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Felsefe, kavramların tarihsel gelişimini göz önünde tutarak, onları kullanır.
Kavramların, değişik düşünürlerde değişik anlamlarla kullanılması, felsefenin öz
i
serüvenidir. Ancak hiç kuşku yok ki kimi felsefi kavramlar, kısa bir sürede
felsefenin sınırlarını aşar. Gündelik yaşamdan politikacıların söylevlerine kadar
yayılan bu kavramlar, çoğu zaman birbiriyle bağı olmayan onlarca değişik anlamı
imler. Felsefî kavramlar tarihsel bağlarından koparılarak kullanılmaya başlandığında,
»kavram kargaşası« da kendiliğinden geliveriyor. Felsefeci için bu durumun
anlaşılması hiç de zor değildir. Felsefeci, bu olguya belirli bir »hoş görüyle«
bakabilir.

Ancak

hoş

görü

gösterilemeyecek

olan,

kimi

zaman

meslekten

felsefecilerin de kavramları, »kavram kargaşası«na yol açabilecek bir biçimde
kullanıyor olmasıdır.
Böylesine bir kargaşa »insan doğası« ve ideoloji kavramında en çarpıcı şekliyle
gözlenebilir. Söz konusu iki kavram, bu doktora tezinin temel taşıyıcı kavramlarıdır.
Bu tezde öncelikle insanın neliği üzerine bir tartışma sürdürülecek. İnsan kavramının
sorgulanmasını, ideoloji kavramı üzerinde bir derinleşme çabası izleyecek. Her iki
kavramın sorgulanmasının yarattığı sonuçlarla ya da netliklerle, araştırma bir üçüncü
boyutta devam edecek. »İnsan doğası« ve ideoloji kavramının sorgulanması, söz
konusu üçüncü aşama için olmazsa olmaz bir önem taşıyor. Üçüncü bölümde, bu
tezde savunulan insan anlayışıyla, yine bu tezin ideoloji kavramı ilişkilendirilmeye
çalışılacak.

Bunu

yapmakla;

ideoloji tartışmasında

açılan

ve yeni

olduğu

söylenebilecek bir boyutla, insan felsefesi alanındaki bir soruna yanıt üretilmeye
çalışılacak.
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I. BOLUM

İNSAN ÜZERİNE

1. »İnsanın Özü« Tartışmasına Genel Bir Bakış
Kuşkusuz »İnsan nedir?« sorusu, felsefenin kendisi kadar eski bir felsefe sorusu.
Felsefenin ilk sorularından biri olan »İnsan nedir?«, günümüze kadar öneminden
fazla bir şey yitirmemiş gibi görünmektedir. Antikçağın filozofları, insanın neliği
hakkında sistematik bir araştırmayla karşımızda durmasalar da içlerinden birçoğu
insan hakkındaki görüşlerini dile getirmiştir. H erakleitos’un »K endim i araştırd ım !«
özdeyişiyle ünlü Apolion T apm ağı’nm »Kendini bil!« özdeyişi insana ilişkin
belirlemelerin ilk şekilleri olarak görülebilir. Örneklerini artırabileceğimiz bu tür
saptamalar, bir insan felsefesinin sonucu olmasa da bağımsız bir insan felsefesinin
(ya da antropolojinin) başlatıcıları olmuştur. Sokrates’in »Kendini bil« önermesine
verdiği özel önem, yine Sokrates’in kendinden öncekilerden, soruları ve sorunu
tamamen insana çevirmesiyle ayrıldığı ammsanırsa, yukardaki saptama daha net bir
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anlam kazanacaktır.
Sokrates’in felsefesinde, »kendini bilme«, »kendini araştırma«ya bağlanmış
gibidir. O, insana ait özellikleri erdem, sevgi, dostluk, cesaret vb. tek tek ele alıp,
tartışmayı denemektedir. Sokrates, bütün bu araştırmalarda insana ilişkin genel bir
kavrama varmayı amaçlamamaktadır. Sokrates’in bu yöntemi, kendinden sonra insan
felsefesi yapan düşünürlerle de bir ayrıma denk düşer. Bu ayrım günümüze kadar
gelen; insan felsefesindeki, genel doğrultuya karşın bir ayrımdır. İnsan felsefesindeki
bu genel tutum; insanı bir kavramla, bir öz tanımıyla açıklama olmuştur. Filozoflar,
insan üzerindeki derinleşmelerini, çarpıcı birkaç kavramla özetlemek ister gibidirler.
Öyle ki bu kavramlaştırma çabası, Antikçağm özdeyişlerle konuşma geleneğinin
devamı gibi karşımıza çıkmaktadır.
İnsanı açıklamak için genel bir kavram arama çabası, »insan nedir?«
sorusunun zamanla »insanın özü, doğası« nedir şekline dönüşmesini getirmiştir.
Soruyu »insanın özü nedir?« şeklinde kurmak, verilecek yanıtın da iki noktayı
kuşatmasını öngörür. Bir yandan öyle bir tanıma varılmalıdır ki, bu tanım
aracılığıyla, insan bu dünyadaki ilk gününden başlayarak bütün zamanlarda
açıklanmış olsun ve diğer yandan bütün başka canlılardan ayrıldığı yönlerin altı
çizilmiş olsun. Böylesine belirlenmiş bir arka plandan dolayı »insanın özü« nden,
insanda

sürekli

aynı

kalan,

hiç

değişmeyen

ve

de

bu

sağlamlığından,

sarsılmazlığmdan dolayı, insanı diğer canlılardan ayıran özellik anlaşılmıştır. Doğal
olarak insanı diğer canlılardan ayıran özelliği aramak, araştırmanın, insanla diğer
kompleks canlılar arasındaki karşılaştırma temelinde yönlenmesini getirmiştir.
Söz konusu bu klasik yaklaşımın ilk örneğini A ristoteles’te buluyoruz. O,
yalın bir gözlemle başlıyor: »Bedenin arka kışımı ve bacaklar insanda, dört
ayaklılarla karşılaştırıldığında özel bir biçimde şekillenmiştir. Hemen hemen bütün
hayvanların kuyruğu vardır, oysa insan kuyruksuzdur. O, dört ayaklıların sahip
olmadığı oturağa sahiptir. Bunun dışında insanların bacakları çok etlidir. İnsanın
hem baldırı hem de dizden aşağı kısmı etlidir. Diğer bütün hayvanların dizden

aşağısı etsizdir.«1 Aristoteles’in bu tür gözlemleri giderek daha soyut bir içerik
kazanmaktadır. Oldukça basit gibi görülen bu gözlemi aktarmakla birlikte
Aristoteles, insanın dik durmasına temel aramaktadır. O şöyle devam ediyor: » İnsan
bütün canlılar arasında, vücuduna oranla en büyük ayağa sahiptir. Bu insanın dik
duran tek canlı olması için nedendir. İnsanın bütün vücudunun ağırlığını iki ayağın
taşıyabilmesi için, ayaklar epey bir genişliğe ve uzunluğa sahip olmalıdır.«2
Aristoteles’in yaptığı, çağının bilgi birikimini ve yine çağının sınırlılığı içindeki
deneyleri kullanarak insanın bir başka oluşunu belgeleme çabasından başka bir şey
değildir. Bu çabayı, somut gözlemden daha yukarılara yükseltip, insanının diğer
canlılardan ayrımına düşünsel bir temel aramaktadır. Politeia adlı yapıtında, insanın
dil ve akıl sahibi olan tek canlı olmasını vurgulaması bir soyutlamaya, genel bir
kavramla insanı tanımlamaya yönelmenin örneğini oluşturur. Aristoteles’in bütün bu
doğrultudaki araştırmaları anımsanacağı üzere »Zoon Politikon« saptamasıyla en üst
düzeyde ifade bulur.
Aristoteles’in »Zoon Politikon« belirlemesi insana ilişkin bir öz tanımı olarak
düşünüldükte, kendinden yüzyıllarca sonra yapılmış olanlardan ilkece bir farlılık
göstermez. İnsanı »anim al rationale« diye adlandırmak, Nietzsche gibi vurguyu
»güç istenci«nde tutmak ya da C assirer’in kavramıyla »Anima! sym bolicum « diye
adlandırmak aynı düşünme biçiminin

sonucudur.

İnsanın

bir öz tanımıyla

açıklanabileceği apriori olarak kabul edilmiştir. Böylesine bir düşünme tutumunun,
bu yöntemin, doğru olup olmadığı kuşkunun sınırları dışına çekilmiştir. Sorunu bu
şekilde ele almak; Aristoteles’ten günümüze, Cassirer’e uzanan bir köprü kurmak
aradaki bütün bu büyük düşünürleri hafife almak şeklinde yorumlanmamalıdır.
Kuşkusuz söz konusu bu felsefe çalışmaları, insana ilişkin bilgimize yenilerini

1 Aristoteles, Ne partibus animalium. 4,10.68ba 25 ff. Almancaya aktaran: Klaus Bartels: Was
ist der Mensch? (Dialog mit der Antike) Heimeran Verlag, München 1975, sayfa 14.
2 Klaus Bartels, age, sayfa 15.
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katmaktadırlar. Ancak insanı bir öz tanımıyla açıklamayı düşündükleri oranda, bu tez
kapsamında eleştirilen bir anlayışı temsil etmektedirler.
Yukarıda insanı, onun özü diye adlandırılan bir kavramla açıklamanın, ister
antikçağlarda olsun ister yirminci yüzyılda yapılmış olsun aynı düşünce tutumunun
ürünü olduğu söylenildi. Ernst Cassirer, bu yaklaşımı temellendirebilmek için iyi bir
örnek oluşturmaktadır.
Cassirer, çağının bilgi ve deney birikimini kendi insan tanımı için kullanıyor.
İlk baş vurduğu isim dirimbilimci Joh an n es von Uexküll. Cassirer, U exküll’ün
yaşamın .Özerkliği ilkesini savunduğunu anımsatmakla işe başlıyor. Yaşam, fizik ve
kimya gibi bilimlerin yardımıyla açıklanamayacak en yüksek ve en bağımsız
gerçekliktir. Bu temelden kalkan Uexküll, yeni bir dirimbilimsel araştırma planı
geliştirmiştir. Cassirer, UexküH’den özetliyor: » Gerçeklik biricik ve türdeş bir şey
değildir. Organizmalar kadar çok sayıda ayrı plan ve örnekleri olan bir şeydir. Yani
her organizma m onadik bir varlıktır. Her organizmanın kendine özgü bir dünyası,
vardır. Belli dirimbilimsel türlerin yaşamında bulduğumuz olaylar, başka, türlere
aktarılamaz. İki ayrı organizmanın yaşantıları ve bundan ötürü de gerçeklikleri
birbiriyle karşılaştırılamaz. Uexküll’e göre, bir sineğin dünyasında yalnız sineksi
şeyler, bir denizkirpisinin dünyasında ise yalnız detıizkirpisine özgü şeyler
bulunur.«3 Bunun ardı sıra Cassirer, U exküll’ün bir hayvan türünün anatomik yapısı
bilindikte, o hayvan türünün, özel yaşantı biçimini yeniden düzenlemek için gerekli
tüm verilere sahip olunacağını belirtiğini aktarıyor.
Cassirer’in isteği, okuyucuyla dirimbilim üzerine bir tartışma başlatmak
değildir.

Onun

sürdürdüğü

hazırlık:

»İnsan

dünyasının

belirlenmesi

ve

betimlenmesi için Uexküll tarafından öne sürülen plandan yararlanabilir m iyiz?«4

3 Ernst Cassirer, İnsan Üstüne Bir Deneme, çev. Necla Arat, Remzi Kitapevi İstanbul 1980, sayfa
32.
4 Ernst Cassirer, age, sayfa 33.

sözleriyle açıklık kazanıyor. Bu sorunun Cassirer’de aldığı yanıt olumludur. İnsan
dünyası, diğer organizmaların yaşamlarını yöneten dirimbilimsel kurallardan
bağımsız, özgür değildir. Aynı dirimbilimsel kurallar insan yaşamını da yönetir.
Ancak insanda yine de bir farklılık bulunmaktadır. Bu, insanın çevreye uyum için
bulduğu yeni yöntemdir. »Hayvan türleri arasında rastlanan alıcı ve etkileyici
dizgeler yanında, insanda simgesel dizge olarak betimleyebileceğimiz bir üçüncü
halka buluyoruz. Bu yeni halka insan yaşamının tümünü değiştirir.«5 Kimi
düşünürlerin organik yaşamın sınırlan ötesine geçmeyi »insan doğası«nm bir
yozlaşması

olarak

görmesine karşın,

Cassirer,

insanın

kendi başanlanndan

kaçamayacağını belirtiyor. İnsan artık sadece fiziksel değil, simgesel bir evrende de
devinmektedir. İnsan artık kendisini simgesel dünyanın; dilsel biçimlerine, sanatsal
imgelerine, dinsel törenlerine vs. öylesine kaptırmıştır ki bu yapay ortam araya
girmeden hiçbir şey görüp, bilemez olmuştur.
Cassirer, bütün bunlarla bir hazırlığı sürdürmektedir. Asıl sorun insanın
»anim al rationale« şeklinde tanımlanmasıyla tartışabilmektir. O ’na göre örneğin
söylencenin yapısını ussal olarak çözümleyebilmek olanaksızdır. Dil, usla veya usun
kaynağıyla çoğu zaman özdeşleştirilmiş de olsa bu anlayış bütün dilsel alanı
kapsayamaz. Çünkü kavramsal dilin yanında hemen duygusal dil durmaktadır.
Cassirer, dil üzerinde sürdürdüğü tartışmayla us kavramıyla simgesel alanı yetesiye
açıklayamadığımızı temellendirmeyi denemektedir. Öyleyse: »Us, insanın kültürel
yaşam biçimlerini tüm zenginlik ve çeşitlilikleri içinde kavrayabilmemize elverişli bir
terim değildir. Bu nedenle, insanı ussal hayvan olarak tanımlamak yerine
simgeleştiren hayvan, >animal symbolicum< diye tanımlamalıyız. Ancak bu şekilde
onun ayrıcı özelliğini belirtebilir ve insana açılan yeni yolu, uygarlık yolunu
anlıyabiliriz.«6

5 Ernst Cassirer, age, sayfa 33.
6 Ernst Cassirer, age, sayfa 34.
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Bunun hemen ardı sıra Cassirer; Pavlov’un meşhur deneylerini, K ohler in
şempanzeler

üzerine

araştırmalarını

da

kullanarak

»animal

symbolicum«

soyutlamasının ne denli işlevsel olduğunu ortaya koymaya çalışmaktadır.
Bütün bunlara karşın Aristoteles’in »Zoon Politikon« tanımlamasıyla,
Cassirer’in »animal symbolicum« tanımlaması ve arada sıralanabilecek insana ilişkin
onlarca öz tanımı denemesinin temel olarak büyük farklılıkları yoktur. Farklılık,
düşünürlerin farklı çağlatın bilgi birikimiyle ya da insanın her hangi bir özelliğini
öne çıkarıyor olmalarıyla belirginleşmektedir. Bunlarla söylenilmek istenen; insanın
her hangi bir özelliğiyle; düşünüyor olmasıyla, semboller yaratmasıyla, eksikler
varlığı olmasıyla, sürekli çelişkilerle dolu olmasıyla, cinsel içgüdünün devindiriciliği
altında olmasıyla ve bunlar gibi bir özelliğiyle pekâlâ tanımlanabileceği bu özelliğin
»insanın

doğası«

olarak

sunulabileceğidir.

»İnsan

doğası«

tartışmasına

bu

perspektifle yaklaşınca, Pom peius’u Atina’da karşılamak için dikilen yazıttaki
»insan olmada nedenli bilinçliysen, o kadar Tanrısın«1 sözleriyle, H egel’in insanı
»bilinç varlığı« olarak ele alması arasında düşünme yöntemi olarak, insanı bir öz
k avram ıyla açıklamayı düşündükleri anlamda uçurumlar yoktur.
Cassirer, insan üzerine süregelen tartışmaların kısa bir tarihsel dönemsel
taramasını yaparken bir tavrı da vurguluyor. Bu, D arw in in T ü rlerin K ökeni adlı
kitabını yayımlamasından sonra oluşmuş 19. Yüzyıla özgü bir yönelim olarak ele
alınıyor. Yaklaşım aşağı yukarı şöyle; Artık insan doğası üzerinde süpekülasyolar
yapmaya gerek kalmamıştır. Ve insanın doğasının genel bir tanımını yapmak artık
istenir değildir. Yapılması gereken evrim kuramının ortaya çıkardığı deneysel
kanıtları toplamakla sınırlıdır.
Cassirer, insan doğası üzerine süpekülasyon yapmama isteğini Darwin
teorisinin yarattığı etkiyle ilintiliyor. Oysa bu eğilim D arwin’den bağımsız olarak da
söz konusuydu. Belki de Cassirer’in bunu gözden kaçırması bu yaklaşımın en önde

7 Klaus Bartels: Was ist der Mensch? (Dialog mit der Antike), Heimeran Verlag, München 1975,
sayla 72.
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giden ismini kendi yaklaşımını paylaşan biri sanmasından kaynaklanmaktadır.
Cassirer, »Nietzsche, güç istencinden söz eder, Freud dikkati cinsel içgüdüye çeker.
M arx ise en yüksek yeri ekonomik içgüdüye verir«* diyor.
Bu alıntıda görülen »ekonom ik içgüdü« kavramının anlaşılmazlığı bir yana
K a rl M arx, insanı bir doğa tanımıyla açıklayan geleneğin içine yerleştirilmiştir.
Oysa Marx, bu gelenekten en köktenci tarzda kopmanın simgeleşmiş ismidir.

2. Hegel’de Somutlaşan Geleneksel İnsan Yorumundan Kopuş
»H er bilimin ilk eleştirisi, savaştığı bilimin bazı önv ar sayımlarının zorunlu
tutsağıdır ,« 9

M arx’in

söylediklerinin

bir

bilim

olarak

adlandırılıp

adlandırılamayacağı şeklinde süren tartışmaya girmeksizin, yine M arx’in yukardaki
saptamasımndan, kendisinin de özgür olmadığını söylemek hiç de zorlama ürünü
olmayacaktır. Marx, felsefi görüşlerini en temelde Hegel ve F e u e rb a ch ’la
sürdürdüğü tartışma içinde geliştirmiştir. Marx, ilk yapıtlarında önemli oranda
H egel’den devralınmış kavram dağarcığıyla iş görmektedir. Bir yandan Hegelci
insan

anlayışı eleştirilmekte, diğer yandan

»insanın özü« kavramı

sıklıkla

kullanılmaktadır. Gerçi bu kavram, son yapıtlarında artık kullanılmaz hale gelecektir.
Bununla birlikte onun, ilk yapıtlarında, Hegelci kavramları kullanarak olsa da,
H egel’e getirdiği eleştiriler, daha sonraki yapıtlarında, Hegelci kavram örgüsünden
sıyrılarak yetkin bir görünüm kazanacakdır. Başka bir deyişle ilk yapıtlarda
sorgulanılan Hegelci felsefi öğeler, yıllar sonra kaleme alınan yapıtlarında bağımsız

8 Ernst Cassirer, İnsan Üzerine Bir Deneme, çev. Necla Arat, Remzi Kitapevi İstanbul 1980,
sayfa 30.
9 Karl Marx/Friedrich Engels, Kutsal Aile, (Ya da Eleştirel Eleştirinin Eleştirisi) çev. Kenan
Somer, Sol Yayınları Ankara 1. Baskı 1976, sayfa 54.
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bir felsefenin yetkinliğiyle yanıtlar bulmaktadır, artık saptamalar tartışmadan öte
kendine güvenen bir sesle ifade edilmeye başlanmıştır. M arx’m felsefesine bu
perspektifle yaklaşmak bizi, O ’nun yapıtlarını; gençlik, olgunluk ve yaşlılık dönemi
çalışmaları diye kategorilere ayırmadan da uzaklaştırır. O ’nun insan anlayışını
sorguladığımızda,

insana

ilişkin

-1844

Felsefi-Ekonom ik

E ly azm aları’nda

(Ökonomische - philosophische Manuskripte aus dem Jahre 1844) tartıştığı
başlıkların, sonraki felsefe çalışmalarında yanıtlar alarak varlığını sürdürdüğünü
görürüz.
Marx, -1844 Elyazmaları’nda HegePin Tinin Fenom enolojisi adlı kitabını
temel alarak yine Hegelci insan anlayışını eleştirmektedir. Bu eleştiriyi detaylara
götürmeden hemen önce, Hegel’in görüşlerinin, politik iktisadın görüşlerinin odak
noktasıyla özdeşlik içinde olduğu saptamasını yapmaktadır. Diğer yandan Hegel
sonrası felsefelerin, Hegel’in gerçek bir eleştirisini yapamadığım ancak Feuerbach’m,
Hegelci felsefenin gerçek bir eleştirisini yapmış olmasıyla övgüye değer olduğu
vurgulanıyor. Feuerbach, O ’na göre eski felsefenin gerçek »fatihidir«. Marx
Feuerbach’a bu ayrıcalıklı yeri verirken O ’nun »H ıristiyanlığın Özü« (Das Wesen
des Christentums) adlı kitabını göz önünde tutmaktadır.
Marx, Hegel’in zenginliği ve devleti insana yabancılaşmış olgular olarak ele
aldığını vurgulamaktadır. Ama bunlar sadece düşünce şeklinde görülmektedirler.
Devletin, servetin ve benzeri olguların düşünce varlıkları olarak tasarlanması
dolayısıyla bunlarla birlikte dile getirilen yabancılaşma,
yabancılaşması
düşüncenin

olmaktadır.

kendisi

B öylece

olmaktadır.

nesnelerin

Yabancılaşma

felsefi düşüncenin

yabancılaştıkları
sürecinin

bütün

şey,

soyut

tarihi

ve

başkalaşmanın yeniden kazanılması, geri alınma süreci; soyut, kurgusal düşüncenin
üretilmesinin tarihi olarak Hegel’de görülmektedir. Yine Hegel’de başkalaşmanın ve
başkalaşmanın

ortadan

kaldırılmasının,

aşılmasının

asıl

unsurunu

oluşturan

yabancılaşma; soyut düşünceyle duyusal gerçekliğin, düşüncenin kendi içindeki
karşıtlığı olarak görülmektedir. Hegel’de »Yabancılaşmanın özü ve aşılması gereken
12

şey,

insanın kendini insansal olmayan

bir şekilde kendine karşıt olarak

nesneleştirmesi değil, kendini soyut düşünceden ayrı ve soyut düşünceye karşı
olarak nesneleştirmesidir.«10 Bunun ışığında H egel’de artık insanın yabancı
nesneler olmuş özsel güçlerine sahip çıkması, ilkin bilinçte, salt düşünce, bu yabancı
olmuş nesnelere sahip çıkıştır. Ve bu anlamda soyutlama içinde ortaya çıkan bir
sahip çıkmadır, bu sahip çıkma nesnelere; düşünceler ve düşüncelerin hareketi olarak
sahip çıkmadır. Hegel’in bu düşünce tarzıyla nesnel dünyayı insanlara haklı
göstermesi; örneğin dinin, mülkiyetin, insanın çalışmasına adanmış özsel güçlerin
yabancılaşmış dünyası olarak kavranması yine bu sahip çıkmadan dolayı, H egel’de
dinin, devletin, servetin tinsel varlıklar olarak algılanması sonucunu yaratır.-Marx,
H egel’in yukarıda eleştirdiği sonuçları türetmesinin, -»çünkü sadece tin insanın
gerçek özüdür ve tinin gerçek şekli düşünen,

mantıklı, kurgusal tindir«u

anlayışından kaynaklandığını belirlemektedir.
M arx’in Hegel’i bu eleştiri tarzı ortaya konulunca, yine M arx’m Feuerbach’a
yönelttiği övgü anlam kazanmaktadır. Feuerbach M arx’a göre

»Felsefenin,

düşünceye çevirilmiş ve düşünülerek açıklanmış dinden başka bir şey olmadığını ve
dolayısıyla insan özünün yabancılaşmasının bir başka varoluş şekli olarak
yargılanması gerektiğini kanıtlanması«n m becerdiği oranda eski felsefenin asıl
fatihi olmuştur. Marx, Feuerbach’a ilişkin bu yargıları 1844 Elyazmaları’nda ortaya

10 Marx-Engels-Werke *, Erster Teil,(Ökonomische-Philosophische Manuskripte aus dem Jahre
1844) Dietz Verlag, Berlin 1968, sayfa 572.
(Karl Marx, 1844 Felsefe Yazılan, çev. Murat Belge, Payel Yayınları 1975, sayfa 153.)
* Bundan sonraki alıntılarda Marx-Engels-Werke yerine kısaltma olarak MEW kullanılacak ve
parantez içinde Türkçe çevirilerinin sayfa numaralan verilecek.
11 Karl Marx, age, sayfa 573. (Türkçe çeviri; sayfa 154.)

12 Karl Marx, age, sayfa 569. (Türkçe çeviri; sayfa 149.)

13

koyuyor. Bu noktada hemen belirtmek gerek Marx, ilerki yıllarda Feuerbach’ı da
eleştirilerinin sının içine alacaktır. A lm an İdeolojisi (Die deutsche Ideologie) adlı
kitabında Marx, Feuerbach’ın insan anlayışını eleştirmektedir. Feuerbach, insan
kavramını somut tarihsel şekilde kavramamakta ve aslında insan dediğinde göz
önünde A lm an ’ı bulundurmaktadır. Bu, Feuerbach’ın insan kavramının ne denli
sınırlı olduğunu gösterir. Yine Marx, Feuerbach’ın insanı da » d u y u lu r nesne«
olarak adlandırmasını ileri bir adım olarak görmektedir. Ancak Feuerbach, insanın
»d u y u lu r etkinlik« de olduğunu görememiştir. Buna karşın yine de Feuerbach,
Hegelci /gelenek içinde daha ayrıcalıklı bir yere konularak eleştirilmektedir.
S tra u ß ’da, S tirn e r’de kendini dışlaştıran Hegelci gelenek dinsel tasarımların
eleştirisini yapmaktadır. Ancak yine de M arx’a göre, insan son tahlilde dinsel bir
varolan

olarak

ele

alınmaktadır.

Dahası

Onlar,

dini

insanın

özü

olarak

kavramaktadırlar. M arx’in Alman İdeolojisi adlı kitabında bu tonda başlayan Hegelci
gelenek eleştirisi giderek insanın özü kavramıyla bir hesaplaşmaya dönüşmektedir.
Marx, felsefe tarihi boyunca süregelen, insanın herhangi bir özelliğinin ön
plana çıkanlarak, bu özelliğin insanın özü olarak adlandırılmasını ve bu kavram
dolayımında

insanın

eleştirmektedir.

Bu

hayvanlar
eleştiri,

dünyasıyla

Hegel

olan

öncesiyle

sınırlarının

buluştuğu

gibi

belirlenmesini
Hegel Me de

buluşmaktadır. Eğer insan, düşünm e edimiyle açıklanmaktaysa ve bu kavram,
insanın özü olarak ele alınmaktaysa, bu kez düşünmenin insanda ne zaman ve nasıl
başladığı sorusu açıkta kalmakta ve yanıt beklemektedir. Ama düşünm e insanın özü
olarak kondukta bu sorular artık anlamsızlaşır ve sorulmaz. Yanıt nettir; düşünm e,
bir T ann vergisidir ve bir Tann vergisi olanın, ayırıcı gücüyle insan diğer
canlılardan aynlmaktadır. Marx, insanı tanımlamayı, yorumlamayı

denerken

kurgusallıktan uzaklaşma isteği içindedir ve Hegel felsefesi M arx’m K u tsal Aile
(Die heilige Familie) adlı yapıtında açıkça vurguladığı gibi kurgusaldır. Felsefe,
insandan söz ettiği anda somut yaşayan insana gönderme yapmamaktadır. Acı çeken,
sevinen, açlığı ve mutluluğu tanıyan ve ayakları üzerinde bu dünyada olan insandan
14

söz etmemektedir felsefe. İşte M arx’m kurgusal dediği Hegel felsefesi de aynı
tutumu dışlaştırmaktadır. Şöyle diyor Marx: »Çoğu kez kurgusal felsefe insandan söz
ettiği zaman göz önünde somutu değil, ama soyutu, ideyi, tini vb. tutar.«n
H egel’de insanın yerine kendinin bilinci (Selbstbewußtsein) geçirilmiştir. A lm an
İdeolojisi adlı kitabında Marx, artık bütün bu eleştirilerden özgürleşmiş insan
anlayışını dışlaştırmaya başlamıştır. »İnsanlar hayvanlardan bilinçle, dinle istenecek
her hangi bir şeyle ayırt edilebilir. İnsanların kendileri kendi geçim araçlarını
üretmeye başlar başlamaz, kendilerini hayvanlardan ayırt etmeye başlıyorlar. Bu,
insanların kendi beden örgütleniş ilerinin sonucu olan bir adımdır. İnsanlar geçim,
araçlarını üretirken, dolaylı olarak, kendi maddi yaşamlarını da üretirler«u
Eklemek gerekir: İnsanların geçim araçlarını üretmesi -ki bu geçim araçlarını üretme
etkinliği insanın hayvanlardan ayrılışıdır- başlangıçta doğaya ve daha sonra önceki
kuşaklar tarafından üretilmiş ve yeni kuşakların hazır bulduğu geçim araçlarına
bağlıdır. Yine bu üretim tarzı aynı zamanda, bireylerin (insanın) fiziksel varlıklarının
yeniden üretilmesidir. Bu üretim tarzı; insanın bir eylem tarzını, insanların
yaşamlarını ortaya koyuş şeklini, öz olarak bir yaşam biçimini temsil eder.
»Bireylerin yaşamlarını ortaya koyuş tarzı, onların ne olduklarını çok kesin olarak
yansıtır. Onların ne oldukları, demek ki onların üretimiyle, ne ürettiğine uygun
düştüğü kadar, onu üretiş biçimlerine de uygun düşer. Demek ki bireylerin ne
oldukları, onların üretimlerinin maddi koşullarına bağlıdır.«15
Bu noktada insanların neden üretmek durumunda olduklan, bu zorunluluğun
nereden geldiği sorulabilir. Üretimin ortaya çıkmasının nedeni, Marx tarafından,

13 Karl Marx/ Friedrich Engels, Kutsal Aile (Ya da Eleştirel Eleştirinin Eleştirisi), çev. Kenan
Somer, Sol Yayınlan 1. Baskı 1976, sayfa 67.
14 Ausgewählte Marx-Engels-Werke, Band I (Die deutsche Ideologie), Dietz Verlag, Berlin 1989,
sayfa 207. (Türkçe çeviri; Marks-Engels Seçme Yapıtlar, Alman İdeolojisi, Sol Yayınlan 1. Baskı
1976, sayfa 20.)
15 Karl Marx, age, sayfa 207. (Türkçe çeviri; sayfa 20.)
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nüfusun çoğalmasıyla açıklanır. Üretim, insanların kendi aralarındaki ilişkiyi de
önceden varsayan bir kavramlaştırmadır. Ve yine hemen olumlamak gerekir ki bu
insan

ilişkilerinin

kendileri

de

üretim

tarzı

tarafından

belirlenmekte,

ko şullandmlmaktadır.
Marx, Hegel’i Tinin Fenom enolojisi adlı kitaba dayanarak eleştirmeye
devam eder: H egel’de kendi başına nesnellik; insanın özüne, kendi bilincinde
olmaya uymayan yabancılaşmış bir insan ilişkisi olarak görünmektedir. Dışlaşmış bir
şey olarak ortaya çıkan, insanın nesnel özüne yeniden sahip çıkması, bu anlamda
yalnızca'yabancılaşmayı değil, nesneleşmeyi de yok etmektedir. Yani artık insan,
nesnel olmayan tinsel bir varlık sayılmaktadır. Hegel’in bu sonuca varmasını
sağlayan şey, O ’nun bilinçliliğin nesnesini aşmayı, onun üstesinden gelmeyi
denemesidir.
M arx’a göre Hegel, bilinçlilik nesnesinin üstesinden gelmeyi temellendirmeye
şöyle devam etmektedir: Nesne kendini sadece kendi benliğine dönerek belli etmez.
Ama insan, benlikle aynı şey olarak konulmuş, saptanmıştır. Yine benlik sadece
soyut olarak anlaşılmış insandır, soyutlamayla doğmuş insandır. İnsan bencildir.
Hegel, salt bir soyutlamayla bencilliği düşünme düzeyine yükseltmiştir.
Daha önce de vurgulandığı gibi, yine Hegel’e göre insanın özü, kendi
bilincinde olmayla (Selbstbewußtsein) aynı şeydir. İnsanın özü bu şekilde konulunca,
insanın bütün yabancılaşmaları kendi bilincinde olmanın yabancılaşmasından başka
bir şey olmamaktadır. Hegel, kendi bilincinde olmanın yabancılaşmasını -bilgi ve
düşünce dünyasına yansıyan- insanın gerçek yabancılaşmasının bir anlatımı olarak
ele almaktadır. Böylece, gerçek yabancılaşma, insanın gerçek özünün, kendi
bilincinde olmanın yabancılaşmasının ortaya çıkışından başka bir şey olmamaktadır.
Ve yine, insan kendi bilincinde olmakla aynı şey olduğuna göre; başkalaşmış, nesnel
özü ya da şeyliği başkalaşmış kendi bilincinde oluşa eşittir. Şeylik başkalaşma
yoluyla gerçekleşir. Nesnel (maddi) özsel güçlerle donanmış yaşayan doğal bir
varlığın özünün, gerçek doğal nesnelerine sahip olması normaldir. Kendine
16

yabancılaşma da gerçek nesnel bir dünyanın kurulmasına neden olmalıdır. Ama bu
yalnızca dışsallık şeklinde bir dünyadır, dolayısıyla böyle bir dünya insanın özsel
güçlerine ait olmayan ezici bir dünya olmak durumundadır. Marx şöyle devam
ediyor: »Gerçek bedensel, ayağı sağlam toprağa basan insan, bütün doğa güçlerini
soluyan insan; gerçek nesnel, özsel güçlerini kendi dışlaşmasının yabancı nesneleri
olarak koyduğunda, bu sürecin öznesi, koyuş edimi olmayacaktır. Bu, nesnel özsel
güçlerin öznelliğidir ve dolayısıyla eylemi de nesnel bir şey olmalıdır,«16
Ama nesnel bir varlık nesnel davranır, kendi varlığının özselliğinde nesnellik
bulunmäsa insan nesnel davranamazdı. İnsan yalnızca nesneleri yaratır ya da kurar
çünkü insanı oluşturan şey de nesnelerdir. Bu anlayış M arx’i, insanın temelde
doğa(I) olduğu sonucuna vardırmaktadır. Marx, insanın soyut bir kavramla
açıklanma istenişi karşısına, insanın doğallığını, bu dünyaya ait oluşunu ön plana
çıkartmaktadır. Böylece kurgusal dediği felsefenin; insanın düşünsel bir özelliğini
öne çekip, artık insanı düşüncede kurmasının önüne geçmeyi amaçlamaktadır.
»İnsan doğrudan doğruya doğal varlıktır. Doğal varlık ve yalayan bir doğal varlık
olarak bir taraftan doğal yaşama güçleri vardır, etkin bir doğal varlıktır. Bu güçler
insanda kendini yönelsemeler ve yetenekler ve de itkiler olarak gösterir. Diğer
taraftan insan; doğal, bedensel, duyusal nesnel bir varlık olarak, hayvanlar ve
bitkiler gibi acı çeken, koşullanmış ve kısıtlı bir varlıktır.«11 Böylece insanın
itkilerinin nesneleri, yine insanın dışında ondan bağımsız olarak var olmaktadır. Ve
yine söz konusu edilen bu nesneler insanın gereksemesinin nesneleridir. Bu nesneler,
insanın oluşması, ortaya çıkması için gereklidirler ve insanın özsel güçlerini
pekiştirirler. Böylece, insanın enerji yüklü, bedensel, somut, yaşayan, nesnel bir
varlık olduğunun altını çizmek; kendi varlığının, yaşamının nesneleri olarak gerçek

16 MEW, Erster Teil.(Ökonomische-philosophische Manuskripte aus dem Jahre 1844) Dietz
Verlag, Berlin 1968, sayfa 577. (Türkçe çeviri; 1844 Felsefe Yazıları, sayfa 159.)
17 Karl Marx, age, sayfa 578. (Türkçe çeviri; sayfa 160.)
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duyusal nesneleri olduğunu ya da yaşamının gerçek duyusal nesnelerle dile
getirildiğini söylemektir. Bir anlamıyla nesnel, duyusal ve doğal olmak, diğer
yandan nesnenin, doğanın ve duyunun bireyin dışında durması ya da bireyin üçüncü
bir birey olarak, nesne duyu ve doğa olması, bir ve aynı anlama gelen şeylerdir.
Örneğin açlık insansal bir gereksemedir. Ve bireyin bu gereksemeyi giderebilmesi
için, kendi dışında bir doğaya ve nesneye gereksemesi vardır. Böylece açlık, insan
bedeninin kendi dışındaki bir nesneye karşı kabul edilmiş bir gereksemesidir. Yine
açlık, bedenin bütünlüğünün ve bedenin özsel varlığının anlatımı olarak gereklidir.
»Kendi dışında doğası olmayan bir varlık, doğal bir varlık değildir, doğal sistemde
bir yeri yoktur. Kendi dışında nesnesi olmayan varlık, nesnel bir varlık değildir.
Üçüncü bir varlık için nesne olmayan bir varlık, kendi nesnesi için bir varlığa sahip
değildir. Yani nesnel olarak ilişkin değildir. Varlığı nesnel değildir. Nesnel olmayan
bir varlık hiçtir,«18 * Kendisi nesne olmayan ve nesnesi olmayan bir varlık
düşünülürse, böyle bir varlık benzersiz bir varlık olmak durumundadır. Ve onun
dışında hiçbir varlığın, varoluşundan söz edilemez. Çünkü birey ancak kendi dışında
nesneler olunca, yalnız olmayınca kendisidir. Üçüncü nesneler için de birey onlardan
ayrı bir gerçeklik olur. Yani birey üçüncü nesnenin, nesnesi olmaktadır. Nesnel
olmayan bir varlık sadece ve sadece imgelemde vardır, soyutlama ürünüdür. Duyusal
olmak, başka bir deyişle duyu nesnesi olmak ve kendi dışında duyusal nesneleri
olmak (bireyin duyusunun nesneleri). Marx hemen bunlara eklemektedir, duyusal
olmak etkilere açık olmaktır. Sonuçta insanın etki alan bir varolan olduğu
olumlanmaktadır. Ve bu etkiye açıklığı bir boyut daha katar insana. O tutkulu bir
varlıktır. »Tutku nesneye enerjiyle yönelmiş insanın özsel gücüdür.«19

18 Karl Marx, age, sayfa 578. (Türkçe çeviri; sayfa 160-161.)
* Feuerbach’ın Hıristiyanlığın Özü adlı kitabında Tanrı tartışmasına ilişkin ifadeleri, Marx’m bu
yaklaşımına önemli oranda kaynak oluşturmuşa benzemektedir. Feuerbach söz konusu eserinde şöyle
diyor: »Belirlenimsiz olan bir canlı, nesnel olmayan bir canlıdır, nesnel olmayan bir canlı hiçlik olan
bir canlıdır« (L. Feuerbach, Das Wesen des Christentums, Band I, Berlin 1956, sayfa 54.)
19 Karl Marx, age, sayfa 579. (Türkçe çeviri; sayfa 161.)
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Marx izlenildiği gibi şimdiye kadar insanın doğal bir varlık oluşunu
tartışmaktadır. Ancak insanın tutkulu bir varlık oluşuna hemen eklemektedir, »Ama
insan yalnızca doğal bir varlık değildir, aynı zamanda insansal bir doğal varlıktır.
B u demektir ki insan kendisi için bir varlıktır. Bundan dolayı da bir tür varlığıdır.
Hem varlığıyla ve hem de bilgisiyle böyle olduğunu ortaya koymakta ve
pekiştirmektedir,«20 Bu satırların M arx’i vardırdığı sonuç, insansal nesnelerin
kendilerini dolaysız bir şekilde sunduklannda doğal nesneler olmadıklarıdır. Aynı
şekilde, insan duyuları da dolaysız olduklarında, insan duyarlılığı ve insanın
nesnelliği değillerdir. Bu anlamda doğa, nesnel ve öznel olarak dolaysız bir tarzda
insana yeterli değildir. Yine doğal olan, düşünülebilecek her şeyin bir başlangıcı
olmalıdır. Öyleyse doğal bir varlık olarak insanın da oluşma edimi, süreçi olmalıdır.
M arx bunu tek kelimeyle yanıtlar: Tarih... Söz konusu tarih, insan için sır olmayan
bilinen bir tarihtir. »Tarih insanın gerçek doğa tarihidir.«21 *

3. Y a b a n c ıla şm ış E m e k

Marx, Hegel’in emeği, önemli bir kavram olarak ele aldığım, insanın kendi
emeğinin dolayımında oluştuğunu, insanın insansal emeğin bir üretimi olduğunu
gördüğünü belirtir. Bu, Hegel’in emeğin özünü yakalamış olmasıdır. Ancak M arx’a
göre böyle olmakla birlikte Hegelci emek yorumu, m odem iktisadın emek

20

Karl Marx, age, sayfa 579. (Türkçe çeviri; sayfa 161.)

21

Karl Marx, age, sayfa 579. (Türkçe çeviri; sayfa 162.)
* Türkçe çeviride Naturgeschichte (doğa tarihi) doğa bilimi olarak çevirilmiş. Anımsanacağı üzere
L. Althusser tarihe özel bir önem vermekte, Marx’in bir bilim olan tarih kıtasını keşfettiğini
bildirmekle ideoloji bağlamında süregelen tartışmada bir taraf oluşturmaktaydı. İkinci Bölüm’de bu
yaklaşım önem kazandığı için bu farklı çevirinin altını çizme gereği duyuyorum.
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anlayışıyla aynıdır. Marx, geçicilik kaydıyla H egel’in emeği insanın özü olarak
kavradığını vurgular. »Hegel emeğin sadece olumlu yanını görür, olumsuz yanını
değil. Emek insanın başkalaşma içerisinde ya da başkalaşmış insan olarak, kendi
için oluşudur. Hegel’in tanıdığı ve bildiği tek emek soyut düşünsel emektir.«12
Marx için de insan etkinliğinin emek olarak üreticiliği söz konusudur. Bu
kavram ekseninde yoğunlaşan tartışmada, yukarıda görüldüğü üzere Hegel ve Politik
İk tisa t (Sm ith, Say, R icardo) göz önünde tutulmaktadır. Ancak Politik İktisatçılar
birçok kavramı işlerken yaptıkları gibi, emek kavramını ele alırken de hemen bu
kavramın yanı başında duran sermaye ve özel mülkiyet kavramlarını bir olgu, veri
olarak baştan kabullenmişlerdir. Böylece Politik İktisatçılar sonuç olarak çıkarılması
gereken bu kavramlar arasındaki bağı baştan kabul etmiş durumdadır. Tıpkı
kötülüğün kökenini insanın düşüşüyle açıklayan din gibi.
Politik İktisadın bu yaklaşımı karşısında Marx, gerçek ekonomik olgulardan
hareket etme savunusundadır. O ’na göre birey bir çalışan olarak, ne denli fazla
üretirse ve ne denli üretiminin gücü artarsa kendisi de bir o kadar yoksullaşır. »Ne
kadar çok meta yaratırsa kendisi de bir meta olarak o kadar ucuzlar. Şeyler
dünyasının artan değeriyle doğrudan doğruya orantılı olarak insanlar dünyası
değersizledir. Emek yalnız meta üretmez; kendini ve bir meta olarak işçiyi de üretir
ve bunu meta ürettiği oranda gerçekleştirir ,« 23 Bu saptamanın açıklık kazandırmak
istediği şey; emek aracılığıyla var edilen ürünün, emeğin karşısına yabancı bir güç
olarak çıkmasıdır. Artık emeğin ürünü, emekten bağımsızlaşmış bir güç olarak
ortadadır.

Bu bağımsızlaşmış güç

olarak karşımızda duran emeğin

ürünü,

maddeleşmiş emekten başka bir şey değildir. Emeğin böylesine gerçekleşişi; emek
veren için, gerçekliğin yok oluşu olarak görünüm kazanmaktadır. Bu nesneleştirme,

22

MEW, Erster Teil (Okonomische-philosophische Manuskripte aus dem Jahre 1844, Dietz
Verlag, Berlin 1968, sayfa 574. (Türkçe çeviri; 1844 Felsefe Yazılan, sayfa 155.)
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nesnenin gerçekliğinin öylesine yoğun ortadan kaldırılışıdır ki, üreten sadece
yaşaması için değil, çalışması için de gerekli olan nesnelerden soyutlanır. Bütün bu
üretim sürecinin getireceği şey: Üretenin kendi üretken emeğinin ortaya çıkardığı
nesneyle yabancı bir şeyle ilişki kurar gibi ilişkilenmesidir. Üstelik bu yabancı
nesne, üretenin dışında duran bir nesne olmakla kalmaz, aynı zamanda bu nesne,
üretenin karşısında duran bağımsız bir güç olur.
Bu belirlemelerin ardı sıra Marx; nesneleşmeyi, ürünün yabancılaşmasını
daha detaylı sorgulamaya başlamaktadır. Bu sorgulama, M arx’m insan anlayışının da
önemli ipuçlarını vermektedir. Üstelik bu tartışmayla birlikte gelen insana ilişkin
belirlemeler, genel yargılar boyutundadır.
M arx’a göre, duyusal dış dünya olan doğa olmadıkça üretkenlikten söz
açmak olası değildir. Üreten, doğrudan doğruya doğa yoluyla üretir. Doğa, her
anlamda yaşam araçlarının sağladığı ortamdır. Bu yaşam araçları içinde işçinin,
fiziksel olarak beslenmesini sağlayan araçları da saymak gerekir. Marx, doğayı
insanın organik olm ayan bedeni olarak adlandırır. O ’nun doğayı böylesine büyük
harflerle yazmış olması bir başka açıdan çarpıcılığa sahiptir: Yukarıda vurgulandığı
gibi, işçinin emeğinin ürünü yine onun karşısına; yabancı bir nesne olarak çıkıyorsa,
bağımsız bir güç olarak üretenin karşısına çıkıyorsa, doğadan ve doğa yoluyla üretim
yapan bireyin karşısına doğanın, yabancı bir güç olarak çıkması mantıksal gereklilik
olacaktır. Bir başka ifadeyle insan, organik olmayan bedenini kaybetmiş olacaktır.
Buraya

kadar

anlatılanlar

emek

ürününün

yabancılaşması

olarak

adlandırılabilir. Bununla birlikte Marx, yabancılaşmayı üretim sürecinin içinde de
görmektedir. »Ama yabancılaşma üretimin yalnızca sonuncunda değil, üretim
ediminde de görülür -yani üretici etkinliğin kendisinde.«24 Sonuçtan bakıldığında,
işçi kendi emeğinin ürününe yabancı olmuşsa bu, üretim ediminin kendisinde olan
bir özelliğe (aksaklığa) geri götürülmelidir. Ürün, sadece ve sadece üretici etkinliğin

24 Karl Marx, age, sayfa 514. (Türkçe çeviri; sayfa 70.)
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sonucunda ortaya çıkar. Emeğin ürünü yabancılaşmış nesne olduğuna göre, üretim
etkinliği

de

hareket halinde bir yabancılaşma

olacaktır.

Emek

nesnesinin

yabancılaşmasının bize özetle aktardığı, emek etkinliğin yabancılaşmış olduğudur.
Marx,

emeğin

yabancılaşmasının

nereden

kaynaklandığı

sorusunu

yanıtlamaya yönelir. Her şeyden önce anılan »Çalışma, işçinin dışındadır yani onun
özsel varlığına ait değildir«25 Bu belirlemeyi takiben Marx, içinde yabancılaşma
olgusunu taşıyan çalışmanın olumsuzluklarını dile getirmektedir. Bu sözü edilen
çalışma; gönülsüz, zorlama bir eylemliliktir, bir gereksemenin giderilmesine
yönelmemiştir.

Aksine bu

çalışma;

çalışma

gereksemesinin

dışındaki

bazı

gereksemelerin ortadan kaldırılması için bir araç görevindedir. »Dışsal emek, insanı
kendine yabancılaştıran emek, kendini kurban etme, alçaltmadır.«26 Yine bu
çalışmada işin başkasına ait olması, çalışanın çalıştığı sürede kendine ait olmadığını
gösterir. İşin başkasına ait olması, çalışmanın dışsal em ek oluşunun bir başka
göstergesidir. Marx dışsal emek kavramlaştırmasını takiben, »İnsan yalnız hayvansal
işlevlerinde; yani yerken, içerken, çocuk yaparken ve olsa olsa evinde giyiminde vb.
serbestçe etkin olabilir, ins ans al işlevlerinde ise iyice hayvansallaşmıştır. Hayvansı
özellikleri insansal, insansal özellikleri hayvansı olmuştur.«21 demektedir. Marx,
yukarıda sıraladığı ve hayvansal diye adlandırdığı etkinliklerin, aslında insansal
olduklarını ancak diğer bütün insansal etkinliklerden ayrılıp, ulaşılmak istenen son
amaç oldukları anlamda hayvansal olacağıyla tamamlar. M arx’in böyle bir
tamamlaması söz konusu olmasaydı; T erenz’ten devraldığı ve yaşam ilkesi haline
getirdiği »Ben bir insanım: İnsansal olan hiçbir şey bana yabancı değildir,«28

25 Karl Marx, age, sayfa 514. (Türkçe çeviri; sayfa 70.)
26 Karl Marx, age, sayfa 514. (Türkçe çeviri; sayfa 70.)
27 Karl Marx, age, sayfa 515. (Türkçe çeviri; sayfa 71.)
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özdeyişiyle ne denli uyum içinde olduğu tartışma götürürdü.
1844 Ekonom ik Felsefi E ly azm aları’nda Marx, yabancılaşmayı temel olarak
işçi açısından ele alarak tartışmaktadır. Sınırlı bir bakış, yabancılaşmanın insanlığın
genelinden çok, belirli bir tarzda yaşıyan insana ilişkin olduğunu savlayabilir.
Yukarıda adı anılan kitabında Marx yabancılaşmayı, diğer toplumsal katmanlar
içinde ele almıştır. Ne varki eserin söz konusu sayfalan kayıp olmuştur.
Yabancılaşma

başlığına

K utsal

Aile

adlı

eserinde

Marx,

sınırlı

oranda

değinmektedir. K utsal Aile adlı kitaptan yapılan aşağıdaki alıntı, yabancılaşmanın
bütün insanları içine alan bir kavram olarak anlamlandırıldığmın net ifadesidir.
»Varlıklı sın ıf ile proleter sınıf, aynı insansal yabancılaşmayı temsil ederler. Ama
birincisi kendini bu yabancılaşma içinde kendi yerinde duyar; bu yabancılaşmada
bir doğrulama bulur, bu kendinin yabancılaşmasında kendi özerkliğini görür ve
onda insansal bir varoluş görünüşüne kavuşur. İkincisi kendini bu yabancılaşma,
içinde yıkıma uğramış duyar, bu yabancılaşmada kendi erksizliğini ve insan dışı bir
varoluş gerçekliğim görür.«29 Bununla birlikte M arx’m yabancılaşma kategorisini
temel olarak işçi açısından tartışması anlamsız değildir. Yabancılaşma bütün
şiddetini

en

açık

tarzıyla

çalışmaya

zorunlu

kılınmış

insanlar

üzerinde

göstermektedir. Yine diğer yandan M arx’a göre, işçi sınıfı tarihsel bir rol
yüklenmiştir. Bu, bütün insanlığın kurtuluşunun

onların eylemliliğine

bağlı

olmasıdır. »Proletaryada insan kendi kendini yitirmiş ama aynı zamanda bu
yitirmenin teorik bilincini de kazanmıştır.«30
Marx yukanda anlatılan; nesnenin yabancılaşması ve kendine yabancılaşma
görünümlerini işledikten sonra, ele alınması gereken bir üçüncü boyutun olduğunu
söylemektedir. M arx’in bu üçüncü başlığı, yine onun insan anlayışına önemli bir

Karl Marx/Friedrich Engels, Kutsal Aile (Ya da Eleştirel Eleştirinin Eleştirisi), çev. Kenan
Somer, Sol Yayınlan 1. Baskı 1976, sayfa 61.
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taşıyıcılık tanıyan bu tez açısından anlamlıdır. Marx, yabancılaşmış emek olgusunun
bu üçüncü görünümünü insanın bir genel niteliğiyle açıklamaya başlar. »İnsan bir
tür varlığıdır; bu yalnızca pratikte ve kuramda türü kendisinin nesnesi olarak (hem
kendinin hem de başka şeylerin nesnesi) benimsemesinden ötürü değildir, aynı
zamanda -ve bu da aynı şeyin bir başka anlatımıdır -kendine, gerçek yaşayan türe
olduğu gibi davranır. Kendine evrensel dolayısıyla özgür bir varlık olarak
davranır.«31
Türün yaşamı; insanlarda tıpkı hayvanlarda olduğu gibi fiziksel olarak
organik /olmayan, duyusal dış dünyayı, yani doğayı kullanmak şeklinde süregelir.
Yukarıda insanın evrensel bir varlık olduğu vurgulandı, insan hayvana oranla ne
denli evrenselse kullandığı organik olmayan doğa alanı da o denli sınırları
genişlemiş bir evrenselliğe işaret eder. Yine M arx’a göre, insanı çevreleyen her
varolan; hayvanlar, bitkiler, ışık vb. bir yandan doğa bilimlerinin diğer yandan da
sanat nesneleri olarak teorik alanda insan bilinçliliğin bir kısmını oluştururlar. Ve
aynı şekilde pratik alanda insan yaşamının ve insan etkinliğinin bir kısmını
oluştururlar. Doğanın ürünleri, insanın karşısına hangi görünüm ve biçimde çıkarsa
çıksın örneğin konut, besin ve benzeri görünümlere bürünsünler, insan fiziksel
olarak sadece doğanın bu ürünleriyle yaşar. »İnsanın evrenselliği pratikte, bütün
doğayı kendi organik olmayan bedeni kılan bu evrensellikle kendini gösterir; çünkü
doğa: 1- Dolaysız bir yaşama aracıdır, 2- Yaşama etkinliğinin gereci, nesnesi ve
aracıdır.«32
İnsanın doğayı kullanarak yaşamasının Marx için özel bir anlamı vardır. Bu
saptamanın gösterdiği doğrultuda sürdürülen kuramsallaştırma çabası, doğanın
insanın organik olmayan bedeni olduğu sonucunu yaratacaktır. Ve yine insan

31 MEW I, (Ökonomische-philosophische Manuskripte aus dem Jahre 1844) sayfa 515. (Türkçe
çeviri; 1844 Felsefe Yazıları, sayfa 72.)
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yaşamak istiyorsa doğayla sürekli ilişki içinde olmalıdır. İnsanın fiziksel ve düşünsel
yaşamının doğaya bağlı olması, bize yalnızca doğanın kendine bağlı olduğunu
söyler, »Çünkü insan doğanın bir parçasıdır.«33 * Kuşkusuz parçanın bütüne bağlı
oluşu, bütünün kendi içindeki bir bağıdır.
Bütün bunların ışığında, yabancılaşmış emek bir yandan insanı doğaya, kendi
yaşam

etkinliğine

yabancılaştırırken

öte

yandan

tü rü

insana

(bireye)

yabancılaştırmaktadır. Yabancılaşmış emek, »Türün yaşamını, birey yaşamının bir
aracına çevirir. İlkin türün yaşamıyla bireyin yaşamını yabancılaştırır, sonra da
soyut ¡şekliyle bireyin yaşamını, gene soyut ve yabancılaşmış şekliyle türün
yaşamının amacı yapar.«34 Çünkü artık emek fiziksel varoluşu sürdürmenin bir
aracı haline dönüşmüştür. Ama bunun aksine, yaşam üreten yaşam türün yaşayışıdır.
Türün bütün özellikleri, yaşama etkinliğinin özelliğinde bulunmaktadır. »Özgür
bilinçli etkinlik, insanın, türsel özelliğidir.«35
Bunların

ardı

sıra

Marx

insan

etkinliğini,

hayvanların

etkinliğiyle

karşılaştırarak devam etmektedir. Hayvanlar, kendi yaşam etkinlikleriyle dolaysız bir
biçimde özdeştirler. »Hayvan kendi yaşam etkinliğidir. İnsan yaşam, etkinliğinin
kendisini istemenin ve bilinçliliğin nesnesi yapar. Bilinçli bir yaşam, etkinliği vardır.
Doğrudan doğruya içine girip kaynaştığı bir gerçeklik yoktur. Bilinçli yaşam,
etkinliği insanı, hayvanca, yaşam, etkinliğinden dolaysız bir biçimde ayırır. İşte
bundan ötürü insan bir tür varlığıdır. Ya da sadece bir tür varlığı olduğu için
bilinçli bir varlıktır. Yani, kendi yaşamı insan için bir nesnedir. Yalnız bundan

33 Karl Marx, age, sayfa 516. (Türkçe çeviri; sayfa 72.)
34 Karl Marx, age, sayfa 56. (Türkçe çeviri; sayfa 73.)
* Temel sorusu, insan neden çevreyi korumalıdır şeklinde ifade edilen ve yakın zamanlarda, Albert
Schweitzer ve Hans Jonas’m da temsil ettiği ekolojik ethik açısında, Marx’m doğayı insanın organik
olmayan bedeni diye tanımlamasının verimli bir tartışma doğrultusu oluşturabileceğini düşünme
eğilimine sahibim.
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dolayı etkinliği özgür bir etkinliktir.«36
Marx, bu biçimde hayvanla olan sınırlarını belirginleştirdiği kendi yaşamını
nesneleştirebilen insanın, artık emeğin yabancılaşmasından dolayı, yaşama etkinliğini
sadece yaşayabilmek ve var olabilmek için yönlendirmek zorunda olduğunu
vurgular. Ve yine artık yabancılaşmış emekten dolayı insanın yaşama etkinliği;
varoluşun basit bir aracı haline gelmiştir.
İnsan pratik etkinliğiyle, nesnel bir dünya yaratırken, bilinçli bir tür varlığı
olduğunu göstermektedir. İnsan, türü kendi öz varlığı gibi değerlendirdiğini, pratik
etkinliğinde organik olmayan doğayı işlerken kanıtlamaktadır. Bütün bunlarla birlikte
Marx, hayvanların üretim yapmadığı görüşünde değildir. Yalnız hayvan etkinliği,
yuva

yapma

örneğinde

olduğu

gibi,

kendisinin

ve

yavrularının

dolaysız

gereksemesini üretmektedir. Böyle olunca hayvanın üretimi, tek yanlı olmakla
sınırlanmıştır. Oysa insan evrensel üretimde bulunmaktadır.
»Hayvanlar yalnız dolaysız fiziksel gereksemelerinin zoruyla üretir, oysa
insan fiziksel gereksemelerden bağımsız olarak üretim, yapar ve ancak bu
gereksemelerden kurtulduğu zaman üretir. Bir hayvanın ürünü doğrudan doğruya
kendi fiziksel gövdesine bağlıdır, insan ise kendi ürününe serbestçe bakabilir.
Hayvan yalnız kendi türünün ölçüleri ve gereksemelerine göre yaratır, insan bütün
türlerin ölçülerine göre üretir ve nesnenin kendi içinde yatan ölçüsünü nasıl
uygulayabileceğini bilir. Dolayısıyla insan aynı zamanda güzelliğin kurallarına göre
yaratabilir.«31
İnsan, nesnel dünyayla ilişkisinde bir tür varlığı oluğunu ortaya koymaktadır.
Yukarıda aktarılan biçimde tanımlanmış bir üretim, insanın etkin türsel yaşamıdır.
Ve yine bu etkinlikten dolayı, doğa insanın kendi yapıtı, kendi gerçekliği olarak
görünüm kazanır. Öyleyse insan emeğinin asıl yönelimi, insanın türsel yaşamının

36 Karl Marx, age, sayfa 516. (Türkçe çeviri; sayfa 73.)
37 Karl Marx, age, sayfa 517. (Türkçe çeviri; sayfa 74.)
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nesneleştirilmesidir. Bu neden böyledir? Çünkü bu eylemlilikle insan, kendini yalnız
bilinçte, ussal bir tarzda değil, aynı zamanda gerçeklikte, etkin olarak bir kez daha
yaratır. Bu yaratım da insanın kendi yarattığı dünyada kenidini görebilmesi,
seyretmesi anlamını taşır. İşte insanın üretici etkinliğinin böylesine yoğun bir işleve
sahip olduğu ortaya konulduğunda, yabancılaşmış emek kavramlaştırmasının can
alıcılığı

anlaşılır olmaktadır.

