19. Yüzy›ldan 20. Yüzy›la
MODERN S‹YASAL ‹DEOLOJ‹LER
Derleyen

H. Birsen Hekimo¤lu (Örs)

‹çindekiler
xi
xiii

Yazarlar
Önsöz
Cemil Oktay

1 Giriﬂ
H. Birsen Hekimo¤lu (Örs)
H. Birsen Hekimo¤lu (Örs)

3 ‹DEOLOJ‹: Karmaﬂ›k Dünyay› Anlaﬂ›l›r K›lmak
8 Tarihsel Arka Plan
10 ‹deoloji Nedir?
14 ‹deoloji Kavram›n›n Dönüﬂümü
14 Marksist Yaklaﬂ›m: Bir Mistifikasyon Olarak ‹deoloji
21 Seçkin Gücü Olarak ‹deoloji
26 ‹deolojilerin Kültürel Boyutu: ‹nanç, Dil,
Sembol ve Söylem Olarak ‹deoloji

38 ‹deolojilerin Sonu mu?
Fatmagül Berktay

47 L‹BERAL‹ZM: Tek Bir Teorik Pozisyona ‹ndirgenmesi
Olanaks›z Bir ‹deoloji
53 Liberalizmin Tarihsel Arka Plan›
58 Ekonomik ve Politik Bileﬂenleri S›k›ca ‹liﬂkili Bir Gelenek
58
62
67
70

Liberal Ekonomi
Liberal Politika
Liberalizm ve Demokrasi Aras›ndaki Gerilim
Temsili Demokrasi

74 Liberalizm Bölünüyor
77 Klasik ve Sosyal Liberalizm Aras›ndaki Köprü: J.S. Mill
80 T.H. Green ve Negatif-Pozitif Özgürlük Ayr›m›
84 Devlet Müdahalesinin Sosyal-Darwinist Reddi:
Herbert Spencer

vi içindekiler

85 Ça¤daﬂ Toplumda Liberalizm
89
92
95
97
100
103

Sosyal Liberalizm
“Sahiplenici Bireycili¤in” Eleﬂtirisi: C.B. Macpherson
Neo-klasik Liberalizm ve Liberter Yeni Sa¤
Robert Nozick: Sosyal Refah Politikalar›n›n Liberter Eleﬂtirisi
Rawlscu Sosyal Liberalizm: “‹yi”ye Karﬂ› “Hak”
Toplulukçu, Cumhuriyetçi ve Feminist Eleﬂtiriler

106 21. Yüzy›l›n Baﬂ›nda Liberalizm
E. Zeynep Suda

115 MUHAFAZAKÂRLIK: Kadim Gelene¤in
Savunusundan Faydac›l›¤a
125 Klasik Muhafazakârl›k
140 Muhafazakâr Deneyimler
146 Ça¤daﬂ Muhafazakârl›k - Yeni Muhafazakârl›k,
“Neo-Con”lar
158 De¤erlendirme
Ahmet Bekmen

163 MARKS‹ZM: ‘Praksis’in Teorisi
166 Tarihsel Arka Plan
173 Ana Temalar
176
183
188
191

‹nsan Do¤as› ve Yabanc›laﬂma
Tarih Anlay›ﬂ› ve Tarihe Dair Yeni Kavramlar
Kapitalizm
Kapitalizm ve S›n›f Mücadelesi

196 Marksizm ve Siyaset
200 Devlet ve S›n›f
210 Baﬂka Bir Ayg›t, Baﬂka Bir Demokrasi

213 Farkl› Marksizmler
215 Hegelci Marksizm
230 Althusser ve Yap›salc› Marksizm
236 Marksizm ve Üçüncü Dünya

244 Kriz ve Güncel Durum

içindekiler vii

Sevgi Uçan Çubukçu

253 SOSYAL DEMOKRAS‹: Melez Bir Politik Gelenek
259 ‹deoloji Olarak Sosyal Demokrasinin Ortaya Ç›k›ﬂ›
259
259
263
265

Tarihsel ve Kuramsal Kaynaklar
Liberal ve Marksist Düﬂünce
Almanya: SPD
Britanya: Fabian Sosyalizmi ve ‹ﬂçi Partisi

