaya koyar ve pekiştirir. "Ben"in oluşumunun 
ailenin kültürel düzenini gerektirmesi, psikanalizi muhafazakar 
aile ideolojisi söylemi ve �usseau'cu otantik insan dogası söy
lemlerine hapseder. Müessese düzeyinde de, psikanalizin baskı
cı iktidar karakterini ve kurduatı otoriter söylemini zaten M. 
Foucault'dan beri biliyoruz. 12 Ödip karmaşası, yani hem hay
ranlık duyulan ve yUceltilen, hem de otoritesi karşısında eziklik 
duyulan ve nefret edilen durum, sadece birey düzeyinde degil, 
toplum düzeyinde de, tastir yapmaya uygun çagdaş bir söylence 
haline gelmiştir. 
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IV. 

IDEOLOJiLERIN(YENIDEN) 
ÜRETIMi VE PRATIKLERI 

"FQ§izm döneminde bile, tek bir cani
lik yo_ktur ki, moral bir cUayla kaplan
maksızın yapılmış olsun." 

W alter Benjamin 

Toplumsal bilimlerin esasının şeylerden çok ilişkilere, özel
lilde de ttıethıı iJişk:itertnln aııallzlne dayandıgını biliyoruz. ı Bi
limde de ııesrıeHigi sagtamak için belirli pozisyonlar (demarca
tıon) alarak çalışınz. İnsan davranış ve ilişkilerine yönelik 
genetik bir bilgi sistemimiz olmadıgından sosyal süreçlerin ana-
� ·�� 

. 

Para ilişkileri çerçevesinde gelişen mübadele sisteminde ki
şisel bagimlılık bagları, kan, egi�. vb., ayncalıklar yok olur, 
dagıJ.ır. En azından kişisel bagımlılıklar kişisel bir sorun olarak 
belirir. Geçerlc.en belirtmek ge�r ki, cinsiyetçi aynmı ve bu
nun tesis ettigi eşitsiz ilişkileri, bir tür soyut insan sorununa in
dirgeyen ve bu sorunu kişisel düzeyde ele alan liberal yaklaşı
mın yanılsamalannı, feminist teorinin oldukça isabetli bir 
şekilde deşifre ettigini de belirtelim. Neo-liberal yaklaşım, her 
harcamanın bedelinin, harcamadan faydalanan tarafından öden-

61 



mesi gerektiAi inancıyla saglık, egitim, yaşlılık ve kreş bakımı 
gibi alanlan özelleştirip, kamusal fonlan daraltular, böylece 
özellikle çalışan kadına iş hayatı dışında da kendi işini kendine 
gördürerek, onu özgürleştinniş oldular. Bireyler özgürce birbi
riyle çatışma ve rekabete girmek ve bu özgürlük içinde mübade
leye gitişmekle serbest, bagıınsız birey görünümü kazanırlar. 
Temelde hayal olan bu bagimsızlıgı, farketmezlik ya da kayıt
sızlık ile ifade edip adlandırmak mümkündür. Bu görünüm bi
reylerin birbiriyle ilişkilerini, ilişkinin koşullanndan, diger bir 
deyişle gerçeklik koşullanndan soyudayanlan aldatabilir. Top
lum tarafından yaratılan bu koşullar, bireylerden bagıınsız dogal 
koşullarmış, diger bir deyişle bireyler tarafından kontrol altına 
alınmalan imkansızmış gibi görünür. İlk durumda bireyin bir 
başkasımn kişisel baskısına tabi olması olarak beliren sımrlan
mışlık, ikincisinde bireyin kendisinden bagtmsız, gücü kendin
den menkul bir takım nesnel ilişkiler tarafından baskı altına 
alınmış gibi görünür. Kendi dışındaki ilişkilere birinci duruma 
göre daha hakim olunabilecegi yanılsaması, insana daha özgür 
oldugunu da düşündürür. Bireysel olarak bu ilişkiler aşılabilirse 
de koşullar bir bütün olarak dönüştürülmeden, sınıfsal bütün 
olarak geniş kitlelerin bu tahakkümü aşması mümkün degildir.2 

Zaten toplum da bireylerden deAil, bu bireylerin birbiriyle 
olan baglanndan, ilişkilerinden oluşur. Toplumsal belirlemele
rin dışında baktıgımızda, ömeAin şöyle denilebilir: "Toplum 
açısından köleler ve özgür yurttaşlar ya da kadınlar ve erkekler 
yoktur, her ikisi de insandır." Bu yaklaşım toplumsal belirle
nimler dışında dogrudur. Kimse kendi başına adı geçen adlan-
dırmalan taşımaz.3 

· 

Adiandırma mekanizması, bireyi sadece hayali bir yolla öz
neye dönüştürme işlevine sahip olmakla kalmıyor, aym zaman-· 
da da bireyin kendisini egemen sisteme tabi kılması ve böylelik
le de toplumsal yeniden üretimin bir bütün olarak gerçekleşmesi 
saglanıyor. Zaten bu anlamda heıtıangi bir ideolojinin egemen 
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bir ideoloji olmasının gerekliligi ve yönetilen kesimlerin bir 
ideolojisinin olmasının anlamsı71ıgı ortaya çıkar.4 

Sınıfsal baglar ile ideolojik aidiyet arasında göıiilen asimet
ri, özellilde düşünsel refleksierin ortaya çıktıgi dokunun analizi
ni gerektirir. Toplumun kendini yeniden ürettigi temeli veri 
alıp, sonuçlan He ilgilendigimizde, muhafazllkar ya da refor
mist olan, düzen içi bir baglarnda gözlem yapmış oluruz. Bir 
yeniden üretim süreci olarak kapitalist üretim, sadece meta ve 
artı-deger üretmez, aynı zamanda kapitalist ilişkiyi de yeniden 
ve yeniden üretir. İdeolojik refleksleri de, ideolojiterin yeniden 
üretimi sürecinde analiz ederiz. S Toplumun yeniden Uretimi, an
cak ve ancak gerektirdigi işbirligi ilişkilerinin, onu oluşturan 
bireylere kabul eQlmesini saglayan i.1eolojilerle mümkündür. 

Aslında ideolojiterin büyük bölümü sömürü düzenini, eşit
sizlikleri, adaletsizlikleri örtme gereksinimi duytnaz, söz konu
su çelişkiler, diyelim dinsel bir düzeninin degişmez özellikleri 
ve gereklilikleri içine katılarak açıkça, saklanmadan, örtülme
den yasallaşnnlabilir, dogallaştınl�bilir. İslam'da kadının konu
munun ele alınış tarzı bunun tipik bir ömegidir. 6 Durmadan de
gişen bir dünyayı, duragan, degişmez, dogal bir imgeyle 
yımsıtmarun kaçınılmaz sonucudur bu. Düzmece dogallıldarla 
kalıcı insan imgesi yaratılır. 

Bugün belki de söz konusu Qlan, gerçekligi böylesi iktidar 
sistemlerinden de özgür kılmak da degildir. Böylesi bir düşünce 
gerçekligin bizzat kendisinin bir güç oldugupu gözden kaçınna
mıza neden olabilir. Gerçekligin gücünü sosyal, ekonomik ve 
kültürel hegemonya biçimlerinden kurtararak koparmak belki 
mümkün olabilir. Yeni bir gerçeldik imgesi/politikası üretmek 
içilı insanların 'bilinçlerini' ya da kafalannın içindekini degiştir
mekten çok, gerçekligin üretimindeki politik, ekonomik ve ku
ramsal rejimi degiştirmektir. Bunun için de gerçekligi keşfet
mekten çok, gerçek ile gerçek dışını birbirinden ayıran kurallar 
bütününü saptamak önemlidir. 7 
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Maddi ilişkileri elinde tutan, toplwnsal fomıasyonda egemen 
olan sınıf, aynı zamanda doğal olarak egemen ideolojiyi de 
oluştumıakta, başta din kurumu olmak üzere ideolojik egemen
lik aygıtlarını da kendi denetiminde bulundurmak.tadır. Zaten 
maddi güçlere dayanan arlcaplan olmadan ideolojiler de bireysel 
ham hayaller olarak. kalırlar. 8 Maddi güçleri içerik, ideolojileri 
de biçim olarak tasarladıgımızda, maddi güçleri tarihsel olarak 
biçimsiz halde, ideolojileri de maddi güçler olmaksızın düşüne
miyeceginiz açıktır. 

Maddi üretim araçlarını ellerinde tutanlar, üstünlüklerini ve 
imtiyazlannı yeniden üretmek için zihinsel üretim araçlannı da 
ellerinde tutarlcen, ideolojinin yeniden üretiminin apaçıklıgı söz 
konusu degildir.9 Althusser'in de belintigi gibi "ideoloji, ben 
ideolojik'im" demez. Hatta tersini söyler. Böylece hem rasyo
nel, geleneksel ve karizmatik ifadelendimıelerle kendini meşru 
kılar hem de bir kesimin aleyhine gelişen hakimiyet ilişkilerini 
degişik yollarla bloke ederek reddetme, kendini oldugundan 
farlclı göstemıe biçimleri içinde örter. Bir yandan da tarihsel, 
geçici durumlan sürekli, dogaı ve zaman dışı göstererek yaşamı 
şeyleştirerek (reification) matlaşnnr. (saydamlaşnmıanın tersi) 

Egemen sınıfın ideolojisinden söz etmek mümkünse de, 
"egemen ideoloji"den söz etmek "bagımlı ideoloji"yi de varsay
dıgından, anlamlı degildir. Bagımlılann kendilerine özgü bir 
ideolojileri de yoktur. İdeoloji olarak benimsenen, yaşamı kav
raınsallaşnmıak. için ödünç aldıgı, kendini boyunduruga vurmuş 
sınıfın ideolojisidir. 10 Bundan büyük yabancılaşma düşünüle
mez. Bu yüzden ideolojinin kendini ideolojik olarak. tanımlama
sı bu süreçle ilintilidir. Kendini dogaııaşnnr, siyasi yükünden 
anndınr. "Ne sagcıyım, ne solcu" sözünden daha ideolojik bir 
veciz ifade bulunabilir mi? 

Böylesi bir atm.osferde, tahakkümün adı ve 1 ya da maskesi 
demokrasi, hoşgörü de kolayca iş görebilmenin yolu, yöntemi 
olabilir. Rahatlıkla ideoloji insanlan egemen üretim ve yaşam 
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tarzının öngördügü nesnel durumlara uyarlaıt.en, toplumun hi
yerarşik yapısına görümnez baglada baglı kılıyor. Böylelikle 
toplumsal kaynaşmanın da vazgeçilmez aracı olabiliyor. 

Kapitalist demokrasinin düzgün işlemesi için işçi sınıfının 
sosyal düzenin geçerliliAffie ve yasallıgına inanınası ve onayla
ması gerekir. Şikayetlerinin ve taleplerinin cevabım 1 çaresini 
kuşanldıgı politik sistemin normal prosüdürü içinde bulacagına 
inanması gerekir. Bir yandan da varolan düzenlemelerdeki radi
kal degişikliklerin temel çıkarlarına zararlı olacagına da ikna 
edilmesi gerekir. ı ı Sistem bir yandan da karşı hegemonya çaba
larına da imkan saglar ve fiili kullanımına izin verir. 

Bireyler burjuvazinin yönetiminde geçmişe göre daha özgür 
gibi görünürler. Dogal olarak büyük ölçüde maddi güçlerin de
netiminde olmalanndan dolayı, daha özgür olduklan düşüncesi 
tartışmalıdır. ıl 

N.Hikmet, bana göre en güzel şiiri olan "mikrokozmoz"da, 
evrim teorisinin şiirselligini içeren başlangıç bölümüyle, insa
nın bu serüvenini ne hoş anlanr: 

MİKROKOZMOZ 
Gözüme alun bir damla gibi akan yıldızın ışıgı 
lık önce 

boşlukta 
deldigi zaman karanlıgt 

Toprakta göge bakan 
Bir tek göz bile yoktu 
Yıldızlar ihtiyardılar 
Toprak çocuklu. 

