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GİRİŞ 

Türkiye’de genel olarak sosyal bilimler açısından hemen her konuda Batı’dan 

ithal edilen kavramlar, bizdeki tekabüliyeti açısından önemli sorunsallıkları içinde 

barındırmıştır. Türkiye’deki alanyazın içerisindeki kullanımları içerisinde, kimileri 

“entellektüel”, kimileri “aydın” kelimelerini tercih etmekte, hatta kimileri de hala 

“münevver”de ısrarcı davranmakta; yine “entellektüel” ve “aydın” kelimeleri zaman 

zaman eş anlamlı, zaman zaman da aralarında sezgisel açıdan bir ayrım yapılarak iki 

ayrı gerçekliği işaret eden kelimeler olarak kullanılmaktadır. Yani Batı’daki tarihsel 

serüveni içerisinde belirli toplumsal realitelere işaret/tekabül eden kavramların, 

bizdeki tarihsel ve toplumsal realitelere tekabül edip etmedikleri ya da bunun ne 

ölçüde olabildiği sorusu taa başından kendi içinde bir çetrefillik içermektedir. Bu 

sorun genelde Türkiye’deki sosyal bilim literatürünün ve daha özelde de sosyoloji 

literatürünün kavram ve teorileri için geçerlidir. Çelebi, genelde Türkiye’deki sosyal 

bilimlerin kavram dolayımları içerisinde bir mütekabiliyet ve tercüme sorununun 

varlığını ve önemini belirtirken, bunun sosyologlar açısından bir betimlesini ve 

açıklamasını şöyle ifade eder:  

...“Türkiyeli bir sosyologun önündeki güçlüklerden biri Batıda Batılı 
toplumların incelenmesi, tanınması, anlaşılması, açıklanması için Batılılarca 
üretilen sosyolojik kavram ve teorilerin Türkçe’ye tercüme edilerek Türkiye 
toplumunun incelenmesi, tanınması, anlaşılması ve açıklanması için 
kullanılmasında karşımıza çıkmaktadır. Bir sosyal dünyanın açıklanması için 
üretilen kavram ve teorilerin başka bir sosyal dünyanın açıklanması için 
kullanılmasının ardında her iki sosyal dünyanın da özünde aynı olduğu sayıltısı 
yatar. Oysa, Türk sosyal dünyası ile Batı sosyal dünyası aynı değildir... Bir dilden 
başka bir dile, bir kavram dünyasından başka bir kavram dünyasına çeviri 
mümkündür ama buradaki ‘mümkünlük’ mutlak, her zaman ve her zeminde geçerli, 
otomatik bir mütekabiliyetin mümkünlüğüne işaret etmez. Zira, diller bağımsız 
varoluş alanları değildir. Dil onları kullanan bireylerin geleneklerini, yaşama 
tarzlarını, dünyaya bakış ve dünyayı algılayış tarzlarını, doğayla ve ötekiyle ilişki 
tarzlarını yansıtır. Dil ile ifade edilen teoriler ister istemez tarih-bağımlıdır... 

Biz bir sosyal dünyanın kavramını ne denli iyi bir çeviri ile başka bir sosyal 
dünyaya aktarmak istersek isteyelim, eğer bir sosyal dünya belirli bir fenomeni 
belirli bir tarzda görmeye ve anlamaya yönelmiş ise o sosyal dünya ergeç o çeviriyi 
değiştirecek, dönüştürecek, hatta çarpıtacaktır; o çeviriye kendi anlam dünyasıyla 
uyumlu, farklı bir anlam yükleyecektir” (Çelebi, 2004:3). 

Yine bu bağlamda -Mardin’in belirlemesinden yola çıkacak olursak-, her konuda 

olduğu gibi, “aydınlar” konusunda yapacağımız her önerme, en başından bir tercüme 

engelini takılmaktadır ki, bu tercüme engeli, “kavramın bizde neye tekabül ettiği 

sorununun aşılmasıyla” da ilgilidir. Onun ifadesiyle,  
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“Gerek ‘aydın’ gerekse onun ağabeyi olan ‘münevver’ sözcükleri, 
kültürümüzün dışında yapılan bir kavramlaştırmadan kaynaklanan; bir başka 
kültürdeki kavramlaştırmayı geriden takip eden tercümelerdir. Çok zaman, bu 
tercüme işi kendi düşün tarihimizin geleneksel ‘pratikliği’ çerçevesinde yapıldığından, 
ortaya çıkan çözüm bizi baştan bir karmaşıklığa itmiştir. Örneğin, Batı tarihi 
içerisinde ortaya çıkan intellectuel-intellectuals, intelligentsia, literati ve les clercs 
gibi ayrıntılı kavramların beraberinde getirdiği ayrıntılı inceleme sorumluluğu 
görmezden gelinmiş; bütün bunlar ‘aydın’ kavramına indirgenmiştir (Mardin, 
1993:255-6)... 

...Tanzimat hareketi içinde ‘aydın’ların yerini tayin etmekteki başlıca engel, 
bu kavramın Batı’da taşıdığı vurgunun Osmanlı kültüründe eksik olmasından 
ileri gelmektedir. Geleneksel Osmanlı topluluğunda ‘alim’ (bilgin) ya da 
‘arif’ (derin ve gizli bilgileri kavrayabilmiş olan) olarak tanınan kişinin 
nitelikleri Batı’da ‘aydın’la birlikte telaffuz edilen, onun uzantısı sayılan 
‘intellect’, ‘intellectuel’, ‘le siecle des lumieres’ (aydınlanma yüzyılı) gibi 
ifadelerdeki vurguyu vermemektedir” (Mardin, 1993:266). 

Mardin’in söz konusu belirlemesi tezin konusu, amacı ve önemi açısından 

önemli ipuçları vermektedir. Ne var ki, entellektüele ilişkin bir “söz”ün bizde nereye 

oturtulabileceğinin muğlak karakteri kadar, bunun kendi içinde ve daha genel bir 

düzlemde hangi imalara, uzanımlara ve dolayımlamalara sahip olduğu da büyük bir 

sorunsaldır. Bu bağlamda, “entellektüel kimdir?” sorusu hem değişik alanlardaki 

sosyal bilimcilerce defalarca kere sorulagelmiş ve kendi disipliner alanlarındaki 

farklı sorunsallaştırmalar çerçevesinde çeşitli bağlamlara oturtulagelmiş hem de 

sokaktaki insandan başlayarak kültürel üretim, dağıtım ve tüketim yelpazesinin her 

noktasında bulunan aktörlerce belirli ilgiler ve çıkarlar temelinde yeniden 

yorumlanmış ve anlamlandırılmıştır. Kuşkusuz bu soru ve soruya verilen yanıtın ne 

olduğu önemlidir. Ancak tezin konusu bu soruya yanıt vermek değildir. Tezin 

konusu entellektüelin nasıl ortaya çıktığını anlatmak da değildir.  Zira bu soruya 

yanıt bulmak üzere literatüre odaklanan bir yönelim, kendisini bu konuda neredeyse 

sınırları belirlenemeyecek ölçüde bir tanımlamalar ve kavramlaştırmalar yığınıyla 

karşı karşıya bulacaktır. İşte bu tanımlama ve kavramlaştırma girişimlerinin ya da 

biçimlerinin hangi tarihsel, ideolojik, akademik vs. damarlar, gelenekler, tarzlar ya 

da  algılama kalıpları içerisinde desenlendiklerinin betimlenerek analizinin yapılması 

ve mümkünse yöntemsel olarak sistematik bir sınıflamasının ortaya konulması tezin 

konusunu oluşturmaktadır. 

Diğer bir deyişle, tezin konusunu, “entellektüelin kim ya da ne olduğuna 

ilişkin kimin ne dediği” ve dahası entellektüele ilişkin kavramlaştırmaların, zihinsel 

 2



düzlemde “hangi duruştan hareketle ve ne şekilde inşa edildiği”nin ele alınarak 

analiz edilmesi, yorumlanması ve sınıflandırılması oluşturmaktadır. Sosyolojik 

düzlemde ve sosyolojik bir yaklaşımla (çünkü burada entellektüelin toplumsal 

yapıya, yapılaşmaya ve süreçlere göreli somut varoluşunu odağa almak merkezi bir 

ilgidir) bu sorunsala eğilmek, doyurucu ve aynı zamanda da yeniden tanımlayıcı bir 

biçimde sistematik ve sınıflandırıcı bir tutumu gerektirmektedir. Bu amaçla, 

entellektüellere ilişkin literatür ayıklayıcı ve seçici bir biçimde taranarak okumaya 

tabi tutulmakta tekil kavramlaştırma ve tanımlama örneklerinin sistemleştirilmesine 

ve bütün içerisindeki yerlerinin belirlenmesine çalışılmaktadır. Diğer bir deyişle, 

mevcut literatürün hakim temaları ve geleneksel ana damarları 

çerçevesinde/içerisinde, “entellektüel kimdir?” sorusuna verilen yanıtların sistematik 

ve sınıflayıcı bir okumasını yapmak amaçlanmaktadır. 

“Entellektüel kimdir?” ya da “entellektüeller toplumsal bir kategori olarak 

nereye oturur ve onların toplumsal işlev ya da misyonları nelerdir?” Onlar “kültürel 

kodların ya da sembollerin üreticisi, aktarıcısı/yayıcısı ve uygulayıcısı” mıdırlar; 

“egemen tarihsel iktidar blokunun ya da egemen sınıfın kendisini veya sınıfsal 

çıkarlarını meşrulaştırıp manipüle ettirdiği, teorize ve ideolojize ajanları” ya da 

“farklı bloklardaki güçlerin kanaatlerini ve çıkarlarını teorize eden kimseler” 

midirler1; “tarihsel-toplumsal konumlanmışlıklarına ve belirlenmişliklerine karşı 

göreli bir aşkınlık geliştirebilerek vizyonuyla ve misyonuyla gelişmelerin seyrine 

göreli olarak yön verebilme ayrıcalığına sahip ‘fail özneler’”, “tarihsel olarak öz-

bilinçliliğin en yüksek aşamasında yer alan bir ‘üst-bilinç’ ve bütün perspektifleri 

kuşatan bir ‘aşkın perspektif’ midirler; “kendi mesleki donanımlarının gerektirdiği 

rolün/misyonun dışına çıkarak ya da onu aşarak, evrensel ortak akıl ve insancıl 

idealler adına, üst bir düzlemdeki aşkın bir bakışla insanlığa seslenen”, “hakim 

olanlarca kendisine yetki tanınmadığı tehlikeli alanlara burnunu sokan”, “insanlığın 

vicdanı olan süper yetenekli, ahlaki donanımları gelişkin” kişiler midirler; yoksa 

                                          

1 İdeoloji yazınına dair bir yönelim de aynı çetrefil durumla karşı karşıyadır. Bu alanlar son derece kaypak ve 
kaygan alanlardır. Kimin neresinden tuttuğuna ve nereye çektiğine bakmak esastır. “Kimin için” ve “kimden yana” sosyoloji ya 
da sosyal bilim yapıldığı sorunsalı kadar, entellektüelin “kimin için ve kimin tarafında/kimden yana olduğu ve varlığını kime 
angaje olarak idame ettirdiği” sorunsalı çok daha derin/manidar anlamlar ima etme potansiyeli taşımaktadır. Burjuvazinin ya da 
egemen tarihsel iktidar blokunun mu burjuvazinin ya da tahakküme uğrayan tarafın mı “organik aydını” olmak, bunların 
“organik sosyoloğu” olmayı da içeren bir durumdur. Yine her sınıfın ya da toplumsal grubun entellektüelinin bulunması, her 
sınıfın ya da toplumsal grubun sosyologunun bulunmasından çok daha genel bir gerçekliktir. 
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“tarihsel olarak egemen ve bağımsız sınıf olma sırası kendilerine gelmiş ve bunun 

gerektirdiği –kendi içinde kusurlar taşısa bile yine de- ilerici bir rolü yerine getiren 

kimselerden oluşan bir grup” mudurlar? Yine entellektüeller, “yasa koyucu ya da 

vazedici” bir konumda mı dırlar, yoksa “bağlamlararası ve kültürlerarası dilleri 

yorumlayan” ve “daha özgürce ve daha derinlemesine iletişimsel eyleme katkıda 

bulunan” kimseler midirler? Entellektüeller, Aydınlanma, kamusal alan, Edebiyat 

Cumhuriyeti, ulus-devlet, endüstriyalizm ve kapitalizm vs. gibi görünümlerle kendini 

cisimleştiren belirli ve özgül bir tarihsel deneyimle mi ilişkilidirler yoksa daha genel 

ve evrensel bir çeşitlilik görünümü içerisinde mi var olmuşlardır? Bu sorular ve 

sorunsallaştırma girişimleri çok daha çeşitlendirilip detaylandırılabilir. Ancak esas 

sorun, bunların literatür bütünü içerisinde nerede konumlandığı ve sistematik olarak 

ne tarzda/şekilde sınıflandırılabileceğidir. Bu bağlamda tezin amacı literatürü 

araştırmaktır; seçilen ve okuması yapılan kişilerin “entellektüel kimdir?” sorusuna 

verdiği yanıtlar ve entellektüelin ortaya çıkışı hakkında verdiği bilgilerin sistematik 

bir sunumu, analizi ve sınıflandırılmasıdır. Bir başka biçimde ifade edecek olursak,  

amaç, “entellektüel kimdir” ve “nasıl ortaya çıkmıştır” sorusuna bir yanıt aramak 

değil, konuya ilişkin literatürde bu sorulara ilişkin olarak getirilen ve geliştirilen 

yığınla ve çok çeşitlice tanımlama/tarif, yanıt  ve portrelendirme girişimleri üzerinde 

odaklanmaktır. Bizim bu cevapları alıp, onları analiz etmemiz, sonra da 

sentezlememiz ve sınıflandırarak adeta yeni bir meta-entellektüel2 tanımlamasının ya 

da kavramlaştırmasının uygun zeminini yaratmamız gerekmektedir.  

Bu bağlamda, Said’in (1995) entellektüeli konu alan literatüre ilişkin 

tüketilemezlik iddiasının yanında, Lipset ve Basu’nun, “entellektüellerin rolüne 

ilişkin literatürün, hiçbir teorik çerçeveyle bütünleştirilemeyecek bir biçimde, geniş 

bir tanımlayıcı ‘diller’ oluşturduğu”nu belirlemesinin (1975:433) doğruluk payı 

büyüktür. Konuya ilişkin literatür öylesine büyük ve hacimlidir ki, bunu tüketmek ya 

da özümsemek bile deyim yerindeyse bir insan ömrünün sınırlı zamanına 

sığamayacak düzeydedir. Bununla birlikte söz konusu literatürün belirli gelenekler 

ve ana damarlar üzerinden yeniden okumaya tabi tutularak yorumlanması 

                                          

2 Nasıl ki meta-etik yaklaşımı, etiğe ilişkin tanımların, kuram ve yaklaşımların daha üst bir düzlemde ele alınması 
anlayışını temsil ediyorsa, meta-entellektüel kavramı da entellektüele ilişkin anlayış, tanımlama ve yaklaşımların yeniden 
çözümlenmesi, yeniden yorumlanması ve daha sistematik bir tarzda yeniden sınıflandırılması algılayışını ifade etmektedir. 
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mümkündür. Bu çaba büyük önem taşımaktadır. Yine entellektüelin 

kavramsallaştırılması üzerinde odaklanacak bir çalışma, esas olarak bir yandan 

gerçekliğe dair yapılan anlama çabalarına ve açıklamalara ilişkin zihinsel 

tutumlar/inşalar üzerindeki bir okumayı ya da refleksiyonu gerektirirken; diğer 

yandan, buradan hareketle tarihsel ve toplumsal gerçeklikleri anlamayı ve 

yorumlamayı, böylelikle de bu ikili yönelim içerisindeki gidiş gelişlerle daha yetkin 

ve kavrayıcı bir yorum imkanını yaratmak durumundadır. Kaldı ki, sosyal 

bilimcilerin üzerinde odaklandıkları tarihsel metinler, hem bu metinleri üreten 

yazarların kendi dönemlerindeki toplumsal gerçekliğe eğilme tarzlarının ve zihniyet 

yapılarının bir göstergesi özelliğine sahiptirler; hem de toplumu anlamanın ya da 

çözümlemenin kaynaklarıdırlar. Bu anlamda, kendi düşünüm ve eyleyiş pratiği 

içerisinde entellektüel hem tarihsel-toplumsal-kültürel-siyasal ideolojik olanı 

yorumlayan bir aktör; hem de kendisi aracılığıyla tarihsel-toplumsal-kültürel-siyasal 

olanın anlamlandırıldığı bir kaynak olarak görülebilir. Böyle bir bakış açısından hem 

entellektüeli kavrama ve kavramlaştırma biçimlerini ele almak hem de bu 

kavramlaştırma biçimleri ışığında konuyu ve konu etrafında dolayımlanan 

genellikleri analiz etmeye ve sentezlemeye çalışmak büyük önem arzetmektedir. 

Yani bu konudaki literatüre odaklanmak, konu hakkındaki sorunsallaştırmaları ve 

tanımlamaları/kavramlaştırmaları ortaya koymak yanında, tarihsel-toplumsal olana 

eğilmedeki genel bakış açılarının genel tarzına dair bir ışık tutmak açısından da 

önemlidir.  

Kaldı ki, moderniteyi yaşamamış bir toplumda “entellektüel” olarak 

nitelenebilecek bir entitenin/kategorinin yokluğu da böylesi genel bir bakış açısından 

anlamlı hale gelmektedir. Bu durum, modernite dışı toplumlarda entellektüelin 

yokluğunu izah etmekte de önemli bir noktadır. Zira tarihsel bir deneyim olarak 

modernitenin tarihsel yaşanmamışlığı ve yokluğu, bizim tarihselliğimiz içerisinde 

“entellektüel”i değil de, olsa olsa onun muadili olmayan, ancak zayıf tarihsellikle 

karakterize olunabilecek “aydın”ı ya da “münevver”i yaratmış, ona farklı bir 

cisimleşme olarak belirginlik kazandırmıştır. Pek tabiidir ki, moderniteyi yaşamamış 

bir toplum olan Osmanlı’da ve bunun devamı olarak Cumhuriyet’te entellektüel 

olamazdı. Elbette kendi tarihsel koşullarında Türk aydını,  devlet içre ve pozitivist-

jakobenist-elitist olacaktı. Özerk bir kamusal alanın yokluğunda bağımsız bir varlık 
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olarak ortaya çıkamayacaktı ve misyoner-kurtarıcı-fonksiyoner niteliğine bağlı 

olarak toplumsal eyleme bağlı olarak düşünceyi araçsallaştıracaktı. Bunun tespiti de 

söz konusu çalışma çerçevesinde büyük önem taşımaktadır. Bu nedenledir ki, 

literatürde Türk aydınının ya da onun bu konuya ilişkin görüşlerinin de içerisinde yer 

aldığı bir sorunsallaştırma ve irdeleme girişimi anlamlı değildir. Zira bizdeki aydın 

ve modernite dışı tarihsel koşullarda yaşayan başka toplumlardaki ya da kültürlerdeki 

benzeri kategoriler, modernite sürecini yaşamamış olmakla “entellektüeller” olarak 

nitelenebilecek türün üyeleri değildirler. Ancak yine de Batının dışından 

entellektüelin nasıl görüldüğünün saptanması açısından bu ülkelerdeki bakış 

açılarının nasıl bir görünüm ortaya koydukları önemlidir. Bu gerekçeyledir ki, onlara 

da literatür okuması bağlamında kısmen yer verilmiştir. 

Çalışmanın sınırlılıklarından ve güçlüklerinden bahsetmek gerekirse, ilk başta 

literatürün kaypaklığı ve hacimsel büyüklüğü üzerinde durmak gerekir. Bu sınırlılık 

ise esasında öncelikle bir doktora tezinin zamansal sınırlılığını ve hacmini aşan bir 

çabayı gerektirir. Bunun yanında, belki, doğrudan tekil ya da somut bir ya da daha 

fazla entellektüel örnekleri üzerinden, daha odaklı, analitik, karşılaştırmalı ve 

önceden kabul edilmiş bir kuramsal çerçeve formatında entelektüeller-odaklı bir 

çalışma çerçevesi benimsenebilirdi. Ancak biraz, -belki daha yerinde bir deyimle- 

hatta haddini fazlasıyla aşan bir cüret içerisinde bu tarzda bir çalışmaya kalkışıldı. 

Belki büyük pişmanlıklar da duyulmakta, ancak zamanın geri döndürülemezliği 

hepimizi içeren bir hakikattir. Buna ilaveten, kaynak temini konusunda büyük 

zorlukların yaşandığı da önemli bir gerçektir ki, bu zamanımızda sanal alemi kolayca 

kucaklayan akademik dünya içerisinde anlamlı bir itiraftır. 