267 Revizyonizmden Sosyal Demokrasi Tan›m›na Do¤ru
267 “Katastrofik Çöküﬂ”
269 “Reformist Siyaset”
272 Rus Devrimi: “Epistemolojik Kopuﬂ”

274 Sosyal Demokrasinin Yükseliﬂi
274 “Büyük Bunal›m” ve ‹kinci Dünya Savaﬂ› Sonras› Avrupa
275 ‹skandinav Sosyal Demokrasisi: “Sosyalleﬂtirme” Politikalar›

278 Sosyal Demokrasinin Alt›n Ça¤›
278 Refah Devleti
284 “1959 Godesberg Program›”

289 Sosyal Demokrasinin Krizi
289 Refah Devletinden Vazgeçiﬂ
291 Sosyal Demokrat Sözleﬂmenin Bozulmas›:
“Refah Devleti”ne Karﬂ› “Piyasa”

294 Sosyal Demokrasinin Yeniden Yap›land›r›lmas› ‹çin
Aray›ﬂlar: “Yeni Zamanlar”, “Üçüncü Yol”
‹nci Özkan Kerestecio¤lu

307 M‹LL‹YETÇ‹L‹K: “Uyuyan Güzeli Uyand›ran Prens”ten
Frankeﬂtayn’›n Canavar›na
310 Sosyal Bilimlerin Konusu Olarak Milliyetçilik
315 “Nation” Kavram›n›n Tarihsel Geliﬂimi
318 Milliyetçi Tarih Anlay›ﬂ›
325 Modern Devlet ve Milliyetçilik

329 Milliyetçili¤in Tarihsel Geliﬂimi
334 Alman ve ‹talyan Birliklerinin Kurulmas›:
Liberal Milliyetçilikten Muhafazakâr Milliyetçili¤e Giden Yol
337 Yay›lmac› Milliyetçilik ve Milliyetçili¤in Sa¤a Kay›ﬂ›:
1870-1918 Dönemi

viii içindekiler

340 Milletlerin Küreselleﬂmesi, Milliyetçili¤in Kara Bahar›:
1918-1950 Dönemi
344 Ulus-Devlet Karﬂ›t› Milliyetçilikler: 1980’ler Sonras›

Foti Benlisoy

351 ANARﬁ‹ZM: Gönüllü Düzene Övgü
357 Anarﬂizm Nehri: Tarihsel Arka Plan
360 Ana Temalar
360
367
369
371
373

Özgürlük ve Toplumsal Düzen
‹nsan Do¤as›
Bir Parantez: Bireyci Anarﬂizm
Suç ve Anti-Sosyal Davran›ﬂ
Anarﬂizm ve ﬁiddet

378 Anarﬂizm ve (A)Politika
378
382
384
388

Stratejiler: Baﬂkald›r›, Devrim...
Marksizm ve Devrimci Diktatörlük
Demokrasi, Devlet ve Reform
Anarko-Sendikalizm

389 Modeller, Alternatifler
389 Alternatif Aray›ﬂlar
391 Federalizm, Sözleﬂme, Özyönetim

396 ‹lerleme ve Milliyetçilik Karﬂ›s›nda Anarﬂizm
396 ‹lerleme ve Bilim
402 Milliyetçilik ve Din

406 Sonuç Yerine
Serpil Çak›r

413 FEM‹N‹ZM: Ataerkil ‹ktidar›n Eleﬂtirisi
416 Feminizmin Do¤uﬂu: Tarihsel Önkoﬂullar
418 ‹lk Baﬂkald›r›lar: Birinci Dalga Feminizm
418
422
425
429
430
431

ABD’de Kad›n Haklar›
‹ngiltere: Kad›nlar›n Oy Hakk› Hareketi
Fransa: Kad›n Haklar› Bildirgesi
Almanya: ‹ﬂçi Kad›nlar›n Mücadelesi
Rusya: Bolﬂevik Devrimi’nde Kad›n
Türkiye: Osmanl›’daki Öncü Kad›n Hareketi