Yıldızlar bizden uzaktır 
ama ne kadar uzak, ne kadar uzak 

Yıldıziann arasında topraguııız ufak.Ur 
ama ne kadar ufak, ne kadar ufak 
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zım ki, devlet iktidarı, iktidar biçimini bir yandan bireyselleşti
rirken, bir yandan da bütünselleştirir. Diger bir deyişle, aynı po
litik yapıda hem bireyselleştinci mekanizmaların, hem de bü
tünselleştirici işlemlerin vardıgı söz konusudur. ı3 Sonuçta. 
günümüzün politik, ahlaki, sosyal, felsefi problemi, bireyi dev
letten ve kurumlarından özgürleştinnekten çok, bizi hem dev
letten hem de devlete baglı bireyselleşme tipinden kurtarmaktır. 

Devlet, ekonomik, politik ve ideolojik bütün pratiklerio top
lumsal yeniden üretiminin saglanması açısından bir tür koordi
nasyonu yürüten kurumdur. Bu koordinasyonla, hem birey dü
zeyinde hem de sınıf düzeyinde ideolojik kolonizasyonu saglar. 

Mitolojideki iki başlı atta oldugu gibi devletin hegemonya
sında "hile"nin mi "zor"un mu agJr basacagt konusunda, hege
monyacı iktidarın, yönettigi halk yıgınlarından aldıgı kabullen
menin 1 nzanın 1 aydaşmanın (konsensus) derecesine baglı 
olarak, onlan denetim altında tutmak için gereken baskının 
azalt�masıyla da orantılıdır. Dogal oUarak. bu hakimiyet yuma
Aının üstündeki konsensusun denetlenmesinde aydınlardan, po
litikacılara, okul, gazete, siyasal parti, demek gibi kurumlara 
degin çok geniş bir şebeke gerekir. ı4 'Establishment'ın tesis etti
Ai verili alanı sorgulamak ve dışına çıkmak, teşebbUs sahipleri 
için bedeli büyük riskler taşır. Düzenin nimetlerinden ve imti
yazlarından yararlanmaktan aforoz edilmek gibi bir fiyatı var
dır. Mutabakatların arkasındaki fiziki tahdilleri unutmamak ge
rekir. Diyelim, '' Adale(t) mUlkUn temelidir." dendiginde, 
fazlalık olan harfi atarak, arkplandaki denetleyici güce ulaşınz. 

Bütün bu süreç, kendine özgü dönüşümleri, kopmalan ya da 
kınlmalan ile kendi ritmleri ve sUreklilikleri tarafından belirle
nen bütünün, görece özerk olan her düzeyi, yine kendi görece 
özerk tarihine sahiptir. Böylelikle ekonomik yapının, siyasal 
Ustyapının, ideolojinin, bilimin vb., her yapının ayn birer tarihi 
söz konusudur. Teke indirgenemeyen, farklılıkların önplanda 
bulunduAtı bu süreçte, tüm tarihlere uygulanabilecek ve deger
lendirilmesini saglayacak tek bir dogrusaı zaman dilimi de bu-
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lunmadı�tndan, basit tarih ideolojisiyle birlikte, basit ZfUllan 
ideolojisinden de vazgeçilir ve bunun yerini farklı düzeyierin 
farklı parametrelere sahip zamanları tarafindan oluşturulan, kar
maşık bir tarihsel zaman kavramı alabilir. ıs Daha önceleri de 
bahsettiAlıniz gibi, fizik bilimindeki referans tanından farldı bir 
skalanın geregi, önemli bir sorun olarak ortada dunnaktadır. 

İdeolojiler her zaman bir aygıtta ve bir aygıtın pratiklerinde 
varolurlar. Zaman içinde, ideolojilerin ve aygıtların dönüşümü
nün eşanlı belirlenimi söz konusudur. Bu aygıtların kamusal ya 
da özel olmasında, devletin ön koşul olması önemlidir. Zaten 
kurunılann özel ya da kamusal olmasından çok, nasıl işledikle
rine dikkat etmek gerekir. Hiç bir aygıt bütünüyle baskıya da
yanmaz. Ordu ve polis gibi kurumların bile işlemesi ideolojik 
işlemi gerektirir, bütünüyle ideolojiye dayanan aygıt da bulun
maz. Okul, din gibi pratikterin ve kurunılarıo gündeminde di
sipline sokucu cezalar önemli yer tutarlar. Devlet aygıtı da bas
kı yoluyla, idari yasaklarla, emirlerle, sansürle, ideolojik 
aygıtıann işleyişinin siyasi koşullanm sagıar. 16 Eger toplum 
kegdini yalmzca üretim düzeyinde yeniliyebilseydi, zaten dev
let ve ideolojiye de gerek kalmazdı. Burjuvazi kendi temel sta
tUsüne hiç bir şekilde sahip olmayan bütün bir insanlıgı sürekli 
olarak ideolojisine çekerek, bilinçliligi dondurup, yoksullaştıra
bilir. Üretim araçlanna sahip burjuvaz�n maddi gerçekligini 
yaşamadan, ideolojik gerçekliginin dolallıgı içinde soluk alabi
lirler. Bu anlamda ekonomik pratik kendi başına varolmaz, ikti
dar ilişkisiyle, yani devlet düzeyi baglamında, kendini yeniden 
üretmenin koşullarım yakalar. İdeoloji, bütün bu SÜreci makul 
gösteren "satduyu"yu üretir. Sadece kabul edilebilirligini degil, 
olması gerekenin de zaten böyle oldugu, başka türlü düşünüle
miyecegi, adeta vicdanımn sesi haline gelir. 

Bahsi geçen devlet kategorisini 'üstyapılar' çerçevesinde ele 
alırsak, bir yandan da üstyapılann bilbirinden ayrı iki tanımın
dan söz etmemiz gerekir: 

(l) Üstyapı = ekonomi dışı tüm kurumlar. 
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(2) Üstyapı= Özelligi ekonomik yapının dogasıyla açıklanan 
ekonomi dışı kurumlar. 17 

· 

Bu kurumları egemen sıruf tekeline almadan yani düşünce, 
basın, örgütlenme ve parti kunna özgürlüklerine kısıtlama getir
meden, fakat bu fonnel özgürlüklerin, gerçek özgürlüklere dö
nüşme sürecinde ekonomik ve ideoloji!': üstünlüg-ü elinde tuta
rak üstyapıdaki hakimiyetini koruyabilir. Üstelik toplumdaki 
hakim ideolojiyi, dogrudan hakim sırufla (dominant class), sı
ruflar tarihin ömeleriymişcesine özdeşleştinnek de dogru degil
dir. Hakim ideoloji, hakim sıruflarla hükmedilen sıruflar arasın
daki somut pratik ilişkiyi kurar ve yansıur. ıs Toplumsal sınıflar 
ontolojik ve nominalist varlıklar degildir, sınıf mücadelesi için
de ve onun aracılıgıyla oluşan pratiklerde varolurlar. Egemen 
ideoloji, bir toplumda etkin olarak egemense, bu diger ideolojik 
kümeleri de özümsemiş olmasındandır. İlkel toplumlarda ise di
yelim, hısım ilişkileri, üretim ilişkileri siyasal ilişkiler ve ideo
loji olarak işlev gönnektedir. Burada hısımlık hem alt yapı hem 
de üstyapıdır.19 Dolayısıyla ideoloji, toplumsal ilişldlerin dışsal 
görüntüsü yerine, bu ilişkilerin içsel örgütlendirilmelerinin bir 
parçasıdır. 

Bütün sözü edilen ideolojik pratikler, karlı oldugu zaman 
özel mülkiyelin tasavvurunca işleyebilir. Fakat bu durum işlev
lerini özel kılmaz. Ne kadar iktidar ilişkilerinin yeniden üreti
mini garantiliyorsa o kadar politiktir 1 genele aittir. İdeoloji be
lirli kurum ve pratiklerde bireyi tutarlı bir özne olarak 
yerleştirir ve öznenin ufkunun sırurlarım çizerse bir yandan da 
hukuk, bu sırurlardan sapaniann önceden tarumlanan özne 
normları adına yargılanmasıru saglar. 20 

İdeolojinin üretilmesinin diger bir mekanı, zemini de günlük 
konuşma ve sokaldardır. İdeolojinin sidctllasyonu buralarda 
saglarur. İdeolojile/politik aktörleri gerek mekansal gerek de kö
kensel olarak ekonomik düzeyde tanımlamak dogru degildir. 
Ortak bir dünya görüşüyle temellenmiş bir amaç etrafında bir-
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leşmiş kültürel ve sosyal bir bütündür söz konusu olan. lt İdeo
loji yi üretim tarzına baglamak, bütünüyle ideolojik aidiyetleri 
tüketme imkanını ortadan kaldınr. Sınıf indirgemeci analiz sı
nıfsal öznelerin dışındakilere kör kalır. Sıradanlaşan günlük ko
nuşma biçimleri, söylenen yalanlar, yapılan tehditler ve ' ırkçı, 
cinsiyetçi şakalann deşifre edilmesi, kannaşık (karışık de�l) bir 
bütünü ortaya koyar. 

Gerek makro gerekse mikro iktidarlar yalnızca negatif an
lamda, 'sansür etme', 'dışlama', 'bastınna' gibi olumsuz işlevlerle 
de tüketilmezler, bir yandan da varolan gerçekligi, bilgiyi de or
taya koyar, üretirler. Üretilen bu gerçeklik eleştirilip, politik bir 
program dahilinde dönüştünllürken, bir tür, asimetrik bir pers
pektif benimsenmez. Maogiller Fransa'da devrimci mahkemeler 
kurmak istediklerinde, Foucault, devrimci adaletin, mahkemele
ri bütünüyle reddetmesi gerektigini, özünde bir burjuva kurum 
olan mahkemelerin karşısına sıfau degişen ama benzer işlevi 
olan başka bir kurumla çıkılamıyacagını s0ylemişti.22 Ya da 
"Aşk yap, savaş degil" sloganı, kendini bu sefer de simetrik ola
rak "Aşk yap, devrim deAil"e dönüştürebilir. 

Gerçekli�n adiandınıması çerçevesinde verilen mücadelede 
entellektüellerin rolü son derece önemlidir. Bilindigi üzere en
tellektüel sözcügü Fransa'daki Dreyfus davası ile ilgili tamşma
larda yaygın olarak telafuz edilmeye baŞlandı. 14 Ocak 1 898'de 
L'A vrore gazetesi duruşma ile ilgili bir protesto metni yayınla
dı. Tanınmış simalarca imzalanan metin George Clemenceau 
tarafından 'entellektüellerin manifestosu' başlıgı alunda verildi. 
Anti-Dreyfusculann entellektüelleri alaya alması ile terim iyice 
yerleşerek özgürlük ve adalet savunuculanna "entellektüel" 
demneye başladı. 23 Nitekim, ne zaman bir diktatorya! yönetim 
iktidan alsa, ilk hedeflerinden biri entellektüeller olur. Artık 
ikinci bir emre kadar herkes dikt2�oryal avamlıkla maluldur. 