»İnsandan kendi

üretiminin

nesnesi koparılıp

alındığında, yabancılaşmış emek insanı kendi türsel yaşamından kendi gerçek türsel
nesnelliğinden koparıp almış olur ve onun hayvanlar karşısındaki üstünlüğü, organik
olmayarî bedeninin, doğanın elinden alınması elverişsizliğine dönüştürür.«38 Yine
bunun gibi yabancılaşmış emek; özgür etkinliği sadece bir araç durumuna
indirgeyerek insanın türsel yaşamını, fiziksel varoluşunun basit bir aracı haline
getirmektedir.
Şimdiye

dek

anlatılanlar

yabancılaşmış

emek

kavramı

üzerinde

odaklaşmasına karşın M arx’in bir arka planını da bize vermektedir. Marx insanın
e tk in -ü re tk e n oluşunu, onun ayırıcı bir özelliği olarak ele almaktadır. Üretici
etkinlik insan olmayla birlikte vardır. Bu noktanın altı E rich F rom m tarafından da
çiziliyor. Fromm, »Spinoza, Goethe, Hegel ve Marx açısından insan üretken olduğu
sürece canlıdır. Kendi özsel insansal güçlerini belirginleştirip ve onların yardımıyla
dünyayı kendine mal ettiği sürece ve yalnızca kendi dışındaki dünyayı kavradığı
sürece canlıdır. Eğer insan üretken değilse, eğer insan alıcı ve edilgense hiçbir
şeydir, ölüdür.«39 Fromm, Marx tarafından insanın etkin bir varolan olarak ele
alınmış olmasına özel bir anlam vermektedir. Yine Fromm, insanın etkinliğinin,
M arx tarafından mekanik bir etkinlik olarak ele alınmadığının altını çizmektedir.
İnsanın yaratıcı etkinliği, sadece nesneyi şekilleyen bir etkinlik değildir. Fromm,

38
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M a rx ’ta İn san P ortresi (Das Menschenbild bei Marx) adlı araştırmasında, insan
etkinliğinin Marx açısından mekanik olarak kavranmadığını, yine M arx’in sevgiye
ilişkin dile getirimleriyle temellendirmeyi denemektedir. Kuşkusuz From m ’un
M arx’ta insan etkinliğinin mekanik olarak anlaşılmadığını vurgulaması yerli
yerindedir. Ancak insanın üretici etkinliğinde, vurguyu üzerinde tutmak gereken yer
farklıdır. Fromm, ilerleyen sayfalarda, »Fakat özel mülkiyetin ve işbölümünün
gelişmesiyle emek, bir insansal güç olma ifadesinin karakterini yitirmiştir,«40 diyor.
İlk bakışta doğru bir yaklaşım gibi görünse de Marx yorumu açısından bu yaklaşım
doğru gibi görünmemektedir. From m ’un da aynı çalışmasının ilerki sayfalarında
alıntıladığı gibi Marx, özel mülkiyetin, yabancılaşmış emeğin bir sonucu olduğunu
saptar. Dolayısıyla emek yabancılaştığı için özel mülkiyet ortaya çıkmıştır, özel
mülkiyet olduğu için emek yabancılaşmamıştır. Yine Marx, sonraki süreçlerde özel
mülkiyet ve emek arasındaki ilişkinin karşılıklı bir ilişki olmaya başladığını
vurgular.
Özel mülkiyet ve işbölümü aslında aynı şeyi imgelemektedir. Giderek
işbölümü, yabancılaşmanın kaynağına yerleşmiştir. Marx, Alman İdeolojisi adlı
kitabında, »Etkinlik isteyerek değil de doğanın işi olarak (naturwüchsig) bölündüğü
sürece insan kendi işine hükmedeceğine insanın bu kendi işi, insan için kendisine
karşı

duran

ve kendisini köleleştiren yabancı

bir güç

haline

dönüşür.«41

demektedir. İşin paylaşılmaya başlaması, herkesin kabul ettiği ve bu işin dışında
başka bir işle ilgili olamadığı durumu yaratmaktadır. İnsan eğer geçim araçlarını
yitirmek istemiyorsa, işbölümünden kendi payına düşeni sürdürmek zorundadır.
Oysa insan için iş, başka etkinliklere izin vermeyen bir özellikte olmamalıdır. İnsan
toplumu, yine insanın gerçekten hoşuna giden, özgür seçimiyle sürdürdüğü etkinliği

40 Erich Fromm, age, sayfa 370.
41 Karl Marx, Ausgewählte Werke Band I (Die deutsche Ideologie), Dietz Verlag, Berlin 1984,
sayfa 225. (Türkçe çeviri; Marks-Engels Seçme Yapıtlar I, (Alman İdeolojisi’nin Birinci Bölümü,
sayfa 40.)
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yaşayabileceği bir toplum olmalıdır. »Benim için bugün bu işi yapmak, canım o an
ne istiyorsa, hiçbir zaman avcı, balıkçı ya da eleştirmen olmaksızın, sabahleyin
avlanmak, öğleden sonra balık tutmak, akşam hayvan yetiştiriciliğiyle uğraşmak,
yemekten sonra eleştiri yapmak«.42 M arx’in bu sözlerle ifade ettiği insan etkinliği
ancak genel üretimin toplum tarafından düzenlenmesiyle olasılık dahilindedir.
Tekrardan insan etkinliği tartışmasına dönülürse: M arx’in felsefesinde
kuşkusuz ki em ek, insana özgü önemli bir nitelik olarak ele alınmaktadır. Eğer insan
emeğinin »dışsallığı«ndan söz ediliyorsa bu, aynı etkinliğin içsellik de taşıdığını
vurgulamaktır. İnsanın çalışması, salt çalışma olarak, bir gereksemenin yanıtlanması
ise çalışmayı, tıpkı beslenme, soy sürdürme eyleminden söz ettiğimiz doğallıkla ele
alıyoruz demektir. Aynı mantık yürütmeyle: İş, başkasının işi olduğunda bu işte
çalışan birey, çalıştığı sürede kendinde değilse, işin doğal olduğu anlan da
olumluyoruz demektir.
Ancak Marx insan etkinliğinden, emekten söz ederken genellikle bir
olumsuzlama içindedir. Erich Fromm; vurguyu olumlu anlamıyla emeğin, etkinliğin
üzerinde tutmaktadır. Oysa Marx, Fromm’un çalışmasına temel aldığı 1844
Elyazm aları’nda »İnsan etkinliğinin emek olarak üretkenliği vardır; yani, kendine,
insana, ve doğaya dolayısıyla da bilince ve yaşamın akışına yabancı bir etkinlik
olarak.«43 demektedir. Öylese Marx açısından insan emeğinin başka ayıncı
özellikleri olmalıdır. Burada iki noktayı ön plana çıkarmak yerinde bir tutum olacak.
Marx: »İnsanın emek gücünü pazara bir meta olarak satmak için getirdiği durum ile
başlangıçtaki içgüdüsel aşamasında olan insan emeğinin durumunu birbirinden
ayıran çok büyük bir zaman aralığı vardır. Biz emeği salt insana özgü biçimi
içerisinde ele alıyoruz. Örümcek işini dokumacıya benzer şekilde gördüğü gibi, arı

42 Karl Marx, age, sayfa 225. (Türkçe çeviri; sayfa 40.)
43 MEW I (Ökonomische-philosophische Manuskripte aus dem Jahre 1844), sayfa 524. (Türkçe
çeviri; 1844 Felsefe Yazıları, sayfa 85.)
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da peteğini yapmada pek çok mimarı utandırır. Ne varki en kötü mimarı en iyi
arıdan ayıran şey, mimarın, yapısını gerçekten kurmadan önce, onu imgesinde
kurabilmesidir.«44 Bu alıntıda vurguyu, insan emeğinin aynıcı özelliğini yakalamak
açısından, insanın objeye yönelirken ne y ap m ak istediğinin im gesine sahip
olm asında tutmak gerekir. Yine insan emeği üzerinde sürdürülen tartışmada,
M arx’m yukardaki ifadesini takip eden sayfada

şu sözler önem kazanmaktadır:

»Bazı hayvan türleri arasında nüve halinde varolmakla birlikte, emek araçlarının
kullanımı ve yapımı, insanın emek sürecinin özgül özelliğidir ve Franklin bu nedenle
insanı dlet yapan hayvan diye betimliyor. Geçmişteki emek araçlarının kalıntıları,
toplumun artık yok olmuş ekonomik biçimlerinin aydınlığa kavuşturulmasında, tıpkı
nesli tükenmiş hayvan türlerinin saptanmasında fossilleşm iş kemiklerin taşıdığı
önemi taşıyorlar.«45 İnsan etkinliğinin emek olarak bir ifadesi bulunduğunu
vurgularken; bu emek sürecinin, emek araçlarının yapımı ve kullanımı ile özgünlük
kazandığı ikinci bir boyut olarak akıldan çıkarılmamalıdır. Bu iki arka planla
birlikte, »İnsana, eğer emek gücünün kişileşmiş temsilcisi gözüyle bakılırsa, insan
bizzat yaşayan ve bilinçli bir şey olmakla birlikte, doğal bir nesne, bir şeydir ve
emek de onda bulunan bu gücün ortaya çıkışı, belirmesidir .«46 dilegetirimi doğru
anlamıyla kavranabilir olacaktır.
Bütün bunlardan sonra yabancılaşmış emeğin nelere yol açtığını, neleri
gerçekleştirdiğini sıralamak olasıdır: Yabancılaşmış emek, doğayı ve »insanın tinsel
özünü« insanca varoluş tarzına yabancılaştırmaktadır. Yine aynı emeğin insanı kendi
emeğinin ürününe, yaşam etkinliğine ve türsel varlığına yabancılaştırmasının
dolaysız sonucu, »İnsanın insana yabancılaşmasıdır. İnsan nasıl kendi kendisiyle
karşı karşıya geliyorsa öteki insanlarla da karşı karşıya gelmektedir. İnsanın işiyle,

44 Karl Marx, Kapital, çev. Alaatin Bilgi Birinci Cilt, Sol Yayınlan, 3. Baskı, sayfa 194.
45 Karl Marx, age, sayfa 195-196.
46 Karl Marx, age, sayfa 219.
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emeğinin ürünüyle ve kendisiyle ilişkisi için geçerli olan, insanın öbür insanla, öbür
insanın emeği ve emeğin nesnesi için de geçerlidir.«41 şeklinde anlatım bulacaktır.
Marx, bundan bir sonuç daha çıkarmaktadır. »İnsanın türsel özelliğinin kendisine
yabancılaştırıldığı önermesi, bir insanın öbürüne ve her ikisinin insanın öz doğasına
yabancılaştırıldığı anlamına gelir.«4'6 İnsanın yabancılaşması insanın kendisiyle
olan her türlü ilişkisinde ve yine insan tekinin diğer insanlarla olan ilişkilerinde
belirginleşmektedir.
Şimdi bütün bunların kaçınılmazlıkla yarattığı bir soru, yanıt beklemektedir.
İnsanın İtendi emeğiyle ürettiği şey, yine insanın kendisinin dışındaysa, üstelik onu
yaratana karşın bir güç olarak karşıda duruyorsa, bu nesneleşmiş emek, ya da başka
bir söylemle emeğin ürünü, kime aittir? Emeğin ürününün, onu yaratana ait
olmadığını söylemek, aynı ürünün bir başkasına ait olduğunu olumlamaktır. Bu bir
başkası da başka bir insandan, başka bir şey değildir. Öyleyse insan, artık bir başka
insan üzerindeki güç, yabancı bir güç olmuştur.
Marx, »■İnsanın kendisiyle ilişkisinin ancak başka insanlarla ilişkileri yoluyla
nesnel bir gerçek olacağını akıldan çıkarmamalıyız,«49 diyor. Eğer emeğin ürlinü
insan için yabancı bir güç olursa, bu kez bu ürün karşısında, yine bu ürünü yaratanın
durumu, bir başkasının efendiliği altında ezilmektir. Düşman ve yabancı olan bir
başkası, bu emeğin efendisi olmuştur. Ve yine insanın üretken etkinliği, yine bu
insan için özgürce seçilmiş bir etkinlik değilse, bu etkinlik bir başka insanın emri
altında yerine getirilen etkinlik olarak kavranmak, ele alınmalıdır.
İnsanın yabancılaşması, insanın diğer insanlarla ilişkisinde görüntüye çıkar.
Buradan hareket edilerek, dindeki yabancılaşma öğesini, sıradan insanla din görevlisi

47 MEW I (Ökonomische-philosophische Manuskripte aus dem Jahre 1844), sayfa 518. (Türkçe
çeviri; 1844 Felsefe Yazılan, sayfa 75.)
48 Karl Marx, age, sayfa 518. (Türkçe çeviri; sayfa 75.)
49 Karl Marx, age, sayfa 519. (Türkçe çeviri; sayfa 77.)
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arasında yakalamak olasıdır. Eğer din görevlisi yoksa onun yerini, bir araç almıştır.
Dinsel yabancılaşma ussal dünyada olup bitene ilişkin bir göndermedir. Ancak asıl
pratik

dünyada

yabancılaşma kendini pratik

ilişkiler

içinde

ortaya

koyar.

»Yabancılaşmanın yer aldığı alanın kendisi bir pratiktir ,«50 Yabancılaşmış emek
dolayımmda insan, sadece nesneyle olan ve üretim edimindeki ilişkisini ortaya
koymakla birlikte eşzamanlı olarak ayrı insanların kendi ürünüyle ilişkisini ve de
kendinin başka insanlarla ilişkisini ortaya koymaktadır.
Emeğin yabancılaşmasının kaçınılmaz bir sonucu olarak, ücret kavramı da
doğmuştur. Emek, ücret karşılığında ortaya konduğunda, emeğin kendisi yine kendi
başına bir amaç olmaktan çıkıp, ücretin hizmetine girmektedir. Yine bütün bu
tartışmaların yarattığı bir sonuç vardır. (Marx burada polemiğin muhatabı olarak
ücret eşitliğini savunan P roud h o n ’u görmektedir.) Yabancılaşmış emeğin karşılığı
olarak, ücretin eşitliği ilkesini savunmak, yabancılaşmanın ortadan kalkmasına
yönelmiş bir önerme değildir. »Ücretler yabancılaşmış emeğin dolaysız sonucudur
ve yabancılaşmış emek, özel mülkiyetin dolaysız nedenidir.«51 Öyleyse bu
görünümlerden her hangi biri yıkılırsa,, kaçınılmazlıkla ötekiler de yıkılmak, yok
olmak zorundadır. Bütün bunların eylemlilik alanındaki önermesi, toplumun özel
mülkiyetten kurtarılmasının gerekliliğidir. Bu, toplumun kölelikten özgürleşmesi
anlamına gelir. Öyleyse bunu sağlamak için, emeğinin ürününe el konulanların
kendilerini kurtarması gerekmektedir. Çünkü onların kurtuluşunda evrensel olarak
insanlığın

kurtuluşu

konulanların,

üretimle

söz konusu
ilişkilerinde

olmaktadır.
insan

Çünkü

köleliğinin

emeğinin
bütünü

ürününe

el

barınmaktadır.

Yabancılaşmış emek (ya da) »üretim yalnızca bir meta olarak insanı, meta-insanı,
m eta rolünde insanı yaratmakla kalmaz; fiziksel ve tinsel bakımdan insanlıktan

50 Karl Marx, age, sayfa 519. (Türkçe çeviri; sayfa 78.)
51 Karl Marx, age, sayfa 521. (Türkçe çeviri; sayfa 80.)
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uzaklaştırılmış bir varlık olarak bu rolü oynamak üzere yaratır onu.«52
İnsan emeğinin dışlaşması, yabancılaşması, özel mülklenmeyi yaratırken, özel
mülkiyet, insan emeğini yabancılaştırmayı sürekli kılmaya başlar. Böylece özel
mülkiyet insanın dışında, insana yamanmış bir kavram gibi görünmektedir. Oysa
»Emekten söz edildiğinde doğrudan doğruya insanın kendisi söz konusu oluyor.«53

4. Ö zeİ M ü lk iy e tin E g em en liğ i A ltın d a İn s a n

Marx felsefesinde erkekle kadın arasındaki ilişkiyi, ilk yapıtlarından son yapıtlarına
kadar önemle ele almaktadır. Çünkü Marx, erkekle kadın arasındaki ilişkiden
kalkılarak insana ilişkin sonuçlar çıkarılacağı anlayışındadır. »İnsanla insanın
dolaysız, doğal ve zorunlu ilişkisi, erkekle kadının ilişkisidir.«54, İki cinsin
ilişkisinde; insanın doğayla ilişkisi, insanın diğer insanla dolaysız ilişkisi dile
gelmektedir. 1844 Elyazmaları’nda Marx bu yaklaşımının ardından, daha önce de
vurgulandığı üzere »insanın özü« kavramını kullanarak tartışmasını sürdürüyor. »Bu
ilişkide insan özünün, insan için ne dereceye kadar doğal olduğu ya da doğanın ne
dereceye kadar insan için insanın insanca özü olduğu, duyusal olarak görülür,
gözlemlenebilir bir olguya indirgenir. Onun için bu ilişkiyle insanın bütün gelişme
düzeyi yargılanabilir.«55 İki cins arasındaki ilişkinin biçimlenişi, bir tür varlığı olan
insanın, kendini ne dereceye kadar kavradığının, kendinin ne dereceye kadar

52 Karl Marx, age, sayfa 524. (Türkçe çeviri; sayfa 84.)
53 Karl Marx, sayfa 521-522. (Türkçe çeviri; sayfa 81.)
54

Karl Marx, age, sayfa 535. (Türkçe çeviri; sayfa 102.)

55 Karl Marx, age, sayfa 535. (Türkçe çeviri; sayfa 102.)
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bilincinde olduğunun göstergesidir. »Bu ilişki insanın doğal davranışının ne
dereceye kadar insansal olduğunu ya da içindeki insansa1 özün ne dereceye kadar
doğal bir öz olduğunu, insansal özelliğin onun için ne dereceye kadar doğal
olabildiğini gösterir.«56 Yine aynı ilişkiden kalkılarak; insan gereksemesinin ne
denli insansal bir gerekseme olduğu saptanabilir. Bundan dolayı da, bir kişi olarak
öteki kişinin, ne oranda insan gereksemesi olduğu ortaya çıkar. Ve yine insanın
kendi bireysel varoluşunda, aynı anda da toplumsal bir varolan oluşunu ne dereceye
kadar gerçekleştirmiş olduğu, bu ilişkide gözlemlenir. İki cins arasındaki ilişkinin
böylesine önemle vurgulanması; erkekle kadının ilişkisi dolayımında, insanlığın
bütün gelişme düzeyinin sorgulanabileceğim belirtmek aynı zamanda dolaysız bir
toplum eleştirisidir. Kadın cinsinin erkekler tarafından köleştirildiği, egemenlik
altında tutulduğu toplumsal biçimlerde olsa olsa »insan özünün« deformasyonu
gözlenebilir. Bu anlamda Marx, kadının özgürlük düzeyini bir toplumsal biçimin
özgürlük düzeyinin sarsılmaz ölçüsü olarak görmektedir. Özel mülkiyetin egemen
olduğu toplumlarda, kadının kendisi, özel mülkiyet olmuştur.
Özel mülkiyet; insanın yine kendisi için nesnel oluşunun, kendisi için
maddeleşmesinin ve eşzamanlı olarak yine yabancı ve insanlık dışı bir nesne oluşun
duyusal dile gelişinden başka bir şey değildir. Özel mülkiyetin belirleyici olduğu
koşullarda; insanın yaşamını orataya koyuşu, insanın yaşamını ortaya koyamayışı,
yaşamını dışlaştıramayışıdır. Aynı biçimde insanın kendini gerçekleştirmesi, insanın
kendini gerçekleştirememesidir. Özel mülkiyetin egemenliğindeki bir ortamda
insanlar, diğer insanları yeni gereksemelere yönlendirmek için çabalarlar. Bu, diğer
insanların yeni bağımlılıklara ve giderek ekonomik yok oluşa sürüklenmesinden
başka bir şey değildir. İnsanlar, diğer insanlar üzerinde egemenlik kurup, kendi
bencil gereksemelerini tatmin etmenin yollarını ararlar. Artık paraya duyulan
gerekseme, modern tek gerekseme olmuştur. Doğa dışı yıkım, çöküntü, çürümüş

56 Karl Marx, age, sayfa 535, (Türkçe çeviri; sayfa 102.)
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kirletilmiş doğa, insanın yaşama öğesi olmuştur. İnsan, duyularının en ilkellerini,
hayvansı olanlarını dahi kaybetmiştir. İnsanın yalnızca insansal gereksemeleri değil,
»hayvansı« gereksemeleri dahi ortadan kaybolmuştur. Hemen her şey, insanlık dışı
bir gücün yönetimi altına girmiştir. Özel mülkiyetin belirleyici olduğu koşullarda;
insan kendini ne kadar azaltır, yoksullaştınrsa, o kadar çoğa sahip olur. Bu çoğa
sahip oluşu insanlığının yok oluşuna karşındır. İnsanın kendi öz yaşamını dile
getirişiyle, dışsal yaşamını dile getirişi ters orantılı bir biçimde işler.
Kuşkusuz özel mülkiyet kavramı; çok tartışma çeken ve böyle olduğu için de
spekülasyona ve »ideolojik« kullanıma yatkın bir kavram. Dolayısıyla bu kavramın
M arx tarafından anlamlandırılışının bir boyutuna sokulmak yerinde olacak. Daha
önce de belirtildiği gibi Marx, insansal etkinliğin emek olarak da şekillendiğini,
emek olarak üretimi olduğunu vurgular. Bu etkinlik, yani yabancılaşmış emek ise
özel mülkiyetin kaynağı olarak görülmektedir. Ancak bununla birlikte, insan
etkinliğinin bir nesnesinin de üretimi olduğu vurgulamaktadır. »Öbür yanda ise
sermaye olarak insan etkinliğinin nesnesinin üretimi vardır, burada nesnenin bütün
toplumsal ve doğal belirlenmişliği yok olur; burada özel mülkiyet doğal ve
toplumsal niteliğini yitirmiştir. (Öyleyse bütün politik ve toplumsal yanılsamalardan
arınmıştır ve görünen insansal hiçbir ilişkiye karışmamıştır).«51 Bu alıntı M arx’m,
1844 Elyazmaları’nda çok detaylı olmamakla birlikte özel mülkiyeti sınıfladığını
göstermektedir. Marx K apitaPde (Das Kapital) özel mülkiyet kavramını tekrar
tartışmaya başladığında bu sınıflama, ayrım netleşecektir. Sermayenin tarihsel olarak
doğuşunun nasıl ortaya çıktığı sorusuyla başlayan derinleşme, özel mülkiyet
başlığında bir tartışmadır. Sermayenin ilkel birikimi kölelerin ve serflerin doğrudan
doğruya ücretli-emekçiye dönüştürülmesi süreciyle ilintilidir. Bu ise doğrudan üretici
konumunda

olan

insanların

mülksüzleştirilmesi

anlamına

gelir.

Yine

aynı

mülksüzleştirme, sahibinin emeğine dayanmış bulunan özel mülkiyetin çözülerek

57 Karl Marx, age, sayfa 525. (Türkçe çeviri; sayfa 85.)
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yok edilmesidir. »Özel mülkiyet, ancak toplumsal kolektif mülkiyetin antitezi olarak,

emek araçlarıyla emeğin dış koşullarının özel kişilere ait olduğu yerlerde varolur.
Ama bu özel kişilerin emekçi olup olmamalarına göre özel mülkiyetin niteliği farklı
olur. Bunun ilk bakışta kendilerini gösteren sayısız çeşitleri, bu iki uç arasında yer
alan ara aşamalara tekabü eder.«5& İnsanların mülksüzleştirilme süreci, acımasız
ve en aşağılayıcı tarzlarla gerçekleştirilmiştir. Kant’ın insanlık tarihine baktığında
gördüğünü söylediği mezbaha bu mülksüzleştirme eyleminden başka bir sey değildir.
Bu süreç, kendi emeğiyle kaynaşmış özel mülkiyetin yerini, ücretli-emeğin
sömürülmesine dayanan kapitalist özel mülkiyetin almasıyla günümüzde ifadesini
bulmaktadır.
Kapitalist üretimin, mülk edinme tarzı kapitalist özel mülkiyeti yaratmaktadır.
Bu ise mülk sahibinin doğrudan emeğine dayanan kişisel özel mülkiyetin
yadsınmasıdır. Ancak, kapitalist üretim zorunlulukla kendi yadsımasını doğurur. Bu,
üretici özel mülkiyetin

yeniden kurulması anlamına gelmeyen yadsımanın

yadsımasıdır. »Kişisel emekten doğan dağınık özel mülkiyetin kapitalist özel

mülkiyete dönüşmesi, halen toplumsallaşmış üretim fiilen dayanan kapitalist özel
mülkiyetin toplumsal mülkiyete dönüşmesinden kuşkusuz kıyaslanmayacak kadar
daha uzun süreli, daha şiddetli ve çetin bir süreçtir. Birinci durumda halk
yığınlarının birkaç gaspedici tarafından mülksüzleştirilmesi söz konusuydu;
İkincisinde ise, birkaç gaspedicinin, halk yığınları tarafından mülksüzleştirilmesi söz
konusudur.«59 Bu ise M arx’m ilk yapıtlarında »özel mülkiyetin pozitif ortadan
kaldırılması« (Aufhebung) diye tanımladığı olgudan başka bir şey değildir.
Özel mülkiyet yabancılaşmış insan yaşamının duyusal anlatımıdır. Özel
mülkiyetin olumlu bir tarzda aşılması, aslında yabancılaşmanın olumlu bir tarzda
aşılmasıdır. Bu anlamda insanın; dinden, devletten ve aileden kendi toplumsal

58 Karl Marx, Kapital I Cilt, çev. Alaatin Bilgi, Sol Yayınları, 3. Baskı, sayfa 780.
59 Karl Marx, age, sayfa 783.
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insansal varoluşuna dönüşüdür. Bununla birlikte dinsel yabancılaşma gibi insanın
bilinçlilik alanındaki yabancılaşmalarının aşılmasını ön plana çıkarmak soyut bir
tartışmadır. Oysa ekonomik yabancılaşmanın aşılmasını ön plana çıkarmak;
yabancılaşmanın iki görünümünü de kuşatır. Öyleyse vurgu, somut ekonomik
yabancılaşmanın olumlu ortadan kaldırılışında tutulmalıdır.
Bütün bu anlatılanların ardı sıra Marx özel mülkiyetin olumlu bir biçimde
aşılmasıyla; insanın nasıl kendini ve başka insanları yaratacağını incelemeye başlar.
İnsan emek maddesi ve hem de özne olarak, hareketin gerek başlangıç noktası
gerekse-sonucudur. Dolayısıyla toplumsal özellik bütün hareketin genel özelliği
olmaktadır.

»Toplum nasıl insan olarak insanı üretiyorsa, o da toplumu

üretmektedir.«60 İnsanın etkin oluşu ve haz, içerik ve varoluş bakımından
toplumsaldırlar. »Toplumsal etkinlik ve toplumsal haz; doğanın insansal özü, yalnız

toplumsal insan için vardır. Çünkü yalnız burada doğa onun için- onun öteki için
varoluşu ve ötekinin onun için varoluşu- insan dünyasının yaşam öğesi olarak,
insanla bağı şeklinde varolur; yalnız burada onun kendi doğal varoluşu, insansal
varoluşu olur ve doğa insanlaşır. Böylece toplum insanla doğanın tamamlanmış töz
birliği -doğanın gerçek dirilişi- insanın doğalcılığı ile doğanın insancılığının
(hümanizm) tamamlanışıdır.«61
Burada bir parantez açarak Erich From m ’un yorumuna değinmek yerinde
olacak. Fromm da yukarıdaki alıntıyı kullanmaktadır. Ancak onun M arx’in insan
anlayışı

üzerine

yaptığı

araştırma

yine kendisinin

de

belirtiği

gibi

1844

E lyazm alan’mn çizdiği sınırlar içindedir. 1844Elyazmaları, M arx’in insan anlayışını
sorgulayan her çalışma için vaz geçilmez olmakla birlikte, bu kitabın sınırlarından
çıkmayan sorgulamalar, araştırmalar noksan olmaktan kurtaramaz. Fromm söz

60 Karl Marx, MEW Band I (Ökonomische-philosophische Manuskripte aus dem Jahre 1844),
sayfa 537-538. (Türkçe çeviri; 1844 Felsefe Yazımlan, sayfa 105.)
61 Karl Marx, age, sayfa 538. (Türkçe çeviri; sayfa 105.)
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konusu alıntıyla sürdürdüğü tartışmadan, »Her şeyden önce emek ve sermaye

kavramları Marx için sadece ekonomik kategoriler değildi. Bunlar onun kendi
insansal, hümanist değerlerini belirlediği, asıl olarak antropolojik kategorilerdi.«62
sonucunu çıkarıyor. Ancak Marx’in insan anlayışı, yine M arx’in kendi felsefi
süreçlerinde bir bütün olarak yakalanmaya çalışılırsa daha verimli sonuçların
doğacağı açıktır. Aksi taktirde tıpkı From m ’da dışlaştığı gibi yabancılaşmanın
pozitif ortadan kaldırılması bir istek tonunda dile gelir. İnsanın, mülksüzleştirilme
süreci kavranmadığından insanın dönüştürebilirlik özelliği atlanır. Giderek Marx
felsefi 'hümanizm

düzeyinde

tartışılıp,

onun

pratik

felsefesi

içeriğinden

yoksunlaştırılır.
Bu noktada Fromm’la polemik bırakılıp tekrar M arx’a dönülürse, M arx’in
toplumsal etkinlik hazzını, tüketimi hiçbir zaman yalnızca dolaysız toplumsal
etkinlik ve toplumsal haz biçiminde ele almadığını görürüz. Toplumsal etkinlik ve
haz gerçek bir toplumda, başka insanlarla beraberlik içinde ortaya çıkmaktadır.
İnsanın yalnızca bilimsel -düşünsel etkinlikte bulunması, dolaymışız bir tarzda başka
insanlarla birlikte süregelir. Tam da bu anlamda toplumsal olunmaktadır çünkü insan
olarak etkinlik söz konusudur. İnsan etkinliğinin malzemesi toplumsal bir ürün
olarak verilmiştir. (Marx bu yaklaşımını filozoflara da taşıyarak, onların etkinliğinin
malzemesi olan dilin toplumsal bir üretim olduğunun altını çizer.) »Benim kendi

varoluşum toplumsal etkinliktir, dolayısıyla kendimi ne hale getirmişsem, kendimi
toplum için o duruma getirmiş olurum ve toplumsal bir varlık olduğumun
bilinciyle.«63 İnsanın türsel, toplumsal yaşamı ve bireysel yaşamı birbirinden
değişik olan şeyler değildir. İnsanın türünün bilincinde oluşu, aynı zamanda
toplumsal bir varlık olduğu gerçekliğini düşünsel olarak bir kez daha dile

62 Erich Fromm, Gesamtausgabe, Band V, Politik und Sozialistische Gesellschaftskritik,
Deutscher Taschenbuch Verlag (dtv), München 1989, 1. Baski, sayfa 365.
63 Karl Marx, MEW Band I (Ökonomische-philosophische Manuskripte aus dem Jahre 1844),
sayfa 538. (Türkçe çeviri; 1844 Felsefe Yazıları, sayfa 106.)

38

getirmektir. Tıpkı tür varlığında, tür bilinçliğinin doğrulanışı gibi. İnsan özgün tikel
bir birey olmakla birlikte (-ki bu tikel oluş insanı toplumsal varlık yapan tikelliğin
özgünlüğüdür-) tümellik olarak da ortadadır. Toplumsal varoluşun bilincinde oluş ve
bunun toplumsal hazzına varmak, insanın yaşama etkinliğinin toplam ifadesi olan
gerçek dünyada varolur. Yine aynı felsefi arka planda: Düşünme ve olmak ayn
şeyler olduğu gibi, birbiriyle birlik içindedirler. Ölüm, türün belirli bir bireye karşı
sert zaferidir. Ölüm olgusu, bireyle türün birliğinin çelişiyormuş gibi görünmesine
yol açar. Ama belirli bir birey belirli bir tür varlığıdır ve ölümlüdür.
Özel mülkiyetin pozitif ortadan kaldırılışıyla »İnsansal öze, insansal yaşama,

nesnel insana, insansal başarılara insan tarafından ve insan için duyusal tarzda
sahip

çıkılması,

sadece

dolaysızlığın

duygusal

tek yanlı

duyumu

olarak

kavranılmamalıdır, bu sadece sahip olmak da değildir ,«64 İnsan bu anlamda tümel
özüne tümel bir tarzda sahip çıkmaktadır. İnsanın dünyayla olan insansal ilişkilerinin
hepsi; görmek, duymak, koku almak, tat almak, duyumsamak, düşünmek, çevreyi
seyretmek, istemek, çaba harcamak kısacası bireysel varoluşun bütün organları gibi
nesneye ya da nesnel yönelimlerinde insansal dünyaya sahip çıkarlar.
Oysa özel mülkiyet, insanı tek yanlı bir hale getirmiş ve aptallaştırmıştır.
Artık insan sadece sahip olduğu nesneyi kendinin saymaktadır. İnsan artık sadece
kullanabildiği nesneyi kendine ait görmektedir. Özel mülkiyet; sahip olmanın bütün
dolaysız gerçekleşmelerini, yaşam araçları ve yaşam olarak gösterir. Özel mülkiyet
yaşamı, emek ve sermayeye dönüştürmüştür. Özel mülkiyetin egemenliği altında;
yukarıda sıralanan bütün fiziksel ve zihinsel duyuların hepsinin yerini, bu duyuların
basit bir yabancılaşması olan sahip olm a almıştır. M arx’ın deyişiyle, »İnsanın

zenginliğini dış dünyaya vermesi için, insanın özünün bu saltlık yoksulluğa
indirgenmesi gerekiyordu.«65

64 Karl Marx, age, sayfa 539. (Türkçe çeviri; sayfa 107.)
65 Karl Marx, age, sayfa 540. (Türkçe çeviri; sayfa 108.)
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Özel mülkiyetin kaldırılması, aşılması insan yetenek ve duyularının tamamen
özgürleşmesini sağlar. Ama bu duyu ve yeteneklerin kendi asıl insansal işlevine
kavuşması, bu duyu ve yeteneklerin insansallaşması dolayımında gerçekleşir. »Göz,

insani göz olmuştur, tıpkı nesnesinin, toplumsal ve insansal bir nesne, insandan
insana oluşan bir nesne olduğu gibi.«66 Bundan dolayı duyuların kendileri yine
kendi pratikleri içinde »teorisyen« olmuşlardır. İnsan duyguları nesneye nesne için
davranır olmuştur. Şeyin kendisi de; insan için ve nesnenin kendisi için nesnel bir
ilişkidir. İnsan duyularının nesneyle böylesine bir ilişki içinde olmasının sonucunda;
gerekseme ve de haz egoist doğalarını terk eder, yitirir, doğa da yararın insansal
yarar olduğu yerde, basit yararlılık ilkesini yitirir. Böylece başkasının duyuları,
hazları ve doyumları öteki bireyin öz malı olmuştur. Dolaysız organların yanı sıra,
başka insanlarla ilişki içinde oluşan organ toplumsal bir tarzda gelişir, insan
yaşamını dile getiren bir organ olur. Örneğin başkalarıyla doğrudan doğruya ilişki
içinde süren etkinliğin kendisi; insan yaşamını anlatan, dile getiren bir organ, insan
yaşamına sahip olmanın bir şekli olmuştur. İnsansal bir gözün ya da bunun gibi
insansal bir kulağın duyumu insansal olmayan gelişmemiş kulağın ya da gözün
duyumundan bambaşkadır.
Bunların yaratacağı sonuç: Nesne insan için insansal bir nesne olmuşsa, insan
kendisini nesnede kaybetmez. Bu ise ancak nesnenin, insan için toplumsal bir nesne
olmasıyla ve insanın da kendisi için bir toplumsal varlık olmasıyla gerçeklik
bulmaktadır. Toplumun kendisi de insan için bir varlık olarak artık vardır. Bundan
dolayı da nesnel dünya, her yerde insanın özsel güçlerinin dünyası olduğundan,
insanın

gerçekliği,

kendi öz güçlerinin

gerçekliği,

bütün

nesneler insanın

bireyselliğini sağlamlaştıran, gerçekleştiren, onun kendi nesneleri haline getirirler.
Nesnenin oluş tarzı, nesnenin özelliğine ve bu nesneye denk gelen, uyan özsel gücün
özelliğine bağlıdır. Bir nesne göz için nesneyken örneğin kulak için de nesne olma

66 Karl Marx, age, sayfa 540. (Türkçe çeviri; sayfa 108.)
40

durumunda değildir. Gözün nesnesi ve bir başka özsel gücün nesnesi birbirinden
tamamen ayrı olan şeylerdir.
İnsansal her özsel gücün özelliği kendi özel özüdür ve bundan dolayı da
kendi özel nesneleştirme tarzı, nesnel olarak -gerçek yaşayan varoluşudur. İşte tam
da bundan ötürü insan yalnızca nesnel dünyada düşünmesiyle değil, bütün
duyularıyla da olumlanır.
Bu söylenilenleri örneklerle açmak gerekirse, müzik duygusunu uyandıran
müziğin kendisidir, ancak müzik için eğitilmemiş, müzikten anlamayan bir kulak
için seçilebilecek en güzel müzik parçası, bir anlam taşımaz. Bu durumda müziğin
bir nesne olduğunu söylemek olası değildir. Çünkü bir insan için nesne yine o
insanın özsel güçlerinden birinin pekiştirilmesidir. İnsanın bir nesne duyusu yine o
insan için, o insandaki duyu oranında olacağına göre, toplumsal olarak nitelenecek
insanın duyularıyla, toplumsal olmayan insanın duyulan arasında fark olacaktır.
Böylece müzikten anlayan bir kulak, şekildeki güzelliği yakalayan bir göz, insan
duyusallığmm öznel zenginliği, kısmen yaratılmış kısmen geliştirilmiş insansal
güçler olan ve insanca zevk alabilen duyular, insanın nesnel olarak açılan, özsel
zenginliğinden doğabilirler. Böylece, insan duyulan ve duyulann insanlığı, insanın
nesnesinin varoluşunun bir sonucu insansallaştırılmış doğanın sonucu olarak ortaya
çıkmaktadırlar. »Beş duyunun oluşması, şimdiye kadarki bütün dünya tarihinin bir

işidir.«61
Basit pratik gereksemelerle sınırlanmış duyuların anlamı da çok zengin
değildir. Aç bir insan için besinin insansal biçimi değil, besinin somut varoluşu
anlamlıdır. Ve yine aç kalmış bir insanın; besini elde edişi, onu tüketişiyle bir
hayvanın besini elde edişi ve onu yiyişi arasında önemli bir ayrım yoktur. Dertler,
acılar ve yoksulluklar içindeki insanın gözü en güzel tiyatro sahneleri karşısında
kördür. Aynı şekilde madeni işleyen insanın düşündüğü, o işlediği madenin piyasa

67 Karl Marx, age, sayfa 542. (Türkçe çeviri; sayfa 110.)
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değeridir, madenin güzelliği onun için bir anlama sahip değildir, duyu nesnesi
değildir. Öyleyse insan özünün nesneleştirilmesi; -hem kuramsal açıdan hem de
pratik bakımdan- insansal yaşamın ve doğal yaşamın bütün zenginliğini karşılayan
insansal

duyular

yaratmak

anlamına

geldiği

kadar,

insanın

duyularını

insansallaştırmak anlamına da gelmektedir.

»Özel mülkiyet devinimiyle ve özel mülkiyet sefaleti ve zenginliğiyle - ya da
maddi ve manevi zenginliği, sefaletiyle- gelmekte olan toplum, söz konusu gelişime
gerekli bütün araçları hazır olarak bulur, aynı şekilde oluşmuş, yerleşmiş toplum,
kendi kdlıcı gerçekliği olarak, varlığının bütün zenginliğiyle insanı yaratır- En derin
anlamında bütün duyularını edinmiş zengin insanı.«68 Böylece ortaya çıkan sonuç
şudur: Öznellikle, nesnelliğin, tinsellikle maddeciliğin, etkinlikle acı çekmenin, önce
toplumsa] konumdaki çelişkiler, karşıtlıklar olarak bu özelliklerini ve kendi
varlıklarını yitirmeleri. Yine bir başka sonuç da kuramsal çelişkilerin, karşıtlıkların,
insanın pratik enerjisi dolayımıyla yine pratik bir yöntemle çözülüyor olmasıdır. Bu
söz konusu toplumsal konumdaki çelişkilerin çözüm yolu hiçbir zaman bilginin
ödevi değildir, gerçek yaşamın ödevidir. Düşünürün bu yaklaşımı, gününe kadarki
felsefeye de bir eleştirinin götürülmesini gerektirir. Felsefe bu sorunu hep kuramsal
bir sorun olarak ele aldığı için çözüm de üretememiştir.

»Endüstrinin tarihi ve endüstrinin nesnel varoluşu insanın özsel güçlerinin,
duyusal olarak önümüzde bulunan insan pisikolojisinin açık kitabıdır.«69 Bu
endüstriye bakış, felsefe tarafında işlenilişinde böylesine bir anlayışla ele alınmamış,
insanın özsel varlığıyla ilişkisi içinde incelenmemiş, sadece dışsal, devşirilmiş bir
»yararlılık«

ilkesiyle

açıklanmaya

çalışılmış,

ele

alınmıştır.

Çünkü

insan

yabancılaşmanın egemen olduğu atmosferde devinir. İnsanın genel varoluşu, din ya
da tarih olarak ve bunların soyut genel varlığın, insanın özsel güçlerinin ve insanın

68 Karl Marx, age, sayfa 542. (Türkçe çeviri; sayfa 111.)
69 Karl Marx, age, sayfa 542. (Türkçe çeviri; sayfa 111.)
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türsel etkinliğinin gerçekliği olarak kabul edilmiş, kavranılmıştır. İnsanın şimdiye
kadarki etkinliği, kendine yabancılaşmış etkinlik olmuştur. Çalışma, insan çabaları
içinde önemli bir zenginliğe sahiptir, yabancılaşmış bir tarzda karşımızda durmakla
birlikte, tarihin önemli bir bölümüdür. Bilim olma iddiasını taşıyan bir disiplin
(psikoloji) bu gerçekliği ıskalar ona dokunmazsa, gerçek bir bilim olamaz. İnsan
emeğinin bu büyük parçasını »gerekseme« gibi kavramlarla tüketmeye çalışan
»bilmsel« çabalardan fazla bir şey beklemek olası değildir. Burada kısaca M arx’m
doğa bilimlerine ilişkin bir gözlemine de değinmek verimli olacak. Doğa bilimleri
endüstri/ dolayımıyla

insanın

pratik

yaşamına

sızmıştır,

insan

yaşamında

küçümsenemeyecek dönüşümler yaratmıştır. Bu bağlamda; doğa bilimleri insanı
insanlıktan
kurtuluşunun

uzaklaştırmayı uç noktalarına vardırmasına
hazırlayıcısı

da

olmuştur.

»Sanayi,

karşın

doğanın

yine

insanın

dolayısıyla

doğabilimlerinin insanla gerçek tarihsel ilişkisidir. Bundan dolayı sanayi insanın
özsel güçlerinin dışsal görünümü olarak ele alınırsa, böylece doğanın insansal veya
insanın doğal özü de anlaşılmış olur.«70
Bu yaklaşımla doğa bilimleri, soyut maddeci daha çok da idealist
yönelsemelerini yitirerek, insan yaşamının temeli olacakları gibi insansal bilim
olabileceklerdir. Doğa bilimleri şimdiye kadar bu işlevi yabancılaşmış bir biçimde
yerine getirmiştir. Bilim için başka temelin, yaşam içinse bir başka temelin
gerekliliğinin savunusu anlaşılır olmaktan uzaktır.

»İnsan, doğa biliminin dolaysız nesnesidir; çünkü insan için dolaysız duyusal
doğa, dolaysız insan duyusallığıdır, (birbirinin aynı olan bir ifade) insan için
duyusal bir şekilde varolan, öteki insan şeklinde dolaysızca sunulmuştur. Çünkü,
kendi duyusallığı ilkin öteki insan yoluyla, kendisi için, insan duyusallığı şeklinde
var olur. Ama doğa, insanbilminin dolaysız nesnesidir.«11 Yine insanın ilk nesnesi
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insan -doğa olur ve duyusallıktır. Belirli insansal duyusal özsel güçler doğal
dünyanın

biliminde kendilerinin bilincine ulaşabilirler, bunun

nedeni kendi

gerçekleşmelerini ancak doğal nesnelerde bulabiliyor olmalarıdır. Düşünce öğesinin
kendisi olarak insan dili, düşüncenin yaşam öğesi olarak dil, duyusal bir doğaya
sahiptir. »Zengin insan, insanca yaşama ifadelerine gerekseme duyan insandır.«12
Zengin insan kendi gerçekleşmesine, içsel bir zorunlu gerekseme olarak sahiptir.
Öngörülen toplumsal biçimde; insanın sadece zenginliği değil, yoksulluğu da eşit
ağırlıkta insansal ve toplumsal bir önemle karşımıza çıkar. Çünkü yoksulluk
dolayımiyla insan, en büyük zenginlik gereksemesini, öteki insana duyulan
gereksemeyi algılar. Nesnel varlığın insan üzerindeki egemenliği, insanın özsel
etkinliğinin duyusal coşkusudur, duygu, tutku insanın varlığının etkinliği olmuştur.
Bir varlık bedenini taşıyan artık kendi bacakları olduğunda, kendini bağımsız
olarak algılar ve aynı varlık ancak kendi varoluşunu yine kendine borçlu olduğunda
bedenini kendi ayaklarıyla taşıyor demektir. İnsan bir başkasının koruyuculuğuyla
ya da vericiliğiyle yaşıyorsa bağımlılık duygusu içindedir. Ve yine hayatını başkaları
yaratmışsa, yaşamının kaynağında başkaları varsa bu yaşam tamamen başkalarının
vericiliğiyle sürmektedir. Bu tarzda biteviye sürdürülen sorgulama -yaratmatartışmasma varır. Marx burada Aristoteles’i devreye sokmaktadır: -Sen doğum unu
annene ve babana borçlusun!- Bu da insanın fiziksel olarak varoluşunun arkasında
duran şeyin yine insan olduğunu gösterir.
Ancak M arx’in kendi düşünce çizgisinde böylesine belirlenmiş bir tartışma
fazla anlamlı olmayacaktır. Dünyanın bütün tarihi, insanın yine insan emeği
dolayımında yaratılmasından başka bir şey değildir. İnsanın oluşumun yalanlanamaz
kanıtı insanın kendisidir. Ateizm Tanrının olumsuzlaması olduğu oranda insanın
olumlanması olmakla birlikte, Marx düşüncesinde artık fazla anlamlı olarak
görülmemektedir. Çünkü onun düşünüş tarzında Tanrının da olumsuzlanmasmdan
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başlatılan ve insanı olumlamaya varan bir tutum söz konusu değildir. M arx’ın insanı
olumlamasının kaynağına yerleşen kavram yine insandır. O, öz olarak doğanın ve
insanın, pratik ve kuramsal bilinçliliğinden hareket eder. İnsanın olumlu tarzda
kendinin bilincine varması, dinin ortadan kaldırılması ekseninde sağlanmamıştır.
Gelecek toplumsal biçimlenme insanın kurtuluşunun ve kendini yeniden bulmasının
tarihsel anı olarak görülmektedir. »Doğa için insansal duyu, doğanın insansal

anlamı böylece de insanın doğal duyusal (anlamı) insanın kendi işiyle (emeğiyle)
yaratılmadıkça, duyuyla tin (Geist) arasındaki soyut düşmanlık kaçınılmazdır ,«73

5. Değişen Bir Kategori Olarak İnsan Doğası

Erich Fromm, M arx’in az sayıda çağdaş düşünürde olduğu gibi insanı, üzerine her
kültürün kendi metnini yazdığı bir boş levha olarak görmediğini vurguluyor. Fromm,
bu sosyolojik rölativizm karşısında, M arx’in insanı insan olarak saptanabilir,
tanımlanabilir bir varolan olarak ele aldığını ekliyor. İnsan, biyolojik olarak, fizikselanatomik olarak ve de psikolojik olarak tanımlanabilir. Kuşkusuz Fromm’un
vurguyu psikoloji üzerine çekme çabası, onun ilgi alanı göz önünde tutulursa,
anlaşılabilir bir çabadır. Daha anlamlı olan From m ’un »Doğal ki Marx, insan

doğası’mn; rastlantısal olarak belirli bir toplumun belirlenimi altında bulunan,
insan tipiyle özdeşlik içinde olduğuna hiçbir zaman inanmadı.«1'1' saptamasıdır. Öte
yandan Fromm yerinde olarak, M arx’in ilk yapıtlarında insanın özü kavramını sıkça
kullandığını, ancak ilerki dönemlerde insan doğası kavramım bilinçli bir şekilde

73 Karl Marx, age, sayfa 552-553. (Türkçe çeviri; sayfa 125.)
74 Erich Fromm, Politik und Sozialistische Gesellschaftskritik, Fromm-Gesamtausgabe, Band V,
Deutscher Taschenbuch Verlag (dtv), München 1989, 1. Ausgabe, sayfa 356.
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kullanmaya başladığını vurguluyor.
Marx, 1844 Ekonomik Felsefi Elyazm aları’nda insana ilişkin önemli oranda
tutamak vermekle birlikte, yine önemli oranda Hegelci-Feuerbachçı etkiyle
konuşmaktadır. Bu etkiden Marx özellikle Kapital öncesi yapıtlarında, Kutsal
A ile’de, Alman İdeolojisi’nde vb. önemli oranda arınmıştır. Bu arınma, M arx’in
insan anlayışı açısından da geçerlidir. Jürgen Hüllen, Yabancılaşma ve Uzlaşma
(Entfremdung und Versöhnung) adlı kitabında şöyle diyor: »Hegel’de son şeyin

öğretisi olan (Eschatologie) antropoloji insansal aklın ürünü olarak uzlaşma, en uç
formunu göstermektedir. Marx’ta bu antropoloji en genişlemiş bir biçimde kendini
dışlaştırır ,«75 Jürgen Hüllen’ın iyi bir örneğini verdiği gibi, M arx’i Hegelci
antropolojinin en uç noktası olarak ele almak, M arx’in sadece ilk yapıtlarıyla
sınırlanmış çalışmaların sonucu olabilir.
Marx, 1844 Ekonomik Felsefi Elyazm alan’nda insan doğasının durağan
olmadığını, değişken olduğunu vurgulamaktadır. Ancak bu vurgu henüz görüşleri net
bir şekil kazanmadığından silikleşmekte, kitabın yoğunluğu içinde ön plana
çıkmamaktadır. Şöyle diyor Marx,

»İnsan tarihi içinde, insan toplumunun

oluşmasında yer alan doğa, insanın gerçek doğasıdır. Bu yüzden çalışma
aracılığıyla oluşan doğa, yabancılaşmış bir şekle de sahip olsa,, gerçek antropolojik
doğadır ,«76 İnsan doğasının değişkenliğine ilişkin ilk tutamağı Marx, bu şekilde
dile getirmektedir. Özellikle Alman İdeolojisi adlı kitapta bu yaklaşım, satır
aralarından sıyrılıp insan tartışmalarında da vurgunun üzerinde tutulduğu anlayış
olma özelliğindedir.
Bu tartışmayı M arx’in »olgunluk dönemi« yapıtlarında izlemek, bu tez
çalışması açısından önem taşıyor: Alman İdeolojisi adlı kitapta Marx, öz

75 Jürgen Hüllen, Entfremdung und Versöhnung, Verlag Kari Alber, Freiburg/München 1982,
sayfa 91.
76 Karl Marx, MEW Band I (Ökonomische-philosophische Manuskripte aus dem Jahre 1844,
sayfa 543. (Türkçe çeviri; 1844 Felsefe Yazıları, sayfa 113.)
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tanımlamalarına karşı kuşatıcı eleştiriler yapmaktadır: Eğer egemen fikirler,
egemenliği yürüten bireylerden ve üretim tarzının belirli bir evresinden ileri gelen
ilişkilerden ayrılırsa, artık tarih içinde hep »idenin« egemen olduğu sonucu
kaçınılmazlıkla doğar. Bu idelerden de »ideyi« soyutlayıp çıkarmak, yani en üstün
ideyi soyutlamak ve bunun aracılığıyla da bütün diğer ideleri ve kavram ları tarih
boyunca gelişen kavramın öz belirlenimleri olarak kavramak kolaylaşır. »Bundan

sonra, bütün insan ilişkilerini, insan kavramından tasarlanmış insandan, insanın
özünden, bir sözcükle insandan, türetmek doğal bir şeydir.«11 Marx, burada
kendinden önceki felsefenin kurgusal özelliğini eleştirirken, yine aynı felsefenin
kurgusallıktan kaynaklanan zaafını insan tartışmasına da taşıdığını belirlemektedir.
»İnsanın özü« kavramı, »kendinde şey«, »ide«, gibi bir soyutlama olarak
düşünülegelmiştir.
»İnsanın doğası«ının değişkenliğinin altını daha belirgin çizebilmek için
insanı tarih içindeki oluşma hareketiyle izlemeyi denemek yararlı olacağa benziyor.
Kuşkusuz insanların tarihi ve başka her şeyi yapabilmeleri için önkoşul olarak yine
onların yaşayabilecek durumda olmaları gerekmektedir. Bu gereklilik, Marx için
insan tarihinin başlangıcı açısından ilk tutamaktır. »Ama yaşamak için her şeyden

önce;

içmek,

yemek,

barınmak,

gerekmektedir,« 78 Sorunun

giyinmek

böylesine yalın

ve
ve

daha
somut

bazı

başka

düzeyden

şeyler

başlanarak

tartışılması, maddi yaşamın kendisinin üretimini, tarihsel ilk olay olarak ele almaktır.
Bu somut temel, binlerce yıl önce nasıldıysa, bugün de aynı oranda vaz geçilmezdir.
İnsanın tarihinin temel koşulu bugün de aynıdır; yani maddi yaşamın kendisinin
üretimi. İnsanlar ilk gereksemelerini elde edince, bu gereksemeyi elde etme işi ve
bu işle edinilmiş aletler yeni gereksemeye yol açar. İşte Marx yeni gereksemelerin

77 Karl Marx, Ausgewählte Marx-Engels Werke, Band I, (Die deutsche Ideologie) sayfa 207.
(Türkçe çeviri; Marks-Engels Seçme Yapıtlar I, Alman İdeolojisi, sayfa 20.)
78 Karl Marx, age, sayfa 218. (Türkçe çeviri; sayfa 33.)
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L

bu şekilde üretimini, ilk tarihsel olay diye kavrar. Böylece insanlık tarihinin
oluşmasında iki tutamak noktası saptanmıştır. 1- Yaşamı sürdürmek için zorunlu
olan gereksemelerin karşılanması. 2- Bu gereksemelerin karşılanmasında kullanılan
araçların yeni gereksemelere yol açması.
İnsanlık tarihininin oluşumuna üçüncü moment olarak, »Her gün kendi öz

yaşamlarını yineleyen insanlar, başka insanlar yaratmaya, kendi kendilerini yeniden
üretmeye koyulurlar; bu, kadınla erkek arasındaki, ana babalarla çocuklar
arasındaki ilişkidir, bu ailedir.«19 saptaması gelmektedir. Bu yaklaşımla Marx
aileyi, başlangıçtaki tek toplumsal ilişki olarak kavramaktadır, zamanla çoğalan
gereksemeler ve yeni toplumsal ilişki olarak ve nufus artışından dolayı aile ast bir
ilişki haline gelmiştir. Ona göre aile, doğal ve toplumsal olan bir ilişkidir. Çünkü bir
canlının yaşamını döllenerek üretmesi bu iki görümü, doğal ve toplumsal oluşu
içinde taşır. (Burada bir parantez açıp, M arx’m Kapital‘de de aileden benzer bir
anlayışla söz ettiğini vurgulamak yerinde olacak. Ancak Engels tarafından Kapital’e
düşülen notta; M arx’m aile konusundaki görüşlerini değiştirdiği, ailenin başka
toplumsal yapıların çözülmesinden sonra tarih sahnesine çıkan bir şekilleniş
olduğunu savunduğu belirtiliyor.)
Taıihin gelişiminde dördüncü bir moment olarak; bir üretim tarzının veya bir
sanayi aşamasının; sürekli olarak elbirliği biçimine ya da bir toplumsal aşamaya
bağlı oluşu görülmektedir. Burada söz konusu edilen elbirliği tarzının kendisi yine
buradaki anlamıyla »üretici güçtür«. İnsanların ulaşabileceği üretici güçler yığını,
toplumsal durumu belirler ve buna göre: »İnsanların tarihi, durmadan sanayi ve

değişmeler tarihi ile bağlantılı olarak incelenmeli ve işlenmelidir.«so Marx, bu
tarzla insanlar arasında gereksemeler ve üretim tarzının koşullandırdığı ve insanlık
kadar eski maddi bağlar sisteminin dışlaştığını belirtmektedir. Bu öyle bir bağlar
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80 Karl Marx, age, sayfa 220. (Türkçe çeviri; sayfa 35.)