Tezin “Kavramsal Çerçeve ve Metod” başlığını taşıyan I. bölümü, ilkin, 

entellektüelin tarihçesini ve ortaya çıkış koşullarını hem tarihsel sürekliliği içerisinde 

hem de entellektüelin dolayımlandığı literati, Aydınlanma, modernite, kamusal alan, 

ideoloji vs. belirli tarihsel-toplumsal oluşumları ve bağımlılıkları içerisinde sunmayı 

içermektedir. Bu amaçla, ilkin, karşılaştırmalı olarak modern entellektüelin doğuşunu 

önceleyen dönemlerdeki entellektüel işlevin genel ve evrensel karakteristiği üzerinde 

durulmuş; bu bağlamda “literati”nin karakteristikleri entellektüelle karşılaştırmalı 

olarak ele alınmış; Orta Çağ’dan itibaren üniversitenin genel görünüşü ve tarihsel 

evriliş seyriyle birlikte ‘hümanist’e ve ‘entellektüele’ giden yol haritasının 
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betimlemesi ve yorumu geliştirilmiştir. Ardından da modernite bağlamında 

entellektüelin ortaya çıkışı ve tarihsel dönüşü belirli dolayımlılıkları içerisinde ortaya 

konulmuştur: Entellektüelin ortaya çıkışında ya da tarihsel olarak cisimleşmesinde, 

Aydınlanma’nın, filozofların, Edebiyat Cumhuriyeti’nin ve kamusal alanın oluşumun 

tarihsel bir kırılma ve zemin yaratma niteliği üzerinde durularak; devamında 

modernite, kapitalizm, ideoloji ve ulus-devlet gibi entitelerin entellektüeller 

açısından ne gibi bir dolayımlama içerdiği konu edilmiştir. Modernite açısından 

entellektüelin soruşturulması ve sorgulanması da, ulus-devlet ve milliyetçilik 

olgularının; 19. yüzyıl sonunda “entellektüel”in bir isim, kimlik ve yeniden 

algılanmış bir cisimleşme olarak ortaya çıkışının; ideoloji, iktidar, tahakküm ya da 

hegemonya kavramları çerçevesinde onun ne şekilde ya da hangi tarzda konumlanıp 

işlev kazandığının ele alınmasını içermektedir. Son olarak da Batı-dışı toplumsal 

formasyonların tarihsel gecikmişlikleri ve zayıf tarihselliklerinde, entellektüel 

etkinliğin manzarasının resmedilmesi tabloyu tamamlamak açısından anlamlı 

görülmüştür. 

Tezin II. bölümü, literatürde belirli tiplerdeki entellektüel 

kavramlaştırmalarının bir sunumunu içermektedir. Analitik bir amaca yönelik olarak 

materyali sunulan ve okuması yapılan belli başlı isimlerin bulunduğu bu bölümde ele 

alınan belirli tiplerdeki kavramlaştırmalar şunlardır: 1. “İdealist yüce entellektüeller” 

kavramlaştırmaları; 2. “Tümel/evrensel aklın sözcüsü olarak entellektüeller” 

kavramlaştırmaları; 3. “Genel ‘kültür üreticileri kategorisi olarak entellektüeller” 

kavramlaştırmaları; 4. “(Hayali) bir cemaat olarak entellektüeller” 

kavramlaştırmaları; 5. “Sınıf-bağımlı” entellektüel kavramlaştırmaları; 6. “Göreli 

olarak özerk ve bağımsız bir sınıf olarak entellektüeller” kavramlaştırmaları; 7. 

“Muhalif ve radikal bir eleştirici olarak entellektüeller” kavramlaştırmaları; 8. 

Tarihsel-toplumsal boyutta entellektüel kavramlaştırmaları; ve 9. Batı-dışından 

Entellektüele Birkaç Bakış Örneği. 

Tezin III. bölümü ise, “Literatürdeki Entellektüel Kavramlaştırmalarının 

Analizi” başlığını taşımakta ve burada sunumu yapılan literatürde belirli tiplerdeki 

entelektüel kavramlaştırmalarının sistematik bir analizini sunmaya dönük bir çerçeve 

yer almaktadır. Bu çerçeve içerisinde entellektüel aklın niteliğinin, teorize eden ve 

modelleştiren tümel ve evrensel bir aklı mı, yoksa kısmi çıkarlara göreli tikel bir aklı 
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mı ima ettiği ya da cisimleştirdiği sorunsalı açımlanmakta, değerlendirilmekte ve 

çözümlenmektedir. Yine bu çerçevede, entellektüelin toplumsal konumu ve rolü, 

onun topluma içrek ya da dışrak olmasına ilişkin yorumlara göreli bir biçimde ele 

alınmakta; bu bağlamda entelektüelin, siyasal-ideolojik ve toplumsal-sınıfsal duruşu 

ve toplumsal bir sınıf oluşturup oluşturmaması konusunda literatürdeki görüş ve 

yaklaşımlar değerlendirilmektedir. 

Tezin “Literatürdeki Entellektüel Kavramlaştırmalarının Sınıflandırılması” 

başlığını taşıyan IV. bölümünde de, belirli bir sentezleme ve sınıflandırma mantığına 

bağlı olarak literatürdeki entelektüel kavramlaştırmalarının sistematik ve indirgeyici 

bir düzlemde yeniden değerlendirilmesine çalışılmıştır. Bu bölümde ortaya konulan 

literatürdeki mevcut entelektüel kavramlaştırmalarının yeniden değerlendirici bir üst-

kavramlaştırma çerçevesinde sınıflandırılması girişiminin orijinal bir değer taşıdığı 

düşünülmektedir. Bu üst-kavramlaştırma ve sınıflandırmada entellektüel 

kavramlaştırmaları beşe ayrılmıştır: 1. Özcü entellektüel kavramlaştırmalar; 2.  

İşlevsel entellektüel kavramlaştırmaları 3. Hem özcü hem de işlevsel entellektüel 

kavramlaştırmaları; 4.  Özgücü entellektüel kavramlaştırmaları ve 5. Çok boyutlu ya 

da bütüncül entellektüel kavramlaştırmaları. 

Konuya ilişkin mevcut literatürde, entellektüeli tanımlama ve kavramlaştırma 

düzleminde –ve yine  onun toplumsal konumuna ve rolüne ilişkin olarak- pek çok 

sınıflama, tipleştirme ve dikotomik ayrımlaştırma bulunmaktadır. Ancak bunlar 

mevcut literatürü değil, doğrudan entellektüeli konu edinen girişimlerdir. Bu 

çalışmadaki sınıflandırma girişimi ise, literatürü veri almakta, literatürdeki 

entelektüel kavramlaştırmalarının sistematik ve indirgeyici bir sınıflandırmasını 

sunmaktadır. 

Sonuç bölümünde ise, çalışmanın genel bir değerlendirilmesi yapılmıştır. 
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1. KAVRAMSAL ÇERÇEVE ve METOD 

1.1. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Tarihsel olarak bakıldığında, bir toplumsal kategori olarak “entellektüeller”in 

doğuşu, belirli koşulların ve oluşumların sonucudur. Diğer bir deyişle, onların hayat 

bulmasında belirli tarihsel, toplumsal, kültürel ve ekonomik oluşumlar ortam 

hazırlayıcı olmuştur. Bu nedenledir ki, modernite bağlamındaki Batı tarihselliği 

içerisinde entellektüellerin soykütüğü ortaya konulurken, onların bu oluşumların 

dolayımına sokularak anlamlandırılması ve kavramlaştırılması gerekir.  

Bu bağlamda ilkin, entellektüeli ortaya çıkaran koşulları “modernite”yle 

özdeşleştirmek ve örtüştürmek mümkündür. Ancak “modernite” olgusu da kendisini 

oluşturan parçalarıyla ve dönüşümlerinin farklı karakteristikleriyle izlenilmesi ve 

ilgilenilmesi gereken bütüncül bir tarihsel süreç ve hareket (movement)tir. 

Giddens’ın literatür betimlemesine kulak verecek olursak, “modernlik”,  ilk ve 

hakim yaklaşım açısından, 

“17. yüzyılda Avrupa’da başlayan ve sonraları neredeyse bütün dünyayı 
etkisi altına alan toplumsal yaşam ve örgütlenme biçimlerine işaret eder. Bu 
yaklaşım, modernliği belirli bir zaman süreci ve coğrafi çıkış noktasıyla 
ilişkilendirir (Giddens, 1994:9). 

Yine ona göre,  

“Kurumsal kümelenmeler açısından bakıldığında, iki farklı örgütsel 
gruplaşmanın modernliğin gelişimi içinde özel bir önemi vardır: ‘Ulus-devlet ve 
sistematik kapitalist üretim’” (Giddens, 1994:156). 
16. yüzyılı başlangıç alarak merkezi yönetimin büyümesinin erken modern 

toplumun oluşumunda temel eksenlerden birisini oluşturduğu ise konu hakkındaki 

kanaatlerin hakim bir görünümüdür3. Buna ilaveten moderniteyi ima ve işaret eden 

belirli tarihselleşme ve kurumsallaşma realiteleri bulunmaktadır ki, bunlardan biri, 

ortaçağın sonlarında “hümanist”i ve daha sonra da hayata belirli bir düzlemin 

üzerinden bakan entellektüelin içinden çıktığı profesyoneli ve uzmanı yaratan 

üniversite kurumudur4. Yeni kentlerin ortaya çıkışı da modern kamusal alanın 

                                          

3 Bkz. (Sherman, 1991:4). Diğer taraftan modernizm, edebiyat ve sanatta farklı bir takım anlam ve çağrışıma sahiptir 
ki, örneğin edebi bir ekol ve tarz olarak, 1833-1896 arasında İspanyol-Amerika şiirine yeni bir yön veren edebiyat hareketinin 
adı olarak anlaşılmaktadır. 

4 Konuyla ilgili olarak bkz. (Goff, 1994; Timur, 2000). 
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oluşumu için zemin hazırlamıştır5. Dolayısıyla sanayileşme ve kentleşme ilişkisi6 

tarihsel olarak entellektüelin kamusal alanda varoluş zeminine ilişkin olarak önemli 

bir yere oturmaktadır. Kaldı ki, kamusal alanın ortaya çıkışı ile entellektüelin ortaya 

çıkışı eş zamanlıdır; bu nedenle de, aralarındaki ilişkinin serimlenmesi gerekir. 

Edebi kamunun ortaya çıkışıyla birlikte, yayın hayatında özgür akıl yürütmenin 

varlığı da görülmeye başlamış; bu kamunun siyasal kamuya evrilmesiyle birlikte 

entellektüel kendisine misyon imkanı ve varlık koşulu bulmuştur7. Mutlakiyetçi 

devletin ortaya çıkışı ve bir ulus-devlet formuna dönüşümü sürecinde, yönetim 

cihazının, entellektüel misyona gerek teknik-idari gerek meşruiyet sağlama 

(milliyetçilik) anlamında duyduğu gereksim de  siyasal alanla entellektüel ilişkisine 

organik bir görünüm ve işlevsellik kazandırmıştır8. Yine kapitalizm ve pazarın 

ortaya çıkışı ile kamusallığın ortaya çıkışı arasında da bir koşutluk bulunmaktadır.  

Aydınlanma’nın ise, günümüz entellektüel figürü açısından, çok ayırdedici bir 

yeri bulunmaktadır. Aydınlanma’nın filozofları, özgür akıl yürütmelerini çeşitli 

kamusal mekanlarda (salonlar, kahvehaneler vs.)  ve yazılarında kamusal alana 

taşımışlar; aralarındaki özgür tartışma ve müzakerelerle bir “Edebiyat 

Cumhuriyeti”ne hayat vermişlerdir. Bu filozoflar, günümüz entellektüelinin de atası 

ve arketipi haline gelirken; onların düşünceleri ve imgeleri bir ideal olmuştur9. 

Aydınlanma filozoflarının imgesiyle kendini inşa etmiş olan günümüz entellektüeli, 

tümel/evrensel/ortak akıl çerçevesinde, genel insanlık ideali adına (evrensel ve 

insani sorunlara ilişkin olarak),  

“kendi mesleki uğraşının ya da uzmanlık alanının sınırlarını aşarak, bambaşka 
ilkelerden hareketle kamuoyunu etkilemeye yönelen ve bunu insan yaşamını en yüce 
değer olarak kabulü temelinde, evrensel olarak getirdiği bir değer sistemi ve 
toplumsal tasarım adına gerçekleştirmeye yönelen kişi” (Sartre, 2000:12)  

                                          

5 Marshall’a göre, “kentleşme terimi, dar anlamıyla bir kentin oluşumunu anlatmaktadır... Orta Çağ’da uzun 
mesafeler arasında yapılan ticaretin ve merkantil kapitalizmin genişlemesi Avrupa’da büyük şehirler kurulmasına zemin 
hazırlamıştır (Marshall, 1999:399). 

Yine Giddens’ın belirlemesine göre, sanayileşen ilk toplum olan İngiltere kırsal bir ülkeden baskın olarak kent 
ülkesine en erken geçen ülkedir. 1800’de nüfusun % 20’den azı iyimser bir bakışla kentsel diye adlandırılabilecek bir alanda 
yaşarken, 1900’le birlikte bu oran % 74 olmuştur (Giddens, 2000:501). 

6 Sanayileşme-kentleşme ilişkisi için daha ayrıntılı olarak bkz. (Keleş, 1990:5-13). 
7 Bkz. (Habermas, 1997).  
8 Bkz. (Gellner, 1992; Hobsbawm, 1993) 
9 Bkz. (Bauman, 1996) 
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haline gelmiştir. Ancak önce kendisini burjuvazinin idealleriyle ittifak içerisinde 

gören bu entellektüel figürü, daha sonra başka toplumsal unsurlarla bağlantı ya da 

ittifak içerisinde olmuştur. Buradan hareketle, entellektüelin “ideolojiler” 

dolayımıyla da bir okumaya tabi tutulması gerekmektedir. Onun iktidar ya da 

tahakkümle ilişkisi ve hegemonya düzlemindeki misyonu üzerinde durulmalıdır. 

Kuşkusuz entellektüelin varoluşunu olanaklı hale getiren ve onu oluşmuş 

olan artık değerden pay sahibi yapan somut tarihsel, toplumsal, ekonomik, siyasal 

ve kültürel koşullar bulunmaktadır. Ancak entellektüelin; 1.Artık-değer ve artık-

değerden pay alma temelinde mi; yoksa 2. Modernite, yani belirli bir bilinç 

formunun/yapısının ortaya çıkışı ve bunun öncülük ettiği bir belirlenim bağlamında 

mı; ya da 3. her ikisinin de karşılıklı dolayımlandığı bir tarihsel-toplumsal süreçle 

mi varlık bulduğunun ortaya konulması büyük önem taşımaktadır. Bu sorun, aslında 

“zihniyet-yapı” ikiliği ya da karşıtlığı bağlamında da ele alınabilir ki, söz konusu 

bağlama tercüme edildiğinde şu iki soruya tercüme edilebilir: 1. Zihniyetteki 

dönüşümün yapıya yansıması ve onu determine etmesi/dönüştürmesi mi; 2. 

Yapıdaki dönüşümün zihniyete yansıması ve onu determine etmesi/dönüştürmesi 

mi öncel ya da başattır? Bu sorulara verilebilecek yanıt, “her iki etkenin de 

karşılıklı birbirini etkileyip beslediği diyalektik bir süreç ve karşılıklı diyalektik 

belirlenim”dir. Yani üçüncü bir alternatiftir. 

 

1.1.1. ENTELLEKTÜELİN TARİH ÖNCESİ 

1.1.1.2. Entellektüel İşlevin Evrensel Karakteri 

Tarihsel olarak entellektüel boyutu içeren işlev/rol, ilkel topluluklar da dahil 

olmak üzere tüm toplumsallık biçimleri ve insan birliktelikleri için özsel bir önem 

taşımıştır. Radin’e göre, ilkel topluluklarda “rahip-düşünür” ile “dindışı kimse”den 

oluşan iki genel mizacın varlığı söz konusudur. Bu topluluklarda, “‘eylem’le 

meşgul sıradan insanların oluşturduğu büyük çoğunluk” ile “‘eylem’ üzerinde 

düşünmeden edemeyen küçük grup” arasında bir karşıtlık vardır. “Küçük grup”, 

“belirgin bir özelliği olmayan çoğunluk” içinde, belli özellikleri dolayısıyla varlık 

kazanır. O, daha geniş grubun donanımındaki belli bir yetersizlikten/eksiklikten 

ötürü “varlık kazanmaya çağrılmıştır” ki, böylelikle küçük grup bir anlamda 
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“belirgin bir özelliği olmayan büyük çoğunluğun yetersizliğini gideren gerekli bir 

tamamlayıcısı” rolünü yerine getirir. İlkel insanın yaşam mücadelesinde korktuğu 

tek şey olan “belirsizlik”ten onu kurtaran küçük grup, böylelikle topluluk üzerinde 

otorite kazanır. Yapanlar düşünenlere bağımlı hale gelirken; sıradan insanlar yaşam 

uğraşlarını, dini biçimlendirenlerin yardımını istemeksizin ve almaksızın 

yürütemezler. Topluluğun üyesi olan eksik, kusurlu ve yetersiz sıradan insanlar, 

şamanların, büyücülerin, rahiplerin, ilahiyatçıların sürekli varlığını ve aralıksız 

müdahalesini gereksinirler (Radin, 1938; akt.Bauman, 1996:17-19). Bu anlamda 

entellektüel rol, ilkel toplumlardan en gelişmiş ve karmaşıklaşmış toplumlara 

uzanan bir yelpazede –farklı ve özgül biçimler ve görünümler alsa da- genel ve 

evrenseldir.  

Kuşkusuz evreni/dünyayı, animist inançlardan başlayarak sihir ve dünya 

üstü metafizik güçlerle açıklayan kozmolojileri ve ilahi ya da ilahi olmayan 

kurumsallaşmış dinleri de içine alan farklı toplum ve kültürlerde, esasen 

entellektüel rol içeren statüler ve bu statüler içerisinde icra edilen misyonlar 

mevcuttur10. Arslan’ın “epistemik cemaat” kavramlaştırması böyle bir izah 

çerçevesinde anlamlıdır. Ona göre, her toplumun bir “epistemik cemaat”i 

mevcuttur. Bu cemaat, o topluma, dünyayı belirli tarzda bir kavrama biçimini ve 

dünyaya ilişkin algılamayı mümkün kılan bir “algı kalıbı”nı sunar (Arslan, 1992). 

 Gramsci’nin terimleriyle okunduğunda da, en ilkelinden en gelişmişine 

değin her toplumdaki bütün etkinlikler zihinsel bir çabayı gerektirdiğinden dolayı11 

bütün insanlar praxislerinin temel bir boyutu olarak ‘entellektüel’ nitelik gerektiren 

tarzlarda icralara zorunludurlar; ancak, “toplumsal olarak bütün insanlar 

entellektüel işlevi görmezler” (Gramsci, 1983:19). En ilkelini de kapsamak üzere 

entellektüel rol/işlev, her toplumsal bütünlüğün/bağlamın kendine özgü gerekleriyle 

uygunluk içeren bir konumlanmayı ve belirli bir misyon icrasını içerir. Böyle 

bakıldığında, entellektüeller tarihsel olarak genel geçer bir kategori olarak 

                                          

10 Söz konusu yaklaşım, aynı zamanda Durkheim’ın matematiksel bilgi de dahil olmak üzere bütün bilme 
biçimlerinin kaynağını toplumsal olandan aldığına ve bu toplumsallığın da kendi tarihsel bağlam-bağımlılığına tabi olarak 
anlaşılması gerektiğine ilişkin temel görüşleriyle bağlantılı olarak okunmalıdır. Yine bu bağlamda, antropolojik verileri öne 
çıkarması bakımından Radin (1938)’in çalışması da bu savlara açıklık getirici nitelikte klasik bir eserdir. 

11 Özellikle çağdaş dünyada neredeyse her şey zihinseldir ya da zihinsel olmayı zorunlu olarak gerektirir. 
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görülebilirler. Ancak modern entellektüelin tarihsel bağlamı, kendisini öncesinden 

ayıran ve farklı bir karakteristikte tanımlanmayı gerektiren özgül ve ayırıcı-kopuşlu 

nitelikler içermektedir. Geçmişte günümüz entellektüelini andıran ya da ona namzet 

oluşturan tekil entellektüel örnekleri bulunsa bile bunlar kendi başına gökte 

parlayan yıldızlar olmuşlar; hiçbir zaman günümüzdeki nitelikleriyle bir kategori 

olarak cisimleşmemişlerdir. 

Bu bağlamda, entellektüele atfen bağımsızca ve özgürce “düşünen adam” 

metaforunu ve düşünümü, genel olarak çok geniş bir tarihsel yelpazede ve çok daha 

gerilere doğru yayabilir; tarihin çeşitli dönemlerinde “düşünen adam(lar)” figürleri 

bulabiliriz. Bu anlamda, entellektüelin tarihi Batı’da İsa’dan önce beşinci yüzyıla, 

sofistlere kadar götürülebilmiş; modern entellektüel bir biçimde sofistlerin torunu 

olarak görülmüştür12. Ancak modernite bağlamında düşünümün ve düşünümselliğin 

kendine özgü doğası, özsel yapılanışı, formüle edilişi ve karakterizasyonu kendi 

özgül tarihselliğinin mührünü taşır ve onu diğer dönemlerinkinden radikal bir 

biçimde koparır. Ki, bu düşünüm(sellik), sekülarizasyona uğramış ve modern 

anlamıyla aklı temele alan bir düşünümselliktir. 