Günümüzde ise giderek ahlaki sonunluluAa ilişkin vurgunun 
agır bastıgı evrensel ente,Pektüelle birlikte, özgün (spesifik) en-
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tellektüel tipi de yaygınlaşmıştır. 19. yy'ın herşeyi teorik/felsefi 
olarak kuşatan aydın tipinin en önemli örneAi K. Marx, projesi
ninin merkezine işçi sınıfını koyarlcen, bu dönemin işçi sınıfı, 
üretimin başından sonuna degin kontrol ve hakimiyeti elinde tu
tan usta tipi işçiydi. Üretim genel düzeyi bunu mümkün kılıyor
du. Günümüzün kayış sistemi ise işçinin üretim üzerindeki 
kontrolünü ortadan kaldırarak onu vasıfsızlaşnrdı. Buna karşı
lık günümüzde giderek önemi artan hizmet kesimi, hem istih
dam ettigi kaliteli elemanın niteliAi, hem de hizmet üretimini 
durdugtında, hayatı felç edebilen özelli� ile ön plana çıktı. üs
telik burada istihdam edilen zihni emek, ''evrensel degerlerin" 
taşıyıcısı entellektüelden de daha duyarlı olabilmektedir. Bunun 
nedeni büyük ölçüde günümüzün karnıaşık toplum yapısında, 
özgün ve lokal alanlarda kesifleşen bir mücadele biçiminin cari
leşmesi ile ilintilidir. 24 · 

Sosyalistler �sında da entellektücllerin konumu uzun tar
tışmalara neden oldu. ı 866'daki Birinci Entemasyonel toplantı
sında, Fransız delegasyonundan Tolsin adlı bir işçi lideri, işçi 
olmayanların örgütten çıkarılması yolunda bir önerge verdi. Bu 
daha çok içinde K. Marx'ın da bulunduAtı entellektüellere yöne
lik bir girişimdi. Uzun tartışmalardan sonra öneri reddedildi. 
Marx, işçi sınıfının kan dola$ımını ve beyinsel kapasitesini im
haya yönelik oldugu gerekçesiyle bu öneriye şiddetle karşı çık
u. Sosyal köken ile ideolojik aidiyet arasında dogrDdan bir bag 
mümkün degilse de, Jan Waclaw Macnajski gibi devrimciler, 
sosyalimıin bilgiyi ellerinde tutan entellektüellerin ideolojisi 
oldugunu söylediler ve bunun işçi sınıfı 11zerinde yeni bir sömü
rü oldugunu belirttiler. 2S 

Aslında yazılı bildirişimin kendisi bile insaniann sömürülme 
ve köleleştirilrnesinde kolaylaşuncı bir işlev saglamışur. 
19.yy.'da abecesizlige karşı açılan kampanyalarda, yazı, yurttaş
lar üzerindeki denetimin güçlendirilmesine yol açmıştır. 26 Fikir
lerio üreticisi ile tüketicisi arasındaki sosyal işbölümü (istersi-
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niz sosyal bölünme diyelim) başlıbaşına. nmak içinde ya da dı
şında, entellektüelleri varolan dikey işbölümünUn sagladıgı ay
ncalık içine fiilen sokar. Fakat entellektüel üretim sosyal yapıya 
·içkindir. Bir tür uykunun rüyayı üreunesi gibi üretilir dUşUnce
ler.rr 

Belki de önemli olan üretilen düşüncelere dayalı anlamlan
dırmalann meşrulaşnrarak, örterek ya da şeyleştirerek anlamın 
mobilizasyonu ile hakimiyet ilişkisinin yeniden üretilip Uretil
medigidir. Diyelim, M. Begin, binlerce asker ve yüzlerce tank
la İsrail ordusu Lübnan'a girdiginde, 'bu bir istila sayılmaz çün
kü bizim Lübnan'a yönelik böylesi bir amacımız yoktur.' derken 
ya da İngiltere'de maden işçileri grev yapnArnda "The Sun' gibi 
gazeteler 'Falkland savaşının da gösterdili gibi bu endüstriyi yı
kabilirsiniz ama ülkeyi asla.' diye. yazdıgında, anlamın, iktidarın 
ve hakimiyetin hizmetine mobilize oldugunu görürüz.28 Statü
koyu meşrulaşnmıak için söylemi gerçekleştiriş biçimi ile, en
tellektüelleri kodlamak mümkün olabilir. Burada belki entellek
tüelden farlclı olarak, oligarşik elitler diyebileceAiroiz kesim, 
rasyonel diskurlanyla, bütünün çıkarlannı temsil ettiklerini 
söyledikleri tasanmlannı üretir ve yayarlar. Böylesi bir politik 
pratik, politikanın sürekli tekzip edilmesine dayanır. Buıjuvazi
nin politik çıkarlarının bir tür oyun ya da spantane biçimler da
lihinde körce ifadesi söz konusudur. Bu buıjuvazinin politik 
olarak kör oldugu anlamına gelmez. Aksine ekonomik ve poli
tik tasanmların, hesaba dayanan, bilgisayarla saptanmış öngö
rümler halinde, sanki, politika bir problemi çöımek işiymişcesi
ne bir yaklaşım söz konusudur. · 

öte yandan, çalışanlar da muhafazakarlara oy verir, en an
lamsız basın organını takip edip ya da hiç bir şey okumayıp, en 
kötüsü de "hayat bu", "Bu konuda bir şey yapılamaz"lı haklılaş
nrmalarla kendi yaşamianna yabancılaşabilirler. Yine de işgü
cUnUn sömürüsü sürer, etkilerini yaşamın her alanında gösterir, 
varolan işbölümünUn ana darnan olan "artık" üretimi devam 
eder.29 
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Gerçekte ideolojinin içinde geçen şeyler, onun dışında ge
çermiş gibi görünüyor. Dolayısıyla� aslında ideolojinin içinde 
yer alan kişiler kendilerini, tanım geregi ideolojinin dışında sa
nıyorlar. İdeolojinin ideolojik �rinin yadsuunası, ideoloji
nin tipik etkisi olarak degerlendirebilir. 30 

AEG işçilerine, "kültürel faaliyetleriniz var mı?" sorusu so
ruldu�da, ya yanıt alınamamış, ya da olumsuz yanıt verilmiş. 
Çogunun böyle şeyler için zaman bulamadıginı ölfeniyoruz.31 
Anlıyoruz ki, "kültürel etkinlik"den AEG işçileri, "daha üst dü
zeyde" bir şeyleri anlıyorlar. Muhtemelen boş zamanlarda bira 
içip, kagıt oynayıp, espriler yapıp, patronları hakkında konu
şup, çalışma aralarında ilişki kurma, vs, vs., ça).ışan sınıfın kül
türünün ve kendini tasariamasının bir parçası olarak görülmü
yor. 

Bir yandan da, ideolojik tasarımların sosyal kökeninin, poli
tik statülerinin göstergesi olamayacagını da belirttniştik. Çalı
şanlar tarafından geliştirilen ideolojilerin, tanım geregi ilerici 
ve dönüştürücü olması gerekmiyor. İdeolojilerin sınıflarla iliş
kisi de bir indirgeme ilişkisi degil, ekiemierne ilişkisidir. İdeo
lojileri tarihsel varoluş koşullarına indirgemekle, bu tür koşullar 
arasındaki fark önemlidir. 

DlPNOTLAR 
1- Emest Mandel, Late Caphallsm, London. MLE, 197S, s. lS. 
2- Karl Marx, Grundrlsııe, çev. Sevari Nqanyuı, İstanbul, Birikim yayuılil

n, 1979, •. 240-41. 
3- Lg.e., s. 337-8 
4- Emesto Laclau, İdeoloJI ve PoUtlka, çev. HUseyin Sanca, lstanbul, Bel

ge yayınları, 198S, s. 108. 

S- Geroge Lictheim, "The Concept of ldeology, "History and Tbeory, 
196S, No: 4. s. l74. 

6- Inı.an Anel, Şeriat ve Kadm, lstanbul, 4. baskı, 1989. 
7- Michel Foucault,. 'The Political Fımction oflnteUecıual, "Radlcal Pbllo-

73 



.26- Charles Parain, "Yapasalalıttn Taribe Bakışmdakl Sakatlık," Varlık, 
YapısalcılıJın Eleştirisine DoAru-I. lstanbul, sayı 913, 1983, s. 16. 

27- Jonh KeıXıam, 'The Theory of ldeology, in Capital, "lssues In Marxist 
Pbll080pby, vol III, Sussex, The Harvester Press, 1979, s. 143. 

28- J. Thompson, Studies In the Tbeory of ldeology, Cambirdge, Poli.ty 
Press, 198!5, s. 1 32. 

29- Michel Pecheux, La111uaae, Semantlc:s and ldeology, ll S, trans by Har
bans Nagpal, London, Macmillan, 1986, s. 148. 

30- L. Althusser, İdeoloJI ve Devletin İdeolojik Aygıtları, çev. Y. Alp -M. 
Özqık, İstanbul, Birikim yayınları , 1989, s. !54. 

31- Wolfgang Fritz Haug, Commodlty, Aestbetlc:s, ldeology and Culture, 
International General, 1987, s. 17. 

15 





v. 

SIYASAL KRIZ VE IDEOLO-JI 

"Mıllak'ün (hakim sımjin) sözü, 
sözlerin mıllak'üdür." 
Arap atasözü 

Kaba maddeci yaklaşım düşünşel, ideolojik platfonndaki so
runlann, toplumsal koşullann. son analizde de, ekonomik ilişki
lerin etkisiyle Uretildigini açıklamaya çalışır. Ekonomik devini
min analizi, ideolojik kınlmalan ve farklılaşmalan da 
açıkhunaktadır.ı Halbuki, böyle bir yaklaşımla, diyelim, .zaman 
zaman krizin dillendirilme biçimi haline gelen, dinsel söylem 
ve ritUellerin, onlan ortaya çıkaran koşullar varlıguu sUrdUnne
dili halde, belirli ilişkileri tanımlamada, varlıklann sUrdUnnesi
ni, birebir bir analiz dahilinde açıklamakta güçlük çekeriz. ls
Iamdan, Musevilik'den nıtun da Roma hukukunun agırlıgı gibi 
aıtaik kavramsallaşnımal8nn bugün de cari olması bwıun ömegi
dir. 

ldeolojilerin maddiligi, hammaddesinin daha önceki verili 
düşünce ve inançlardan oluşan ideolojiler olması ile ilgilidir. 
Yaşamı dolaysız bir ilişki ile degil, insaniann daha önceleri 
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kunnuş olduklan çeşitli tasanınlann vasıtasıyla gözleriz. Geç
miş tasanmlarla olan farklılık ya da kopukluk krize neden olabi
lir. İçinde kalındılı sürece her zaman uyarlı ve tutarlı bir yapı 
arz eden ideolojiler, dışandan bakılarak tüketilebilir, ideolojik 
niteligi ortaya konulabilir. Bu yüzden ideolojilerin asli görevle .. 
rinden biri arasında da kendisine dışandan bakılmasım önle
mek, bakıldıgında dışiayarak aforoz edip, etkisini en aza indir
gemek vardır. 

Sımf çıkarlan ile sımf bilincinin örtüşmesi ya da asimetrik 
kalmasının tasnifi, verili konjonktürdeki kimlik kriz ya da uyu
mu konusunda bize bilgi saglar2 (Şekil 1.) deki sımf bilinci, s1, 
s2, vs., w1, w2, vs, koşullanndaki K sımfimn çıkarlanyla ilgili ta
sanmlan içerir. Süreç içinde K sınıfının bilincinin, dogrudan 
nesnel çıkarlanyla örtüştügünü görürüz. Pekala, tersi de olabilir. 
(S ımf biliiıci taralı alanı, bu sımfin mevcut durumdaki çıkarlan 
ile ilgisiz ya da işlevsiz bölüm de, beyaz alanı gösterir) Uyum 
süreci genellikle sımf çıkan degişmedigi zaman/sürece çabukla
şır. Nesnel k�şullardaki degişiklikler, yeıü sınıfsal çıkarlar ve 
yeni uyum saglama (örtüşme) sürecini başlaur. 