48

sitemidir ki sürekli yeni biçimler alır ve insanları bir araya toplayan herhangi bir
siyasal ya da dinsel form olmadan da bir tarih ortaya konabilir.
Marx, bu dört momenti inceledikten sonra insanın bilincinin varlığını olumlar
ve bilinç kavramı üzerinde tartışır. İnsanın bu ilk bilinçliliği, salt bilinç değildir.
Bununla birlikte bilinç, dilden bağımsız düşünülmemektedir. »Dil, bilinç kadar

eskidir -dil pratik, öteki insanlar için de varolan ve o halde ben- kendim için de ilk
kez varolan gerçek bilinçtir ve tıpkı bilinç gibi dil de ancak öteki insanlarla alışveriş
gereksemesinin zorunluluğuyla ortaya çıkar,«81 Yine M arx’a göre insan bilnici,
aynı ins'anm onu çevreleyen nesnelerle olan ilişkisidir. Böylece, ilişkinin var olduğu
yer, ilişkinin bir olgu olarak var olduğu yer, insan için vardır. Bunun ardı sıra Marx,
hayvanların hiçbir şeyle ilişki içinde olmadığını ekler. Bir hayvanın öteki hayvanla
ilişkisi ilişki olarak var değildir. »Bilinç demek ki bir hamlede toplumsal bir

üründür, toplumsal bir üründür ve insanlar var olduğu sürece böyle kalır.«62
Öncelikte bilinç en yalın duyularla kavranılan çevrenin bilincidir. Bilinçlenmekte
olan bireyin kendisi, kendi dışında olan ve öteki insanlarla olan bağlantısının
bilincindedir. Yine bilinç, ilk önce insanın karşısına gizemli bir güç olarak dikilmiş
olan doğanın bilinci olarak çıkmaktadır. Bu anlamıyla hayvanca bir doğa bilincidir.
İnsanın öteki insanlarla ilişki kurma zorunluluğunun bilinci, özetle topluluk halinde
yaşama olgusu, insan için bilincin başlangıcıdır. Bu bilinç, sürü bilincinden başka bir
şey değildir. İnsanı bu aşamada bir sürü hayvanından ayıran şey bilincin, içgüdünün
yerini almasıdır. Başka bir deyişle içgüdünün, bilinçli bir içgüdü olmasıdır.
İnsanlık

tarihinin

bu

şekilde

anlaşılması,

karşılıklı

etkinin

tarihin

başlatılmasındaki öneminin altını çizer. Aynı tarihsel süreçte insan çalışması
içgüdüsel niteliğini yitirmektedir. Çalışma, hem insanın hem de doğanın birlikte var
olduğu, insanın kendisi ve doğa arasındaki alışverişi özgürce başlattığı, düzenlediği

81 Karl Marx, age, sayfa 221. (Türkçe çeviri; sayfa 35.)
82 Karl Marx, age, sayfa 221. (Türkçe çeviri; sayfa 36.)

49

ve de denetlediği bir süreç olarak şekillenir. İnsan, doğanın herhangi bir ürününü
kendi gereksemesine uygun bir tarzda edinebilmek için, doğal bir güç olarak
doğanın karşısına çıkar. Bu ele geçirme eyleminde insanın araçları, yine insanın
koludur, elidir, kafasıdır ya da başka bir organıdır. İnsan »Kendi dışındaki doğa

üzerinde bu şekilde etki yaparak, onu değiştirmekle aynı biçimde kendi doğasını da
değiştirir ,« 83 Kuşkusuz bu belirleme insan doğasının değişken oluşuna ilişkin ilk
temeldir.

Ancak

insanın

içinde

devindiği

dünya

ne

denli

karmaşıklaşırsa

karmaşıklaşsın yukarıda konulan bu ilke değişmemektedir. İnsan girdiği her ilişkide
değişiklik yarattığı oranda kendini de değiştirmektedir. Bu anlamda insan,
G ram sa’nin de vurguladığı gibi »etkin bir ilişkiler dizisi olarak düşünülmelidir.
İnsanın değişen doğasını; yukarıda vurgulanan, değişime ilişkin ilk ilkeden
daha karmaşık yapılarda tartışmak, insanı toplum bağlamında sorgulamayı gerektirir.
Buna bir hazırlık olarak »toplum« kavramını biraz olsun deşmek gerekecek. Toplum,
insanların karşılıklı eylemlerinin ürünü olarak ortaya çıkar. Ve yine bu eylemleriyle
toplumu yaratmış olan insanlar, kendileri için şu ya da bu toplumu seçmekte özgür
değillerdir. İnsanlar verili bir toplumun içine doğarlar. İnsanların üretici güçlerinin
belirli bir aşaması ele alınırsa, belirli bir ticaret ve tüketme biçimi elde edilir.
Üretimde, tüketimde ve ticarette belirli bir gelişim aşaması alınırsa, buna karşılık
gelen bir aile, tabakalar ve sınıflar örgütü, yalın deyişiyle buna karşılık gelen bir
uygar toplum elde edilir. Belirli bir uygar toplum ele alınırsa, bunun resmi anlatımı
olan belirli politik koşullar elde edilir.
İnsanlar kendi tarihlerinin temeli olan, üretici güçleri seçmekte de özgür
değillerdir. Çünkü her üretici güç edinilmiş bir güçtür, daha önceki insan eyleminin
sonucu, ürünüdür. Bu anlamda üretici güçler pratik insan enerjisinin sonucudur.

83 Karl Marx, MEW Band 23, (Das Kapital), Dietz Verlag, Berlin 1984, sayfa 192. (Türkçe
çeviri; Kapital, Birinci Cilt, Sol Yayınları, 3. Baskı, sayfa 194.)
84 Antonio Gramsci, Hapishane Defterleri, çev. Adnan Cemgil, Belge Yayınları, 2. Baskı 1986,
sayfa 53.
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Edinilen her üretici güç, bir önceki kuşağın ürünü olan toplumsal biçimlerle
koşullandırılmaktadır. Bu olgu yani bir sonraki kuşağın, kendisinden önce gelen
kuşağın edinmiş olduğu üretici güçlere sahip çıkması, insanlık tarihinin tutarlılık
içinde yol almasını getirir. İnsanın üretici güçleri ve dolayısıyla toplumsal ilişkileri
geliştikçe, insanlık tarihi daha çok insanlık tarihine yaklaşır, dönüşür. »Böylece

bunun zorunlu sonucu olarak, insanların toplumsal tarihi, onlar bunun bilincinde
olmasalar da, kendi bireysel girişimlerinin tarihinden başka bir şey değildir.
İnsanların maddi ilişkileri, tüm ilişkilerinin temelidir. Bu maddi ilişkiler, maddi ve
bireysel eylemlerin içinde gerçekleştiği zorunlu biçimlerinden başka bir şey
değildir.«85 Marx, bu satırları kaleme alırken Proudhon’u göz önünde tutmaktadır.
Proudhon, kendinden önceki felsefeye oranla bir adım ileri çıkmıştır. O, insanların
maddi üretimi, belirli üretim ilişkileri içinde yaptığını kavramıştır. Ancak toplumsal
ilişkilerin, üretici güçlerle sıkıca bağlılığını gözden kaçırmıştır. M arx’in Proudhon’a
yönelik eleştirileri insana ilişkin önemli verileri de taşımaktadır. M arx’a göre
Proudhon, tarihin geçici formlarını kavrama güçlüğü içindedir.
toplumunun

tıpkı

feodalizm

gibi

geçici

tarihsel

bir

olgu

O, burjuva
olduğunu

düşünememektedir. Bu tez açısından asıl önemli olan, M arx’m Proudhon’un
böylesine bir hataya düşüşünü açıklayış biçimidir. »Bu yanılgının temeli burjuva

insanını her toplumun olası biricik temeli olarak görmektedir. Bunlar, içinde
insanların burjuva olmaktan, uzaklaştıkları bir toplumsal düzen düşünemezler,«86
İnsanlık tarihinde karşılaşılan belirli ilkeler yine belirli bir tarihsel sürece
aittirler. Örneğin otorite ilkesi 11. Yüzyılın bir ilkesidir. Bunun gibi bireycillik
ilkesiyse 18. Yüzyılda gündeme gelmiş bir ilkedir. Günümüz dünyasının belirleyici
ilkelerinden birisi yarışma olmuştur. Günümüzden kalkarak, yine günümüze ait olan
bir düşünce tutumunu ya da ilkeyi tarihin derinliklerine ya da geleceğe taşımak, bu

85 Karl Marx, MEW Band 4, (Briefe an Annenkow) sayfa 548.
86 Karl Marx, MEW Band 4, (Briefe an Annenkow) sayfa 548.
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ilke ya da düşünce tutumuyla geçmişi veya geleceği damgalamak anlaşılır değildir.
İnsanların

belirli bir tarihsel süreçte nasıl oldukları;

bu

tarihsel

süreçteki

gereksemelerinin, üretici güçlerinin, üretim biçimlerinin, üretimlerinin ne oldukları
özetle bu varoluş koşullarının ortaya çıkardığı insanlar arası ilişkilerin neler
olduğunun titiz bir incelenmesiyle saptanabilir.
Bu yaklaşımla Marx Proudhon’u eleştirirken, onun gerçek pratik amaç olarak
»eşitliği« saptadığını söyler. Bu eşitlik hedefi, tarihin »toplumsal deha« kavramıyla
adlandırılan gidişinin amacı olarak konmuştur. Toplumsal deha kavramı Proudhon’a
aittir. Bü kavramla anlatılan somut insanın aklı değil, kişi-toplum aklıdır. Ya da
genel olarak kullanıldığı gibi akd kavramıdır. Marx, bu yaklaşımı Proudhon’un
bireysel beklentisi olarak adlandırır. Eşitlik, daha doğru dile getirilişiyle eşitliğe
yönelme eğilimi bu iki düşünürün yaşadığı çağın bir ilkesidir. Böyle olunca, bütün
geçmiş toplumların-insanların Tanrısal bir çabayla, eşitlik için çalıştıklarını
savunmaya kalkmak doğru değildir. Üstelik söz konusu edilebilecek bu toplulukların
farklı gereksemeleri ve üretim araçları vardır. Böylesine bir anlayış, »yüzyılımızın

insan ve araçlarını, önceki yüzyılların insan ve araçlarının yerine koymak ve önceki
kuşakların edindikleri sonuçların birbirini izleyen daha sonraki kuşaklarca
değiştirilmesini sağlayan tarihsel hareketi anlamamak olur.«81
Bu ifade insanların yüzyıllar boyu farklılıklar taşımakla birlikte, kuşaklar
boyu sıralandığının açıkça olumlamasıdır. Böylece Proudhon örneğinde görüldüğü
gibi belirli bir tarihsel süreçte ortaya çıkmış bir kategoriyi ölümsüz bir kategori
olarak ele almak, » ... bütün tarihin, insan doğasının sürekli bir dönüşümden başka

bir şey olmadığını bilmiyor«88 eleştirisiyle buluşmak durumundadır. Bu yaklaşım,
M arx’in insan anlayışının temeline yerleşmiştir. Yukarıda dile gelen saptama Marx
tarafından Feuerbach Üzerine Tezler (Thesen über Feuerbach) adlı çalışmasında

87 Karl Marx, MEW Band 4, (Das Elend der Philosophie) sayfa 139.
88 Karl Marx, MEW Band 4, (Das Elend der Philosophie) sayfa 160.
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kavramsal örgüsü sağlamlaştırılarak temel bir tez haline dönüştürülmüştür. M arx’m
adı geçen kitabındaki yedinci tez şu sözle biter, »... Feuerbach »dinsel duygu« nun

kendisinin bir toplumsal ürün olduğunu ve çözümlediği soyut bireyin de gerçekte bir
toplum biçimine ait olduğunu görmüyor.«89
Bütün bunların ışığında insanın üretim güçlerinin ve üretim ilişkilerinin
farklılık gösterdiği toplumsal biçimlenmelerde farklılıklarla kendini dışlaştırdığını
söylemek gerekecektir. Ya da başka bir deyişle insan doğası, insanın içinde yaşadığı
toplumsal biçime göre başkalaşmaktadır. Bu değişmeyi koşullayan toplumsal biçimin
en temelde üretici güçleri ve üretim ilişkileridir. Yine çıkarılacak bir sonuç da
toplumsal biçimin değişikliğe uğradığı gelecek zaman dilimlerinde insanın başka bir
doğayla dünya yüzünde olacağıdır.
Burada bir noktaya yakından bakmak gerekiyor: Toplumsal biçimlerin
dönüşümüyle

yeni

bir

insan

doğasının

oluşacağım

bildirmek

mekanik

kavranmamalıdır. Her yeni toplumsal formasyonla başlayan insanlık durumu,
insanlık tarihinin yeniden başlaması değildir. İnsanlar bellekten ve gelenekten
yoksun bir canlı sürüsü değillerdir. Gramsci’nin ifadesiyle, »Her birey, yalnızca,

bugünkü ilişkilerin sentezi değil, bu ilişkilerin tarihidir de, yani tüm geçmişin bir
özetidir.«90 Gramsci’nin bu şekilde dile getirdiği ve mekanik anlayışların önünü
kesecek yaklaşım, M arx’m Louis Bonaparte’ın 18. Brumaire (Der achtzehnte
Brumaire des Louis Bonaparte) adlı kitabında çok daha köklü bir tarzda ifade
bulmaktadır. »İnsanlar kendi tarihlerini kendileri yaparlar, ama keyiflerine göre,

kendi seçtikleri koşullar içinde yapmazlar, doğrudan veri olan ve geçmişten kalan
koşullar içinde yaparlar. Bütün ölmüş kuşakların geleneği büyük bir ağırlıkla

89 Karl Marx, Ausgewählte Marx-Engels Werke, Band I (Thesen über Feuerbach), sayfa 196.
90 Antonio Gramsci, Hapishane Defterleri, çev. Adnan Cemgil, Belge Yayınları, 2. Baskı 1986,
sayfa 54.
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yaşayanların beyinleri üzerine çöker .«9I
Bununla değişen toplumsal biçimin otomatik olarak yepyeni bir insan doğası
yaratamayacağı ortadadır. Sorana böyle yaklaşmak, ortalıkta sıklıkla dolaşan »yeni
insan« kavramının ne denli içerikten yoksun olduğunu da anlaşılır kılar. Böylece
»yeni insan« saptaması insanı değiştirme adına onun baskı altında tutuluşunun
»felsefi« maskesi olarak kullanılagelmiştir.
Yine aynı tutamak tarih sahnesine daha sonra çıkan toplumsal biçimde
karşılaştığımız insan özelliklerinin daha »ileri« olduğu anlayışına da bir eleştiri
zemini / sağlar. Böylece modern olmak adına insanın değerden düşürülüşü ve
küçültülüşüne karşı durmanın sağlam bir temeli yakalanmış olur.
Bütün bunların ardı sıra akıla, gelecek toplumsal formasyonda insan
doğasının nasıl şekilleneceği sorusu yer edebilir. Gelecek toplumsal formasyonda
insanın başka bir doğaya sahip olacağını öngörmek, o insanın bir portresini çizme
yeteneğini bize tanımaz. İçinde yaşadığımız toplumun ve ilişkilerin eleştirisi bize
gelecek zamanların insanının nasıl olmayacağını söyletecek tutamaklar verebilir.
Geleceğe ilişkin öngörülerde noksansız olm ak olası değildir. İçinde yaşanılan
ortam, üretici güçler ve üretim ilişkileri değişmediği oranda öngörüler, teorik dile
getirmelerdir. Yine verili koşullarda, »Bu teorisyenler ezilen sınıfların isteklerini

karşılamak üzere sistemler uyduran ve yeniden yaşam veren bir bilim arayan
ütopyacılardır

ancak.«92 saptamasından

özgürleşmiş

çözümlemeler

yapmak

olanaksızdır.

91 Karl Marx, Der achtzehnte Brumaire des Louis Bonaparte, Dietz Verlag, Berlin 1982, sayfa
19.
92 Karl Marx, MEW Band 4, (Das Elend der Philosophie) sayfa 143.
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6. İnsanın K urtuluşu

Değişim kendi öz tarihi olan bir olgudur. Değişimin tarihi üzerinde uzun uzadıya
durmak bu çalışmanın kapsamında değil. Ancak insanlık tarihi bize, bir dönemler
sadece üretim fazlasının değişime girdiğini göstermektedir. Yine aynı tarih, zamanla
tüm ürünlerin değişime konu olduğunu ve yine tüm üretimin değişim için olduğu
dönemlerin varlığına işaret etmektedir. Kapitalist yapılanış içinde ise değişime konu
olmayan hemen hiçbir şey kalmamıştır. Marx, bu tarihsel süreci şu sözlerle dile
getiriyor' »En sonunda insanların devredilemez sandığı her şeyin değişime konu

olduğu ve devredilebilir olduğu bir dönem gelmiştir. Bu, o ana kadar paylaşılan
ama asla değişilmeyen, verilen ama asla satılmayan, edinilen ama asla satın
alınamayan; erdem, sevgi, inanç, bilgi, vicdan vb... tek kelimeyle her şeyin ticarete
girdiği zamandır. Bu, çürümüşlüğün genelleştiği, her şeyin parayla edinilmesinin
evrenselleştiği, ekonomik bir dille ifade etmek gerekirse manevi ve maddi her şeyin
pazarlanabilir bir duruma geldiği... dönemdir,« 93 H er şeyin değişime konu olduğu
bir toplumda insanın yaşayışı, insanın değerden düşüşüdür. Ama yaşam koşullan
altında zaman; yücelmiş, her şey olmuş, insansa gitgide anlamsız bir hiçlik olmuştur.
İnsanın en belirgin anlamı; zamanın görüntüye çıkışını, zamanın cisimleşmesini
temsil etmesidir. Aynı tarihsel moment yani kapitalizm, insanı »ürettiği« sürece
değerlendirip, onun para olarak karşılığının ne olduğuyla ilgilenir o kadar. Daha
önce de vurgulandığı gibi insanın kendi öz emeği, yine kendine yabancı bir güç
olmuştur. Emek, artık bir metadır ve meta olduğu için de değişim değerine sahiptir.
Ve artık kolay olan, gerekli olanı değil, gereksiz olanı üretmektir. İşbölümü insanlar
arasındaki uçurumu, tarihte görülen en korkunç boyutlarda genişletmiştir. Modern
toplumda işbölümü, uzmanlaşmış işletmeler, uzmanlar ve bunu izleyen »meslek
aptallığı«nı yaratmıştır.

93 Karl Marx, age, sayfa 69.
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Modem devlet, »insan haklarının« tanınmış olduğu bir yapılanıştır. Bu
sevimli ve sıklıkla yinelenen sözcük, biraz yakından görüldüğünde ne denli eleştiriye
açık olduğu ortaya çıkar. İnsanların mülkiyet hakkını garantiye almak, hiçbir şekilde
insanı özel mülkiyetin köleliğinden kurtarmak anlamına gelmez. Modern devletin
insanlara özel mülkiyet hakkı tanıması, ilkçağ devletlerinin köleliği tanıması gibi bir
anlama sahiptir. İlkçağ devletinin doğal kökeni köleliktir, modern devletin temeline
ise burjuva toplumu yerleşmiştir. Bu yeni devletin köklerinde burjuva toplumunun
insanını görürüz.

Yani, »Ötekine özel çıkar ve bilincinde olmadığı doğal

zorunluluktan başka hiçbir bağla bağlanmamış bulunan bağımsız insan, çıkara
dönük emeğin, kendi öz bencil gereksemesi ile ötekinin bencil gereksemesine
köleliğidir.«94
Marx, burjuva toplumunu eleştirirken, bu toplumda sanayi ve ticaretin
ayrıcalıklı tekelciliğinin kaldırılması ve bu dolayımla yine bu ayrıcalıklı oluşun
yerine, ayrıcalıktan kurtulmuş insanın konulduğu düşünülünce, kendi artık görünüşte
bile olsa başka insanlara evrensel bir bağla bağlı olmayan insan geçer, yorumunu
yapıyor. İnsanın, insana karşı evrensel savaşını başlatmak için, çeşitli tekellerin
sürdürdüğü savaşa son verildiğinde, »Tüm burjuva toplumu, o zaman, sadece

bireyselliklerin öbür bireylerden yalıtıldığı, tüm bireylerin karşılıklı savaşından
başka bir şey değildir.«95 Modern toplumda her birey iki görünümle karşımıza
çıkar: Bu toplumda her birey hem topluluk üyesidir, hem de köle konumundadır.
Bunun yanı sıra burjuva toplumunun köleliği, görünüşte en büyük özgürlüğü
oluşturmaktadır. Çünkü daha önce de belirtildiği gibi birey; mülkiyet, sanayi, din
gibi kendine

yabancı

öğelerin

anarşik

devinimini kendi

özgürlüğü

olarak

görmektedir. Dolayısıyla bu sözü edilen köle oluş, görünüşte bireysel bağımsızlığın

94 Karl Marks-Friedrich Engels, Kutsal Aile (Ya da Eleştirel Eleştirinin Eleştirisi), çev. Kenan
Somer, Sol Yayınları 1. Baskı 1976, sayfa 174.)
95 Karl Marx, age, sayfa 179.
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gerçekleşmesi olarak algılanmaktadır. İşte bu »özgürlük« tam aksine insanın
köleleşmesinin ve insandışılığın gerçekleşmesidir.
Marx, burjuva toplumunun insanını eleştirirken, bu toplumun insanının
kendini atom benzetmesi içinde tartışmasını ele almaktadır. Marx bu eleştirisinde
atom tanımlamasından hareket eder: Atomun ayırıcı özelliği, kendi dışındaki
varolanlara, kendi öz doğal zorunluluğuyla bağlanmış olmamasıdu\ Atomlar,
gereksemesiz, kendi kendine yeten varolanlardır. Dünya onun dışında mutlak bir
boşluk anlamına gelir. Yani atom kendinde tümlüğe sahip olduğundan; içeriksiz,
yönelmişiz ve anlamsızdır. Burjuva toplumunda bencil bireyin kendini bir atom
benzetmesiyle tanımlayıp; bağlantısız, kendine yeterli, gereksemesiz ve mutlak dolu
olarak görmesi tam bir yanılsamadır. Duyulur gerçeklik, bireyin bu imgelem gücüne
ödün vermez. Her bir duyu insanı, kendi dışında varolan dünyanın ve bireylerin
anlamına inanmaya zorlar. Burjuva toplumunun bencil bireyine her şey, her gün
kendi dışındaki dünyanın boş olmadığını gösterir. Özsel etkinlik ve özelliklerden her
biri, dirimsel içgüdülerden her biri, burjuva toplumunun insanının bencilliğini ve
çıkarını, kendi dışındaki başka şeyler ve insanlar için ilgiye dönüştüren bir
zorunluluk durumuna getirir. Ancak bir tek bireyin gereksemesi, bu gereksemeyi
karşılama araçlarına sahip olan öteki bencil birey için kendi başına bir anlam
taşımaz. Dolayısıyla gereksemenin karşılanması araçsız bir ilişki olmadığından ötürü
her birey, kendini aynı zamanda ötekinin gereksemesiyle, bu gerekseme nesneleri
arasında, aracı durumuna sokarak ilişki yaratma zorunluluğu içindedir. »Demek k i ...

burjuva toplum üyelerini birleşik tutan şey doğal zorunluluktur, ne kadar
yabancılaşmış görünürse görünsün, insanın özsel özellikleridir, çıkarıdır,«%
Yine modern burjuva toplumunun temellerinde duran yarışma, insanlar
üzerinde iki görünümde etkili olur. Yarışma, bireyleri birbirinden uzaklaştıran bir
öğe olarak vardır ve yine aynı yarışma insanları bir araya toplayan bir öğe olarak

96 Karl Marx, age, sayfa 185.

57

vardır. Yarışmanın etkin bir kategori olarak var olduğu her toplumda insanlar
birbirinden soyutlanmışlardır. Bireyler, bir başka toplumsal sınıfa karşı savaşım
vermek zorunda oldukları oranda, bir sınıf olarak kendilerini tanımlarlar. Bunun
bulunmadığı her an karşılıklı yarışma içindedirler ve birbirlerine düşmandırlar. Bu
durumda toplumsal sınıfın kendisi de bireylerden bağımsız bir hale gelir. İnsanlar
kendi yaşama tarzlarını hazır bulurlar, yaşamdaki durumlarını ve kendi kişisel
gelişmelerini, kendi içinde doğdukları sınıftan devralırlar, o sınıfa bağlıdırlar. Bu tek
tek bireylerin işbölümüne bağlı olmasıyla aynı şeydir.
dünüm üze gelinceye kadar bireysel özgürlük, ancak egemen sınıfın
koşullarında yetişmiş bireyler için ve sadece bu bireysel özgürlüğü yaşayabilen
bireylerin özgürlüğü, bu egemen sınıfın öğeleri oldukları ölçüde var olmuştur.
Şimdiye dek oluşturulmuş aldatıcı »birlikler« (Gemeinschaften) bireylere karşı
sürekli bağımsız bir varlık elde etmiştir. Ve yine aynı zamanda bu birlik başka bir
sınıfa karşı, bir sınıfın birliğini temsil etmesinden dolayı, egemenlik altında tutulan
sınıf için sadece sözde, kurgusal bir ortaklığı temsil etmekle, anlatmakla kalmamış;
bir zinciri, bir özgürlük kısıtlamasını da temsil etmiştir. Tarihsel gelişim içinde,
bireylerin bireyselliklerini yaşamaları arasında bir fark oluşmaktadır. Toplumun
katmanlara dayandığı bir toplumsal biçimde, bu olgu gizli kalmaktadır. Gerçek bir
insan birlikteliğinde, bireyler ortaklıkla birlikte özgürlüklerini de edinmelidirler.
Marx, çağına kadarki birliklerin bir boyutunu daha eleştirmektedir. Bu
ortaklıklarda bireyler, başkalarına karşı ortak çıkarlarını savunmakla, korumakla
koşullanmışlardır. Başka bir deyişle buradaki birlik, bir başka bireyler topluluğuna
karşı birliktir. Ve yine bu birlikte bireyler, sıradan bireyler olarak, kendi sınıflarının
koşulları içinde yaşadıkları oranda ortaklık oluştururlar. Öyleyse bu birlikler,
bireylerin birey olarak değil, bir sınıfın üyeleri olarak katıldıkları ortaklıklardır. Oysa
istenebilir bir birlikteliğe bireyler, birey olarak katılmalıdır, yoksa bir sınıfın öğeleri
olarak değil. Böyle bir toplumsal şekilleniş bireylerin özgürce gelişmesini sağlar.
Şimdiye kadar yaşanmış olan birlikler hiç de gönüllü olmamıştır. Tam tersine
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bireylerin de olumsallıktan yararlandıkları koşullar temelinde kurulmuş zorunlu
birliklerdir. Şimdiye kadar, bireysel özgürlük denilen şey, belli koşullarda verilmiş
haklardan, yararlanma hakkı olmuştur.
Daha önceki sayfalarda M arx’m işbölümünün olumsuzluklarını tartışırken
işin, başka etkinliklerin olanaksızlaştığı bir yaşama tarzı olmasını eleştirdiği
söylenmişti. Marx, bu yaklaşımın ardı sıra insanın gerçekten istiyerek sürdürdüğü ve
kendini geliştirebileceği bir etkinlikle ilgili olacağı bir toplum önermektedir. Bu
toplumda genel üretim, yine toplum tarafından düzenlenmelidir. Bu toplumda hiçbir
zaman söz konusu edilecek mesleğin, meslektaşı olmadan »bugün bu işi yarın başka
bir işi yapmak, canım o an ne istiyorsa hiçbir zaman avcı, balıkçı ya da eleştirmen
olmaksızın...« etkinlik içinde olunacaktır. Bu yaklaşım daha açık ifadesini, A lm an
İdeolojisi adlı kitapta bulur. Burada Marx, artık ressamın olmadığı ama insanların
ressam da olduğu bir toplum betimlemektedir. Bu, biraz da retorikle süslenmiş
anlatımların arkasında, özel mülkiyetin kaldırılması ve işbölümüne son verilmesi
perspektifleri

yatmaktadır.

Bu

ise

aynı

zamanda,

toplumsal

sınıfların

da

kaldırılmasıdır.
İnsanların

işbölümü

ve özel mülkiyetin

egemenliğinden

kurtarılması

düşüncesi, çoğu zaman eleştirilerin başladığı yer olmuştur. Bu klasik eleştiri, H ansJo ach im Schoeps’te de yukarıda sıralanan başlıkları izleyerek gelmektedir. M arx’in
sınıfsız bir toplumda insanların eşit düzeylere yükseleceği ve insanın yeniden insan
olarak kazanılacağı düşüncesi ereksel olmakla yaygın bir biçimde eleştirilmiştir.
Hans-Joachim Schoeps bu eleştiriyi şu sözlerle anlatıyor. »Ama Marx için tarihin

amacı (abç) insanın yeniden kazanılmasıdır.«91 Bir erekten söz etmek bu bağlamda
olasıdır, ancak bu erek eleştiriye, muhatap olan düşünürün ereği ya da aynı
düşünürün, insanlara gösterdiği bir erek olmak durumundadır. İnsanın ya da
düşünürün bir ereğe sahip olmasıyla, tarih in b ir ereğe sah ip olm ası arasında
97

Hans-Joachım Schoeps, Was ist der Mensch?, Musterschmidt Verlag, Frankfurt/Göttingen
1960, sayfa 39.
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aşılmaz bir uçurum vardır. M arx’m ereksel bir tarih anlayışına sahip olduğu
eleştirisine verilecek en güzel yanıt yine onu konuşturmak olacak. »Tarih hiçbir şey

yapmaz engin zenginliklere sahip değildir, o >çatışmalara girişmezd Tersine bütün
bunları yapan, bütün bunlara sahip bulunan ve bütün bu çatışmalara girişen
insandır, gerçek ve yaşayan insan; hiç kuşkunuz olmasın, insanı kendi ereklerini
gerçekleştirmek için kullanan -sanki kendi başına bir kişiymiş gibi -tarih değildir;
tarih, kendi öz erekleri ardından koşan insan etkinliğinden başka bir sey
değildir.(a.bç)«9S Bu noktada ereksellik eleştirisiyle önü tıkanan insanın kurtuluşu
fikrinin/M arx’ta nasıl şekillendiğine yeniden dönmek olasıdır.
M arx’a göre insan eylemliliğinin bir başka boyutu; insanın yine insan
üzerindeki etkisidir. Yine aynı düşünce tutumuyla ortam ve koşullar insan üzerinde
ne denli oluşturucu, yapıcı etkiye sahipseler, insan da ortam üzerinde aynı oranda
yapıcıdır. Tarih; kendinden önce gelmiş kuşakların ürettiği gereçleri, birikimleri,
üretici güçleri devralan kuşakların peş peşe gelmesiyle oluşur. Böylece her insan
kuşağı, kendine aktarılmış bir etkinlik biçimiyle buluşur ama bu etkinliği
başkalaşmış çevrenin koşullarında devam ettirir. Yine bunun yanı sıra yeni kuşak,
değişmiş koşullarda sürdürdüğü etkinliği de değiştirir. Bu gelişimin seyri içinde,
devasa boyutlara varmış olan, üretim tarzıyla, dolaşımla birlikte uluslararasındaki
işbölümü ortadan kalkar. Bu ulusların içine kapalı, yalnız oluşunun sona ermesi
demektir. Bu şekilleniş, tarihi daha fazla dünya tarihi biçimine sokar. Yine bu
gelişme, insanın dev bir dünya pazarı olarak kendini açığa vuran gücün kölesi
olmasını sağlamıştır. Ancak bu olgunun diğer görünümü, özel mülkiyetin ortadan
olumlu kaldırılışıyla, bireylerin kurtuluşunun düşünsel zenginliği, yine insanın
gerçek ilişki zenginliklerine bağlıysa, özel mülkiyetin kaldırılmasıyla, tek tek
bireyler, ulusal, bölgesel sınırların çemberini parçalayıp, bütün dünyanın maddi ve
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düşünsel üretimiyle ilişki kurabilecektir. Bu bağlamda, insanların pratik ilişkilerinin
önündeki engeller de kalkacaktır. Bu, insanın bütün dünya üzerindeki üretimden
yararlanma yeteneğine kavuşmasıdır. Bu gelişmeyle şimdiye dek insanlara hükmeden
güçler üzerinde denetim sağlanmış olur. İnsanın bu yeni egemenliği, bilinçli bir
egemenlik haline dönüşür.
Bireylerin güçlerinin iş bölümü dolayımıyla nesnel güçleri haline dönüşmesi,
insanlık için bir engel oluşturmaktadır. Ancak bu durumun dönüştürülmesi, idelerin
tasarımların insan benliğinden silinmesi yoluyla olası değildir. İnsanlar ancak
nesnelleşmiş güçleri denetim altına almakla ve özel mülkiyeti ortadan kaldırarak söz
konusu

engeli

aşabilirler.

Bu

insanın

egemenliği

altında

inlediği

baskı

mekanizmalarından kurtuluşu felsefi kavram yığınlarıyla ya da vaatlerle değil,
yaşama koşullarının düzeltilmesiyle ve üretim sürecine yayılmış olan özgür
olmayışların aşılmasıyla olasıdır.
İnsanlar, bilgiyi, duyuyu vb. duyulur dünyadan alıyorsa ve duyulur dünyada
yaşanan deneylerden kazanıyorsa, »Önemli olan şey deneysel dünyayı, insanın orada

deneyim yapıp, gerçekten insansal olan şeyin alışkanlığını edineceği, kendi insan
niteliğinin deneyimini yapacağı biçimde düzenlemektir.«99 Diğer yandan insanın
bireysel çıkarının, insansal çıkarla kaynaşıp kenetlenmesi ahlakın bir başka anlam
kazanması anlamına gelir. Her birey, kendi varlığının özsel belirlenimi için gerekli
toplumsal alana sahip olmalıdır. »Eğer insan koşullar tarafından biçimlenmişse,

koşulları insansal olarak biçimlemek gerekir. Eğer insan doğa gereği toplumsal ise,
o gerçek doğasını ancak toplum içinde gerçekleştirecek ve doğanın gücü, tekil
bireyin gücü ile değil, ama toplumun gücü ile ölçülecektir.«100
İnsanın bağımsızlaşmasını, özel mülkiyetin kaldırılmasına daha genel bir
deyişle yaşama koşullarına bağlamak temel olarak bir soruyu yaratır. Bütün bunlar

99 Karl Marx, age, sayfa 199.
100 Karl Marx, age, sayfa 199.
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nasıl olanaklıdır? Marx, insanların kazanmış oldukları şeylerden hiçbir zaman vaz
geçmediğini vurgular ve hemen ekler »... Ama bu demek değildir ki belirli üretici

güçler içinde edinmiş bulundukları toplumsal biçimden hiçbir zaman vaz
geçmezler.«101 Bu yaklaşım tarihten aktarılacak örneklerle desteklenebilir. Ancak
bu noktada temelde duran asıl düşünce; insanların içinde üretim, tüketim, değişim
yaptıkları ekonomik biçimlerin geçici ve tarihsel olduğudur.

»Yeni üretim

yeteneklerinin elde edilmesiyle insanlar, üretim biçimlerini ve üretim biçimiyle
birlikte bu belirli üretim biçiminin zorunlu ilişkilerinden ibaret olan tüm ekonomik
ilişkileri değiştirirler.«102 Bütün bu değişim, insanların ortaklaşa çabası olmaksızın
olanaklı değildir. İnsanlar ancak birliktelikle kendi yeteneklerini her doğrultuda
geliştirme şansına sahiptirler. Bu kişisel özgürlüğün de ancak ortaklaşma zemininde
gerçekleşebileceğini, kazanılacağını gösterir.

101 Karl Marx, MEW Band 4, (Briefe an Annenkow) sayfa 548-549.

102 Karl Marx, MEW Band 4, (Briefe an Annenkow) sayfa 548-549.
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II. BOLUM

İDEOLOJİ ÜZERİNE

İdeoloji kavramı felsefenin, günlük yaşayışa en köklü şekilde sızmış, orada yer etmiş
kavramlarından biridir. Bununla birlikte hemen her kullanılışında ideoloji kavramı,
farklı anlamlan imlemektedir. Üstelik bu anlam farklılıkları arasında uçurumlar
bulunmaktadır. İdeoloji; bir yandan olumlayıcı, diğer yandan kelimenin en vurgulu
şekliyle olumsuz anlamlarla kullanılmaktadır. Kuşkusuz bunda; ideoloji kavramının
tarihsel gelişimi içinde, çok farklı anlamlarla kullanılmış olmasının etkin bir rol
oynadığı düşünülebilir.
Tezin bu bölümünde ideoloji kavramı, içinde bulunduğu kargaşadan
olabildiğince uzaklaştırılmaya çalışılacak. Bunu için, kavramın tarihsel gelişimini
irdelemek gerekmektedir. İdeoloji kavramının, böylesine bir araştırmayla, belirli bir
netliğe vardığının düşünüldüğü momente, ulaşılan ideoloji tanım ıyla, yine bu tezin
ilk bölümünde ortaya konulan insan anlayışı, ilişkilendirilerek ele alınacak. Bu, başlı
başına tezin Üçüncü Bölümünün sorunsalı olacak.
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1-İdeoloji Kavramının Tarihsel Arka Planları

İdeoloji kavramı, ilk kez Fransız Devrimi ile birlikte gündeme gelmiştir. İdeoloji
kavramını insanlığın düşünsel dünyasına A ntoine L. C D estutt de Tracy sokmuştur.
O ’na göre ideoloji, bilimler için bir temel kavramdır. Bu temel kavram, felsefi
bilimsel bir disiplini adlandırmaktadır. Bu olumlu ilk belirlenime karşın, Fransa’daki
politik değişimlerle birlikte, ideoloji kavramı, tamamen olumsuz bir içerikle
donanmıştır.

Artık

ideoloji ve

ideologluk

aşağılayıcı

bir

anlam

içeriğiyle

kullanılmaktadır. İdeolojinin bu yeni içeriği, Napoléon B o n ap arte’m kavrama
»katkılarının« sonucudur.
Tezin bu bölümünde ilk olarak Destutt de Tracy’i hazırlayan felsefe
tarihindeki tutamaklar ortaya çıkarılmaya çalışılacak; bunun ardı sıra K arl M a rx ’ta
ideoloji

kavramının

aldığı

biçim

incelenmeye

çalışılacak;

M arx’in

ideoloji

tartışmasına verdiği doğrultuyla, yine ideoloji sorunsalının referans isimleri olmuş
düşünürlerin görüşlerinin incelenmesiyle bu bölüm noktalanacaktır.

1.1. Francis Bacon (1561-1626)

Bacon’m İdol Ö ğretisi ideoloji başlığında sürdürülen çalışmalar için vaz geçilmez
bir durak olagelmiştir. Bacon’ı İdol Öğretisi’ne vardıran tartışmanının, felsefe
tarihindeki muhataplarının kim ya da kimler olduğunu saptamak, İdol Öğretisi’nin de
doğru yorumlanmasının koşulunu oluşturur.
Bacon, insanla doğa arasındaki ilişkiyi, insanın doğa üzerinde egemenlik
kurması doğrultusunda kavramaktadır. İnsanın doğa bilgisi, bu bağlantı içinde
anlamlandırılmaktadır. O ’na göre insan; bilgi dolayımıyla doğa üzerinde bir güç
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olabilir, doğayı denetim altına alabilir. Öyleyse insan usu; doğayı, yine doğanın
nesnel yasallığıyla birlikte kavramak zorundadır. İnsan, sadece bunu başarabildiği
oranda, doğayı denetimi altına alabilir. Yine Bacon’a göre insan usu doğayı ele
geçirme, doğayı denetimi altına alma yeteneğine sahiptir. İnsan usu; doğayı hâlâ
denetim altına alamadıysa, bu evreye varamadıysa bunun bir nedeni olmalıdır: Bu,
insan usundaki bir tutukluktan kaynaklanmaktadır. İnsan usu; yetişememe ve elden
kaçırma tutukluğuna sahiptir. Bacon, insan usundaki bu tutukluğun iki nedeninin
varlığını bildirir. Birincisi, düşüncenin tarihsel bağlar taşımasıdır. Düşüncenin
tarihsel /bağlarıyla anlatılmak istenense, düşünce formları olarak tüm dengelim
(dedüksyon) ve tasımdır. Bacon daha bu noktada, insan usundaki tutukluğu
açıklarken eleştirdiği kavramlarla, A ristoteles’le bir hesaplaşmayı başlatmış gibidir.
Yine Bacon’a göre insan usundaki tutukluğun ikinci nedeni; insan usunun dört ayrı
idol (put - önyargı - boş inan) tarafından güdümlenmekte oluşudur. Bu başlıkla
birlikte Bacon’ının, Skolastik Felsefe’yle tartışma içinde olduğunu düşünmek,
zorlama olmasa gerektir. Bacon, Skolastik Felsefe’nin Tanrısal olanla insansal olanı
karıştırdığını, teoloji ile felsefeyi ilişkilendirdiğini, bu anlamda H ans B a rth ’m
deyişiyle

»fantastik bir felsefe«

yerine

»zındıkça

bir din « oluşturduğunu

düşünmektedir.
Kuşkusuz Bacon, insan usundaki bu tutukluk formlarının çözümlenmesi
gerektiğini söyleyecektir. Bu çözümleme, insan usunun gerçek bilgiye varması ve
idolleri (önyargıları) parçalaması için gereklidir. Bu anlamda insan usunun sıkı bir
eleştirisi, İdol Öğretisi olarak görülmelidir. İdol Öğretisi’nin yönelimi de doğanın
doğru bilgisini güvence altına almaktır. Usun idollerden temizlenmesi için yine idol
çözümlemesi gereklidir.
Bacon’m söz konusu görüşlerini açtığı yapıtın, N ovum O rganon ismini
taşıması, yine Bacon’ın, Aristoteles’in yüzyıllardır süregelen otoritesiyle bir tartışma
içinde olduğunu da gösterir. Anımsanacağı üzere Aristoteles, analitik ve diyalektik
araştırmalarını, Logik adlı kitabında ve O rganon başlığı altında açmıştır. Aristoteles,
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düşünmeyi bir organon (alet) olarak nitelemektedir. Bu aletin gerçek işlevlerinin
çözümlenmesi dolayımıyla, varoluşun bilgisi olanaklılık sınırlan içine girer. Bu
anlamda Aristotelesçi mantık, bir alet olan doğru düşünmenin öğretisi olarak
görülebilir. Yine Aristoteles’e göre, her düşünmenin öğeleri söz konusudur ve bu
düşünme öğeleri ise kavram lardan başka bir şey değildir. Kavramlar, yargı ile ilişki
içinde işlenmekte ve yargıların birbiriyle ilişkilenmesi de tasımı ifade etmektedir. Bu
anlamda Aristoteles’in Logik’i doğru düşüncenin öğretisi olarak, kavramlar, yargılar
ve tasımlar üzerine yoğunlaşmış bir öğreti olarak değerlendirilmektedir.
Aristoteles yine anımsanacağı gibi, çözümlemelerinde iki noktaya önemle
dikkat çekmektedir:

O vurguyu,

»çelişmeden sakınmak« ve »üçüncü halin

olanaksızlığı« üzerinde tutmaktadır. Bu iki noktanın, koşulun sürekli dikkate
alınmasıyla,

insan

usunun,

doğru

bilgiye

yönelmesi

olanak

kazanır.

Yine

Aristotelesçi tasım, genelden özele yönelmekle birlikte, bilimsel bir kanıtlamanın
prototipi olarak sunulmuştur. Aristotelesçi mantık; düşüncenin formel süreciyle, bu
süreçteki doğruluk ilişkisiyle belirlenmiştir. Ancak formel diye nitelenen Aristotelesçi
mantığın; nesnel objenin içeriğine yönelmiş bilginin, gerçek ilkelerini açıklamadığı
bir eleştiri başlığı oluşturmaktadır.
Aristoteles’in yukarıda oldukça özetlenmiş bir tarzda dile getirilen görüşleri
önemini; Bacon’m yine Aristoteles’le bu aşamada tartışmaya başlamış olmasından
almaktadır. Bacon’m Aristoteles’le tartışmayı bu noktadan başlatmış olması,
Aristoteles’in söz konusu görüşlerini, Bacon’la bağıntılı bir biçimde ideoloji
tartışmasında bir başlangıç için anlamlı kılıyor. »Bacon, Aristoteles’le tartışmaya

başlarken esas olarak doğru, çelişkisiz düşünmenin formel ilkeleriyle, gerçek yani
nesneye uygun kavrayışın maddi ilkeleri arasında bir ayrımı çıkış noktası
yapıyor ,«103
Bacon’a göre formel gerçeklik kurallarının uyum içinde olması; bilginin

103 Hans-Joachim Lieber, Ideologie, UTB Schöningh, München/Wien/Zürich 1985, sayfa 22.
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gerçekliğinin objeyle ilintilenmesinin yeterli güvencesini sağlıyor olamaz. İşte
Bacon’m bu eleştirisi, »Novum Organon«un temel motivi olarak ele alınmaktadır.
Bacon Novum Organon’la, gerçek olanın bilgisine varmada düşünceyi, bir araç
olarak yeniden çözümleme işine girişmiştir.
Novum Organon, metafizik ve bilimlerin gelenekleriyle süregelen yanlışlarla
hesaplaşmayı ödev olarak önüne koymuştur. Yukarıda satır arasında vurgulandığı
üzere Bacon, bu yanlışların kaynağında, başlıbaşına bilimsel yöntem olarak görülen
tasım ve tümdengelimi görmektedir. Yine Novum Organon, insan usunda belirgin
bir biçimde yuvalanmış, yanlışlara yol açan, deforme eden işleyişlerin bir
betimlemesini, çözümlemesini yapmalıdır. Kuşkusuz Bacon’a göre bu insan usundaki
yanlışlara yol açan işleyişler Aristotelesçi tasım ve tümdengelimi temel alarak
yapılan eleştirilerle ortadan kaldırılamaz. Daha Önce de belirtildiği gibi, insan
usundaki bu aksaklık etmenini Bacon, idol nitelemesiyle kavramlaştmr. İdol Öğretisi,
söz konusu aksaklık etmeninin sistematik bir tarzda düzenlenerek açıklanışıdır.
İdollere karşı Bacon’ın başlattığı savaş; bir doğa felsefesi ve insanın doğa üzerindeki
egemenliğini sağlama arka planlarına sahiptir.
Bacon’m İdol Öğretisi bu tez açısından önemini, zamanla kazandığı ideoloji
sorunsalı üzerindeki etkisinden almaktadır.

1.1.1. İdol Öğretisi

»însansal geistı işgal eden ve geista köklerini salan putlar ve yanlış kavramlar;
gerçeğin insan geistina girmesine engel olmakla kalmıyorlar, aynı zamanda geista
girmesine izin verilen gerçekleri, putlar ve yanlış kavramlar, insan bunlara karşı
dikkatli olmadığı oranda ve olası karşı duruşta bulunmadığı sürece, bilimlerin
yinelenmesinde geri geliyorlar ve gerçekleri engelliyorlar.«104

104
Francis Bacon, Neues Organon, herausgegeben von Kirchmann, Berlin 1870, aktaran; Kurt
Lenk, Ideologie (Ideologiekritik und Wissenssoziologie) Campus Verlag, Frankfurt/New York 1984,
sayfa 50.

67

Bacon, idolleri dört grupa ayırarak incelemektedir. Bunu yaparken, İdol
Öğretisinin özellikle kolay anlaşılmasını amaçladığını söylemektedir. İdoller iki
kaynağa geri götürülebilir. İdoller, ya insan usunun (Geist) dışından gelmektedirler
ya da doğuştandırlar. Bacon’na göre insan tininin doğasından kaynaklanan idoller
hiçbir koşul altında ortadan kaldırılamaz. Bacon, idolleri şu şekilde sıralıyor.
1- İdola. tribus (Soy putu ya da cins putu)
2- İdola specus (Mağara putu)
3- İdola fori (Pazar putu)
4- İ do ki’ theatri (Tiyatro putu)
îd o la tribus: »Soy putlarının kaynağı insan doğasındadır. Onların kökleri insan

soyunun ya da cinsinin kendindedir«105 Bacon’ın idola tribus başlığı altında ele
aldığı önyargılara insan, doğuştan sahiptir. Bacon, yine bu adlandırmayla ne
anlatmak istediğini kısa bir betimlemeyle dile getirir. »İnsan usu tıpkı kıvrımlı bir

ayna gibidir; ona yansıyan nesnelerin doğasını, kendi doğasıyla karıştıran bozan ve
kirleten bir ayna.«106 Bununla Bacon, belirli bir bilgi teorisi anlayışına karşı tutum
almaktadır. İnsan akimın tıpkı balmumu örneğinde olduğu gibi, üzerinde yapılan ya
da yapılacak olan her türlü şekillemeyi kabul eden bir yapılanışta olması anlayışı,
Bacon tarafından eleştirilmektedir. O, bütün insan bilgisinin içeriksel olarak, yine
insanın doğasından kaynaklanan insanbiçim ci (antrofomorfist) bir şekilde şeyleri
kavrama eğilimiyle, biçimleri bozduğunu savunur.
Bu tezin asıl konusu Bacon olmamakla birlikte, bu aşamada bir parantez açıp
H ans B a rth ’ın bir eleştirisini aktarmak verimli olacak: Hans Barth, Bacon’nm
İdoller Öğretisinin önemli bir çelişki taşıdığını vurguluyor. Barth, bu eleştirisini
temellendirmek için Bacon’ndan şu alıntıyı yapıyor. »Tek bir seçenek kalıyor: Onlar

(idoller abç) ortaya çıkarılmalıdır ki böylece geist; bu sinsi, tehlikeli gücünü

105 Bacon, age, sayfa 50.
106 Bacon, age, sayfa 50.
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kavrasın ve ona yenilmesin.«101
Barth’a göre en azından bu alıntı Bacon’m İdol Öğretisinin çelişkilerden
özgürleşmemiş olduğunu göstermektedir. Bacon, İdoller Öğretisinin, bilgi teorisi mantık boyutuyla, psikolojik boyutunu noksansız ayıramamış, sımflayamamıştır.
Bacon’ın bu anlamda idol diye adlandırdığı şey, insan usunun temellerinden
gelmektedir. Bu saptama ise söz konusu idollerin ortadan kaldırılmasını, yanılgı
kaynaklarının yok edilmesini ve gerçekliğe sahip olmayı olanaksızlaştırır. »İnsanın

doğuştan birlikte getirdiği putlar geistı şu şekilde aldatıyorsa: Dünyadaki nesnelerin
<ex analğia universi> şeklinde kavranması gerekirken, bunun aksine, geistın gerçekte
yaptığı, kavradığı, anlattığı <ex analogia hominis> ise Baconcı doğa yorumlaması
tamamen sorgulanmak zorundadır.«m Kuşkusuz Hans Barth’m işaret ettiği bu
çelişki, Bacon’ın »idola tribus« kavramlaştırmasma özgü olmalıdır. Bacon, diğer
idolleri insanın doğuştan getirdiğini savlamamaktadır. Bundan dolayı birçok felsefeci,
özellikle

ideoloji başlığında sürdürülen tartışmada, Bacon’m diğer üç idol

kavramlaştırmasını daha özenle ele alma eğilimi içindedir.
İd o la specus: »Mağara putları tek tek insanların önyargılarıdır.«109 Bacon’m idola
specus kavramını seçmesi aynı zamanda P lato n ’un M ağara Ö rneği’yle bir çağrışım
yaratmak istemesindendir. Tek tek bireylere özgü putlar olarak işlenen idola specus,
bir ölçüde insanların bilgi biçiminden kaynaklanmaktadır. Yine aynı putlar; diğer
insanlarla sürdürülen ilişkiler, okunan kitaplar, insan yaşamına yetke olarak yerleşmiş
kişiler karşısında alman tutumlar, bir görüşün yandaşı olan insanların, başka insanlar
üzerindeki etkileri ve sıralanabilecek bu gibi etmenlerden kaynaklanır. Bu açıklama

107 Bacon, Intauratio magna, Distributio opens, Works 1, sayfa 139. Almancaya aktaran; Hans
Barth, Wahrheit und Ideologie, Suhrkamp Verlag, Frankfurt 1. Baskı 1974, sayfa 36.
108 Hans Barth, Wahrheit und Ideologie, Suhrkamp Verlag, Frankfurt 1. Baskı 1974, sayfa 37.

109 Bacon, Neues Organon, herausgegeben von Kirchmann 1870, aktaran; Kurt Lenk, age, sayfa
50.
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biçimi bize, id ol a specus’un edinilir olduğunu, doğuştan taşınan bir idol olmadığını
da gösterir.

Bacon, idola specus tanımlamasını işlerken insan tininin (geist) değişik

insanlarda yine değişik etkilerin basıncıyla başkalaşabilir olduğuna değinmektedir.
Bacon,

bu

saptamasını

Herakleitos’a yaptığı

göndermelerle

güçlendirmeyi

denemektedir. Herakleitos’un bilimi, insanın kendi küçük dünyasında araştırmasını
önerdiğini, bunun tersi olan büyük dünyalara yönelmiş derinleşmeleri salık
vermediğini anımsatmaktadn\
İdola fori: »İnsan türünün karşılıklı ilişki ve birlikteliğinden kaynaklanan putlar da

vardır, bunları insanlar arası alışveriş ve bağlantıdan kaynaklandıklarından dolayı
<pazar> putları diye adlandırıyor um.«xw Bacon, insanlar arasındaki ilişkinin de bir
önyargı kaynağı olabildiğini vurgulamaktadır. İnsanlar arasındaki ve önyargılar putlar yaratan ilişkinin dolaysız aracı hiç kuşku yok ki dildir. İnsanlar dilin
aracılığıyla bir arada durmaktadırlar, bununla birlikte şeyler, kitlelerin anlayışına
göre adlandırılmıştır. »Bu yüzden adların kötü ve aptalca seçilmesi geistı tuhaf bir

tarzda engelliyor. Bilim adamlarının kendilerini savunmak ve korumak için bazen
getirdikleri tanımlamalar da sorunu çözmüyor. Çünkü kavramlar usa baskı
uyguluyorlar ve her şeyi bozuyorlar, insanları boş ve sayısız çatışmalarla,
masallarla aldatıyorlar.«111
Bacon’m idola fori tanımlaması kimi çağdaş ideoloji eleştirilerinin çıkış
noktası

durumundadır.

Baconcı

bu

etkinin

nedeni;

O ’nun

söz

konusu

kavramlaştırmada, dil ve insanı toplumsal varoluşun merkezine yerleştirmiş
oluşudur. Bu etkiye örnek olarak Leerformaltheorie gösterilmektedir.
İdola theatri: »Son olarak felsefenin birçok teoremlerinden ve de kanıtlamalarının

yanlış kurallarından insanın geistına girmiş olan putlar var. Onları tiyatro putları
diye adlandırıyorum. Çünkü ne kadar felsefe sistemler bulgulanıp, kabul edilmişse

110 Bacon, age, sayfa 51.
ni Bacon, age, sayfa 51.
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o denli de dünyayı bir tiyatro sahnesine çeviren söylence yaratılmış ve
sergilenmiştir.«112 İnsanların dil dolayımıyla kurdukları ilişki ve toplumsal varoluş,
gelenekten yoksun bir ortam içinde süregelmez. Bunun tam tersine insansal ilişkiler,
önemli oranda geleneksel yargı ve inancın yaygın olduğu bir ortamda süregelir.
Felsefe, dil ve düşünce üzerinde etkin bir şekilleniş yaratan yargı ve gelenek
içerisinde ayrıcalıklı bir konuma sahiptir. Çünkü felsefenin geçerliliği kuşku
kaldırmaz ifade sistemi olduğu sanılmaktadır ve yine felsefe usu ve düşünceyi
çepeçevre sarıp sarmalamaktadır. Bu ise us ve düşünme için yanıltıcı bir güvenirlik
seçimi plma durumundadır. Bu şekillenme dolayısıyla refleksiyonun önüne geçilmiş
olunur, artık insan refleksiyona gerekseme duymaz, İşte Bacon, felsefenin böylesine
bir işleve sahip olduğu anda ve yerde bir p u t olduğunu vurgular. » Burada sadece

genel olarak felsefeyi kast etmiyorum, saflıktan ve dikkatsizlikten dolayı geçerlilik
kazanan, özel oluşa sahip bilimlerin bazı teoremlerini ve ilkelerini de göz önünde
bulunduruyorum .«n3
Bacon’ın

bu

eleştirisi

doğrudan

S kolastik’in

yöntem

ve

sistemine

yönelmiştir. Bacon, yine aynı saptamayla bilim ve felsefe arasındaki sınırları
belirginleştirmeyi, kurmayı denemektedir. Bacon, idollerin insan usu üzerinde neden
ve nasıl böylesine derin etkiler yapabildiği sorunsalını da açıklamayı denemektedir.
Şöyle diyor: »İnsan geistı saf bir ışık değildir, aksine insan geistı; istençlerin ve

duyguların etkisi altındadır. <Bu, insanın istediği her şey için bilimler yaratıyor>.
Çünkü insan, en çok neyi gerçek olarak görmek istiyorsa, en kolay ona inanır.«114
İnsan usu bir içbükey aynayla karşılaştırılabilir. İnsan usu tıpkı içbükey
aynanın, üzerine düşen görüntüyü kırması, eğmesi, parçalaması gibi biçimler
oluşturur. Bundan dolayı da us, olabildiğince saflaştırılmalıdır. İdollerin us

112 Bacon, age, sayfa 51.
113 Bacon, age, sayfa 51.
114 Bacon, age. sayfa 52.
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i

üzerindeki etkisini aşabilmek için bu, olmazsa olmaz koşuludur.