Teslim etmek gerekir ki, böylesi bir bakış, tarihsel olarak modernitenin 

kökten bir ontolojik ve epistemolojik kopuş ve başkalaşım içerdiğine olan 

inancın/önkabülün bir ürünüdür. Aynı zamanda, “tarihi aşkın” (tarih-ötesi; 

ahistorical) ve toplumsalın ötesinde bir insan özünün ya da doğasının olmadığını; 

aksine, insanın belirli koordinatlara sahip olmak koşuluyla bir özünün ya da 

doğasının varsayılması halinde bile bunun tarihselliğe ve topluma içkin olarak 

okunması gerektiğini farzetmektir. Bütün kendine özgüllük atfedilmiş tarihsellikler 

ve buna bağlı olarak da ‘zihinsel bir inşa’ olarak da anlaşılabilecek 

dönemselleştirmelerin -ki bunlar çoğunca radikal bir kopuş ve süreklilik ögeleri 

içermekle birlikte, yalnızca kendine benzerlik yorumuna tabi kılınırlar- hiçbiri, 

modernite ölçeğinde, tamamıyla radikal bir ontolojik başka tarzdalık ya da farklı 

niteliktelik (kopuşluluk) ve tamamen ve her yönüyle indirgenemez özgüllükler 

biçiminde anlaşılamazlar. Bununla birlikte tarihsel-toplumsal bir okuma, özdeşlikler 

                                          

12 Örneğin, Meriç’e göre, sofistler, yaşadıkları dönemde hem bağımsız toplumsal konumları, hem bilgiye ilişkin 
mutlakçı olmayan anlayışları ve hem de sosyal hayata ilişkin tutumları açısından, modern entellektüelin öncüsü olmuşlardır 
(Meriç, 1997:25). 
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ve benzerlikler esasında bir tarihsel-toplumsal genellemenin yanında ve ötesinde, 

özgüllükleri ve biriciklikleri de serimlemeyi ve betimlemeyi de gerekli kılar; ki, 

zaten benzerlikler/özdeşlikler çerçevesinde genelleme esas alınacak olsaydı ayrı 

tarihsel dönemleştirmeler biçiminde zihinsel inşalar geliştirmeye ve toplumsal 

farklılaşmaları betimleyip kavramlaştırmaya da gerek kalmazdı. 

Bu nedenle, entellektüel işlevin evrenselliğine karşın modern entellektüeller 

kategorisinin özgül bir tarihsel toplumsal kategori olduğunu ortaya koymak, hem 

modernitenin kopuşçu doğasını tematikleştirmek genelinde hem de söz konusu 

kategoriyi ayırıcı vasıfları ve boyutları çerçevesinde tarihsel ve sosyolojik olarak 

doğru bir yere oturtabilmek anlamında  önemli bir değer taşır. Gelinen noktada, 

entellektüel işlevin tarihsel sürekliği içerisinde modern entellektüelin kopuşçul 

doğasının bütüncül bir izahını verebilmek açısından, Orta Çağ’daki “literati” 

kategorisinin genel karakteristikleri üzerinde durmak ve bu kategoriyi modern 

“entellektüeller” kategorisiyle karşılaştırmalı bir biçimde serimlemek 

gerekmektedir. 

 

1.1.1.2. Orta Çağ’da “Literati” ve Entellektüel İşlevi 

“Literati”, kökeni itibariyle çok daha eskilere giden, ancak günümüzde teknik 

anlam kazanmış bir terimdir. Mardin’in ifadesiyle,  

“anlatım gücü, geleneksel kültürdeki ‘aydın’ların kendi toplumumuzda ‘aydın’ olarak 
tanımladığımız kişilerden çok ayrı işlevler gördükleri; bu açıdan bakıldığında da o 
topluluklarda ‘entellektüel’ aramanın yanlış olacağı noktasında toplanır” (Mardin, 
1993:256). 

 Yine onun deyişiyle, “geleneksel” topluluklarda hayatlarını “bilme”ye veren kişiler 

(literati), edindikleri bilgileri “entellektüeller”den çok farklı bir biçimde kullanırlar 

ki, “bu kişilerin, bilgiyi muhafaza ve topluma ‘iyi’yi gösterme yolunda yüklendikleri 

sorumluluklar les clercs tabirinde vurgulanmıştır” (Mardin, 1993:257). Bununla 

birlikte “literati” tarihsel olarak daha çok ortaçağa ilişkin bir kavramdır. 

Tarihsel süreç açısından feodal toplum, kırsal-kentsel ayrımına dayalı ikili 

bir yapıdır. Feodal bey-serf ikilisinin bulunduğu kırsal toplulukta üretim birimi, 

feodal malikane (domaine) ve kilise’nin toprakları, değeri yaratan öge de ‘serf’tir. 

Kentlerde bulunan ve lonca şeklinde örgütlenmiş olan zenaat erbabı ise, esas 
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olarak feodal aristokrasinin daha lüks gereksinmelerini karşılayan ve sınırlı üretim 

yapan bir zümredir (Oran, 1997:47-48). Ortaçağ’da kraliyet her şeyi yüksek bir 

merkez çevresinde örgütlerken meşruiyetini, uyruklardan ibaret olan nüfustan çok, 

kutsallık’tan alır (Anderson, 1993:33). Ortaçağ tarım toplumu, nispeten yerine 

oturmuş uzmanlıklarla, bölge, akrabalık, meslek ve rütbelendirme açısından 

süreklilik kazanmış oldukça belirgin bir toplumsal yapıya sahiptir. Bu yapının 

elemanları düzenlidir, gelişigüzel dağılmamıştır. Alt-kültürler, bu yapısal 

farklılaşmaları vurgular, sağlamlaştırır ve bu yapı içinde kültürel farklar yaratmak 

ya da vurgulamak toplumun bütününün işleyişini herhangi bir şekilde bozmaz. 

Tam tersine, bu kültürel farklılaşmaları zararlı bulmak şöyle dursun, toplum 

onların varlığını ve tanınmalarını son derece uygun ve yerinde görür (Gellner, 

1992:117). 

Gellner, “okuryazarlığın” ve “uzmanlaşmış” bir ruhban sınıfının/tabakasının -

bir tür “ulema”nın- ortaya çıkışının, insanlık tarihinin tarım döneminde meydana 

gelen bir gelişme olduğunu ve bunun devletin ortaya çıkışıyla karşılaştırılabilecek 

denli önem taşıdığını dile getirir. Bu önem şöyle bir nitelik arzeder ki, “okuryazarlık” 

-oldukça kalıcı ve standartlaşmış bir yazının varlığı-, kültürel ve düşünsel birikime 

ve bunun merkezileşmesine13 olanak sağlar. Tipik Orta Çağ tarım toplumunda 

okuryazar –bunlar aynı zamanda yönetici sınıfın içindedirler-, büyük çoğunluktan 

katı bir şekilde ayrılarak nüfusun küçük bir azınlığını oluşturur. Yine Gellner’ın 

belirttiği gibi, genelde bu sınıfın ideolojisi, sınıfların eşitsizliğini  meşrulaştırıp 

söylemleştirmek ve yönetici tabakanın diğerlerinden ayrıcalıklılığını ve ayrılığını 

abartarak doğal göstermektir (Gellner, 1992:31-34). Bu geleneksel topluluklarda, 

“bilme” ve “bilgiyi kaydetme”, mesleki özelliklerin ötesinde kapalı bir çeşit lonca 

tarzında, belli bir konumun sınırları içinde yapılmakta ve “bilmeyenler”den 

saklanmaktadır. “Bilgi üretme” “kapalı” bir çalışma türü olarak algılanır ve literatiyi 

bu kapalılık tanımlar. Mesleği “bilme” olan kimseler –“literati”-, “topluluğun temel 

değerlerinin sağlanması ve kuşaktan kuşağa intikal ettirilmesi” olan toplumun en can 

                                          

13 Kaldı ki, Gellner’a göre, “ulemanın etkisiyle düşünsel merkezileşme ve kanun yazıcılığı aslında, devlet demek 
olan siyasi merkezileşmeyle birlikte gitmek zorunda değildir. Sık sık birbirlerine rakip olurlar, bazen de biri öbürüne 
hükmedebilir; fakat daha çok şiddet ve din uzmanları, yani Kızıl ve Kara’nın temsilcileri olarak gerçekten de birbirinden 
bağımsız hareket eden ve hükümranlık alanları çoğu kez çakışmayan iki rakiptirler” (Gellner, 1992:32). 
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alıcı işlerini üstlenmiştir. Okuryazarın (literatus) kişiliği, toplum içindeki yerini 

tanımlayan bu kollektif çalışmanın içinde erimektedir. Onun kendi bireyselliğinin 

ürünü olan özgün üretimi ise önemsizdir. Literatinin asıl işi, “dini değerlerin kitleye 

ve gelecek kuşaklara intikal ettirilmesi”, “yasaların sürdürülmesi”, “geleneklerin 

hatırlatılması” etkinlikleridir14 (Mardin, 1993:257-8). Bu noktada tarihsel 

karşılaştırma açısından Mardin’in şu belirlemesi aydınlatıcı niteliktedir:  

....“‘intellectuel’i literatus’dan ayıran yalnız eleştirici olması değil, bu eleştiriyi 
grubun içinden yapmaması, kollektif görev niteliğini üzerinden atmış olmasıdır. Bu 
yeni rol, kollektif hayatın bizzat temellerini sorgulamasını mümkün kılar, Batı 
aydınlarında beğendiğimiz “açık uçlu” düşünceyi yaratır. Intellectuel’i literatus’un 
sosyal rolünden koparan bu gelişme, kuşkusuz “aydın”da aradığımız en önemli 
davranış ögesini oluşturur”. (Mardin, 1993:261). 

“Literati” olarak adlandırılan geleneksel bilgi taşıyıcılarının asıl işlevi, 

“kültürel araçları tasarruf etmek suretiyle, ‘düzen’in sürdürülmesine katkıda 

bulunmak”tır. Geleneksel literati, “düzen” fikrini en doğrudan ve en tarihsel biçimi 

ile algılar, yani statüko ile ilgilenir (Öğün, 1995:30). Rahip okuryazarlık işlerini 

yerine getirirken, kilise, aynı zamanda ekonomik ve politik bir gücü de ifade eder. 

Söz konusu özellikleriyle kurumsal anlamda Kilise, “kendini ifade eden ve başka 

sınıflara dayattığı bir ideolojinin” (Hıristiyanlığın) bekçisidir. Sartre’ın ifadesiyle,  

“din adamı derebeyiyle köylü arasında bir aracıdır; karşılıklı olarak, onların ortak 
bir ideolojiye sahip olduklarını bilmelerini sağlar. Dogmaları korur, geleneği 
aktarır ve uyarlar” (Sartre, 2000:14).  

Mitik bir dünya imajı sunarak - tamamen kutsal bir evrende insanın yerini ve yazgısını 

tanımlayan totaliter bir mittir bu- kilisenin sınıf bilincini ifade ederken, bir yandan da 

toplumsal hiyerarşiyi vurgular (Sartre, 2000:14-15).  Yine aynı paraleldeki bir 

belirleme ve karşılaştırma açısından  Kılıçbay da modernite öncesi entellektüel işlevin 

niteliğine dair şu tarihsel belirlemeleri aktarır:  

“Antik uygarlıklarda, aydın kişinin görev ve ödevleri çoğalmakta, ayrıca 
aydın kimliği bir çatallanmaya uğramaktadır. Eskiden aydın kişide birleşen din ile 
dünya, artık farklı aydın kastları biçiminde bölünmektedir. Bu da karşımıza rahip ile 
katip’i çıkartmaktadır. Antik dünyanın ruhani bilgisinin taşıyıcısı olan rahip, 
tanrılarla insanlar arasında aracılık eder ve onların, insanların bilmesi gerektiğine 
karar verdiklerini ölümlere taşırken; katip nafile dünyanın hem hafızası olmakta, hem 
maddi alemi temsil etmekte, hem de dünyevi iktidarın ideolojisinin oluşmasına katkıda 
bulunduktan başka, bunu öğrenmekte, sonra aktarmakta ve sürüye öğretmektedir... 
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Orta Çağ, aydının tekrar tüm işlevleri aydın kimlik ve prototip altında birleştirmesine 
tanık olmuştur. Bu çağın tek aydın tipi rahiptir ve hem bu dünyayı, hem de öte 
dünyayı düzenleyen kuralların ve bilgilerin taşıyıcısıdır(Kılıçbay, 1995b:40). 

Ancak, bazı görüşler, “literati”yi günümüz entellektüeliyle büyük ölçüde 

özdeşleştirerek –ya da en azından arada bir devamlılık ilişkisi kurarak- tarihteki ilk 

aydınlar grubu olarak değerlendirir. Weber de Çin “literati”sini, kendi tarihsel-

toplumsal-kültürel özgüllüklerini içinde barındıran, tarihteki dikkate değer bir 

entellektüeller kategorisi olarak görmüştür. Ona göre, eski Çin’de “literati” olarak 

adlandırılan aydınlar tabakasının, diğer kültürlerdeki din adamlarının ve yazıcıların 

niteliklerinden farklı karakteristikler taşıyor olması son derece önemlidir. Çin'deki 

literati tabakasının, dinsel bir eğitimden geçmiş olmakla birlikte, ruhban sınıfına 

özgü olmayan bir öğrenim görmüş olmaları anlamlıdır (Weber, 1993:347). Weber’in 

ifadeleriyle,  

“feodal dönemin ‘literati’si, ki o zaman bunlara puo che, yani ‘canlı kütüphaneler’ 
denirdi, her şeyden önce törensel ayinleri çok iyi biliyorlardı. Ne var ki, Rig Veda’nın 
Rishi örgütleri gibi soylu rahip ailelerinden ya da Atharva-Veda’nın Brahmanlar’ı 
gibi bir büyücüler loncasından gelmiyorlardı... Çin’de literatinin başlıca kökeni, 
edebiyat öğrenimi görmüş, özellikle yazıyı öğrenmiş olan ve toplumsal konumu bu 
yazı ve edebiyat bilgisine dayanan feodal ailelerin çocukları, olasılıkla da en küçük 
oğullarıdır...  

...literatinin saygınlığı, sihirli güçler karizmasından değil, yazı ve edebiyat 
bilgisinden ileri geliyordu; belki başlarda buna astroloji bilgisi de eklenmişti. Ama 
literatinin görevleri arasında kişilere büyü yoluyla yardım etme ve hastaları 
iyileştirme gibi büyücülerin yaptığı işler yoktu. Böyle işler için ...özel meslekler 
bulunuyordu... ...Geleneği yorumlama yöntemi olarak kutsal yazıları okuma bilgisi 
yanında, ilahi iradeyi anlama ve dies fasti ve nefasti’yi bilebilme yolu olarak takvim 
ve yıldızlar bilgisi de gerekiyordu; ve öyle anlaşılıyor ki, literatinin saygınlığı, saray 
astrologu rolünden de kaynaklanmaktadır. Yalnız ve yalnız katipler uzayın düzenini 
törensel olarak anlayabiliyor... ve siyasal otoriteye gerekli tavsiyelerde 
bulunabiliyorlardı” (Weber,1993:347-8). 
Ona göre, “literati”, yarı-dünyevi bir “kültürlü adam” imgesini sunan ve 

göreli olarak yüksek saygınlığı olan bir aydınlar tabakasıdır. Bu tabakanın daha ön 

plandaki işlevi ise siyasaldır; ki, “‘doğru’ yönetime olan sürekli ilgi, feodal dönemin 

aydın tabakası üzerinde çok derin pratik ve politik rasyonalizm izleri bırakmıştır”. 

Oluşum ve kurumsallaşma aşamasındaki bu literati, -sonraki dönemin katı 

gelenekçiliğinin tersine- cesur siyasal yenilikçilerdir ve eğitimliliklerinden dolayı 

prenslerin gözünde büyük bir saygınlığa sahiptirler (Weber, 1993:348).  

Bununla birlikte, daha genel bir düzlemde Weber’in “kültürlü adam” imgesi, 

onun tarihsel yaygınlığı içerisinde entellektüelleri nasıl gördüğünü daha açık biçimde 
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ortaya koyar. Bunlar, geleneksel toplumların kültürel kodlamalarının ve 

sembolleştirmelerinin taşıyıcıları, aktarıcıları ve simgeleyicileri olan kimselerdir. 

Ancak Weber, modern entellektüeli ve entellektüalizmi, tamamen farklı, ayrıcalıklı 

ve göreli olarak daha özgül bir konumda görür. O, “kültürlü adam” terimini, daha 

çok modernite öncesi tarihsel süreçteki aydınları ayrımlaştırmak için kullanır. 

“Entellektüel” (ya da aydın) yerine “kültürlü adam” kavramını kullanması bilinçli 

olarak yaptığı ayrımsal bir tercih gibidir. O, bu terimi değer yargılarından uzak bir 

anlamda kullandığını ifade ederek; bu kavramla kastının, “öğretimin amacının özel 

uzmanlık eğitimi değil, kişiyi toplumda ‘kültürlü’ kabul edilen bir düzeye ulaştırmak 

olduğu” bir toplumsal ve kültürel bağlama referans oluşturduğunu dile getirir. Ona 

göre,  

...“egemenliğin yapısı ve yönetici tabakaya üye olmanın toplumsal koşulları 
tarafından belirlenen ‘kültürlü kişi’” kavramı, öğrenim idealini oluşturuyordu... 
Yönetici tabakanın yeterlilik nitelikleri, ‘daha fazla’ uzmanlık bilgisinden çok, daha 
‘yüksek’ kültür düzeyine sahip olmakla ölçülüyordu” (Weber,1993:215).  

Weber, bu “kültürlü adam” tipinin karşısına “uzman kişi” tipini koyarak, ikisi arasında 

temel bir ayrıma gider:  

...“öğretim sisteminin temelleri konusundaki tüm çağdaş tartışmaların ardında yatan 
kritik nokta, ‘uzman kişi tipi’ ile eski ‘kültürlü adam’ arasındaki mücadeledir. Hem 
kamu kesiminde hem özel kesimde tüm otorite ilişkilerinin karşı konulmaz 
bürokratizasyonu ve uzmanlaşmış bilginin her an artan önemi tarafından belirlenen bu 
mücadele, bütün nazik kültür sorunlarını da ilgilendirmektedir” (Weber, 1993:215). 

Bununla birlikte, nihai olarak bakıldığında Weber’in Çin literatisine ilişkin 

görüşleri, modernite öncesinde de entellektüellerin varlığını olumlamaktan ziyade, 

anakronik bir durumu ve bunun tarihsel-toplumsal yansımalarını vurgulamaya 

yöneliktir. Onun “rasyonalizasyon” ve “dünyanın entellektüalizasyonu (büyü 

bozumu)”na  ilişkin çözümlemeleri, günümüze ve günümüz düşünümselliğinin 

ayırdedici karakteristiğine ilişkin odaklanışını açık bir biçimde ortaya koyar.  

Goff ise, yaygın kanının aksine, entellektüel ortamın, Orta Çağın başlarında 

kendini belli etmeye başladığını, 12. yüzyılda kent okullarında geliştiğini ve 13. 

yüzyıldan itibaren üniversitelerde serpildiğini ileri sürer. Ona göre, bu tarihsel 

dönemde ve zeminde entellektüeller, “meslekleri düşünmek ve düşüncelerini 

öğretmek olan kimseler” olarak varlık bulma konumuna gelmişlerdir. (Goff, 
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1994:15-16). Batı’da ortaçağ entellektüelinin doğduğu ortam olarak yeni kentlerin15 

büyük bir önemi vardır. Entellektüel, bu yeni kentlerle birlikte ve buralarda oluşan 

kamusallık alanında doğmuş; kentlerin ticari ve endüstriyel (zanaatsal) işlere bağlı 

atılımlarıyla birlikte, işbölümünün kendini dayattığı bu kentlere yerleşen meslek 

adamlarından biri olmuştur (Goff, 1994:21). 12. yüzyıl entellektüelleri, “her şeyin 

dolaşıma girdiği ve mübadele edildiği, kendini inşa etmekte olan bu kentsel dekor 

(ve yarattığı kamusallık)16 içerisinde” tarih makinesini harekete geçirmişlerdir. 

Kentler, fikirleri bir sermaye olarak yüklenmiş insanların kendilerinin ve fikirlerinin 

dolaşımlarının kavşak noktaları, mübadele yerleri, entellektüel alış verişin pazarları 

ve buluşma yerleri olmuşlardır (Goff, 1994:31-32). Çevirmenler, Arapça’dan 

Yunanca çevirileri yapmakla merkezi bir rol oynamışlar ve Batı’daki bu entellektüel 

uyanışa öncülük etmişlerdir (Goff, 1994:33-38). 13. yüzyıl ise lonca üniversitelerinin 

yüzyılı olmuştur. Bu dönem, kazanılmış siyasal özgürlüklerin, ekonomik alanda 

kazanılmış konumlarla loncalar halinde maddileştirildiği “kentsel atılımın kurumsal 

aşaması”dır (Goff, 1994:91).  