K sınıfının � .,J;l � � 
bilinci w.ı�-�ı � � �Sz 

·lt$ 
Sınıf 
bUinci 

W koşullannda 
K sınıfının 
çıkan 

St --------- --:;> sı _ _  ..; _ _ _  ) 

Wı - - - - - - - - - - - ?> W2 - - - - - -) 

(Şekil. l)  



Nesnel koşullann bir tipten digerine degişmesinin uyum süre
sinde, degişen sınıf bilinci, sımf çıkaoru da degiştirebilir. Yeni 
tanımlamalara gerek duyulabilir. Bu sınıf mücadelesinin aktör
lerinin, kadrolann, ekiplerin ilke düzeyinde, temel degişiklikle
re gitmesi şeklinde de olabilir. Ömegi Avrupa komünizminin 
çıkışıyla birlikte, proletarya diktatörlülü tasansının yeniden 
gözden geçirilmesi gibi ya da oyunun kurallarının yeniden ta
nımlanması gibi. Anık çaAımızın emekçisinin yararlanabilecegi 
ürün çeşidi, 19. yy.'a göre çok daha geniş hale gelmiştir. Tercih
lerdeki artışın, beraberinde bir özgürlük ve eşitlik artışını da 
saglayıp saglamadıgı tartışma götüıiir. 

Bir yandan da günümüz fonnel demokratik ve politik ku
rumlan, kazammlannı, kapitalist sınıfın ekonomik egemenli
gindeki burjuva toplumunun üstyapı kurumlan olarak degerlen
dinnek, bizzat bu kurumlardan kaynaklanan, buradaki 
ilişkilerin neden oldugu kriz süreçlerini analiz edemememize 
neden olabilir. ÖmeAin, 12 Eylül öncesi Türkiye'de yaşanan 
cumhurbaşkanlıgı krizi ya da seçim sisteminin yaratabilecegi 
sorunlan, dogrudan ekonomik süreçlerde dİllendinnek basitleş
tiricidir. Üstelik "kapıkulu" burjuvazisinin sorunlannın, siyasi 
düzeyde çözümünün olagan karşılandıgı bir konjonktürde, bir 
ekonomi grubunun digerine tercih edilmesinin rasyonel ekono
mik gerekçeleri bulunmaz. Karamamelerle yapılan siyasi mü
dahaleler, yasaların genelligi ilkesini ortadan kaldınr. Diyelim, 
askerlik hizmeti, her yurttaş için bir görev olarak saptanmışken, 
anık parası yeterli olıiıayan vatandaşlan içenniştir. O yasalar 
ki, odun çalmayı da köprü altında uymayı da, zenginlere de 
yoksullara da, tarafsızlıkla yasaklar, "fonnel eşitliklerin" dahi 
hileli yapısım, açıkça gözler önüne serer. Melih Cevdet, "Def
ne Onnanı"nda eşitsiz sosyal ilişkilerin tarihsel arkaplanını ne 
güzel ifade eder: 
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Köle sahipleri ekmek kaygusu 
çekmedilderi 
için felsefe yapıyorlardı, çünkü 
ekmeklerini köleler veriyordu onlara. 
köleler ekmek kaygusu çekmedikleri için 
felsefe yapmıyodardı, çünkü ekmeklerini 
köle sahipleri veriyordu onlara. 
Ve yıkıldı gitti likya 

Köleler felsefe kaygusu çekmedilderi 
için ekmek yapıyorlardı, çünkü 
felsefelerini köle sahipleri veriyordu onlara; 
felsefe sahipleri köle kaygusu 
çekmedikleri 
için ekmek y�ıyodardı, çünkü 
kölelerini 
felsefe veriyordu onlara. 
V e yıkıldı gitti lik ya 

Felsefenin ekmegi yoktur, ekmeAiJı 
felsefesi. Ve sahipsiz felsefenin 
ekmegini, sahipsiz ek.megin felsefesi 
yedi, 
ekıneAUı sahipsiz felsefesini 
felsefenin sahipsiz ekmegi 
ve yıkıldı gitti likya.. 
HalA yeşil bir defne onoanı alUnda. 

Dolal olarak toplumsal yapıyı, altyapının beliriedigini söyle
yebiliriz. Ama Engels'in Bloch'a mektubunda söyledigi gibi, alt
yapı ancak son kertede belideyicidir.3 Üstelik burada "son ker-
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te" zamana baglı bir kavram da degildir. Ekonominin son kerte
de mantıksal bir belirleyiciligi söz konusuysa, düzeyierin bir hi
yerarşisinden de bahseunek mf:lmk.Undür. Fakat bu düzeyler asi
mettik bir ilişki içinde özerk işlevlere sahiptir.• Bir yandan da, 
kapitalizm/kapitalizm öncesi aynmlan yapmadan, bütün top
lumsal formasyonlan kesen bir üstyapı tahlili de geliştiremiyo
ruz. Çünkü ancak kapitalizm ile birlikte ekonomi, di�er düzey
lerden ayn bir alan oluşturarak, artıde�erin aktanmını kendi 
piyasa mekanizmalan içinde gerçekleştirebiliyor. 

Altyapı ya da ekonomik düzey, insanlar do�aya hakim olup, 
maddi koşullannı geliştirdikleri sürece, düz bir çizgi halinde 
ilerliyebiliyor. ÜStyapı ya da toplumun ekonomik düzey dışın
daki bölümü ise kesintili olarak gelişiyor. s (şekil 2) 

, , OaıYepı 
, , 

Altyipı (ekonomi) .,..,. 
, , 

, , ' 

, . 

A 

,, ' 
, , 

D Devrim" 

A noktasında üstyapı altyapıyla uyum halindedir. Fakat ikti
dardaki sınıf, konumunu korumak amacıyla, sosyal de�işime 
direnir. B noktasında, toplumun ek.onoinik gerekleri ile sosyal 
örgütlenınesi arasında uyumsuzluk baş gösterir. Sınıf çelişkisi 
yogunlaşır ve devrim olur ve eski yönetici sınıf (tutucu), ilerici 
sınıfla yer degiştirir. C noktasında, ekonomik büyümeyle 
uyumlu yeni bir toplum formu gelişir. Bu toplum formu ve yö
netici sınıf, zaman içinde muhafazakarlaşana kadar iktidarda 
kalır ve yeni bir devrim gelir. Marksist analizde bu süre� (D 
noktasında) proletarya devrimi ile bütün sosyai sınıflar ortadan 
kalktıgında sona erer. Bu devrimden sonra üstyapı altyapıyla 
sürekli iıyum halindedir. 

Burada bütünüyle kalkınmacı, ilerlemeci ve iyimser bir tarih 
anlayışı söz konusudur. 
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Varolan aykın gelişmelerin baskısı alunda kalan kişinin bu
har kaçımıası için. komplo teorileri (çevimıen, suikastçı de
miş!) pek uygundur. Piyasadan araba sann aldı�nızda, talep ar
nşına, ·dolayısıyla fiyatların yükselmesine katkınız olur, ama 
sizin aslında böyle bir niyetinin yoktur. Komplo teorilerinin 
handikapı buradadır. Ortaçagda fesatlıklar şeytana baglanıdc.en 
bugün, diyelim Bush'un şeytanı Saddam, Saddam'ın ki Bush ol
du. Şeytanlar çogaldı ve dünyevileşti. K. Popper, komplo teori
sini toplumları açıklamada tannyı iptal edip, "Peki, onun yerini 
kim aldı?" sorusunu somıaktan kaynaklandı�nı vurguluyor. (K. 
Popper, conjectures and Refutations, london, Routhledye, 1969, 
s. 123.) Toplumda yanlış giden her şeyi "Yahudiler", "komü
nistler", "büyük semıaye"yi sorumlu tutma, önemli bir tahliye 
sübabı görevi üstlenir. 6 Buradaki "yanlış bilinç", basit bir hata 
olarak nitelendirilemez, söz konusu olan, yanlı algılamaya yol 
açan sistematik hatadır. 

Ektigi topragın iyi ürün vermesi için bir ziraat mühendisinin 
yapacagı bütün iyi işlerin ardından dua okuyan köylü, bu mane
vi sigorta ile karşılaşabilecegi tüm ihtimalleri kendi dünya hari
tasında7 belirlemiş ve her türlü şoka karşı kendini teminat altına 
almışken de aynı durum söz konusudur. 

Diyelim, saat ikiyken, üç villugunu sanan bir adam, yanlış 
bilince sahip degildir. Marx, geniş bir grup ya da cemaat tara
fından paylaşılan, önemsenen konulardaki bir dizi yanlış (mista
ken) inancı kastederek "yanlış bilinç" kavramını kullanır.8 As
lında "false conscious" karşılıgı olarak kullanılan "yanlış bilinç" 
tartışmalı. (True/false} ve (Right/Wrong) çifti içinde düşünüldü
günde. Gerek iç gerekse dışsal faktörlerden kaynaklanan kriz 
etmenleri karşılıklı belirlenim içinde yapılanırlar. İnsanların 
kendilerini somut tarihe yerleştimıe biçimleri olarak ideolojik 
tasanınlardaki sarsıntı krize yol açar. Hele ki, ideolojiyi kendi 
aralarında paylaşan kesimlerin aralanndaki özdeşlik ve aidiyet 
duygulan kırıldı�da tam bir kimlik krizine dönüşür. Yeni 
kimligi ile öznelerin geleneksel kimliklerinden kopuşu artza-
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manlı bir 1ag' ile ortaya çıkarsa, toplumsal sarsıntının boyutlan 
da büyür. Uzun bir dönem, özne çelişik olarak inşa edilir. Bu da 
bir tür bumerang süreci gibi kimliklerin inandıııcılıgını etkiler. 

Oluşan kimliklerin degişildigi, degişimi ve farklılıgı, öznele
rin kandınlmışlılt gibi araçsal bir bakış açısı ile degerlendirile
mez. Bir tür bilgi eksikligi sorunu gibi, ya da seçme sorunu gi
bi, ideolojiye dışsal bir ilişki gibi degerlendinne yanlış olur. 
Diyelim, egemen sınıf kriz durumlannda, yalnız tabi sınıflara 
karşı degil, kendine karşı da, kendi egemenligini meşrulaşnnna 
ihtiyacı duyar. Sınıf çıkarlannın ya da kriz çözümlerinin katık
sız olarak degerlendirildigi bilinçli bir rol, bizi tarihin belli bir 
özneye inşa ettirilmesine götürür. Politik sürecin tekel altına 
alındıgı ve artı degerin politik baskı dolayımı ile artınldıgı re
jimler için de geçerlidir bu. Hiç bir sınıf zaten kendi konumu
nun dıŞında dünyayı algılama ve düşünme egiliminde olamaz. 

Hegemonyayı sürdüren sınıfın bu imtiyazına ragiDen, ba
gımlı sınıflann siyasal gücü ile sürtüşmeye girebilir. Bu müca
delenin yogunlaşması genellikle ideolojik aygıtlarda olur. Bu 
aygıtlar, hem farklı sınıfsal çelişkiterin ifade alanı olup, bir yan
dan sıgınma, bir yandan da yagıtıanın biraradalıgının mekanlan 
olurlar. Radikal mücadeleterin dayanak alanlan da olabilirler. 
Böylece bu aygıtlar çogu kez, eski bir sınıf iktidannın son da
yanaklan olabildigi gibi, gelişen sınıflann da ilk müstahkem 
mevzilerini teşkil edebilirler. Poulantzas birinci durumu, toprak 
aristokrasisi ile kilisenin ilişkisine, ikinci durumu da Fransız 
devriminden önce burjuvazi için okulların ve yayının durumuna 
örnek gösterir. ı o 

Her devlet biçiminde, devlet aygıtlan, kendi özel iç ideoloji
lerini yayarken, belirli bir siyasi ideolojik bunalıma tekabül et
meyen devlet biçimlerinde, bu ideoloji belirli açılardan egemen 
ideolojiden aynlarak, diyelim, askeri bürokratik idareye, ögre
tittı kurumlanna ve dine ait birer iç, ideoloji halinde varlı�tnı 
sürdürür. 1 1  
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Bazaiı varolan ideoloji, dogrudan ekonomik gereksinimlerle 
çanşma haline gelse bile, onlara egemen olabilir. Ömegin bir 
halk birçok yiyecek maddesini tabu olarak kabul ettiginde, onla
n yemez, ya da tüm zamretine karşın dogum kontrol yöntemle
rini benimsemez. Devralınan idealann katmanından süzülerek 
gelen bakış açılannı, farldı bir paradigmadan kavramak güç 
olur. Devlet sınıflı toplumun korunması işlevini yerine getirir
ken, bu alt kültürleri de özümleyebilir. 