1.1.2. İdol Eleştirisinin Topluma Yansıması

Hiç kuşku yok ki Bacon, İdol Öğretisini kaleme alırken onun, on yıllar sonra hangi
doğrultuda

yorumlanacağını,

sınırlarının

hangi

doğrultuda

genişletileceğini

kestiremezdi. Bacon’ın İdol Öğretisi özellikle F ransız A ydınlanm ası’nda dogmalara
ve kiliseye karşı yöneltilmiş savaşımın kuramsal aracı olmuştur. Bacon’ın felsefe ile
teolojiyi ayırma çabası; politik alana yansımasını, devlet ve kilisenin ayrılması
doğrultusunda sürdürülen politik-kuramsal etkinlikte bulmaktadır. 18. Yüzyılda
İdoller Öğretisi, amansız bir din eleştirisinin temellerine yerleşmiş, sürmekte olan din
sorgulamasının kuramsal kaynağı olmuştur. Artık devletin usdışı tem elleri ve dinin
kendisi idol olarak adlandırılmaya başlanmıştır.
Fransız A ydınlanm asında artık her türlü sınırı zorlamaya başlayan eleştiri,
din değerlendirmesinin boyutlarım aşıp real devleti de kendisine konu edinmeye
başlamıştır. Toplumun üstyapısında belirgin bir hiyerarşinin varlığını ve bu
hiyerarşinin dinin anlatmakta olduğu dünya ve evren tasarımıyla uyum içinde
olduğunu görmek, dinsel dünya görüşünün aslında varolan devleti koruduğu,
kayırdığı sonucunu doğurur. Böylece varolan eleştiri, ikinci aşamada devletle
buluşmak, devlet eleştirisi olmak durumundadır. Aynı şekilde dinin dünya ve evren
tasarımlarına göre şekillenmiş, kurulmuş devlet; dine ve kiliseye oklarını çevirmiş
eleştiriyi, kendi varoluş temellerine bir saldırı olarak kavramak durumundadır.
Bu anlamda İdoller Öğretisi 18. Yüzyılda, yeniden belirginleştirilmiş sınırlarla
bir toplum eleştirisine dönüşmüştür. Artık idollerin oluşması için farklı temellerin
varlığından söz edilmektedir. İdollerin toplumsal hazırlanışı kaynağını, toplumun
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İl

yönetimine

egemen

olanların, bu

egemenliklerini

sürekli kılmak

çabasında

bulmaktadır. Bu doğrultudaki anlayış, kuşkusuz Bacon’da görüldüğü gibi özne
üzerindeki bir derinleşmeyle, başka bir deyişle bilgi eleştirisiyle, idollerin insan usu
üzerindeki etkisinin kırılabileceğini savlamayacaktır. Aksine artık idollerin us
üzerindeki etkisini yok etmenin yolu olarak, bilgi eleştirisi anlamlı görünmemeye
başlamıştır. Böylece bilgi eleştirisi ya da Baconcı önyargı tasarımı, sınırlarını
toplumsal yapılamşların ve ilişkilerin eleştirisine doğru genişleterek dönüşmüştür.
18. Yüzyılda ideoloji tartışmasında önemli bir taşıyıcılığa sahip bir saptama
var:

»Egemenler, egemenliklerini güvence altına alma gereksemesiyle karşı

karşıyadırlar. Bu ise ancak idollerin yaratılması ve toplumun en geniş kesimine
onaylatılması, kabul ettirilmesi dolayımında olanaklıdır.« Bu yaklaşım, ideoloji
tartışmasını yakın zamanlarda sürdüren düşünürlerde de biraz geliştirilmiş bir
biçimde karşılık bulmaktadır.
Bacon’m İdol Öğretisinin, toplum eleştirisi tarzında biçimlenmesini sağlayan
bir etmen de hiç kuşkusuz farklılaşan toplumsal ilişkilerdir. Bacon ile Fransız
Aydınlanması arasında kalan yaklaşık iki yüzyıllık süreçte, egemen toplumsal
biçimlenme olan feodalizm çözülmeye başlamış, kapitalist üretim tarzları ve üretim
ilişkileri kendini duyumsatmayı başarmıştır. Yine hiç kuşku yok ki yeni yeni
şekillenmeye başlayan kapitalist toplumsal biçimlenme, kendisine uygun düşünceler
sistemi kurmak zorunda kalmıştır. Tarihsel farklılaşma böyle kavranınca, toplumun
yeniden şekillenmesinde temel taşıyıcı - belirleyici olan burjuvazinin iki boyutlu bir
etkinlik içinde olduğu ortaya çıkar. Burjuvazi, ekonomik alanda ilişkilerini
yaygınlaştırıp güçlenmek zorundadır ve yine aynı zamanda kendi önünde bir engel
olan feodalizme ve her türlü feodal yapılanışa karşı savaşmak zorundadır. Bu savaş,
feodal ekonomiyi karşısına aldığı gibi feodal düşünme sistemini de karşısına almıştır.
Bu anlamda »ideolojik« bir savaştır da. Söz konusu tarihlerin burjuvazisi için

»devrimci« nitelemesi kullanılagelmiştir. Bu niteleme, yerinde bir nitelemedir. Genç
burjuvazinin önündeki engelleri aşıp; ekonomik gücünü, politik, düşünsel güçe
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çevirmesi için devrimci olması gerekmekteydi. Öyleki bu devrimci rolü, kendisi
iktidarını koşulsuz kabul ettirdiği günün sabahı, hemen saldırmak, yok etmek
zorunda kalacağı amaçlar, ilkeler vaat etmesine neden olmuştur.
Fransız Devrimi’yle birlikte feodal toplumsal biçimlenmenin korunaklan
diye adlandırılabilecek olan tinsel yetkeler ve feodal değerler, burjuvazinin olan ve
burjuvazinin sahip çıktığı eleştirilerle çözülür, dağılır. Yukarıda feodal toplumsal
biçimlenmenin kendini düşünsel dile getirişinde dinle nasıl bir ilişki içinde olduğu
vurgulanmıştı. Feodalizmin tinsel - düşünsel yetkeleri; feodal hiyerarşik toplumsal
yapılanış,ın, Tanrısal düzenin bir yansıması olduğunu savunmuşlardır. Öte yandan
Skolastik Felsefe’nin genel olarak dinle ve özel olarak da Hıristiyanlıkla olan
ilişkilenişi anımsanırsa, yine Skolastik Felsefe’nin »dinin hizmetinde olduğu« yorumu
haklılık kazanır. Burada kısaca hemen belirtmek gerekir: Skolastik diye adlandırılan
dönemde, verimli felsefe tartışmalarının olduğu savıyla, yukarıda onaylanan
Skolastik Felsefe yorumu »kaba« bir çıkarım olmakla yargılanabilir. Ancak burada
sürdürülen tartışma açısından, söz konusu yorum haklılığa sahiptir, vurgunun
üzerinde

tutulması gereken noktadır. Fransız Devrimi’yle birlikte

Skolastik

Felsefe’nin ve feodalizmin düşünsel yetkelerinin Hıristiyanlığa dayanarak; her şeyin
Tanrı tarafından belirlenmiş olduğunu savunması ve bu inançtan kaynaklanan yetke
yerine, artık salt »us«da temellendirilen bir yetke anlayışı geçmeye başlamıştır.
Üstelik bu usda temellenen yetke, sınırsız bir özerklik arayışı içindedir. Yetkenin,
usda temellendirilmesine yol açacak yöntemin kuşku olduğu anımsanırsa bu sınırsız
özerklik istek ve arayışının, yöntem kuşkusu için de geçerli olduğu kaçınılmazlıkla
ortaya çıkar.
Yeni toplumsal biçimlenmenin başlangıçlarında, düşünsel alanda sürdürülen
tartışma, varolan doğa yorumunun, düşüncenin, kural ve yasakların yeniden bir
gözden geçirilmesi, eleştirilmesi denemesi, isteğiyle sınırlı kalmıştır. Ancak süreç
içerisinde, doğal olduğu düşünülen ve bu yüzden hep kalıcı olarak tasarlanan
ilkelerin, politik bir karşılığının bulunduğunun bilince çıkarılması ve üstelik bu
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ilkelerin, kuralların egemenler tarafından konulup yaygınlaştırıldığının düşünülmesi
İdol Öğretisinin yetersiz bir açıklama biçimi olduğu sonucunu yaratır. Artık
tartışmanın hedefi, tek kelimeyle kilise ve devlet yetkeleridir. Bu anlamda önyargı
eleştirisi biçiminde başlayan ve bireylerin usunun işleyiş mekanizmalarında
yoğunlaşan öğreti, tam bir politik biçim kazanmıştır. Üstelik devlet ve kilise
yetkelerini eleştirme sınırında kalınmamış, her türden yetke, sorgulamanın sınırları
içine alınmıştır. Yine idollerin eleştirisi, iktidarı ve iktidardakileri onaylayan
kuramların eleştirisine de dönüşmüştür.
İdol eleştirisinin kazandığı bu biçimi, Fransız A ydınlanm asında temsil eden
iki düşünür, ideoloji başlığına ayrılmış çalışmalar açısından ön plana çıkmaktadır.
Her iki düşünür de Diderot ve d’Alembert’in yöneticiliğini yaptığı Ansiklopedi’den
(1751-1771) adını alan Ansiklopedistler çevresindendir: Claude Adrien Helvetius
ve Paul Heinrich Dietrich Holbach. Hem Helvetius hem de Holbach için,
önyargıların yaygınlaştırılması ve etkisi insanların firarlarında temellenmektedir.
Yine her iki düşünür için de insanların çıkarları, insanların bir parçası oldukları
toplumsal katmana dayanarak şekillenmektedir. Söz konusu bu düşünce tarzından
dolayı Helvetius ve Holbach, Hans J. Lieber’in de vurguladığı gibi ideoloji
başlığında yoğunlaşmış düşünürler tarafından önyargılar sosyolojisinin sistematik ele
alınışının öncüleri olarak kabul edilmektedirler.

1.2. Helvetius (1751-1771)

Helvetius, insan düşünce biçimlerinin kaynağında yine insanların çıkarları olduğunu
düşünmektedir. Hans Barth, Helvetius’un De l’Esprit adlı kitabından şu çümleyi
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aktarıyor: »Çıkar bütün yargılarımızı yönlendiriyor.«115 Bununla birlikte bireysel
çıkarların neliğini belirleyen şey, yine aynı bireylerin içinde yaşadıkları toplumun
hangi katmanına, hangi mesleğe, özetle hangi toplumsal konuma sahip olduklarıdır.
Helvetius’a göre bireysel çıkarlarla belirlenmiş düşünce ve toplumsal varoluş
arasında bir ilişki söz konusudur. Helvetius’un bu doğrultudaki dile getirimleri, bu
tezin ilk bölümünde değinilen ve daha sonra yeniden ele alınacak olan M arx’ın
düşünceleriyle ilintilenebilir. Helvetius, yukarıda adı anılan kitabında, »Fikirlerimiz
içinde yaşadığımız toplumun zorunlu sonuçlarıdır«n6 saptamasını yapıyor.
Helvetius, kişisel çıkarla belirlenmiş düşünce ve toplumsal varoluş arasındaki
ilişkiyi vurgulamakla yetinmez. O ’na göre insan şu anda ne olmuşsa bunu, »kendini
sevme«ye borçludur. »Kendini sevme« insan davranışının devindirici güçü ve
ilkesidir. Böylesine bir devindirici güce sahip olan insan, istediği her şeyi elde
edebilir. Ancak insanın bu ereğine varabilmesi için sadece uygun »araca« sahip
olması gerekmektedir. İşte bu »araç« dolayımıyla insan her türden ereğine
kavuşabilir. Bu yaklaşım Helvetius’a, insanda varolan »kendini sevme«nin bir başka
boyutla,

»Güç sevgiskyle

bağlantılanması

gerektiğini

düşündürür.

Böylece

Helvetius’a göre »Güç sevgisi« insan eylemliliğini belirleyen kategoridir. Kuşkusuz
Helvetius’un »Güç sevgisi«nin altını böyle belirgince çizmiş olması, Hans Barth’ın
da vurguladığı gibi, O ’nun üzerine Nietzesche ile bağlantılı düşünmeye yol açıyor.
İnsanların toplumsal varoluşları »Güç sevgisi« tarafından yönlendirilmektedir.
Ve yine aynı toplumsal yaşamda ideler önemli işlevler yüklenmiştir. İdelerin işlevi,
gücün saklanması, daha net bir ifadeyle gücün gizlenmesidir. Yine aynı ideler gücün,
yüksek »moral« değerlere hizmet etmekte olduğu imajını vermekle dolayımlı olarak,
gücü korumaktadırlar.

” 5 Helvetius, De l’Esprit. Almancaya aktaran; Hans Barth, Wahrheit und Ideologie, Suhrkamp
Verlag, Frankfurt 1. Baskı 1974, sayfa 53.
116 Helvetius, age, sayfa 53.
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»Güç sevgisi« tek tek bireylerin yaşamlarının, davranışlarının devindiricisi
olmakla birlikte, idelerle maskelenmiş, kendisini ide olarak dışlaştırmıştır. Bu
mekanizma, toplumsal yaşamda da aynı şekilde işlemektedir. İktidarı elinde tutanlar,
üstyapıda yasalarla kendi iktidarlarını onaylatmaktadırlar. Bu doğrultuda egemenler
kendi çıkarlarını koruyacağına inandıkları »önyargıları« sağlamlaştırmaktadırlar. Bu
anlayışla din ve devlet öğretisi, sürmekte olan düzenin yardımcı öğeleri, koruyucu
siperleri olarak görülmektedir. Hans Barth’m deyişiyle, »ideler sadece bir kıyafet
değiştirme«n7 olarak görülmektedir.
'Helvetius, güç ve tin arasındaki ilişkiyi eleştirel bir biçimde irdelemektedir.
Yine Helvetius’a göre güç ilişkilerinin nasıl şekillendiği sorusuna yönelindiğinde
şöyle bir tabloyla karşılaşılmaktadır: Toplumsal biçimlenmede azınlıkta olanlar,
azınlık olmalarına karşın, gücü ellerinde tutmaktadırlar. Bunlar »büyük«ler olarak
algılanılmaktadır. »Büyükler«, güçten yoksun »küçük«leri, ki bunlar toplumun
çoğunluğunu oluşturmaktadırlar, egemenlikleri altında tutmaktadır. »Büyükler» ve
»küçük«ler arasındaki ilişki, »Büyüklerin önyargıları, küçükler için yasadır«118
saptamasıyla en uç aşamada ifadelenmektedir. Kuşkusuz Helvetius’u bu saptamaya
vardıran düşünsel bir hazırlık söz konusu olmalıdır.
Egemenler; iktidarlarını geniş yığınlara onaylatmak, iktidarlarını korumak
isteği içindedirler. Bu erekten dolayı egemenler, önyargıları yaygınlaştırırlar.
Önyargılar, egemenlerin iktidarlarını sürdürmelerinin bir aracı olmaktadır. Ve yine
egemenler, önyargının aslında ne olduğunun bilincine sahiptirler. Böylece önyargı,
egemenlerin bilinçle baş vurdukları, iktidarlarını sağlamlaştırmanın bir yalanı
olmaktadır. Hans Barth’m ifadelendirişi ile Helvetius, için »Halkın bilinçsizliği
egemenlerin bir koruyucusudur«119. Bu anlamda Helvetius, iki toplumsal odağı

117 Hans Barth, Wahrheit und Ideologie, Suhrkamp Verlag, Frankfurt 1. Baskı 1974, sayfa 54.
118 Helvetius, De l’Esprit. Almancaya aktaran; Hans Barth, age, sayfa 55.
119 Hans Barth, age, sayfa 58.
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eleştirisine hedef almaktadır. Birincisi, din adamları ki onlar »Halkı boyunduruk
altında tutmak için, onları kör etmek zorunda olduklarını hissedenler«dir.no İkinci
grup ise, »yarım politikacılardır ve onlar, »kendi iktidarlarını sarsmak isteyene
karşı öfke içinde, hırsların ve önyargıların yardımına baş vururlar.«121
Yine Helvetius’a göre baskı altında tutulanlar, kendi düşünsel güçleriyle
yukarıda

sıralanan

bağlantıları

kavrayamamaktadırlar.

Onlar,

bu

olgunun

ayrıntılarının ve içyüzünün bilincinden uzak yaşamaktadırlar. B öylece egemenlik
altında yaşayanların, baskı altında tutuluşu, yine onların toplumsal yaşamlarının
yasallığı' olarak görülmektedir.
Son olarak değinilmesi gereken bir nokta da Helvetius açısından söz konusu
egemenlik ilişkilerinin, toplumsal yaşama ne denli yerleşmiş olurlarsa olsunlar
aşılamaz, parçalanamaz olmadıklarıdır. Bu ilişkilerin aşılması, »kendisi aydınlanmış
us« ile olasıdır. »Kendisi aydınlanmış us«, önyargıların işleyiş mekanizmalarını gün
ışığına çıkarıp, onları netlikle adlandırarak, egemenlik ilişkilerinin maskesini ortadan
kaldırabilir. Bu anlayışla Helvetius, varolan toplumun aşılmasını, değiştirilmesini bir
koşul olarak görmektedir. Helvetius’un bu görüşleri, eğitim dolayımıyla toplumu
değiştirmeyi önüne koyan anlayışlara, bir hazırlık durumundadır.

Yine bu

görüşleriyle Helvetius, Fransız Devrimi’nin düşünsel hazırlayıcılarından biri olarak
tarihe geçmiştir.

1.3. Holbach (1723-1789)

Fransız Devrimi’nin düşünsel hazırlayıcılarından bir olmak nitelemesi, Holbach

120 Helvetius, De l’Esprit. Almancaya aktaran; Hans Barth, age, sayfa 58.
121 Helvetius, age, sayfa 58.
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ismiyle daha yoğun bir özdeşlikle karşımıza çıkmaktadır. Holbachçı önyargılar
eleştirisi, Helvetius’a oranla çok daha dolayımsız egemenlerin yönlendirme araçlarına
yönelmiştir. Kuşkusuz Holbach, bu doğrudan eleştiriyle, egemenlerin yaptığı
yönlendirmeyi parçalayıp, ortadan kaldırma ereği doğrultusunda yapmaktadır.
Bununla birlikte Holbachçı önyargılar eleştirisi, sınıfsal niteliğine bakılmaksızın
bütün insanları kuşatmaktadır. »Bütün insanlar hasta; doğumdan hemen sonra onlar
yanılgı salgınına yakalanıyorlar.«122 Holbach’m »bütün insanlar hasta« saptaması,
Efesoslu Herakleitos’un, bütün Efesosluları intihara davet etmesi kadar sert. Belki
de

Herakleitos,

Efesoslulara

yönelik

sertliğini,

onların

»hasta«

olmasında

temellendiriyordu. Ama Holbach, »insanların hasta« olduğu saptamasıyla kalmaz, bu
bulaşıcı »hastalığın« işleyiş mekanizmalarını anlayıp, çözümlemeye ve bir adım daha
atarak, bu »hastalığı« yaygınlaştıran faktörleri yok etmeye yönelir. »Kamusal
düşünce her an, onur ve namus hakkındaki yanlış görüşlerle, bizi yanılgıya
sürüklüyor.«122 Bu saptamanın hemen ardı sıra Holbach, »kamusal düşüncenin«
insanların değer yargılarını, anlamsız önyargıların tutsağı ettiğini ekler. Yine egemen
görüşler: »Değer verişlerimiz sadece önemsiz önyargılara değil, zarar verici
eylemlere de bağlıyor.«124
İnsan usuna çelişkilerle dolu görüşler, usdışı adetler, çirkin davranış biçimleri
ve önyargılar yerleşirler. Bunlar, insan ve insanı çevreleyen toplumla ilişki içindedir.
Bir toplumsal biçimlenmenin sınırlarında yaşayan insanlar, alışmadıkları nesneleri ve
değişik düşünce biçimlerini, yabancı duyumsamakla kalmayıp, bunları tuhaf ve
gülünç

bulmaktadırlar.

Holbach,

böylesine bir toplumsal boyutun varlığını,

betimleyici bir yöntemle okura aktarmakla kendini sınırlamaz. Temel olarak iki

122 Holbach, Système de la nature ou des lois du monde physique et du monde moral, tome
premier, Paris 1820, sayfa 223. Almancaya aktaran; Kurt Lenk, Ideologie (Ideologiekritik und
Wissenssoziologie) Campus Verlag, Frankfurt/New York 1984, sayfa 60.
123 Holbach, age, sayfa 57.
124 Holbach, age, sayfa 57.
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toplumsal kategori, önyargıların yığınların usuna yerleşmesinde rol oynamaktadır.
Bunlar, yöneticiler ve din görevlileridir. Çünkü bu iki toplumsal katmanın, halkın
önyargılar içinde olmasından çıkarları vardır. Holbach, öncelikle yöneticilerin
önyargılarla, yanılsamalarla olan bağlantısını çözümlemeye girişir. »Egemenler
açısından bir kere yaygınlaşmış olan düşüncelerin (ide) böylece kalması uygundur.
İktidarın sağlamlaştırılması için gerekli olduğu düşünülen önyargılar ve yanılgılar
uzun uzadıya düşünülmeden zor kullanılarak halka kabul ettirilir.«125 Öte yandan
prensler de kendilerine öğretilen, mutluluk, güç, büyüklük, onur gibi kavramlar
hakkında yanılsama içindedirler. Onlara, efendileri hiçbir zaman ciddiye alınır öğreti
vermemişlerdir. Bu »kötü« insanlar erdem den sadece halkı mahvetmeyi ve
kendilerini

kirletm eyi

anlam aktadırlar.

»Sa ra yla r

gerçekten

halkın

düşkünleştirilmesinin yuvalarıdır.«126 Aynı yönetim merkezleri, kötü geleneklerin
kaynağıdır. »Bizi yöneten egemenler; ya dolandırıcıdırlar ya da kendi önyargılarının
tutsağı. Onlar bize akla uygun davranmayı yasaklıyorlar.«121 Yine yönetimde
olanlar, halka gerçekliğin tehlikeli olduğunu, yığınların içinde tuttukları yanılgıların,
yığınlar için en iyisi olduğunu anlatmaktadırlar. Halk için önemli olan bir başka sey
vardır: »Başka bir dünya« idesi.
Bu sözler Holbach açısından bir din ve din görevlileri eleştirisine başlamanın
adımlarını oluşturur. Holbach, eğer deneyimlerden yetesiye sonuçlar çıkarılırsa,
insanlığın içine düştüğü durumun kaynaklarının çok daha şaşırtıcı, »fena« olduğunu
vurgular. Bunun ortaya çıkarılması için de »dini koyumlann« sıkı bir eleştirisinin
zorunluluğuna işaret eder. »Her zaman temeli sadece bilinçsizlik ve yönelimi hayal
gücü olan din; ahlaksal isteklerini insanların doğasına, insanlar arasındaki ilişkilere

125 Holbach, age, sayfa 57.
126 Holbach, age, sayfa 57.
127 Holbach, age, sayfa 57.
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ya da bu ilişkilerden zorunlulukla doğan yükümlülüklere dayanarak kurmuyor.«12*
Yine aynı din, hiçbir şekilde görülemeyen Tanrıları insanlara, hükümdar, yargıç ve
örnek olarak sunmaktadır. Dinin, insanların tutkularına karşı olduğu savunusu da
boşunadır. Çünkü dinin bu doğrultuda sağaltıcı hiçbir öğesi yoktur. Ama halk
yığınları gerçeklikten, doğanın bilgisinden, ustan yoksundurlar. Onlar, sadece ilginç
bir ahlak ve erdem anlayışı devraldıkları dine sahiptirler.
Holbach, önyargılarla ilintilerini çözümlediği bu iki toplumsal kategoriyi; din
ve devleti karşılıklı ilişki içinde ele almaktadır. O ’nun öğretisi, dinin varolan iktidarı
pekiştiren

işlevine

bir

saldırıdır.

Bu anlamda rahipler sınıfının ve

devlet

yöneticilerinin »politik yalanlan« üzerine bir eleştiridir. »İktidarın gerçek temelleri
tamamen halkın bilgisinin dışındadır.... Onlar (halk) Tanrısal pozisyona sahip olan
efendilerin doğumlarıyla birlikte getirdikleri; diğer ölümlüleri yönetmek, istedikleri
oranda halkların mutluluğuna müdahale etmek gibi haklara sahip olduğuna
inanıyorlar.

Onlar,

efendilerin

acıların

kaynağı

olan

sorumluluğunu

görmüyorlar.«129 Halkın bu körlüğü, kuşkusuz dinin yöneticileri Tanrısal bir
yetkeyle donanmış olarak sunmasındandır.
Holbach, bir başka deyişle kilise ile devlet arasındaki kurumsallaşmış ilişkinin
perdelerini aralamayı, eleştirisel çözümlemesine konu etmektedir. O, dinin, iktidarı
sağlamlaştırıcı işlevini saptayıp, rahiplerle devlet yöneticileri arasındaki, saklı ama
son derece etkin ilişkiyi tanımlamayı denemektedir. Bir dünya görüşü olarak dinin,
insana sunduğu; haksız ilişkilerin, insanın eşitliğine ters düşen anlayışların eleştirisiz
onaylanmasıdır.
Bütün bu söylenenler açısından bakıldığında Holbachçı eleştirel düşünce,
toplumu değiştiren, yeniden şekilleyen bir devrimci düşünce olmak isteğindedir.
Aynı düşünce, bu toplumu değiştirme ve yeniden şekilleme yeteneğine sahip

128 Holbach, age, sayfa 59.
129 Holbach, age, sayfa 58.
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olduğunu da duyurmaktadır. Kiliseyle devletin neredeyse iç içe geçmiş bulunduğu bir
toplumsal yapılanışta, dine doğrudan eleştiriler göndermek, onun iktidarın yedeğinde,
iktidarı sağlamlaştıran bir kurum olduğunu ilan etmek, Holbach’ın yaşadığı yıllarda
son derece cesur ve etkili bir eleştiri olarak görülmelidir. Bu bağlamda din eleştirisi,
aynı zamanda varolan toplumsal yapılanmanın eleştirisidir.
Bütün bunlarla birlikte kuşkusuz ki, önyargıların oluşumlarını anlatmak,
bunların iktidarı güçlendiren işlevlerinin altını çizmek, toplumun bir bütün olarak
»aydınlanmasını« sağlamaz. Yine bütün bunlarla birlikte hemen vurgulamak gerekir
ki, burada kısaca »önyargılar« eleştirisi bağlamında adı anılan düşünürler Bacon,
Helvetius ve Holbach, ideoloji sorunsalının kaynak ismi olan Destutt de T rac y ’nin
felsefesinin tartışmasız arka planlarını oluşturmaktadırlar.

1.4. Destutt de Tracy (1754-1836)

Daha önce de vurgulandığı gibi ideoji kavramı, ilk kez Antoine Destutt de Tracy
tarafından kullanılmıştır. Destutt de Tracy, kendi felsefi sistemini oluştururken,
yukarıda adları anılan filozofların yanı sıra Locke (1632-1704) ve özellikle
Condillac (1715-1780) felsefesiyle tartışma içindedir.
Destutt de Tracy ideolojiyi, »science des idées« (idelerin bilimi) olarak
düşünmektedir. Bacon’ın felsefesi ve özellikle de İdol Öğretisi, Destutt de Tracy’nin
ideoloji (ideler bilmi) anlayışı üzerinde önemli oranda etkide bulunmuştur.
Anımsanacağı gibi Bacon, önyargıların ya da başka bir deyişle yanlış idelerin
oluşmasının ve bunların engellenmesinin bir araştırmasını yapmaktaydı. Bacon,
çalışmalarını olası yanılgı kaynaklarım (ki bunlar idenin kurulmasında, oluşmasında
etkili olabilmektedirler) belirlemek ve sınırlamak isteğiyle yönlendirmişti. Böylesine
bir çaba, Condillacçı felsefede de yansımasını bulur. Destutt de Tracy, ilk kez
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aslında Condillac’ın bir ideler bilimi kurmuş olduğunu savunur. Önceki cümlede
»aslında« ifadesini kullanmakla bir noktaya dikkat çekilmek istendi: Bilindiği gibi
Condillac felsefesinin ana kaynaklan, Locke felsefesinde yatmaktadır. Condillac,
kendi köşesinde sessiz bir rahip olarak yaşamını sürdürürken, felsefeyle olan ilgisi,
Locke’un

görüşlerinin

doğruluğunu

savunmanın

ötesine

geçmiyordu.

İnsan

Bilgisinin Kaynağı Üzerine Deneme (Essai sur l ’origine de la connaissance
humaine) adlı kitabında yapmaya çalıştığı, Locke empirizminin geniş kesimlere
anlaşılabilir bir dille aktanlmasıdır. Yine Condillac, Sistemler Üzerine İnceleme
(Traité des systèmes) adlı kitabında Lockeçu öğretiyi Leibniz, Spinoza ve
M alebranche’ye karşı savunma görevini üstlenmiştir.
Bütün bunlara karşın Destutt de Tracy’nin Locke’u değil de Condillac’ı
»ideler bilimi«nin kurucusu olarak görmesi, kendini Condillac’m öğrencisi olarak
kavraması ilginçtir. Yine anımsanacağı gibi Condillac, Duyumlar Üzerine İnceleme
(Traité des sensations) adlı eserinde Lockeçu felsefeden görüşlerini bağımsızlaştırıp,
kendi bilgi teorisinde, her şeyi deneyden türetmenin köktenci bir denemesini
yapmıştır. Aynı doğrultuyla Condillac, dış duyumu (sensation) temel olarak alıp, iç
duyumun

(reflection)

dış

duyum

tarafından

oluşturulduğunu

savunmuştur.

Condillac’m böylesine bir konuma yerleşmiş oluşu, Destutt de Tracy’nin ona verdiği
özel önemin arka planlarından biri olarak düşünülebilir. Destutt de Tracy’in
Condillac’a tanıdığı ayncahğın nedeni, daha genel bir biçimde dile getirmek
gerekirse, O ’nun Locke’un görüşlerini geliştirmiş, daha ileri götürmüş olmasıdır.
Destutt de Tracy, Locke’u şöyle değerlendiriyor. Locke, »Felsefe tarihinde ilk kez,
insansal geistı; tıpkı insanın, doğanın bir nesnesini , bir minerali ya da bir bitkiyi
gözleyip betimlemesi gibi, inceleyip, betimlemeyi başarmıştır.«130 Destutt de
Tracy’nin Locke’a yönelik bu değerlendirmesi, yine Destutt de Tracy’de karşılığını
ideolojiyi, zoolojinin bir parçası olarak ele alma biçiminde bulmaktadır.

130
Destutt de Tracy, Eléments d’idéologie. Almancaya aktaran; Hans Barth, Ideologie und
Wahrheit, Suhrkamp Verlag, Frankfurt 1. Baski 1974, sayfa 14.
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Condillac, hayvanların da ruha (seele) sahip olduklarından dolayı, düşünme
yeteneği, yargılama, anımsama özelliklerinin olduğunu söylemiştir. Destutt de
Tracy’ye göre Condillac, bu ileri adıma karşın, Hıristiyan inançlarının basıncıyla,
insan ve hayvanın kesin çizgilerle ayrılmasını savunmuştur. Destutt de Tracy için
böylesine bir ayrım kabul edilir bir şey değildir.
Destutt de Tracy, ideolojinin görevi olarak, insanın tinsel yeteneklerini
araştırmayı görür. İdeoloji, bunu yaparken hiçbir şekilde dinsel görüşleri ciddiye
almamalıdır, tam bir doğa araştırması gibi davranmalıdır. İdeoloji, insanın bilgi ve
anlayışına, gerçek doğrultusunu kazandırır. Yine Destutt de Tracy’ye göre; ne insan,
doğa üzerinde yapılan metafizik ne de dini ifadeler, bilimsel araştırmanın, bilimin
nesnesi olabilirler. »Metafizik kesindir ki bizi mutlu edebilir, ama hiçbir yeni bilgi
veremez,«131
Hans Barth, bu noktada Destutt de Tracy’nin görüşlerinin, Kant’ın
felsefesiyle olan bir benzerliğine dikkati çekiyor: K ant’ın insan bilgisinin kaynağını;
sınırlarını ve kesinliğinin derecelerini araştırmasıyla, Destutt de Tracy’nin ideoloji
anlayışı arasında bağlantı kurmayı deniyor. Yine bu noktada eklemek gerekiyor:
K ant’m yukarıda dile getirilen sorunsalı, Locke’un da araştırma alanıdır. Destutt de
Tracy üzerindeki, Condillac dolayımıyla gelen Lockeçu etkiyi göz önünde
bulundurursak, Kant’ın biçimlediği sorunsalın, felsefe tarihindeki köklerini daha
verimli bir biçimde yakalama şansına sahip oluruz.
Destutt de Tracy’ye göre, bilginin oluşması ve yaygınlaşması idelerin
yardımıyla olasıdır. Böylece bütün bilimlerin temelini oluşturan, en temelde duran
bilim, ideoloji (idelerin bilmi) olmaktadır. Bu temel bilimin üzerinde diğer bilimler
yükselir. İdeoloji, idelerin köklerini ve idelerin kurucu öğesini araştırmaktadır.
Sadece ideler, sarsılmasız bir tarzda duyulara geri götürülme koşuluyla sınanabilir
ve onların doğruluğundan emin olunabilir. Duyulara geri götürülebilmiş ideler, bir

131 Destutt de Tracy, age, sayfa 14.
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insan ve doğa biliminin temeli olabilirler. Çünkü yanlış düşüncelerden ayıklanmanın
kendisi, bilimler için ileri bir anın, bir basamağın oluşmasını sağlar. İdeoloji; bütün
bilinç içeriklerinin gelişmesinin, yayümasının en temelde duran
İdeolojiyi,

insan

bilincinin,

yapılanışının

ve içeriğinin

öğretisidir.

çözümlemesi

olarak

tanımlamak, yine ideolojiyi bütün bilimlerin temeli olan bir bilim olarak görmek
aynı şeydir. Sonuçlarından bakıldığında ideoloji; matematik ve matematiğe dayalı
bilimler denli geçerliliğe sahiptir. İdeolojinin, matematiğe ve doğa araştırmalarına
olan benzerliği, ideoloji araştırmacılarım her türlü metafizik yönelimden uzak tutar.
Metafizik; insanı, doğayı ve dünyayı araştırıp, onları ilkeler düzeyinde açıklamayı
denemektedir. Metafiziğin bu ilkeleri duyulardan bağımsız olarak verilmiş kesin
ilkeler olarak görülmüştür. Böyle olunca metafizik, bilimsellik dışı peşin yargılar;
düşüncenin tutsaklığının yanlış bir düşünme biçimindeki varsayımıdır. İnsan
öncelikle böylesine önyargılardan sıyrılarak, toplumsal yaşamın, nesnenin ve içeriğin
bilgisini elde edebilir. Destutt de Tracy, bütün bir »önyargılar tartışmasında«
izlenildiği gibi, önyargıları çözümleyip onlardan özgürleşmenin arayışı içindedir.
İdeoloji

bu

anlamda,

önyargıların

kuruluşunun,

işleyişinin,

genişleyip

yaygınlaşmasının çözümlendiği bir bilim olmaktadır.
Anımsanacağı üzere Locke, idelerin kaynağı olarak refleksion ve duyuları
görmekteydi. Condillac ise, idelerin kaynağı olarak sadece duyuları görmektedir.
İşte Destutt de Tracy’nin çıkış noktası da Condillac’ın bu duyuya verdiği sarsılmaz
önemdir. Destutt de Tracy; Condillac’ın uslamlama, yargı, anımsama, istenç ve algı
gibi tinsel görüngüleri duyuların formu olarak ele alan sensualist yaklaşımım
olumlar. Ancak bununla birlikte Destutt de Tracy refleksionu da duyulardan türetir.
Bu ise insan geistının, köktenci bir biçimde duyuya geri götürülmesidir. Bütün ideler
kaynaklan olan duyusallığa geri götürülmelidir. Bu redüksion, ideolojinin yapacağı
iştir. (Bu redüksion dolayımıyla, matematiğe, gramatiğe ve dile, idelerin dilsel
işaretler olması düşünülürse bir örnek oluşturmak olasıdır.) İdelerin bu kaynağına
geri götürülmesi, yanlış ve soyut idelerin engellenip yok edilmesi içindir. Bu söz
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konusu yanlış, soyut idelerin varlığı, sadece insanlar arasındaki ilişkileri bozmakla
kalmaz aynı zamanda devletin ve toplumun oluşumunu sekteye uğratır, sakatlar.
Condillac’m doğru düşünmenin, doğru politik etkinliğin temeli ve egemenlerin
politik plan ve davranışlarında yanlışlıklar, eksiklikler olduğunu sürekli vurgulamış
oluşu anımsanırsa, Destutt de Tracy’nin söz konusu görüşleri daha bir anlam
kazanacaktır.
Destutt de Tracy’nin insan doğasının temel yeteneği olarak gördüğü duyuları,
bütün idelerin kaynak noktası olarak kavradığı söylenmişti. Duyular, düşünmeyle
aynı olan şeylerdir ve işlenilmekle, kullanılmakla gelişirler. Duyusallık, dolayımıyla
insanların çeşitli etkiler yaratabildiği, insansal bir özelliktir. Duyusallığın dolayımıyla
insanın duyu etkisi yapacağının bilincinde olması, refleksiondur. »Duyarlılık
(Empfınden) bizim için her şeydir. Bu bizim için varoluşla aynı şeydir. Çünkü bizim
varoluşumuz duyarlılıktan oluşur ve bizim algılarımız hiçbir zaman, olmanın ya da
varolmanın biçimlerinden başka bir şey değildir. Eğer insan bir şeyler duyumsuyorsa
bu, kendi oluşun duyumsanmasının bir biçiminden başka bir şey değildir.«132
Condillac, ruhun bir töz ve duyuların yardımıyla ortaya çıkan bir temel
olduğunu düşünür. Yine Condillac, bütün insan yeteneklerinin ve düşünmenin, şekli
başkalaşmış duyulardan başka bir şey olmadığını bildirir. Buna karşın Destutt de
Tracy,

duyarlığın

(sensibilité

probrement

dite)

beş

kavram

ekseninde

açıklanabileceğini düşünür. Bu beş kavram (yetenek), net bir tarzda birbirinden
ayrılmalıdır. Bu duyarlık biçimleri: Duyumsamak, anımsamak, usavurmak,
istemek

ve davranmak

şeklinde sıralanır. Bunlar, düşüncenin parçalarıdır.

»Düşünme yeteneği; anlaşılır ve özsel beş yeteneğin

bir araya

toplanıp,

birleşmesidir: Duyumsamak, anımsamak, usavurmak = tasım, istemek, davranmak.
Düşünmek bir dünyaya sahip olmaktır, düşünmek sürekli duyumsamaktır.«133

132 Destutt de Tracy, De la Logique. Almancaya aktaran; Hans Barth, age, sayfa 17.
133 Destutt de Tracy, Eléments d’idéologie. Almancaya aktaran; Hans Barth, age, sayfa 18.
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İnsanın bu beş yeteneği, daha başka parçalara ayrılamaz. Bunlar insanın temel
yeteneğini oluştururlar. Duyarlık (Empfinden) varolma ile aynı şeydir. Duyumsama
aynı zamanda insanın kendini duyumsamasıdır. Öyleyse »kendi olmak«, duyarlılığı
tanımaktır.
Destutt de Tracy, toplumu da bu biçimde çözümlemeyi denemektedir. İdenin
Universal redüksiyonunda yapılagelen toplumsal alana uygulanışında »ekonomik
idenin« çözümlemesi olarak: işbölümü, zenginlik (servet), değer, endüstri, mal
değişimi, toplumun büyümesi ele alınmaktadır. Bu kavramların çözümlenmesi, bir
nesnenin bir başka nesneyle olan bağının gösterilmesini güçlendirir. Tıpkı duyunun,
duyu nesnesine sahip olması gibi. »Toplumsal varoluş insanın doğal varoluşudur.«
Bu, duyusallık yeteneğine sahip olan ben’le, aynı yeteneğe sahip olan bir başka
ben'in bağlantılı olma zorunluluğudur. Toplum, dağılmaz bir alışveriş ilişkisidir.
Değişebilir olanın bir değiştirilişi... Bu alışverişte herkes kendi çıkarıyla buluşur. Ve
bu değişim güçlerin birlikte devinimini yaratır. Büyüme, aydınlanma, işbölümü...
Hans Barth, Destutt de Tracy’nin, ideleri kaynaklarına geri götürme
düşüncesinin, topluma uygulanmış halini »Duyarlığın Antropolojik Teorisi« diye
adlandırıyor. Yine Hans Barth, bu topluma uygulanmış teoride, »duyusallık«
kavramının sürekli genişlediğini, ve kaynağına yabancılaşmak zorunda kaldığını
vurguluyor.
Bu aşamada ideoloji tartışmasının vaz geçilmez isimlerinden biri olan M arx’i
devreye sokmak yerinde olacak. Marx, Destutt de Tracy’nin görüşlerinden, Theorien
über den Mehrwert adlı kitabında (Destutt de Tracy: Vulgäre Ansicht vom
Ursprung des Profits) söz etmektedir. Ancak burada M arx tarafından ele alınan,
Destutt de Tracy’nin genel olarak ideoloji öğretisi değildir. Marx, dikkatini Hans
B arth’ın
Teorisine«

kavramlaştırmasıyla
yani

Destutt de

söylemek

gerekirse,

»Duyarlılığın

Tracy’nin

toplumsal

alanda,

Antropolojik

ekonomik

idenin

çözümlenmesinde neler söylediğine çevirmiştir. M arx’m bu momentteki eleştirisi,
Hans B arth’ta olduğu gibi kimi durumlarda, Destutt de Tracy’nin sıraladığı
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işbölümü, değer vb. kavramların geri götürülemeyeceğiyle kalmıyor.
Marx, Destutt de Tracy’nin bu »kaynağa geri götürme« işleminde tamamen
yanlış sonuçlara vardığını vurguluyor. Bir örnek: Marx, Destutt de Tracy’nin,
Eléments d’Ideologie adlı kitabından aktarıyor: »Bunu da (kapitalist endüstri) bütün
servetin (Reichtum) kaynağını bulabilmek için, insan sürekli geri götürmelidir«.134
Destutt de Tracy’nin »geri götürm eskni adım adım izleyen Marx, yine O ’nun
yukarıda adı anılan kitabında vardığı sonucu aktarıyor: »Çalışma bütün zenginliklerin
kaynağıdır«135. Marx, bu yaklaşımın çocuksu ve çelişkili olduğunu söyleyerek
ekliyor: /Eğer çalışma (emek) bütün zenginliğin kaynağıysa, sermaye her zenginliğin
kaynağı olur. Marx, tekrar Destutt de Tracy’den aktarıyor: »Bizim yeteneklerimiz
biricik orijinal zenginliğimizdir, bizim emeğimiz bütün başka her şeyi üretir ve her
iyi yönlendirilmiş emek üreticidir«136. Ve sanayi kapitalistleri: »Herkesi besliyor,
kamusal zenginliği sadece onlar çoğaltıyorlar ve hazzın (Genuß) araçlarını
sağlıyorlar.«137
Bütün bu ifadeler yeteneklerimizin biricik orijinal zenginliğimiz olduğunu ve
ama emek gücünün zenginlik olmadığım gösterir. Yine emek, her şeyi üretmektedir
ve ama başkası için, kendi için değil. »İyi yönlendirilmiş emeğin« üretken olması da
kapitaliste kar sağlayan emeğin, »iyi yönlendirilmiş« olması anlamına gelmektedir.
Destutt de Tracy ve Marx ilişkisinde kısa bir anımsatma yerinde olacak gibi
görünmekte: Yukarıda Destutt de Tracy’nin »Toplumsal varoluş insanın doğal
varoluşudur« ifadesi aktarıldı. Marx aynı ifadeyi, bu tezin ilk bölümünde alıntıladığı
gibi kullanmakta, ancak Destutt de Tracy ile ilintilemektedir.

134 Destutt de Tracy, Eléments d’idéologie. Almancaya Aktaran; Karl Marx, MEW, Band 26.1,
sayfa 250.
135 Destutt de Tracy, age, sayfa 251.
136 Destutt de Tracy, age, sayfa 251.
137 Destutt de Tracy, age, sayfa 251.
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Sonuç olarak; Destutt de Tracy’ye göre ideoloji; fizik, matematik oranında
kesinliğe sahip olan felsefi bir bilimdir. Bu saptama, ideoloji kavramının, Destutt de
Tracy ile insanlığın düşünsel yaşamına girdiği ammsanırsa, ideolojinin ilk
belirlenimde bilim olma isteği-çabası önem kazanır. Destutt de Tracy ve ideologlar,
idelerin redüksiyonu dolayımıyla, bütün pratik ve ekonomik yaşamın temeli olacak
bir bilim yaratmayı amaçlamışlardır. Yine bu çözümleme; hem insanın bir
»vatandaş« olarak eğitiminin hem de devletin »adil« bir organizasyon olmasının
temeli olmayı amaçlamıştır. Ancak »gerçek« olan ideler; toplumsal düzenin
adaletiriin ve insanın mutluluğunun güvencesi olabilir görüşü temel motivlerden bir
olmuştur.

1.5. Napoléon Bonaparte (1769-1821)

Fransız Devrimi’yle başlayan Fransız Aydınlanması ile devam eden ve Napoléon
Bonaparte’ın iktidarı sarsılmaz bir şekilde ele geçirmesine dek devam eden süreç,
modern toplumun çözümlenmesi açısından önemli tutamakları içinde barındırır. Bu
süreçler; tarih sahnesine yeni çıkan bir sınıfın, iktidarı ve toplumun düşünsel
egemenliğini nasıl ve ne şekilde kendi tekelinde toplamayı başardığının gözleneceği
bir laboratuvar gibidir.
Marx; Fransa tarihinin söz konusu süreçleri ve sonrası üzerine çalışmaya
başladığında, belleğinde, Hegel’in bir değerlendirmesi canlanmaktadır. Hegel, tarihte
büyük olayların ve büyük kişilerin hemen hemen iki kez yinelendiğini söylemiştir.
Ve Marx ekler, »Hegel eklemeyi unutmuş: Birinci kez trajedi olarak ikinci kez
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komedi olarak,«138 Marx’in yaptığı gibi tarihte yinelenen »trajedi« ve »komedi«yi
birbirine

yakın

zamanlarda

değil

de

biraz

aralıkla

bulgulama

denenirse,

MachiavelH’nin Prensi’ne (II Prencise) karşın, Fransız Devrimi’nde proletaryanın
başına gelen »komedknin ta kendisidir. Gram sci’nin; Machiavelli tarafından
bilgisinin ve kullanılmasının reçetesi verilen politika silahının (sanatının), haydut için
olduğu kadar onurlu savaşçılar için de bir alet olduğunu yazması, yaşanılmış olan
»kom edknin, »komedi« olduğu olgusunu değiştirmeye yetmez. Yine aynı tarihsel
anın bir başka komedisi de içlerinde Destutt de Tracy’nin de olduğu aydınların
merkezî, Ulusal Enstitü ve ideologların başına gelenler olsa gerektir.
»Ulusal Enstitü« Fransız Aydınlanması’na denk gelen yıllarda merkezi öneme
sahiptir. Enstitü, »idelerin bilimi« anlayışını, rasyonel bir devlet ve bu devletin
eşitliği, özgürlüğü sağlaması amacı için bir temel olarak görmüştür. Napoléon, 17971803 tarihleri arasında Ulusal Enstitü’nün üyelerinden biri olmuştur. Ancak
Napoléon, politik yaşamda profesyonel bir politikacı olmayı öğrendiği oranda,
ideoloji taraftarlarından uzaklaşmanın gerekliliğini kavrar. Bu uzaklaşma, kendi
politik gücünü daha sağlam zeminlere taşıdığı bilinciyle yönlenmektedir. Napoléon,
kendi iktidarı için sağlam zeminlere yerleştikçe, Enstitü’nün taşıyıcılığını yaptığı
Aydmlanmacı düşüncelerin, yine kendi için tehlikeli olacağını görmektedir. Bu
Aydmlanmacı düşünce tutamakları ise, akılla yönlendirilmiş; ilkeleri özgürlük ve
eşitlik olan toplumsal düzen istek ve arayışıdır. Oysa kısa bir zaman dilimi önce
Napoléon, bu politik beklentilerin savunuculuğunu, ideologlarla birlikte Ulusal
Enstitü çatısı altında yapmıştır. İdeoloji, taraftarları cephesinde durum başlangıçlarda
farklıdır. Onlar, devrimin generali Napoléon’nu, kendi toplumsal felsefi düşlerinin

138
Karl Marx, Der achtzehnte Brumaire des Louis Bonaparte, Dietz Verlag, Berlin 1982, sayfa 19.
(Türkçe çeviri: Marks Seçme Yapıtlar Cilt I. Sol Yayınlan, sayfa 477.)

*Brumaire- Fransız Devrimi takviminde ikinci ayın adıdır. 18. Brumaire (9.Kasım 1799) Napoleon
Bonaparte’m diktasını oluşturmasını sağlayan hükümet darbesinin yapıldığı gün.
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gerçekleşmesinin güvencesi olarak görme eğilimindedirler. İdeologların bu düşten
uyanması için, Napoléon’un 18. Brumaire* ve ilk konsül seçimlerinde aldığı tavrı
görmeleri gerekmiştir. Napoléon’un despot bir otokrasi eğilimi taşıması, kuşkusuz bir
gün içinde şekillenmiş politik bir tutum olamaz. Real politika yapmakla övünen
Napoléon’un 18. Brumaire ile dışlaştırdığı diktacı eğilimi, yine Napoléon’un usunda
yıllar önce şekillenmiş olsa gerektir. Belki de Napoléon bir zaman sonra, ideologları
gerçeklikten uzak yaşamakla eleştirirken, ses tonundaki ironik tınıyı, ideologların
O ’nu tanımak için 18. Brumarie’i beklemek zorunda kalmış olmalarından almaktadır.
Yine kuşkusuz ki Napoléon’un söz konusu politik tutumu, O ’nun ideologlarla kesin
bir kopuşunu ifade eder.
Yine bu kopuşla birlikte Napoléon, öncelerde kendine yakın duyumsadığı,
Aydınlanma’nın din eleştirisiyle olan köprülerini de atmanın şansına sahip olmuştur.
Napoléon, iktidara yaklaştıkça ateizmden uzaklaşmış, ateizmden uzaklaştıkça da
iktidara

yaklaştığının,

Helvétiuslarin,

yerleştiğinin

Holbachların

teorik

bilincine
olarak

varmıştır.
dile

Bu

getirdikleri,

bilince

çıkarış;

dinin

iktidarı

sağlamlaştırıcı boyutunun, Napoléon tarafından pratik, deneysel kavranışıdır.
Napoléon’un temsil ettiği sınıf, egemenliğini iyiden iyiye varsaydığında, bu olguyu
bir yasayla ifade edecektir. Yeni Eğitim Yasası, inançsızlığı yasaklamaktadır. Eğitim
Yasası, kitlelerin sisteme katılmalarını sağlayan eski düşünce biçimlerini korumayı
ve önceki toplumsal biçime kitlelerin onayım vermiş olmasını sağlayan düşünce
sistemlerini, yeni toplumsal şekilleniş için kullanmayı amaçlamaktadır. Yeni Eğitim
Yasası; Aydınlanma düşünürlerinin, Ulusal Enstitü’nün bütün entelektüel beklenti ve
isteklerine verilmiş oldukça açık yanıt olmuştur.
Napoléon’un Ulusal Enstitü’den uzaklaşması ve bu kopuşla birlikte süren
tartışma, ideoloji kavramının yeni tanımlanışları ve yeni içeriklerle kullanılmasının
önemli oranda etki kaynağını oluşturur. Daha önce de ele alındığı gibi, ideoloji
kavramı ve ideologluk nitelemesi, hiçbir olumsuz çağrışıma sahip değildir. Ancak
Napoléon, yukarıda aktarılmaya çalışılan yeni yönelimleriyle birlikte, ideoloji
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kavramını ve ideolog olmayı başka içeriklerle kullanmaya başlar. Napoléon, ideoloji
savunucularını ideolog diye adlandırmakta, »idelerin bilimi« anlayışıyla oluşmuş
felsefi ekol için, bir felsefe ekolünün taşıması olası çağrışımların dışında, çağrışımlar
oluşturmayı denemektedir. Napoléon ideoloji kavramını, bilinçle ve oldukça açık
olumsuz bir içerik yüklemiyle kullanır. Artık ideoloji kavramı ve ideologluk her
türlü horlanmayla birlikte ihbarcılık nitelemesini de almıştır. Oysa Fransa’nın söz
konusu süreçleri hakkındaki tarihsel bilgi, bize sağlam bir muhbirlik düzeninin,
bizzat Napoléon Bonaparte’ın temsil ettiği sınıfın iktidarının ilerki yıllarında
kurulduğunu söylemektedir.
Yine ideoloji kavramı; bilinçle bütün gerçekliği kavramak yakalamak
istemesine karşın, gerçekliği çaresizlik içerisinde ıskalayan, kaçıran düşünürü
imlemektedir. Napoléon, ideolog kavramını bu şekilde tanımlamakla, bir yandan da
ne denli güçlü real politika yapabildiğini belgeliyor olsa gerektir. Napoléon’un bu
tanımlaması, Antikçağlardan beri oluşturulmuş, yığınların belleğine yer etmiş,
felsefecileri »alaya« alan tanımlamaya uygundur. Dolayısıyla yığınlarda etki
gösterecek söylem tarzı, zaten onların belleğinde varolan bir düşüncenin, bir
»büyük« adam tarafından ifade edilmesidir. Bu söylem, öte yandan yığınların
bilgililer karşısındaki ezikliğinin yarattığı kompleksi okşadığı için de ikinci bir defa
etkilidir.
İdeoloji kavramı artık, yanlış bilinç, yanlış kuram anlamında kullanılmaya
başlanmıştır. Yanlışlığın biricik ölçütü ise gerçeklik ilişkisini kaybetmiş olmaktır.
Napoléon için gerçeklik sonsuz bir öneme sahiptir. O ’nun, bütün argümanları
açısından çıkış noktası, gerçekliktir. Toplumsal şekilleniş-düzen; olumlanmış iktidarı,
egemenlik ilişkileri, hakkın dağılış biçimi; toplumsal eşit olmayışları ve özgürlüğün
eşitsiz oluşunu göstermekle birlikte bu, doğal olarak böyledir. Ve yine bu,
gerçekliğin olumlanmasını güçlendirir.
İdeologlar, bir yandan da din ve devlet düşmanlan olarak anılmaya
başlanmışlardır. Bununla da yetinilmemiş devletin emperyalist politikalarının
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yarattığı her tehlikeli sonuç, her yanlış onlara mal edilmiştir.
İdeoloji kavramını ihbarcılık ve olumsuz çağrışımlarla yükleme, sadece
ideologlara karşı sürdürülen tartışmanın tutamakları olmakla kalmaz. Aynı tutamaklar
zamanla, Aydınlanma Felsefesi’nin »ütopik« öğelerine karşı da kullanılır. Bu söz
konusu »ütopik« öğeler ise, bilime dayanılarak kurulmak istenen toplumsal politik
düzenin, akılcı şekillenişini öngörmektir. Akıl, özgürlük ve eşitliğe yönelmiştir.
Aydınlanma düşüncesi, vatandaşların özgürleşmesini polemik başlıklarından biri
yapmıştır. Ancak yeni süreçlerle birlikte Aydınlanmacı anlayışlar yanlışlık nitelemesi
almaktadır.
Napoléon’un Aydınlanma düşüncesine ve ideologlara karşı sürdürdüğü
polemik, realiteyi gerçekten kavramış olmak ve real politika yapıyor olma savlarına
sahiptir. Her toplumda varolan iktidar kavgası, tıpkı toplum içindeki usdışılık ve
duygusallıklar gibi ve de nasılsalar öyle kavranmalıdırlar. Ancak toplum içindeki
iktidar kavgası, usdışılık ve duygusallık (Emotion) olduğu gibi tanınırsa, bunun
sonuçunda politik bir tavır alış ve amaç olası olur. Aydınlanma düşüncesi ve
ideologlar gerçeklikten uzaktırlar ve bu oranda da ideolojiktirler.
Napoléon’un bütün bu polemiği ve ideoloji kavramını kullanış tarzı, 19.
Yüzyılda oldukça etkin bir biçimde sahneye çıkmaktadır. Artık ideoloji, yanlış bilinç
olarak tanımlanmaktadır.

2. 19 ve 20.Yüzyılda İdeoloji Anlayışı

19. Yüzyılda ideoloji tartışması, Karl Marx ve A. Comte isimleriyle birlikte iki ayrı
yönelim kazanır. Ancak Marx, günümüze dek süregelen tartışmanın kaynak ismi
durumundadır. Bundan dolayı kuşkusuz ideoloji tartışmasını O ’nun açtığı doğrultuda
izlemek yerinde olacaktır. Bu tartışmaya yoğun bir biçimde girmeden önce, iki
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noktaya dikkat çekmek gerekiyor: İlk olarak Marx, ideoloji tartışmasının kaynak
isimleri olan ve bu tezde de görüşleri aktarılan düşünürlerin istisnasız hepsini
oldukça iyi tanımaktadır. Napoleon sonrasının Fransa tarihini temele koyan bir kitaba
imza atmış ve Holbach, Helvetius, Destutt de Tracy’i eserlerinde çeşitli defalar
alıntılarla konuşturmuştur. Buna karşın Marx, ideoloji kavramından yalınkat söz et
tiğinde, Napoleon’un kavrama verdiği içerikle iş görmektedir. Yukarıda vurgulandığı
gibi ideoloji kavramının yaratıcısı olan Destutt de Tracy, M arx’m bilgi sınırları için
dedir. Bu tez araştırması sürecinde baş vurulan bütün yapıtlarında Marx, Destutt’un
ideoloji;kavramlaştırmasına ve kavrama verdiği içeriğe karşı tam bir aldırışsızlık
içindedir. Bunun nedeni olarak şu düşünülebilir: Marx, yukarıda anılan ve ideoloji
konusunda görüşleri aktarılan düşünürleri bir başka soruyla ele almış, işlemiştir. On
larla olan ilişkisi, ekonomi politiğin sorularıyla ve bu soruların yarattığı bakış
açısıyla kurulmuştur. Salt ideoloji başlığıyla yönlenmiş bir çalışmanın ise felsefe
tarihine bakışı ve felsefe tarihinde oluşturduğu bağlar, hiç kuşkusuz başka olmak zo
rundadır. Bu anlamda tezin bu bölümünde M arx’in kendisi, tıpkı diğer düşünürlerde
yapıldığı gibi ideoloji sorunsalına getirdiği bakış açısıyla ele alınacak.
Vurgulanması gereken bir başka nokta ise, M arx’in ideoloji anlayışı sorgu
lanırken bir güçlükle karşılaşılıyor olunması. Bu güçlük, O ’nun insan anlayışını
sorgularken karşılaşılan güçlükten başka bir şey değil. Marx, tıpkı insan başlığında
olduğu gibi ideoloji konusunda da özel bir çalışma yapmamıştır. Bu ise düşünürün
birçok eserinin ideoloji sorunsalına yaklaşımını sorgulayan bir gözle okunmasını
gerekli kılmaktadır. Yine böylesine yönlendirilmiş bir araştırma M arx’in, yer yer
ideoloji kavramına farklı içerikler yüklediği gerçeğiyle karşılaşmakla, bir güçlük
daha yaşamaktadır. Ancak M arx’in kavrama yer yer farklı, anlam-içerik yüklemiş ol
masından çıkarılacak sonuç, »... M arx ve Engels ideoloji kavramını değişik
durumlarda değişik anlamda kullanmışlardır ve sonraki kuşaklarda süregelen
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ideoloji yorumunun farklılıklar göstermesi bundandır ,«139 şeklinde olmamalıdır.
Bu tezdeki düşünme tarzıyla, söz konusu yorum farklılıklarının kaynağı daha
derinlerde aranmalıdır: Marx, hemen hemen bütün ilgisini içinde yaşadığı toplumsal
biçimlenmenin köklü bir bilimsel analizini yapmaya vermiştir. Bu yönelimin ilk
buluşacağı an (moment), kuşkusuz ekonomik ilişki ve şekillenişlerin çözümlenme
sidir. Bu da araştırmacı dikkat ve ilginin bir ana (momente) odaklaştığını gösterir.
Bu anlamda Marx, ideoloji ve ideolojik mekanizmaların ciddi bir araştırmasını
yapmamıştır. Söyledikleri de bir tartışmaya düşülmüş başlıklar özelliğinden uzak
değildii! ve böyle olmakla birlikte yine de derli toplu bir - M arx’m ideoloji anlayışı ortaya koymaya yeterlidir. Yine böyle olduğu için, kimi kitaplarında ideolojiye farklı
anlamlar yüklemesi, Marx’in ideolojiyi tanımlayışını pek etkilemez. Ve yine O ’nun
ideoloji anlayışını eleştirmenin önünde yumuşatıcı bir görev yüklenemez.