Goff’un birçok yönüyle literatüre damgasını vuran çözümlemelerinde tarihsel 

doğruluk payı bulunabilir. Ancak, literatürde yaygın kabul gören kanı, -özellikle 

günümüz entellektüelini tarihsel olarak önceleyen ve günümüzde literati-entellektüel 

dikotomisinin bir ucu haline getirilmiş olan- “literati” kavramının, “politik iktidar-

entellektüel işbirliğinin örtüşme derecesi en yüksek, işbirliği düzeyinin en ileri 

aşaması”nı ifade ettiği ve aristokrasinin literati destekli bir iktidara –ki, bu düşünme 

eylemini tekelleştiren, standartlaştırıp donduran özel ve tikel bir iktidardır- sahip 

olduğu yönündedir. Yine yaygın kanı, bu örtüşmenin ve koşullamanın radikal bir 

biçimde Aydınlanma kültürü tarafından reddedildiği biçimindedir (Öğün, 1995b:23). 

“Literati” grubunun özelliklerini kaybetmesi ve “değerleri koruyucu bir kişiden 

değerleri sorgulayıcı bir kişi olmaya başlaması”, Batı’nın Rönesans’tan sonraki fikir 

tarihiyle paralel gelişmiş, entellektüel bu süreçte vesayetten ve himayeden 

kurtulabilme olanağı bulabilmiştir (Mardin, 1993:259). 

                                          

15 Ortaçağ kentlerinin yeniden şekillenişi ile ilgili olarak bkz. (Prenne, 1990). 
16 Halbuki Habermas “kamusallık”ı daha sonraki  dönemde gerçekleşen bir tarihsel kırılma çerçevesinde anlar. 
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Avrupa’da feodal parçalanmanın sona erdiği yıllar, ticaretin canlanmasına 

bağlı olarak kentlerin ve yerel örgütlenmenin17, kiliselerin ve feodal ilişkilerin 

önüne geçmesi sonucunda feodal sınırların hızla erimesini ve kentleri birleştiren 

doğal ulusal sınırların oluşumunu gösteren yıllardır. Mutlakiyetçi krallıklar 

şeklinde ortaya çıkan bu oluşum, Avrupa’da en parlak örneklerini Fransa, 

İngiltere ve İspanya’da görünür kılmıştır. Ortaçağ üretim düzeninin bozulmasına 

paralel olarak feodal beyler ve kilise de zayıflamış; Batı Avrupa’da burjuvazinin 

ortaya çıkmasıyla belirlenen ekonomik ve toplumsal değişme, her devlette kralın 

yüce otorite olarak ortaya çıkmasının hem sonucu, hem de nedeni olmuştur. Yine 

burjuvazi kralın sınırları belli bir siyasal birim yaratmasından güçlenirken, kral da 

bu güçlü burjuvaziden destek görmüştür (Oran, 1997:48-49). 

Öncelikle geç Orta Çağda hızlı bir merkezileşmeyle birlikte İngiltere ve 

Fransa, kiliselerin ulusallaşmasına sahne olmuş ve 16. yüzyıl Avrupa’sında 

mutlakiyetçi devletin ortaya çıkışında baş rolü oynamışlardır. Esasında 

mutlakiyetçi yönetim, “feodal soyluluk ile güçlenen yeni burjuvazi arasındaki 

dengeyi ve bir uzlaştırıcı oluşumu ifade etmektedir” (Aydın, 1993:61). Güçlü bir 

merkezi iktidarın kurulması çok önemli ekonomik sonuçlar yaratmış; hem ticaret 

olanaklarını (yollar, seyahat güvenliği) geliştirmiş hem de bireylerin iktidar 

karşısındaki konumunu dönüştürmüştür. Sonuç olarak ulusal bir pazar ortaya 

çıkmış, kendine yeterli ve kapalı bir ekonomik yapıdan pazar ekonomisine geçiş 

süreci yaşanmıştır. 11. ve 12. yüzyıllardan itibaren başlayan krallıkların güçlenme 

sürecinin yarattığı pazar birliği, peşinden 16. yüzyılın sonunda ulus’u yaratacak 

birtakım değişiklikleri de sürüklemiştir. Artık ortaçağın Latincesi önemini yitirmiş 

ve bölgesel diller ortaya çıkmıştır. 16. yüzyıl başında Luther’in öğretisi ve reform 

hareketleriyle birlikte kilise ideolojik bakımdan merkezi devlete bağlı hale 

gelmiştir. Reform hareketi sonucu her krallıkta “ulusal” mezhepler ve kiliseler 

ortaya çıkmıştır. Aydınlanma çağı artık Orta Çağ değildir. Ancak bu dönem bir 

geçiş dönemi olmuş (Oran, 1997:49-52); mutlakiyetçi devlet ise bu geçiş 

döneminin siyasal formunu oluşturmuştur (Aydın, 1993:61). 

                                          

17 Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. Henri Pirenne, “Ortaçağ Kentleri; Kökenleri ve Ticaretin Canlanması”, çev: 
Ş.Karadeniz, Dost Yayınevi, Ankara, 1982. 
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1.1.1.3. Orta Çağ’da Üniversiteler, Tarihsel Dönüşüm, Hümanist ve 

Entellektüel 

Bir görüşe göre, modern anlamıyla entellektüellerin kökenleri genel olarak 

Orta Çağ Avrupası’nın üniversitelerine uzanmaktadır. Örneğin Bottomore, 

üniversitelerin gelişmesini hümanist öğrenimin yaygınlaşmasıyla bütünleştirerek, 

“ruhban kastı olmayan, üyeleri değişik toplumsal ortamlardan gelen ve bir ölçüde 

feodal bir toplumun egemen sınıflarından ve egemen öğretilerinden bağını koparmış 

bir entellektüel sınıfının oluşumuna olanak sağladığını” ifade eder. Ona göre, bu 

entellektüel sınıf,  

“Aydınlanma düşünürlerini üretmiş; özellikle de Fransa’da entellektüeller eski 
rejimin (ancien regime) egemen sınıfıyla Kilise’sine karşı çıkarak kendilerini 
toplumun eleştirmenleri olarak kabul ettirmişlerdir” (Botomore, 1990:75).  

Sonrasında ise filozoflar (les philosophes), çağdaş entelijansiyanın ilk öncüleri 

olarak cisimleşmişler; kilise kurumunun dışında ve çoğu zaman kilise bilgisine aykırı 

bilgi üreten bu yeni ve modern insanlar, modernite çerçevesinde “entellektüel”in ilk 

örneğini oluşturmuşlardır. 15. yüzyıldan itibaren kilisenin dünya görüşü ve 

dogmaları ile laik entellektüellerin seküler tutumu ve bilimsel bilgiye yönelişleri 

arasındaki mücadele gelişmeye başlamış ve karşıtlık gözle görülür hale gelmeye 

başlamıştır (Bottomore, 1990:75-76). Bu mücadele, daha sonraki yüzyıllarda ortaya 

çıkacak olan ve kendilerine “entellektüeller” adı verilen grubun formasyonunu da 

belirleyecektir. Buna karşın, entellektüellerin tarihsel bir kategori olarak 

şekillenişinin (ve yine Aydınlanmaya dönük oluşumun), üniversitelerin dışında ve 

hatta tam karşısında gerçekleştiğine ilişkin güçlü tezler de bulunmaktadır. Bu 

bağlamda, Timur’un da belirtmiş olduğu gibi,  

“tarihsel ve toplumsal birer kurum ve özel amaçlı birer örgütlenme birimi olan 
üniversiteler, ait oldukları ve belli bir üretim biçiminin şekillendirdiği toplumsal 
formasyonların gelişim süreci dışında anlaşılamazlar. Bu demektir ki, toplumsal 
formasyonlar, üniversitelerin ortaya çıktıkları zaman diliminden itibaren nasıl 
kapitalist üretim biçimine doğru bir gelişme çizgisi izlemişlerse, üniversiteler de 
buna paralel bir süreç içinde gelişmişlerdir” (Timur, 2000:15). 

Tarihsel olarak üniversiteler, ortaçağ kentinde, toplumsal işbölümünün gelişimi 

sürecinde ‘okul’un bir uzantısı olarak bir lonca örgütlenmesi biçiminde, feodal bir 

statü içinde doğmuşlardır ki,  
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“zaten universitas sözcüğü de ‘lonca’ anlamına gelmektedir. Bu feodal kuruluş iki 
şekilde gerçekleşmiştir: Ya -genellikle Kuzey Avrupa’da (Paris, Oxford) olduğu gibi- 
öğretmenlerin (ustalar) bir araya gelerek ortak çıkarları koruyan bir tüzük hazırlamasıyla; 
ya da aynı şeyi -Bologna’da ve tüm Güney Avrupa’da olduğu gibi- öğrencilerin 
gerçekleştirmesiyle. Üniversite, feodalitenin kendine özgü koşullarında, özerklik için 
başlangıçtan itibaren kilise ile karşı karşıya gelmiş; yine tam özerklik için farklı otoritelerle 
mücadele etmek durumunda kalmıştır. Kilise, kendi bağrından çıkmış olan bu grup 
üzerindeki haklarını (öğretim üyelerini tayin hakkı, diplomaların tasdiki vb. gibi) kaybetmek 
istememektedir. Buna karşılık lonca niteliği dolayısıyla kent idaresi, krallar ya da başka 
senyörlükler de üniversite üzerindeki kontrol hakkından (kalite, çalışma koşulları, kurucu 
sözleşmelere riayet vb.) kolayca vazgeçmek niyetinde değillerdir” (Timur, 2000:42-43).  

Yani Orta Çağda üniversiteliler ruhbana mensupturlar ve bulundukları yerin 

piskoposu onları uyrukları saymaktadır. Öğretim kilisenin işlevidir. Kilise tekelinin 

artık mutlak olmaktan çıktığı, manastırların güçlü bir okullaşma konumuna 

ulaştıkları yerlerde ise, üniversite loncalarının diğer rakipleri bu manastırlar 

olmuştur. Üniversitenin baskıya ve ayartıya uğradığı diğer bir odak da krallık 

iktidarlarının talepleridir. Üniversiteler, laik iktidarlara ve öncelikle krallık iktidarına 

karşı konumlarının belirlenmesi açısından ciddi bir varolma sınavıyla karşı 

karşıyadırlar. Hükümdarlar, “krallıklarına zenginlik ve prestij sağlayan, memurlarını 

devşireceği bir fidanlık oluşturan loncalara el koyma”nın çarelerini aramaktadırlar. 

Krallıklarının kentlerindeki üniversitelere mensup olan uyruklarına, krallığın 

merkezileşmesiyle kendini daha da hissettirecek olan bir otoriteyi dayatmak 

istemektedirler (Goff, 1994:92-94). 

Yine Goff’un tarihsellik anlatımını kullanacak olursak,  

“Orta Çağın sonunda toplumsal koşullar altüst olmuş; hem gelişmekte olan 
bir önkapitalist faaliyetten, hem de edinmeyi bildiği topraklardan kaynak sağlayan 
kent burjuvazisinin üst tabakaları, eski egemen sınıflarla bütünleşmişlerdir. Soyluluk, 
kurallı ruhban ve üst laik ruhbanlar, tehlikeli bir durumu, kendi çoğunluklarının 
lehine çevirmeyi başarmışlar; bu toparlanmada siyasal faktörler başat bir rol 
oynamıştır. Bu çağ hükümdarın çağıdır” (Goff, 1994:160).  

Bu süreç,  

“büyük üniversitelerin ortaçağın sonunda siyasal güçler olmalarına, devletlerarası 
mücadelelerde faal bir rol oynamalarına –hatta bazen ön plana çıkmalarına-, 
içlerinde yer alan ve artık ulusal bir duygudan ilham alan “uluslar”ı da kıskacına 
alan şiddetli bunalımlara sahne olmalarına ve son olarak da devletlerin yeni ulusal 
yapılarıyla bütünleşmelerine tanıklık eden bütünsel bir evrimi içine almaktadır” 
(Goff, 1994:184).  

Mutlak monarşiler 15. yüzyıldan 17. yüzyıla kadar uzanan bir süreç içinde 

kurulmuşlar, bu zaman dilimi içerisinde üniversiteler önemli değişikliklere 
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uğramışlardır. Bunlardan ilki ve en önemlisi, “üniversitelerin giderek artan bir 

biçimde siyasal otoritelerin kontrolü altına girmeleri” olmuştur. O zamana kadar 

daha çok kiliseye bağlı olan üniversiteler, artık devletin artan ihtiyaçlarına yanıt 

vermeye; devlete bilgili hukukçular ve ehliyetli memurlar yetiştirmeye 

başlamışlardır. Timur’un deyişiyle, bu süreçte “devlet, profesör tayininde ve öğrenci 

seçiminde gitgide daha etkili olmakta ve her konuda denetimini artırmaktadır”. Buna 

karşılık öğretim üyeleri düzenli bir gelirin (maaş) yanı sıra mesleki statülerinin 

garantiye alınması imkanını da elde etmişler, yine nitelikli fiziksel olanaklara sahip 

üniversite binalarının inşasıyla iyi çalışma ortamlarına kavuşmuşlardır (Timur, 

2000:57). 18. yüzyılın Aydınlanmayı yaratan büyük düşünürleri ise, akademilerde, 

bilimsel derneklerde, “salon”larda ya da zengin amatörlerin (mesen; diletante) 

kitaplıklarında buluşmuşlar, tartışmışlar ve düşüncelerini zenginleştirmişler; 

üniversiteleri kıyasıya eleştirmişlerdir (Timur, 2000:89). 

Nihai olarak bakıldığında, Kılıçbay’ın deyişiyle, eğitimin tekelci ve kast 

düzeni içindeki yegane odağı olan manastırın karşısına üniversitenin dikilmeye 

başlaması, bir yandan “bürokratı”, öte yandan entellektüeli oluşturacak büyük 

çatallanmaların habercisi olmuştur. Bu çatallanmalardan ilki olan Rönesans, bireyin 

kendi ‘bireyselleşmişliği’ni seküler ve özgül bir tarzda inşa ve imal ederek, 

geleneksel ‘bilgili adam’ın ‘vasıtalığının’ (medium) mutlak zorunluluğuna son 

vermiştir. Ancak aynı Rönesans, ulus-devlet yapılanmasının da ilk taslaklarını 

sunarak, rahip ve katipten çok daha koyu ve derinlemesine vasıta/araç (medium) olan 

başka bir aydın türünü kendinde cisimleştiren ‘bürokrat’a da hayat vermiştir ki, o, 

“devletin kollektif kimliği içinde gölgede kalarak, hatta eriyerek anonim ve total bir 

akıl oluşturmaya çalışan” bir kimse olmuştur (Kılıçbay, 1995b:40-41). 

Dünyevi merkezde ve ereksellikte bir anlamlandırılış ve kavranış tarzı olarak 

hayatın ve insanın “sekülarizasyon”u, elbette kendi içinde bütünsel bir tarihsel süreci 

ve momentumu içine alır. Bu süreçte üniversitelerin, dünyevi ve insan-merkezli bir 

dünya tasarımını inşaya yönelik olarak, insan aklına dönük bir güvene ve bilginin 

üstün otoritesine ayrıcalık atfettiklerine ve böylece dünyanın “rasyonalizasyonu”na 

ve “entellektüalizasyonu”na katkıda bulunduklarına; ancak buna karşın ortaya yeni 

çıkan araçsal aklın ve projelendirici-yönetsel devlet aygıtının “bürokratizasyonu”na 

dair temel bir misyonu da yerine getirdiklerine kuşku yoktur. Yine bütün bunlar, batı 
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tarihselliği içerisinde üniversitelerin kurumsal olarak statükocu ve kendi varlıklarını 

korumaya dönük bir biçimde iktidar yanlısı olmaları gerçeğini de dışarıda bırakmaz. 

Diğer taraftan, aydınlanmaya ve moderniteye içkin olduğu düşünülen epistemoloji ve 

değerlerin –ve bu arada ideal anlamda bir entellektüel duruş ve kimliğin-, 

üniversitelerden ziyade, üniversitenin dışında ve ondan çok daha sivil ve bağımsız 

olan kişi ve oluşumlarca canlandırıldığı ve temsil edildiği savı da önemli ve inkar 

edilemez bir sav ve saptama olarak görülmelidir (Bauman, 1996; Timur, 2000; Goff, 

1994). Buna karşın, özellikle günümüzde, her şeye rağmen yalnızca üniversitelerin 

otonom ve özgür entellektüel kimliğe ve çalışmaya olanak tanıyabileceklerine/ 

tanıyabildiklerine ilişkin görüşler de ihmale gelmeyecek denli önem taşımaktadır 

(Said, 1995; Chomsky, 1994). 

 

1.1.2. ENTELLEKTÜELİN ORTAYA ÇIKIŞI VE TARİHSEL 

DÖNÜŞÜMÜ 

1.1.2.1. Aydınlanma18, Filozoflar, Edebiyat Cumhuriyeti, Kamusal Alan 

ve Entellektüel 

Aydınlanma’nın tarihsel periyodu’na ilişkin olarak Sherman tarafından 

verilen şu bilgi literatürde paylaşılan genel bir kanaati yansıtır: 

“Batı uygarlığı içerisindeki entellektüel bir tarih periyodu olarak 18. yüzyıl, 
gerçekten uygun bir biçimde Aydınlanma olarak bilinir. Söz konusu zamanda 
filozoflar denilen bir grup düşünür, modern düşüncenin temelini şekillendiren ilişkili 
fikirler setini geliştirmişler ve popülarize etmişlerdir” (Sherman, 1991:60). 

Aynı paralelde Manuel de, Aydınlanma’nın, “kendi özünü, çeşitli ülkelerden 

gelen ancak Fransa’da yoğunlaşan göreli olarak küçük bir 18. yüzyıl filozoflar 

grubunun düşüncesine borçlu” (Manuel, 1991:80) olduğunu belirterek bir tarihsel 

saptamada bulunur. Anderson da, 18. yüzyıl Avrupasını “aydınlanmış mutlakçılık” 

olarak resmeder (Anderson, 1991:85). Hampson ise, daha geniş ve esnek bir bakış 

açısından, Aydınlanma’nın başlangıcının 18. yüzyılda değil, 17. yüzyılın ikinci 

yarısında aranabileceği; hatta, Aydınlanma’ya atfedilen fikirlerin, en azından 

                                          

18 Aydınlanma: Almanca: Aufklärung,  İngilizce:Enlightenment, Fransızca: Eclaircissement veya le siècle de 
lumière 
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İngiltere’de 16. yüzyıldan beri yaygın olabileceği iddiasının hesaba katılması 

gerektiği savları üzerinde durur. Hatta, ona göre, bu hızla Aydınlanma Rönesans’a 

kadar geri götürülebilir; ki, nihayetinde 18. yüzyıl Aydınlanma için temel bir nokta 

olsa bile, “17. yüzyılı bir entellektüel iklimden diğerine tanık olmuş bir çağ olarak 

görmekte yarar vardır” (Hampson, 1991:15). Çiğdem ise, Aydınlanma’dan ne 

anlaşılabileceğini şu ifadelerle dile getirmektedir: 

“Aydınlanma deyince 18. yüzyılda, gerçekleşmesi ve sonuçları itibariyle hem 
Amerika hem de hemen hemen Avrupa’nın her tarafında etkili olan, geleneksel olarak 
İngiliz Devrimi’yle başlatılıp, Fransız Devrimiyle bitirilen felsefi bir hareket ve daha 
da önemlisi, bu hareketin sonuçlarıyla belirginlik kazanan toplumsal ve siyasal bir 
sürece göndermede bulunuyoruz” (Çiğdem, 1997:13). 

Ona göre, Aydınlanma bir idea ve bir süreç olarak anlaşılması gereken bir 

tını içermektedir (Çiğdem, 1997:13).. Marshall’ın Aydınlanma’dan anladığı da bu 

bağlamda manidar bir yere oturmaktadır. Ona göre de Aydınlanma: 

...“Avrupa düşüncesinin, aklın, deneyimin, dinsel ve geleneksel otoritelere 
kuşkuyla bakmanın ve seküler, liberal ve demokratik toplumların ideallerinin 
tedrici biçimde şekillenmesinin vurgulanmasıyla somutlaşan dönemi. 
Aydınlanma’nın başlangıcı genellikle Isaac Newton’ın Doğal Felsefenin 
Matematiksel İlkeleri’ne (1686)ve John Locke’un üç yıl sonraki (1689) İnsan 
Anlağı Üzerine Bir Deneme’sine dayandırılmakla birlikte, bazıları da 
Aydınlanma’nın daha önce 17. yüzyılda İngiltere’de Bacon ve Hobbes’un, 
Fransa’da yalnızca akla ağırlık veren Descartes’ın çalışmalarıyla başladığını 
iddia ederler. Bununla beraber, Aydınlanma’nın en parlak devri olarak görülen 
dönem, özellikle Encyclopèdiè’yle ve Rousseau, Diderot, Montesquieu ve 
Voltaire gibi kilise karşıtı ansiklopedistlerle öne çıkan 18. yüzyıl Fransası’dır” 
(Marshall, 1999:48-49). 