Mevcut sınıf 1 cins 1 milliyet ilişkjlerini krize yol açmadan 
muhafaza ederken devlet, sennayenin, politik, ideolojik ve eko
nomik homojenilesinin bulunmaması nedeniyle .krizi de içinde 
barındınr. Çıkarları bir ölçüde birleştiren ideolojik kurumlar, 
dogrudan mevcut yönetici sınıfın egilimleri ile örtüşmediginde, 
ideolojik kurumların birligi de çanrdar. Bu, çok sayıdaki tasan
mm çelişik öznesi için de geçerlidir. Bu durumda hakim sınıflar 
açısından hoşgörü kendini tehdit alUnda gördügü çizgide sınır
lanır. İmtiyazlann deşifre edilerek statükonun sorgulanması ile 
eşik aşılmış olur. 

Bu durumda yeni düzenlemeler gerekir. Sınıf egemenliginin 
ekonomik altyapıdan otomatik olarak yükselen bir şey olmama
sının delilleri, buralarda da aranabilir. Yeni düzenlemeler, yeni 
müdahaleler farldı ideolojik, politik tasanmları gerektirebilir. ı2 
Krizin denetimi, sınırlandınlmasını, kontrol altına alınmasını ve 
böylelikle stabilizasyonunu da gerektirir. Üstelik bu kriz dar an
lamda iktisat politikaları ile de ilgili olmayabilir, ekonomik ras
yonalite krizi, meşruyel krizi ve motivasyon krizleri gibi birbiri
ne de baglanabilecek elemanlardan söz etmek mümkündür. 
Politik manevra alanı, kültürel sistemin ya da idari kontrolün di
renmesi yüzünden daralırsa, krizi lokalize etmek de güçleşebi
lir. Diyelim bir dizi olumlu politika, ve degişim, geleneksel ke
simler tarafından yozlaşma ve bozulma belirtisi olarak 
degerlendirilebilirler. Geleneksel işbölümü ve tabakalaşma bir 
yandan

. 
çözülürk.en, bu geleneksel degerierin idealize edilmesi 
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ve ayakta tutulmaya çalışılması da gündeme gelebilir. Bu çerçe
vede ideolojik hegemonyarun yeniden tesis edilmesi ve toplu
mun ve devlet aygıtlannın militaristleştirilmesi, ya da bürokra
tikleştirilmesi veya din adamlarının siyasetteki etkilerinin 
arttınlması yoluna gidilmesi önerileri prim toplayabilir. 

Her ne kadar kapitalizmin tarihi yaşanan bir dizi bunalımın 
tarihiyse de, her bunalım siyasi yapının da degişmesine yol aç
maz. Ta ki sennayenin yeniden üretiminde karşılaşılan zorluk 
ve tıkanıldıklar, dogrudan kapitalist üretim tarzının hakimiyeti
ni tehlikeye düşürecek ölçüde artana kadar. Bu tür kriz durum
lannda hakim sınıf içerisindeki degişik egilimler arasında da 
çelişkiler artar ve bu çelişkilerin liberal bir devlet biçimi içinde 
çözümü zorlaşır. 

Hakim sınıf çelişkilerini kendi içinde çözmeyi başaramadı
Atnda, devleti olagan buıjuva devleti kurallanna göre işletmek
ten vazgeçmeye, ulusal egemenlik, kamu özgürlülderi, kuvvet
ler aynlıgı gibi temel ilkeleri terketmeye yönelir. Bu durumda 
hakim sınıflar devleti, bir kurtaneının eline teslim ederler. Kur
tancı da genellikle sınıflar üstü bir konumda yer alıyonnuş gibi 
görünür, ama son kertede hakim sınıfın çıkarlarını savunarak 
düzeni korur. Kriz dönemi atladıldıktan sonra, hakim sınıf yeni
den siyaset sahnesine çıkarak, buıjuva demokrasisi kurallannı 
devlete egemen kılar. Buıjuvazinin kendi çıkan devlet meka
nizmasının ayakta dunnasma baglıdır. 

Pazar ekonomisinin sınırlannı tehlikeye düşünneyen düzey
de, sınırlı bir politik hareketlilik oldugu müddetçe hemangi bir 
tehdit de söz konusu degildir. Yeterki degerierin "eşit" dolaşımı 
gerçekleşsin. 13 

Aslında kapitalizmin krizleri, ortaya çıkngı dönemlerden 
çok, bu krizierin çözüldügü dönemlerde, meşruiyet krizleri şek-: 
linde dogar. Bütün sorun meşruiyet ihtiyacnun nasıl çözülece
gindedir. Bunun da muhtemel yolu kullanım degerierinin daAı
lım biçiminde yatar. ı4 Siyasi iktidann dayatngı çözüm 
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yöntemine karşı yönetilen kitlelerin tepkisidir, siyasi krizi yo
gunıa�tıran etMen. Yeni sennaye birikim modeliyle, ekonomik 
krizin çö7üınü reçeteleri, siyasal krizin habercisidir. Tüm yurt
taşlan seferber edecek bir ekonomik projenin söz konusu olma
ması, beraberinde böylesi bir mobilizasyonu saglayacak ideolo
jik paketi de mu�akl�tırdıgtndan, kitlelerin seferberliginden 
çok, siyaset dışı bırakılınaları (depolitizasyon) ve siyasal sinizm 
amaç edilebilir. Dogaı olarak bunu ideoloji ve ideolojik hege
monya olmadan resmi ideolojilerle gerçekleştinnek zordur. Za
ten resmi ideolojinin yogunıugu, buıjuvazinin ideolojik hege
monyasının zayıflıgırun tescilidir. Batı ülkelerinde, genel 
milliyetçi ideoloji bir yana, tüm toplumu kuşatan resmi ideoloji 
ya da iman tazelerneleri agırlık taşımaz. Zaten zamanla, resmi 
ideolojiler uzun süre kendilerini yeniden üretemezler ve aşın
maya mahkum olurlar. Hele ideolojik meşruiyet krizlerinin ya
şandıgı dönemlerde, repertuarlannda uygun döküm de bulun
maz. 

Sosyal gerilimler büyük ölçüde ideolojilerin kaynagt ikenıs 
bu gerilimlerin ideolojik yolla yumuşatılması paradoksal bir du
rum yaratır. Kaynaklann üretim ve dagttımına karar verilmesi 
ile ilgili politik tercihierin geniş kesimler yaranna dönüştürül
mesi krizin tek çözüm yoludur. Esasen iktisadi yapıları da kol
lektivist toplumcu/bireyci diye ayınn� anlamlı olmayabilir. 
Kapitalizmin de kollektivist bir yanı var. Sosyalizmden farkı, 
biri kan toplumsall�tınrken, digerinin zaran toplumsall�tır
ması -zarara ugrayan şirketlerin kurtarılmasından, tasarruflani 
kredileri kullananlar ile ödeyenierin farklı olması gibi.- Dolayı
sıyla sistemleri k4n ve zararı toplumsall�uran sistemler diye 
ikiye ayınnakda fayda var. 

Diktatorya! rejimlerde devletin siyasal meşruiyet temelini 
elinde tutması, arkaplandaki toplumsal boşluk ve hareketsizlik 
ile ilgilidir. Meşruiyetini toplumdan çok kendinden alan bir 
devletin karşısında, meşruiyeti olmayan bir toplumun varlıgı, 
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önemli bir kriz nedenidjr. Böyle rejimlerde aydınlar da kendi 
varhklanm, devletin varlıgıtıa bagladıklan (annagan ettikleri) 
için devlet eliti olmanın imtiyazından yararlanıp, devlete dogru 
yol gösterme misyonwıu üstlenirler. Ne zaman ki, seksenli yıl
larda, Türkiye'de oldugu gibi, burjuvazi devletin göreli otono
misini onadan kaldırarak: kendi has kadrolarını kritik noktalara 
yerleştümeye başlar ve devlet rantiyesi aydınlara yüz vermez. 
İşte o zaman aydınlar da devlete küskünlük gösterirler. Dogal 
olarak küskünlük göstermek muhalif olmak anlamına gelmez. 
Haıa devlet dışında üretilen kavramsallaşnnnalan anlamalan 
kolay olmaz. Aydınların krizi, siyasal krizin sonucudur, nedeni 
degil. Dolayısıyla anti-entellektüelizmin de, nesnel bir zemini 
bullınmaz. 

Uluslararası Keynesciligin zayıflamasıyla, yeniden dagıum
cı, paylaşımcı, bölüşümcü populist devlet politikalan itibannı 
yitirir. ı6 Bu politikalarla, burjuvazinin zayıf oldugu ülkelerde 
devlet eliyle burjuvaziler de yaratılmıştı. Ulusal inşa projeleri
nin emperyalizm ile çelişmedigi dönemler, kendi meşruiyetini 
ve aydınlarını da yaratmışn. Fakat yeni dönemde burjuvazi ide
olojik meşruiyet krizi ile karşı karşıya kaldıtında-çünkü artık 
fonlan iç piyasaya ve sosyal faydaya yönelik kullanmıyordu
önünde iki yol bulwıuyordu: ya otoriteryen yönelimler ya da si
vil kurumlar aracılıgıyla siyasal demokrasi. Dogal olarak ikinci 
şıkkın gerçekleşmesi büyük ölçüde burjuvazinin kendini kuv
vetli hissedip hissetmedili ve/ya da proleteryanın ne denli si
yasal özne olabildili ile ilgili bir durumdur. 

Kriz dönemlerinde "ben devlete neden itaat etmeliyim" soru
su önem kazanır. Keskin siyasal kriz. ve sosyal çelişkilerin yaşa
nıp, yukandaki sorulann soroldugu dönemlerde, sınıf iktidan 
devlet tarafından üstelenilir, sosyal demokratlann çok ·sevdili 
hakem devlet yoktur artık. Bu durum büyük ölçüde, Platon'un 
Devlet'de vurguladıgı, sürüyü korumakla görevli çoban köpek
lerinin, bizzat sürü için tehlike arzetmesinin yaranıgı şaşkınlık 
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anına denk düşer. Devlet şimdiye de�n hakim sınıflarta üstle
nilen birçok fonksiyonu yerine getirir. En azından geçmiş döne
me göre, bu fonksiyonların denetlemesinde daha fazla paya sa
hip olur. Burada söz konusu olan devletin ekonomiye 
müdahalesi de degildir. önemli olan daha çok, bilincin düzen
lenmesi ve kuşatılmasıdır. 17 Özellikle bu dönemlerde tanrı bur
juvazinin resmi görevlisi haline gelir. Devletin öyle alanları var
dır ki dogrudan bir hakim sınıtın varligını gerektinnez. Bu 
yüzden, diyelim posta hizmetleri gibi bir kamusal arz alanı dü
şünüldügünde, PIT genel müdürlügünün başına bir generalin 
getirilmesi ironiktir. 