2.1, Kar! Marx (1818-1883)

M arx’m Ekonomi Politiğin Eleştirilmesine Katkı adlı Kitabının önsözü, ideoloji
tartışmasıyla ünlenmiştir. Söz konusu önsözü Marx, cehennemin olduğu kadar
bilimin eşiğinde de içinde bulunulması gereken bir tavır alışı önererek noktalıyor:

Qui si convienlasciare ogni saspelto
Ogni vilta convien ehe qui morta
(Atın burada kuşkulan içinizden
Burada korkular silinip gitsin sizden.)
[Dante]

139
Eckhard Volker, Ideologische Mächte und ideologische Formen bei Marx und Engels,
Theorien über Ideologie’den, Argument Verlag, Berlin 1986, sayfa 7.
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M arx’in Dante’den aktardığı bu dizeler, O ’nun ideoloji anlayışını sorgularken de
rehber olmalıdır. Bu yaklaşım günümüzde, çok daha gereklidir.
Marx, bir toplumsal biçimlenmenin düşünsel görünümünü ele alırken oldukça
belirgin, karakteristik bir yönteme sahiptir. O ’na göre ideler, sanat, hukuk, din vb.
bir başka ve kuşatıcı anlatımıyla ideoloji, sürekli bir şekilde ekonomik kategorilerle
birlikte ele alınmalıdır. Kuşkusuz bu ekonomik kategoriler, çözümlenmesi yapılmak
istenen

ideye

denk

gelecek

kategoriler

olmalı

ve

toplumsal

gerçekliğiyle

düşünülmelidir. Bu yaklaşım, Marx öncesi felsefenin idelere ilişkin iki sorusuna
köklü ve farklı iki yanıtın verilmesini sağlar. Anımsanacağı üzere bu tez çalışmasının
İdeoloji Kavramının Tarihsel Arka Planları başlıklı bölümünde de işaret edildiği
gibi, idelerin kaynağı ve yayılışı felsefe tarihinde sorgulama sınırlarına alınmıştır.
Ancak bu sorgumalamn ürettiği yanıtlar, vülger nitelemesinin ötesine geçecek denli
gelişmemiştir. Biraz cesur bir söyleme izin verilirse; idelerin kaynağına, yine ideler
yerleştirilmiştir. Böylesine bir tavır ise kaynağa konulan idenin, kaynağının ne ol
duğunu yanıtlamaz. »İnsan usunun bir dışbükey ayna gibi üzerine düşen görüntüleri
çarpıttığını, deforme ettiğini« söylemekse önemli bir açmaza sahiptir. Bu yaklaşım
bize; »çarpıtılan, deforme edilen görüntülerin« daha sağlam bir anlatımla, gerçe
kliğin aslında ne olduğunu söylemez. İşte tam da bu noktada M arx’in bu gerçekliğin
olabildikçe eksiksiz bir anlatımını vermeyi denediğini görmek gerekmektedir. Marx
idelerin kaynağı olarak, insanların somut üretim ilişkilerini görmektedir. Bu
yaklaşım, Marx’in çağını damgalayan felsefi, düşünsel boyut göz önüne getirilirse,
yine aynı çağın felsefe ve düşüncesinden köklü bir kopuşu gösterir. Kuşkusuz bu
anlatım, M arx’tan önce söz konusu yaklaşımın olmadığını imlemez. Hans Joachim
Lieber, M arx’in kuramında merkezi bir önem taşıyan yapı ve üstyapılar anlayışının;
(ki bu, insansal düşüncenin içeriksel olarak, toplumsal maddi ilişkilerden kay
naklandığının savunulmasını da onaylamaktır) Fröhlich tarafından öne sürüldüğünü
belirtir. Lieber, »Bu, Marx tan çok önceleri, Almanya’da bilinirdi ve ilk defa
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Fröhlich

tarafından

dile

getirildi«140 anımsatmasını

yapmış

ve

eklemiştir:

» Fröhlich, dinin ve metafiziğin Aydınlanmacı eleştirisinin, mülkiyet ilişkilerinin
değiştirilmesiyle tutarlı bir sonuca vardırılabileceğini ve vardırılması gerektiğini
önerirken, bu yaklaşımıyla belirgin bir şekilde M arx’m ideoloji anlayışına çağrışım
yapan vurgulamada bulunuyor.«141 Lieber’in bu anımsatmasının yanı sıra, ilk
adımda İbn Haldun’un benzer anlayışlara sahip olduğunu görmek hiç de zor

140 H.-J. Lieber, Ideologie, UTB Schöningh, München/Wien/Zürich 1985, sayfa 37.

* Darwin benzetmesini özellikle seçiyorum: Darwin, bir teoriye damgasını vurmuş
ama O ’nun ortaya koyduğu teori geliştirilerek yine O ’nu çok çok aşmıştır.
141 H.-J. Lieber, age, sayfa 37.
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değildir. Ancak M arx’m sorunsalı ortaya koyuş biçimiyle, bu sorunsalı daha önce
ortaya koymuş olanlar arasındaki fark : İbrahim Hakkı’mn Müteferrika’sında
savunduğu evrim anlayışıyla, Darwin’in Türlerin Kökeni’nde* ortaya koyduğu
evrim anlayışının karşılaştırılması gibidir.
M arx’in toplumsal biçimlenmenin altyapısına verdiği önemde, altı çizilmesi
gereken bir başka boyut; Marx öncesi felsefenin genel doğrultu olarak, belirleyici
yönelim olarak, tinsel alanda devinmesi ve dünyayı bu andan (momentten) açıklamak
istemesidir. Bu, felsefi düşüncenin üzerine öylesine bir ağırlıkla yerleşmiştir ki söz
konusu/bu yaklaşımın ciddi, sarsıcı bir eleştirisine soyunanlar, bütün güçleriyle
vurguyu somut, maddi insansal ilişkilerde tutmak zorunda kalmışlardır. M arx’in,
Hegel diyalektiğinin başaşağı olduğunu ve kendinin

bunu ayakları üzerine

oturttuğunu söylemesi, bu çabanın dile getirilişi olarak kavranmalıdır.
Ancak Marx, değeneği; somut, maddi insansal ilişkilere bükerken, kırmasa da
çatlatmıştır. Kuşkusuz bu, M arx’in kendinden önceki felsefeyle sürdürdüğü
tartışmanın sertliğiyle açıklanmak istenebilir. M arx’m genel düşünme yönelimi göz
önüne alındığında bu çatlak, M arx’a karşı sürdürülecek polemiğin sarsıcı temellere
oturduğunun kanıtı olamaz. Ama Marxçı yönteme karşın, yine M arx’ta bir çatlak
olarak kalır.
Yukarda M arx’in görüşlerindeki gedik »çatlak« benzetmesiyle anlatılmaya
çalışıldı. Söz konusu bu gedik, hemen M arx’in ölümünden sonra dikkatlerin üzerinde
yoğunlaştığı bir nokta olagelmiştir. M arx’in vurguyu ekonomik altyapıda tutması ve
üstyapının öneminin silikleşmesi doğrultusunda geliştirilen ilk ciddi eleştiri Leipzigli
bir felsefeci olan Paul B a rth ’dan geliyor. F ran z M ehring, Marxçı felsefenin genç
savunucularından biri olarak, Barth’la sert bir polemik başlatıyor. Mehring’in sorunu
detaylı kavrayamaması, bir zaman sonra Engels’in tartışmaya girmesine neden
olmaktadır. Önceleri, M arx’la birlikte geliştirdiği görüşleri »saldırı« karşısında
savunmak zorunda duyumsayan Engels, kısa bir süre sonra tavrını değiştirir.
Engels’in son mektuplarında ideoloji sorunsalı sıklıkla dile gelen bir başlık oluşturur.
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Doğal ki Engels’in ilerlemiş yaşıyla ve birkaç mektubta anlatılan görüşlerle ideoloji
sorunsalını çözmesi beklenemezdi. Ancak önemli olan Engels’in sorunu nasıl
algıladığını ortaya koymuş olmasıdır. Sadece bir iki örnekle bunu sergilemek verimli
olacaktır. »Temel olarak bir nokta M arx’in ve benim çalışmalarımda gerektiği gibi
vurgulanmadı. Bu durumdan hepimiz eşit oranda sorumluyuz. Zorunda olduğumuz
için ekonomik temelden kaynaklanan politik, hukuksal ve diğer ideolojik düşüncelere
ve bunlardan doğan eylemlere yeterli olan vurguyu bir yana bırakarak işe başladık.
Böyle yapmakla da biçimi içeriğe kurban ettik.«142 Engels, aynı sorunu bir başka
mektubiında ise şöyle dile getirir: »Marx ve ben, genç yazarların sıklıkla ekonomik
boyutu olduğundan fazla abartmasının sorumluluğunu paylaşıyoruz. Biz, ekonomik
boyutun önemini yadsıyan karşıtlarımızın tersine, vurguyu onun üzerinde tutmak
zorunda kaldık.«143
M arx’in ideoloji başlığında getirdiği diğer yanıtsa; ideolojinin yayılmasına
ilişkindir: Ancak bu anlayış da ayrıl tılandırılmamış, ancak sorunu O ’nun ortaya
koyuş biçiminden başlayarak ele almak isteyen düşünürler için verimli tartışmaların
başlıklarını oluşturmuştur. Marx sonrası felsefede, bu tezin ilerki sayfalarında
görüleceği gibi, bu iki odak noktası, tartışmaların düğümlendiği, farklı yanıtların
üretildiği kaynaklar olmuştur. Diğer bir boyutsa, bu tezin söz konusu tartışmayı nok
talanmış kabul etmediğidir.
Sorun ortaya iki soruyla konulup, ayrıntılı bir tartışmaya girilmelidir.
1.İdeolojinin yaratıcı kökleri nere(ler)dedir?
2.İdeoloji toplumsal biçimlenmede hangi mekanizmaları kullanarak yayılır?
M arx’in ideoloji anlayışını, bu şekilde dile getirilen sorularla daha yakından, ayrıntılı
bir biçimde ele almak gerekmektedir. Aynı sorular, M arx sonrasında ideoloji

142 Marx/Engels, AGW Band VI, Engels an Franz Mehring in Berlin, Diel/ Verlag, Berlin 1988,
sayfa 596.
143 Marx/Engels, age, Engels an Joseph Bloch in Königsberg, sayfa 557.
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tartışmasının ele alınışında da iş başında olacaktır. Bir kez bu yayılıp, belirli bir
netleşme anına (momentine) varıldıktan sonra ise, bir üçüncü soru gündeme
alınacaktır. Üçüncü soru: (Geçicilik koşuluyla) »İdeoloji varlığıyla somut bireyler
üzerinde nasıl bir etki yaratmaktadır?« şeklinde dile getirilebilir. Bu soru, tezin
üçüncü ve son bölümünde ayrıntılı olarak ele alınacaktır.
Bütün bunlarden sonra, yukarıda dile getirilen ilk iki sorunun yönlendiriminde, M arx’in ideoloji anlayışı sorgulanabilir. Yine yukarıda M arx’in ideleri sürekli
olarak ekonomik kategorilerle ilişki içinde ele aldığı vurgulandı. Bu tez çalışmasının
ilk bölümünde M arx’in »yabancılaşma« anlayışı tartışılmaya denendi. Marx için ya
bancılaşmanın iki görünümü söz konusudur. Bunlardan ilki »gerçek yaşamdaki« ya
bancılaşma diye adlandırılan, ekonomik yabancılaşmadır. Öteki ise, düşünsel alanda
yani dinde, devletle, hukukta, ahlakta vb. yaşanan yabancılaşmadır. Böylece Marx,
insanın dindeki, devletteki, hukuktaki, ahlaktaki varoluşunu, yabancılaşmış bir
varoluş

olarak görmektedir.

Marx, Hegel ve Feuerbach’m analyışına göre

»Politikada, hukukta, vb. yabancılaşmış bir yaşam sürdürdüğünü anlayan insan, bu
yabancılaşmış yaşamda, gerçek insanca yaşamını sürdürmektedir«144 demektedir.
Bu yaklaşım ise, devlete karşı Hegel’in tam bir ödün veriş içinde olduğunu dile
getirir. Ve yine Hegelci bu anlayış, »Dini, insanın yabancılaşmış kendi bilincinde

oluşu olarak görüyorsam, o zama dinde din olarak bildiğim benim kendi bilincimde
oluşum değil, yabancılaşmış bilinçliliğimin (abç) orada pekiştirilmesidir.«145
Dinde, daha genel anlatımıyla ideolojik alanda yaşanan, karşılaşılan bilinçlilik
yabancılaşmış bir bilinçliliktir. Kuşkusuz M arx’a göre

insan

yabancılaşmış

bilinçlilikten ya da bilinç alanındaki yabancılaşmadan da özgürleşmelidir. Ama
düşünsel alandaki yabancılaşma, insanın iç yaşamında olagelen bir yabancılaşmadır.

144Karl Marx, Ökonomisch-philosophische Manuskripte aus dem Jahre 1844, sayfa 581-582.
(Türkçe çeviri; 1844 Felsefe Yazılan, sayfa 164.)
145 Karl Marx, age, sayfa 581-582. (Türkçe çeviri; sayfa 164.)

100

Oysa

ekonomik

yabancılaşma

gerçek

yaşama

damgasını

vurmaktadır

ve

yabancılaşmanın bu görünümünün aşılması, yine yabancılaşmanın iki görünümünü
birden kapsamaktadır. Bu neden böyledir? »Din, aile, devlet, hukuk, bilim, sanat vb.
sadece tikel üretim biçimleridir (abç) ve genel yasaya uyarlar«146 ve özel
mülkiyetin aşılması, »insanın dinden, aileden, devletten vb. kendi insansal, yani to
plum sal varoluş biçimine dönmesi demektir.«141
Bu anlayışta vurguyu üstyapı uğraklarının »tikel üretim biçimleri« olarak ele
alınmasında tutmak gerekmektedir. Yine ilerleyen sayfalarda Marx, yaşanılan
gündeki bilincin gerçek yaşamdan bir soyutlama olduğunu ve yaşamla uzlaşmaz bir
karşıtlığa girdiğini dile getirip ekliyor: » Benim genel bilincim... toplumsal yapı olan
şeyin kurumsal biçimidir yalnızca.«14* Bu tümceler, M arx’in »erken yazıları«ndan
biri olarak adlandırılan 1844 E lyazm aları’ndan aktarıldı. Görünen odur ki bu
yorumlayış, üstyapılar ya da özgül kavramıyla ideoloji anlayışının, çekirdeğini
oluşturmaktadır. Çünkü Marx, aynı anlayışı daha sonraki yapıtlarında geliştirerek
savunmayı sürdürmektedir.
Marx, toplumsal biçimlenmeyi ve toplumsal biçimlenmelerin tarihsel süreçte
aldığı şekillenişleri ayrıntılı olarak inceler. Bu araştırmalarla varılan sonuçlardan
birisi de; insanların belirli bir üretici etkinlikte bulunurken, eşzamanlı olarak
toplumsal-siyasal ilişkilere girdiğidir. »Toplumsal yapı ve devlet aralıksız olarak,
belirli bireylerin yaşam sürecinden doğar.«149 Ama bu gelişme, bireylerin öznel ta
sarımlarından, ya da herhangi bir tasarımdan değil, maddi olarak üretkenlik içinde
bulunan, belirli maddi temeller, koşullar ve sınırlılıklar içinde devinen bireylerin

146 Karl Marx, age, sayfa 537. (Türkçe çeviri; sayfa 104.)
147 Karl Marx, age, sayfa 537. (Türkçe çeviri; sayfa 104.)
148

Karl Marx, age, sayfa 538. (Türkçe çeviri; sayfa 106.)

149 Karl Marx, AGW Band 1, (Die deutsche Ideologie) sayfa 211. (Türkçe çeviri; Marks-Engels
Seçme Yapıtlar I, Alman İdeolojisi, sayfa 25.)
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yaşam süreçleri sonucunda gündeme gelir. Sorunu böyle dile getirmek aynı zamanda,
söz konusu tarihsel gelişmenin, insanların istencinden özgür olduğunu vurgulamaktır.
Bireylerin tasarımları: Ya aynı bireylerin doğayla olan ilişkilerinin, ya bireyler
arasındaki ilişkilerin ya da bireyin kendisine ilişkin tasarımıdır. »Şurası besbellidir
ki bütün bu durumların hepsinde bu tasarımlar, onların ilişkilerinin, gerçek eylem
lerinin, üretimlerinin, alışverişlerinin, siyasal ve toplumsal (organizasyonlarının)
davranışlarının - gerçek ya da düşsel - bilinçli anlatımlarıdır.«150 Marx, bu şekilde
formüle ettiği anlayışın dışında önerilecek bir varsayımın, ancak bireylerin, tininin
dışında bağımsız, özel bir tininin varlığım kabul etmekle olası olduğunu vurgular.
Yukarıdaki alıntıya dayanarak M arx’in ideolojiyi, (insansal yargıların ideolojik ol
duğunu da düşünerek, yargı belirlenimini ideoloji diye çevirmek olasıysa) bilinçli
anlatımlar olarak ele aldığını görüyoruz. Yargı, (ideoloji) gerçek de düşsel de olsa
bir bilinçlilik vardır.
Eğer yargılar; insanlararası ilişkilerin, üretimlerin, eylemlerin, siyasaltoplumsal davranışların gerçek olan anlatımları ise, yani düşsel değillerse burada
sorun da ortadan kalkar. Ancak yargıların kurgu ürünü de olabildiğini gördüğümüz
yerde, yeni bir soru varlık alanı kazanır: İnsanlar, neden ve nasıl gerçek yaşam
koşullarının ürünü olan yargılarını, düşsel bir biçimde oluşturmaktadırlar? Marx, bu
soruya birbirini tamamlayan iki şekilde yanıt veriyor: »Eğer bu bireylerin gerçek
yaşam koşullarının bilinçli anlatımı düş ürünü ise, eğer onlar tasarımlarında gerçeği

başaşağı ediyorlarsa, bu olay da onların sınırlı eylem biçimlerinin ve bundan
doğan daracık toplumsal ilişkilerinin sonucudur (abç).« 151
Sorunun bu şekilde yanıtlanmasının kuşatıcı, tüketici olduğunu söylemek pek
olası değil. İnsanların yargılarında (ideolojide) »gerçeği başaşağı« görmelerini, yine
aynı insanların sınırlı, dar, ufuktan yoksun toplumsal ilişkileriyle açıklamak, yeni

150 Karl Marx, age, sayfa 211. (Türkçe çeviri; sayfa 25.)
151 Karl Marx, age, sayfa 211. (Türkçe çeviri; sayfa 25.)
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sorular yaratmaktadır. Bu dar, sınırlı toplumsal ilişkileri aşabilmenin sınırı nerede
başlamaktadır? Nasıl bir toplumsal varoluş, insanın sınırlı ve dar diye nitelenen
toplumsal varoluşunun dışına çıkmayı sağlamaktadır? Bu sınırlı, dar toplumsal
ilişkilerin dışına çıktığını düşündüğümüz insanlarda, ideolojinin incelmiş biçimleri
yok mu?
M arx’in yukarıda dile getirilen soruya verdiği ikinci yanıt, bir başka soruyu
yanıtlamasını izlemektedir. Marx, klasik Alman felsefesinin bilincin nasıl oluştuğuna
ilişkin görüşleriyle bir polemik sürdürmektedir. Alman felsefesi, bu olguyu ele
alırken tam ters bir noktadan işe başlamıştır. Alman felsefesi »gökten yeryüzüne«
inmiştir. Oysa M arx’a göre: » Fikirlerin, tasarımların ve bilincin üretimi, ilkin
doğrudan ve dolaylı bir şekilde insanların maddi etkinliğine ve maddi alışverişine
bağlıdır. Ve gerçek yaşamın dilidir. İnsanların tasarımları, düşüncesi ve zihinsel
ilişkisi, burada onların maddi davranışlarının dolaysız anlatımı olarak kendini göste
rir.«152 Halkın siyasal dili için söz konusu olan, yasaların, ahlakın, dinin dile getiri
lişi aynı zamanda, düşünsel üretimler için de geçerli görülmektedir. O ’na göre
»Kendi tasarımlarının, kendi fikirlerinin vb. üreticileri insanlardır.«153 Ama yine
Marx "a göre, kendi fikirlerini ve tasarımlarını üreten bu insanlar, kendi etkin üretici
güçlerinin ve bu üretici güçlerine denk düşen ilişkilerin, (alabileceği en geniş biçim
leri de içerilmek koşuluyla) belirli bir gelişme düzeyiyle koşullandırılmış insanlardır.
Böylece Marx için, bilinç hiçbir zaman bilinçli varlıktan başka bir şey olamaz ve
yine insanların varlığı onların gerçek yaşam süreçleridir.
Alman felsefesi (bunu temel olarak Hegel diye okumak olasıdır) somut insandan,
ayaklan üzerinde bu dünyada devinen insandan yola çıkmamıştır. Somut insana
varmak için Marx; insanlann nasıl kavrandığından, nasıl düşünüldüğünden nasıl
imgelendiğinden hareket etmediğini dile getirmektedir. »H ayır; gerçek edimleri

152 Karl Marx, age, sayfa 212. (Türkçe çeviri; sayfa 25.)
15^

Karl Marx, age, sayfa 212. (Türkçe çeviri; sayfa 25.)

103

içindeki insandan hareket edilir; bu yaşamsal sürecin ideolojik yansı ve yankılarının
gelişmesi de insanların bu gerçek yaşam süreçlerinden hareketle ortaya konabilir. Ve
hatta insan beyninin olağan üstü düşleri bile deneysel olarak saptanabilen ve maddi
temellere dayanan, insanların maddi yaşamlarının sürecinden zorunlu olarak doğan
yüceltmelerdir.«154
Marx, yukarıda aktarılan sözlerini, yıllar sonra kaleme aldığı ve hemen Das
Kapital’in önünde duran Ekonomi Politiğin Eleştirilmesine Katkı adlı kitabında daha
netleşmiş bir şekilde tekrar dile getirmektedir. Söz konusu yaklaşım, M arxçı ideoloji
öğretisi/için temel doğrultuyu oluşturmaktadır. »Zihinde düşünülmüş bir bütünsellik
olarak görünen bütünün kendisi, düşünen beynin; (yani) dünyayı sanatın, dinin
pratik zihnin kavrayış biçiminden farklı olarak sadece bir tek biçimde kavrayabilen
beynin ürünüdür.«155 M arx’m düşünceyi böylesine köktenci bir şekilde insanda temellendirmesinin, toplumsal alana bir yansıması olacağı açıktır. Toplumsal yaşamda
anlam kazanan karmaşık ideoloji uğrakları için de Marx, çıkış noktası olarak, sağlam
maddi dayanakların varlığını göstermektedir. »D evlet şekilleri gibi hukuk ilişkileri
de ne kendi kendileriyle ne de insan zihninin sözüm ona gerçek evrimiyle
açıklanabilir. Tam tersine bunların kökleri, Hegel’in 18. Yüzyıl İngiliz ve Fransız
düşünürlerine uyarak >Sivil toplum<* (bürgerliche Gesellschaft) dediği maddi yaşam
şar Harındandır. Sivil toplumun anatomisi de ekonomi politikte aranmalıdır.«156
Marx, oluşturduğu bu bakış açısıyla; ahlakın, dinin ve metafiziğin bir başka
anlatımla tüm ideolojik yaklaşımların ve ideolojik bilinç şekillenişlerinin özerkliğini
kaybedeceğini

vurgulamaktadır.

»Bunların

(ideolojinin

abç)

tarihi

yoktur,

gelişmeleri yoktur; tersine maddi üretimlerini, maddi ilişkilerini geliştirerek, kendile

154 Karl Marx, age, sayfa 212. (Türkçe çeviri; sayfa 26.)
155 Karl Marx, AGW Band II, Zur Kritik der politischen Ökonomie, Dietz Verlag, Berlin 1987,
sayfa 487. (Türkçe çeviri; Ekonomi Politiğin Eleştirilmesine Katkı, sayfa 213.)
156 Karl Marx, age, sayfa 502. (Türkçe çeviri; sayfa 2.)
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rine özgü olan bu gerçek ile birlikte hem düşüncelerini hem de düşüncelerinin
ürünlerini değişikliğe uğratan insanların kendileridir. Yaşamı belirleyen bilinç
değildir ama bilinci belirleyen yaşamdır.«151 Bu düşünceler ilerki sayfalarda ele
alınacak olan, Louis A lthusser’in ideoloji anlayışında bir köşe taşı oluşturmaktadır.
Yine Marx yukarıdaki sözlerini, Ekonomi Politiğin Eleştirilmesine Katkı adlı
kitabının önsözünde geliştirerek yinelemektedir. »Yaşamlarının sosyal üretiminde
insanlar istençlerine bağlı olmayan belirli zorunlu ilişkilere girerler, maddi üretim.
güçlerinin belirli bir gelişme derecesine denk düşen üretim ilişkileri kurarlar. Bu
üretim ,ilişkilerinin tümü, toplumun ekonomik yapısını, üzerine hukuki ve siyasi
üstyapının yükseldiği ve kendisine belirli sosyal bilinç şekillerinin denk geldiği somut
temeli oluştururlar. Maddi yaşamın üretim tarzı genellikle (abç) sosyal, siyasal,
düşünsel yaşam sürecini belirler, koşullandırır,«158
Yine Marx, aynı yaklaşımın güçlendirici bir anlatımı olarak, »Ekonomik
temelde meydana gelen değişme az ya da çok hızlı bir şekilde bütün muazzam
üstyapıyı sarsıntıya uğratır«159 saptamasını yapıyor. Bu saptama, bir üstyapı
kurumu olan hukuk sistemi düşünüldükte tartışmasız bir haklılık taşır. Aynı şekilde
altyapının alt üst oluşu, o toplumdaki sanatsal şekillenişleri de yeniden belirler.
Sanata yeni konular ve yeni yönelimler kazandırır. Bu yeni yönelimlerin, her zaman
»olumlu« olması gerekmez, aksine kimi zaman sanata vurulmuş darbeler olarak
adlandırılmaları da olasıdır. Ancak bunlarla birlikte altyapı değişikliğinin, üstyapıyı
bambaşka bir hale getirdiğini söylemek olası değildir. Yeni toplumsal biçimlenmenin
üstyapısı, eski toplumsal biçimlenmenin ideolojik dünyasının pek çok öğesini içinde
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Karl Marx, AGW Band I, (Die deutsche Ideologie) sayfa 213. (Türkçe çeviri; sayfa 26.)
* Karl Marx >sivil toplunu kavramını Hegelci anlamıyla kullanmaktadır. O ’na göre >sivil toplum<
ekonomik ilişkilerin, maddi yaşam tarzının ismidir. Başka bir ifade ile toplumsal >altyapı< sivil
toplumdur. Bu ifade Gramsci’de tam aksine >üstyapı<yı imlemektedir.
158

Karl Marx, Zur Kritik der politischen Ökonomie, sayfa 503. (Türkçe çeviri; sayfa 3.)

159 Karl Marx, Zur Kritik der politischen Ökonomie, sayfa 503. (Türkçe çeviri; sayfa 3.)
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taşır. Marx, ideoloji üzerine yazarken vurguyu bu doğrultuda yapmasa da genel
felsefi yaklaşımı bu düşünceyle uyumludur.
Marx, yukarıda alıntılanan bu belirlemesini, Alman İdeolojisi adlı kitabındaki
yaklaşımını yineleyerek noktalar. Bir kez daha »bilinci belirleyen«in yaşam olduğu
vurgulanmaktadır. Yine aynı alıntı, Marx sonrası ideoloji tartışmasında da sıklıkla
gündeme gelmektedir. Bu alıntıya dayanılarak Marx’in toplumsal üstyapıyı,
altyapının bir basit yansıması olarak gördüğü savlanmaktadır. Bu eleştiriler ilerki
sayfalarda ele alınacaktır; ancak, M arx’in bu sözlerinin bir doğruya işaret etmekle
birlikte^ geliştirilme gereksemesiyle karşı karşıya bulunduğunu belirtmek gerekir.
Hans-Joachim Lieber M arx’in aynı anlatımını alıntılamakta ve M arx’ta,
»İdeoloji, yanlış toplumsal bilinç olarak, gerçek yapıları çarpıtan, onların karşısında,
kör olan bir toplumsal bilinçtir«16° sonucu çıkarmaktadır. Lieber, M arx’tan yaptığı
sadece bu alıntıyla, yine M arx’in ideolojiyi, »gerekli yanlış toplumsal bilinç« diye
düşündüğünü bildirmektedir. Lieber’in dahiane

bir öngörgüye sahip olduğu

söylenebilir. Ama bunu söylemek için bir nedene sahip değiliz. Çünkü Lieber,
M arx’in

ideoloji

anlayışının

bir

yorumunun

belleğinde

kalan

biçimiyle

konuşmaktadır.
M arx’in

ideoloji

anlayışının

önemli

tutamaklarından

birisi,

Alman

İdeolojisi’nde dile gelmektedir. Marx, »Eğer bütün ideolojilerde insanlar ve onların
ilişkileri, tıpkı bir camera obscura imişçesine baş aşağı görünüyorsa, bu olgu da
tıpkı nesnelerin gözün ağtabakası üzerindeki tersliğinin onun doğrudan fiziksel
yaşam sürecinden ileri gelmesi gibi, onların tarihsel yaşam süreçlerinden ileri
gelir,«161 saptamasını yapıyor. Bacon’ın insan usunu, üzerine düşen görüntüleri
deforme eden bir aynaya benzetmesi anımsanırsa, M arx’in yukarıda aktarılan
sözleriyle yine Bacon arasında bağlantılar oluşturulabilir. M arx’in bu dile getirimi

160 Hans-Joachim Lieber, Ideologie, UTB Schöningh, München/Wien/Zürich 1985, sayfa 37.
161 Karl Marx, AGW Band I, (Die deutsche Ideologie) sayfa 212. (Türkçe çeviri; sayfa 26.)
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ideolojinin, gerçekliğin bir çarpıtılması olduğunu net bir tarzda vurgulamaktadır.
Yine olgunun bu şekilde ele alınmasını; insanların yaşam süreçleriyle, onların
tarihiyle bağlantılamak; »ideolojinin kendisi de zaten tarihin görünümlerinden
biridir«162 anlayışının tutarlı sonucudur.

2.1.1. E gem en İdeoloji
t

Ele alınabilecek her toplumsal biçimlenme, içinde farklı düşüncelerin bulunduğu bir
özellik sergiler. Her toplumsal biçimlenme, bir ideler karmaşasıdır. Bu idelerden bir
kısmı; »marjinal« olma, bir kısmı »tehlikeli« olma, bir kısmı »sapıkça« olma ve
kısmı da egemen olma nitelenmesine sahiptir. Dikkat edilirse egemen ideler, diğer
idelerin nitelenmesinin ölçüsü olmaktadır. Bir idenin »marjinal« oluşu, egemen ideler
temel alınarak oluşturulmuş bir söylemdir. Bir idenin »sapıkça« olduğunun ölçüsünü
belirleyen, yine egemen olan idelerdir. Sapıklık, egemen ideolojiden sapmaktır.
Marx, egemen düşünceler üzerine verimli bir tartışmayı başlatmıştır. O ’na
göre »Egemen sınıfın düşünceleri, bütün çağlarda egemen düşüncelerdir. Bu
demektir ki, toplumun egemen maddi gücü olan sınıf, egemen manevi gücüdür«}63
Öyleyse bir toplumsal biçimlenmede maddi üretim araçlarını elinde bulunduran sınıf,
aynı zamanda düşünsel üretim araçlarını da elinde bulundurmaktadır. M arx’a göre bu
süreç öylesine karmaşık bir hal almıştır ki; kendisine düşünsel üretim aracı
verilmeyen insanların düşünceleri de aynı zamanda toplumun egemen maddi sınıfına
bağlı olmaktadır. »Egemen düşünceler egemen maddi ilişkilerin düşünsel ifadesinden
başka bir şey değiller, egemen düşünceler, ideler biçiminde kavranan maddi egemen

162 Karl Marx, age, sayfa 207. (Türkçe çeviri; sayfa 19.)
163 Karl Marx, age, sayfa 238. (Türkçe çeviri; sayfa 55.)
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ilişkilerdir. Şu halde bir sınıfı egemen sınıf yapan ilişkilerin ifadesidirler; başka bir
deyişle, bu düşünceler, onun egemenliğinin ideleridir.«164 Bununla birlikte, egemen
sınıfı oluşturan bireyler, diğer zenginliklerin yanı sıra bir de bilince sahiptirler. Yani
düşünen bireylerdir. »Bu bireyler bir sınıf olarak egemen oldukça ve tarihsel çağı
bütün genişliğince belirledikçe elbette ki, sınıfların bütün genişliğine egemendirler
ve ötekiler arasında düşünen varlıklar olduğu gibi fikir üreticileri olarak da egemen
bir durumları vardır ve kendi çağlarının düşüncelerinin üretimini ve dağıtımını
düzenlerler, o halde onların fikirleri çağlarının egemen fikirleridir.«165
Alıntılanan bu sözlerin ardı sıra Marx, işbölümünün yeni bir türünün
gündeme geldiğini vurgulamaktadır. Bu yeni işbölümü; egemen sınıfın içindeki
düşünsel işlerle, maddi işlerin paylaşımıdır. O kadar ki aynı egemen sınıf içinde iki
ayrı bireyler kategorisi oluşmaktadır. Egemen sınıfın bir bölümü, bu sınıfın
teorikleştirilebilecek bazı maddelerini ve söz konusu sınıfın kendisine ilişkin
yanılsamasını işleyip, hazırlayan düşünürleri, yani »ideologları« olmaktadır. M arx’a
göre sınıfın diğer kesimi ise daha edilgin durumdadır ve bu düşünceleri onaylar.
Sınıfın bu kesimi, kendi kişilikleri üzerinde süpekulasyon yapmaya daha az zaman
bulan üyelerden oluşmaktadır.
Marx, bu belirlemelerin ardından, egemen sınıf içindeki bu işbölümünün,
kimi zaman düşmanlığa ve çatışmalara yol açabildiğim de olumlar. Ancak egemen
sınıfı, bir bütün olarak tehdit eden bir basınç oluştumu (Burada başka devletlerle
olası savaşlar ve alt sınıfların başkaldırısı düşünülmeli) sınıfın aydınları arasında
oluşmuş, egemen fikirlerin sınıfın kendisinden bağımsız, egemen sınıfa bağımlı
olmayan ideler olabileceği anlayışı hızla ortalıktan çekilir. Yine böylesine bir süreçte
egemen sınıfın aydınları, savunuculuğunu yaptıkları düşüncelerin, sınıfın egemenliği
olmadan ayrı bir iktidara sahip olacağı anlayışım da zorunlukla terk ederler.

164 Karl Marx, age, sayfa 238. (Türkçe çeviri; sayfa 55.)
165 Karl Marx, age, sayfa 238. (Türkçe çeviri; sayfa 55.)
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M arx’in yukarıda aktarılmaya çalışılan görüşlerinin, Gramsci’nin oldukça
geniş

etkiler

yaratan

aydınlar çözümlemesinin

çekirdeğini,

esin

kaynağını

oluşturduğunu düşünmek için bir engel yok gibi görünmektedir.
Yine Marx, bir varsayım olarak, tarihin akışını kavrama tarzında egemen
sınıfın görüşlerinin, yani egemen ideolojinin, egemen sınıftan özgürleştiği anları da
sorgulamasının

sınırlan

içine

alır.

Ama vurgulandığı

gibi bu,

onun

için

varsayımsaldır. Böylesine bir varsayım; değişik tarihsel süreçlerde, değişik idelerin
iktidarda olduğunu söylemek zorundadır. Yine M arx’in örneğine göre; aristokrasinin
iktidarda olduğu süreçler için namus, onur, bağlılık kavramlarının egemen olduğu
söylenmelidir. Burjuvazinin iktidarda olduğu süreçler içinse, özgürlük, eşitlik vb.
kavramların egemenliğinden söz etmek gerekir. Ama M arx’a göre bu, egemen sınıfın
kendisinin bir inancıdır.
M arx’in egemen ideoloji konusundaki görüşlerini bu noktaya kadar izledikten
sonra, yine M arx’in tartışmalara ve yeni yorumlara yol açan anlayışını aktarmak
yerinde olacak. Marx, »Üretim, üleşimden farklı olarak, tarihten bağımsız, evrensel
kanunlara bağlı olduğunu göstermek istemek ve bunun dolayımıyla burjuva
(kapitalist) ilişkilerin soyut olarak düşünülen toplumun değişmez kanunları olduğu
fikrini aşılam ak (abç) söz konusudur ,« 166 diyor. Görüldüğü gibi burada olumsuz bir
tonlamayla dile getirilen, yönlendirme söz konusu. Yine Marx, Kutsal Aile (Die
heilige Familie) adlı çalışmasında, »Fikirleri iyi bir sonuca vardırmak için, pratik bir
gücü kullanan insanlar gereklidir.«161 saptamasını yapmaktadır. Ve yine Marx,
Alman İdeolojisi (Die deutsche Ideologie) adlı kitabında, »Gerçekten, kendinden
önce hükmetmekte olan sınıfın yerini alan her yeni sın ıf kendi araçlarına ulaşmak
için de olsa, kendi çıkarını, toplumun bütün üyelerinin çıkarı olarak göstermek

166 Karl Marx, Ekonomi Politiğin Eleştirilmesine Katkı, Öncü Kilabevi 1970. sayfa 196.
167 Karl Marx, Kutsal Aile (Ya da Eleştirel Eleştirinin Eleştirisi) çev; Kenan Somer, Sol
Yayınları 1. Baskı 1976, sayfa 183.
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zorundadır ya da şeyleri düşünsel planda açıklamak istersek: Bu sın ıf kendi
düşüncelerine evrensellik biçimi vermek ve onları, tek mantıklı, evrensel tek geçerli
düşünceler olarak göstermek zorundadır ,«168 belirlemesini yapıyor.

Böylece

egemen sınıfın karşısına, yeni egemen sınıf olma kararıyla çıkmış olan sınıf,
kendisini bütün toplumun temsilcisi olarak sunmaktadır. Gerçekten de söz konusu
yeni sınıfın, toplumun geri kalan bütününü, egemen sınıfa karşı temsil etmesi
başlangıçlarda olasıdır. Çünkü savaşın başlarında yeni sınıfın çıkarlarıyla, diğer
sınıfsal katmanların çıkarları, egemen sınıf karşısında, birbirine sıkıca bağlı
durumdadır. Bütün bunlarla birlikte M arx’m, tarihte görülen bütün çatışmaların
temelinde, üretim ilişkileri ve bu ilişkiler arasındaki çelişkileri gördüğü ve »Bunun
ikincil görünümü -düşünce savaşı -ideolojik, politik mücadeledir«m saptaması
anımsamrsa, yine Marx’in ideoloji sorunsalında bir başka vurgusu ön plana
çıkacaktır.
Başlangıçta olumsuz bir vurgulamayla ideolojik egemenlikten söz eden Marx,
yönetime aday olan her sınıfın kendi ideolojisini toplumun geri kalanına kabul
ettirmesinin gerektiğini söylemekle birlikte bu olumsuzlamayı, olumlamaya çevirmiş
olmaktadır. Çünkü Marx salt bir düşünür değil, aynı zamanda eylem adamıdır. Marx
açısından, iktidarı alabilecek bir sınıf vardır ve bu sınıf iktidarı ele geçirmelidir de.
Öyleyse proletarya da egemenlik kurmak için, kendi ideolojisini topluma yaymalıdır.
Bu anlamda Eckhard Volker’in »İdeolojik form Marx için sadece düşünce form u
değil aynı zamanda işçi sınıfının da verdiği mücadele form udur.«110 saptaması
doğruluk taşımaktadır. Yine Volker haklı olarak, M arx’in proletaryanın ideolojik
mücadele biçimleri hakkında bilgi vermediğini ekliyerek noktalıyor. Soruna bu

168 Karl Marx, AGW Band 1, Die deutsche Ideologie, sayfa 240. (Türkçe çeviri; sayfa 57.)
169 Karl Marx, age, sayfa 256. (Türkçe çeviri; sayfa 74.)
170 Eckhard Volker, Ideologische Mächte und ideologische Formen bei Marx und Engels; Theo
rien über Ideologie’den, Argument Verlag, Berlin 1986, sayfa 15.

110

boyuttan bakmak, M arx’in ideoloji değerlendirmesinde çetrefilli bir anla (momentle)
buluşulduğunu ortaya çıkarmaktadır. Bu anla (momentle) hemen kışkırtıcı bir soru
varlık alanı kazanır: Marx, insanlığın kurtuluşunu eylemine bağladığı işçi sınıfının
da diğer toplumsal katmanları yanılsamalar içine sürüklemesini mi önermektedir?
Peter V. Zima, aynı soruna oldukça sınırlı bir şekilde Ideologie und Theorie adlı
kitabında değinmektedir. İktidar mücadelesi veren bir sınıfın; toplumun tümüne
kendi düşüncelerini yayması, kendi düşüncelerini evrensel düşünceler olarak sunması
ya da daha uzmanca bir anlatımla toplumun tümünü egemenliği altına alması,
proletaryanın iktidarında bir farklılık taşır. »Marx bu savununun sadece proletaryada
gerçeklikle bir uygunluk içinde olduğunu göstermeye çalışır, bütün diğer durumlarda
bu

ideolojiktir « ,171

Proletaryanın

iktidar

kavgasında;

topluma

yayılacak

düşüncelerin ideolojik olmadığını, aksine gerçeklikle uyum içinde olduğunu
savunmak için, söylemin ötesinde tutamaklar vermek ve bu tutamaklarla tartışmak
gerekir.
Peter V. Zima, M arx’in düşünce sistemi içinde bu tutamakların nasıl
bulgulanacağınm doğru açılımını yakalamıştır. Ancak Zima, bu perspektiften ileri
doğru uzanan adımlan atmamaktadır. Zima, »M arx’in Alman İdeolojisi, Grundrisse
ve Kapital’de sürekli vurguladığı gibi, ideolojinin tikel (partiell) ve tek tek
(partikular) formları kuşkusuz sosyal-ekonomik faktörle birlikte açıklanabilir. Bu
faktöre bağlı olarak: 1) İşbölümü 2) Sınıf egemenliği 3) Şeyleşme (meta
değişimi).«111 saptamasını yapıyor. Sorunu bu bakış açısıyla ele almakla; bu tezin
ilk bölümünde değinilen, insanın yabancılaşması, sosyal ilişkilerin kökendeki
biçimlerinin artık deforme olması, bir başka şekilde de dile getirilebilir. Marx,
insanın

bu

yabancılaşma ve deformasyonun

171

egemenliğinde

yaşadığı

süreci

Peter V. Zima, Ideologie und Theorie (Eine Diskurskritik) Francke Verlag, Tübingen 1989,
sayfa 71.
172 Peter V. Zima, age, sayfa 70.
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«insanlığın tarih öncesi» diye adlandırmaktadır. Hans Barth söz konusu olguyu
şöyle ifade ediyor: »Bu antropolojik anlamıyla, özgürlüğün yitirilmesi ve ideolojik
bilincin

oluşmasıdır.«173 Öyleyse yabancılaşmanın

aşılması,

insanın

yeniden

kazanılması daha önemlisi işbölümünün ve özel mülkiyetin ortadan kaldırılmasına
ilişkin M arx’ın verdiği tutamakların, ideolojinin aşılması anlamına da geldiği
söylenebilir. Ama bu, geleceğe yönelik bir gönderme olarak kalacaktır. »İnsanlığın
tarih öncesi«nin süregeldiği bir dönemde, bu tarih öncesini »İnsanlık tarihkne
dönüştüreceği savunulan proletaryanın, ideolojik mücadele formlarına ilişkin yeterli
yanıt olmayacaktır.

2.1.2. Şeylerin Fetiş Karakteri

Hans-Joachim Lieber, M arx’in ideoloji anlayışını sorgularken M arx’in ilk yapıtları
ve temel olarak Alman İdeolojisi başlıklı kitaptan sonrakiler için bir saptamada
bulunuyor: »Sonraki Kapital’e kadar uzanan politik tarihsel ve de ekonomik
çözümlemeler; ideoloji fenomenlerinden daha çok burjuva toplumunun gerçek
ekonomik değişim yasaları ve tarihsel-toplumsal politik süreçlerini ortaya koyma
çabaları

için geçerlidir.«174 Kuşkusuz Lieber’in bu

yaklaşımı genel olarak

doğrudur ama bu doğruluk genel olma koşuluyla bir doğruluktur. Marx, Alman
İdeolojisi adlı kitabını ideoloji sorunsalına ilişkin bir öbek soruyla noktalar. Bu
sorulardan, biri şöyle dile getirilmiştir: »Bireyler her zaman kendilerinden hareket
etmişlerdir, her zaman kendilerinden hareket etmektedirler. Onların ilişkileri, onların
gerçek yaşam süreçlerinin ilişkileridir. Onların ilişkilerinin kendilerine karşı bir

173 Hans Barth, Wahrheit und Ideologie, Suhrkamp Verlag, Frankfurt 1974, sayfa 151.
174 Hans-Joachim Lieber, Ideologie, sayfa 44.
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özerklik kazanması nereden geliyor? Onların kendi özyaşamlarının kuvvetlerinin,
kendilerine karşı tam güçlü hale gelmeleri nedendir?«115 Marx, bu soruyu bir
başka boyutuyla Kapital’de ele alıyor gibi görünmektedir. H.J. Lieber’in aksine,
Peter V. Zima bu olgunun farkındadır. Ancak Zima da M arx’in ideoloji anlayışının
bu boyutuna fazla sokulmamaktadır. Zima, »Önce meta değişimiyle ideolojik
çarpıtma, gerçek ilişkilerin yansıması olarak görüntüye çıkıyor.«116 saptaması ve
sınırlı birkaç değinmenin ötesine geçmiyor. Bunların yanı sıra Kurt Lenk ideoloji
tartışmalarında kaynak kitap niteliği kazanmış, Ideologie (Ideologiekritik und
Wissenssoziol'ogie) adlı çalışmasında Marx’in Kapital’de kaleme aldığı, Metaların
Fetişizmi ve Bunun Sırrı başlıklı bölüme özel bir önem vermektedir.
Marx, metaların ilk bakışta alabildiğince yalın şeyler olarak göründüğünü
vurguluyor. Ama bu, ilk bakışta böyledir, çünkü »metaların çözümlenmesi aslında
onların metafizik inceliklerle ve teolojik süslerle dolu garip şeyler olduğunu göster
miştir.«111 Maddeler kullanım değeri olduğu sürece gizemli bir boyuta sahip
değillerdir. Maddeler ister insan gereksemesini karşılama özelliğiyle isterse de insan
emeğinin ürünü olması açısından ele alınsın gizemli bir özellik taşımamalıdırlar.
İnsan, çalışmasıyla doğanın ona sunduğu maddelerin biçimini değiştirir ve kendi
kullanımına uygun hale getirir. Bu, çok özel bir şey değildir. Ancak M arx’a göre bu
»şeyler« meta olarak attıkları ilk adımla birlikte bambaşka bir şey olurlar.
İşte bu başkalaşma, M arx’a göre metanın mistik özelliğidir. Ama bu özellik;
kullanım değerinden doğmuyorsa, bir şey meta olur olmaz neden ve niçin ortaya
çıkmaktadır. Bu metanın anlaşılmaz özelliği, kendi biçiminden kaynaklanır. Her türlü
insan emeğinin eşitliği, bu emek ürünlerinin hepsinin eşit değerde olmalarıyla ifade
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176 Peter V. Zima, Ideologie und Theorie (Eine Diskurskritik), Francke Verlag Tübingen 1989,
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bulmaktadır. Ye yine »harcanan emek gücünün, bu harcanma süresiyle ölçümü,
emek ürünlerinin değerinin niceliği biçimini alır; ve en sonunda, üreticilerin
içerisinde emeklerinin toplumsal niteliğinin kendini gösterdiği karşılıklı ilişkiler,
ürünler arasında bir toplumsal ilişki biçimini alır.«m
Bu saptamayla Marx, metaların gizemli şeyler olmasının nedeni olarak;
metanın içinde insan emeğinin toplumsal niteliğini ve bunun insana, yine bu emeğin
ürününe nesnel bir nitelik damgalamış olarak görünmesinde temellendirmektedir.
»Üreticilerin kendi toplam emek ürüleriyle ilişkileri, onlara kendi aralarında bir
ilişki olarak değil de emek ürünleri arasında kurulan toplumsal bir ilişki olarak
görünmesindendir.«119 Metalar dünyasında; insanların kendi aralarındaki belirli bir
toplumsal ilişki, yine insanlara şeyler arasındaki düşsel bir ilişki biçiminde
görünmektedir. Marx, bu anlayışını açıklamak için din olgusunu örnek olarak ele
almaktadır. Dinde, insanın kendi düşüncesinin, beyninin ürünleri bağımsız ve de
canlı varlıklar olarak görülürler. Ve bu bağımsız varlıklar, kendi aralarında bir ilişki
sürdürmekle birlikte, insanlarla da ilişki içindedir. »Emek ürünlerine, meta olarak
üretildikleri anda yapışıveren ve bu nedenle meta üretiminden ayrılması olanaksız
olan şeye, ben, fetişizm (abç) diyorum « ,180 Marx, ekonomistlerin metaların fetiş
karakterini, bunda doğanın bir rol oynamış olması ile açıklamaya çalışmalarını
ciddiyetten uzak bulur. Çünkü değişim değeri, bir nesne üzerinde harcanan emek
oranının, belirli bir toplumsal ifade şeklidir. Ürünlerin meta şeklini aldığı, üretim
biçimi ya da doğrudan değişim için üretim yapılması, burjuva üretim biçiminin en
genel ve ilkel biçimidir. Bu üretim biçimi, günün egemen üretim biçimi olmakla
birlikte tarihi oldukça eski olan bir üretim biçimidir.
M arx’in din olgusuyla, metalar dünyasında olup bitenler arasında bir
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benzerlik kurduğu söylenmişti. Marx’a göre din, gerçek dünyanın bir yansımasıdır.
Dinsel yansıma, günlük yaşamdaki pratik ilişkilerin insanlara, yine insanların diğer
insanlarla ve doğa ile ilişkilerini tam anlamıyla anlaşılır ve de akla uygun bir ilişki
olarak sunulduğu anda kaçınımazlıkla yok olacaktır. Tıpkı bunun gibi, »M addi
üretim sürecine dayanan toplumun yaşam süreci, kendisini saran mistik tülü,
üretimin, serbestçe bir aray gelen insanlar tarafından ve saptanmış bir plana uygun
olarak bilinçli bir biçimde düzenlemesi sağlanmadıkça soyulup atılamaz.«m
Sonuç olarak, Peter V. Zim a’nm; »Bilgi kuramsal açıdan bakılırsa ideoloji
Marx tarafından <sınıf çıkanlarının savunulması> <toplumsal çelişkilerin gizlenmesin
ya da <id.ea.list baş aşağı dünya> dan daha çok genelleştirilmesi olası olmayan bir
tekil (partial) sistem olarak eleştiriliyor.«182 saptaması oldukça kuşatıcıdır. M arx’in
ideoloji anlayışını yorumlamayı deneyen sonraki düşünürlerin bir zaafı da yukarıda
sıralanan üç farklı kavramlaştırmanın birini ön plana çıkarıyor olmalarıdır.

2.2. Antonio Gramsci (1891-1937)

Daha önce vurgulandığı üzere Marx, toplumsal biçimlenişlerin çözümlemesini
yaparken ağırlıklı olarak (alt)yapı uğrağını (moment) ele almıştır. Marx yapıyı, bir
başka deyişle toplumun ekonomik uğrağını çözümlemek ve yapıya önemli bir
taşıyıcılık yüklemekle, kendinden önceki felsefenin gözden kaçırdığı bir gerçekliği
kuramsallaştırmıştır.

Yine

daha

önce vurgulandığı

gibi,

M arx’m

toplumsal

formasyonun ekonomik uğrağını yoğun önemle ön plana çıkarması, bu kez
üstyapıların detaylı bir çözümlenmesinin yapılamamasını yaratmıştır. Dahası M arx’in

181 Karl Marx, age, sayfa 94. (Türkçe çeviri; sayfa 95.)
182 Peter V. Zima, Ideologie und Theorie (Eine Diskurskritik), sayfa 69.
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vurguyu yapıda tutması öylesine bir yoğunluk kazanır ki üstyapıların sağlıklı bir
tarzda çözümlenmesinin önünde engel oluşturur.
Bu gerçeklik M arx’tan sonraki felsefede yoğun tartışmaların üzerine oturduğu
eksenlerden biri olmuştur. Yine aynı gerçeklik ya da başka bir vurgulayışla, M arx’in
üstyapıları çözümlememiş olmasından kaynaklanan boşluk, Marxçı gelenek dışındaki
filozofların (Karl Popper iyi bir örnektir) M arx’a karşı sürdürdükleri polemiğin
önemli tutamağını oluşturmuştur. Yine aynı tartışmada önemli bir çokluk oluşturan
ve kendilerini Marxçı olarak gören düşünürler de M arx’in felsefesinde söz konusu
boşluğun bulunmadığını, M arx’a karşı sürdürülen bu polemiğin »karşı cepheden«
geldiğini savlamıştır. »Karşı cepheden« gelen eleştiriler ise düşmanca olduğu için
bunlara şiddetle yanıt vermek gerekir. Daha önce adını andığımız Mehring bu tavrın
belki de ilk örneğidir. Çarpıcı olan günümüzde de bu dogmatik tavrın sürmekte
oluşudur.
Bu dogmatizm, Engels’in bir bilimadamına yakışır olgunlukla »özeleştiri»
yapmasına karşın yaşam alanı bulmaktadır. Antonio Gramsci ismi bu tartışmada
ayrıcalıklı bir şekilde dışlaşır. Gramsci, bütün dikkatiyle toplumsal şekillenişin
üstyapısını çözümlemeye yönelmiştir. Bu nedenle Gramsci’yi »üstyapılar kuramcısı«
diye adlandırmak yerinde bir nitelemedir. Doğal ki üstyapılar kuramcısı olmak,
önemli oranda ideoloji sorunsalı ile uğraşmak anlamında alınabilir. Gramsci, ideoloji
sorunsalı açısından sarsıcı bir öneme sahiptir. Dolaysıyla ideoloji sorunsalında
yoğunlaşmış hiçbir araştırmanın, düşünsel derinleşmenin üzerinden atlayamayacağı
bir düşünürdür. Bu gereklilik Gramsci’nin zor anlaşılır uslubuna, yazılarının
dağınıklığına karşın bir gerekliliktir.

2.2.1. T arih sel B lok ve U ğrakları

116

Bu tez çalışması açısından Gramscigil »tarihsel blok« çözümlemesi öncelikli bir
öneme sahip değildir. Ancak Gramsci’nin ideoloji anlayışına bir arka plan
oluşturduğu için oldukça özet bir biçimde »tarihsel blok« anımsatması yapmak
yerinde olacak gibi görünmektedir.
Gramsci, toplumsal biçimleri »tarihsel blok« kavramıyla adlandırmaktadır.
»Tarihsel blok« iki temel uğrak tarafından oluşturulmaktadır. »Yapılar ve üstyapılar
bir >Tarihsel blok< oluşturur; yani üstyapıların karmaşık, çelişik, uyuşmaz bütünü,
toplumsal

üretim

ilişkilerinin

bütününü

yansıtır.«1*3»Tarihsel

blok«

sosyo

ekonomik uğrak olan yapı ile politik-ideolojik üstyapıların organik bütünlüğüdür. Bir
önceki cümledeki »organik bütünlük« saptaması, kimi Gramsci yorumcularının
aksine, bu tez çalışmasının, Gramsci’nin yapı ve üstyapı arasında organik bir bağ
saptadığını,

dile

getirmek için kullanıldı. Gramsci

şöyle diyor,

»Açıklama

(Erörterung), yapı ve üstyapı arasındaki zorunlu karşılıklı ilişkide temellenir«1*4.
Devam eden Gramsci, yapı ve üstyapılar arasındaki zorunlu ilişkiyi »gerçek bir
diyalektik süreç« olarak yorumlar.
Gramsci, »Tarihsel blok«un yapısına yönelik yoğun bir araştırmayla karşımıza
çıkmaz. Kuşkusuz bunda, Gramsci’nin kendinden öncekilerin çözümlemelerini yeterli
ve ikna edici bulduğu sonucunu çıkarmak doğaldır. O ’na göre yapı, klasik tanımında
olduğu gibi, toplumsa] güçler ve üretim ilişkilerinin bütünlüğü olarak düşünülmelidir.
Bu

bağlamda

Gramsci’nin

yapı

sorunsalını

detaylı

irdelemeyip,

üstyapılar

sorunsalıyla uğraşmış olması, yine O ’nun yapının önemini görmediği ya da yadsıdığı
düşüncesiyle de yorumlanmamalıdır. Gramsci, »tarihsel blok«un yapısı ve üstyapıları
arasındaki bağın, özel bir toplumsal kategori olan aydınların dolayımıyla
sağlandığını bildirir. Bütünleşmiş bir »tarihsel blok«, ancak egemen temel takımının

183 Antonio Gramsci, Philosophie der Praxis (Eine Auswahl), S. Fischer Verlag, Frankfurt 1967,
sayfa 163.
184 Antonio Gramsci, age, sayfa 163.
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(sınıfın), kendi aydınlan aracılığıyla hegemonik bir düzeni yerleştirmesiyle oluşur.
Gramsci için asıl sorun alanı olan üstyapılar, karmaşık bir bütünlüğü
oluşturur. »Tarihsel blok«un yapısında bir determinasyon söz konusudur. Buna
karşılık üstyapı uğrağında bir »özgürlüğe« geçiş söz konusudur. Gramsci Antik
felsefenin katharsis kavramını, yapı ile üstyapı arasındaki »zorunluluk« ve
»özgürlük« düzeyini açıklamak için kullanır. Katharsis kavramının anlattığı: »Bu şu
anlama da gelir; >nesnelden öznele< ve zorunluluktan özgürlüğe< geçiş. Böylece
insanı ezen, insapı kendi içinde öğüten ve edilgin duruma getiren ve bir dış güç olan
yapı, bir özgürlük aracına, yeni bir ahlak-siyaset şekiline dönüşür,«185
Gramsci, tırnak içinde dile getirmekle de olsa bir özgürlük düzeyi yüklediği
(ki bu >özgürlük< nitelemesi üstyapının, yapıyla karşılaştırılmasında anlamlanır)
üstyapıyı, iki temel uğrağa ayırarak inceler. Gramsci’ye göre bir toplumsal
biçimlenişin üstyapısı, politik toplum ve sivil toplum uğraklarının organik
bütünlüğünden oluşur. Egemen sınıfın toplumun geri kalan kesimini yönlendirmesi
(hegemonya), sivil toplum uğrağında işlenen bir başlıktır. Yine egemen sınıfın zor
unsuruna karşılık gelen uğrak ise politk toplum kavramıyla İncelenmektedir.
Gramscigil üstyapılar öğretisini incelemeden önce vurgulamak gereken bir
nokta var: Gramsci’nin toplumsal biçimleri dualist diye adlandırılabilecek bir tarzda
işlemesi, yapılan sınıflamaların ontolojik olduğu anlamına gelmez. Söz konusu bu
ayrımlar epistemolojik aynmlardır.
Politik toplum: İdeoloji sorunsalı açısından »tarihsel blok«un üstyapısının sivil
toplum uğrağı, asıl başlığı oluşturur. Dolayısıyla alışagelmiş Gramsci irdelemelerinin
aksine önce politik topluma değinip, sivil toplumu daha sonra ele almak işlevsel
olacak.
Politik toplum, kendisini devlet ya da hukuksal hükümet şeklinde dışlaştıran
»doğrudan egemenlik« ya da buyurma işlevidir. Gramsci çoğu kere politik toplumu,

185 Antonio Gramsci, age, sayfa 164.
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devletle aynı anlamda kullanır. Politik toplum egemen sınıfın, diğer toplumsal
katmanlara, yürürlükte olan üretim modeline uygun davranması için uyguladığı
zorlama,

baskı aygıtıdır.