435 Yeni Feminizm: ‹kinci Dalga Feminizm

içindekiler ix

437 Farkl› Feminizmler
438 Liberal Feminizm
438 Liberal Haklar Teorisi
445 20. Yüzy›lda Liberal Feminizm

446 Radikal Feminizm
448 Radikal Feminizmde Temel Özellikler
454 Feminist Politik Örgütlenme

457 Sosyalist Feminizm
459 Kad›n Eme¤i / Ev ‹çi Emek
465 Kad›nlar›n Yabanc›laﬂmas›

H. Birsen Hekimo¤lu (Örs)

477 FAﬁ‹ZM: Modernitenin Karanl›k Yüzü
480 Faﬂizmi Tan›mlama Sorunu
480 Faﬂizm Bir Rejim midir?
482 Faﬂizm Bir ‹deoloji midir?

486
493
498
509

Faﬂizmin Düﬂünsel ve Tarihsel Arka Plan›
Faﬂizmin Ay›r›c› Özellikleri
Faﬂizmin Geliﬂimi: ‹talya ve Almanya Örnekleri
Neo-Faﬂizm: Faﬂizmin “Yeniden” Ayak Sesleri

G. Gürkan Öztan

515 KORPORAT‹ZM: Özgürlükten Yoksun Bir
“Üçüncü Yol” Vaadi
522 Korporatist Sistemlerin Düﬂünsel Kökenleri
ve Temel Özellikleri
525 Korporatizm ve Anti-Liberalizm
526 Korporatizmin Emek-Sermaye ‹liﬂkisine ve Sosyalizme Bak›ﬂ›

528 Korporatist Devlet ve Korporasyonlara Biçilen Roller
528 Korporatist Devletin Özellikleri
533 Korporasyonlar›n Temel ‹ﬂlevleri

537 Genel De¤erlendirme

543 Dizin

Derleyen
H. B‹RSEN HEK‹MO⁄LU (ÖRS)
Marmara Üniversitesi, ‹ktisadi ve ‹dari Bilimler Fakültesi’nden mezun olduktan
sonra 1990’da ‹stanbul Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi dal›nda doktora derecesi ald›. 1997’de Doçent, 2009’da ise Profesör olan Hekimo¤lu, halen ‹stanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Uluslararas› ‹liﬂkiler Bölümü, Siyaset Bilimi Anabilim Dal›’nda ö¤retim üyesi olarak görev yapmaktad›r. Siyaset teorisi, siyasal geliﬂme ve modernleﬂme, Türkiye’de pretoryenizm ve gayri-Müslim az›nl›klar alanlar›nda çal›ﬂan yazar›n, bu konularda makaleleri ile Türkiye’de Askeri Müdahaleler:
Bir Aç›klama Modeli (Der Yay›nlar›, 1996) adl› bir kitab› da bulunmaktad›r.