Keskin ve uzayan kriz dönemlerinde, partiler de siyasal ve 
ideolojik görevlerini yerine getiremez hale gelebilirler ve o za
man yer ve rollerini büyük ölçüde devlete emanet edebilirler. 
Artık militarist bürokrasının izin verdili kadar demokrasi söz 
konusudur. "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir, ama bu 
memleketin de sahipleri vardır." ya da Amerikalıların deyişiyle 
"eşitlige inanınm ama komşunun negro olmasını istemem." li 
bir anlayışın vesayeti gündemde olur. Kendini uzun süre yeni
den üretemeyen bu ara dönemler, siyasal güçler dengesinde bir 
pat durumuna tekabül ederler. Bu olaganüstü durum ideolojik 
hegemonyanın yeniden tesis edilmesine degin sürer. Çünkü se
çim sistemi temel bir ideolojik e�tme yoludur ve kolay kolay 
vazgeçilemez. Taleplerin ve itirazların bu kanala akıblması 
önemlidir. 

Eşitlik, başarı ve demokrasi ile tarif edilen Amerikan rüyası
nın, azgelişmiş ülkelerde krizle birlikte çöktügünü görürüz. 

Kitlesel işsizligin ve yoksullogon bireysel nedenlerden kay
naklanmadı�. krizle birlikte daha iyi anlaşılır. Sistemden en 
çok kim kar ediyorsa, o hakim ideolojinin nonnatif ve ampirik 
önennelerini dogru bulmaktadır. Sadece kriz dönemlerinin dı
şında ideolojilerin veri alındı�. gerçeklili, söyleDi ve nonnla
nyla ineelenmedili ortaya çıkmışbr. Zaten bir ideoloji en çok 
onu savunmaya gerek bulunmadı� zaman etkilidir. 17 
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Ideolojiler bireyleri özneler olarak kurduldan için her ideo
lojik krizin, toplumsal özneleri (ajanlan) kimlik bunalımına 
soktuAunu görürüz. 18 Adlandınnalann eklemlenmiş bütünü da
gılır ve çözülür, etkisiz kalır. Bir sınıfın yeniden hegemonya 
kurabilmesi için farklı dünya görüşlerini ve bunlann potansiyel 
antagonizmalannı etkisizleştirecek bir şekilde eklemleyebilme
si gerekir. Ömegin işçi sınıt'Jnın politik talebi ile burjuvazinin 
politik yaklaşımı 1 tavizi, sekiz saatlik işgününde çakışabilir. 19 

Egemen bir sınıf ezilen sınıtlann ideolojik söylemlerinin 
içeriklerini özümlemekte fazla ileri gittigi zaman, bir krizin 
kendi etkisizleştione kapasitesini azaltabilecegi ve ezilen sınıf
Iann kendi eklemleyici söylemlerini devlet aygıtı içinde kabul 
ettirebilecegi rizikosunu da getinniş olur. 20 Tersi bir durumda 
ise protestonun bile genellikle egemen ideoloji çerçevesine 
oturlularak yapıldı�nı görürüz. Işin daha da kötüsü, ömegin 
Türkiye'de sosyalist partilerin -eşitlik adına- kadıniann da mili
tarisı yapıya katılmasını sav�uklan bir ugrakda, Batı'da bu 
tezi savunan falanjist ve faşistlerin dışında, artık çogu refor
misı bwjuva pani, birakınız kadınların orduya katılmasını, pro
fesyonel askeriilin kendisini sorguluyor. Bu kendi meşruluk 
anlayışlarını üretemediklerini ortaya koyan bir karinedir. Her 
seçenegi içeren burjuva ideolojisi, toplumsal bütünlügü sagla
maktadır. 

Diyelim Ingiliz işçileri, Ingiliz kapitalistlerine duyduklan 
tepkiden daha fazlasını Iriandalı işçilere duyabilirler. Din, milli
yet ve cinsiyet gibi statüler 1 kimlikler, ekonomik statülerden 
daha önemli olabiliyor. Ingiliz işçilerinin ve kapitalistlerinin or
tak çıkar ve statüleri söz konusu oldugunda ve bu durum önpla
na çıktıgında, toplumsal kutuptaşma önlenebiliyor ve toplum 
stabilize edilebiliyor. lı Bu kapitalizme has bir özellik degil; ka
pitalizm öncesi toplumlarda da, diyelim, asillerin kendi arala
nndaki çelişkiler, asillerle köylülerin arasındakilerden daha yo
gun olabiliyordu. 
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Günümüzde artık. kriz duıumlannda, çelişki ve sonmlara 
"teknik" bir çözüm bulma ve politik patlamalan önlemeyi. "de
ideolozisyon"cu. bir teknik rasyonalite ile saglamak geçerli. 
"Teknokratik bilinç" arnk yeni ideoloji. ll Günlük yaşamda da, 
zaten fetişleşmiş teknoloji dünyası. her şeyin teknoloji tarafın
dan önceden belirlendigi neo-kaderci bir ideolojiyi güçlendiri
yor. 

Bu açıdan, gerek günlük yaşam, gerekse devlet düzeyinde 
sosyalist ülkelerle kapitalist ülkeler arasında bir fark yok. Üste
lik şimdi tek bir dünyadan da bahsetmek mümkün. Real sosya
lizmin devleti, sosyalist kuramdaki, tırnak içindeki devlete, dev
let olmayan devlete uymuyor.23 Bütün görevlilerin seçimle 
gelrligi, devamlı ordu ve polisin lagvedildigi, bu görevlilerin öz
gür üreticilerden oluşan konseylerce gerçekleştirildigi bir dünya 
söz konusu degil. Dolayısıyla, halihazırdaki devlet yapılannın 
temelden bir farkı da bulunmuyor. 
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VI. 

iDEOLOJI KAVRAMINA 
ELEŞTIREL BiR YAKLAŞlM 

"" . . .  davranışlarını yöneten tek şey, 
gerçege ulaşma istegi ve gerçegin bel
li bir anda ona görünen şey olmadıgı 
/cuşkuslJldU." 
Umberto Eco, Gülün Adı, s. 20 

İdeolojilerin genellilde yanılsama ile eşanlamlı olarak kulla
nıldıginı gördük. Fakat bu yaklaşım yanılsamalann tipik birer 
yalan olmasını gerektinniyor. Yanılsama, hata anlamına da gel
miyor. Büyük ölcüde insanın temel nonnaıif arzulanndan da bir 
öjc.üde kaVriakfaluvor, yanılsama. Diyelim, uç bır ornet: ataıak, 
orta sınıftan bir genç kızın, bir atlı prensin bir gün gelip kendi
siyle evlenecegi tasanmına ya da benzer tasanmlara, dolayısıy
la yanılsaınasına, içinde bulundulu kültürün pompalamasıyla 
sahip olması gibi. üstelik biliyoruz ki söz konusu tasanm zor 
da olsa, bir yandan da gerçekleşmesi de, hiç de imkansız degil
dir. Jnsanlar kendi yanılsamalannın üreticisidir. Ve tüm tasa
nmlan kendi maddi vasarnı tarafından belirlenir. 1 Haval ve rü
ya dünyamızdaki tasanmlanmız bile manuk geregi 

�ıımcifıglmizi ıceremez. Zifunsel tasarımıanmıidakı ımgesef 
yanılsamalan, maddi yaşamda bir analoji yapacak olursak, di
yelim, tren yayianna bakan insanın ufukta birleştiklerini gömıe
sine benzerebiliriz bu durumu. 



_Aslında sınıfsal egemenlik, bir toplumsal reiimin temel bici: 
.mi oldugu müddetçe, diger bir deyişle, özel çıkarlar, e!_!� ya 
da evrensel çıkarlar olarak. göroldugu müddetçe, lirli bir sını
Tın egemeriligırun yalfuz ve ya1ııız bazıTıKinenn egemefiligf(n=' 
dugiina ınanmaktan ibaret olan b1r yamtsarna da, dogal o1araiC 
ICendini sürekli _ · .. · -- emen filOrler, egemeruıgi 
· sagla · · kilerden avn de!krlendirildikleri siıre ll. 

rlerin egemen oldugu sonucuna vanlabilir. 2 Tarihte hep o 
löplum için söylenen ve Wsleııen kmaıımlara inanılır. Halbuki 
hiçbir toplumsal _oluşum a priori olarak ortaya konamaz. Tarihin 
hurafelerle açıklanmasından, hurafelerin tarihle açıklanmasına 
geçmek gerekir. Nesnel süreçler diskura indirgenemez, politik 
antagonismalann, mantıksala indirgenemeyece� gibi. 

İşçilerin, dışandan bilinç taşınmadan bagımsız bir ideolojiyi 
kendili�nden, üretmelerinin söz konusu olamayacagını düşü
nen V.I. Lenin, "Yapılacak tek şey, ya burjuva, ya da sosyalist 
ideoloji arasında seçim yapmaktır. Başka yol yoktur. Çünkü in
sanoglu, bir üçüncü ideoloji yaratamamıştır v� üstelik sınıf çe
l�kilerivle hillürunilı ..tQplıımda_ .sınıf...niteligi .taşımayan ya ija 
sınıflar üstü, bir ideoloji olanıaz"3der. İşçi sınıfının kendi aydın
tannın aa olamayacagı varsayımını C1a içeren kaba maddeci yak
laşımda, ideolojinin artık farklı bir tasanmıyla karşılaşınz. Bir 
mücadele aracı olarak ideolojiye olumlu bir anlam atfedilmiş, 
Marx'ın düşüneelen ya da Marxisı teori, ideoloji içınde enOF
mıştir. ıy90'1ann dogıJdaki çatırdayan dünyasının dınamılderi
nt,1Jilimin ideolojileştirilerek, dondurulmasında bulmak müm
kün. 

İdeoloji yi bilimin önüne çıkaran. yukandaki yaklaşımda, bir 
yandan da tüm tasanın biçimleri de sımf çelişkisine indirgen
miştir. B�vazinin, proletaryadan temel farkı belki üretim sü
recinde aldıaı ??ll yeniliiii .I&Iaı&�IRI. Ama SSI1ece Dtliiiiiila 
Yttinmek kolav tanımlanabilecek bir farklılİkla sınırlar bizi. · 
BtıfjiiVazi, proleterya gibi, başka faaliyet alanlannda da vll'dtr. 
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O aynı zamanda, diyelim, hem bir baba, bir koca, bir yurttaş, 
bir erkek ya da bir zencidir. 

"Ne Yapmalı?"da Lenin (1902) ekonomislierin kendiliıın
denciligi ile hesaplaşırken, açılan kapıdan Hegel'in 'kendinde' 
ve 'kendi için' gibi idealist kategorileri devreye girer. Bu özcü 
yaklaşımın, 'öz' ve 'görüngü' (apperience) gibi kategorileri ile 
ideoloji kavramının degerlendirilmesi, Marksist analizden açık 
bir kopuştur. Teleolojik varsayımiara açıkttr. İdeolojik tasan
mm otbmatikleşmesi ve araçsaliaşması onu işlevselleştjrir. 

İdeoleji kavramını ve yanlış taruma kategorisini, belki onla
no geleneksel içeriklerini tersine çevirerek korumak mümkün 
olur. İdeolojik olan, p0Zitif bir özün yanlış tanınmasından çok, 
tersine hedıangi bir pozitivitenin belirsiz niteligiDin görüleme
mesi, farklı egilimlerin, uelann nihai ve mutlak bir birleşmesi
nin imkansız oldugunun tanınmasıdır. İdeolojik olan. Lacla
u'nun diliyle söylersek, toplumdaki farkhhjtın sonsuz 
çevriminin tanınması, kurulan arılamının sabitlestirilmeye cah
§.i.!arak ebeôıleştlô!Wesi. ve kendi içine kapanan toplıımun. ken
dıôi kurumsaHasur ıl!ı ve kurdu u ifade ve tasanın biçimlerinin 

zat ken isidir. İdeolojik olan, parçayı bütüne, aşagıyı ukan-
� �- _ _ ın ütü ük özlemidir. 

