Önsöz

bir manzaras› bugün hâlâ belle¤imde durur. KasaÇocuklu¤umun
ban›n haftada bir kurulan pazar yerinin müdavim simalar›ndan
biri de, üzerine ç›kt›¤› iskemleden etraf›na toplanan müﬂteri adaylar›yla merakl›lara seslenen ç›¤›rtkan ilaç iﬂportac›s›yd›. Camekânl›, elde
kolayca taﬂ›nabilir, çanta benzeri ma¤azas› ﬂiﬂeciklerle dolu olurdu. O
küçük ﬂiﬂelerden birini ﬂahadet parma¤›yla baﬂparma¤› aras›nda tutar,
kolunu önünde biriken kalabal›k üzerinde sa¤a ve sola do¤ru yar›m
daire yaparak gezdirirken son derece inand›r›c› bir sesle anlat›rd›: “Bu
ﬂiﬂedeki ilaç, her derde devayd›. Kar›n, baﬂ, diﬂ a¤r›lar›na, haz›ms›zl›¤a, iç s›k›nt›s›na, iﬂtahs›zl›¤a, yaﬂl›lara, bebeklere, hamile ve lo¤usalara birebir iyi gelen bir ilaçt›. Her evde bulunmal›yd›. ‹zmir Bornova’da, [bu yer bazen ‹stanbul Kartal Maltepe de olabiliyordu, ama
mutlaka] Ortado¤u ve Balkanlar›n en büyük fabrikas›nda imal edilmiﬂti”... “‹lac›n hediyesi elli kuruﬂtu”... “Sat›n almadan önce denemek
serbestti”... Genellikle kalabal›kta bulunanlardan biri üzerinde kesme
ﬂeker parças›na bir iki damla dökülerek denenirdi. ‹ﬂportac›n›n camekânl› dolab›ndaki ﬂiﬂelerin hep kap›ﬂ›ld›¤›n› an›ms›yorum. Bunun s›radan bir nane ruhu oldu¤unu büyüyünce ö¤rendim. Çocuk kafamla
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böyle bir ilac›n mucize oldu¤unu düﬂünmüﬂümdür. Hastal›klar varsa
vard›; ama iﬂte ilaç da vard›. ‹leri yaﬂlar›mda ideoloji konular›nda yapt›¤›m okumalar s›ras›nda, çocuklu¤umdan kalma bu manzara oldum
olas› beni ziyaret etmiﬂtir.
Bizim her derdin devas› iﬂportac› ilac›, kimyagerin gözünde ne
kadar ciddi ise, mitlerin ve ideolojilerin iddialar› da toplumbilimcilerin
indinde ancak o oranda ciddidir. Nitekim toplumbilimciler, mitlerin ve
ideolojilerin içeri¤ini dolduran iddialardan çok, söz konusu içeri¤in
nas›l anlat›ld›¤› ile ilgilenirler. Mitlerin ve ideolojilerin önemi de ne
söylediklerinde de¤il, nas›l söylediklerinde gizlidir. Ünlü kültür bilimci Tylor, mitleri, “olmas› gereken [ideal] ölçülerindeki iliﬂkiyi, yan›lg›lar sonucunda gerçekten de olan [real] iliﬂkilermiﬂ gibi görmek” diye
tan›mlar. Olan ve yaﬂanm›ﬂ gerçe¤i, olmas› gereken hedefler çerçevesinde anlatmak, mitlerin ve ideolojilerin söylem biçimlerinin temel bir
özelli¤i olagelmiﬂtir. Abartmak, sapt›rmak, karmaﬂ›k olan› basitleﬂtirmek, çeliﬂkili dünyay› emin ve çeliﬂkisiz hale getirmek, bireye yol güzergâh›n› tan›tmak, hazine odas›n›n kap›s› da dahil, yaﬂam›n tüm kap›lar›n› açmaya elveriﬂli maymuncuk imal etmek; tüm bunlar, mitler
gibi ideolojilerin de temel çal›ﬂma ilkelerini oluﬂturur. Bu türden söylemler, yaﬂam›n karanl›k dehlizlerinden geçerken çal›nan ›sl›klard›r.
Özellikle izleyicileri ve inananlar› aç›s›ndan, mitler ve ideolojiler, birer
umut kayna¤›, gelecek beklentisi ve halin içinden çekip ç›kar›lm›ﬂ huzur izlenimleridir.
Günlük yaﬂam›n sürükleyip önümüze getirdi¤i çeliﬂkili durumlar› çözümlemeye yarayacak mant›kl› aç›klama çerçeveleri oluﬂturmay›
mitlerin nihai hedefleri aras›nda tan›mlayan Claude Lévi-Strauss, hakl›
olarak modern zamanlar›n siyasi ideolojilerinin kadim ve yaz›s›z toplumlar›n mitlerinin yerine geçti¤ini anlat›r. Her iki tür söylem de toplumda belirli iﬂlevleri karﬂ›lar. Siyasi ideolojiler, özellikle modern toplumlarda, bu toplumlar›n yeni mitleri, yeni efsaneleri haline gelmiﬂtir.