Yazarlar
FATMAGÜL BERKTAY
A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun olduktan sonra ayn› fakülteden doktora derecesini alan Prof. Dr. Berktay, ‹ngiltere’de York Üniversitesi’nde Kad›n Araﬂt›rmalar› alan›nda ikinci bir yüksek lisans çal›ﬂmas› yapt›. Halen ‹.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde Uluslararas› ‹liﬂkiler Bölüm Baﬂkan› olarak görev yapmakta olan
yazar, yurtd›ﬂ›nda çeﬂitli burslarla akademik çal›ﬂmalarda bulunmakta, özellikle siyaset teorisi, siyasal düﬂünceler tarihi ve modern siyasal kuram ve tart›ﬂmalar üzerine çal›ﬂmakta ve ders vermektedir. Berktay’›n Tek Tanr›l› Dinler Karﬂ›s›nda Kad›n (Metis Yay›nlar›, 1996), Women and Religion – A Comparative Perspective
(BlackRose Books, Montreal, 1998), Tarihin Cinsiyeti (Metis Yay›nlar›, 2003), Politikan›n Ça¤r›s› (‹stanbul Bilgi Üniversitesi Yay›nlar›, 2010) ve Dünyay› Bugünde
Sevmek (Metis Yay›nlar›, 2012) adl› eserleri bulunmaktad›r.
E. ZEYNEP SUDA
B.Ü. ‹ktisadi ve ‹dari Bilimler Fakültesi Sosyoloji Bölümü ile ‹.Ü. Edebiyat Fakültesi ‹ngiliz Dili ve Edebiyat› Bölümü’nden mezun oldu. ‹.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde uluslararas› iliﬂkiler dal›nda Doktora derecesi alan ve 2012’de Doçent
olan Suda’n›n göç, kentsel dönüﬂüm, haf›za mekânlar› gibi alanlarda sözlü tarih
çal›ﬂmalar› ve makaleleri yay›nland›. Toplumbilim, siyaset psikolojisi ve görsel
kültür ve siyaset alanlar›nda çal›ﬂan ve ders veren Suda’n›n Süveyﬂ’in Do¤usunda
Arap Milliyetçili¤i: M›s›r ve Nas›rc›l›k ve “ﬁu Gemide Ah Ben de Olsayd›m…”
Çanakkale’den Savaﬂ D›ﬂ› An›lar adl› kitaplar› ve Almanya’ya Emek Göçü’nün
Ellinci Y›l› An›s›na “Bir Bavul, Umut ve Hayalleriyle Ç›kt›lar Yola…, Mahmut
Dikerdem Eserler ile ‹ﬂgale Direnen Çanakkale: 100 Y›l Önce, 100 Y›l Sonra baﬂl›kl› derlemeleri yay›nlanm›ﬂt›r. Geçti¤imiz y›llarda Lund Üniversitesi Hukuk Sosyolojisi bölümü ve Strasbourg Üniversitesi Türk Bilimleri Bölümü’nde misafir bilimsel araﬂt›rmac› olarak bulunmuﬂtur.

xii yazarlar

AHMET BEKMEN
‹stanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde ö¤retim üyesi olan Ahmet Bekmen, devlet ve iktidar teorileri, neoliberal dönüﬂüm ve Türkiye siyaseti alan›nda
çal›ﬂmalar›n› sürdürmektedir.
SEVG‹ UÇAN ÇUBUKÇU
‹.Ü. ‹ktisat Fakültesi’nden mezun oldu. Bo¤aziçi Üniversitesi, ‹ktisadi ve ‹dari Bilimler Fakültesi’nde yüksek lisans›n› tamamlad›. London School of Economics’te