-egefloplumsal anlamın tespit edilmesi, toplumu kendı ıçme ka
payan ve kuşatan bir tasanın olmaksızın mümkün degilse, ideo
lojik olan 'toplum'salın kurucusudur.4 

Burada özneler de kendileri birer yapıcı imiş gibi kendilikle
rinden işlerler. Özne kendini kurucu olarak kavrayacak �kilde 
inşa edilir. Kendine ait imgesi (hayali) kendi etkinliginin teme
lidir de. Buradaki hayali sözcü�. gerçek olmayan anlamından 
çok aynadaki imgesi anlamında kullanılmaktadır. Burada özne
nin kimligi tasanın pratigi içinde oluşurk.en, sosyal dünyayı'ku
ran, degişen ilişkilerin farldılıgJnı da sabitler. s Görülüyor ki ide
oloji, bir tasanın pratilidir, özgül bir eklemleme üreten pratik, 
yani bazı anlamlan üreten, taşıcıyı olarak da bazı özneleri ge-
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rektiren bir pratik. Kapitaliımin toplumsal ilişkileri ancak "öz
gür'' ve tutarlı özne nosyonu ile gerçekleşebilmektedir. 

İdeoloji, ideolojik aygıtlarda üretilirken sımf iktidan ile 
devlet ıktidannın kôfiümu araınndaı:ı riiJililiiC üzerindeaedur
ıiıak &ereki�. Hakim bir sınıf. (kolaylık açısİndan bir tane oldu� 
varsayılıyor.) Sivil toplumdaki hakimiyetini tesis edeıken.Jlazı 
kuruınıann zaten açıkça işlevi de bu hakimiyeti pekiştimıektir. 
Diyelim, siyasi partıler ve bazı basld gı:upnu,-, ·dogı adaıı bu 
amaca yöneRk olmayaoılırler, ama t>ır yaii ürün olarak yine de 
bu işlevi görürler. Fakat aile, okul, din gibi kurumlar dogrudan 
hegemonyayı tesise yöneliktir..Ostelik sımf iktidan bir karŞı ılt-" 

· ti:daıla da tenaıt edilebilir. Hem aym hem de farklı kurumlarda, 
baAımlı sımflann farklı karşı iktidan söz konusu olabilir. Bazı
kurumiann karşı sınıflarca kullanılması açıkça bu kurumların 
monolotik olmadıAını gösterir. Hatta tersine başlıbaşına sınıf 
çelişkisinin alanlandır bunlar. Ve bazı kurumlar sınıf iktidanm 
tesis etmeye yönelik de olsalar, aym zamanda ömeAin, sımf çe-
lişkisini sınırlamaya ve stabilizas onu sı tt 

· 

ya ı ır er. _ uraaa onel!!li o an husus, hakim sınıfı� 
nnın; en - �ndan buQ_uEm��m�ki'abk rejıınlerde, devlet 
eytemiffifen çok, sınıfın ey gJanmasum.1Jöfal olarak, 
iködmnı de-vtef}'öluyla hüküm sürdüAU durumlar da vardır. Her 
halukarda devlet, sınıf iktidannın nihai uygulayıcısıdır. Hakim 
sıİııfin, devletın rcoll!_ması altınaa, sahip oıaugu-geniŞ. imkaolar, 
baAmdı snnftat[göie ölçüleme:ı boyuüaıdadK.-\le bünun aAar:La-. 
=:tn sivi1 toplum üzerinde hissestmr_ SıwLik.ıid.anom · · pllDrida devlet tarafından üstlenilmesinin en uç ör-
Dili NHiiiB \'e �izmdi!; 6 
o:e.No1m� insanlar dilek ve özlemlerini, fikayCı ve 
hoşnutluklarını seçimler, partiler ve basın organlan gibi yollar
la, doAnıdan ya da dolaylı olarak ifade etme ve duyurabilme 
olanaAma sahiptir, ya da sahip olmak istemektedir. Politik meş
ruiyet yoluyla mutabakan saAJ,amak mümkündür. Burada hege-
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monik ideoloji, reel yaşamın hegemonik ilişkilerini ussallaştıra
bilmiştir. Amk 'bugün', isteDebilecek tek yaşam biçimine teka
bül etmektedir. Egemen· oıan 'folk knowledge' (avam bilgi)dir 
artık. DiAer bilgiler kıyıda, marjinal ve afaki kalır. Antagonis
malar, bu genel geçer dilde, basit bir farka dönüşürler. Devlet, 
insanı yalıtılmış, tek başına bırakarak, sınıfsal konwnunun be
lirlinginleşmesini engellemlştir. Bu durumda kapitalimıin iç çe
lişkileri, devlet-vatandaş çelişkisine dönüşmüştür. 

Bu çerçevede Marx'ın burjuva düşüncesini bir bütün olarak 
basitçe "burjuva" oldugu için, ideolojik gönnemesi önemlidir. 
Daha ziyade burjuvazinin varlık koşullarını genelleştinnesi ·ne
deniyle böyle deAerlendirilmesi söz konusudur. Marx'a göre 
egemen ideolojinin toplumun diger kesimlerinin düşüncelerini 
de şekillendimıesinden dolayı, deAişik sosyal gniplann kendi 
özerk. düşünce fomılannı genelleştimıeleri gerçekleşemez. Fa
kat egemen ve tabi düşünce biçimlerinin ilişkisi konusunda 
Marx'ın ciddi güçlükleri vardır ve çözümü konusunda da pek 
ipucu vemıez.7 

Marx'ın da Engels'in de "ideoloji" kavramına olumsuz bir 
anlam atfetmesi ve baskıcı sosyal çıkarların rasyonelleştirilmesi 

-gibi bir işlev yüklemesi, iyi/kötü düşünce aynmı yapan poziti
vizmin, geçerli tek bilgi fomıunun bilimsel bilgi oldugu, sadece 
böyle bir bilginin anlamlı olduAll ve dogiulanabilirliAWn söz 
konusu olabileceAi ve başka her türlü bilginin geçersiz oldugu 
anlayışı ile çakışır. s Positivizm ile ideoloji tanımlannın arkapla
nındaki anlayış ortaklıAı ilgi çekicidir. Marx sosyal varlık ile bi
linç kavramlan arasında yaptıAı aynm ve karşılaştınnada da 
sosyal ilişkiyi en yalın halde, dışsal bir fomı olarak anlamlandı
nr. 

Üstelik bu anlamlandınnada ideolojinin işlevini (caınera 
obscura) ile karşılaştınnaya itiraz etmeliyiz. EAer ideoloji dille 
çalışır ve dil de sosyal eylemin ortamım saAtarsa, ideolojiyi ger
çe#i kuran öAe olarak deAerlendirebiliriz. Sosyal dünyanın du-
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ragan bir görüntüsü olmaktan çok, o dünyanın bir parçasıdır. 
Sosyal yaşantımızın yaratıcı ve kurucu bir ögesidir.9 Dogal ola
rak, sosyal belirlenim içindeki bireyin, kendisi ile ilgili tam ve 
mutlak bir bilince, bagimlı degişken olması nedeniyle, sahip ol
mayacagı da söylenebilir. Buradan, varolan ideolojinin, bilginin 
tümünü kapsadıgı izlenimi vennesi dolayısıyla, yanlış bilinç ol
dugu noktasına da vannak mümkündür. Hatta varolan ideoloji, 
buıjuva ideolojisi olarak adlandınlıp, etiksel bir olumsuz kanaa
te de varılabilir. Genellikle buıjuva ideolojisi ve toplumunu baz 
almamızın nedeni, daha önce de degindimiz gibi, varolan diger 
toplumların da kapitalist dünyadan tam anlamıyla kopamaması 
ve süreç içinde de bu dünyayla bütünleşmesinden dolayıdır. 
Sosyalizmin genelgeçer tarifine uygun, alternatif perspektifler 
sunulamamrştır. Burada da devlet, insan ilişkilerinin her alanına 
müdahale etmiş, klasik özgürlüklere kısıtlama getinniş, buıjuva 
devletinin sahip oldugu temel nitelikler ortadan kaldınlamayıp, 
devlet/toplum aynlıgı, giderek geleneksel degerler sistemini ye
niden üretmiştir. Emekçiler, burada da emek sürecini kontrol 
edememişlerdir. Sonuçta söz konusu olan tek ve yekpare bir 
dünyanın varlıgıdır. 

İdeolojik bilincin, toplumsal gerçegin yanıltıcı görüşünü aşa
mayan bilinç olarak degerlendirilmesi, bu yanıltıcı görüşün kişi
sel, ya da toplumsal bir hatadan doAmaktan çok, toplumsal ger
çegin, kendini yanıltıcı bir görünüm ile, kendini belli ediş şekli 
olarak algılanışını gerektirir. Belki de var olan ideolojiye karşı, 
başka bir ideoloji ortaya koyrtıaktan çok söz konusu olan, insan
ların dünyasını dogallaştınnaya çabalayan varolan ideolojiye 
karşı, olumsallıgıru, tarihselligini, nedensizligini ve aynmsallı
gıru vurgulaınaktır. Böylece toplumun "çimentosu" kınlıp, dö
külür, varolan ideoloji bunalıma düşer. 

Ustyapılar çerçevesinde, bir hegemonyanın kınlması müca
delesi yapılırken, çelişik olan, bu düzeyin hem bu mücadeleyi 
gizledigini, hem de ortaya çıkardıtım söylemektir. İşievi bu 
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mücadeleyi gizlemek olan kurumsal yapılar ve bu yapılara teka
bül eden ideoloji, tanım geregi mücadelenin varlıguu inkar et
mek zorundadır. Dogal olarak, toplumsal ilişkilerle, ideolojik 
ilişkiler arasında, birbirine dışsal olan ve tercüme edilebilirligi 
olan bir bag yok. Yaşanan ilişki ne tam anlamıyla mat, yani an
laşılmazlık. ve kapalılık. içeriyor, ne de saydam, yani çıplak göz
le dogrudan algılanması ve analizi mümkün. Bir yandan da bu 
ilişkilerden muaf olmak da söz konusu degil. Varolan yaşantı
nın, ideolojiye dolaysız bir yansımasının da sözü edilemez. Za
ten aslına sadık yansımalar bilim, aslına sadık olmayanlan da 
ideoloji ve yanılsama olarak adlandınrken, hangi yansımanın 
aslına sadık oldugunu, bunu bize kimin gösterecegi ve ayın et
me işlemlerini hangi ölçülere göre yürütülecegi soruları ortada 
ve burada da ideolojik zeJll.inin dışında kalınmıyor. 

Toplumda verili bir anda homojen tek bir ideoloji yok. Belli 
bir sınıfın üyesi olan bireyler, var olan ideolojiyi de eksiksiz 
paylaşmıyorlar. Degişmeyen sabit bir bütünlükten çok, somut 
koşullara göre delişen ve farldı söylemler yaratabilen, bu ek
lemlenmiş bütün arasında seçim yapabilen ögeler söz konusu. 

Genellilde homojen bir öze sahip olan öznenin kavrayışında
ki yanlışlık, ideolojinin kaynagı olarak kabul edilebiliyordu. Bu 
da toplumsal faillerin, özcü (essentialist) bir kavramşma daya
nıyordu. Zaten tanıdıgU'İlız bu özgür özne, toplumsal yapılar ta
rafından yabancılaştınlmış olarak kabul ediliyordu. Yasanın da 
öznesi olarak birçok suçlunun böyle olmadıgı için suçlandılı bu 
homojen ve çelişkisiz özne anlayışı ile gerçek süreçler açıklan
maya çalışırken, bireyi oluşturan nesnel çelişkileri kapamak 
için işlev gören "özcü" ideolojik ve spekülatifnosyona sıgınılır. 