Politik toplum, üstyapının

zorlama işlevine bağlı

uygulamalarının dile gelişidir. Toplumsal kendiliğinden onaşmanın yok olduğu, eksik
olduğu ya da yönetim krizi diye adlandırılan aşamalarda egemen sınıf, toplumun
bütününe karşı zor kullanır. Bu anlamda politik toplum; varolan düzeni, sistemi zor
dolayımıyla sürdürme işlevine sahiptir. Politik toplum uğrağındaki zor, sadece militer
değil aynı zamanda yasal zordur. Gramsci, zor uygulamasını ikiye ayırmıştır: Politik
toplumun sivil toplumla bağları sarsılmamışken, güçlüyken uygulanan zor, yani
siyasal zorlama ya da bir başka kavramla politik-militer zor. Öte yandan politik
toplumun sivil toplumla olan bağlarının zayıfladığı, özerkleştiği anlarda uygulanan
zor, teknik-militer zor ya da doğrudan zor kullanma.
Yukarıda özetle anlatılanlardan şu iki sonucu çıkarmak gerekmektedir: İlk
olarak Gramsci’nin sorunu ele alışıyla, bir toplumsal biçimdeki olağan durum,
egemen sınıfın yönetimini onaylamayan toplumsal grupların denetim altında
tutulmasıdır. Baskı altında tutulan gruplar kimi dönemler, egemen sınıfla çelişir bir
duruma gelirler. Bu durumda yönetici grup egemenliğini devam ettirebilmek için
yasal bir zor kullanır.
İkinci olarak; egemen sınıfın yönetimi açısından, organik bunalım dönemleri
diye adlandırılabilecek anlar söz konusudur. Bu durumun olağanüstü ve geçici
olmasına karşın, egemen sınıf sivil toplum alanındaki denetimini yitirir. Bu aşamada
egemen sınıf, yönetiminin devamını sağlamak için politik topluma dayanır. Devlet
aygıtının zorlamaya dayanan işlevi bürokrasi tarafından uygulanır.
Yukarıda Gramsci’nin politik toplumla sivil toplum arasında ontolojik bir
ayrım yapmadığı vurgulanmıştı. Gramsci, parlamento ve siyasi partileri her iki
toplumun (momentin) unsurları olarak görür. Devlet bu anlamda, sivil toplum ve
politik toplum alanını kapsar. Yani devlet, zor unsuruyla güçlendirilmiş egemenliktir
(hegemonya). Gramsci, devleti şöyle tanımlıyor: »Şuna işaret etmelidir ki genel
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devlet tanımının içine >civile< toplum tanımına bağlanabilecek olan öğeler girer (şu
anlamda denilebilir ki, devlet = siyasal toplum+ >civile< toplum, yani zorlayıcı bir
güce bürünmüş hegemonya.«1*6
Politik toplum başlığında son olarak bir noktayı daha vurgulamak yerinde
olacak: Gramsci, >tarihsel blok<un üstyapı uğraklarından biri olan politik toplumun,
baskın bir karektere sahip olduğu dönemlerde diktatoral bir yönetimden söz eder.
Bunun aksi olan durumda, yani >tarihsel blok< içinde sivil toplumun baskın olduğu
dönemler içinse hegemonal bir sistemden söz eder.
Sivil toplum: Gramsci tarafından toplumsal biçimlenişin üstyapısının bir diğer uğrağı
olarak ele alınan sivil toplum kavramı, üzerinde yoğun tartışmaların sürdüğü bir
başlığı oluşurmaktadır. Sivil toplum kavramı ekseninde yapılan tartışmalar, Hegel
öncesine uzanmakla birlikte, Hegel kilit isim olarak kalmaktadır. Kuşkusuz bunda,
Hegel-Marx, Hegel-Gramsci ve Gramsci’nin Marx ve Hegel’le olan ilişkisi ana
neden olmaktadır. Marx, sivil toplum kavramını H egel’den devralmıştır. Ancak yine
Marx, kavrama yeni içerik kazandırmış, ya da bir başka yorumlayışla, Hegel’i
kavrayış tarzıyla sivil toplumu, yapı kavramlaştırmasının içine yerleştirmiştir.
Gramsci ise sivil toplumu, Marx’m yorumlayışının tam tersine üstyapı uğrağı olarak
ele almıştır. Önemli Gramsci yorumcularından Hugues Portelli, Gramscigil sivil
toplum kavramlaştırmasının Hegel ve M arx’a birden dayandığım dile getirir. Hugues
Portelli’nin sivil toplum üzerine çalışmasını kaynak gösterdiği Norberto Bobbio ise,
Gram sci’nin kendisinin sivil toplum kavramını H egel’den aldığım vurguladığını
anımsatır. Dahası Gramsci, Hegel’in sivil toplum kavramını üstyapıya ilişkin bir
kavramlaştırma olarak kullandığını savlar. Bu ise Gramsci ve M arx’in, H egel’i bu
bağlamda yorumlayışlannın farklılık taşıdığını gösterir.
Sivil toplum kavramının detaylı incelenmesi bu tez çalışmasının önüne
koyduğu ödevlerden birisi değil. Bununla birlikte Gramsci’nin ideoloji kavramını

186 Antonio Gramsci, Hapishane Defterleri, çev. Adnan Cemgil, Belge Yayınları 1986, sayfa 323.
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sivil toplumdan ayrı olarak düşünmek olası değildir. Gramsci, sivil toplumu şöyle
tanımlıyor: »Toplumsal bir grubun toplumun tümü üzerindeki siyasal ve kültürel
hegemonyası, devletin etik bir içeriği olarak sivil toplum.«1*1 Sivil toplum,
»tarihsel blok«un düşünsel ve etik boyutunu adlandırmaktadır. Sivil toplumun
yukarıdaki alıntıda görüldüğü gibi tanımlanması; sivil toplumla ideolojinin neredeyse
örtüşen, aynı olan kavramlar olduğu izlenimi vermektedir. Gerçekte de P o rtelli’nin
vuguladığı gibi sivil toplumun kuşattığı alan, ideoloji alanını oluşturmaktadır.
G ram sci’nin egemenlik (hegemonya) kavramlaştırmasmda önemli bir etki kaynağı da
Rus

Devrimi’nin

önde

giden

teorisyenlerinin

araştırmalarıdır.

Bu

boyutu

vurgulamakla birlikte hemen eklemek gerekir ki, Gramsci’nin ideoloji başlığıyla
tartıştığı egemenlik (hegemonya) kavramlaştırması bizi, ideoloji kavramının bu tezde
de ismi anılan, kaynak filozoflarına geri götürebilecek yetenektedir.
Yukarıda aktarılan sivil toplum-ideoloji ilişkisi göz önünde tutulursa, aşağıda
dile getirilmeye çalışılacak olan Gramscigil ideoloji anlayışı, ideoloji kavramı
ekseninde yazılmış bir Gramscigil sivil toplum dile getirimi olarak düşünülebilir.

2.2.2. Gramscigil İdeoloji Anlayışı

Wieland Elfiferding ve Eckhard Volker birlikte kaleme aldıkları ve Gramscigil
ideoloji kavramını sorguladıkları araştırmalarında, Gram sci’nin kavramı birbiri
arasında bağlantı olmayan anlamlarda kullandığını belirtiyorlar. Yukarıda adı anılan
yazarlar, ideoloji kavramının bilimin karşıtı olarak kullandığı gibi yine bilimin bir
ideoloji olarak da adlandırıldığını Gramsci’den aktarıyorlar. Ve ekliyorlar: »İdeoloji
bir yandan dünya görüşü ve felsefe diye konulurken diğer yandan kültürel hareket,
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din ve pratik etkinlik olarak adlandırılıyor.«18* G ram sci’nin ideoloji kavramına
bütün bu yüklemleri verdiği doğrudur. Ancak sorun, G ram sci’nin ideoloji kavramının
bir tutarlılığa sahip olup olmadığı, kavramın gelişi güzel ya da net bir bilinçle
kullanılıp kullanılmadığı sorunudur.
Gramsci, yapıyla sıkı bir bağlılık içinde gördüğü toplumsal güçler arasındaki
ilişkinin, insanların iradelerinden bağımsız olduğunu vurgular. O ’na göre toplumsal
gruplaşmalar, somut, maddi üretim güçlerinin gelişme temelleri üzerinde oluşur. Her
toplumsal grubun üretimde belirli bir işlevi vardır. Toplumsal güçler arasındaki ilişki
neyse odur, yani bir veri olarak ortadadır. Gramsci’nin örneğiyle işletmelerin sayısı,
buralarda çalışanların sayısı, kentlerin nüfusu neyse odur, bunlar insan istencinden
bağımsız olarak verilmiştir. Bir toplumsal şekillenişin değişebilir olup olmadığı
ancak toplumsal güçlerin çözümlenmesiyle saptanabilir. Bunların peşi sıra Gramsci,
»Toplumun temeli üzerinde, bu temelin gelişmesi sırasında oluşan çelişkiler zemini
üzerinde doğan değişik ideolojilerin...«1*9 saptamasıyla ideolojilerin kaynağının ne
olduğuna ilişkin görüşünü dile getiriyor. Gramsci, ideolojilerin nasıl oluştuklarının
detaylı bir araştırmasına girişmez. Ancak yukarıdaki alıntıda da görüldüğü gibi
Gramsci;

ideolojilerin,

toplumsal somut,

maddi

ilişkilerden

kaynaklandığını

vurgulamaktadır. Bu noktada Gramsci, M arx’m sorunu ele alış biçimiyle uyum
içindedir. İdeolojinin kaynağına ilişkin tartışmaları kapanmış bir tartışma olarak
gördüğü izlenimi vermektedir.
Gramsci, ikinci temel tutamağını yine M arx’tan alır. M arx’ın insanların,
yapısal çatışmaların bilincine ideoloji alanında erdiklerini vurgulaması, Gramsci için
ideoloji tartışmasında kaynak oluşturacak bir nitelik taşır. Gramsci, M arx’m söz
konusu görüşünün sadece psikolojik ve etik olarak ele alınmasının yeterli

188 Wieland Elfferding / Eckhard Volker, Societa civile, Hegemonie und Intellektuelle bei
Gramsci, Theorien über Ideologie’den, Argument Verlag, Berlin 1986, sayfa 61.
189 Antonio Gramsci, Philosophie der Praxis (Eine Auswahl), S. Fischer Verlag, Frankfurt 1967,
sayfa 327.
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olmayacağını, bu görüşün bilgi kuramı açısından da irdelenmesi gerektiğini vurgular.
G ram sci’nin, M arx’in saptamasını bilgi kuramı açısından ele almasının yarattığı
sonuç ise, toplum üzerindeki egemenliğin (hegemonya) praktiksel-kuramsal ilkesinin
bilgi kuramsal bir önem taşıdığıdır. »Bir hegemonya aygıtının gerçekleştirilmesi; yeni
bir ideolojik alan yarattığı, bilinçlerde ve bilgi yöntemlerinde yenilik oluşturduğu
oranda bir bilgi olgusu, bir felsefsel olgudur.«190
Böylece Gramsci’nin ideoloji anlayışını sorgularken, bu sorgulamanın arka
planını oluşturması gereken iki tutamak saptanmış oluyor: Bir Gramsci açısından
t
ideolojilerin kaynağı maddidir, iki ideoloji başlığı, bir toplumsal biçimlenişin
egemenlik (hegemonya) altında tutulmasıyla ilintilidir ve bu anlamda pratik bir
öneme sahiptir.
Bu

arka plandan

sonra Gramscigil ideoloji kavramı daha yakından

sorgulanabilir. Gramsci, Marx’ta gördüğümüzün aksine ideoloji kavramının tarihsel
gelişmesini sorgulama sınırları içine almıştır. »İdeoloji Kavramı« başlıklı makalesine,
bu tez çalışmasında da ele alman kavramın duyumcu (sensualist) felsefedeki ilk
belirlenimini anımsatarak başlar. Gramsci, araştırmasına »ideler biliminin« nasıl olup
da >ideler sistemi< şekline dönüştüğünü sorarak devam eder. Gramsci’ye göre
kavramın olumsuz içerikle kullanımı yaygınlaşmıştır ve bu da ideoloji kavramının
kurumsal çözümlemesini değiştirip bozmuştur. Gramsci, bu olguyu üç saptamayla
açıklamayı dener: İlki; ideoloji yapıdan ayrı olarak değerlendirilmeye başlanmış,
yapıları değiştiren şeyin ideolojiler değil de tam aksine ideolojileri değiştiren etkenin
yapı olduğu savlanmıştır. İkinci tutamak; bazı siyasal çözümlemelerin »ideolojik«
olduğu ve yapıyı dönüştürme yeteneğinden yoksun olduğu savlanmıştır. Bu da
ideolojinin yararsız, saçma bir şey olduğunun düşünülmesini yaratmıştır. Ve üçüncü
tutamak noktası olarak; ideolojilerin yararsız, saçma ve görünüşten başka bir şey
olmadığı yargısı yaygınlaşmıştır.

190 Antonio Gramsci, age, sayfa 163.

123

Bu yaklaşım Gramsci’nin bir ideoloji sınıflaması yapmasını getirir. O ’na göre
ideolojileri iki başlıkta toplamak olasıdır. Ya da başka bir deyişle, belirli bir yapı
için zorunlu ideolojilerle, insanlar tarafından ortaya atılan ve ideoloji diye
adlandırılan gelişi güzel kavramlar arasında bir ayrım yapmak gerekir: »Belirli bir
yapı için zorunlu tarihsel organik ideolojilerle, isteğe bağlı, rasyonalist >kasıtlı<
ideolojiler arasında bir ayrım yapmak gerekir.«191 Gramsci’nin ideolojileri bu
şekilde ele alması, yukarıda adı anılan Wieland Elfferding ve Eckhard Volker gibi
düşünürlerin bir eleştirisinin önünde engel oluşturur. Anımsanacağı gibi adı anılan
düşünürler, Gramsci’nin ideoloji kavramım kullanış biçiminde bir homojen olmayış
saptıyorlardı. Bu eleştirinin kaynağında, yine yukarıda dile getirilen, Gramsci’nin
ideolojileri iki grupta toplamış olmasının göz ardı edilmesi yatıyor olsa gerektir.
Çünkü Gramsci, ideolojiden olumsuz bir vurgulamayla söz ettiğinde sıklıkla parantez
içinde »olumsuz anlamıyla« uyarısını yapar.
Bütün bunlardan sonra bir adım daha atıp Gramsci’nin ideolojiyi nasıl
tanımladığını

sorgulayabiliriz.

Gramsci,

ideolojiyi

H ugues

P ortelli’nin

de

vurguladığı gibi oldukça geniş sınırlara taşımıştır. Gramsci: »İdeoloji terimine
sanatta,

hukukta, ekonomik etkinlikte, bireysel ve toplumsal yaşamın bütün

görünümlerinde örtükçe bulunan en yüksek bir dünya görüşü anlamı verilirse...«192
dile getirimini kullanıyor. Bu alıntı, dünya görüşü kavramının, ideoloji kavramı
tarafından içerildiğini gösterir. Gramsci, felsefeyi de tıpkı dünya görüşü gibi ideoloji
olarak ele alır. »Felsefeyi bir dünya görüşü diye tanımladığımıza...«193 Bunlarla
birlikte Gramsci, bir üçüncü kavramı da ideolojinin kapsamına alır: Kamusal düşünüş
(Alltagsverstand) ya da sağduyu (bon sens).
Gramsci, felsefenin çok zor kavranan bir bilgi olduğunun sanıldığını ve

191 Antonio Gramsci, age, sayfa 170.
192 Antonio Gramsci, age, sayfa 134.
193 Antonio Gramsci, age, sayfa 150.
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bunun değiştirilmesi gerektiğini savlamaktadır. Felsefenin güç kavranır bir şey olarak
algılanmasının arkasında, yine felsefenin bir uzmanlar, filozoflar kümesine ait bir
düşünsel etkinlik olarak görülmesi yatmaktadır. Oysa G ram sci’ye göre her insan
»filozof«tur. Bu dile getirim, Gramsci’nin felsefeyi ya da filozofları küçümsediği
anlamında yorumlanmamalıdır. Gramsci, her insanın »filozof« olduğu şeklindeki dile
getirimini, bir başka felsefe düzeyinin varlığıyla birlikte tartışır. O ’na göre
kendiliğinden ve »herkese özgü« (Jedermannphilosophie) bir felsefe söz konusudur.
Bu »herkese özgü« ve kendiliğinden olan felsefenin niteliklerinin tanımlanması ile
her insaiıın »filozof« olduğu ortaya konulabilir. Kuşkusuz felsefe bir ideoloji
olduğuna göre »herkese özgü felsefe« kavramlaştırması da aslında bir ideoloji
tartışmasıdır. Herkese özgü felsefeye üç aşamada rastlanır. Bir; kavramların bir
bütünü olan dilde (her konuşan varlığın kendine özgü bir düşünce biçimi vardır). İki;
kamusal düşünüş ve sağ duyuda. Üç; dinsel inançlarda ya da »folklor« başlığı altında
toplanan bütün inanış sistemlerinde.
Gram sci’ye göre felsefe tarihi, »Belirli bireylerden oluşan bir sınıfın ideolojik
girişim denemeleridir ,« 194 Söz konusu bu felsefe tarihi, kelimenin tam karşılığıyla
»filozofların felsefesinin tarihidir.« Sınıfın amacı ise, yeni bir dünya görüşü yaratmak
ve buna uygun davranış kuralları koymaktır. Böylece Gramsci, bir ideoloji olarak ele
aldığı felsefeyi, diğer ideoloji basamaklarından ayırarak inceler. »Filozofların
felsefesi; yönetici grupların dünya görüşü«195dür.
Yukarıda da vurgulandığı gibi Gramsci’nin ideoloji tartışması, sürekli bir
toplumun egemenlik altında tutuluyor olması gerçekliğiyle birlikte düşünülmelidir.
Toplumun yönetimini eline geçirmiş olan sınıfın egemenliğinin gelişmesiyle, yine bu
yönetici sınıfa ait olan ideoloji toplumun bütün katmanlarına ve etkinliklerine yayılır.
Yönetici sınıf, ideolojinin bu yayılma işlevini, yarattığı aydınlar aracılığıyla sağlar.

194 Antonio Gramsci, age, sayfa 147.
195 Antonio Gramsci, age, sayfa 148.
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Yönetici sınıfların ideolojisi, toplumu yönetici sınıfa bağlama gerekliliğinden
dolayı, toplumun bütününe yayılmalı, toplumun her hücresine işlemelidir. Ancak
toplum sadece bir gruplaşmadan oluşan homojen bir olgu değildir. Toplum, içinde
çeşitli ve farklılıkları olan katmanları barındırır. İşte bu gerçeklikten dolayı, yukarıda
sıralanan Gramscigil ideoloji basamakları, asıl anlamını kazanır. G ram sci’nin
toplumsal bloğun ideolojik birliğinin sağlanması sorunsalı; düşünsel anlamda bir
gelişmişlik düzeyine sahip olan insanla, »sokaktaki adamın« yönetici sınıfın nasıl
egemenliği altında tutulacağı, dolayısıyla yönetici sınıfın yönetiyor olmasının devam
etmesi sorunudur. Değilmiki toplum düşünsel anlamda değişik düzeylerde olan insan
katmanlarına sahiptir, öyleyse yönetici sınıfın ideolojisi toplumun bu katmanlarına
değişik düzeylerde yayılabilir.
Gram sci’nin sıraladığı ideoloji basamakları toplumsal katmanlara şu şekilde
yansır: Toplumsal katmanların en »ileri« kesimlerine karşılık gelen dünya görüşü,
felsefedir. Bunu ortak duyu izler, folklor ise en aşağıda yer alan toplumsal
katmanlara seslenen dünya görüşüdür. Gramsci, Katolik Kilisesi örneğiyle sorunu
tartışır. Tıpkı Katolik Kilisesi örneğinde olduğu gibi, »üstün felsefeyle kamusal
düşünüş (Alltagsverstand) arasındaki ilişkiyi politika sağlar.«196 Kamusal düşünüş
tarihsel bir üründür ve din de bunun bir parçasıdır. Gramsci, kamusal düşünüşün ve
dolayısıyla da dinin, tinsel bir düzen oluşturamayacağını savunur. Kamusal
düşünüşün ve onun bir parçası olan dinin »kendiliğinden« bir birliğe kavuşamıyor
oluşu bir »baskı yöntemini« gerektirir. İşte bu noktada politika devreye girer.
Kamusal düşünüş, geleneksel ideolojilerle, yönetici sınıfın ideolojisini aynı anda
içinde taşır. Gramsci, kamusal düşünüşün >sağlıklı< bir çekirdek taşıdığını, bunun da
sağduyu olarak adlandırılabileceğini vurgular. Kamusal düşünüş nedensellik ilkelerini
üstü kapalı bir biçimde kullanmakla birlikte, art arda ileri sürülen yargıları değil,
basit olan ve kolay anlaşılan asıl nedeni bulup seçer.

196 Antonio Gramsci, age, sayfa 136.

126

Yukanda ortak duyunun ya da kamusal düşünüşün, Gramscigil ideoloji
sıralanmasında folklar ve felsefenin arasında bulunduğu vurgulandı. Gramsci şöyle
diyor: »Kamusal düşünüş, zaman ve uzamda özdeş olan bütünlüklü bir dünya görüşü
değildir.

O, felsefenin

>folklorü<dür.«191 İdeolojik blokun

en alt aşamasına

yerleştirilmiş olan folklor, özgün bir olgu olarak kavranmamaktadır. Bir dünya
görüşü olan folklor, ilkel ve bağlantısızdır. Folklor, tarihte karşılaşılan her dünya
görüşünün; düzenden yoksun kalıntılarını içinde taşır ve bu kalıntıların bir
toplamıdır.
Gram sci’nin ideoloji anlayışının bir başka boyutunu da »ideolojik gereç
(material)« başlığı altında dile getirilen görüşler oluşturur. Gramsci, egemen sınıfın
ideolojik yapıyı (Struktur) nasıl organize ettiğini sorgulama sınırına alır. Bu teorik
ve ideolojik olan gereçlerin en dinamik bölümü basındır. Yayınevlerinin örtük ya da
açık ama belirli bir programlan olduğunu ve bir akıma bağlı olduklannı vurgular.
Akla gelebilecek hemen hemen her türlü yayımı bu ideolojik işleviyle tartışır.
Gramsci şöyle devam ediyor: »Basın gerçi ideolojik yapının dinamik bölümüdür,
ama biricik olan değil: Kamuoyunu doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak
etkileyen, ya da etkileyebilecek olan her şey ona aittir ,« 198 Böylece kütüphaneler,
okullar, değişik demekler ve klüpler ideolojik yapının içinde sıralanır. Gram sci’nin
mimariyi de ideolojik yapının sınırlarına almış olması, cadde ve alan isimlerini
ideolojik gereç başlığında tartışması çarpıcıdır.
Deyinilmesi gereken bir başka boyut da Gramsci’nin bilimler hakkındaki
düşüncesidir. Bilim, insanlar tarafından sanki yaşamın temeli olan bir olgu gibi
kavranılmaya başlamıştır. Özellikle 1700’lü yıllardan sonra yaygınlık kazanan bu
yaklaşım, genel değer sistemi içinde bilimlere oldukça özel bir yer verilmesini

197 Antonio Gramsci, age, sayfa 205.
198 Antonio Gramsci, age, sayfa 423.
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getirmiştir. Oysa: »Ama gerçekte bilim de bir üstyapı, bir ideolojidir ,« 199 Bununla
birlikte Gramsci, bilimsel araştırma yöntemini bilimden ayrı olarak ele alır. O ’na
göre bilimsel araştırma yöntemince saptanan veriler ideolojiden özgürleşmiş olabilir.
Son olarak Gramsci’nin, Marx’in ideoloji anlayışıyla olan ilişkisini daha
yakından görebileceğimiz bir boyuta sokulmaya çalışmak yerinde olacak. Gram sci’ye
göre bir temel sınıfa bağlı olan ideolojiler, özsel ideolojilerdir. Bu anlamda bir sınıfa
bağlı olan ideoloji »organik«tir. Öyleyse proletarya da özsel-organik bir ideoloji
yaratabilir. Gramsci, »Marx, yeni bir dünya görüşünün yaratıcısıdır.«200 diyor. Bir
başka deyişle Marx, yeni bir ideoloji oluşturmuştur.
Gramsci, C roce’nin Marx yorumunu vülger olmakla eleştirmektedir. Croce’ye
göre ideoloji yönetilenler için salt bir yanılsama, aldanmadır. Yönetenler için ise
bilinçli bir aldatma edimi. Ancak Gramsci, Marxçı görüşle, üstyapıların objektif bir
gerçeklik olduğunun altının çizildiğini söyler. İskeletin sarsılmaz bir gerçeklik,
derinin de salt bir yanılsama olduğunu söylemek olanaklı değildir. Gramsci, bu
yaklaşımını önceki sayfalarda da vurguladığı gibi, M arx’in insanların toplumsal
konumlarının

bilincine

üstyapı

alanında

kavuştuğunu

saptamış

olmasıyla

temellendirir. Tıpkı bilimlerin bir üstyapı unsuru olması gibi, Praksis felsefesi
(Marxizm) de bir üstyapıdır. Diğer felsefelerle praksis felsefesi arasındaki kökten
farklılık ise, »başka ideolojiler organik olmayan yaratımlardır«201 dile getirimiyle
ortaya konulur. Gramsci’ye göre organik bir ideoloji olan praksis felsefesinin
yükümlülükleri vardır. »Praksis felsefenin iki görevi vardır: Modern ideolojinin en
incelmiş biçimine karşı mücadele etmek için bağımsız bir aydınlar grubu oluşturmak
ve hâlâ ortaçağ düzeyinde bir kültürel aşamada olan halk yığınlarını eğitmek.«202

199 Antonio Gramsci, age, sayfa 176.
200 Antonio Gramsci, age, sayfa 181.
201 Antonio Gramsci, age, sayfa 280.
202 Antonio Gramsci, age, sayfa 187.
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G ram sci’nin aktarılmaya çalışılan ideoloji anlayışı, çok tartışmalı bir soruya
da yanıt getirmektedir. Bilimin ideoloji olduğu olumlandığmda; Marxsizmin bir bilim
mi yoksa bir ideoloji mi olduğu sorusu anlamını yitirir. Bununla birlikte Gramsci,
M arx’in görüşlerini bilim nitelemesiyle ele almak yerine, »organik ideoloji«
kavramlaştırmasını kulllanmakta ısrar eder.

2.3. Louis- A lth usser (1918-1991)

Fransız düşünür Althusser, kuşkusuz çağımızın en fazla tartışılan isimlerinden biridir.
İdeoloji sorunsalının, Althusser’in bütün tartışmalarının anabaşlığım oluşturduğunu
söylemek abartı olmayacaktır. Althusser’in ideoloji tezleri; bir yandan M arx’la bir
tartışma, bir Marx yorumu oluştururken öte yandan Lukâcs ve Gramsci ile bir
hesaplaşma niteliğindedir. Althusser, Gramsci ile polemik yapan, yer yer Gram sci’yi
yargılamaya varan bir tartışma uslubu sürdürse de birçok felsefeci tarafından
Gram sci’nin ideoloji anlayışını yeniden biçimlendirdiğinin altı çizilmiştir. Gerçekten
de Althusser, Gramsci’nin terminolojisini kullanmamakla birlikte, Gramscigil
anlayışın

oluşturduğu

doğrultuda

tezlerini

geliştirmiştir.

Bununla

birlikte

G ram sci’nin, M arx’i özel olarak ideoloji sorunsalı çerçevesinde yorumlayışı,
Althusser için kabul edilir değildir. Anımsanacağı gibi Gramsci, M arx’i bir filozof
olarak, görüşlerini de bir felsefe (Praxis felsefesi) olarak ele almıştı. Althusser bu
doğrultuda, M arx’m görüşlerinin nasıl adlandırılabileceği arka planıyla oluşmuş, bir
bilim-felsefe tartışması başlatır.
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2.3.1. B ilim ve felsefe (ideoloji)

Peter V. Zima, »Althusser’in temel sorunsalı ideoloji ve bilimin karşılıklı olarak
sınırlarının belirlenmesidir .«203 saptamasını yapıyor. Yukarıda da vurguladığı üzere
Althusser, bu tartışmayı aslında Marxçı görüşleri bir kavramla adlandırmak isteğiyle
sürdürmektedir. Althusser’e göre bir Marxist teoriden söz edilebilir. Bu ise aynı
zamanda bilim ve felsefeyi Marxizme yüklemek anlamına gelir. Hemen belirtmek
gerekir, Marx ve Marxizm Althusser’e göre aynı anlama gelmemektedir. Bu
söylenilen, paradoks ve biraz da zorlama bir yorum olarak algılanabilir. Ancak
Althusser, M arx’i dönemlere ayırarak okumakta ve yorumlamaktadır. Dahası
Althusser, »1844 E l Yazmaları’ndan sonra Alm an İdeolojisi, ideolojinin açık bir
teorisini sunar... Fakat bu teori, Marxist değildir«204 dile getirimini kulllanmakta
ve bu anlayışını temellendirmeye çalışmaktadır. M arx’ın, birtakım yapıtlarında
Marxist olmadığını söylemek, Marx’la Marxizm arasında sınır çizmenin oldukça
köktenci bir ifadesidir.* Böylesine bir ayrım oluşturabilmek için, kuşkusuz yazarın
tutamaklara

sahip

olması

gerekir.

Bu

tutamaklardan

birisi

M arx’in

kavramlaştırmalarıdır: >İnsan< >yabancılaşma<, >özgürlük<, gibi kavramlar bilimin
kavramları olmaz ama >artıdeğer< vb. kavramlar bir bilimin kavramları olabilir.
Burada dikkat edilmesi gereken nokta; Althusser’in

Marx’in Alman

İdeolojisi adlı kitabında dile getirdiği ideoloji anlayışını Marxist olmamakla
eleştirmesinin, yine Althusser’in Marx’i dönemlere ayırarak incelemesiyle ilişki
içinde ele alınmaya çalışıldığıdır. Çünkü bir düşünür dönemlere ayrılarak ele alınınca
araştırmacı açısından bir kolaylık oluşur. Dönemlere ayrılarak ele alınan, görüşleriyle

203
Peter V. Zima, Ideologie und Theorie (Eine Diskurskritik), Francke Verlag, Tübingen 1989,
sayfa 169.
2M Louis Althusser, İdeoloji ve Devletin İdeolojik Aygıtları, İletişim Yayınlan, çev. Yusuf
Alp/Mahmut Özışık, İstanbul 1989, sayfa 39.
*Althusser’in birçok yaklaşımının tam bir köktencilik taşıması, kuşkusuz O ’nun çok tartışılan bir
filozof olmasının nedenlerinden biridir.
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tartışılan düşünürün, belirli bir süreci çabucak yargılanıp bir kenara konabilir. Bu ise
söz konusu düşünürün görüşlerinin, bütünlüklü kavranmasının önünde engel
oluşturur.
Althusser’in yukarıda dile getirilen yaklaşımı, Peter V. Zima tarafından da
eleştirilerek ele alınmıştır. Zima, »O’nun metin çözümleme yönetimi kuşku kaldırır,
çünkü onun yöntemi dikkati sözlüksel alanda yoğunlaştırmıştır. Anlamsal alanda ise
sallantılı kavramlarla iş görülmüştür. Ve M arx’ın yazılarındaki anlatının söz
dizimine gerekli önem verilmemiştir.«205 sözleriyle oldukça düşündürücü ve ufuk
t

açıcı bir yorum getiriyor.
Althusser, bilim ve felsefe (ideoloji) arasında sınır çizmeyi, ikisini birbirinden
ayırmayı oldukça net bir yaklaşımla temellendirmeyi denemektedir. O ’na göre
felsefe, tarih boyunca sürekli bilimlerden sonra oluşmuş bilimleri izlemiştir. İnsanlık
önce bir bilim yaratır, bu bilmin oluşmasından sonra da felsefeler ortaya çıkar. Şöyle
diyor Althusser, »Felsefenin doğması için bilimin ya da bilimlerin var olması
gerekir.«206 Althusser, yukarıda aktarılan anlayışını sıklıkla yinelemektedir. O ’na
göre insanlık tarihinin doğru gözlenmesi ve kavranması felsefenin bilimleri
izlediğinin kanıtıdır. Althusser, bilim tarihinde üç ve >muhtemelen< ifadesiyle birlikte
dört >teorik kıta< saptar. Marx öncesinde insanlığın bilgisine iki >teorik kıta< açıktır.
Thales’in (Althusser burada bir parantez açarak, Thales’i bir mitik ad olarak ele alır)
belki de bir grup insanın oluşturduğu >matematik kitasx. İkinci olarak G alileo’nun
ve yandaşlarının oluşturduğu >fızik kıtası<. Yine Althusser’e göre >matematik
kıtasKnın insanlığın bilgisine açılması Platon felsefesini yaratmıştır. Platon,
Thales’in >matematik kıtası <nın felsefedeki ifadesidir. Aynı yaklaşımla Galileo’nun
>fizik kıtasmı< ortaya koyması ile Descartes’ın felsefesi oluşur. Üçüncü Althusserci

205 Peter V. Zima, age, sayfa 169.
206 Louis Althıısser, Lenin ve Felsefe, çev. Bülent Aksoy/Erol Tulpar/Murat Belge, İletişim
Yayınlan 2. Baskı, sayfa 70.
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>teorik kıta< ise M arx’in keşfettiği >tarih kıtası<dır. Bu >kıtanm< bulguianmasıyla
ortaya çıkan felsefe devrimi ise, >diyalektik maddeciliktir^ Dördüncü >teorik kıta<
ise >muhtemelen< Freud’un görüşleriyle yaşam alanı kazanmaktadır. Althusser
gelecekte yeni >teori kıtalarımın oluşabileceğini bildirmekte ancak bu konuda
spekülasyon yapmanın doğru olmayacağını belirtmektedir. Tek tek bilimler ise
yukarıda sıralanan >teorik kıtalar<dan »epistemolojik« kopmayla oluşan >bölgesel
formasyon<lardır. Epistemolojik kopma ile oluşan ve bölgesel formasyon olan
bilimler de yeni felsefeler yaratır. Örneğin Newtoncu kopmanın etkisiyle Kant
i

felsefesi oluşmuştur.
Görüldüğü gibi Althusser, kendinin de bilincinde olarak vurguladığı gibi,
H egel’in »M inerva’mn baykuşu akşamın alaca karanlığında kanatlarını açar«
allegorik anlatımını onaylamaktadır. Althusser’in H egel’i bu olumlayışı Lukács ve
G ram sci’yi

Hegelci

olmakla

yargılaması

anımsanırsa

kuşkusuz

ilginçlik

kazanmaktadır.
M arx’m Feuerbach Üzerine Tezler adlı çalışmasında ortaya koyduğu ve
»şimdiye kadar filozoflar dünyayı yorumlamakla yetindiler, ama sorun dünyayı
değiştirmektedir« şeklinde özetlenebilecek olan ve çok bilinen XI. Tezi Althusser’e
göre yeni bir bilimin ilanıdır. İşte tam da bu noktada Gramsci >hata< yapmıştır. Bu
cümleyi Gramsci, M arx’in yeni bir felsefe ilan ettiği şekilinde okumuş ve Marxçı
görüşlere >Praxis felsefesi< demiştir. Bununla birlikte A lthusser’e göre felsefenin
ortadan kaldırılması söz konusu değildir. Bilimsel oluşumların felsefe devrimlerine
yol açtığını söyleyen Althusser’in, bilimlerin sürekli olduğunu da savunduğu
anımsanırsa yine Althusser’in felsefesiz (ideolojisiz) bir insanlık durumu düşünmesi
tutarsızlık olurdu. Felsefe olarak felsefe kalıcıdır ancak, felsefenin ne olduğu
bilinerek. »Marxizmin temelinde bir bilim yatar: H er yönüyle eşsiz bir bilim ama bir
bilim...

Marxizm

(yeni)

bir praxis felsefesi
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değil

ama

(yeni)

bir felsefe

pratiğidir.«201

Yine Althusser’e göre felsefe bir nesneye sahip değildir. Bu ise felsefenin,
yukarıda dile getirilen bilimle ilişkisi içinde ele alınmasını gerektirmektedir. Ancak
Althusser, bir başka çalışmasında ekleme gereği duyar, »nesnesi olmayan (bilimin bir
nesnesi olduğu anlamında) felsefenin bedeli (enjeu) vardır; felsefe bilgi üretmez ama
tezler ileri sürer.«20* Bu tezler, bilimsel ve politik eylemliliğin sorunlarının uygun

bir biçimle ortaya konulmasının yolunu açar. Bilim, nesnel olgularla kanıtlanabilirlik
özelliğine sahiptir, oysa felsefe nesnel doğrulanabilirlik olanağından yoksundur.
Bilimin nesnel önermeler getirebilmesi, onun birleştirici olmasını sağlar, oysa felsefe
böyle olmadığı için >bölücüdür<.
Bir başka vurgulanması gereken boyut ise Althusser’in felsefeyi bir ideoloji
olarak ele alıyor olmasıdır: »Felsefe de, din ve ahlak gibi ideolojiden başka bir şey
değildir, bir tarihe sahip değildir.«209 Althusser, felsefenin ideolojilerin en ön

safında yer aldığını eklemektedir. Bir ideoloji olan felsefe, aynı zamanda dünya
görüşlerini teori alanına taşımaktadır. Anımsanacağı gibi felsefenin; en incelmiş, en
önde duran ideoloji olarak tanımlanması Gramsci’ye aittir. Bütün bunlarla birlikte
Althusser açısından ideolojinin insanlık için sürekli kalıcı bir olgu olduğunu
saptamak olanaklıdır. Althusser’in bilim ve felsefe (ideoloji) ilişkisine değgin
görüşlerini

birkaç

eleştiriyle

noktalamak

yerinde

olacak.

Kimi

düşünürler,

Althusser’in ideoloji karşıtı olan düşüncelerinin sağlam temellere oturmadığını
savunmaktadırlar. Bu eleştirinin çarpıcı bir örneğini, »Althusser’in ideolojiye karşı
savaşı boşluğa asılı kalmaktadır, O ’nun ideolojiyi bilim dolayımıyla olumsuzlaması

207 Louis Althusser, age, sayfa 106.
208 Louis Althusser, Felsefe ve Bilimadamlannın Kendiliğinden Felsefesi, çev. Ömer Sezgin,
Birey-Toplum Yayınlan, 1. Baskı, Ankara 1984, sayfa 14.
209 Louis Althusser, Lenin ve Felsefe, çev. Bülent Aksoy/Erol Tulpar/Murat Belge, İletişim
Yayınları, sayfa 64.
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soyuttur«210 dile getiriminde görmek olanaklıdır. Bir başka eleştiri başlığı ise;

Althusser yukarıda vurgulandığı gibi Lukâcs ve Gramsci’yi Hegelci olmakla
eleştirmektedir. Yine yukarıda vurgulandığı gibi Althusser’in kendisinin de felsefeyi
bilimle ilişkileyiş tarzı Hegelci görüşle örtüşmektedir. Öteyandan Peter V. Zima da
Althusser’in rasyonalist bir Marxizm oluşturmayı denediğini vurgulamaktadır.
Zim a’ya göre böylesine rasyonalist bir akımın temsilcileri; Spinoza, Hobbes,
Saussuer ve Lacan olmuştur. Althusser de yukarıda sayılan isimlerin ve özellikle
Spinoza’nın etkisiyle düşünmektedir.
Bu tez çalışmasının Althusser’in yukarıda aktarılmaya çalışılan görüşlerine
getirdiği eleştiri ise daha köktencidir. Althusser’in taşıyıcı saptaması olan, felsefenin
her zaman bilimlerden sonra geldiği, bilimsel gelişmelerin izleyicisi olarak
felsefelerin oluştuğu saptaması tartışma kaldırır bir saptamadır. Bu saptama temel tez
olduğu için de sarsılması, Althusser’in söz konusu başlıktaki bütün görüşlerinin
sarsılması anlamını içerir. Althusser, felsefenin bilimi izlediği tezini oldukça keyfi,
dayanaktan yoksun bir önkabul olarak almaktadır. Bu tezi kabul etmesi için okura,
hiçbir ikna edici tutamak verilmemektedir. Aynı tutumla bir başka düşünür bir başka
şema ortaya çıkarmakta hiç de güçlük çekmeyecektir. Kuşkusuz ki bilimle felsefe
arasında yoğun bir etkileşim vardır. Bu etkileşim yer yer bilimsel koyumlann
felsefeyi belirlemesini de sağlar. Bunun belki de en çarpıcı örneği K opernicuscu
evren tasarımının, Buruno ve benzer düşünürler dolayımıyla, yeni bir toplumsal
hiyerarşi oluşturacak felsefeler yaratmasıdır. Ancak bütün bir felsefe-bilim tarihini
bu bakış acısıyla ele almanın gerçekliği ne denli kuşattığı tartışma kaldırır. Örneğin
Althusser söz konusu önkabulünün sonucunda felsefeyi Platon’la başlatmak
durumunda kalmıştır. O ’na göre Platon öncesinde »olsa olsa dünya görüşleri« vardır.
Althusser’in aynı yaklaşımı M arx’i dönemlere oldukça köktenci bir biçimde
ayırmasının da nedenlerinden biridir. M arx’m felsefe yoğunluklu eserleri >bilimsel<

210
Herbert Bosch / Jan Christoph Rehmann, ideologische Staatsapparate und Subjekteffekt bei
Althusser, Theorien über Ideologie’den, Argument Verlag, Berlin 1986, sayfa 127.
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olmadığı için bir kenara bırakılma eğilimi dışlaşmaktadır. Oysa Thales’te, G alileo’da
ve dahası M arx’ta gözlemlenecek olan; bilimsellikle felsefi söylemin iç içe oluşudur:
Ancak bu yaklaşımı da bütün filozoflara ve bilimadamlarma taşımak doğru
görünmemektedir.
B ir diğer boyut: Belirli bir tarihsel dönemin bilimi ya da bilimsel bilgisi olarak ele
alınan görüşler, yıllar sonra söylenceler olarak karşımıza çıkar. Bunun tam tersi olan
durumlar da olanaklıdır: Yıllar boyunca söylence olduğu düşünülen anlayışlar,
görüşler, belirli bir tarihsel dönemde, bilimsellilk nitelemesi kazanırlar. Bilginin tarih
boyunca böylesine bir karmaşık yol izlediğini olumlamak, bilim ve felsefe/ideoloji
arasında katı sınırlar çizmeye çalışmanın pek de anlamlı bir uğraş olmadığını ortaya
çıkarır. Öyleyse bilim ya da felsefe/ideoloji olduğu yaklaşımıyla karşılıklı sınırları
>belirginleştirilen< anlayışlar bir an (moment) için anlamlı olabilir. Bu anın, kimi
zaman nedenli kısa olduğuna bilim tarihinden örnekler bulmak da olasıdır. Paul K.
Feyeraband, Yönteme Hayır adlı kitabında bilimsel kuramların söz konusu
işleyişini, atomcu kuram, Çin tıbbı, Kopernicus vb. örneklerle oldukça çarpıcı bir
biçimde açıklıyor. Sınırlı da olsa yukarda aktarılmaya çalışılan arka planlardan
dolayı, Althusserci bilim/ideoloji ayrımı, bu tez çalışması için kabul edilebilir
değildir.

2.3.2. Devletin İdeolojik Aygıtları

Althusser’in bilim ve felsefe (ideoloji) üzerine görüşlerini özetledikten sonra yine
Althusserci ideoloji anlayışının önemli dört başlığı açıklanmalıdır.

Aşağıda

sıralanacak olan bu dört temel tutamak, Peter V. Zima tarafından da Althusser’in
ideoloji anlayışını sorgulamada bir şema olarak kullanılmıştır. Bu dört tutamak: 1)
Althusser’e göre kapitalizmde ve kapitalizm öncesi toplumsal şekillenişlerde egemen
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smıf kendi ikidarmı sadece direkt baskısıyla değil, ideolojik aygıtların yine ideolojiye
dayanan baskısıyla birlikte sürdürmüştür. 2) Devlet aygıtı olarak ideoloji ve ideolojik
praxis, yine devletin kurumlan olarak (kilise vb.) maddi form kazanırlar. 3)
İdeolojinin tarihi yoktur. 4) İdeoloji bireyleri >özne<ler olarak çağırır, adlandırır.
Bunun ardı sıra yukarıda sıralanan Allthusserci ideoloji çözümlemesinin ilk
iki başlığı bir arada ele alınacak. Althusser, M arx’in devleti tanımlayış biçimine
katılmaktadır. Devlet; iktidarı elinde tutan sınıfın, yine iktidannı sürdürebilmek için,
diğer toplumsal sınıflar üzerinde uyguladığı baskı aracıdır. Althusser’e göre devlet
î

iktidarı ve devlet aygıtı birbirinden ayrılmalıdır. Devlet iktidarı devleti yok
edebilmek için ele geçirilmelidir. Bununla birlikte Althusser’e göre Marxçı devlet
anlayışı >betimleyici< bir teoridir. Oysa betimleyici teoriden, teori olarak teoriye
geçmek gerekir. Öylese, »Devlet teorisini geliştirmek, için yalnızca devlet aygıtı ile
devlet iktidarı ayrımını değil, fakat açıkça devletin (baskı) aygıtının yanında olan
fakat onunla karıştırılmaması gereken bir gerçeği göz önüne almak zorunludur. Bu
gerçeğe kendi kavramının adını vereceğim: Devletin ideolojik aygıtları.«211

Devletin ideolojik aygıtları (DİA) devletin baskı aygıtıyla aynı değildir.
Marxist anlayışta devlet aygıtının kapsamına, hükümet, yönetim, ordu, polis,
mahkemeler, hapishaneler vb. girmektedir. İşte bütün bunlar Althusser’e göre
devletin baskı aygıtıdır. Devletin baskı aygıtı zor kullanarak işler. Bunun yanı sıra
Althusser, D İA ’lann >ampirik< bir listesini verir. Althusser’e göre bu liste yeniden
düzenlenebilir ve sıralanışının özel bir anlamı yoktur. Althusser, DİATarı şöyle
sıralıyor:
- Dini DİA
- Öğretimsel DİA (okullar sistemi)
- Aile D İA ’sı
- Hukuksal DİA

211
Louis Althusser, İdeoloji ve Devletin İdeolojik Aygıtları, çev. Yusuf Alp/Mahmut Özışık,
İletişim Yayınları, 2. Baskı, İstanbul 1989, sayfa 28.
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- Siyasal DİA (partiler)
- Sendikal DİA
- İletişim DİA’sı (basm, radio, TV vs.)
- Kültürel DİA (edebiyat, spor, güzel sanatlar vb.)
D İA ’lar devletin baskı aygıtına, oranla çok sayıdadırlar. Devletin baskı aygıtı
>kamu< alanındadır ama DİATann büyük çoğunluğu >özel< alandadır. Yine
Althusser’e göre önemli olan DİA’ların >kamu< ya da >özel< alanda olması değil,
onların işleyiş biçimidir. DİA’ları devletin baskı aygıtından farklılaştıran olgu:
»D evletin (baskı) aygıtı >zor kullanarak işler oysa D İA ’lar ideoloji kullanarak
işlerler.«212 saptamasıyla açıklanıyor. Yine Althusser’e göre, devletin her aygıtı

hem ideoloji kullanarak ve hem de baskı kullanarak işlemektedir. Ancak DİA Tarda
birincil olan işlev ideoloji kullanmaktır. Devletin baskı aygıtındaysa, ideoloji
kullanımı ikincil planda kalmaktadır. Ama DİA’larda da sembolik de olsa bir baskı,
zor kullanma gözlemlenir.
Burada hemen bir parantez açıp Gramsci’ye geri dönmek gerekmekte.
Anımsanacağı gibi Gramsci >tarihsel blok< kavramını iki uğrağa (moment) ayırıyor
ve bunları »sivil toplum / politik toplum« kavramlarıyla adlandırıyordu. Gramsci’nin
»politik toplumu« açıklayışı, Althusser’de >devletin baskı aygıtı<kavramlaştırmasına
ve >sivil toplum< ise DİA’lara karşılık geliyor gibi görünmektedir. Bu anlamda
Althusser, Gramsci’nin görüşlerini birkaç yeni gözlem ve yeni kavramla tekrar
etmektedir.
Althusser DİA Tar tezini yeni bir soruyla açmaya devam eder: Bu dağınık,
bölük pörçük D İA ’lar topluluğunun birliğini sağlayan nedir? »Eğer D İA ’lar
ideolojiye öncelik vererek işliyorsa, onların çeşitliliğini birleştiren şey de işte bu
işleyiş olm alı; çünkü işleyişlerin temeli olan ideoloji, bütün çeşitliliği ve çelişkilerine
karşın, yönetici ideolojinin altında, yani yönetici sınıfın ideolojisi altında, aslında

2,2Louis Althusser, age, sayfa 29.
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her zaman birliğe sahiptir.«213 Yönetici sınıfın devlet iktidarını elinde tutuğu,

dolayısıyla devletin baskı aygıtını denetlediği düşünülürse bununla, aynı yönetici
sınıfın D İA’ları da belirlediği olumlanmak durumundadır. D İA ’larda gerçekleşen,
bütün çelişkilerine karşın, egemen sınıfın ideolojisidir.
Bunun ardı sıra Althusser, oldukça belirgin bir şekilde Gram sci’yi anımsatan
görüşünü aktarır. Gramsci, bir sınıfın sivil toplumu denetim altına almadan iktidar
olamayacağını yazıyordu. Althusser ise hiçbir sınıf D İA ’lar üstünde egemenlik
oluşturmadan, devlet iktidarım sürekli olarak elinde tutamaz saptamasını yapar.
Bu anlatılanlardan sonra Althusser, ideolojiyle işleyen DİA’ların asıl işlevinin
ne olduğunu araştırmaya yönelir. DİA’ların asıl işlevi; tıpkı devletin baskı aygıtında
olduğu gibi varolan toplumsal ilişkilerin devamını sağlamaktır. Yani üretim
ilişkilerinin, yeniden üretimini sağlamak. DİA’ların her biri, bu amaç için,
kendilerine özgü yollardan katkıda bulunurlar. Örneğin siyasal DİA, bireyleri
devletin siyasal ideolojisine uyumlu kılar, iletişim D İA ’sı egemen ideolojiyi
yurttaşl ara yayar.
Bu başlıkta vurgulanması gereken bir boyut da Althusser’in, feodal
toplumlarda dini DİA’yı, egemen DİA olarak ele alıyor olmasıdır. Feodal
toplumlarda dini DİA ve aile DİA’sı İkilisi egemen

DİA’dır. Bunun gibi

kapitalizmde ise öğretimsel DİA ve aile DİA’sı İkilisi egemen DİA durumundadır.

2.3.3. İdeolojilerin Tarihi Yoktur

Althusser, ideolojilerin kaynağının ne olduğu sorusunu, kendini içinde tanımladığı
düşünce

çizgisinin

eski yanıtını

yineliyerek karşılar.

213 Louis Althusser, age, sayfa 30.
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İdeolojiler;

toplumsal

biçimlenişler içinde düzenlenmiş üretim tarzları ve bu üretim tarzları çerçevesinde
gelişmiş olan sınıf mücadeleleri tarihinden kaynaklanır. Sorunun ortaya bu biçimde
konulması, ideolojilerin tarihinin, yine ideolojilerin dışında bulunduğu anlamını taşır.
İdeolojilerin tarihinin, ideolojinin dışında olması ne demektir?
Althusser, M arx’in Alman İdeolojisi adlı çalışmasında dile getirdiği
>ideolojinin tarihi yoktur< saptamasıyla bir tartışma başlatmıştır. O ’na göre, »Alman
İdeolojisi’nde bu form ül açıkça pozitivist bir bağlam da yer alır. İdeoloji (Alman
İdeolojisi’nde) katıksız yanılsama,, katıksız rüya, yani hiçlik olarak tasarlanmıştır.
i

Tüm gerçekliği kendinin dışındadır.«214 Althusser, oldukça çarpıcı bir örnek

ekseninde tartışarak, M arx’in bu yaklaşımına karşı çıkar. Söz konusu bu ideoloji
tanımlaması tıpkı F reud öncesi psikolojinin, rüya olgusunu tanımlaması gibidir.
Marx, ideolojiyi Freud öncesi yazarların rüya teorilerinin konuluşuna benzer bir
biçimde düşünmüştür. Freud öncesinde rüya, günden arta kalanların; gelişi güzel,
kimi kereler tersine çevrilmiş, karmakarışık sunulmuş, tamamen fantazi ürünü olan
şeylerdir. Rüya, pozitiv gerçeklik olan günün artıklarının, uykuda düzensiz
birleşmesiyle oluşmuş değersiz bir şeydir. İşte Althusser’e göre M arx’m Alman
İdeolojisi’nde ortaya koyduğu ideoloji anlayışı da tam anlamıyla böyledir. »İdeoloji
M arx için, biricik anlamlı ve pozitiv gerçekliğin, varoluşlarını m addi olarak üreten,
maddi, somut bireylerin somut tarihinin gerçekliğin >günden arta kalanlarıyla,<
kurulmuş anlamsız ve yarasız, katıksız bir rüya,, hayali bir birleştirm edir.«215 Bu

anlamda M arx’in >ideolojinin tarihi yoktur< saptaması; ideolojinin tarihi kendi
dışındadır, onun tarihi varolan tek tarihin, somut bireylerin tarihinin içindedir,
şeklinde anlaşılmalıdır. Öyleyse, ideolojinin bir rüya olduğu için hiçbir şey ve bir
tarihten de yoksun olduğunu söylemek olumsuz bir tez önermektir.
Althusser ise, »Benim açıkça Alm an İdeolojisi’nin terimlerini benimseyerek

214 Louis Althusser, age, sayfa 40.
215 Louis Althusser, age, sayfa 41.
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savunmak istediğim tez ise (ideolojinin tarihi yoktur) Alman İdeolojisi’ nin pozitivisthistorisist tezinden kökten ayrıdır.«216 belirlenimini yapmaktadır. Bu belirlemeyse

iki tutamağı olumlamaktadır: Althusser, hem ideolojilerin son aşamada sınıf
mücadeleleriyle belirlense de bir tarihleri olduğunu ve hem de >genel olarak<
ideolojinin tarihi olmadığını olumlu anlamda savunmaktadır.
Althusser, >ideolojinin tarihi yoktun önermesinin doğrudan doğruya, Freud’un
>bilinçdışı ebedidir< önermesine bağlanması gerektiğini söyler. Öyleyse, »Tıpkı
bilinçdışı gibi ideoloji de ebedidir.«211 Althusser, bu aşamadan sonra bir ideoloji
t

teorisi sunmak için gerekli anı yakaladığı kanısındadır. İki tez önerir: İlki; ideoloji
bireylerin gerçek varoluşlarıyla aralarındaki imgesel ilişkiyi dile getirir. İkincisi;
ideolojinin varoluşu maddidir.
Althusser, yaygın bir şekilde ideolojilerin gerçekliğe denk gelmediğinin ve
bununla birlikte ideolojilerin gerçekliğe ima yoluyla değindiğinin kabul edildiğini
vurgular. Eğer ideolojiler dünyayı imgesel bir biçimde tasarlıyorlarsa, dünyanın asıl
gerçekliğine ulaşmak için, ideolojilerin >yorumlanması< gerekir. Görüldüğü gibi
Althusser, psikanalizin rüya çözümlemesini ideoloji alanına taşımaktadır. Ancak
sorunun bu şekilde ortaya konulması, bir başka sorun yaratmaktadır: İnsanlar neden
gerçek koşullarını tasarlarken, imgesel bir yer değiştirmeye gerek duyarlar?
Althusser, bu sorunun temel olarak iki yanıt alageldiğini bildirir. Bu iki yanıt; bu
tezde de ele alman Helvetiusçu, Holbachçı görüşler ve >Genç< M arx’in yaklaşımıdır.
Althusser’e göre her iki yanıt da yanlıştır. Sorunun Marx öncesinde aldığı yanıt: Bir
grubun yığınları, sömürebilmek için bilinçli yönlendirmesinin bu sonuçu yarattığıdır.
M arx’in yanıtı ise, yabancılaşmanın bir sonucu olarak bunun ortaya çıkdığıdır. Her
iki yanıtta da ideolojilerde dünyanın imgesel olarak tasarlanmasında, insanların
gerçek dünyalarının yansıdığı tezi kabul görmüştür. Althusser’in tezi ise şöyledir:

216 Louis Althusser, age, sayfa 41.
217 Louis Althusser, age, sayfa 42.
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•»İnsanlar ideolojide gerçek varoluş koşullarını, gerçek dünyalarını kendilerine temsil
etmezler, orada onlarla temsil edilen, kendilerinin bu varoluş koşullarına karşı
ilişkileridir.«21* Eğer insanlar bir ideolojiyi >gerçek olarak< yaşamıyorsa, gerçek

dünyanın imgesel olarak tasarlanmasının temeli, yukarıdaki saptama olmalıdır.
Böylece Althusser’e göre her ideoloji; bireylerin varolan üretim ilişkileriyle değil,
ama

üretim

ilişkilerinden

kaynaklanan

ilişkilerle

olan

imgesel

ilişkisini

göstermektedir. »Demek ki ideolojide, bireylerin varoluşunu yöneten gerçek ilişkiler
sistem i değil, fa k a t bu bireylerin içinde yaşadıkları gerçek ilişkisiyle hayali ilişkisi
(temsil edilir) gösterilir.«219 Althusser, bununla birlikte oluşan yeni sorunun

ayrımındadır: Bireylerin toplumsal ilişkilerle olan ilişkileri, neden imgeseldir?
Althusser, bu soruyu daha sonra yanıtlayacaktır, dolaysıyla bu soruyu tartışmadan
önce Althusser’in ikinci tezini özetlemek daha verimli olacak gibi görünmektedir.
İdeolojilerin varoluşu maddidir: Savunulması pek de kolay olmayan bu
yaklaşımı Althusser, temel olarak iki tutamakla tartışıyor. Devletin ideolojik aygıtları
kavramlaştırması anımsanırsa, Althusser’in ideolojiyi her zaman bir aygıtla ve bir
pratikle düşündüğü ortadadır. Böylesine bir varoluş >maddi< olarak ele alınır.
Althusser’in ikinci tutamağı ise, maddenin birçok değişik anlamlarla tartışıldığı ya
da bir başka anlatımla son belirlenimde >fiziksel< anlamda yine maddeye dayanan
değişik kipliklerde varolduğudur. Bir ideoloji ile birlikte yaşayan birey, ideolojik
aygıtın maddi olan pratiklerine katılır. Bu pratikler ise bir ideolojik aygıtla birlikte
gerçekleştiğinden, maddi pratikler olmaktadırlar. Dini DİA ile eyleyen bireyin,
ayinlere katılması buna bir örnektir.
Althusser, bütün bunlardan sonra iki tez öne sürmektedir. 1) Bir pratik, bir
ideolojinin aracılığıyla ve bir ideoloji içinde vardır. 2) Bir ideoloji, özne aracılığıyla
özneler için vardır.