Modernite açısından Aydınlanma’yı bir kırılma ve kavşak noktası olarak 

görenler19, aynı zamanda Aydınlanmanın bu filozof entellektüellerini, genellikle 

entellektüellerin tarihi için de bir başlangıç, bir milat olarak alırlar. Literatürde, 

Goff’un klasikleşmiş görüşleri örneğindeki gibi tarihsel kanıtlarla ve argümanlarla 

donatılmış aykırı bakışlar olsa bile –ki, aslında Goff’un Ortaçağda Entellektüeller’i, 

en son çözümlemede, asıl yüzünü günümüz entellektüellerine döndürmüşken; 

entellektüelin çekirdek oluşumunun kamusal (kentsel), toplumsal ve tarihsel oluşum 

koşullarının başlangıcını, Aydınlanma’da değil Ortaçağ’da gören bir çalışma olarak 

da okunabilir-, nihayetinde bunlar, genel olarak Aydınlanma kökenli modern 

                                          

19 Ancak, Bodin bütün tarihçilerin, “Orta Çağ’la Rönesans arasında kesiklik olduğu” savını ileri sürdüğünü, gerçekte 
ise bunun “yapma bir karakter taşıdığını” belirtir (Bodin, 1984:24). 
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entellektüeli merkeze alan ve onu beslemeye yönelik retrospektif bir anlayışı 

yansıtırlar. Nitekim bir çokları gibi Bauman da, “entellektüeller” kavramının, Batı 

Avrupa sözcük dağarcığına girdiğinde, “anlamını Aydınlanma çağının kollektif 

belleğinden aldığını” açıkça ortaya koyar. Ona göre, entellektüeller, kendisinin 

“bilgi/iktidar sendromu” olarak adlandırdığı moderniteye özgü tarihsel koşulların 

getirdiği bir sendromun ürünüdür ki, modernitenin en belirgin vasfı olan bu sendrom 

söz konusu dönemde belirginlik kazanmıştır: 

“Bu sendrom, modern çağın başlangıcında meydana gelen iki yeni gelişmenin ortak 
ürünü olmuştur. Bunlardan birincisi, toplumsal sistemi, önceden tasarlanmış bir 
toplumsal düzen modeline göre biçimlendirip yönetmek için gerekli kaynaklara ve 
iradeye sahip yeni bir tür devlet iktidarının ortaya çıkması; ikincisi ise, hem böyle 
bir modeli oluşturabilecek, hem de kullanımının gerektirdiği uygulamaları içeren 
görece özerk, kendi kendini yöneten bir söylemin kurulmasıdır” (Bauman, 1996:7-
8).  

Bu iki gelişimin birleşmesi, belirli bir dünya görüşü ve onunla bağlantılı 

entellektüel stratejiler biçiminde dile getirilen ve “modernite” adını alacak olan 

deneyimi yaratmıştır. Bauman’a göre, bu entellektüel çalışmaya ilişkin tipik modern 

stratejiyi en iyi sergileyen eğretileme, “yasa koyucu” eğretilemesidir. Bu rolü 

içerisinde entellektüel, “görüş ayrılıklarını hükme bağlayan amirane ifadeler 

kullanırken” ve “bir kez seçildiklerinde doğru ve bağlayıcı hale gelen görüşleri 

seçerken”; hüküm verme yetkisi, entellektüellerin “toplumun entellektüel olmayan 

kesimine oranla daha kolay eriştikleri üstün (nesnel) bilgi” aracılığıyla 

meşrulaştırılır. Entellektüeller, bu üstün/nesnel bilgiye, hakikate ulaşmayı, geçerli 

ahlaki yargıya varmayı ve uygun sanatsal beğeniyi seçmeyi güvence altına alan ve 

“evrensel geçerliliği bulunan usule ilişkin kurallar” sayesinde eriştikleri farzedilir. 

Usule ilişkin bu kuralların kullanımı, entellektüel meslekleri (bilim insanları, ahlak 

felsefecileri, estetler), “toplumsal düzenin korunması ve mükemmelleştirilmesinde 

doğrudan ve önemli bir rolü olan, bilginin kollektif sahipleri” haline getirir (Bauman, 

1996:11). Böyle bir ideal durumda entellektüele tanınan toplumsal rol ve statü, her 

şeyin üzerinde ve mutlak kabul gören evrensel/ortak aklın sözcüsü ve hakikate dair 

sözüne bağlayıcılık atfedilen bir otorite olmakla ilişkili olmuştur (Bauman, 

1996:203). Mannheim’ın terminolojisinde, tarihte bu aşama öz-bilinçliliğin akıl 

temelinde cisimleşmesidir. Ona göre, “öz-anlama” açısından insanlık tarihi dört 

aşamada ele alınabilir: “Tanrı’nın”, “aklın”, “tarihin” ve “sosyolojinin” 
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perspektifinden “öz-anlama”lar. Tanrı’nın perspektifinden öz-yorumlama, ortaçağın 

kapanışıyla, “akıl” temelli bir öz-anlama formuyla sona erdirilmiş; akıl, Tanrısallığın 

tüm fonksiyonlarını teslim almış ve öz-yorumlamanın tam ve en temel garantörüne 

dönüşmüştür (Mannheim, 1993:70). Bu aşama, aşağı yukarı filozofların sahnede 

bulunduğu Aydınlanma dönemine tekabül eder.  

Bu çerçevede, Aydınlanma döneminde “filozoflar”, bir taraftan, artık kralın 

esinleyicisi olarak “aydınlanmış despotluğun” tepe noktasına oturmuşlar; yazar, 

yalnız çok bilen bir kimseyi (bilgin) değil, “örnekliği” ve “evrenselliği” olan bir 

kimseyi ifade eder hale gelmiştir (Bodin, 1984:32-34). Diğer taraftan, 18. yüzyılda 

burjuvazinin tarih sahnesine  kendi temsilcileri olarak çıkardığı ve aynı zamanda 

modern entellektüelin de öncüsü ve atası olan  bu “filozoflar” – ki onlar çağımızın ilk 

entellektüelleri olan Ansiklopedistlerdir-, kiliseyi ve aristokrasiyi (şatoyu) 

devirebilmek için dogmalarla (nas’larla) mücadele etmek zorunda kalmışlar; “akıl” 

ise “bütün dogmaları eriten bir kezzap” olmuştur (Meriç, 1993:33, 287). Bu anlamda 

onlar, tarih sahnesine birer put kırıcı olarak çıkmışlardır (Meriç,1997:34). Ancak, 

entellektüelin babası olan bu filozoflar, toplumu projelendirmekle ve yeni sınıfın 

iktidarına yönelik akıl hocalığı yapmakla  aynı zamanda “pratik bilgi uzmanları” da 

olmuşlardır. 

Bu kili görünümün ilki açısından bakıldığında, Sartre’ın da belirttiği gibi, 

“pratik bilgi uzmanı”, burjuvazinin gelişmesiyle ortaya çıkmıştır. Ticaretin gelişimi, 

bilginlerin ve mühendislerin varlığını gerekli kılmıştır:  

“Çift yönlü muhasebe matematikçilerin doğmasına zemin hazırlayacak hesap 
adamları ister; reel mülkiyet ve sözleşmeler kanun adamlarının sayısının artmasını 
zorunlu kılar, tıp gelişir ve sanat alanında gerçekçiliğinin kökeninde anatomi yatar” 
(Sartre, 2000:15).  
Ancak burjuvaziden doğan bu “pratik bilgi uzmanları”, ne bir sınıf ne de 

seçkin bir kesimdir. Onlar, ticari kapitalizmle tamamen bütünleşerek ona tutunma ve 

genişleme olanakları sağlayan görevlilerdir. Bu bilim adamları ve pratisyenler hiçbir 

ideolojiye bekçilik etmezler ve işlevleri burjuvaziye bir ideoloji kazandırmak da 

değildir (Sartre, 2000:15). Ancak, bir noktadan itibaren, entellektüellerin çalışmaları, 

burjuvaziye, feodaliteye karşı savaşması için gerekli silahları vermek ve gururlu 

bilinci içinde onu onaylamak haline gelecektir. Bu noktada entellektüeller, doğa 

yasaları düşüncesini ekonomik alana da yayarak ekonomiyi laik ve insanın dışında 

 27



bir sektör haline getirmişler; dolayısıyla burjuvazinin, kendisini evrensel bir sınıf 

olarak görmesini meşrulaştırarak teorize etmişledir (Sartre, 2000:17-18). Aynı 

zamanda onlar, günümüz entelijansiyası gibi, bir ideoloji kurucusu olurlarken; 

ideolojilerini, mekanik ve analitik bilimciliğe dayandırmışlardır. Amaçları, 

burjuvazinin de karşıt olduğu diğer eski toplumsal sınıfların ideolojilerini eritmek ve 

yıkmak olmuş; bu anlamda, kendi tarihselleşme süreçleri içerisinde burjuva sınıfının 

çocuğu ve “organik” birer entellektüelleri olarak cisimleşmişlerdir (Meriç, 1997:37-

38). 

Batı kültürünün temel karakteristiğinin, özellikle Aydınlanma’dan bu yana, 

“düşüncede ve eylemde her şeyi akıl ölçütüne vurmak” olduğunu belirten Weber’e 

göre ise, Batı kültürünün temel karakteristiği olan ‘rasyonelleştirme’, yalnızca 

“gerçekliği eştürdenlik ve süreklilik tasarımı altında bilmek isteyen” bilime özgü 

değildir (Özlem, 1990:58). Aydınlanmadan itibaren artık giderek çoğumuzun 

yazgısının özelliği, “rasyonalizasyon”20 ve “entellektüalizasyon” haline gelmiştir. Bu 

ise her şeyden önce de “dünyanın büyüsünü kaybetmesi” anlamına gelir. Bu süreçte, 

“mutlak ve en yüce değerler kamu yaşamından çekilmişler; ya mistik yaşamın aşkın 

(transendantal) alemine ya da kişisel ve dolaysız ilişkilerinin kardeşlik dünyasına 

gitmişlerdir” (Weber, 1993:150). Batı akılcılığı, “dünyayı eski anlam düzeninden 

koparmış”; akılcı bir bakış altından değerlerden, idelerden arınmış bir dünya ise, 

artık “büyüsünü yitirmiş bir dünya” haline gelmiştir (Özlem, 1990:58). Weber’in 

Nietzsche’den esinlenerek kullandığı bu “büyüsünü yitirmiş bir dünya” imgesi, onun 

tüm yapıtlarına egemendir. O, rasyonelleştirmeyi, “değerlere ve idelere bağlı bir 

dünya tasarımından vazgeçme” ve  “dünyanın büyüden arındırılması” etkinliği olarak 

niteler ki,  

“...düşüncede rasyonelleştirme, dünyayı çıplak bir olgu yığını olarak görebilmeyi 
gerektirir. Değerlerden ve idelerden arındırılmış bir bakış açısı altında bu dünyayı 
bilmek konusunda, insanın elinde yalnızca, ‘akılcı düşüncenin soğuk iskeleti’ 

                                          

20 Weber “rasyonalizm”in çok değişik anlamlara gelebileceğini belirterek, özellikle ikisini vurgular: “Bir anlamı, 
sistemci düşünürün, dünyanın algılanmasına getirdiği rasyonalizasyondur: Gerçeklik üstünde, gittikçe ince ve soyut kavramlar 
kullanarak, artan bir kuramsal egemenlik kurmak. Başka bir anlamı, kesin olarak belirlenmiş pratik bir amaca, eldeki verilerin 
gitgide daha doğru hesaplanmasıyla, metodik olarak varılmasıdır” (Weber, 1993:250). Ona göre, bu rasyonalizm tipleri, 
sonunda birbirinden ayrılamayacak olmakla birlikte, çok farklıdır. Rasyonalizmin kuramsal ve teknik-pratik anlamları 
arasındaki bu ayrım, aynı zamanda iki farklı entellektüel etkinlik türünün birbirleriyle ilişkili olmalarına karşın kesin 
ayrımlanmasını da ifade eder ki, Weber birincisini daha bir olumlama yanlısıdır. 
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kalmıştır. Bilgi ve eylemlerimizle ilgili olan gerçeklik, “artık büyüsü gitmiş, akılcı bir 
dünyanın gerçekliğidir” (Özlem, 1990:58). 

Tarihsel açıdan, Batı’da 16. yüzyıla kadar “ruhban”, bilgiyi elinde tutan en 

önemli sınıf iken, Aydınlanma, özgül bir biçimde büyük ölçüde “okumuşların 

kültürünün tüm bilgi alanını kapsadığı” düşünülen bir dönemdir (Hampson, 

1991:12). Kant’ta bir Aydınlanma tarifi olarak bu “okumuşların kültürü”, “insanın 

kendi suçu ile düşmüş olduğu bir ergin olmama durumundan aklın özerk kullanımı 

sayesinde kurtulması” anlamına gelir. Kant, “ergin olmayış” durumunu, “insanın 

kendi aklını bir başkasının kılavuzluğuna/ vesayetine başvurmaksızın kullanmaması” 

olarak görür. Bu anlamda, aklın vesayet ve otorite altında kullanılmasının aşılması; 

yani aklın kurtuluşu, özgürleşmesi ve özerkleşmesi (insanların kendi akıllarını 

kullanmaya cüret etmeleri) Aydınlanma’nın ilk ve temel adımını oluşturur (Kant, 

1984:212). 

Çiğdem’in de belirttiği gibi, bir “idea” ve “süreç” olarak Aydınlanma 

hareketinin iddiası ve amacı,  

...“insanları, esasta ‘kötü’ ve ‘köleleştirici’ olduğuna inanılan mit, önyargı ve 
hurafenin (dolayısıyla da bunları üreten ve kurumsallaştırdığı varsayılan kurulu 
dinin) temsil ettiğine inanılan ‘eski düzen’den (ancien regime) kurtararak, yine 
esasta ‘iyi’ ve ‘özgürleştirici’ olduğu çekincesiz kabul edilen ‘aklın düzeni’ne 
sokmak” 

tır (Çiğdem, 1997-13). Hampson’ın ifadeleriyle de,  

...“Aydınlanma Çağı insanları, ...Orta Çağlar’ı değerlendirirken tam bir ittifak 
içindeydiler. Batı Roma İmparatorluğu’nun çöküşünden 16. yüzyıla kadar geçen 
zaman, bir fakirlik, baskı, cehalet, karanlık dönemi olarak görülmüştür 
...Kendilerinin Fransızca’da siecle de lumieres (Işıklar Çağı), Almanca’da 
Aufklarung (Aydınlanma) sözcükleriyle tanımlanan bir dönemde yaşadıklarını 
düşünüyorlardı. Onlara göre ve haklı olarak, insanlık nihayet kendini geçmişte bir 
sürü kör zulüme yol açmış olan önyargılardan ve hurafelerden görünür biçimde 
kurtarmaktaydı” (Hampson, 1991:102). 

Aydınlanma yazarları, aynı zamanda ortalama halkı hiçbir şey öğretilemez bir 

çoğunluk olarak da görmekteydiler. Onlara göre, halkın “eğitilmesi” değil, 

“yönlendirilmesi” esastı21. Eğitilmesi gerekenler emekçiler değil, iyi burjuvalar ve 

                                          

21 Voltaire, “bir ülkede her zaman öyle bir halk vardır ki kibar toplumla hiçbir bağı yoktur, çağa ait değildir, aklın 
ilerleyişine karşı kapalıdır ve fanatizmin güçlü pençeleri içindedir” diyerek halkın eğitilmeyi değil yönlendirilmeyi 
gereksindiğine hükmeder. Benzer görüşlere Voltaire’in tüm yapıtlarında rastlanır. Siyaset ve din konularında daha köktenci olan 
D’Holbach da yalnızca bir seçkinler kesimi için yazdığını vurgulamaktan hoşlanır: “Halk ne okur, ne akıl yürütür. Bunların ne 
boş zamanları ne de kapasiteleri vardır. Kitaplar, koşulları, eğitimleri ve duygularıyla suç düzeyinin üstüne çıkmış olan insanlar 
için yazılır”. Diderot da, “istemediğim ve hiçbir zaman da istemeyeceğim bazı okurlar vardır. Ben yalnızca karşılıklı 
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ticaret adamlarıydı (Hampson, 1991:105-6). Aydınlanma’nın entellektüel yapısında 

“aklın düzeni” ise, “bütün insanlar için a priori olarak iyi addedilen bütün ögeler”i 

kapsamaktadır. Dolayısıyla “her türlü felsefi ve toplumsal proje akılla ve de akılda 

somutlaşan ilkelere yaslanmak zorundadır”. Bu nedenle Aydınlanma aynı zamanda 

“akıl çağı” olarak adlandırılır (Çiğdem, 1997:13-14). Yine Çiğdem’in  ifadeleriyle 

Aydınlanma,  

...“bütün Avrupa’yı kapsayan bir entellektüel oluşum olarak olayların ve nesnelerin 
olduğundan daha iyi olabileceğine yönelik bir optimizm, akla ve düşüncenin 
önceliğine yönelik bir entellektüalizm, toplumsal ve insani olaylara duyarlılık ve 
metafizikle ortodoksinin zayıflamasıyla, otoriteryen kurumlara duyulan saygı 
esasında hemen her yerde benzerlikler taşımaktaydı. Dilthey’in kavramlarıyla, aklın 
özerkliği, entellektüel kültürün dayanışması, aklın ilerleyişinin kaçınılmazlığına 
iman ve tinin aristokrasisi Aydınlanma’nın çizgilerini belirleyen temalar 
olmaktaydı” (Çiğdem, 1997:14-15). 

Bu “akıl çağı” (yani aydınlanma), “insanın geleneksel görüşler, yetkeler, 

bağlılıklar, tasarım ve önyargılardan kendisini ‘usu’yla kurtarıp, yalnızca ‘usuna’ 

dayanarak yaşamı kavramaya ve düzenlemeye çalışması” demektir. Söz konusu 

akım, 17. yüzyıldan beri Batı düşüncesinde ağır basan, Kilisenin doğaüstü gerçeklik 

anlayışı ile savaşarak insan ve dünya konusunda aklın özerkliğini temel alan bir 

akımdır (Akarsu, 1994:26). Ancak diğer taraftan, Aydınlanma’nın kurumsallaştığı 

momentte, “bütün zamanlar için insanları ve nesneleri ebedi bir tahakkümün 

pençesinde tutmaya yönlendirilmiş” bu akıl “mitik bir akıl” olarak merkeze 

alınmıştır. Bunun sonucunda, Aydınlanma vaadi ve ideali kolaylıkla otoriteryan bir 

ideolojiye ve “aydınlanmış despotizm”e22 dönüşebilmiştir. Bu “mitik akıl”, daha 

sonra tarihsel misyonunu tamamlayarak, akla atfedilen değer yeni bir nitelik 

kazanmıştır: Artık o, “tek başına ne bir onaylayıcı ne de bir putkırıcıdır” (Çiğdem, 

1997:98-99). 

                                                                                                                      

konuşmaktan hoşlanacağım insanlar için yazıyorum. Ben yapıtlarımı filozoflar için yazıyorum; benim için dünyada onlardan 
başka kimse yok” diyerek benzer bir tavrı yansıtır (akt.Hampson, 1991:105-6). 