misafir araﬂt›rmac› olarak çal›ﬂt›ktan sonra ‹.Ü. ‹ktisat Fakültesi Uluslararas› ‹liﬂkiler Bölümü’nde doktora derecesi ald›. ‹.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi, Uluslararas›
‹liﬂkiler Bölümü’nde doçent olan yazar siyaset bilimi ve siyasal düﬂünce alan›nda,
demokrasi teorisi, feminist teori ve toplumsal cinsiyet, toplumsal hareketler gibi
konularda araﬂt›rmalarda bulunup ders ve seminerler vermektedir. Uçan Çubukçu’nun ayn› konularda yay›nlanm›ﬂ makaleleri de bulunmaktad›r.
‹NC‹ ÖZKAN KERESTEC‹O⁄LU
ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden 1988 y›l›nda mezun oldu.
1998 y›l›nda ‹stanbul Üniversitesi’nden Doktora derecesini ald›. 1990’da Araﬂt›rma Görevlisi olarak girdi¤i ‹.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi Anabilim
Dal›’nda, 2008’den itibaren Doçent olarak görev yapmaktad›r. Milliyetçilik, feminist teori ve hareket alanlar›nda çal›ﬂmakta, bu konulara iliﬂkin ulusal ve uluslararas› yay›nlar› bulunmaktad›r.
FOT‹ BENL‹SOY
‹.Ü. Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. 2000-2002 y›llar› aras›nda ‹stanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde araﬂt›rma görevlisi olarak çal›ﬂt›. Halen Mesele dergisinde editör olarak çal›ﬂmaktad›r.
SERP‹L ÇAKIR
M.Ü. ‹ktisadi ve ‹dari Bilimler Fakültesi’nden mezun olan Çak›r, ‹.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden siyaset bilimi doktora derecesini ald›. Halen bu fakültenin Uluslararas› ‹liﬂkiler Bölümü Siyaset Bilimi Anabilim Dal›’nda profesör olarak görev
yapmaktad›r. Karﬂ›laﬂt›rmal› siyasal sistemler, toplumsal cinsiyet ve politika, feminist teori ve sözlü tarih vb. konularda çal›ﬂmalar› olan, bu konularda ders ve seminerler veren, ‹ngiltere’de ve Türkiye’de sözlü tarih çal›ﬂmalar›na iliﬂkin proje yürüten yazar›n çeﬂitli dergilerde yay›nlanm›ﬂ makalelerinin yan›s›ra Osmanl› Kad›n
Hareketi (Metis Yay›nlar›, 1994), Kad›n Araﬂt›rmalar›nda Yöntem (Necla Akgökçe ile birlikte, Sel Yay›nlar›, 1996), Osmanl› Kad›n Dergileri Bibliyografyas› (haz›rlay›c›lardan biri olarak, Metis Yay›nlar›, 1993) ve Erkek Kulübünde Siyaset: Kad›n Parlamenterlerle Sözlü Tarih (Versus Yay›nlar›, 2013) isimli kitaplar› vard›r.
G. GÜRKAN ÖZTAN
‹.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun olan G. Gürkan Öztan, ‹stanbul Üniversitesi Uluslararas› ‹liﬂkiler Siyaset Bilimi Anabilim Dal›’nda yard›mc› doçent olarak
çal›ﬂmaktad›r. Öztan’›n Türk milliyetçili¤i ve günümüzdeki etkileri üzerine çeﬂitli
dergilerde yay›nlanm›ﬂ makaleleri bulunmaktad›r.