218 Louis Althusser, age, sayfa 45.
219 Louis Althusser, age, sayfa 45.

141

2.3.4. İdeoloji Bireyleri Özneler Olarak Adlandırır

Althusser’in yukarıda aktarılan ikinci tezi O ’nun, ideoloji anlayışının odak
noktasında duran kavramı da gün ışığına çıkarır: >Özne kategorisin

Özne

kategorisinin özel önemi, Althusser’in ideoloji anlayışını sorgulamakta olan hemen
ı

her çalışmada özellikle vurgulanmaktadır. Althusser’in özne kategorisi bu tezin son
bölümünde dile getirilecek görüşler açısından da özel bir öneme sahiptir.
Althusser, »ideoloji özne aracılığıyla ve özneler için vardır« saptamasıyla ne
anlatmak istemektedir? Özne için olmayan ideoloji olamaz. İdeolojiler ancak ve
ancak somut özneler için vardırlar ve ideolojilerin gerçeklik kazanması öznelerin
dolayımıyla olanaklıdır. Yine Althusser’e göre özne kategorisi, başka belirli adlarla
da işleyebilir. Örneğin P lato n ’un ruh ya da Tanrı kavramı gibi. İdeoloji hangi
tarihsel döneme ait olursa olsun özne kategorisi, ideolojinin >kurucu kategorisidir^
»Özne kategorisi her ideolojinin kurucu kategorisidir. Fakat aynı zamanda hemen
ekliyoruz, özne kategorisi her ideolojinin kurucu kategorisi ise bu, her ideolojinin
(her ideolojiyi tanımlayan) işlevinin somut bireyleri özneler haline getirmek
olmasındandır.«220 Böylece her ideoloji bu >çifte oluşturma< eylemliliğiyle var

olmaktadır.
Bunlardan sonra Althusser, kendinin de içinde bulunduğu gibi, her insanın
ideoloji içinde yaşadığını ekler. Her bireyin ideoloji içinde oluşu, insanın doğası
gereği ideolojik bir hayvan (l’homme est par nature un animal idéologique)
olmasından dolayıdır. Althusser, Hıristiyan inançmda da dile gelen »logos içinde
yaşarız« (Aziz Paul) anlayışını »ideoloji içinde« yaşarız şeklinde yorumlamaktadır.

220 Louis Althusser, age, sayfa 51.
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Yine Althusser bundan, özne kategorisinin her insan için bir >apaçıklık< olduğu
sonucuna varır. İdeoloji ise >apaçıklıkları< zorla >apaçık< diye kabul ettirmektedir.
Bu, ideolojinin işlevlerinden biri olan >ideolojik tanımadır<. Althusser, bununla ne
anlatmak istediğini örneklerle açmayı dener: İki insanın sokaktaki selamlaşması,
çalan kapının arkasından gelen >benim< seslenişinin peşi sıra, >benim< diyenin kim
olduğunu doğru olarak bilmek ideolojik tanımadır. Kuşkusuz bu saptamalar
A lthusser’i, »Bu sözler ve somut örneklerle sizin ve benim her zaman zaten özne
olduğumuzu ve bu nedenle de, bizim gerçekten somut bireysel, birbiriyle
ı
karış tınlam az ve (doğal olarak) yerini başkasının alam ayacağı özneler olduğumuzu
garanti eden ideolojik tanımanın kurallarını durmadan uyguladığımızı belirtmek
istiyorum .«221 sonucuna vardıracaktır.

Yine Althusser’in

örneğiyle,

şu

anda

yazılanlar ve yine şu anda sizin okuduklarınız ideolojik tanıma kuralından başka bir
şey değildir.
İdeoloji somut bireyleri, somut özneler haline getirmektedir. Bu ideolojinin
işleyiş biçimidir. İdeoloji bir >çağırma< ya da >adlandırma< ile bireyler arasında
özneler seferber eder. Althusser, kendisine seslenilen bireyin, 180 derecelik bir açıyla
arkasına dönmekle özne olduğunu söylemektedir. »İdeolojinin varoluşu ile bireylerin
özneler olarak çağrılmaları veya adlandırılmaları bir ve aynı şeydir.«222

Althusser hemen ekler; aslında ideolojinin dışında geçiyormuş gibi görünen,
her şey ideolojinin içinde geçmektedir. Yani ideolojinin içinde olup bitenler,
ideolojinin dışında geçiyormuş gibi algılanır. Bu ise ideoloji içinde yaşıyan bireylerin
kendilerini

ideolojinin

dışında

algılamalarını

yaratır.

»İdeoloji

aracılığıyla,

ideolojinin ideolojik karakterinin fiili yadsınması idelojinin etkilerindendir. İdeoloji
hiçbir zaman: >ben ideolojiğim< demez. >İdeoloji içindeyim< (kesinlikle pek az
rastlanan b ir durum) ya da ndeoloji içindeyim< (genel durum) diyebilm ek için,

221 Louis Althusser, age, sayfa 52.
222 Louis Althusser, age, sayfa 54.
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ideolojinin dışında, yani bilimsel bilginin içinde olmak gerekir.«223 Althusser,

ideolojinin sonsuz olduğunu anımsatarak devam eder. Bireyler zaten her zaman
öznedirler. Bireyler doğmadan önce dahi öznedirler. Doğumdan önce çocuğun
babanın adını alacağı belirlenmiştir.
Son olarak Althusser’in özne kategorisinde bir sınıflama yaptığını vurgulamak
gerekecek. Althusser bu ayrımı Hıristiyan din ideolojisi örneğiyle açıklamaktadır. Bu
yeni özne, büyük harfle yazılacaktır ya da büyük özne diye adlandırılacaktır.
Dinlerdeki Tanrı büyük özne durumundadır. Büyük özneler ise, ideolojinin yeni bir
işlevinin ortaya konulmasını sağlar: Öznelerin, öznenin uyruğu haline gelmesi.

223 Louis Althusser, age, sayfa 54.
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III. BOLUM

İNSAN - İDEOLOJİ BAĞLAMI

Önceki bölümlerde insan ve ideoloji kavramları, iki bağımsız başlık olarak ele alınıp
incelenmeye çalışıldı. İnsan tartışması açısından temel sorun, insan felsefesindeki
yönelimlerle hızlı bir hesaplaşma ve felsefenin genel yönelimiyle bu tezde savunulan
anlayışın sınırlarını kalınca çizmekti. Felsefenin, insan felsefesi açısından genel
yönelimi, insanı bir öz tanımıyla açıklamaktır. Bu yaklaşım, genel yönelim
olduğundan dolayı, felsefe tarihinin filozof nitelemesi ile anılan birçok otoritesinin
yaklaşımıdır. Tezin ilk bölümünde savunulan görüş ise insanın değişmeyen bir
doğası olmadığı, tersine tarihsel süreçlerde farklılıklar gösteren

bir

»insan

doğasından« söz edilebileceğidir. Kuşkusuz böylesine bir anlayışa sahip olmak,
insan sorununu »çözmek« anlamını taşımaz. Durağan bir insan doğası olmadığını
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saptamak, insan sorunsalının kalıcılığına da işaret eder. Şimdi işlenmeye çalışılacak
olan soru ise insan sorunsalında sadece bir bölgeciktir.
İdeoloji kavramının elden geldiği oranda geniş olarak tartışılması ise bu bölümde
işlenmeye çalışılacak soru açısından olmazsa olmaz bir taşıyıcılık yüklenmiş
olmasıdır. Tezin İkinci Bölümünde, bir durak olarak uğranılması gerektiği düşünülen
filozofların ideoloji anlayışları aktarılırken yer yer bu görüşlere eleştiriler de getirildi.
Bu bölümde ise ideoloji, bir sorunla birlikte tartışılacak; bundan dolayı örtük bir
biçimde de olsa bu tezin onayladığı, savunduğu ya da önerdiği ideoloji anlayışının
ortaya çıkacağı düşünülebilir.

S oru: İnsan tekini bütünlüklü bir varlık olarak oluşturan tem el öge nedir?

1. T op lu m -în sa n D iyalektiği

A ristoteles’in

Zoon

Politikon

belirlemesi,

günümüzün

felsefesinin

geldiği

düzeylerde tartışılınca kuşkusuz kaba bir saptamadır. Ancak bu »kaba« nitelemesi,
Aristoteles’in saptamasının olumsuzlandığı anlamına gelmez. Bu »kabalık«, Zoon
Politikon

belirlemesinin Aristotelesçi

işleviyle,

Aristoteles’in bu

belirlenime

yüklediği içerikle ele alındıkta kendini dışlaştırır. Antikçağın bu büyük düşünürü,
Zoon Politikon kavramlaştırmasını, tezin ilk bölümünde de anıldığı gibi, insana
ilişkin bir öz tanımı olarak işlemiştir.
Yine tezin ilk bölümünde vurgulandığı gibi M arx’ı önemli referanslardan biri
olarak gören anlayışlar, insanın böylesine bir öz tanımıyla açıklanamayacağını
savunagelmiştir. İster, Antikçağlarda olsun ister 20. Yüzyılda yapılmış olsun, insanı
bu tarzda oluşturulmuş bir öz tanımıyla açıklamak, felsefenin zengin tarihinin bir
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güzelliği olmuştur. Çağımızda insanı bir öz tanımıyla açıklamaya kalkışmak, felsefe
tarihinin güdümünü zorlayamamakla eş anlamlıdır akademik sınırlara hapsolmuş
felsefe anlayışlarının sonucudur.
Zoon Politikon kavramlaştırması, insana ilişkin bir öz tanımı olarak
düşünülmedikçe, oldukça yalın bir doğrunun dile getirilmesidir. İnsanın toplumsal
bir varolan olduğu belirlemesine yöneltilecek savlar ciddiye alınacak, kayda değer
eleştiriler değildir. Aristoteles’in iki bin yılı aşkın bir zaman önce, insanı toplumsal
bir hayvan olarak belirlemesine karşın, daha bin yedi yüzlü yılların ikinci yarısında
R ousseau, insanın başlangıçta toplum dışı bir varlık olduğunu anlatıyordu.
Anımsanacağı gibi Rousseau, insanın hayvansı ve oldukça yalın bir yaşam
sürdüğünü, dilinin olmadığını, düşünme yetisinden yoksun olduğunu söylüyordu.
»Doğal durum«da insan; hemcinslerinden tamamen soyutlanmış, diğer insanlardan
tamamen bağımsız bir yaşam sürdürmektedir. Rousseau’nun ilişkisiz insanların
soylarım nasıl devam ettirdiğine yanıtı da çok netti: İnsanlar sadece çiftleşme
zamanlan bir araya geliyorlardı. Rousseau’nun bu betimlemesi, çoğu zaman
»cennet« yakıştırması kullanılarak özetlenir. Bu yakıştırma bir başka boyutuyla da
anlamlıdır. Dinler de insanın başlangıçta tek başına, ilişkisiz, bir toplumun öğesi
olmadan yaşadığını anlatır. Adem ile Havva, kurdukları iletişimden dolayı cennetten
kovulur.
Rousseau’nun bu anlayışı, Hobbes’un »Herkesin herkese karşı savaşı«
(bellum omnium contra omnes) saptamasının tam karşıtıdır. Ancak bu karşıtlığa
karşın Hobbes da, tıpkı Rousseau gibi insanın başlangıçta toplumsal bir varlık
olabileceğini yadsıyor gibidir. »Herkesin herkese karşı savaşı«yor olduğu yerde,
ilksel de olsa bir toplumsal yaşamdan söz etmek olası değildir.
Yukanda aktarılan bu iki örnek, (biri toplum dışı yaşamayı olumlu, diğeri
olumsuz betimliyor da olsa) Aristoteles’in yalın bir şekilde insan-toplum ilişkisini
belirleyişinin, ne denli anlamlı olduğunu gösterse gerektir.
Aristoteles’in bu denli yalın bir saptamayı (Zoon Politikon) insanın özü
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olarak işlemesinin yoğun bir çarpıcılığı var: Aristoteles’in insan-toplum ilişkisini
önemle ön plana çıkarmış, bu ilişkinin altını belirgince çizmiş olması. İnsan-toplum
ilişkisine M arx’in tezleri açısından yaklaşılırsa üretim kavramı kaçınılmazlıkla
gündeme gelir. Tezin ilk bölümünde vurgulandığı gibi Marx, insanı bir tür varlığı
(Gattungswesen) olarak ele almaktadır. İnsanın bilinçli etkinliği, insanın türsel
özelliğidir. İnsan, bilinçli bir yaşam etkinliği içindedir ve bu bilinçli etkinlik, insanın
doğrudan doğruya içine girip kaynaştığı bir gerçekliğin olmaması anlamına gelir.
İnsan, bu bilinçli yaşam etkinliğiyle hayvan dünyasından net bir biçimde ayrılır.
Marx için üretim, sürekli olarak bir toplum oluşturmuş bireylerin etkinliğidir.
Üretim, sosyal bakımdan belirlenmiş bireylerin bir eylemliliğidir. Ancak 16.
Yüzyıldan beri başlamış olan üretim ilişkilerinin ve dolayısıyla toplumsal ilişkilerin
yeni şekillenmesi; insanın tarihin derinliklerinde yalnız yaşamış olan, diğer insanlarla
bağlan bulunmayan bir varlık olarak tasarlanmasını sağlamıştır. Kapitalist toplum
öncesi üretim ilişkileri içinde birey, kendisini sınırları belirgin bir topluluğun üyesi
olarak görmüştür. İşin organize edilmesi, belirli bir ortaklaşma düzeyinde ve diğer
insanlarla alışveriş içinde süregelmiştir. Serbest rekabete dayanan bir toplumsal
üretim ilişkileri ağı içinde ise insan, belirli ve sınırlı bir insan topluluğunun üyesi
olmadığı yanılsamasına sahiptir. Feodalizmin çözülmeye başlaması ve dolayısıyla
insanlar arasındaki ilişkilerin farklı biçimlenişler kazanması, söz konusu -bağımsız
insan- anlayışlarının da kaynağı olsa gerektir. Bu yaklaşımla; Rousseau, Hobbes ve
adı anılabilecek birçok düşünür, ağır ağır yerleşmekte olan yeni toplumsal ilişkilerin
hem habercisi hem de felsefi anlatımı olmak durumundadır. Daniel Defoe’nun
Robinson’u ise bu gelişmelerin, ilişkilerin estetik yansıması olmuştur. Marx, politik
iktisatçı Smith ve Ricardo’yu olduğu kadar Rousseou’yu da şu sözlerle eleştirir.
»18. yüzyıl insanı geçm işte yaşamış olduğu kabul edilen bir ideal (insan) gibi
görülmektedir. Onlar bu insanda tarihsel bir sonucu değil, tarihin başlangıç
noktasını görürler. Çünkü onlara göre birey, tarihin bir ürünü değil, doğanın bir
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vergisidir.«224

İnsanların tarihin derinliklerinde bir topluluğun üyesi olarak yaşadıkları
birçok antropologun ortak görüşüdür. Yine birçok insanbilimci için primatların
gözlenmesi, bu konuda önemi yadsınamayacak bilgiler edinmenin yoludur. Bu
konunun detaylarına girmeden tek bir noktaya değinmek yerinde olacak: İnsanı diğer
insanlarla ilişkisiz, soyutlanmış bir varlık olarak tasarlayan görüşün önemli bir
açmazı vardır: Dil olgusu. Bu görüş; dilin de birbiriyle ilişkisi olmayan, tek başına
yaşıyan insanlar tarafından geliştirildiğini savunma tutarlılığını göstermelidir. Bu ise
i
ciddiye alınacak bir yaklaşım olamaz, insanın, aslında diğer insanlardan bağımsız,
tek başına yaşayan bir varlık olduğunu savunan anlayışlar için bir başka tutamak
daha söz konusudur. Bu anlayış, bazen açıkça bazen de üstü örtük bir tarzda, insanın
tarihin bir döneminde yaygın olarak »yağmacı« olduğunu tezlerini sağlamlaştırmak
için kullanır. Ancak yağmacılık tutamağının, söz konusu anlayış tarafından, yine
aynı anlayışı sağlamlaştırıcı bir unsur olarak görülmesi ilginçtir. Çünkü bir yağma
eyleminden ve yağmacılık durumundan söz ediliyorsa, bir yerlerde yağmalanacak
birikim var demektir. Bu ise yağmacıların bir başka yağmacı grubu yağmaladığı
durumun dışında, yağmalanacak bir şeylerin üretimini yapan insanların varlığını
olumlamaktadır. Yağmacılık eyleminin kendisi de bir grubun tutumudur.
Marx da Aristoteles’in Zoon Politikon saptamasını olduğu gibi kabul etmekte
dahası bu saptamayı daha da belirginleştirmektedir. Şöyle diyor Marx, »insan
kelimenin tam anlamıyla siyasal bir hayvandır, sadece toplum içinde yaşayan bir
hayvan değil, ancak toplum içinde tek başına kalabilen bir hayvandır«225

İnsan ve toplum ilişkisinin vurgulanmasında tarihsel olarak Aristoteles’in de
bir adım öncesine gitmek ve Platon’dan söz açmak gerekmektedir. Bilindiği gibi

224 Kari Marks, Ekonomi Politiğin Eleştirilmesine Katkı,
Öncü Kitabevi, sayfa 192.

225 Kari Marks, age, sayfa 192.
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Platon’un Devlet (Politeia) adlı diyaloğu, yerinde bir tutumla, klasik bir toplum
felsefesi kaynağı olarak ele alınagelmiştir. Platon’un Devlet diyaloğu, toplum
felsefesi alanında sürdürülen araştırmalar için bir ilk kaynak olma niteliğini taşır.
Ancak Devlet diyalogunun, klasik bir toplum felsefesi kaynağı olmakla birlikte,
insan felsefesi açısından da önemli zenginliklere sahip bir yapıt olduğu düşünülebilir,
düşünülmelidir. Devlet’in ilk iki kitabı tamamen insana ilişkin kavramların
tartışılmasına ayrılmıştır. Platon, Devlet’in ikinci kitabında sürdürülmekte olan
doğruluk tartışması çıkmaza girdiğinde, önerdiği bir yöntemle bu çıkmazı aşacağını
düşünmektedir. Platon’un önerisi şöyle: »Giriştiğimiz iş kolay değil. Çok keskin bir
göz ister buna bu da bizde olmadığına göre araştırmaya şu yoldan gidelim : Gözü
çok keskin olmayan kimselere uzaktan küçük harfler okutulmak istense bunların biri
aynı harflerin başka bir yerde daha büyük olarak bulunabileceğini akıl etse, bu iş
ne kadar kolaylaşır. Önce büyük harfleri okur; sonra da küçük harflerin eşi olup
olm adığına bakar.
»-İşte ben anlatacağım. Doğruluk varsa, bir tek insanda olduğu kadar

bütün bir insan topluluğunda da vardır (abç) değil mi ?«226
Platon, toplumla insan arasındaki ilişkiyi oldukça belirgin bir biçimde dile
getirmektedir. Toplum (makro kosmos) ve birey (mikro kosmos) özdeş niteliklere
sahip varolanlar olarak ele alınmaktadır. Bunun sarsılmazlığına olan güven öylesine
sağlamdır ki toplumda olduğu saptanabilecek bir niteliğin (doğruluk) kolaylıkla
insana taşınabileceği düşünülmektedir. Platon, insan ve toplum arasındaki ilişkiyi
belirgin ve kendine güvenen bir sesle dile getirmiş olmasıyla anılmaya değer
olmakla birlikte, yukarıda aktarılan yöntemiyle de bu tez çalışması için önemlidir.
Platon, insanı açıklamak için toplumu çözümlemeyi dener. Toplumsal ölçekte
yapılacak bir saptamayı, insan tekine taşıyarak insan ölçeğinde bir alanı, sorunu
aydınlatmaya çalışır. Acaba Platon’un bu yöntemi ters çevrilerek kullanılabilir mi?

226Platon, Devlet, Remzi Kitabevi, sayfa 58-59.
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Yani toplum alanına, bağlamına ilişkin yapılmış bir belirlenim; insan tekine taşınıp,
insan teklerinde karşılaşılan bir soruna yanıt verilebiler mi?
Yukanda dile getirilen soru bu yöntemle yanıtlanmaya çalışılacak. Toplumsal
bağlamda yapılmış bir saptama insan tekine taşınarak, yine insan tekinde karşılaşılan
bir sorun yanıtlanmaya çalışılacak. Ele alınacak olan toplumsal alana ilişkin
belirlenim, en açık dile getirilişini Antonio Gram sci’de açığa vuruyor. Bu belirleme
Gram sci’nin »ideoloji toplumun harcıdır« şeklinde aktarılabilecek görüşüdür. İdeoloji
insanın da »harcı«, bir arada tutan unsuru olabilir mi?
i

2. Toplumun »Harcı« Olarak İdeoloji

İdeolojinin insanın bütünleyici unsuru ya da bir başka deyişle »harcı« olup
olamayacağını ele almadan önce, Gramsci’nin yukanda aktarılan anlayışını tartışmak
gerekmektedir. Bunun yapılması aynı zamanda ideolojilerin bir işlevinin olumlanması
anlamını da taşır.
Bu tez çalışmasının İkinci Bölümünde ele alman ve ideoloji sorunsalı
açısından görüşleri aktarılmaya çalışılan her düşünürün, üstü örtük bir biçimde de
olsa ortaklaştıkları bir boyut söz konusu. Bu boyut ideolojinin, varolan toplumsal
biçimi koruyan bir işleve sahip olmasıdır. İdeoloji toplumsal biçimlenişi koruyan bir
işleve sahipse bu, ideolojinin toplumu bir arada tuttuğu, toplumun dağılmasını
engellediği anlamına gelir.
İdeolojinin
vurgulamayla

böylesine bir işleve sahip olduğu,

tartışılmıştır.

Anımsanacağı

gibi

önceleri olumsuz bir

Helvetius

önyargıların

nasıl

oluştuğunu ve yayıldığını felsefesine konu edinmiştir. O ’na göre egemen sınıflar,
iktidarlarını koruma çabası içindedir. Böylesine bir devinimden dolayı egemenler,
önyargıları (ideoloji) yaygınlaştırırlar. Önyargılar, egemenlerin iktidarlarını devam
ettirmesinin bir aracıdır. Aynı yaklaşım, Holbach tarafından da onaylanmaktadır.
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Egemenler, iktidarlarının sağlam kalabilmesi için gerekli olduğunu düşündükleri
»önyargıları« zor kullanarak da olsa halka kabul ettirirler. Holbach, en köklü
ideolojilerden biri olan dinin de iktidarı sağlamlaştırmadaki etkin rolünü görmüştür.
Yukarıda vurgulandığı gibi, Helvétius ve Holbach’ta dile gelen bu anlayış,
önyargıların (ideoloji) toplumsal ilişkilerin devamını sağlayan işlevinin olumsuz
anlamda vurgulanmasıdır. Bu ise olumsuz bir içerikle de olsa ideolojinin; toplumun
tutkalı olduğunu, toplumu bir arada tutan unsur olduğunu gösterir. Adı anılan
düşünürlerin ideolojinin bu işleyişi karşısındaki önerileri ise, »kendisi aydınlanmış
us« ve »eğitim« gibi kavramlarla dile geliyor. Kuşkusuz ideoloji sorunsalının
işleyişinin bugün ne denli incelmiş bir biçim aldığı anımsanınca, bu öneriler çokça
bir anlam içermiyor.
Destutt

de

Tracy

de

idelerin

toplumun

devamını

sağlıyacağmı

düşünmektedir. Ancak Tracy’de idelerin toplumun devamını sağlayan bir unsur
oluşu, olumsuz bir vurguyla dile gelmez. O ’na göre idelerin »geri götürülmesi«
yöntemiyle elde edilecek »gerçek« ideler toplumsal düzenin güvencesi olarak
görülmektedir.
Napoléon, hem düşünce tarzıyla hem de kendi iktidarını sağlamlaştırma
sürecinde, ideolojinin toplum için bir tutkal işlevine sahip olduğunun anlatımıdır.
Napoléon, yukarıda anılan düşünürlerden farklı olarak, bu süreci gerçeklik olarak
kavrar. O, ne »eğitim« ne »aydınlanmış us« ne de »gerçek ideler« aracılığıyla bu
gerçekliğin değişebileceğine inanmamaktadır.

Üstelik söz konusu

anlayışları

savunmak, gerçekliğe uzak olmak ve ütopik bir evrende yaşamaktır.
Görüldüğü gibi yukarıda adı anılan düşünürler ve Napoléon ortak bir anlayışa
sahiptir. İster olumsuz bir yaklaşımla olsun, isterse de olumlu bir vurguyla olsun
ortaklaşılan yaklaşım, ideolojinin toplumu bir arada tutan, birleştirici olan işlevidir.
Soruna M arx’m görüşleri açısından bakılınca iki tutamakla tartışmak
gerekmektedir. Tezin ilk bölümünde bir başka bağlamla vurgulandığı gibi Marx,
»Burjuva toplum insanı, yani ötekine (öbür insanlara) özel çıkar ve bilincinde
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olm adığı doğal zorunluluktan (abç) başka hiçbir bağla bağlanmış bulunmayan
bağım sız insan...«221 saptamasını yapmaktadır. Bu yaklaşım, kapitalist toplumsal

şekillenişte bireylerin özgür olmadığını vurgulamak için kullanıldığı oranda sorun
yoktur. Önceki sayfalarda anlatılmaya çalışıldığı üzere, insanın toplumsal bir varlık
olduğu saptaması bu tezin de bir önkabulüdür. M arx’in görüşleri de insanın
toplumsal bir hayvan oluşunu olumlar. İnsanın neden toplumsal bir hayvan olduğu
tartışması başlatılırsa (ki böyle bir tartışma gereksiz görüldü) »doğal zorunluluk«
kavramlaştırması işlevsel olabilir. Yine Marx, Alman İdeolojisi (Die deutsche
/
Ideologie) adlı kitabında gelecekteki toplumsal yapılamşta insanların »doğal
zorunluluk«la bir arada olmayacağını vurgulamaktadır. İnsan gereksemelerinin
insanlaşmış bir toplumla yanıtlanması ise, geleceğin toplumunun insanlarının bir
arada durmasını sağlayan faktör olarak görülmektedir. »Doğal zorunluluk« kavramı
istenç özgürlüğünün olmamasını anlatan bir kavramdır. Oysa biraz olsun kompleks
bir yapı kazanmış hemen her toplumsal şekillenişte, insanların bir arada durmasında
bir gönüllü oluş da söz konusudur.
»Doğal zorunluluk« özellikle ilişkilerin olabildiğince karmaşıklık kazandığı
toplumsal

yapılarda

çok

açıklayıcı

bir kavramlaştırma

olamaz.

Toplumsal

şekillenişler, bireyi toplum yaşamına katmanın çok çeşitli mekanizmalarına sahiptir.
En genel anlatımıyla bu, ideolojinin işleyişidir. M arx’in bu anlayışı da olumladığı
ortaya konulunca yine M arx’m, »doğal zorunluluk« ifadesini, burjuva toplumunda
bireyin özgür olmadığım vurgulamak için kullandığı ortaya açıkça çıkacaktır.
Marx, Fransız Devrimi’ni incelerken, zaferini yeni ilan etmiş olan sınıfın,
iktidara nasıl gitgide yerleştiğini izlemektedir. M arx’in bu süreci çözümlemesi,
toplumun bütünlüklü bir yapı olarak varlığını sürdürmesi açısından ideolojinin
yüklendiği işlevi de ortaya çıkarır. Bir devrim dolayısıyla alt üst olmuş bir toplumsal

227
Karl Marx/Friedrich Engels, Kutsal Aile. (Ya da Eleştirel Eleştirinin Eleştirisi), çev. Kenan
Somer, Sol Yayınları, 1. Baskı 1976, sayfa 174.
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biçimleniş, yeniden düzenlenmek durumundadır. Bu yeniden düzenleme, toplumsal
katmanların karşılıklı olarak yeniden konumlanmasını gerektirir. Egemen sınıf,
toplumsal katmanları yeni düzene bağlamak zorundadır. M arx’m »Burjuvazi...
öğretim yasası ile yığınların bu sisteme katılmalarını sağlayan eski düşünüş
sistem lerini korumaya çalışıyordu«22* dile getirimi, bunun bir anlatımıdır. Marx,

ideolojinin toplumun bütünleyici, bir arada tutucu işlevini dolaysız olarak dile
getirmese de, ideolojinin böylesine bir işlevi olduğu bilinciyle düşünmekte, tezler
geliştirmektedir. Marx’m ideoloji anlayışının incelendiği bölümde gösterildiği gibi,
/
söz konusu yaklaşım Alman İdeolojisi (Die deutche Ideologie) adlı kitapta çok daha
net bir ifade kazanmaktadır. Anımsanacağı gibi Marx bu yapıtında; iktidar olmak
için yola çıkmış her yeni sınıfın, kendi amaçlarına ulaşmak üzere yine kendi
çıkarlarını toplumun bütününün çıkarları olarak göstermek zorundadır, saptamasını
yapmaktadır. Devam eden Marx, yeni sınıfın düşüncelerine evrensellik biçimi
vermek ve kendi düşüncelerini tek mantıklı evrensel düşünceler olarak göstermek
zorunda olduğunu ekler.
M arx’in »yeni sınıfın düşünceleri« ifadesini, yeni sınıfın ideolojisi diye
yorumlamak, okumak olasıdır. Dolayısıyla yeni sınıfın düşüncelerine (ideolojisine)
evrensellik vermek zorunda oluşu, yine ideolojinin bir arada tutan birleştirici olan
boyutundan kaynaklanır.
Daha önce de vurgulandığı gibi, ideolojinin toplumsal yapıların »harcı«
olduğu kavramlaştırması Gramsci’ye aittir. Gramsci, kendinden öncekilerden farklı
olarak, ideolojinin söz konusu işlevini belirgin bir biçimde vurgulamaktadır.
Gram sci’nin

»ideolojinin

toplumun harcı«

olduğu

sonucuna nasıl

vardığını

anımsamakta yarar vardır.
Gram sci’nin ideoloji sorunsalına ilişkin görüşleri anlatılırken vurgulandığı
gibi »tarihsel blok« iki temel uğrağa ayrılarak işlenmektedir: Yapı ve üstyapı. Yapı

228
Karl Marx, Der achtzehnte Brumaire des Louis Bonaparte, Dietz Verlag, Berlin 1982, sayfa 69.
(Türkçe çeviri; Marx-Engels Seçme Yapıtlar I, Sol Yayınlan, sayfa 520.)
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ekonomik düzeyin, üretici güçler ilişkisinin anlatımıdır. İki temel ana (momente)
ayrılarak incelenen üstyapı ise bir toplumsal biçimlenişin düşünsel düzeyini dile
getirir. Üstyapının iki temel uğrağı ise yine anımsanacağı gibi, zorlama, baskı ve
militer uğrak olan politik toplum’la, egemen sınıfın hegemonya uygulayışına denk
gelen ve etik bir uğrak olan sivil toplum’dur.
İdeoloji; toplumun altyapısıyla, karmaşık bir görünüm sergileyen üstyapıların
bir arada kalmasını, »tarihsel blok«un bütünlüklü bir biçimde varlığını sürdürmesini
sağlamaktadır. Bu noktada ideolojinin böylesine belirlenmiş bir işlevi nasıl yerine
getirdiğini sormak gerekir. Daha önce Gramscigil, ideoloji kavramının oldukça geniş
bir alanı kuşattığı vurgulandı. Gramsci, ideolojileri iki gruba ayırır. Organik
ideolojiler ve »kasıtlı« (keyfi) ideolojiler. Organik ve dolayısıyla bir sınıfa bağlı olan
ideoloji, yönetici sınıfın egemenliğinin (hegemonya) gelişmesiyle, tüm etkinliklere
yayılır. Organik ideolojiler, tarih bakımından zorunludurlar ve bunların »psikolojik«
bir gerçekliği vardır. »Bu ideolojiler yığın halindeki insanları örgütler, üzerinde
eyleyecekleri, konumlarının bilincine kavuşacakları, kavga verecekleri zemini
hazırlar.«229 Organik bir ideolojinin taşıyıcısı olan yönetici sınıf, ideolojinin çeşitli

(bilim, sanat vs) görünümleri üzerinde uzmanlaşmış aydınlar yaratır. İdeolojinin
değişik görünümleri ve çeşitli düzeyleri birbirinden bağımsızmış gibi algılanmasına
karşın, aslında hepsi yönetici sınıfın dünya görüşünün çeşitli bölümleridir.
Yönetici sınıfın sürekliliğini sağlıyabilmesi için, yine onun ideolojisinin
toplumun her katmanına işlemesi, yayılması gerekir. Yine anımsanacağı gibi yönetici
sınıf ideolojisinin toplumsal katmanlara işlemesi tek düzeyde olmaz. İdeolojinin bu
yayılması, toplumsal katmanlara uyumlu olmalıdır. Toplumsal katmanlar aynı
düşünsel düzeyi paylaşmazlar, aralarında düşünsel gelişmişlik anlamında da bir
farklılık vardır. Dolayısıyla ideoloji; felsefe, din, ortak duyu ve folklor düzeyinde

229
Antonio Gramsci, Philosophie der Praxis (Eine Auswahl), S. Fischer Verlag, Frankfurt 1967,
sayfa 171.
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toplumun bütününü sarıp sarmalar. Bu ise bir başka ifadeyle toplumun egemenlik
altında tutulmasıdır. İşte ideolojinin bu işleyiş biçimi »ideoloji toplumun harcıdır«
saptamasının arka planını oluşturur. İdeoloji, her hangi bir toplumsal şekillenişin,
bütünlüklü bir yapı olarak karşımıza çıkmasını sağlayan, toplumun dağılmasını
engelleyen bir işleve sahiptir.
İdeolojinin söz konusu işlevi, Gramsci sonrasında ideoloji sorunsalıyla
uğraşan düşünürler açısından önem kazanmıştır. Örneğin Althusser’in »Devletin
İdeolojik Aygıtları« tezi büyük oranda bu soruna bir yanıt denemesidir. Öte yandan
ideolojinin söz konusu işlevinin net bir biçimde bilince çıkarılması, ideolojinin bu
işlevinin global düzeyde tartışılmasının ötesine geçmeyi de getirmiştir. Çok daha
detaya ilişkin, incelmiş sorulara yanıt aranırken bu arka plan iş görmüştür. Bunun iyi
bir örneğini Niklas Luhmann da gözlemek olasıdır. Luhmann, insanın kendine ait
olmayan bir işi kendi işi gibi kavrayıp böyle eylemesine temel ararken, ideolojiye
önemli bir taşıyıcılık yüklemektedir. İdeolojinin söz konusu taşıyıcılığı, kapitalist
kuramların, örgütlerin çözümlenmesinde de gündeme gelmektedir. Luhmann’m
görüşlerinin şekillenmesini sağlayan düşünce geleneğinde N o rb ert W iener önemli
bir yer kaplamaktadır. Luhmann, iletişim (Kommunikation) kavramlaştırmasmı bu
gelenekten devralmıştır. İletişimle iletilen şeyin ideolojik olacağı, ideolojiden
bağımsız olmadığı düşünülürse iletişim kavramı, ideoloji kavramının bir alt başlığı
olarak görülebilir. Bacon’ın idol öğretisinden beri (Bocon, iletişim aracı olarak dil)
iletişimin ideolojik işleyişi defalarca vurgulanmıştır.
İletişim bu çalışmada ideolojik bir süreç, olgu olarak düşünüldüğünden
Norbert W iener’in şu ifadesi önem kazanıyor: »İletişim, örgütlenm eleri bir arada
tutan harçtır «,230 W iener’e göre iletişim (bu çalışmanın yorumuyla ideoloji) insan

grubunu birlikte düşünmeye, birlikte görmeye ve birlikte davranmaya yöneltmede tek
başına yeteneklidir.

230
Norbert Wiener, (Cybernetics, or Control and Communication in the Animal and the Machine)
Thomas Laugstien, Verwaltung durch Sinn bei Luhmann, Theorien über Ideologie’den, sayfa 169.
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İdeoloji sorunsalının tarihsel gelişimini izlemek, sorunla ilgili hemen her
düşünürün ideolojinin birleştirici rolünü gördüğünü ortaya çıkarmaktadır. Kimi
düşünürlerce ideolojinin bu işlevine karşı savaş açılmıştır. Bu savaş ideolojiye karşı
olmakla birlikte, ideolojinin birleştirici boyutunu olumlamak, kabul etmek anlamına
gelir. Bir başka düşünür grubu için sorun; ideolojinin toplumdaki işleyişini görüp
buna karşın toplumu dönüştürebilmenin yolunu bulabilmek olmuştur. Bu bağlamda
»ideolojik savaş« kavramlaştırması yaşam alanı kazanmaktadır. Bu tezde savunulan
görüş ise, ideolojinin toplumsal birleştirici olduğunun hiçbir sallantıya yer vermeden
onaylanmalıdır. İdeolojinin böylesine bir işlevi olduğu gerçekliğin kendisidir. Ancak
bu olguyu bir gerçeklik olarak adlandırmak, Napoléon’un gerçekliği vurgulayışı ile
aynı anlayışa denk düşmez. O ’nun için bu gerçeklik, hep olmakta olanın ve olacak
olanın bir bilgisine eriştir. Bu anlamda Napoléon, M achiavelli’nin iyi bir öğrencisi
olarak görülebilir. Bu tez açısından ise söz konusu olgunun gerçeklik olarak
tanımlanması, olmakta olanın hep olacağı anlamında bir olumlama değildir. Yine bu,
çelişkili gibi görünse de ideolojinin yok olduğu zamanların geleceğini savunmak
anlamına da gelmez. (Bu konuya yeniden dönülecek)
İdeolojilerin toplumları bir arada tutan işlevi çeşitli örneklerle ya da bir
toplumun çözümlenmesiyle oldukça canlı bir şekilde gösterilebilir. Ancak şimdiye
kadar yapılmış birçok toplum çözümlemesi, ideolojinin toplumsal tutkal olma
işlevine tanıklık ettiği için, bu yaklaşım yöntem olarak seçilmedi. İdeolojinin
toplumsal tutkal olma işlevinin altının böylesine belirgince çizilmesine gelebilecek
bir eleştiri görülmek zorundadır. Bu eleştiri; toplumun yapısının

öneminin

küçümsendiği, görülmediği şeklinde olacaktır. Yapının önemi günümüze kadar
abartılarak anlatılagelmiştir. Artık bu vulger tutum bir kenara bırakılıp, daha incelmiş
sorulara yanıt aranmalıdır. Yapının önemli olduğu tartışmasını başlatmaksızın, bu
eleştirinin çıkmazını bir örnekle sergilemek olasıdır. Kapitalist üretim ilişkilerinin en
gelişkin düzeyde şekillenmiş olduğu Amerika Birleşik Devletler’inde, yerli halkların
varlıklarını bağımsız olarak sürdürmek istemeleri ve bunun için hâlâ kavga vermeleri
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nasıl açıklanabilir?

3. İnsan ve Kriz (Ya da İnsanın Çözülmesi)

İdeolojinin, toplumu bir arada tutan işlevi, toplumsal harç olarak oynadığı rol
olumlandıktan sonra, yukarıda ortaya koyulan soruya yanıt vermeye çalışmak
olanaklıdır. Soru şöyle kurulmuştu: İnsan tekini bütünlüklü bir varlık olarak
oluşturan temel öge nedir? Dikkat edilirse sorunun bu şekilde kurulmuş olması;
insanın bir harca, bir birleştirici öğeye gerekseme duyduğunu saklı bir biçimde
içinde taşımaktadır. Öyleyse öncelikli olarak insanın; bir harca, onu bütünsel bir
varolan haline getiren bir »olgu«ya gereksemesi olduğunun neye dayanarak
savunulduğu tartışılmalıdır.
Anımsanacağı gibi Gramsci, bir »tarihsel blok«un bütünlüğünü ve devamını
sağlamak için egemen toplumsal sınıfın, sürekli şu ya da bu oranda zora baş
vurduğunu saptamaktaydı. Bir toplumsal biçimlenme için olağan durum egemen
sınıfın yönetimini onaylamayan, yönetime eleştirileri olan toplumsal grupları denetim
altında tuttuğu andır. Tarihsel bloğun iki temel uğrağı olan sivil toplum ile politik
toplum arasındaki bağlar güçlüyken egemen sınıf, sadece bir siyasal zor kullanmaya
gerekseme duyar. Zaten iki temel toplumsal uğrak arasındaki bağların yeterince
güçlü olduğu anlar, »normal durum« olarak görülmelidir. Böylesine bir anda
bütünlüklü bir sistemle (tarihsel blokla) karşı karşıyayız demektir. Bu durumda
toplumun devamını tehdit edecek oranda sorunlar da yoktur. Ancak toplumsal
biçimlenişler, her zaman »normal durum« kavramıyla anlatılan bir görünümde
varolamazlar. Gramsci’nin kavramlaştırması benimsenerek söylenirse toplumsal
biçimlenişler için öylesine dönemler söz konusudur ki bu anlarda iki toplumsal temel
uğrak arasındaki bağlar zayıflamaya, giderek çözülmeye başlar. İşte toplumsal
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biçimleniş için olağan-normal olmayan bu anlar, toplumsal biçimlenişin bütünlüğünü
kaybetmeye başladığı, bir toplumsal çözümlenmenin yaşandığı anlardır. Artık bir
egemen sınıfın diğer toplumsal sınıflan kendisine bağlayarak oluşturduğu toplumsal
biçimleniş, dağılma eğilimi göstermektedir. Yine anımsanacağı gibi Gramsci,
böylesine bir dönemi yaşayan toplumsal biçimlenişte egemen sınıfın, toplumun
bütünlüğünü

yeniden

sağlayabilmek için doğrudan

(teknik-militer)

zora baş

vurduğunu dile getirir.
Toplumsal biçimlenişin Gramscigil bir dil kullanılarak yukarıda aktarılmaya
çalışılan süreçleri, kriz kavramıyla adlandırılmaktadır. Farklı yoğunluklarda yaşanan
yönetim krizleri ya da ekonomik krizlerin, nasıl şekillendiğini ve nereden
kaynaklandığını tartışmak bu tezin bir ödevi değil. Burada önemli olan kriz
olgusunun varlığını olumlamaktır. Gramsci, »normal zaman« kavramıyla toplumun
yönetim kriziyle sarsılmadığı dönemleri anlatmaktadır.
Şimdi bütün bunlardan sonra tartışmayı, insan teki eksenine yeniden taşımak
gerekmektedir. Kuşkusuz burada insan dendiğinde anlaşılan, felsefenin bir kavramla
tanımlamaya çalıştığı, filozofların düşüncede kurdukları insan değildir. Marx,
H egel’in insan anlayışını eleştirirken felsefenin somut, yaşayan insana gönderme
yapmadığını vurgulamaktadır. Oysa, acı çeken, sevinen, açlığı ve mutluluğu tanıyan
kendi ayaklan üzerinde bu dünyada olan insandan söz etmek gerekmektedir. Marx,
bu yönelimle tezin ilk bölümünde de alıntılandığı gibi; »insan tarihi içinde, insan
toplumunun oluşmasında yer alan doğa, insanın gerçek doğasıdır. Bu yüzden
çalışma aracılığıyla oluşan doğa, yabancılaşmış bir şekle de sahip olsa, gerçek
antropolojik doğadır«, sonucuna varmaktadır.

Yine Marx, insana ilişkin saptamaların, somut yaşayan insan üzerinde
yoğunlaşması

gerektiğini

vurgulamakla

birlikte,

bir

başka

belirlemede

de

bulunmaktadır. O ’na göre zengin-bütünsel insan, gelmekte olan toplumla birlikte
yaşam alanı kazanacaktır. Yani yabancılaşmanın aşıldığı bir toplumsal biçimlenişte
insan da bütünselliğine kavuşacaktır. Bu boyut, üzerinde düşünülmeye değer gibi
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görünmektedir. Marx, bir yandan Hegel felsefesini ve H egel’in insan anlayışını
kurgusal bulmakta; genel olarak felsefenin, özel olarak da insan anlayışlarının
somuta yönelmesini önermektedir. Ama öte yandan »bütünsel insanı« geleceğin
toplumunda görmekte, tartışmaktadır.
Bu tezde ise bütünsel insan kavramlaştırması gelecek toplumsal biçimlenişin
olası insanına bir gönderme olarak kullanılmamaktadır. Bu tezin ortaya koymaya
çalıştığı anlayışla, tartışılan insan bugünün insanıdır. Bütünsellik nitelemesi de yine
bugünün yaşayan somut insanının bir görünümü olarak ele alınmaktadır.
Yukarıda tartışılan ve Gramsci’nin toplumsal alana ilişkin bir saptaması olan
»normal zaman« kavramlaştırması insan tekine de taşınabilir. İnsanlar yaşamlarını
normal diye adlandırılan bir biçimde sürdürürler. Ama yine aynı insanlar; tıpkı
G ram sci’nin toplumun olağanüstü durumları olarak gördüğü, kriz dönemlerine
sahiptirler. İnsan tekleri açısından normal zamanlar, bireylerin içinde yaşadıkları,
toplumsal ilişkiler karmaşası karşısında belirgin, kendilerinin şu ya da bu oranda
ikna oldukları konuma sahip bulundukları anlardır. Bu toplumsal ilişkiler karşısındaki
konumlanışm sarsıntıya uğradığı, çözüldüğü anda ise kişilik krizi dediğimiz durum
gündeme gelir.
Bu söylenenleri biraz açmayı denemek gerekmektedir. James O ’Connor,
The Meaning of Crises adlı kitabında günümüzde çok sayıda kişilik krizi kuramının
olduğunu, kriz kuramlarının, bir kriz içinde olduğunun söylenebileceğini vurguluyor.
James O ’Connor’un kişilik krizi sorgulamasına geçmeden birkaç örnek aktarmak
verimli olacak. O ’Connor’un kişilik krizleri konusunda görüşlerini aktardığı Daniel
B ell’e göre; insan, bir yandan kendi öz isteklerine sahiptir, bunlara kavuşmak ister,
ancak çoğu zaman insanın toplumsal belirleniş biçimi, bu isteklerle bir çelişkinin
doğmasına yol açar. İnsanın yaşadığı böylesine yoğun bir çelişki, kişilik krizlerinin
başlatıcısı olur. Bell’in bu söylediklerinde fazla bir özgünlük yok, ama özgünlük
O ’Connor’un B ell’in vardığı sonucu aktarışında, »Bell, geleneğe ve dinsel değerlere
geri dönüşü, kültürel çelişkileri aşmak için ve modern kişilik krizlerini çözmedeki
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yardım larından dolayı önerir ,«231 Bell’in teknik-ekonomik iş ve iş dışındaki canlı

yaşam arasındaki uyumsuzluğu bir şizofreni nedeni olarak görmesi, bir başka kişilik
kuramcısı olan Serge Moscivici tarafından çıkış noktası olarak alınmaktadır. Ancak
M oscivici, söz konusu bu »paralel yaşamı« kişilik krizlerinin kaynağı olarak
görmekle birlikte, Bell’in sonuçlarına katılmaz. O ’na göre bu durumun sorumlusu
kapitalist ekonomik organizasyondur. Richard Sennett ve Peter Dreitzel kişilik
krizlerini açıklayış biçimlerinde, insanın toplumla olan ilişkisinin önemi açıkça
vurgulanmaktadır. Sennett’e göre, »insan doğa ve dış dünya üzerindeki gücünü
görm ek ister,' dış dünya insan için bir aynadır. Kendisi için bir ayna olan toplumda
y e r edinemeyen birey, parçalanmış bir fotoğrafa sahiptir.«232 Dreitzel da toplumsal

oluşun, insanın kendi özdeşliğini yaşaması ve bir kişilik oluşturması için ne denli
gerekli olduğunu vurgular.
Bir başka ilginç yaklaşım da Christopher Lasch’ın tezlerindedir. Lasch,
görüşlerinin toplumsal kuramsal boyutu olarak adlandırılan kesiminde, özetle şöyle
bir anlayış geliştiriyor: Erkekler, kendi egemenlikleri altında devinecek kadınlar
ararlar. Oysa kadın hareketiyle gelişen süreç, kadınların eşit haklar temelinde
davranıyor olması, bir sorun yaratmaktadır. Artık kendilerini özgürleştirmiş kadınlar,
erkeklerin onlardan beklediği role uygun davranmaz. Dolayısıyla günümüzün
erkekleri; bir kişilik dağılmasına, çözülmesine sahiptirler.
Bütün bunların vardırdığı nokta: Birçok kişilik krizi kuramcısının, değişik
temellerden kalkarak kriz tezleri geliştiriyor olsalar da iki boyuta dikkat çekiyor
olmalarıdır. Birinci boyut: Sennet ve Dreitzel örneklerinde net bir şekilde görüldüğü
gibi, bireyin toplumla olan ilişkisinin kişilik krizindeki önemidir. Benzer bir
yaklaşım, psikanalizin sağaltım yöntemi için de söz konusudur. Bu sağaltım

231 James O’Connor, The Meaning of Crises, Basil Blackwell Lim. Oxford 1987, sayfa 162.

232 James O ’Connor, age, sayfa 163.
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yöntemiyle hedeflenen olgunun, »hasta«nın yeniden toplumla bağlar kurması olduğu
olumlamrsa kişilik krizlerinde insan-toplum ilişkisi bir kez daha vurgulanmış olur.
Bütün bunlarsa yukarıda ortaya konulan yaklaşımı destekler niteliktedir. Bu tezin
savunduğu görüş şöyle dile getirilmişti: Normal zamanlar, bireylerin içinde
yaşadıkları toplumsal ilişkiler karmaşası karşısında belirgin, kendilerinin şu ya
da bu oranda ikna oldukları konuma sahip oldukları anlardır.
İkinci boyut ise, Bell ve Lasch’ın tezlerinde saklı bir şekilde dile gelmektedir.
Lasch’m günümüz erkeğinde saptadığı kişilik çözülmesi, bir ideolojinin sarsılması,
kaybedilmesidir. Söz konusu ideoloji ise »erkek egemen ideoloji«den başka bir şey
değildir. Lasch, bir ideoloji taşıyıcısı grubun, ideolojileri ellerinden alındığında, kriz
içine girdiklerinin anlatımı olmaktadır. Bell ise sonuçtan yola çıkarak aynı anlayışı
olumlamaktır: Yaygın bir biçimde kişilik krizleri vardır ve bunu aşmanın yolu eski
ideolojilere (gelenek, dinsel değerler) geri dönmektir. Öyleyse Lasch; ideolojik
sarsıntı kimlik krizi yaratır ve Bell, kimlik krizlerini aşmanın koşulu sağlam bir
ideolojiye sahip olmaktır şeklinde okunabilir.
James

O ’Connor’un

kimlik/kişilik

krizi

kuramı

da

aynı

sonuçların

çıkarılmasına yeteneklidir. O ’Connor, kişilik ve kimlik krizlerini, yaşama gücünün
bir kaybedilişi olarak görmektedir. İnsanın yaşama gücünü yitirmesi; kendi dışına
aktardığı enerjinin, gücün denetimini kaybetmesi ile aynı anlama gelir. »Eğer zayıf
yönümü, gücümü, bir başkasına vererek kendime yabancılaştırırsam ve eğer bu bir
başka olan bana yabancılaşır, bana bir yabancı gibi davranmaya başlıyarak beni
yaralarsa o kez bir kriz ortaya çıkar.«233 O ’Connor’a göre bu başka olan,

»yabancılaşmış ben«dir. Dolayısıyla insanın bir başkasını denetlemesiyle, kendini
denetlemesi aynı şeydir. Çünkü söz konusu »başkası« bir bireyin öz güçlerini
kendinde toplamıştır. Eğer »başkası« olanın bir diğer birey olduğu düşünülürse kriz
şöyle şekillenir: Güçlerini karşısındaki insana aktaran birey, bu güçleri kaybetme

233 James O’Connor, age, sayfa 167.
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korkusu ve tehdidi altındadır. Bu güçleri kendinde toplayan »benim, benimle, kendi
benliğini silahlandırmış zavallı« ise yutulma korkusu içindedir. Böyle olunca kimlik

krizi, her iki bireyi de tehdit etmektedir. O ’Connor; insan ilişkilerindeki bu oluşumu,
çocukluk döneminde açıklamaya çalışır. O ’na göre çocuğun anneden ayrılmak
zorunda kalıyor olması, çocuklukta bu kötü deneyimi yaşıyor olmak, söz konusu
ilişki şekillenişinin nedeni olabilir. Ancak insanların ilişki kurarken, denetlemek ve
yutulmak korkusuyla, krize sürüklenmelerinin temelinde çocukluk dönemini görmek
bir sorunu da kendinde taşır.
Eğer çocuğun anneden ayrılmak zorunda kalması, kişilik krizlerine yol açan
bir ilişki kurma biçimi yaratıyorsa oldukça genel geçer, evrensel bir açıklama biçimi
söz konusu olur. Böyle olunca çağlar boyunca insanların kurdukları ilişkilerde,
denetleme ve yutulma, yok edilme korkusuyla krize sürüklendiğini savlamak gerekir.
Böylesine bir sav ise bu tezin »İnsan Üzerine« adlı bölümünde ortaya konulmaya
çalışılan görüşlerle ele alınınca, her türlü temelden yoksundur. O ’Connor’un denetim
altında tutma ve yok edilme, yutulma korkusunun belirleniminde biçimlendiğini
düşündüğü ilişkiler, çağdaş toplumlara özgü olmalıdır.
O ’Connor’un kuramındaki bu aksaklık bir kenara bırakılırsa, görüşlerinin bir
başka boyutu tartışmaya değer niteliktedir. Yukarıda; insanlar arasındaki ilişkiler
açısından tartışılan kimlik, kişilik krizindeki nedensellik bir başka alana taşınabilir.
İnsanlar, öz güçlerini sadece bir başka insana aktarmazlar. O ’Connor’un dilini
benimseyerek söylemek gerekirse: İnsanlar öz güçlerini yabancılaştırırken nesneleri
sadece bir başka insan değildir. Birçok toplumsal işleyiş/gereklilik, insanın öz
güçlerini aktardığı, ona sunarak yabancılaştırdığı bir işleve sahip olabilir. İş, buna
klasik bir örnektir. İnsanın işi; tıpkı O ’Connor’un belirttiği gibi, insansal güçlerin
aktarıldığı bir özelliğe sahiptir. İşin, insan yaşamının bir parçası olması ise
aktarılarak yabancılaştırılmış öz güçlerden kaynaklanır. Bu ise tıpkı bir başka insanı
denetim altında tutma tepişi gibi, işi denetim altında tutma gereksemesini yaratır.
Kaybedilecek iş, insanın kendinden bir boyutu kaybetmesi biçimini alır. Çünkü
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insan, işine kendinden çok şey vermiştir. Öyleyse işi kaybetme korkusunun yarattığı
denetim güdüsü, aslında bir kendini denetleme olgusu olmuştur. O ’ C o n n o r ’ un
görüşlerinin böylesine bir doğrultuda genişlemekte oluşu ve bu doğrultuda
geliştirilebilir oluşunun yaratacağı sonuç açıktır: İşi kaybetme, ticari başarısızlık,
eşten ayrılma v.b. kimlik/kişilik krizine yol açan etkenlerdir.
O ’Connor da kişilik krizlerinin toplumsal boyutunu net bir biçimde
vurgulamaktadır: »Hiç kuşkusuz kişilik krizleri yalnızca bireyin tinsel sağlığıyla
ilintili değildir. Aksine kriz içinde olan birey, toplumsal yönelimleri, ekonomik
t

bağlantıları ve politik inançlarıyla ilintili bir sorun yaşam aktadır.« 234Sorunun bu

şekilde saptanması, çözümün nasıl sağlanacağını da ortaya çıkarır: »Kişilik kriziyle
oluşan

durum,

toplumsal

uyum

ve

varolan

sistem e

uyumla

aşılabilir.«235

O ’Connor’un bu sonucu, yukarıda adı anılan kriz kuramcılarının yaklaşımlarından
hiç de farklı değildir. Yukarıda Lasch ve Bell’in tezlerine ilişkin yapılan yorum,
O ’Connor’un kuramı için de geçerlidir. Ancak O ’Connor, Lasch’da ve Bell’de
gözlenen iki ayrı saptamayı kendi görüşlerinde birleştirmiştir. O ’Connor’un kişilik
krizi kuramı, bir boyutuyla şöyle yorumlanabilir: Toplumsal konumlanışm sarsılması
kriz yaratır, krizi aşmak için toplumsal konumlanış yeniden sağlanmalıdır. Bu tezin
yorumuyla dile getirilirse, ideolojik çözülme krizin sorumlusudur ve kişilik krizini
aşmak için ideolojiye gerekseme duyulur.