22 ‘Aydınlanmış despotizm’ kavramı Diderot tarafından 1760 gibi erken bir tarihte kullanılmış olup, bu kavramla 
Prusya, Rusya, Fransa, İspanya ve Avusturya gibi Avrupa ülkelerindeki monarkların toplumsal düzeni geliştirmeye yönelik 
eylemleri anlatılmaktadır. Çiğdem’in ifadesiyle, siyasal olarak Aydınlanmış despotizmin hükmetmeye yönelik meşrulaştırımı, 
“feodal lordların toplumun belli bir kesiminin çıkarlarını gözetmelerine karşın, bütün topluluğun çıkarlarını gözettikleri” 
iddiasına dayanmaktaydı. Bütün bunlara rağmen, Aydınlanmış despotizmin genel Aydınlanma portresi içerisinde manidar bir 
öge olmadığı, filozofların ve “despotların” belirli amaçlar için birbirlerini kullandıklarını ve aralarında oluşan işbirliğinin felsefi 
olmaktan ziyade reelpolitik kaygılara göre biçimlendiği, tavırları nedeniyle despotlara en yakın gözüken fizyokratların 
düşüncelerinin bile son tahlilde liberal ögeler ihtiva ettiği de savunulmaktadır (Çiğdem, 1997:28-29). 
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Ancak, başlangıçta Aydınlanma filozofları ile aristokrasi ve saray arasında bir 

kopuş ve karşıtlık görmek  de yanlıştır. Bu bağlamda geleneksel toplumsal 

hiyerarşinin yıkılması da, onların  planlarının bir parçası değildir. Tersine onlar, 

“Aydınlanma’yı, hoşgörüyü, hümanizmi yaymaktan başka güçleri olmadığına 

inanmış” kimselerdir. Nihai olarak bakıldığında, filozofların radikalizmi, “orta 

sınıfın” “feodal” bir sosyal düzene karşı yükselen tepkisine bağlanamaz. Kaldı ki 

dönemin yazarlarının çoğu zaten Kilise ve aristokrasi gibi ayrıcalıklı kesimlerin 

üyeleridirler. Hampson’ın deyişiyle, “içinde yaşadıkları ve yapıtlarında hitap ettikleri 

dünya, kendilerini kimsenin kurbanı saymayan salon çevresidir”. Örneğin, Rousseau 

ve Voltaire’in en aktif ve heyecanlı öğrencileri saraylılardır –hatta bunlar yazar 

çizerlerden bile daha coşkuludur-. Bu yeni yazarların doğmakta olan burjuvazi 

arasındaki okurları hiç de fazla değildir. Din adamlarının saray soylularından sonra 

en önemli rolü oynadığı Katolik Avrupa’da ise, din adamları Aydınlanma akımlarına 

tahmin edildiğinden daha açık olmuşlardır. Burjuvazi de, henüz kolay tanımlanabilir 

tek bir toplumsal kesim haline gelmemiştir ve filozoflarla aralarında bir görüş 

birliğinden söz etmek henüz mümkün değildir. Ancak istisnai olarak en üstte Paris 

salonlarında saray soylularıyla bir araya gelen varlıklı bankerler vardır ki, bunlar 

kültürel olarak soylulardan pek ayırdedilememekteydiler. Avukatlar, doktorlar ve 

krallığın daha önemli unsurları gibi serbest meslek sahipleri ise belli bir kültürel alt 

sınıf oluşturmaktaydılar (Hampson, 1991:99-106). Habermas’ın terimleriyle, 

entellektüeller, ancak “edebi kamu”nun “siyasal kamu”ya evrilmesi sürecinin 

sonucunda aristokrasiyle ve Kiliseyle aralarına bir mesafe koyarak, ortak çıkarları 

doğrultusunda burjuvaziyle işbirliğine gitmişlerdir (Habermas, 1997). 

Asıl ilgi çekici temel noktalardan birisi de şudur ki, filozoflar (Les 

philosophes) bir “düşünce okulu” da değildirler. Bauman’ın dile getirdiği gibi, onları 

birleştiren ve güçlük çekmeksizin hem birbirleriyle iletişim kurmalarını hem de ortak 

bir amaca katkıda bulunmalarını sağlayan bir “paradigma” oluşturmak güçtür. Zira 

onların, yaşam deneyimleri de, mizaçları da ve yetişme tarzları da benzer değildir. 

Aksine filozoflar arasında farklı toplumsal kökenlerden ve konumlardan insanlar yer 

almaktaydı. Bauman’ın deyişiyle, onları birleştiren tek güçlü ve belirleyici etmen, 

“les philosophes’un yaptıkları işte, hatta onu yapış tarzlarında değil, yapma ediminin 

amaç ve öneminde aranmalıdır” (Bauman, 1996:34); yani filozoflar topluluğu 
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“yalnızca tartışma etkinliği ile meydana getirilmiş, ayakta tutulmuş ve yeniden 

üretilmiştir” (Bauman, 1996:118).  

Bir başka ağızdan White’ın ifadeleriyle, bu ‘bir grup’ insanın nitelikleri bazı 

farklılıklar içerir. Bugünkü bakışımızla Diderot ve Voltaire bir “entellektüel” olarak 

karşımıza çıkarken; Mill, Hume ve Kant bir “filozof” olarak; Rousseau ise bir 

“düşünür” olarak görülebilir. Yine “özgür düşünen insan” (freethinker) kavramını bu 

döneme borçluyuz. Bu nedenle, özellikle Fransız Aydınlanması’nın özneleri (les 

philosophes), kamuya yönelik bir aydınlatma ve bilgilendirme faaliyetinin önemine 

inandıklarından ve bütün faaliyetlerini kamuya yönelik olarak 

gerçekleştirdiklerinden dolayı, bir bakıma, “modern entellektüeller”in ilk örneklerini 

oluştururlar. Bu örnek oluşturmanın zaman zaman bir “entellektüel despotizmi” 

haline dönüşmesi ise sürecin bir başka boyutudur (White, 1970:15-16). Ancak, 

herkesin içinde geliştiği ve katkıda bulunduğu bir uluslararası topluluğun mevcut 

olması23 sayesindedir ki, Johnson ve Voltaire gibi mizaçları ve inançları son derece 

farklı iki insan bile insana ve topluma benzer bir biçimde yaklaşmaktaydılar 

(Hampson, 1991:102).  

Filozofların en hayati niteliklerinden biri, kuşkusuz özgür müzakere, tartışma 

ve iletişim topluluğu olmalarıdır. Onlar, hiçbir kuruma bağlı olmamalarına ve ihtilaf 

yaratacak hiçbir bağlılıkları bulunmamasına karşın, yalnızca bir bireyler topluluğu 

olmanın ötesinde yoğun bir iletişim ağıyla birbirine bağlı, sıkı sıkıya kenetlenmiş bir 

grup oluşturmuşlardır. Bir “düşünce topluluğu” (les societes de pensee) ve “edebiyat 

cumhuriyeti” (la republique des letters) olarak filozoflar, “kulüpler, yoğun 

yazışmalar, karşılıklı eleştiriler, karşılıklı ziyaretler, Voltair’in Ferney’deki evinde 

kendi papalık mahkemeleri, jüri makamında düşüncenin oturduğu kendi yargı ve 

ceza sistemleri” ile iletişim ve müzakere ruhuna hayat vermişlerdir. Onlar, 

“düşünceyi, yazıyı, konuşmayı ve genelde dili, öteki tüm toplumsal bağların yerine 

geçecek bir toplumsal bağ olarak gündeme getiren bir gruptur” (Bauman, 1996:35-

36). Bu anlamda, 18. yüzyılda ‘Paris edebiyat çevresi’ ve ‘edebiyatçı olarak 

adlandırılan alimleri (filozofları) dolaylı olarak anlatmak için kullanılan “edebiyat 

                                          

23 “Aydınlanma’nın etkisiyle aristokratik bir toplumun geleneksel değerlerinin karışımı, Avrupa soyluları arasında 
bir tür masonluk yaratmıştı ve Montesquieu’nün “zorunlu olarak insan” ama “kaza eseri Fransız” olduğu görüşünü paylaşacak 
birçok insan vardı” (Hampson, 1991:104). 
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cumhuriyeti”24 deyimi, aslında hem onların sınırların ötesinde birleşik bir topluluk 

olduklarını ifade etmekte hem de çok net bir biçimde bu topluluk hakkında/içerisinde 

edindikleri bilinç anlamını taşımaktadır. Bu topluluk, Rönesans’tan beri şekillenen 

geleneklerine, kurallarına, kamuoyuna, mitlerine ve “kendisini bir ölçüye kadar 

siyasal ve dinsel otoritelerin denetiminden kurtaran sınırlarötesi ve kuşaklarötesi 

ortak çalışma epistemolojisine sahip bir topluluktur” (Fumaroli, 2004:9-10). 

“Edebiyat cumhuriyeti”, herkesin konuştuğu, konuşmadan edemediği ve her 

görüşün herkesin görüş birliğini, ortak görüşü (mutabakatı) aradığı bir yerdir. 

Kesinliğin dayandığı tek zeminin insan görüşü olduğu ön-kabulüne dayalı olarak, 

‘tartışma hakikate götüren asal yoldur’ ilkesi hakimdir. Onlar için ‘hakikat’ insan 

yapımıdır ve bu noktada insan aklı en üstün otoritedir. İnsan, insani gerçekliğin 

düzenleyici gücü olarak kendine yeterlidir; gerçekliğin kendisi, insanın -iyi ya da 

kötü- iradesine göre yapılmaya, bozulmaya, yeniden yapılmaya hazır ve esnektir. Bu 

yalnızca tartışmayla ve toplumsal olarak tanımlanmamış bireylerin görüşüyle 

bütünlenen bir ortamdır; bu, “öznel iradenin tekrar tekrar biçimlendirdiği bir dünya 

görüşünde dile gelmektedir”. Bu nedenle, Edebiyat cumhuriyeti (la republique des 

lettres) “toplumsal olarak yaygın ve sıkı sıkıya kenetlenmiş bir karşılıklı iletişim ağı 

ile entellektüel olarak böyle bir ağı işler hale getiren bir dizi karşıt göreneğe dayanan 

bir yaşam tarzıdır” (Bauman, 1996:48). 

Bu noktada, Aydınlanma filozoflarının ve ilişkili oldukları tarihsel-toplumsal 

bağlamın “kamusal alan” dolayımıyla yeniden okumaya tabi tutulması gerekir. Yani, 

entellektüelin ortaya çıkışını ve tarihsel seyrü seferini kamusallığın, kamusal alanın 

                                          

24 Fumaroli’ye göre, İlkçağ’da ve Ortaçağ’da pek bilinmeyen bu terim, ilk kez 1417’de Venedikli genç bir hümanist 
olan Francesco Barbaro’nun Poggio Bracciolini’ye Latince yazdığı bir mektupta görülür. Sınırlarötesi ve kuşaklarötesi bir 
alimler topluluğu düşüncesi aynı mektupta ve hatta F.Barbaro’nun daha sonraki yazışmalarında birçok kez başka formüllerle 
ortaya çıkar (Fumaroli, 2004:14). “Sofu bir topluluk” şeklinde bir araya gelen ve evrensel bir anlamı olan “ortak iyilik” için hep 
birlikte çalışan “alimler”in düşüncesi yok olmadan, bu aydınlar aristokrasisinin Kilise’yle olan ilk bağlarının gevşemesi için, 
“Edebiyat Cumhuriyeti”nin Kuzey Avrupa’ya kadar yayılması ve 16. yüzyılda Özgür Fransız Kilisesi savunucularını ve 
Protestanları, 17. yüzyılda ise masonları kapsaması gerekecektir. Ancak, 15. yüzyıl İtalya’sında Respublica christiana ile 
Respublica litteraria arasındaki fark anlaşılamıyordu bile (Fumaroli, 2004:16). Görünmeyen “Cosmopolis”in vatandaşları bu 
aylak zamanlarını, dünyanın kutsal düzenini belirleyen değişmez yasaları kitaplardan öğrenip düş ve düşüncelere dalmaya 
ayırırlar. Ancak, bu şekilde edinilen bilgi “hareketsiz” ve tekbenci bir bilgidir ve Descartes’ın tanımladığı biçimiyle ne ortak bir 
çalışmayı, ne de kuramsal ve pratik bir “ortak mal” oluşturmak amacıyla Thomas Moore’dan Bacon’a kadar Rönesans 
dönemindeki hayali Kentlerin Edebiyat Cumhuriyeti’nde oluşturduğu ara istasyonları görür (Fumaroli, 2004:18). “Litterati”yi 
“vulgus”tan, clerici’yi laici’den ayırabilmemiz için, okuma-yazma yeteneğine sahip olup olmamak, alimlere özgü çalışmanın 
tinsel ve zihinsel disiplinini ve alimlerin düşüncesini anlayıp anlamamak tek başına yeterli değildir; bunun için farklı bir dil de 
kullanmak gerektir... Bir “gramer” dili olan Latince, evrensel kurallara uyar ve göreli olarak oturmuş bir dildir. Gramerden 
yoksun değişken lehçelerden oluşan halk dilinin ise düşük bir ontolojik statüsü vardır. Bu Ortaçağ doktrinini miras olarak alan 
Respublica litteraria’nın, dili Latince olduğu sürece, evrensel bir eğilimi vardır (Fumaroli, 2004:20). 
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ve kamuoyunun oluşum ve dönüşümü dolayımıyla birlikte okumak tarihsel bir 

bakışın gereğidir. Zira, Habermas’a kulak verecek olursak, entellektüel’in ortaya 

çıkışı ile kamunun ortaya çıkışı eşzamanlı olarak birbiriyle örtüşen şeyler olarak 

görülmelidir; ki, bu süreçte “edebi kamu”, “siyasal kamu”nun bir ön/ilk biçimi olarak 

özgür akıl yürütmenin varlığına hizmet etmiştir. Gazetelerin yayınlanmaya başlaması 

ve düşüncenin yazı ile yaygın olarak dolaşıma sokulması burada son derece önemli 

rol oynamış; toplumsal-tarihsel koşullar itibariyle de burjuvazinin yükselme 

döneminde kamusal alanın yapılanışı sürecinde entellektüeller, etkin ve dönüştürücü 

bir rol üstlenmişlerdir. Bu süreçte kamu, devlet ve özel alan arasında bir ara alan 

olarak ortaya çıkarken, kamusallığın ortaya çıkışı pazarın ortaya çıkışıyla bağlantılı 

olmuştur (Habermas, 1997). Entellektüeller işte böylesi bir ortamda etkin bir rol 

üstlenme imkanı bulmuşlar ve burjuvaziyle kısmi bir işbirliği içerisinde siyasal 

iktidara karşı göreli bir otonomi geliştirebilmişlerdir. Daha sonraki aşamada ise, 

“kamu”, artık ortalamanın ve istatistiksel olanın elemanı haline gelmiş; bu ortalama 

kamuoyu içerisinde entellektüel yalnızlaşmış, yalıtılmış ve toplumun dışına 

fırlatılmıştır. Burjuvazi de artık iktidarda olduğu için o da entellektüellere karşı 

mesafeli bir duruş geliştirmeye başlamıştır. 

Tanımı itibariyle “kamusal alan”, “kamuoyunda oluşmuş bazı anlayışların 

toplumsal yaşantımızla ilgili alanı”dır ki, bu alan “bütün vatandaşlar için garanti 

edilmiş bir alan”dır ve “bir alan olarak kamusal alan, devlet ve toplum arasında aracı 

olmaktadır” (Habermas, 1990:36). Diğer taraftan bu alan, tamamiyle modern bir 

karakter arzetmektedir ki, “Orta Çağ Avrupa toplumunda, özel alandan farklı bir alan 

olarak kamusal alanı işaret eden ve onu hakimiyetine alan hiçbir belirti 

görülmemektedir” (Habermas, 1990:37).Tarihsel olarak Aydınlanma ile koşut ve 

örtüşük olarak ele alınabilecek olan kamusal alanın ortaya çıkışının ve yapısal 

dönüşümünün entellektüel etkinliğe olanak sağlayan bir ortamı hazırladığına ilişkin 

bir belirleme çerçevesinde, yine Habermas’a kulak verecek olursak:  

“18. yüzyılın ilk zamanlarında ortaya çıkan kamusal alan ve kamuoyu kavramları 
eşdeğer kavramlar değildir. Bunların anlamları somut tarihsel durumlardan 
doğmuştur... Siyasi iktidara hem düşünsel yönden ve hem de kuramsal yönden 
yapılan eleştiriler ve kamuoyu tartışmaları... Bu tip tartışmalar aynı zamanda 
burjuva toplumunun özel bir safhasını teşkil etmekte ve özel bir takım çıkarları temin 
etmede burjuvazi anayasal düzeni tesis için bir adım da olmaktadır (Habermas, 
1990:37)... 
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...“Gazeteler –ahlaki ve eleştirel günlük gazeteler- toplumsal ilişkilerin genel 
kurallarına göre kamu otoritesini müzakere etmektedir” (Habermas, 1990:38). 

Tarihsel olarak kamusal alan anlamında Aydınlanma’nın mekanı -özellikle 

Fransız Aydınlanması dikkate alındığında- “salonlar”, “localar” ve “kafeler” 

olmuştur. Masonik localar, Aydınlanma düşünürlerine ve düşüncelerine büyük 

oranda katkıda bulunmuşlar ve bir ‘melce’ görevi görmüşlerdir. Locaların 

örgütlenmesi ve çalışmasındaki ‘sır’, locayı dışarıya kapalı, üyeleri için güvenli ve 

bir tür seçkinlik duygusuyla destekleyen bir ögedir. Avrupa’nın büyük bütün 

kentlerinde var olan mason locaları aristokrasi ve ruhban sınıfa karşı, aydınlanmış ve 

merkezileşmiş otoriteleri destekleme politikası gütmüşler, daha kardeşçe bir 

toplumsal düzen ve liberalleştirilmiş bir din anlayışını savunmuşlardır. Localar, 

düşüncelerin birbiriyle çatıştığı, yeni stratejilerin ve politikaların araştırıldığı ve her 

türlü düşüncenin kamu önüne çıkmadan gerekli eleştirel süzgeçten geçtikleri 

mekanlar olmuşlardır. Bunun yanı sıra, locaların özellikle devlete karşı politikaların 

belirlenmesi ve savunulmasında üstlendikleri işlevler de vardır. Mason locaları, 

devletin ve politikanın yürütülmesinde ortaya çıkan kötülükleri azaltmakta ve 

“kusursuz burjuva toplumu”nu nihai hedef haline getirmekte kendilerini yükümlü 

görmüşlerdir. Dolayısıyla mutlakiyetçi devletin etkinlik alanının sınırlandırılmasında 

locaların pozitif katkısı söz konusu olmuştur” (Çiğdem, 1997:31-32). 

Habermas’a göre, ön biçimiyle 17. yüzyıl Fransa’sında “kamu”ya (le public) 

dahil olanlar, sanat ve edebiyat izleyicileri, tüketicileri ve eleştirmenlerden 

oluşmaktadır. Kamu ise, öncelikle sarayın yanı sıra dar bir yüksek burjuva tabakası 

ve Paris tiyatrolarının localarını dolduran şehirli soyluları ifade etmektedir. Bunun 

yanında söz konusu ilk kamusal topluluk, “saray”ı ve “kent”i de içermektedir 

(Habermas, 1997:98). “Kentsel alan” -aralarındaki bütün farklılıklarına rağmen 

İngiltere’de ve Fransa’da aynı toplumsal işlevleri üstlenen- yeni kurumlarla 

pekişmiştir. Bunlar, İngiltere’de “kahvehaneler”, Fransa’da ise “salonlar”dır. Bu 

mekanlar, hem İngiltere’de hem de Fransa’da, aristokratik toplulukla burjuva 

entellektüelleri arasında okumuşluk temelindeki bir eşitlik ve eşdeğerliliğin 

bulunduğu yerlerdir. Aynı zamanda da, önce “edebi” olarak başlayıp sonra “siyasal” 

bir nitelik kazanan eleştirinin merkezleridir. Edebiyat, “entelijansiyanın” 

aristokrasiyle bir araya geldiği salonlarda ve kahvehanelerde meşrulaşmış; böylece 
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sanat ve edebiyat eserlerinde açığa çıkan akıl yürütme, çok geçmeden ekonomik ve 

siyasal tartışmalara da sirayet eder hale gelmiştir (Habermas, 1997:100-1).  

Kaldı ki, “edebi kamu”, burjuvazinin toprağında yetişmiş bir şey de değildir; 

aksine bu kamu, prens sarayının temsili kamusuyla belirli bir süreklilik ilişkisi 

arzetmiştir:  

“Okumuş orta zümrelerin burjuva öncüleri, kamusal akıl yürütme sanatını, 
modern devlet aygıtının monarkın şahsi alanından ayrışıp özerkleşmesi oranında 
saraydan koparak şehirde bir karşı güç oluşturan saraylı-soylu toplumun ‘kibar 
alemiyle’ kurdukları iletişim içinde öğrenmişlerdir”25 (Habermas, 1997:96).  

Bu süreçte ‘kent’, burjuva toplumunun yalnızca ekonomik hayat merkezi 

değildir; her şeyden önce, “‘saray’ın kültürel-siyasal karşıtı olarak, 

‘kahvehaneler’de, ‘salonlar’da ve yemek davetlerinde kurumlaşan ilk ‘edebi 

kamu’yu tanımlar” (Habermas, 1997:96-7). “Salonlar”ın işletmesini önemli 

aristokrat ya da burjuva, ama “saraya yakın” ya da toplumsal prestij sahibi kadınlar 

üstlenmiştir. Salonların patronajı altında, filozoflar sadece düşüncelerine uygun bir 

“kamu” bulmakla kalmamışlar, aynı zamanda büyük oranda geçimlerini de 

sağlamışlardır. Yine bir kitabın ya da broşürün geniş bir biçimde tartışılabilmesi ve 

kabul bulabilmesi, bu salonlara girebilmesiyle mümkün olmuştur. Filozofların 

düşünsel inşalarının temellerini salonlarda attığı olgusu da Aydınlanma’daki 

aristokrat ve burjuva parmağını doğrulamaktadır (Çiğdem, 1997:32-33). 