Yanlış bilinç nosyonu ile özıı.enin varolan ideoloji tarafından 
yabancılaştınlmış ve çaıpıtılmış bir insan doAasına sahip oldu
gu v.arsayımı ile yeniden idealist paradigmaya dönülmüş olu
nur. Umuldugu gibi davranmayan özneler, yanlış bilincin sonu
cu olarak, düşünmeleri gerektigi gibi düşünmemiş olurlar. 
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Kollektif ömeler açısından da onlar kendi tarihsel rollerine hı
yanet ya da sadakat içindedirler. Bu bakış açısı politik anlamda 
da tedavülden kalkmıştır. Kavramıann krizi, krizin kritiginden 
geçer. Kriz ve kritik sözcüklerinin etimolojik ortaklıgi anlamlı
dır. 
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SONUÇ 

"Wingenstein arkadaşına sorar: Bir 
tiırlü insaniann neden güneşin, dün
yanın etrqfında döndügüne ya da bu 
varsayımı uzun süre dogal kt:ırşılatb
gını anlamıyorwn. Arkadaşı: 'çok ba
sit, der. ''Ilk bakışta öyle giJzüküyordu 
da, · ondan. 'Filozof yanıtlar:' Peki, 
dünyanın güneş etrt(ında döndügünü 
düşünmeleri için nasıl giJrünmesi ge
rekiyor du?" 

Tom Stoppard: Juinpers 

Hegel'den beri "ideoloques" kavramı degişik varsayımlada 
kullanıldı. Bazan Hıristiyan teolojisinin laik bir halclılaşunl.ma
sı olarak, bazen de "volkgoist" anlamında. Sosyal yaşam belli 
bir tarzda yapılandınlarak, bireyin düşünsel ve duygusal sürek
liligi ve genelligi saglandı. Bir entellektüel fonn olarak, !� 
j!nin kavramsal anlıga ulaşması gerekligini dtişündüm. Dogru
dan, ôe"neyimlerimizle Kazanaıgımı:ı, - sosyal ilişkiler fonnu 
olarak ideoloji yanılsama ve illüzyonu genelleştiren kategorile
riyle bireylerin düşünmesini saglıyordu. Bir yandan da, poziti
vizm gibi bilimsellik savlan taşıyan yaklaşımlar da, keyfi deger 
yargıianna dayanmalan nedeniyle, tipik bir ideoloji olarak ele 
alınabili yordu. 

Bir takım temel teorik metinlere dayanarak ana muhtevayı 
ortaya çıkannaya ç�um. Cognitif (bilgisel) bir şekilleome 
içinde, ideoloji kavramının içsel yapısının dizilişini çıkardım. 
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Bu, kapitalizm oluşumunun ideolojik parametrelerini de göz 
önüne almayı ve degerlendinneyi gerektiriyordu. Toplumsal 
statillerin nasıl üretilip, paylaşıldıklan, ortak deger yargılan ve 
mitoslann nasıl ureulıp, 1Capııanzmln-yen1den üretimıne eklem:
l�ne bakmak önem taşıyofifu. Görimk ki degişik ideolojile
riiilceriiti delfişmekle birlikte, ıffeolojiııin kendisi ddi$miyer, 
doıa}ıısıyıa tarihini de kuramıyor. ideoloji. siirekli olarak--bize 
dünyanın bir imgesini veriyor. Bu imgeyi vererek kendini ger

. çekleştiriyor. Varolan dünyayı betimleyip, açıklayarak, savun-
masını ya da eleştirisini kurabiliyor. Böylelikle politik dünyayı 
da kuruyor. 

Yalnızca oo · · taleoleıi fonnüle edip sonuc ve cıkısları_ şe-
·ııen ırnıiyor. Bütün bu süreçlerin çalışmalarını ve biçimlerini 

_etkı even a · . ruyor. u amıyıa ·epi enomen', 
gölge olay de�il. do rudan oolitik vasamın r>ıt parçasını teşkil 

re ıyor. Yaşanan ilişkilerin imge&elligini kuruyor. o arak 
-tJtr diSanm sistemi' yapısıyla, teorik fonksiyonundan çok, sos
yal-pratik fonksivonu önplana ÇJkı� · · 

,...... Bizim için söz konusu olan, Jdeoloji üzerine bölgesel teori 
ya da alan teorisi araşttmasına ginnekten çok,_ ideoloji kavra
mının ve dogaı olarak pratiJtinin ve bu orati!Hn iktidar alanlany
la1llşkisini anTamak ve ideolojinin yaşayan Uını..kuımaktt. 
·�Jttttık ii ıde.olojiler oıoPMI&*Jestilti ve aracsallaşugt ölçü

de, kendi başlarına anlamlı olarak degerlendirilmeleri de güçle
şfYor. Arilarnın yerini, ışlev ve kenc:ıı başıııa köıleşıniş \le fetiş
leşmiş bır amaç alıyor. Böylece herk:esce, bazan ·de kemeri 
kabul edilen, fetişleşmiş bir varlık halini alıyor. Ne kadar kaçar
sak kaçalım, etki alanından sıynlmamız güçleşiyor. 

Maddeci bir analizle söylemlerin (discourse) yansımalar pra
tigi olarak ele almadan, nasıl iş gördüklerini de degerlendinnek 
gerekiyordu. Çünkü bu süreç içinde bireyler adlandınlarak (in
terpellation) kendi kimlikleri ile özdeşlik saglayıp, toplum için
de bir yer ve konum elde ediyor ve o zaviyeden toplumu yeni-
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den anlamlandınyorl�rdı. Toplumsal etki de böyle inşa ediliyor
du, sembolik kodlama'da. 

"İnsanlık" nosyonu gibi, bireyin toplumsal ilişkilere girişin
den önce oluşnınılan ve özcü yaklaşımdan temellenen anlayış
Iann ürettigi, zihinlerdeki yaygın, hegemonik kodlar da eleşti
rilmeye çalışıldı. Bu dilin ideolojiyle olan karşılıklı 
etkileşiminin yapısını da ele almayı gerektiriyordu. Anlam üret
me potansiyeli olarak dilin söze dönüşmesinde, ideolojinin be
lideyiciligi söz konusuydu. Bu çerçevede ideolojinin semantik 
boyutu da ortadaydı. Dil de ideolojik pratik tarafından işleni-

_yordu · · 

Gördük ki, bireylerin ideolojik referansları da tek başına sı
nıfsal ilişkilerden kaynaklanmıyor. Eşanlı bir dizi belirlenimin 
ne manbksal ne de zamansal olarak öncelik ve sonralık ilişkisi 
içinde degeriendirilmesi söz konusu. İdeolojik mistifikasyonla
nn deşifre edilmesi önemli. 

İdeoloji kavramı üzerinde d.rurken, bir yandan da varolan 
yönetimlerin sagladıgı süreklilik şartlannda tesis edilen nzaya 
ve baskıya dayanan bir ortamda, bu yönetimi saglamada, ideo-
�liıiıı oıııad•Rrw ,. enmrnwer;:-BU:ılt!f)ırm: 
ve pra�eri üretildikleri aygıtlar dahilinde degerlendirildi. Ve 
üstyapıları üretim ilişkilerinin yansıması olarak teorileştiren 
İkinci ve bir dönemin üçüncü Enternasyonal marksizmlerindeki 
yaygın ekonomist bakış açılannın hilafına, üstünde durularak, 
eksikligi belirlendi. Şurası açık ki buıjuva düşüncesi toplumu 
ekonomiye indirgerken, tersine M!iXSızm eKönomiyı toolum
S'attastmnalaaoırL Bır baklma sorun, sınıfların bilinclenmesin
.OeilCok. sınıfıann ideolojik düzlemde kurulması ve oluşması
dır. Düzeyierin göreli bagımsızlıgı da Wır61rfne OıŞsarngraqnr 

1mıfunla ilgilidir. Ekonomik düzeye kelli_libaşma m&u:i�evi ö;���l-
likler atfetmem� 'ierekiL.Onemli olan altyapı, üstyapı tanış
��an çok, topl�d�· nesn�l s.ü�leri_!l imgeser�u�ıert-
ı;ün eıc iilmrrrasiQfr. -
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Bilinçli tasanınlar olmadan tarihte hiçbir şeyin olmadıAtm 
biliyoruz. Çünkü insaniann aricalannda uzanan gizli bir güç bu
lunmaz tarihte, fakat galiba paradoksal olan da, tarihin ve toplu
mun da, kendi başına insaniann amaçlanyla, bilimsel olarak an
laşılamıyacagtdır. Belki de söz konusu olan, hakimiyet 

· biçimlerini saglayan göstergeleri ortaya çıkannakUr, su üstünde 
tutmakur. insaniann fınna aulabildigi, absürd bir dünyanın pra-
tiklerini, bazan tasanm ve somut çıkartarla ilgisini kunnakta 
güçlük çekeriz. 

Eski Yunanda 'gönnek' anlamına gelen theoria kelimesinden 
türer teori sözcügtı. Felsefe öncesi dinsel dönemlerde bir şehir
den digerine, dinsel törenleri gözlernek amacıyla gönderilen ka
mu görevlilerine de theoros deninniş. Teorisyen sözcügü de bu
radan türemiş. İşte o günden bugüne, gördüklerini, okuduldanru 
oldugu gibi, çarpıtmadan anlatarak, varolan dünyayı yeniden ve 
yeniden yorumlayan insaniann tasanmlanrun dünyasını, teorik 
olarak yeniden tasariama ç8bası

)'
dı, bu çalışnı3.=, Belki de homo

sapiens'e karşı giderek artan düşkınklıgina karşı bir terapi ça
bası. 
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" ... nasıl oluyor da insanlar sahip olduklanndan daha 
fazlasını hak etmediklerine inaru!:ınlabiliyor ve birilerinin 
bpşlcalannın emegi azerinde tasarnif yetkisi olabilecegi dü
şiiiıcesini onaylayabiliyorlar? 'Erken yat, erken /ca/k' Ideolo
jisiyle yaşamlarını programlayıp, özgürce davrandıklarını 
düşünüp, hep kendilerinden beklendigi gibi yaşıyorlar? Ge
lecek ütopyalannır: bile parsellenip parsellenip sanldıgı bir 
dülfYa pazarının müşterisi olabiliyor/ar. Kısacası pembe ra
yalar piyasası nasıl kuruluyor? Acaba inandıgımız şeylere 
neden inanıyor, inanmaya neden olan argümanlar hakkın
da/ci inanışlanmıza neden inanıyoruz?" 

Elıniıdeki lötabın yazan Ufuk Uras araşnnnasında işte 
bu ve benzeri sorulann yanıtlannı anyor. Bu sorulann sorul
masının dogrudan hayann sorgulanması anlamına geldigi or
tada; sadece bunlan sormak bile yaşamda, kafalanmızın 
içinde ve ruhlanmızda şok dalgalan yaraUDak aynı zaman
da; dolayısıyla da, beyiniere alonlıp orada taşiaşmış çimen
tolan, yaşarnı donduran betonanne kalıplan ve ilişkileri buz
laşnran mepnerleri çatlanp kıran işlevleri var bu sorulan 
sonnanın. Özgür düşünce ve giderek de bilim, kardelen çi
çekleri gibi çatlaklardan gün yüzüne çıkabilmekte, gökyüzü
ne yükselip dünyayı aydınlatabilrnekte ... 

Umuyorum ki, bu önemli çalışmanın ortaya koydugu ger
çekler ve sorunlar yeterince tartışılır. Böylece de, 12 Ey
lül'den sonra üniversitelerden ve akademik yaşamdan silin
mek istenen konuların ve yöntemlerin yeniden gündeme 
sokulrnası sadece kimi araşnnnacılann bireysel uAraşı ol
maktan çıkar. Yeni Dünya Düzeni aldaunacasınun yogwt 
ideolojik saidınianna maruz kaldıgunız bugünlerde Ufuk 
Uras'ın bu çalışmasırup basılrnası, "tarihin sonu"nun gel
medigini ve bilimin YOK'e kurban verilrneyeceAUU göster
mesi açısından gerçekten umut vericidir. 
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