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.

xvi önsöz

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.
Cemil Oktay
Bahariye, Haziran 2007
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nsekizinci yüzy›l, kökleri Rönesans ve Reform’a dayanan ve Bat›’n›n dünyan›n geri kalan›ndan farkl› bir geliﬂme rotas›na girmesine neden olan iktisadi, toplumsal ve siyasal dönüﬂümlerin, biri siyasal di¤eri ekonomik iki büyük altüst edici sonucuna; Frans›z ve Amerikan Devrimleri ile ‹ngiliz Sanayi Devrimi’ne tan›k olmuﬂtur. 19. yüzy›l ise, bu dönüﬂümün düﬂünsel düzeyde iyice berraklaﬂmaya baﬂlayan
ürünleri olarak “siyasal ideolojiler”i yaratm›ﬂt›r. Bu anlamda, Ayd›nlanma sonras› dönem, birçok nitelemenin yan› s›ra, bir “‹deolojiler
Ça¤›” olarak nitelendirilmeyi hak etmektedir. Bu, elbette, daha önce
ideolojilerin üretilmedi¤i anlam›na gelmemektedir. Ancak, ‹deolojiler
Ça¤›’n› önceki dönemlerden ay›ran çok önemli bir özelli¤i vard›r: bu,
kitle kat›l›m›n›n ortaya ç›kmas›d›r; toplumsal, siyasal iliﬂkilere iliﬂkin
görüﬂlerin dar çevrelerin tekelinden ç›k›p, geniﬂ kitleleri harekete geçiren devrimci bir nitelik kazanmas›d›r.
Yaﬂam› anlaml› k›lan unsurlardan birisi, yaﬂanan yaﬂam›n “do¤ru” oldu¤una inanmakt›r. Toplumun, bir anlamda, dünyay› tan›mlama
araçlar› olan din, gelenekler, mitler, semboller vb. do¤ay›, insan›n varoluﬂunu, insan-do¤a iliﬂkisini, toplumsal birlikteli¤i, mevcut sosyal, iktisadi
ve siyasal iliﬂki biçimlerini “tan›mlama”, “aç›klama” ve “onaylama” iﬂlevi görmüﬂlerdir. Toplumlar de¤iﬂtikçe, var olan araçlar›n iﬂlevleri yok olmaya, yeni araçlara ihtiyaç duyulmaya baﬂlanm›ﬂt›r. Bat›’da 16. yüzy›l-
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dan itibaren, özellikle tar›msal dönüﬂüm ile baﬂlayan de¤iﬂim süreci, birçok yerleﬂik inanc› ve kural› anlams›z hale getirmiﬂ, yeni aç›klama araçlar›na ihtiyaç duyulmaya baﬂlanm›ﬂt›r. Cemaat içinden ç›kar›lan ve “ak›l”
ile donat›lan bireyin, di¤er bir ifade ile “ak›l ça¤›”n›n bireyinin, pazar için
üretim yapan köylünün, deniz aﬂ›r› ülkelere gidip mal al›p-satan tüccar›n,
atölyelerde para karﬂ›l›¤› üretim yapan iﬂçinin, dünyay› anlamada yeni
araçlara ihtiyac› vard›r. Giderek laikleﬂen, rasyonel, pozitivist, bireyci Bat›’n›n yeni mitlere, yeni dinlere ihtiyac› vard›r. “Ak›l Ça¤›”ndan “‹deolojiler Ça¤›”na geçiﬂ, bu ihtiyac›n bir sonucu olarak ortaya ç›km›ﬂt›r.
Bu çal›ﬂman›n amac›, 19. yüzy›la damgas›n› vuran ve 20. yüzy›lda geliﬂerek ve de¤iﬂerek devam eden ideolojileri ele almakt›r. ‹nsanlar›n kolektif eylemini örgütleme arac› olarak siyaset, bu özelli¤i ile birey-toplum-devlet iliﬂkilerini ve bu iliﬂkilerin gerilimlerini içerirken, siyasal ideolojiler de bu iliﬂkileri aç›klama ve gerilimleri giderme yollar›
üretmeye çal›ﬂ›rlar. Bu çal›ﬂman›n iki temel hedefi bulunmaktad›r.
Bunlardan birisi, “ideoloji” kavram›n›n kendisini, toplumsal kökenlerini ve ideolojilerin bir dünyay› anlama ve bireysel/toplumsal yön tayin etme arac› olarak toplumlar› dönüﬂtürme gücünü ve s›n›rl›l›klar›n›
ele almakt›r. ‹kincisi ise, iktisadi, sosyal ve siyasal düzeni kurgulama
biçimleri, söylemleri ve içlerinde taﬂ›d›klar› çeliﬂkileri ile birlikte, ilgili
dönemlere damgas›n› vurmuﬂ büyük “izm”leri, ortaya ç›kt›klar› tarihsel arka plan üzerinden, irdelemeye çal›ﬂmakt›r. Bunlar yap›l›rken, asl›nda her ideolojik ak›m›n öncellerinden nas›l etkilendi¤ini, ne kadar
onlar›n ard›l›, ne kadar onlara bir tepki niteli¤inde oldu¤unu anlaman›n önemli oldu¤u, kolay genellemelerin ne kadar yanl›ﬂ, bazen bir
“izm” ile di¤eri aras›nda kesin ayr›m yapman›n ne kadar zor oldu¤u
gerçe¤i göz önünde bulundurulmaya çal›ﬂ›lacakt›r.
Çal›ﬂma kaleme al›n›rken, lisans ve lisans-üstü ö¤rencilerinin de
yararlanabilmesini mümkün k›lmak için, elden geldi¤ince sade ve kolay anlaﬂ›l›r bir dil kullan›lmaya çal›ﬂ›lm›ﬂ, ancak belirli bir entelektüel düzeyin sa¤lanmas›na da özen gösterilmiﬂtir. Yine, özellikle ö¤rencilerin yararlanabilmesi amac›yla, her metnin sonuna, o konu ile ilgili
Türkçe olarak yay›nlanm›ﬂ bir okuma listesi ilave edilmiﬂtir.