Yine Habermas’a kulak verecek olursak, ‘küçük ama eleştirel tartışmalar 

yürüten’ ve ‘bir kamusal topluluk oluşturan’ entellektüeller 18. yüzyılın sonlarına 

doğru ortaya çıkmıştır:  

“Öncelikle kentli yurttaşlardan ve burjuvalardan oluşan ve ‘edebiyat 
cumhuriyeti’nin sınırlarını aşan bir genel okur topluluğunun, az sayıda standart 
eseri gittikçe yoğun biçimde okumakla kalmayıp okuma alışkanlığını düzenli 
neşriyata uydurmasıyla, özel alanın içinden görece yoğun bir kamusal iletişim ağı 
ortaya çıkmıştır. Okuyucu sayısının sıçrayarak artmasına tekabül eden gelişmeler, 
kitap, dergi ve gazete üretiminin ciddi miktarda genişlemesi; yazar, yayınevi ve 
kitapçı sayısının çoğalması; ödünç kitap veren kütüphanelerin ve okuma odalarının 

                                          

25 Habermas soyluluğun, çoğu zaman, burjuva entellektüellerinin aydınlanmacı düşünüş tarzına kendini bizzat 
burjuvaziden daha fazla açtığını, bunun mekanlarının da salonlar olduğunu vurgular; ancak bununla beraber, “burjuvazi, 
soyluluk ve Kraliyet, statü ve işlev itibariyle birbirlerinden öylesine farklılaşmışlardı ki, siyasal, ekonomik ‘sektörler’ ve onların 
arasında kalan ‘sektör’ olarak ‘toplum’, model itibariyle birbirlerinden kolayca ayrılabilmekteydiler” (Habermas,1997:150). 
Yine yüzyılın ilk yarısında “filozoflar”ın eleştirisi, Montesquieu’ye rağmen, öncelikle din, edebiyat ve sanatla meşgul olur; 
filozofların duygusal eğilimi, ancak ansiklopedik yayın aşamasında, en azından dolaylı olarak, siyasal konulara doğru serpilip 
gelişir (Habermas,1997:150). 
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ortaya çıkması; özellikle de yeni bir okuma kültürünün toplumsal düğüm noktaları 
olarak okuma topluluklarının kurulmasıdır” (Habermas, 1997:16). 

Kurumlaşmış sanat eleştirisinin araçları olarak sanat ve kültür eleştirilerine yer 

veren Journal’ler (dergiler), 18. yüzyılın tipik ürünleridir. Söz konusu dönemde bir 

yandan felsefe tamamen eleştirel bir nitelik kazanmış, edebiyat ve sanat da 

eleştiricilikle birlikte yürüyen alanlar haline gelmişlerdir. Diğer taraftan da, 

“kamusal topluluk ilk olarak bu yolla felsefeyi, edebiyatı ve sanatı sahiplenerek 

aydınlanmış ve kendisini aydınlanmanın canlı süreci içinde kavramıştır” (Habermas, 

1997:114-115). Edebi kamunun entellektüellerinin düşünümselliklerine 

karakteristiğini veren de bu “eleştirellik” tarzı olmuştur. Fransız Aydınlanma 

düşüncesinin ifade ediliş yeri ansiklopedidir ki, burada şekillenen zihinsel çevreye 

dahil olanlara “Ansiklopedistler” denmiştir. Ancak Ansiklopedi’de yazanların 

“aydınlatma” misyonu dışında  belirli bir konuda ortak kanaatleri de yoktur. 

Ansiklopedi’de işlenen konular, genel kamuyu aydınlatma işlevinin yanı sıra, 

Ansiklopedistlerin (les philosophes) kendi tutumlarını da yansıtan bir muhtevaya 

sahiptiler. Ki, “kamuoyunun giderek önemli bir organa dönüşmesi ve filozofların 

kamuoyunu etkilemede önemli birer aracı durumuna gelmeleri, Fransız 

Aydınlanması’nın önemli bir özelliğidir” (Çiğdem, 1997:38-39). 

“Edebi kamu”, süreç içerisinde evrilerek “siyasal kamu” haline gelecektir; ki, 

aslında bu “edebi kamu”, “siyasal kamu”nun önbiçimini ve çekirdeğini oluşturur. 

Habermas’ın ifadeleriyle,  

...“hükümetçe tanzim edilen kamunun, akıl yürüten özel şahısların oluşturduğu 
kamusal topluluk tarafından temellük edilerek kamusal erke karşı bir eleştiri alanı 
olarak inşa edildiği süreç, zaten kamusal topluluğa özgü kurumlaşmalarla ve 
tartışma platformlarıyla donatılmış bulunan edebi kamunun işlevsel değişimi olarak 
gerçekleşir” (Habermas, 1997:127).  

Edebi kamunun dönüşümü sürecinde, -Fransız Devrimi’nin de etkisiyle- başta 

edebi ve sanat eleştiriciliği kimliği baskın olan politize olmuş bir kamu ortaya 

çıkmış;  ‘toplumsal hayatın politikleştirilmesi’, kanaat gazeteciliğinin yükselişi, 

sansüre karşı ve düşünce özgürlüğü için mücadele, genişleyen kamusal iletişim 

ağının 19. yüzyılın ortasına kadar uzanan işlevsel dönüşümünün tanımlayıcı 

özellikleri olmuştur (Habermas,1997:16-17). Söz konusu sürecin “siyasal kamuya” 

dönüşmesi aşamasında, burjuva kamusunda, mutlakiyetçi egemenliğe karşı genel ve 

soyut yasalar kavramını ve bundan kaynaklanan bir talebi formüle eden ve  

 37



kamuoyunun bu yasaların tek meşru kaynağı olduğunu savunmayı öğrenen bir 

“siyasal bilinç” gelişmiştir. Bunun sonucunda da 18. yüzyılın akışı içerinde 

kamuoyu, “polemiksel-rasyonel kavrayışı bizzat kendisine borçlu olan normlar için 

yasama salahiyetini” talep etme aşamasına gelmiştir (Habermas, 1997:130). Bu 

durum, Habermas’ın “siyasal düşünce üreten kamusal topluluk” olarak nitelendirdiği 

şeyi ifade eder ki, ona göre, siyasal düşünce üreten bu kamusal topluluk, öncelikle 

burjuvaların özel toplantılarında kendine bir mekan bulmuştur (Habermas, 

1997:156). Bu oluşum, aslında entellektüel cemaatin kamusal alan dolayımıyla 

şekillenişini dile getirir. Bu bağlamda, filozofların eleştirel zanaatlarını içinde icra 

ettikleri kamuoyu, merkezi noktası akademik olmasına rağmen, salt akademik bir 

nitelik de taşımaz: “Filozofların tartışması, hükümet karşısında, onun bilgilendirme 

ve sınama amacına yönelik olarak cereyan eder; ‘halk’ topluluğu önünde ise, onu 

kendi aklından yararlanmaya yöneltmek amacını taşır” (Habermas, 1997:205). 

Bu genellemeler ve belirlemeler çerçevesinde, Batı’da Aydınlanma’nın farklı 

toplumsal formasyonlar açısından kendine özgü bir biçimde yansılandığı özgül 

biçimlenişlerini de gözardı etmemek gerekir. İngiliz Aydınlanması ampirik ve 

evrimsel bir temele yaslanırken; Fransız Aydınlanması siyasal-ideolojik ve devrimci 

bir çatışma ortamında şekillenmiş; Alman Aydınlanması ise, bu ikisine göreli bir 

“tarihsel gecikmişlik”26 ruhuyla vücut bulmuştur27. Fransız Aydınlanması, toplumsal 

sınıf olarak ‘burjuvazinin’, ‘medyanın’, ‘locaların’ ve ‘salonların’ ürünü olarak 

ortaya çıkmışken, Alman Aydınlanması (Aufklärung), üniversitede gelişen ve orada 

kendisini geliştiren bir akımdır. Zayıf devletçiklerden oluşan Almanya (Prusya), 

Aydınlanma’yı toplumsal bir misyon olarak üstlenecek ‘artık sahibi’ bir 

aristokrasiden yoksundur. Buna karşın, daha çok ‘idari’ ve ‘bürokratik’ bir siyasal 

                                          

26 “Tarihsel gecikmişlik”in Alman entellektüel düşünce geleneği açısından bir çözümlemesi için bkz. (Laroui, 
1993a). Bu çalışmada ağırlıklı olarak Alman düşünce geleneğindeki “tarihsel gecikmişlik” duygusunun üçüncü dünya 
ülkelerindeki düşünce biçimleri ve ideolojiler üzerindeki etkileri üzerinde de durulmaktadır. 

27 Alman toplumunun, -diğerlerine göreli olarak daha “geri” ve daha çok tarımsal nitelikli- kendi tarihsel-toplumsal 
dinamikleri vardır. Bu dinamikler özellikle ve birincil olarak İngiliz kapitalistleşme ve endüstrileşme sürecine ve daha sonra da 
Fransız politik-ideolojik tarihsel biçimlenişe göre geridir. Bununla ilişkili olarak, -daha ziyade dış dinamiklerin ya da 
kaynakların/beslenişlerin ürünü olan; karşılaştırmaya dayalı ve yer yer aktarmacı/taklitçi bir zihniyeti yansıtan; bunlara bağlı 
olarak da “tarihsel gecikmişlik” bilincinin ürünü olan; ve belli bir boşluk ve aşağılık kompleksini de gizil olarak bilinçlerinde 
taşıyan- Alman Aydınlanma entellektüelleri, kendi toplumsal formasyonlarının yetersizliğinden ya da kendilerine reel bir 
toplumsal ortam ve seslenecek somut bir toplumsal sınıf bulamamalarından ötürü, “çölde vaaz veren papazlar” eğretilemesiyle 
işaret eden bir pozisyona düşmüşlerdir. 
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yapılanmaya bağımlıdır28. Sermaye birikiminin, endüstrileşmenin ve kentleşmenin 

zayıf oluşu nedeniyle, orta sınıf, ne burjuva olabilecek  bir potansiyeli taşımakta ne 

de sınıfsal-politik bir atılımı engelleyen muhafazakarlıktan vazgeçebilmektedir. Bir 

başka deyişle,  

...“freethinker ve philosoph’ların İngiltere ve Fransa’da neşet ettiği koşullar 
Almanya’da yoktur; yani gelenek tarafından stabilize edilen kurumları ekonomik ve 
ideolojik olarak tehdit edebilecek yükselen sınıflar Almanya’da zayıf ve küçüktür 
(Çiğdem, 1997:81-2).  

Nihai olarak bakıldığında Aydınlanma, birbiriyle yakından ilişkili olmakla 

birlikte farklı iki alanda gerçekleştirilecek bir uygulamayı içermektedir. Bu 

alanlardan ilki, “devletin gücünü ve –kendi meşruluğuna ve düzenleyici-yönetici 

hakimiyetini sağlamaya dair- iddialarını genişletmek; devleti toplumsal düzenin 

yeniden üretimini planlama, tasarlama ve idare etme işlevi çerçevesinde yeniden 

örgütlemek”tir. İkincisi ise, -doğru yaşamı ve iyi yurttaşı- “öğreten ve idare eden 

devletin yönetimi altında olanların toplumsal yaşamını düzenlemeyi ve kurallı hale 

getirmeyi amaçlayan, terbiye edici eylemin bütünüyle yeni ve bilinçli olarak 

tasarlanmış toplumsal mekanizmasını yaratmak”tır (Bauman, 1996:99). Bu iki 

alandaki tasarımlama ve işlevselleştirmelerin failleri ise, vazgeçilmez nitelikleriyle 

entellektüellerdir. Bu çerçevede eğitimin amacı ‘itaat’i öğretmektir: “Uyum gösterme 

içgüdüsü ve isteği, emirleri yerine getirme, üstlerin tanımladığı biçimiyle kamusal 

çıkar neyin yapılmasını gerektiriyorsa onu yapma, planlanmış, tasarlanmış, 

bütünüyle rasyonelleştirilmiş bir toplumun yurttaşlarının en çok gereksindiği 

beceridir”. Böyle bakılırsa aydınlanma köktenciliğinin özü, “bilgiyi yaymak değil, 

yasalaştırmak, örgütlemek ve düzenlemek olmuştur” ki, en başından itibaren 

filozoflar, “‘aydın despot’un ya da ‘yasa koyucular’ın bireyler üzerindeki pastoral 

gücü zeminine dayalı bir toplumsal düzen tasarlamışlardır” (Bauman, 1996:91-92). 

Onlar, bir yandan devleti ve onun eylem politikaları ile yöntemlerini “aydınlatma”yı, 

                                          

28 Çiğdem’in ifadeleriyle, “Fransız Aydınlanması rasyonalizmle, İngiliz Aydınlanması ampirizmle, Alman 
Aydınlanması da (rasyonel bir) idealizmle özdeşleştiriliyor... Fransız Aydınlanması’nın toplum projesi despotik bir toplum ve 
devlete, İngiliz Aydınlanması’nın parlamenter bir mutlakiyetçiliğe, nihayet Alman Aydınlanması’nınsa otoriteryen bir 
toplumsal düzene yaslanması, bu felsefelerin toplumsal ve siyasal konsekanslarıyla ilgilidir. İngiliz burjuvazisinin iktisadi güç 
ve itibarına karşılık, Fransız burjuvazisi kendi toplumunda siyasal ve ideolojik meşruiyete sahipti. Almanya ise örneklerine 
benzer bir burjuvazi bile henüz üretememişti ve tarihsel olarak ne İngiltere ne de Fransa’da yaşadığı biçimiyle Aydınlanma’nın 
tarihsel-toplumsal dinamiklerine sahipti. Rusya ve İtalya gibi Avrupa tarihine sonradan katılan toplumlarda ise Aydınlanma ya 
entellektüel bir “teşebbüs” ...ya da bir despotun siyasal hedeflerinin nesnesini oluşturmaktaydı” ...“Fransız aydınlanmasının 
toplumsal projesi akılda var olan toplumsal düzenin insanlar için, genel ve evrensel bir iyiliği temsil ettiğini, bu düzene geçmeyi 
engelleyen güçlerden yine aklın öngördüğü üzere kurtulunması düşüncesi üzerine bina edilmişti” (Çiğdem, 1997:96).  
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öte yandan da devletin yönetimi altındakileri “denetim altında tutmayı”, 

“ehlileştirmeyi” ya da “düzene sokmayı” hedeflemişlerdir (Bauman, 1996:93).  

Tarihsel olarak, kabaca –ve literatürdeki genelleyici göndermeleri/saptamaları 

dikkate alıp bir somut tarihsel başlangıç saplantısına da takılmamak koşuluyla- 

temellerini Aydınlanma’da bulduğu söylenebilecek ‘otoriter modernite projesi’, 

pedagojik bir bakış ve projelendirmeye dayanır. Bütünsel modernite projesinin 

siyasal alandaki merkezi ayağı olan modern devlet ise, topluma pedagojik bakarak, 

onu oluşturan bireyleri (atomları) görev ve sorumlulukları temelinde konumlanmış 

bir “vatandaş” kılmayı, onların haklarını da kendi hegemonyasının mantığına tabi 

hale getirilmiş bir meşrulukla kabul edip, böylece insanların ve şeylerin yönetimini 

sınırları belirgin ve hükmedilebilir bir yönetsellik zeminine oturtmayı öngörür ve 

amaçlar. Bu anlamda “pedagojik” bakış, aydınlanmanın “evrensel ortak akıl” temelli 

toplum projelendirmesinin doğal bir sonucu olarak tepeden/yüksekten (ortak ya da 

mutlak otorite olan aşkın akıl noktasından) bir üst seslenişle, bakılan nesneyi (kesin 

olarak hükmedilebilir gördüğü şeyler dünyasıyla birlikte toplumu/bireyleri) bu 

formata uygun bir modern bireye (vatandaş)  dönüştürme inancına dayanır.  

Entellektüeller, bu pedagojik bakış temelindeki işlevselleştirmeleriyle ve 

işlevselleştirilmişlikleriyle okunmalıdırlar. Yani onlar, bu pedagojik bakışı inşa 

ederlerken diğer taraftan da onu yaygınlaştırmaya, işlevselleştirmeye ve uygulamaya 

hizmet etmişlerdir. Bu süreçte, yine Bauman’ın da belirttiği gibi, modern 

entellektüellerin kendilerini inşaları sürecinde, filozofların (les philosophes) elle 

tutulur bir varlığı söz konusu olmuş; onların anısı, mitosu ve idealleştirilmiş imgesi, 

modern entellektüellerin kendilerini inşalarında başlı başına çok önemli bir etken 

teşkil etmiştir (Bauman, 1996:33). Bu yazarlar, modern entellektüellerin ‘öncüleri’, 

‘arketipi’ ve ‘ütopya ufku’ olmuşlardır (Bauman, 1996:45). 

 

1.1.2.2. Modernite, Kapitalizm, İdeoloji, Ulus-Devlet ve Entellektüel 

“Modernlik”, “17. yüzyılda Avrupa’da başlayan ve sonraları neredeyse bütün 

dünyayı etkisi altına alan toplumsal yaşam ve örgütlenme biçimlerine işaret eder” 

(Giddens, 1994:9). Kurumsallaşma düzleminde ise modernlik, iki farklı örgütsel 

gruplaşmanın gelişimiyle ilişkilidir: “Ulus-devlet ve sistematik kapitalist üretim”  
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(Giddens, 1994:156). Sanayi Devrimi ise, Britanya’da 18. yüzyılın ikinci yarısından 

19. yüzyılın ilk yarısına kadarki dönemde gerçekleşen hızlı toplumsal, ekonomik, 

demografik ve teknolojik değişimleri anlatmak üzere kullanılan bir terimdir. Ancak 

endüstriyalizm kapitalizmle aynı şey de değildir. Çünkü, kapitalizm sanayileşmenin 

ilk ve başlıca aktörü olmasına rağmen tek aktörü değildir. Kapitalizm 

sanayileşmeden önce doğmuştur ve temel biçimi gerek zamana, gerekse toplumdan 

topluma değişiklikler göstermektedir (Marshall, 1999:195). Endüstriyalizmin tipik 

özellikleri ise şunlardır:  

“İşbölümü, kültürel rasyonalizasyon, fabrika sistemi ve makineleşme, problem 
çözmede evrensel düzeyde bilimsel yöntemlerin uygulanması, zaman disiplini ve 
ertelenmiş doyum, bürokrasi ve kurallarla idare ile toplumsal ve coğrafi bakımdan 
mobil bir işgücü” (Marshall, 1999: 195). 

“Monarşik ulus-devlet”in ortaya çıkışı 16. yüzyıla uzanmakla birlikte, bir 

hareket ve ideoloji olarak milliyetçilik’in tarihi yaygın bir biçimde 18. yüzyılın 

sonlarından başlatılmaktadır. Bu bağlamda tarihsel açıdan uluslar ve milliyetçiliğin 

olumsallığı ve bunların modernite ile ilgileri konusunda modern literatürde yaygın 

bir oydaşma vardır. Buna göre uluslar tamamen modern bir olgudur ve sanayileşme 

döneminin koşullarını gereksinirler (Smith, 1991:76-77). Yine büyüyen milliyetçilik, 

19. yüzyıl boyunca genel bir örüntü olmuştur (Shafer, 1991:209). 

Aydınlanma filozoflarının göreli özerkliği ve iktidardan soyutlanmaları çok 

uzun sürmemiştir. Mutlak monarşi, geleneksel araçlarla başa çıkılamayacak kadar 

geniş çaplı idari görevlerle karşı karşıya kalmış; sınırsız güç artık, toplumsal yapıyı 

yeniden biçimlendirme deneylerine girişmenin çekiciliğine kapılan mutlak monarkta 

toplanmıştır. Toplumsal yapı ise, iktidarın çok geniş çaplı araçlarıyla 

karşılaştırıldığında artık işlenebilir ve esnek bir yapı arzetmektedir. Bu durum, daha 

iyi ve araçsal rasyonaliteye29 tabi bir toplum için büyük bir tasarımı zorunlu kılmış; 

                                          

29 Aydınlanma’da içkin olan aklın bu öznelleşmesi ve tikelleşmesi karşısında Nietzsche’den başlayarak 
radikal entellektüel pozisyonlanmalar söz konusu olmuştur ki, bunların en başlarında Frankfurt Okulu entellektüel geleneği yer 
alır. Aydınlanma’ya içkin ya da onun yaratımında temel olduğu varsayılan bir “araçsal akıl” tanımlaması ve bu çerçevede 
radikalize olmuş bir eleştirellik ekseni, Frankfurt Okulu’nun kendi çözümleme bağlamına tabi kıldığı entellektüel 
posizyonlanma ve rollendirişi nitelendirmede temel oluşturur. Frankfurt Okulu entellektüellerinin ortak paydasını oluşturan şey, 
teknik, mekanik, araçsallaştırılmış ve kapitalist mantığın gereği olarak pazarlanabilir bir akla ve buna tabi olan mekanik bir 
pseudo-düşünümselliğe karşı radikal eleştirel tutumdur. Örneğin, bu radikal eleştirel tutum Horkheimer tarafından şöyle dile 
getirilir:  

“Düşünceler otomatikleştiği ve araçsallaştığı ölçüde, kendi başlarına anlamlı olarak görülmeleri de 
güçleşir. Eşya olarak, makine olarak görülürler. Dil, çağdaş toplumun dev üretim aygıtındaki gereçlerden biri, 
herhangi biridir artık. Bu aygıt içindeki bir işleme denk düşmeyen her cümleyi anlamsız bulan sıradan insan gibi, 
çağdaş semantikçi de saf simgesel ve işlemsel cümlenin, yani saf anlamsız cümlenin bir anlamı olabileceğini 

 41



uzmanlara, danışmanlara, “daha iyi bilenler”e gereksinim yaratmıştır (Bauman, 

1996:48-49). Bu koşullarda uzmanlaşmış ve know-how becerilerle donatılmış bir 

aktör olarak entellektüel, bir insan davranışı mühendisi olarak iktidarın 

gereksinimlerini karşılamak durumunda kalmıştır. Asimetrik gözetim rolü içerisinde 

o, yalnızca baskı uygulamada uzman bir kişiden çok, “eğitimci” rolüyle öne 

çıkmıştır. Eğitim artık iktidarın vazgeçilmez bir bileşeni haline gelmiştir. Eğitimci 

ise, insanları uygun biçimde “kamu yararı” adı verilen toplumsal düzenin gerektirdiği 

mükemmellik düzeyine getiren “uzman”dır. İktidar bilgiye gereksinim duymuş; bilgi 

de iktidara meşruluk ve etkililik kazandırır hale gelmiştir (Bauman, 1996:61-62). Söz 

konusu süreçte, savaşımın stratejik sonu,  

...“‘halk’ı eylemin edilgen alıcısı statüsüne, artık güçlülerin gücünün ve zenginlerin 
servetinin göz kamaştırıcı gösterilerine dönüşmüş olan kamusal olayların 
seyircilerinden biri durumuna indirgemektir”....  