Kendi kaleminden aktar›rsak, “Hiçbir ﬂey, siyasi ideolojinin mitsel düﬂünceye benzedi¤i kadar benzemez. Günümüz toplumlar›nda biri âdeta di¤erinin yerine geçmiﬂtir.” Keza, siyasi ideolojileri, Malinowski’nin
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Troblian yerlilerinin mitleri konusundaki tespitinde yapt›¤› gibi modernitenin toplumsal akitleri olarak düﬂünebiliriz. Günümüzün siyasi ideolojileri, ürettikleri tüm çat›ﬂma f›rsatlar›na karﬂ›n, asl›nda modern yaﬂam› tahkim edici iﬂlerler. Farkl› totemlerin birbirine gönderme yaparak
anlam kazanmalar› gibi, modern sanayi toplumlar›n›n ideolojileri de,
genel topluma katk›lar› ölçüsünde anlam ifade ederler. Görünürdeki
ayr›ﬂt›r›c›l›klar›, temelde ve uzun vadede birleﬂtirici, benzeﬂtirici ve bütünleﬂtiricidir. Ortaça¤›n Kuzey Afrikal› tarihçisi ‹bn Haldun’un vurgusu pek isabetli görünüyor: “Siyasi iktidar yar›ﬂ›nda, tüm taraflar hakl›d›r.” Çünkü insan, ›rkç›l›k gibi sapk›nl›klar d›ﬂ›nda, taﬂ›d›¤› de¤erlerden ba¤›ms›z olarak, insan olmak dolay›s›yla hakl›d›r. Nihayet ideoloji, bir söz, bir logostur; bu özelli¤i ile de sadece insana özgüdür.
Dilbilim ustalar›n›n önerdikleri ayr›ma iltifat edilecek olursa, dil,
zamana yay›lan bir özellik taﬂ›r; söz ise muayyen bir zaman›n ve s›n›rl› bir ortam›n ürünüdür. ‹deolojiler de mitlerin modelini izleyerek hem
söz gibi tekrar yaﬂanamaz bir zaman›n içindedir; hem dili and›ran bir
biçimde zamana yay›labilirler. Özetle ideolojiler, mitleri and›rarak âdeta dile dönüﬂen sözler gibidir. Baﬂka bir deyiﬂle, dilden söz üretilebildi¤i gibi, ideolojilerden yeni sözler, daha do¤rusu yeni eylemler üretilebilir; ki üretilmektedir. Do¤al olarak buradan ç›kar›lmas› gereken sonuç,
ideolojilerin dünyay› de¤iﬂtirmekte ya da de¤iﬂimi taﬂ›makta belli bir
rol üstlendikleri gerçe¤ini kabul etmektir. ‹deolojiler, kültürün bir parças› olarak, toplumun fon rengi üzerinde ebru haleleri gibi hareket
ederler. Ebruya ﬂekil vermede paylar› vard›r. Onlars›z ebru, ne tahrik
edici ne anlaml› ne de yank› uyand›r›c›d›r; sönüktür, sessizdir. Bu da
canl› bir toplumu de¤il, cans›z s›¤ bir toplumu ifade eder.
Günümüz ileri sanayi toplumlar›nda veya sanayi sonras› toplumlarda kutuplaﬂmalardan çok, orta s›n›f›n yayg›nl›¤› dolay›s›yla budanm›ﬂ ve t›raﬂlanm›ﬂ ideolojilere tan›k olunur. Bir bak›ma 19. yüzy›l›n “aﬂ›r›” diye adland›r›lan ideolojileri, yerlerini daha evcilleﬂmiﬂ ve
avam kat›ndaki orta s›n›flaﬂma de¤iﬂimine ayak uydurarak kutuplardan merkeze do¤ru çekilmiﬂlerdir. Bu olguyu ideolojilerin sonu diye
takdim etme giriﬂimleri dün oldu¤u gibi bugün de tart›ﬂmaya aç›kt›r.
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Her toplumsal durumun yeni umutlar da¤›tma zorunlulu¤u, ister istemez kendini hep hissettirecektir. Esasen böyle de oluyor.
Türk yaz›n›nda, ideoloji, zihniyet ve tefekkür hayat› üzerine yap›lm›ﬂ bir hayli birikim var. Bu önsöz vesilesiyle arkam›zdaki birikimin
ünlü kalemlerini anmak gerekir diye düﬂünüyorum. Sabri Ülgener, ﬁerif Mardin, Tar›k Zafer Tunaya, Yavuz Abadan gibi cumhuriyet döneminin ilk kuﬂak bilim insanlar›; Mete Tunçay, Ümit Hassan, Alaeddin
ﬁenel, Ali Yaﬂar Sar›bay, Süleyman Seyfi Ö¤ün, ‹smail Kara, Taha Parla gibi daha genç kuﬂak yazarlar olmadan ideolojiler üzerindeki bir çal›ﬂma köksüz kal›rd›.
Elinizdeki çal›ﬂmay›, ‹stanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararas› ‹liﬂkiler Bölümü Siyaset Bilimi Anabilim Dal› mensubu genç arkadaﬂlar ürettiler. Kendileri ile ayn› çat› alt›nda uzun y›llar
çal›ﬂt›¤›m bu kalemler, birlikteli¤imizin an›s›na benden bir önsöz yazmam› istedikleri zaman, bunun onlarla tekrar bir araya gelme vesilesi
yaratmas›ndan çok mutluluk duydum. Burada, örnek düzeydeki yay›nlar› ile tan›d›¤›m›z ‹stanbul Bilgi Üniversitesi Yay›nlar›’na çal›ﬂmay› kitaplaﬂt›rmaya karar verdi¤i için teﬂekkür etmek istiyorum. Her
konunun farkl› bir kalem taraf›ndan incelendi¤i bu derleme, tahlillerdeki özen ve derinlikle dikkat çekiyor. Modernleﬂen toplumlar›n tan›k
oldu¤u belli baﬂl› ideolojiler ve siyasi tart›ﬂma alanlar›, saydam ve ayr›nt›l› bir dille anlat›l›yor. De¤erli bir baﬂvuru yap›t›n›n oluﬂturuldu¤unu belirtmeliyim. Özellikle üniversite ö¤rencilerinin eline yeni ve zengin bir metin sunulmuﬂtur.
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