4. İnsanın Harcı Olarak İdeoloji (Ya da Bütünsel İnsan)

Bütün bunlarla olumlanan, bütünsel insanın verili toplumsal ilişkiler karşısında

234 James O ’Connor, age, sayfa 172.
235 James O ’Connor, age, sayfa 170.
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kendisini belirli bir biçimde konumlamış olmasıdır. Bu tezin savunmaya çalıştığı
görüş ise, insanın verili ilişkiler karşısındaki konumlanışınm ideolojiler aracılığıyla
sağlandığıdır. İdeoloji, sıralanan birçok işlevi yanı sıra içinde yaşanılan toplum
hakkında oluşturulmuş sorulara yanıt verir. Üstelik ideolojinin yanıtlar ürettiği alan
sadece toplum sınırlarında kalmaz, evrenin açıklanması da denenir. Doğru yaşamın,
iyi ve kötünün ne olduğuna ilişkin yanıtlar din ideolojilerinin olduğu kadar sınıf
ideolojilerin de yanıtlar ürettiği sorulardır. Jakob Barion, ideolojilerin bu özelliğini
hiçbir kuşkuya yer bırakmayacak bir netlikle dile getirmektedir. Barion şöyle diyor,
»Onlar (ideoloji) insanlara yaşam için global bir yönelim veriyorlar, insanların
amaçlarını ve ödevlerini ortaya koyuyorlar, insanların kendilerini gerçekleştirm e
tepilerini oluşturuyorlar, insanların sağlam bir konum alışı ve karar vermesini
belirlem ek için ideolojiler, bir değerler düzenine ve davranış biçimlerine işaret
ediyorlar.«236

Benzer bir yaklaşım Loevvenstein tarafından da dile getirilmektedir.
Loevvenstein, ideolojileri iki anla (moment) belirlemektedir. O ’na göre ideolojilerin
eylemsel ve kuramsal olmak üzere iki temel karakteristiği vardır. Loewenstein’ın bu
yaklaşımının detaylarına girmek gerekli değildir. Ancak ideolojinin insanın harcı
olduğunu ortaya koymaya çalışan bu başlık altında, Loewenstein’m bir görüşünü
aktarmak yararlı olsa gerektir. O ’na göre, »İdeoloji öncelikle kapalı bir bütünlüktür,
insanlar ve onların toplum içindeki konumları üzerine düşünmenin ve ikna oluşların
bir sistem i...«237 Loewenstein ekler, ideoloji insanların toplum ve dünya içindeki

yerini tanımlar.
Ancak ideolojinin böylesine bir işlevi olduğunu vurgulamak yeni bir şey
söylemek değildir. Oldukça yalın bir gözlemle dahi bunu saptamak olasıdır. Yine de

236 Jakob Barion, Was ist Ideologie, Bouvier Verlag, Bonn, 3. Baskı 1974, sayfa 98.
237 K. Loewenstein, aktaran Jakob Barion, age, sayfa 93.
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birçok düşünürün değinmiş olduğu bu boyutun, net bir biçimde vurgulanması, ön
plana çıkarılması gerekmektedir. Çünkü birçok düşünürün gördüğü bu boyut, bu
çalışma açısından vurgunun üzerinde tutulduğu noktayı oluşturmaktadır. Üstelik
ideolojinin insanın bütünselliğini sağlayan asıl unsur olduğunun savunulduğu
aşamada, saptamalar yapmak yeterli değildir. İdeolojilerin insanların bütünlüğünü
sağladığını saptamak ve savlamak belirli bir soruya yanıt vermeyi gerektirir:
İdeolojiler bu işlevi nasıl yerine getirmektedirler? Bu soruya yanıt verildiği oranda;
yukarıda

öne

sürülen

tez,

bir

saptamayla

geçiştirilmiş

olmaktan

çıkıp,

temellendirilmiş olacaktır. Böylesine bir temellendirmenin başarılması da yine
yukarıdaki saptamanın, güvenilir bir tez olmasını sağlar.
Özellikle ideoloji tartışmasını M arx’in başlattığı doğrultuda sürdüren bir
grup düşünür, burada savunulan yaklaşım açısından verimli görüşler üretmişlerdir.
Ve yine özellikle Gramsci sonrasında süregelen tartışmalarda, ideoloji-insan ilişkisi,
satır aralarından sıyrılıp belirginleşmeye başlamıştır. Tezin İkinci Bölümünde ideoloji
anlayışı ele alınmaya çalışılan Althusser, ideoloji-insan ilişkisi sorgulamasında
uğranılması

gereken

bir

ilk

kaynak

durumundadır.

Althusser’in

ideoloji

araştırmalarında birey kavramı sıklıkla gündeme gelmektedir. Kuşkusuz bunda
Althusser’in, Freud’un düşüncelerini tanıyor olmasının ve Freudçu tezleri kullanma
çabasının rolü büyüktür.
Althusser’in

görüşlerini;

ideoloji insanın

harcıdır

tezini savunmada

kullanabilmek için kısa bir anımsatmayla başlamak gerekmektedir: Bilindiği gibi
Althusser insanların, ideolojilerde kendi gerçek dünyalarını yine kendilerine temsil
etmediğini öne sürer. İdeolojide insanlara temsil edilen, yine insanların varoluş
koşullarına karşı olan ilişkileridir. Bu ise, her ideolojik tasarlamanın merkezi
ilişkisidir. Bu tezi daha açıklayıcı olabilmek için Althusser’den aktarmaya devam
etmek gerekmektedir: O ’na göre her ideoloji zorunlu olarak düşsel çarpıtması içinde,
varolan üretim ilişkilerini (ve onlardan türeyen öbür ilişkileri) değil, fakat her şeyden
önce bireylerin, üretim ilişkileri ve onlardan türeyen ilişkilerle olan düşsel ilişkisini

166

gösterir. Althusser’in bu temel tezi, ideoloji insanın harcıdır savunusu açısından
verimli bir yaklaşım sunmaktadır. Dikkat edilirse Althusser’in yukarıda aktarılan
görüşü iki temel tezi içinde topluyor.
1. İdeoloji, varolan üretim ilişkileriyle ve bu üretim ilişkilerinden türeyen ilişkilerle
olan bir ilişkidir.
2. İdeolojinin sağladığı bu ilişki düşseldir, gerçek ilişkiler sistemi değildir.
Althusser’in yukarıda aktarılan ikinci tezi, yine Althusser’in bilimsel bilgi,
(dolayısıyla doğru bilgi) ve ideolojik bilgi (dolayısıyla yanlış bilgi) dikotonamisiyle
ilişkilidif. Daha önce Althusser’in bilim-ideoloji tartışmasında ürettiği görüşler kabul
edilemez bulunup bir kenara bırakıldığından, söz konusu ikinci tezi de bir kenara
bırakmak gerekmektedir. Birinci tez ise ideolojinin, gerçek toplumsal koşullarla
olagelen bir ilişki olduğunu dile getirmektedir. Bu ilişki; (ideoloji) hem somut
üretim ilişkileri karşısında bir tanımlanmayı, bir konum almayı ve hem de somut
üretim ilişkilerinin yarattığı toplumsal-düşünsel ilişkiler karşısında bir tanımlanma ve
konum almayı sağlamaktadır.
Yine

Althusser’in

yukarıda

aktarılan

birinci

tezi

süregelen

ideoloji

tartışmasında belirli bir yönelimin arka planını oluşturmuş gibi görünmektedir. Bu
yönelim ise Althusser’in »özne katagori«sini ortaya koyması olmuştur. Althusser,
yukarıda özetlenen temel tezinin ardı sıra bir birini izleyen iki yeni tez daha ortaya
koymaktadır. Bunlardan İkincisi dolaysız olarak özne kategorisiyle ilgilidir.
Althusser, tezini şöyle dile getiriyor: »Bir ideoloji, özne aracılığıyla ve özneler için
vardır ancak «.238 Althusser’in bu tezle anlatmak istediği iki boyut söz konusudur:

İlk olarak ideoloji ancak somut özneler için var olmaktadır ve ikinci olarak
ideolojilerin

gerçekleşmesi

ancak

özneler

dolayımında

olanaklıdır.

Yine

anımsanacağı üzere Althusser, özne kategorisini her ideolojinin kurucu kategorisi
olarak işlemektedir. Bu çalışma açısından ilginç olan Althusser’in özne kategorisinin

238
Louis Althusser, İdeoloji ve Devletin İdeolojik Aygıtları, çev. Yusuf Alp, Mahmut Özışık,
İletişim Yayınları, 2. Baskı 1989, İstanbul, sayfa 50.
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neden ideolojinin kurucu kategorisi olduğunu açıklayış biçimidir. Şöyle devam
ediyor Althusser: »Özne kategorisi her ideolojinin kurucu kategorisi ise bu, her
ideolojinin (her ideolojiyi tanımlayan) işlevinin som ut bireyleri özne haline getirmek
olm asındandır «,239 İdeolojinin

somut bireyleri

özneler

haline

getirmesi ise

»çağırma« mekanizması ile olagelir.
Althusser, insanı »ideolojik hayvan« diye tanımlamakla birlikte, ideolojinin
sonsuz olduğunu yazmıştı. Şimdi bütün bunlardan birkaç sonuç çıkarmak olanaklıdır:
Sonsuz olan ideoloji bireyleri her zaman özneler olarak çağırmıştır. Dolayısıyla ister
insanlık tarihinde rastlanıyor olsun, ister bugünde kullanılıyor olsun »özne«
dediğimizde, ideoloji tarafından oluşturulmuş bireyleri anlamak gerekmektedir. Bu
dile getirimlerden bir başka sonuç daha çıkarmak olanaklıdır.
Bu sonuç, belirli oranlarda Ernesto Laclau tarafından görülmüş gibidir.
Laclau, ideoloji araştırmalarını önemli bir boyutta Althusserci mirasla tartışarak
geliştirmektedir. O ’na göre özne kategorisinin ideolojilerin kurucu kategorisi olması,
ancak bir ideoloji bireyleri özneler olarak kurma işlevine sahip olduğu oranda söz
konusu olmaktadır. Laclau’nun bu katkısı »ideoloji insanın harcıdır« tezi için daha
yakın bir söylem oluşturmaktadır.
Asıl önemli olan Laclau’nun şu sözleridir: »Her ideolojinin işlevi bireyleri
özneler olarak kurmak olduğundan, bir ideolojik kriz (abç) zorunlu olarak toplumsal
ajanları bir kim lik bunalımına (abç) düşürür«.240 Laclau’nun bu saptamasını

olumlamak gerekmektedir. Ancak bu tezin savunduğu görüş Laclau’nun yaklaşımının
sırlarını aşmaktadır. Dikkat edilirse Laclau, sınırlan belirlenmiş bir alana ilişkin
görüş üretmektedir. O ’nun savunduğu bir »ideolojik kriz«in »kimlik bunalımı«
yaratabileceğidir. »Kimlik bunalımı« ise »toplumsal ajanlar« yani belirli bir
ideolojinin savunucularının sorunu olmaktadır. Laclau, oldukça sınırlı, dar bir kriz

239 Louis Althusser, age, sayfa 51.
240 Emesto Laclau, İdeoloji ve Politika, sayfa 111.
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kavramıyla iş görmektedir. Oysa bu tezde savunulmaya çalışılan görüş daha kuşatıcı
ve köktencidir: İdeoloji bireyleri özneler haline getirmekte ise; ideolojinin sarsılması,
dağılması bireylerin artık bütünlüklü insanlar ya da bir başka deyişle »özneler«
olmadığı anlamına gelmelidir. İdeolojiler sadece »toplumsal ajanları« özneler haline
getirmezler, sıradan bireyleri de özneler haline getirirler. »Toplumsal ajan« kavramı
daha çok, bir »aydın«lar grubuna gönderme yapmaktadır. Aydınlar topluluğunun
ideolojik yönelimlerinin şu ya da bu oranda düşünceyle sınanmıs olduğunu öne
sürmek olanaklıdır. Ancak sokaktaki insan, çok daha yoğun bir oranda ideolojiyle
kendini kufmuştur. Üstelik bu ideolojik kurmada temel olan, sınırlı sayıda dayanak
noktası vardır. Sokaktaki insanın sınırlı sayıda da olsa ideolojik tutamaklarına daha
kenetlenmiş olduğu söylenebilir. Bu ise bir şey daha gösterir, ideolojik kriz
sokaktaki insanı daha az sarsmaz, aksine daha yoğun bir etki gösterir. Brecht,
Galileo’nu yaşamını konu edindiği kitabında, bunun güzel bir örneği olabilecek
satırlar kaleme almaktadır: Galileo’nun evren teorisini açıklamamasını, yalanlamasını
isteyen genç papaz (aydın) çaresizlikle ısrar etmektedir. Düşündüğü küçüçük
kulübesinde, bütün yaşamını eski evren tasarımının bir yansıması olan toplumsal
sıradüzenine uygun olarak sürdüren annesidir. Papaz; Galileo’nun yeni evren
tasarımını açıklaması durumunda, artık evrenin merkezinde dünyanın, dolayısıyla
toplumun merkezinde de kralın olmadığını annesine (sıradan insana) nasıl
anlatacaktır? Tanrısal bir düzenden kendi payına düşenle yetinen ve bunu hiç
sorgulamayan yaşlı anne, artık nasıl yaşayacaktır? Anlaşılan asıl dünyası sarsılacak
olan, aydından daha çok, sıradan insan olmaktadır.
»İdeoloji insanın harcıdır« tezini temellendirmekte, savunmakta görüşlerinden
önemli oranda yararlanılabilecek bir düşünür de Göran Therborn’dur. Therborn,
kendi tezlerini geliştirirken temel olarak, Althusser’le tartışmaktadır. O ’na göre
Althusser, ideolojiyi maddi toplumsal matrislerin içine işlemiş bir »seslenme« olarak
ele almaktadır. Althusser’in ideoloji anlayışına yapılan bu gönderme hiç de yanlış
değildir. Althusser’in ideolojiyi böylesine bir seslenme olarak yorumlaması ise, yine
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Althusser’in ideolojiyi fikirler, düşünceler toplamı olarak ele alan anlayışla bağlarını
kopardığını ortaya çıkarır. Therborn’a göre bu nokta, A lthusser’in ideolojinin
işleyişini açıkça insansal özelliğin oluşumuyla açıklamış olması, toplumsal kuramı
psikodinamik ve psikanalizle bağlamış olmasıdır. İşte Therbom bu iki Althusserci
katkıdan hareket etmektedir.
Böylesine bir arka planla tezler ortaya koymaya başlayan Therborn, üç temel
ideolojik sesleniş biçimi saptamaktadır. Bunlar; varolan, olanaklı olan ve iyi olan
başlıklarıyla ele alınmaktadır. Varolan; »biz kimiz, dünya nedir« gibi sorulara
verilen yanıtlarla, neyin gerçek olduğunun bilincini vererek insanlara bir kimlik
duygusu kazandırır. İyi olan; haklı, güzel, hoş olanın ne olduğunu anlatarak,
istemelerin belirli bir çeki düzene konmasını sağlamaktadır. Olanaklı olan ise;
dünyada oluşun değişebilirliğine ilişkin duyular ve değişmelerin sonuçlarının
şekillenmesini sağlar, umutların ve tutkuların biçimlenmeşini belirler.
Bu anlatılanlarla Therbom, Althusser’in ideolojik seslenmeye ilişkin önerdiği
»itaat-güvence« ikilemine karşı bir seçenek oluşturmak isteğindedir. O ’nun ideolojik
seslenme için önerisi »itaat-nitelik« oluyor. Yukarıda özetlenmeye çalışılan üç temel
seslenme, ideolojik denetim altına alma (itaat) ve nitelik vermenin temel yapısını
oluşturmaktadır. Althusser’in ideolojinin insanlara özneler olarak seslenen bir söylem
olarak iş görmesi görüşünü daha da netleştiren Therbom, ideolojinin bir ödevini
saptar; »İnsan yaşamında ideolojinin temelde, insanların planlanmış, anlamlı bir
dünyada eylem leri başlatıcı bilinçli, düşünen aktif bireyler olarak yaşam larım nasıl
yaşayacaklarının

ortaya

çıkarılmasına

ve düzenlenmesine

ilişkin

bir

görevi

vardır « ,241 Başlı başına bu ifade yukarıda dile getirilen »ideoloji insanın harcıdır«

tezine bağlanabilir. Ancak Therbom böylesine dolaysız koyulmuş, saptanmış bir
tezle

görüş

üretmediği

için,

yine

»ideoloji

insanın

harcıdır«

saptamasıyla

bağlanmaya çalışılan anlayışları bir kayganlık gösteriyor. Therborn, devam ederek

241
Göran Therbom, İktidarın İdeolojisi ve İdeolojinin İktidarı, çev. İrfan Cüre, İletişim Yayınları,
1. Baskı 1989, İstanbul, sayfa 2 İ .
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bildiriyor: »Kişilik oluşumu, insanların ilk kez özne (abç) oluşlarıyla az çok aynı
zamana tekabül eder ve ideolojik seslenişler bu oluşumun önemli bir parçasını
oluştururlar«.242 Kuşkusuz bu dile getirim »ideoloji insanın harcıdır« tezine

bağlanabilir

ve

bağlanmalıdır.

Ancak

yukarıdaki

saptama

genişletilmelidir.

İdeolojilerin insanların »ilk kez özne« oldukları süreçlerde, kişiliğin oluşumu
üzerinde etkisi olduğunu saptamak yetmez. »İlk kez özne« olma ifadesi çocukluk
dönemine yapılan bir göndermedir. Oysa ideolojilerin sadece bu dönemde kişilik
üzerindeki etkisini vurgulamakla yetinilemez. Bu tezin ilk bölümünde insanın, bir
!

süreç ve devingenliği içinde tanımlanmasına dayanarak, ideolojilerin insan yaşamının
her döneminde, insan kişiliği üzerindeki etkisini saptamak gerekmektedir.
Din ideolojisiyle (baskıcı Katolik eğitim düşünülebilir) büyütülmüş bir çocuk,
kuşkusuz bu ideolojinin kişiliği üzerindeki etkileriyle vardır. Bununla anlatılmak
istenen; böylesine bir eğitim almış bireyin, her zaman dini ideolojiyi taşıyacağı
değildir. Söz konusu birey, kendi eğitimini belirleyen dini ideolojiden nefret etse, bu
ideolojinin savunucusu olmasa da eğitimine temel olan ideolojinin etkisinden
kaynaklanan kişilik özelliklerini sıklıkla dışlaştırır. Çeşitli tabular, esnek düşünme ve
anında karar verme yeteneğini felç eden kör disiplin gibi özellikler hemen
sıralanabilir. Buraya kadar anlatılmaya çalışılanlarla Therborn’un bir çelişkisi yoktur,
bir anlamda bu noktaya kadar Therborn’la birlikte yürünmüştür. Ancak hemen
eklemek gerekmektedir: Çocukluk döneminin dışında da ideolojiler yukarıda
anlatılana benzer bir işleyişe sahiptirler. Çocuklukta bireyin ideoloji karşısındaki
durumu, tam bir edilgin alıcılıktır. Oysa yetişkin birey çoğu zaman, etkin bir
biçimde ideolojilerle ilişki oluşturur. Bu anlamda yetişkin bireyin kendisine mal
ettiği, edindiği ideolojilerden söz etmek gerekmektedir. Etkin bir yönelimle edinilen
ideolojiler de

bireyin kişiliği üzerinde hiç de yadsınmayacak bir önemle

şekillenmeler sağlarlar. Bir adım daha atıp daha da uç bir saptama yapmak

242 Göran Therbom, age, sayfa 21.
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gerekmektedir: Çoğu zaman »edinilen« ideolojiler, çocukluk döneminde belirlenmiş
ve eğitimden (eğitim her zaman ideolojiktir) kaynaklanan kişilik özelliklerinin bir
eleştiri süzgecinden geçirilmesini sağlar. Bu ideolojiler aracılığıyla insanlar,
kendilerini de eleştiren özneler haline gelirler ve kendi değişimlerini ortaya koyarlar.
Yunus Em re’den hiçbir yorum katmadan aktarılacak bir dize buna iyi bir örnek olsa
gerekir.

»Yunus miskin, çiğidik piştik elhamdülillah«.

Yunus Em re’ye artık

»yetiştiğini«, »olgunlaştığını« ve değiştiğini düşündüren, edindiği yeni ideolojiden
başka bir şey değildir. Soruna böyle bakılmasa, her insan annesinin bir kopyası
olacağından/Therbom da annesinin bir kopyası olacaktır. Therborn’un yukarıdaki
alıntısında vurguyu çocukluk (insanların ilk kez özne olması) döneminde tutmasının
nedeni, kendi görüşlerini Althusser’le tartışarak geliştiriyor olmasıdır. Anımsanacağı
gibi Althusser, Freud’un görüşlerinden önemli oranda yararlanmıştır.

Ancak

A lthusser’in, bu denemesi, bir ilk olmayla değer kazanır. Therborn ise psikanalizle
dolaysız bir ilişki kurmayı denemekten çok, Althusser’in ideoloji ve psikanaliz
arasında oluşturduğu bağlantının etkisi altında görüş üretmektedir.
Therbom ’un anılmaya değer bir başka görüşü de, ideolojinin işleyişini insan
öznelliğiyle ilgili olarak açıklamasının yarattığı sonuçtur. Therbom ’un sonucu;
»ideolojik evrenin yapısını araştırmak,

insan öznelliğinin

boyutlarını

arayıp

bulmaktır «243 oluyor. Bu arka planla yola çıkan Therbom, ideolojiyi dört başlığa

ayırarak ele alır. Bunlar; kapsayıcı varoluşsal, kapsayıcı tarihsel, konumsal
varoluşsal ve konumsal tarihsel başlıklarıyla açıklanılıyor. Therborn’un böylesine
bir kavramlaştırmayla ideolojiyi işliyor olması; ideolojinin sınıf ideolojilerine
indirgenmesi yerine, yine sınıf ideolojilerine diğer ideolojik biçimlerin, tarihsel
eklemlenme içinde bağlandığını ortaya çıkarır. Bu görüşlerde vurgulanması gereken
bir

başka

boyut

ise

konumsal-varoluşsal

ideolojilerin

açıklanışıdır.

Konumsal-varoluşsal ideolojiler, »Bir kimseyi üyesi olduğu dünyadaki belirli bir

243 Göran Therborn, age, sayfa 27.
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konuma tabi kılar; onu bu konuma uygun kılar... Bu nedenle bir kimseye
başkalarından farklı olarak kim olduğunu; onun için neyin iyi, neyin olanaklı
olduğunu anlatır â.244 Therbom, temel olarak bu açıklamayla yetinmektedir. Ve

devam eden bölümlerde vurgu belirgin bir şekilde, ideolojinin bütün toplumlann
kurucu öğesi olduğunda tutulmaktadır. Anımsanacağı gibi bu saptama; en yalın ve
en net dile getirilişini Gramsci’nin ideoloji anlayışında bulmuştur.
Therbom ’un yukarıda alıntılanan anlayışı, bu tezin geliştirmeye çalıştığı
»ideoloji insanın harcıdır« belirlemesine belirli oranda yaklaşmaktadır. Ancak
Therbom, bir kriz sorgulamasına girmemiş olduğundan, bu tez açısından anlamlı
olan yaklaşımları silikleşmektedir. Bu noktada bir som yanıt beklemektedir: Marx
sonrasında

ve

M arx’m

görüşlerinin

açtığı

boyutlarla

oluşan

kesinlikle

küçümsenemeyecek bir litaratür birikmiştir. Ancak Althusser’in açüğı tartışmayla
birlikte insan, ideoloji tartışmalarında kategorik bir kavram olmaya başlar gibidir.
Buna karşın ideoloji tartışmasında taşıyıcı temel kategorik kavram toplum olmuştur.
Bu neden böyledir? Şöyle düşünülebilir: Süregelen bütün ideoloji tartışmaları; felsefe
tarihinin ve M arx’in ideoloji başlığına ilişkin yazdıklarının temellerini oluşturduğu
bir araştırmalar çokluğuna işaret etmektedir. Özellikle M arx’in insana ilişkin
belirlemeleri, bu araştırmalarda, bir insan felsefesi saptamaları olarak düşünülmemiş,
bu görüşlerle ideoloji sorgulamaları arasında bağlar oluşturulmaya çalışılmamıştır.
En azından Althusser, Marx’m insana ilişkin saptamalarını göz önünde tutmuş
olsaydı, özne kategorisi uzun araştırmaların sonunda ulaşılan bir yeni kavramlaştırma
olmayacaktı. Bunlarla birlikte böylesine bir olgunun varlığında garip, anlaşılmaz
olan bir boyut yoktur. Öte yandan bu tezin geliştirdiği yöntem, ideoloji tartışmasında
bir başka oluşa sahiptir: Felsefe tarihinin ve M arx’in iki bağımsız tartışma başlığı
olan insan ve ideoloji tek bir araştırmanın yan yana ele alınan iki kavramı olunca,
geliştirilen tezler bir başka boyutla ve netlikle ortaya çıkmaktadır.

244 Göran Therborn, age, sayfa 29/30.
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Bütün bunların ışığında; toplumsal ilişkiler karşısında belirli bir konumlanışa
sahip olma diye açılan insan bütünselliğinin, ancak insanların bir ideolojiye sahip
oldukları oranda söz konusu olduğunu net bir biçimde dile getirmek, ortaya koymak
gerekmektedir.

5. İdeolojinin Yok Oluşu Mümkün mü ?

İdeoloji kavramının böylesi bir taşıyıcılıkla ele alınması, ideoloji tartışmasında
süregelen bir boyut karşısında tutum belirlemeyi gerektirmektedir. Bilindiği gibi
önemli çoklukta düşünür, ideolojinin ortadan nasıl kaldırılacağı doğrultusunda
görüşler geliştirmiştir. Birçok düşünür için ideoloji araştırması, başlı başına
ideolojinin nasıl aşılacağının, yok edileceğinin tartışması olagelmiştir. Dahası bu
düşünürler, felsefe tarihinde ve de günümüzde hiç de küçümsenemeyecek bir yer
tutmaktadırlar. Bu tezin ideoloji kavramını ele alışı, kavrama yüklediği işlev,
ideolojinin ortadan kaldırılması gerektiğini savunan ve bu doğrultuda tezler üreten
düşünürlerle bir tartışmaya girmeyi gerektirmektedir.
Özellikle

II.

Dünya Savaşı sonrasında ideoloji

tartışmasında

ağırlığını

duyumsatan yönelim, ideolojinin ortadan kaldırılması doğrultusunda olmuştur.
Bunda, Nazi olgusunun oynadığı rol oldukça açıktır. Nazi ideolojisinin insanlığı içine
sürüklediği yıkım, şiddetli bir anti ideoloji düşüncenin oluşmasını sağlamıştır. Bu,
doğal bir süreç olmakla birlikte, bir eksikliği de içinde taşımaktadır. Bu tezin
savunmaya çalıştığı görüşler açısından savaş olgusuna yaklaşılırsa, savaş bir Nazi
ideolojisinin varlığıyla gündeme gelmemiştir. Aksine artık bir savaş aracılığıyla
çözülebilecek sorunların varolduğu aşamada, Nazi ideolojisinin devreye girmesi söz
konusudur. Yahudilerin ve diğerlerinin yok edilişinin nedeni ayrı bir insan grubu
olmak ya da »pis« olmak değil, tersine toplumsal yapılanış ve ekonominin
işleyişinde tuttukları yerdir. Bu yerin boşaltılabilmesini sağlamak için bir ideolojiye
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gerek duyulmuştur.
II.

Dünya Savaşından sonra ideoloji karşıtı yönelimlerin güçlenmesi, bu

yaklaşımın, yeni bir eğilim olduğunu kanıtlamaz. Tezin İdeoloji Üzerine başlıklı
bölümünde de görüldüğü gibi, ideoloji tartışmasının şekillenmeye başladığı ilk
günden bu güne kadar, anti ideolojik görüşler hep varolagelmiştir. Anımsanacağı gibi
Bacon

ve Destut de Tracy bilgi kuramı eleştirisyle

ideolojinin

aşılması

doğrultusunda görüşler geliştirmiştir. Helvetius ve giderek M arx’ta da oldukça net
bir biçim kazanan yaklaşım ise, toplumsal biçimlenişi ve toplumdaki güç ilişkilerini
/
değiştirerek ideolojinin artık varolmadığı bir toplumsal yapıya ulaşmaktır. Yine daha
önce gösterilmeye çalışıldığı gibi, söz konusu düşünürlerin bu görüşleri, eleştiriden
özgür ve doğru yaklaşımlar olarak ele alınmamaktadır. Ama bu; yukarıda adı anılan
düşünürlerin, ideoloji konusundaki bütün görüşlerinin yadsındığı anlamına da
gelmez. Öte yandan birçok düşünürün, ideoloji sorunsalına ilişkin görüşleri,
ideolojinin insan dünyası için kalıcı bir olgu olduğunu imlemekte ya da açıkça
onaylamaktadır. Bu tezin İkinci Bölümünde tartışılmaya çalışılan Gram sci’nin,
ideolojilere »psikolojik bir gerçeklilik« yüklemesi, yukarıda dile getirilen yaklaşıma
iyi bir örnektir. Althusserci anlayış da ise bir çelişki söz konusudur. Althusser, bir
yandan insanı »ideolojik hayvan« ifadesiyle tanımlayacak yoğunlukta, ideolojinin
köklerini insanda görür. Freud’un »bilinçdışı ebedidir«

saptamasını, ideoloji

tartışmasına taşır ve »ideolojinin ebedi« olduğunu ilan eder. Bu yaklaşımıyla oldukça
köktencidir. Ama aynı Althusser ideoloji-bilim tartışmasıyla ideolojiyi aşmayı dener.
Bu tez açısından; Althusser’in ideoloji-bilim tartışması, çelişkili görülüp bir kenara
bırakıldığı için O ’nun »ideolojik hayvan« tanımlaması anlam kazanır. Althusser ve
Gramsci örneğinde, ideolojinin ortadan kaldırılmasının hiç de sanıldığı gibi kolay
tartışılır, savunulur bir görüş olmadığı ortaya çıkmaktadır.
Marx, Althusser ve Gramsci’de değişik vurgulamalarla ortaya çıkan ideolojinin
maddi süreçlere bağlı olması; maddi ilişkilerin dönüşmesiyle farklı ideolojilerin
oluşacağı, birtakım ideolojilerin yok olacağı anlamında olumlanabilir. Bu dile
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getirilişle; maddi ilişkilerin, bir başka anlatımla altyapının değişmesiyle ideolojinin
olmadığı bir insansal yaşamın başlayacağını savunmak arasında uçurum vardır.
Böylesine bir anlayış dogmatizmden de öte mekanizmdir.
Marx, ekonomik yabancılaşmanın aşılmasıyla; yabancılaşmanın bir başka
görünümü olan düşünsel, kültürel yabancılaşmanın da aşılacağını öngörüyordu.
İdeoloji yanlış bilinç olarak kavrandığında, bu öngörü ideolojinin de aşılması olarak
yorumlanır. Ancak bu tezde iş gören, kabul gören ideoloji tanımı açısından
yabancılaşmanın aşılması, ideolojinin aşılması anlamına gelmez. Bununla birlikte
yabancılaşmanın aşılması öngörüsü, birçok ideolojinin de aşılması anlamına gelir.
Yabancılaşmanın aşıldığı bir toplum düşünülürse bu toplumda yaşayan insanların;
içinde yaşadıkları toplumun, içinde yaşanılabilecek en iyi toplum biçimi olduğuna
ikna olmuş olmaları, buna inanmaları gerekir. Eğer bu ikna oluş yoksa; insanlar ya
eleştiri yeteneklerini kaybetmiş bir sürü oluştururlar ya da imgelem düzeyinde de
olsa,

alternatif

tartışmasından

yoksundurlar.

İmgelem

düzeyinde

alternatif

oluşturamamaksa, ileri kapitalist ülkelerin insanına özgü bir »hastalık«tır. İçinde
yaşanılan toplumun en iyi toplumsal şekilleniş olduğunu savunan biri karşısında (bu
tartışmanın yabancılaşmanın aşıldığı toplumda sürdüğünü düşünelim) »hayır« (bu
»hayır« sadece bir tartışma başlatmak isteğiyle kullanılmış olsa da) diyen başkası
varsa bu, iki kişiden birinin, diğeri tarafından »ideolojik« olarak adlandırılmasının
yeterli nedenidir. İster toplumu savunan, isterse de »hayır« diyen ideolojik tartışıyor
olsun, her iki koşulda da ideolojinin varlığı olumlanır.
Şimdiye kadar ideoloji sorunsalı açısından, daha önce ele alınmış olan
düşünürlerle sınırlı bir şekilde, ideolojinin ortadan kaldırılması anlayışı tartışılmaya
çalışıldı. Yukarıda da vurgulandığı gibi, ideolojinin ortadan kaldırılması gerektiğini
savunan düşünürlerin sayısı, hiç de az değil. Dolayısıyla bu tartışmayı bütün
genişliği ile ele almaya kalkmak, başlı başına ayrı bir çalışmanın işi olabilir. Bu
nedenle tartışmayı bir düşünürle sınırlamak, verimli bir yöntem olacaktır. Burada
görüşleri ele alınacak olan yazar, Johannes Gottfried Thieme. Thieme’in seçilmiş
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olmasının birkaç nedeni var: Yazar, oldukça yakın bir zamanda yayımlanmış bir
kitaba imza atmıştır. Bu ise yazarın, kendinden önce yazmış olan ve benzer
anlayışlar taşıyan düşünürleri de belli bir oranda kullandığı anlamına gelir.
Dolayısıyla güncel olanın tartışılması, daha verimli bir yaklaşım olsa gerekir. Diğer
bir nedense Thiem e’nin, ideoloji kavramının birlikte getirdiği birçok tartışmadan
uzak durup, temel olarak ideolojinin aşılmasını sorguluyor olmasıdır. Thieme,
ideolojinin aşılması savını »somut« bir »tez«le temellendirmeyi denemektedir.
Thieme, »Der ideologische Wahn« (İdeolojik Çılgınlık) adlı çalışmasına, insana
yeni bir »öz tanımı« yakıştırarak başlıyor. İnsan »ideolojik maymun« dur. »İdeolojik
maymun« bugün dünyanın her yerinde, kanla ve gözyaşıyla yazılmış insanlık
tarihini, aynı yöntemle yazmaya devam etmektedir. Yazar bir anlamda, insandaki
yıkıcılığın nereden ve nasıl kaynaklandığını sorgulamaktadır. Kitabına seçtiği alt
başlık bunu, daha iyi dile getirmektedir. »Über die Ursünde des Menschen«
(İnsanın İlk Günahı Üzerine). İnsanın yıkıcı ve acımasız oluşunun sorgulanacağı yer;
yine insanın, düşünme yeteneğinin her hangi bir boyutundan başka bir yer değildir.
Thiem e’nin yanıtı, oldukça net ve bu çalışma açısından ilginç: »Bu, insanın
ideolojiler kurabilmesi yeteneğidir.«245 Bu kısa cümleye karşın hemen vurgulamak

gerekir: Thieme, olumsuz belirlenmiş bir -insan- kavramına sahiptir. İnsanda belirgin
olan, bütün hayvanlarda izlenebilecek vahşi oluşun toplamıdır. İnsan en yıkıcı
varolandır. Üstelik insanın böyle davranıyor olması, yine onun düşünme yeteneğinin
bir parçası olan ideolojilerden dolayıdır. Doğal olarak olumsuz bir ideoloji tanımı
kendiliğinden gelmektedir. İnsan, kan döken saldırgan bir yaratıktır ve bu onun
ideolojiye sahip olmasından kaynaklanır. Belirtmek gerekir ki Thiem e’nin vurguyu
üzerinde tutuğu karanlık tablonun, tam tersi bir tablo çizmek olasıdır. İnsanı bugün
barışçı, dayanışmacı, »iyi« olan bir yaratık olarak tanımlayabilmek için de yeterli

245 Johannes Gottfried Thieme, Der ideologische Wahn, S. Fischer Verlag, Frankfurt 1991, sayfa
7.
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veri vardır. Bu, bugün için olduğu kadar insanlık tarihinde de böyledir. Ancak insanı
»kötü« olarak tanımlamak kadar »iyi« olarak tanımlamak da onaylanabilir değildir.
İnsanın »iyi« ya da »kötü« olduğuna karar vermek, gerçekliğin insanla ilişkisini
kuramamaktır. Bu yaklaşım, tezin ilk bölümünde eleştirilen, insanı bir kavramla
açıklamaya yönelmiş anlayışlarla örtüşür. Yine aynı yaklaşım, dinsel insan
tasarımlarının etkisindedir. Daha ileride aktarılmaya çalışılacak olan ve Thiem e’nin
ideolojilere

karşı

alternatif olarak

sunduğu

Common

sense

(ortak

duyu)

kavramlaştırması ise Budizmin etkilerine sahiptir.
Thieme, ideolojinin köklerini, nereden ve nasıl doğduğunu sorgulamayı
denemektedir. O ’na göre, »İdeolojiler her hangi bir yerde gerekli olmasalardı,
kesinlikle ortaya çıkmazdı.«Ub Dolayısıyla ideolojiler, psikolojik gereksemeler ve

yaşamın değerine ilişkin soruya verilmiş yanıttır. Ancak Thieme’ye göre bunun
yerine insanlık; Common sense yönelmiş olsaydı, bugün çok daha yüksek bir moral,
düşünsel ve toplumsal bir düzey yakalanmış olurdu. Eğer insanlık Common sense’
nin yönlendiriminde gelişmiş olsaydı, gelmekte olan insanlık durumu doğrultusunda
azımsanmayacak bir yol alınmış olurdu. İdeolojinin »çıplak maymun«u »ideolojik
maymun«a dönüştüren psikolojik kökleri, »Aslında her şey bilincin evrimleşmesiyle
başlam aktadır.«U1

dile

getirimiyle

açıklanmaya

başlıyor.

İnsanlar

imgelem

düzeyinde oluşmuş sorulara, ilkel de olsa, uygun yanıtlar vermek durumunda
kalmışlardır. Soyut düşünme yeteneğinin gelişmesiyle birlikte bu imgeler, akılcı bir
boyutta anlaşılabilir hale getirilmeye çalışılmıştır. Thieme’ye göre ideolojinin kökleri,
çok karmaşık bir yapıya sahiptir. Buna karşın Thieme, ideolojinin kaynaklarını
sınıflayarak görüşlerini geliştirir. Şöyle diyor: »Bu kökleri üç tem el gruba ayırmak
istiyorum: Düşünsel (Intellektuelle) olanlar, içgüdüsel (instiktive) olanlar ve yapısal
(konstitutionelen) olanlar. Birinci grup, ideolojinin asıl kaynağıdır. Bu, yalınlığa

246 Johannes Gottfried Thieme, age, sayfa 151.
247 Johannes Gottfried Thieme, age, sayfa 151.
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duyulan psikolojik gereksemeden kaynaklanıyor. Tutarlılık ve güvenlik duygusundan
dolayı gerekli olan, ikincil düşünsel kökler de vardır. Bunlar ideolojilerin kaynağı
değiller am a ideolojileri sağlamlaştırıyorlar.«24*

Bu sınıflamanın hemen ardı sıra yazar, her başlığı tek tek incelemeye başlar.
Yazarın bu derinleşmesi, bir çelişkiyi de ortaya çıkartmaktadır. Örneğin içgüdüsel
ideolojik kökler, insanın psikolojik olarak çok derinlerinde olmakla ele alınmaktadır.
Zaten içgüdü kavramı, insan kavramından ayrılamaz bir kavramdır. İnsanın bir
davranışını, bir düşünce tarzını içgüdüsel olarak ele almak, yine insanın varlık
yapısına ilişkin bir göndermede bulunmaktır. Thiem e’nin içgüdüsel ideolojik kökleri,
alt başlıklara ayırarak incelemesi, sorunu daha net görme olanağı veriyor: İçgüdüsel
ideolojik kökler; saldırganlık, güç güdüsü, barbarlık ve cinsellik alt başlıklarına
ayrılarak inceleniyor. İnsanın içgüdüsel olarak; saldırgan, güç güdüsüne sahip olan
ve vahşi bir yaratık olup olmadığı kuşkusuz tartışmaya açıktır. Bu tez çalışmasında,
insanın içinde yaşadığı toplumsal (maddi ve düşünsel) ilişkilerle karşılıklı etki içinde
şekillendiği daha önce ortaya konmaya çalışıldı. Bu arka plandan dolayı Thiem e’nin
insanda içgüdüsel olarak varlığını savunduğu saldırganlık ve benzeri katagoriler, artık
gündem dışındadır. İlginç olan Thieme’nin cinselliği de bu başlık altına yerleştirmiş
olmasıdır. Kuşkusuz cinsellik insanın yapısal özelliklerinden biridir. Yazarın yaptığı
gibi cinselliği olumsuz belirlenmiş bir kavramın (ideoloji) kaynaklarından biri olarak
görmek, sonuçta cinselliği de olumsuzlamak »kirli« bir olgu olarak değerlendirmek
potansiyeline sahiptir. Bu anlamda da söz konusu görüşler, din ideolojisinin etkisi
altındadır. Cinselliği kirli bir olgu olarak görmek, dinlere ait bir anlayıştır. Diğer bir
boyutsa; Thiem e’nin ideolojisiz bir ortam, yaşam önerirken, aslında ideolojinin
aşılmazlığını

anlatıyor

olmasıdır.

Cinsellik

gibi

insanın

içgüdülerinden

de

kaynaklanan ideolojiyi aşmak, istek tonunda görüşlerle olanaklı değildir. Tutarlı
mantık yürütme ideolojinin aşılması için cinselliğin aşılması gerektiğini söylemelidir.

248 Johannes Gottfried Thieme, age, sayfa 152.
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Bu ise, akademik olmak şöyle dursun gülünç bir savunudur ve kimi mezheplere özgü
bir yaklaşımdır. Thieme’nin üçüncü temel grup olarak ele aldığı ideolojinin yapısal
köklerini inceleyişi de yukarıdaki eleştiriyi bir kez daha doğrulamaktadır. Thierne
şöyle diyor; »Bunlar doğuştan olan yapımızın bir parçasıdır ve tek tek bireylerin
kişiliklerinin derinliklerine kök salarlar.«™9 »Doğuştan« ve »yapısal« olan ve

insansal niteliklerden kaynaklanan ideolojinin ortadan kaldırılmasının savunusu,
altından kolay kalkılır gibi değildir. Thieme, bütün bunlardan sonra ideolojinin insan
düşüncesinin (Geist) bir evrimleşme düzeyine denk geldiğini yineler. Ancak insan
düşüncesi sürekli evrimleşme, gelişme içinde bulunduğundan, insanlığın ideolojik
dönemi de kapanmak zorundadır. O ’na göre artık insanlık Common sense sürecine,
dönemine girmektedir. Şöyle vurguluyor Thieme; »Bugün biz Common sense’nin
ideolojiye karşı ayaklanmasının ortasında bulunuyoruz.« 250 Artık »ideolojik

maymun« »Common sense maymuna«a dönüşmektedir. Yazar, Common sense’in ne
olduğunu anlatmayı da denemektedir. O ’na göre ideolojik dönemin egemen olduğu
tarihlerde de ideolojinin egemenliğine karşın birçok »erkek«* Common sense örneği
vermiştir.
Common sense kavramı, ideoloji tartışması için yeni bir kavram değildir.
Anımsanacağı gibi Gramsci kamusal düşünüş (Alltagsverstand) tartışmasında
Commen sense’de değinir. Gramsci, kamusal düşünüşün sağlıklı çekirdeği olarak
Common sense’yi görmektedir. Ancak bu sağlıklı nitelemesi, tırnak içine alınmış bir
nitelemedir. Bu tırnak içinde yapılmış olumlama da Common sensen’in nedensellik
ilkelerini üstü kapalı bir tarzda kullanması ve basit olan, kolay anlaşılan nedeni
seçmesinden dolayıdır. Buna yakın bir anlayış, Thieme de Common sense’in
pragmatizmle ilintilenmesine yol açmaktadır. »Pragmatizm Common sense’nin bir

249 Johannes Gottfried Thieme, age, sayfa 178.
250 Johannes Gottfried Thieme, age, sayfa 203.
* Yazara sormak gerekiyor, »erkekler« ifadesini özenle seçerken kadınların Common sense ile
davranamayacaklannı mı ima etmektedir?
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aleti olarak adlandırılabilir,

demokrasi Common sense nin politik

koluyken

pragm atizm , fesefı koludur.«251 İki noktaya dikkat çekmek gerekmektedir: İlk

olarak, Gramsci Common sense’de bir olumluluk görmektedir ancak bu, tırnak içinde
bir ifadeyle anlatılmaktadır. Kamusal düşünüşün bir parçası olan Common sense
ideolojinin basamağıdır. Gramsci’ye göre en incelmiş ideoloji olan felsefeyle en alt
düzeydeki ideoloji olan folklor arasında yer almaktadır. Üstelik kamusal düşünüş,
dolayısıyla Common sense tarihsel bir ürün olarak ele alınmaktadır. Ve yine
Gramsci, Common sense’in tinsel bir bütünlük oluşturamayacağını açıkça vurgular.
t

Common sense’in tarihsel bir olgu olduğunu vurgulamak; yine Common sense’yi
insanlığın düşünsel dünyasının evrimiyle açılamak ve bu düşünsel evrimin Common
sense üzerindeki belirleyiciliğini vurgulamaktadır. Common sense, Thiem e’nin
algıladığı gibi a priori bir katagori değildir. Thieme, Aristoteles’in Common sense’yi
gerçek bir duyu olarak adlandırdığını vurguluyor ve geliştirdiği görüşler de
Aristoteles’e ne denli yakın olduğunu gösteriyor. Yine hiç kuşku yok ki Thiem e’nin
Common sense anlayışında, Kant’ın kategorik im perativ’inin etkisinden söz
edilebilir. Ancak Common sense kavramlaştırmasının felsefede otoritesi sarsılmaz bir
yer almış K ant’m birtakım görüşleriyle ilintilemesi, yine Common sense anlayışı ve
işlevlerini eleştirilerden özgürleştiremez. Kant’m kategorik imperativ kavramıyla
anılan görüşü; ortak bir geçmişe, ortak bir düşünsel geleneğe sahip olan insan
toplulukları açısından anlamlıdır. İnsanlık tek bir düşünsel zemine sahip olmadıkça,
ulusal sınırlarda yaşadıkça katagorik imperativ, bütün insanları ortak bir maksimde
buluşturan önerme olamaz. Kızı tecavüze uğramış »kentli« bir babanın eylemi hukuk
yoluyla suçlunun cezalandırılması için mahkeme kapılarında beklemek olabilir. Ama
aynı durumda »köylü« bir baba suçluyu kendi elleri ile cezalandırmayı seçebilir. Ve
bu eyleminin, bütün insanlar için bir maksim olmasını istemesinin önünde hiçbir
engel yoktur. Thieme, Common sense’i insan beyninin biricik özelliği olarak

251 Johannes Gottfried Thieme, age, sayfa 206.
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adlandırırken, tarihsel- düşünsel sürecin insanın duyarlılıkları üzerindeki etkisini
görmüyor. Maymunları »orman halkı« diye adlandıran Afrikalının dünya görüşüyle,
yine maymunu iyi bir denek hayvanı olarak ele alan »uygar« insanın hayvanlar
karşısındaki duyarlılığı arasında uçurum vardır. Aynı şekilde »Tanrı büyüktür ama
orman ondan daha büyük« diyen yerli Amerikalının çevre algısıyla, Tanrının
büyüklüğünün

dışında

büyüklük

tanımayan

kilise

papazının

çevre

algısı

karşılaştırılamaz.
İkinci vurgulanması gereken nokta ise Thieme’nin yukarıdaki alıntısında görülen
t

»felsefi pragmatizm« ve »demokrasi« kavramlarıdır. Thieme, Common sense’nin
felsefi kolu olarak pragmatizmi, politik kolu olarak da demokrasiyi görmektedir.
Ancak göremediği, demokrasi ve pragmatizm kavramlarının son derece ideoloji
yüklü kavramlar olduğudur. Demokrasi ya da pragmatizm kavramlarının ideolojik
olduğu gösterilmeye çalışılmayacak. Görünen odur ki Thieme, Common sense
temelinden

attığı ilk

adımla (demokrasi

ve pragmatizm)

Gramsci’yi haklı

çıkarmaktadır. Common sense düşünsel bir bütünlük oluşturamaz. Thieme’nin Marx
çağrışımıyla kaleme aldığı »İnsanlık tarihi, Common sense’ le ideoloji arasında,
süregelen bir savaştır«252 sözleri tekrardan özgün şekliyle dile getirilmelidir.

İnsanlık tarihi, değişik sınıflara ayrılmış insanların karşılıklı savaşının tarihidir.
Leszek Kolakowski’nin şu sözleri ideolojisizlik arayışına verilmiş net bir yanıttır.
»İdeolojiden tamamen bağımsızlaşma parolası s a f bir düştür. Bunu başardığı,
ideolojiden uzaklaştığı kuruntusuna kapılanlar ise, aslında kendisi ideolojik bir
karaktere

sahip

olan yanılgının

kurbanı

olurlar.

Yani

ideolojinin

ortadan

kaldırılmasını önerebilmek için, onu önceden değerlendirmek gerekir ve bu
değerlendirmenin kendisi ideolojik bir eylemdir.« 253

252 Johannes

Gottfried Thieme, age, sayfa 228.

253 Leszek Kolakowski, Der Mensch ohne Alternative. Von der Möglichkeit und Unmöglichkeit,
Aklaran Jakob Barion, Was ist Ideologie? Bouvier Verlag, Bonn 3. Baski 1974, sayfa 97.
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Son söz

İnsan ve ideoloji sorunsalını birlikte araştırmaya konu edinmek, süregelen insan ve
ideoloji tartışmasında bir başka bakış açısının oluşmasını sağlamaktadır. Günümüze
kadar gelen insan felsefesi tartışmalarında, ideoloji kavramı sınırlı oranda, merkezi
bir ödeV yüklenmeksizin gündeme getirilmiştir. Aynı durum ideoloji araştırmaları
için de geçerlidir. İdeoloji sorunsalının işlenişinde, insan kavramı, merkezi bir
önemle karşımıza çıkmaz. İdeoloji tartışmasında merkezi önem taşıyan kavram,
toplum olagelmiştir. Ancak Althusser’le birlikte ideoloji tartışmasında insan kavramı
önem kazanır. Yine de Althusser, ideoloji araştırmalarında bir insan anlayışını
yöntemsel olarak göz önünde bulundurmamıştır. O ’nun ideoloji tezleri, yöntemsel
olarak klasik tartışmayı izlemektedir. Althusserci ideoloji tezinin böylesine bir
doğrultuda gelişmiş oluşu, özne kategorisinin (insansal boyutun) tartışmanın geldiği
noktada ortaya çıkmasını sağlamıştır. Bu bağlamda Althusser’in özne kategorisini
saptamış olması, büyük bir başarıdır. Althusser sonrasında ise özne kategorisinin
etkileri ideoloji tartışmalarına yerleşmeye başlamıştır. Buna karşın özne kategorisinin
açtığı yeni ufuk, ideoloji tartışmasında köktenci bir boyutla değerlendirilememiştir.
İnsan kavramı, ideoloji araştırmalarında toplum kavramının yanında ikinci merkezi
kavram olamamıştır.
Bu doktora tezinde ise insan ve ideoloji kavramları eşit önemle ele alınmıştır.
Böylece insan felsefesi açısından ideoloji kategorik bir kavram olarak iş görmüştür.
Ya da bir başka dile getirimle, ideoloji eksenli felsefe için, insan kavramı kategorik
bir önem kazanmıştır. Bu sonucu yaratan düşünme tutumu ise şöyle açıklanabilir:
İdeoloji araştırmaları, ideolojinin bir toplum bütünü içindeki işleyişini açıklamaya
yönelmiştir. İdeolojinin toplum için ne anlamlar taşıdığı, değişik şekillerde
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açıklanmıştır. Felsefe tarihinde belirgin bir şekilde toplum ve insan ilişkisi dile
gelmektedir. Toplum ve insan nerede ise iç içe geçmiş iki kavramken, neden
felsefeciler ideolojinin (tıpkı toplumu incelerken olduğu gibi) insanla olan ilişkilerini
detaylı bir biçimde incelememişlerdir? Bu, şaşırtıcı bir durumdur.
Böylesine bir arka planla tartışmayı sürdürmekse ideoloji ve insan ilişkisinin
netleşmesini sağlamaktadır. İdeolojinin toplum içindeki ödevini, işleyişini sorgulayıp
bunu insan teki açısından tartışmanın belirgin bir sonucu vardır: İdeoloji kavramı,
toplum felsefesinin olduğu kadar, insan felsefesinin de taşıyıcı kavramlarından
i

biridir.

184

Kaynakça

1 ALTHUSSER, Louis:

İdeoloji ve Devletin İdeolojik Aygıtları. Çev; Yusuf
Alp, Mahmut Özışık. İletişim Yayınlan, İstanbul 1989

Lenin ve Felsefe, Çev; B. Aksoy, E. Tulpar, M. Belge
İletişim Yayınları, İstanbul 1989

Felsefe ve Bilimadamlannın Kendiliğinden Felsefesi.
Çev; Ö. Sezgin. Birey Toplum Yayınları, Ankara 1984

Politika ve Tarih Çev; A. Şenel, Ö. Sezgin. V.
Yayınları, Ankara 1987

2 ARISTOTELES:

Poltika, Remzi Kitapevi, İstanbul

3 ANDERSON Perry:

Gramsci

Hegemonya

D oğu/Batı

Sorunu

ve

Strateji, Çev; T. Günersel. Alan Yayıncılık İstanbul
1988

4 BARTELS Klaus:

Was ist der Mensch ? (Dialog mit der Antike),
Heimeran Verlag, München 1975

5 BARTH Hans:

Wahrheit und Ideologie, Suhrkamp Verlag, Frankfurt
1974

6 BARION Jakob:

Was ist Ideologie ? Bouvier Verlag, Bonn 1974

185

7 BOBBIO Norberto/
TEXIER Jacques

8 BOSCH Herbert/

Gramsci ve Sivil Toplum Çev; A. İpek, K. Somer
Savaş Yayınları, İstanbul 1982

Ideologische Staatsapparate und Subjekteffekt bei

REHM ANN J. Christoph: Althusser (Theorien über Ideologie), Argument Verlag,
Berlin 1986

9 CASSİRER Ernst:

İnsan Üstüne Bir Deneme, Çev; Necla Arat, Remzi
Kitapevi, İstanbul 1980

10 DARW IN Charles:

İnsanın Türeyişi, Çev; Ö. Ünalan, Onur Yayınlaıı
Ankara

11 EAGLETON Terry:

Eleştiri ve İdeoloji, Çev; E. Tarım, S. Öztopbaş,
İletişim Yayınları, İstanbul 1985

12 ELFFERDING W ieland/ Societa çivile, Hegemonie und Intellektuelle bei
VOLKER Eckhard:

Gramsci (Theorien über Ideologie), Argument Verlag,
Berlin 1986

13 FEUERBACH Ludwig:

Das Wesen des Christentums, Band I, Akademie
Verlag, Berlin 1956

14 FEYERABEND Paul K.: Yönteme Hayır, Çev; A. İnam, Ara Yayınlan
İstanbul 1989

15 FROMM Erich:

Politik und Sozialistische Gesellschaftskritik

186

(Gesamtausgabe Band V), dtv, München 1989

16 GRAMSCI Antonio:

Hapishane Defterleri, Çev; Adnan Cemgil, Belge
Yayınlan 1986

Aydınlar ve Toplum, Çev; V. Günyol, F. Edgü,
B. Onaran, Çan Yayınlan, İstanbul

Philosophie der Praxis (Eine Auswahl), S. Fischer
Verlag, Frankfurt 1967

17 GÖKBERK Macit:

Felsefe Tarihi, Remzi Kitapevi, İstanbul

18 GUSTAFSSON Bo:

İdeoloji üzerine, Çev; C. Şahan Kuram Yayınları,
İstanbul

19 HÜLLEN Jürgen:

Entfremdung und Versöhnung, Verlag Karl Alber,
Freiburg/ München 1982

20 JAKUBOWSKI Franz:

Der ideologische Überbau in der materialistischen
Geschichtsauffassung, Verlag Neue Kritik, Frankfurt
1971

21 KARSZ Saül:

Theorie und Politik: Louis Althusser, Ullstein Buch
Verlag, Berlin/ Wien 1975

22 LACLAU Ernesto:

İdeoloji ve Politika

187

23 LAUGSTEIN Thomas:

Verwaltung durch Sinn bei Luhmann (Theorien über
Ideologie), Argument Verlag, Berlin 1986

24 LENK Kurt:

Ideologie (Ideologiekritik und Wissenssoziologie),
Campus Verlag, Frankfurt/ New York 1984

25 LIEBER Hans Joachim: Ideologie, UTB Schöningh, München/ W ien/ Zürich
1985

26 LICHTHEIM George:

Das Konzept der Ideologie, Suhrkamp Verlag,
Frankfurt 1973

27 LUKACS George:

Geschichte und Klassenbewußtsein, Luchterhand
Verlag, Darmstadt 1988

28 MARX Karl/

Die heilige Familie

ENGELS Friedrich:
Ökonomische philosophische Manuskripte aus dem
Jahre 1844, MEW, Dietz Verlag, Berlin 1968

Die deutsche Ideologie (Ausgewählte Marx/Engels
Werke, Band I), Dietz Verlag, Berlin 1989

Das Kapital, MEW Band 23, Dietz Verlag, Berlin
1984

Briefe an Annenkow, MEW Band IV, Dietz Verlag,
Berlin 1980

188

Das Elend der Philosophie, M EW Band IV, Dietz
Verlag, Berlin 1980

Thesen über Feuerbach, AGW Band I, Dietz Verlag,
Berlin 1989

Der achtzehnte Brumaire des Louis Bonaparte, Dietz
Verlag, Berlin 1982

Das Kapital, MEW 26.1 Vierter Band des Kapitals,
Dietz Verlag, Berlin 1971

Zur Kritik der politischen Ökonomie, AGW Band II,
Dietz Verlag, Berlin 1987

29 MANNHEIM Kari:

Ideologie und Utopie, Vittorio Klostermann GmbH,
Frankfurt 1985

30 O ’CONNOR James:

The meaning of crises, Basil Blackwell Lim.,
Oxford 1987

31 OELMÜLLER Willi:

Diskurs Mensch, UTB Schöningh, München 1990

(yayma hazırlayan)

32 PLATON:

Devlet, Remzi Kitapevi, İstanbul

33 PORTELLI Hugues:

Gramsci ve Tarihsel Blok, Çev; K. Somer, Savaş
Yayınlan, Ankara 1982

189

34 REICH Wilhelm:

İnsanın Doğadaki Yeri, Çev, B. Onaran, Payel
Yayınlan, İstanbul 1985

35 SCHOEPS H. Joachim:

Was ist der Mensch ?, Musterschmid Verlag,
Frankfurt 1960

36 STÖRIG H. Joachim:

Kleine Weltgeschichte der Philosophie, Fischer
Verlag, Frankfurt 1987

37 TEXIER Jacques:

Gramsci ve Felsefe, Çev; K. Somer, Birey Toplum
Yayınlan, Ankara 1985

38 THERBORN Göran:

İdeolojinin İktidarı ve İktidarın İdeolojisi,
Çev; İrfan Cüre, İletişim Yayınları, İstanbul
1989

39 THIEME J. Gottfried:

Der ideologische Wahn, Fischer Verlag, Frankfurt
1991

40 VOLKER Eckhard:

Ideologische Mächte und ideologische Formen bei
Marx und Engels (Theorien über Ideologie), Argument
Verlag, Berlin 1989

41 ZIMA V. Peter:

Ideologie und Theorie (Eine Diskurskritik), Francke
Verlag, Tübingen 1989

190