...“İnsan ruhlarını ve bedenlerini dönüştürmekte ve eğitmekte uzmanlaşmış uzman 
“yöneticiler, öğretmenler ve ‘toplum’ bilimciler”e olan yeni talebi doğuran temel 
etmen, modernlik öncesi halk kültürünün yıkılması olmuştur. Artık kültürün, kendi 
bilincine varacağı ve kendi pratiğinin bir nesnesi olacağı koşullar yaratılmıştır” 
(Bauman, 1996:80,84). 
Yeni durumda “edebiyat cumhuriyeti”nin özbilinci artık bir bütün olarak 

topluma yönelik bir programa dönüşmüştür. Bundan böyle artık siyasal devlete 

entelleştüellerce oluşturması söylenen “iyi toplum”, büyük harflerle yazılmış bir 

“edebiyat cumhuriyeti” (republique des lettres) dir. Ancak böyle bir imge aynı 

zamanda bir iktidar girişimidir. Fikirlerden oluşan bir dünya, zorunlu olarak fikirleri 

üreten ve yayan insanlarca yönetilen bir dünyadır: “Söylemin merkezde yer alıp en 

önemli etkinlik olduğu, söylemle uğraşan insanların yazgısı açısından aynı derecede 

merkezi ve önemli olduğu bir dünya” (Bauman, 1996:121). Bauman, bu modern 

entellektüel figürünün, modern dönem açısından genel ve belirleyici olduğunu 

düşünür. “Yasa koyucu” eğretilemesinde ifadelendirilen entelektüel konum ve rol, 

Marksizm eksenli ideolojik ve toplumsal oluşumlardan, faşizm, liberalizm vs. 

ideolojik ve toplumsal oluşumlara, oradan da ulusçuluk akımları ve dinsel 

                                                                                                                      

düşünmektedir. Anlamın yerini, eşyanın ve olayların dünyasındaki işlev etki almıştır. Sözcükler açıkça teknik olarak 
geçerli olasılıkların hesaplanması (bu pratik amaçlar içinde dinlenme bile olabilir) kullanılmadığında herhangi bir 
gizli satış amaçları olduğu düşünülmektedir, çünkü doğruluk kendi başına bir amaç sayılmamaktadır” (Horkheimer, 
1998:68). 
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hareketlere kadar uzanan geniş bir yelpaze açısından açıklayıcı ve belirleyici 

olmuştur. 

1.1.2.2.1. Ulus-Devlet, Milliyetçilik ve Entellektüel 

Avrupa’da güçlü ve daha etkin bir siyasal kurum olarak 16. yüzyıldan itibaren 

“monarşik ulus-devlet”in doğuşuyla birlikte, entellektüeller arasındaki 

kozmopolitçilik zayıflamış; buna ulusal kültürlerin yükselişi ve yerli edebiyatların 

doğuşu eşlik etmiştir. Entellektüellerin uluslararası iletişim aracı olan Latince ise 

göreli olarak zayıflamıştır. Kapitalizm, yerel halk dillerinin yaygınlaşması yolunda 

devrimci bir etki yaratırken monarklar bu halk dillerinden, idari merkezileşmenin bir 

aracı olarak yararlanma yoluna gitmişlerdir. Diğer taraftan, mahalli lonca ya da 

malikâne ekonomisinin ‘ulusal devlet ekonomisi’ne dönüşmesi sonucunda, ticaret, 

sanayi ve tarım ‘ulusal düzenleme’ye tabi tutulmuş; Katolik Hıristiyanlık bölünerek 

‘ulusal kiliseler’ kurulmuştur (Anderson, 1993:54-56). Bu süreçte kapitalizm, 

teknoloji ve insanın dilsel çeşitliliğe olan mahkumiyetinin birbirleriyle buluşması, 

yeni bir cemaat tarzının hayal edilmesini mümkün kılmış ve bu yeni tarz modern 

ulusların temel morfolojisini hazırlamıştır (Anderson, 1993:62). 

16. yüzyıl Batı Avrupa’da ulus-devletlerin ortaya çıkmaya başladığı dönemdir. 

Bu yüzyıl aynı zamanda reformasyon hareketlerine ve ulusal kiliselerin 

biçimlenmelerine de tanıklık etmektedir. Bu süreçte Katolikliğin evrenselciliği 

yıkıma uğramış, ancak profesyonel literati olarak “aydınlar” (clericus) her ülkede 

iktidarın kadrolarını sağlamaya devam etmişlerdir. Lakin, özellikle 18. yüzyılın 

ikinci yarısından itibaren,  

...“batı Avrupa’da farklı bir ‘bilgili adam’ türü gelişmeye başlamış; bu tür, artık 
devlete bağımlılıktan göreli olarak kurtulabilmiş, ancak, nispi bir bağımsızlık ve 
güven içerisinde olmakla birlikte soylularla da genel olarak iyi ilişkiler içerisinde 
olmak durumunda kalmıştır. Oluşmaya başlayan bu yeni tip, literati karakterli eski 
aydınların (clericus) kutsal temelli evrenselciliğinin yerine kendi evrenselcilik 
(‘doğa’ ve ‘akıl’) anlayışlarını geçirmişler ve filozoflar (les philosophes) adıyla 
tarihsel olarak ünlenmişlerdir (Kılıçbay, 1994:202-3). 

Modern milliyetçilik, başlangıcında siyasal ifadesini genel bir demokrasi 

savaşımında bulan sınıf hareketinin bir yönü olarak da anlaşılabilir. Bu yeni 

savaşım, kendisini açık şekilde -bazı düşünürlerin ilk yeni ulus’un oluşumu olarak 

yorumladıkları- Amerikan Devrimi’nde ve Fransız Devrimi’nde gösterirken, bu 

iki devrim birlikte ‘yurttaşlık’ ve ‘halk egemenliği’ fikirlerini hayata geçiren yeni 
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tür bir siyasal sistem oluşturmuşlardır (Bottomore, 1987:60). Fransız Devrimi’nin 

Avrupa’daki alışılmış siyasal hareketlerden farkı, onun yeni bir meşruluk 

anlayışını getirmesi ve bu meşruluğun Avrupa’nın diğer mutlakiyet idarelerini 

tehdit etmesidir. Fransız Devrimi, “egemenliğin ulus’a ait olduğu” anlayışını ve 

egemenlik kendisine ait bulunan ulusun, mevcut siyasal düzenini benimsememesi 

halinde, bu düzeni değiştirme hakkına sahip olduğu düşüncesini iktidara 

getirmiştir (Kedourie, 1970:4). Doğal olarak bu yeni anlayışta anahtar kavram 

‘ulus’ olmuştur. Endüstri toplumunun farklılaşmış, toplumsal ilişkileri 

karmaşıklaşmış yapısı içerisinde sadakat, bütün bireyleri içine alacak biçimde 

‘ulus’ kavramına dayandırılmıştır. Bu çerçevede ‘milliyetçilik’, aynı zamanda 

kollektif ve laik bir ideoloji olarak cisimleşmiştir (Oran, 1997:54-55). 

Hroch ise Batı Avrupa’da milliyetçi hareketlerin tarihini üç aşamalı bir 

süreç olarak görür: İlk aşamada, milliyetçilik 19. yüzyıl Avrupasında salt 

‘kültürel’, ‘edebi’ ve ‘folklorik’ bir içeriğe sahiptir. Milliyetçiliğin bu başlangıç 

aşamasını kültürel milliyetçilik ya da Hobsbawm’ın kavramlarıyla ön-milliyetçilik 

olarak adlandırmak mümkündür. İkinci aşamada ise, ulus fikri’ni savunan öncüler 

ve militanlar topluluğuyla, bir fikri öne çıkaran politik kampanyaların ilk 

adımlarıyla karşılaşılır. Son aşama, milliyetçi programların kitlelerin desteğini 

aldığı, en azından milliyetçilerin daima temsil ettikleri iddiasında oldukları 

kitlesel desteğin bir bölümüne sahip olduğu zamanı gösteren aşamadır 

(akt.Hobsbawm, 1993:26-27). 

Yine bazı düşünürler milliyetçilik olgusunun ortaya çıkışında endüstrileşme 

ve modernleşme süreçlerine ağırlık verirken, bir kısım düşünürler de daha çok 

kültürel ve entellektüel etkilerle birlikte entellektüellerin ulusal kültürü inşaları 

üzerinde vurgu yapmaktadırlar (Bottomore, 1987:61). Örneğin, Turner’a göre, 

“uluslar keşfedilmekten ziyade entellektüel kesimin çabası ile icat edilmişlerdir” 

(Turner, 1984:101). Teslim etmek gerekir ki, Batılı devrimlerin önemli bir ayağını 

kültür ve eğitim alanlarındaki köklü dönüşümler oluşturur. Bu devrimin 

merkezinde, kilise içinde uyanan reformcu hareketler ve Reformasyon savaşları 

nedeniyle dinsel otoritenin içine girdiği güçsüzleşme süreci bulunmaktadır. Bu da 

özellikle klasik hümanizm ve bilimde laik çalışmaların, üniversite öğreniminin ve 

nihayetinde popüler iletişim tarzlarının gelişmesine olanak vermiştir. Bütünsel 
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süreç içerisinde, yayılan idari devlet’in, teknik uzmanlıklar’ı ve rasyonel 

söylemleriyle hanedana ve siyasi amaçlara hizmet etmek üzere devşirdiği 

entellektüeller ile profesyonellerin (entelijansiyanın) önemli bir rolü olmuştur 

(Smith, 1994:101). Yine “eskinin edilgin durumda bulunan cemaatini yeniden 

keşfedilmiş yeni yerli tarihî kültür etrafında bir ulus oluşturacak şekilde seferber 

etmek” entellektüellerin görevi haline gelmiştir (Smith, 1994:106-7). Bu süreçte 

entellektüellerin adeta “ulus düşüncesini”ni yaymak gibi bir yazgıları olmuştur 

(Weber, 1993:171). Entellektüeller, akılcılaştırma işlevleriyle homojen bir ulusal 

kültürü inşa ederek devletin organik aydını’na dönüşmüşlerdir (Balibar, 1993:27). 

Ancak milliyetçiliğin inşasında ve icadında entellektüellere yapılan aşırı 

vurgulu bir çözümleme de, milliyetçiliğin entellektüel içeriği üzerine çok fazla 

ağırlık vermekle, toplumsal kaynakları ihmal ederek entellektüellere milliyetçi 

hareketlerin önderleri olarak abartılı bir önem yüklenmektedir (Bottomore, 

1987:61). Bilgi sosyolojisini referans alan bir çerçeve içerisinde, en azından 

entellektüellerin de kendi dönemlerinin ve koşullarının belirleyiciliklerine az çok 

tabi bir konumda yer aldıklarını ileri sürmek mümkündür. 

Ulus-devlet ve milliyetçiliğin yükselen seyri içerisinde, kadir-i mutlak devlet, 

toplumsal hayat üzerindeki bütün hakları kendi üzerinde toplamıştır. Ulus-devletlerin 

ve milliyetçiliklerin tarihsel bağlamında devlet “evrensel” olarak algılanır hale 

gelmiştir. Mutlakiyetçi ulus-devlet formunda “belli bir toprak parçası üzerinde, 

hiçbir uyruk hükümdarın otoritesinin dışında kalamamış”; bunun sonucunda, “laik 

devlet kiliseyi ruhani alana göndermekle yetinmemiş”, kendi için bu alanda da 

“egemenlik” talep etmiştir (Goff, 1994:184-5). Paradoksal bir biçimde entelektüeller, 

uluslararası, evrensel ve düşünümsel olarak aşkın konumlarını yitirerek, bu 

zihniyetin ya da dünya görüşünün misyonerleri haline gelmişlerdir. Entellektüellerin 

yeniden canlanışı ve küller arasından kendini yeniden alevlendirişi ise, günümüzün 

ortamını ve koşullarını gereksinen bir dönemi beklemiştir. 

 

1.1.2.2.2. 19. Yüzyıl ve Sonrasında Entellektüelin Serüveni 

Kendilerini olumlu anlamda bir aykırılık biçimi olarak “entellektüeller” olarak 

adlandıran bir grup ya da karakteristik formasyon, ilk defa geç 19. yüzyıl 
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Fransa’sında30 ortaya çıkmıştır (Williams, 1984:170). 19. yüzyılın son çeyreğinde, 

özellikle de Dreyfus olayından bu yana filozofların torunları entellektüeller haline 

gelmişlerdir (Sartre, 2000:19). Yani Dreyfus olayı, entellektüeller için bir milat 

olarak görülmüştür: 

“Fransa’da, 19. yüzyılın son çeyreğinde, Dreyfus olayı olarak anılan ve 
Emile Zola’nın öncülük ettiği, ulusalcı bir duyarlılığı aşarak evrensellik, adalet ve 
insani değerleri temel alan bir protestonun, bir kategori olarak ‘entellektüel’ adıyla 
nitelenmesine milat oluşturduğuna ilişkin kanaat yaygındır... Zola’nın haykırışına 
eklenen bu entellektüellerin protestosu, her türlü siyasal düşünce ve yönelimin 
dışında hareket etmek kaygısındadır. Bu protestoya imzasını koyan profesörler, 
yazarlar ve sanatçılar hiçbir partiye eğilim göstermeyen bir bağımsızlık tavrı 
içerisinde olmaya özen gösteren kimselerdir” (Winock, 2002:30). 

Bu karşın, Williams’ın da belirlediği gibi, 19. yüzyılın sonlarına ve hatta 20. 

yüzyılın ortalarına kadar ”entellektüeller”, “entellektüalizm” ve “entelijansiya” 

kavramlarının aleyhte kullanımları İngilizce’de başattır. Bu yöndeki kullanımlar, 

tarihsel olarak uzunca bir süre ayak diremişlerdir (Williams, 1984:170). Özlem’in 

deyişiyle,  

“Aydınlanmacılarla çağdaş olan romantiklerden 19. yüzyılın ikinci yarısında 
Nietzsche’ye kadar (dahası günümüze kadar uzanan bir çizgide), akılcılığı ve 
bilimciliği eleştiren, insanın ve dünyanın zihinselci (intellectualist) tavırla 
kavranılamayacağını ileri süren bir dizi romantik sanatçı, eleştirmen ve düşünür, 
kendilerine “entellektüel” denmesinden hiç hoşlanmamışlardır31. Fakat bu sanatçı, 
eleştirmen ve düşünürler kendi irrasyonalist, anti-entellektüalist tavırları 
doğrultusunda kendilerini ve dünyayı anlama, sorgulama, eleştirme ve 
düşüncelerini başkalarına iletme ve başkalarını etkileme etkinliğinden de 
vazgeçmemişlerdir (Özlem, 1995:207-8).  

20. yüzyıl üniversitelerinde ise, çoğunlukla sınırlı ilgilere sahip “uzman” ve 

“profesyoneller” ile daha geniş ilgilere sahip olan “entellektüeller” arasında bir ayrım 

söz konusudur. Bu çerçevede entellektüeller, ‘zihinsel çaba gerektiren’ çalışmaların 

yönetim, dağıtım, organizasyon vb. yinelenebilir türlerinde etkinlik gösterenlerden 

farklı bir biçimde, genel konular üzerinde bağımsızca yargılar geliştirerek teorik ya da 

organize bilgileri kullanan ve ‘ideoloji ve kültür küresi içerisindeki doğrudan 

üreticiler’ olan kimseleri ima etmiştir. Yine kelimenin çeşitli toplumsal gerilimler 

                                          

30 “Entellektüel”in, kendilerini bu adla niteleyen bir grup insan tarafından öne çıkarılması ve sonradan bir terim 
olarak yaygınlaşması, genellikle Dreyfus Davası ya da Olayı ile ilgili olarak Emile Zola’nın 14 Ocak 1893 tarihli l’Aurore 
gazetesinde yayımladığı Entellektüeller Beyannamesi’ne dayandırılır. 

31 Ki, bu tutum, romantiklerin ‘kafa’ ve ‘kalp’ ya da ‘akıl’ ve ‘his’ ayrımı etrafindaki gerilimler çerçevesinde, aklın 
ya da entellektin merkeze alınmasına karşı geliştirdikleri bir tutumdur (Williams, 1984:170).  
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etrafındaki muhalif tutumlara ilişkin imaları da merkezi bir niteliktir (Williams, 

1970:170). 

Özlem, yerinde bir belirmeyle, “entellektüel” teriminden, en az üç şeyin 

anlaşılabileceğini dile getirmektedir:  

“1) 17. yüzyılın tanımladığı –ve bugün de kendini bu tanıma uygun bir biçimde 
entellektüel sayanların bulunduğu- bir insan tipi olarak entellektüel. Bu yüzyılın 
‘entellektüel’ tipi, ‘zihinsel (intellectuel) etkinliklerden hoşlanan, herşeyden 
mümkün olduğu kadar haberli olmaya çalışan, kişiliğini ve dünyaya bakış açısını 
genişletmeye çabalayan’ bir insandır. Bu tanımlama belirli bir ölçüde 18. yüzyıl 
Aydınlanma dönemi için de geçerli olmuştur 2) 18. yüzyıl Aydınlanma çağının 
tanımladığı bir insan tipi olarak entellektüel. Aydınlanma, ‘entellektüel’e, sadece 
‘kişiliğini ve dünyaya bakış açısını genişletmeye çalışan bir insan tipi’ olarak 
bakmakla yetinmemiş, ona ‘daha iyi bir toplum, daha iyi bir insanlık için düşünce 
üretme ve gerektiğinde politik eylemde bulunma’ misyonunu da yüklemiştir. Bu 
entellektüel, misyonunu, ‘teorik planda evrenselliği bizatihi içeren bir şey olarak 
‘hakikati’ bulup ortaya çıkarmak, pratik planda ise daha iyi bir dünya kurmaya 
katkıda bulunmak’ olarak belirlemiştir ki, bu zaten Aydınlanma döneminin ruhuyla 
tamamen örtüşen bir misyondur. Şüphesiz bu tip Batı toplumlarının son iki yüzyıllık 
kültür ve politika tarihlerinde en başat tip olmuştur. 3) Romantikler32 örneğindeki 
gibi, anlama, sorgulama ve eleştirme etkinliğini anti-entellektüalist bir tavırla 
sürdüren entellektüel. Bu üçüncü tipin tanımının kendi içinde bir çelişki taşıdığı 
açıktır. Bu tip her dönemde var olmuştur. Bugün ise ‘postmodern’ olarak 
adlandırılan entellektüeller bu tiple örtüştürülebilir” (Özlem, 1995:207-8).  

Winock ise, Fransız toplumun özgül tarihselleşimi bağlamında ya da daha çok 

onunla sınırlı olarak (ancak Batı Avrupa tarihine de önemli ölçüde genellenebilecek 

bir biçimde), üç ayrı dönemi sembolize eden üç ayrı kişilik üzerinden, aydınlar 

yüzyılı olarak adlandırdığı ve Dreyfus olayından Sartre’lı yıllara kadar uzanan ve 

kendi içinde üçlü bir kırılmalar zinciriyle desenlenen bir dönemin canlı bir 

anlatımını sunma girişiminde bulunur. Ona göre, Dreyfus olayından Birinci Dünya 

Savaşına kadarki dönemin entellektüel tipi ya da temsilcisi Maurice Barres, iki 

dünya savaşı arasındaki Andre Gide, kurtuluştan sonraki ise Jean Paul Sartre’dır. 

Ancak, bir entellektüel olarak önemsemek ya da tanımlamak bakımından bu 

entellektüellerden birine ya da herhangi bir entellektüele yapılan bir vurgu veya 

vurgunun kriteri, her şeyden önce, “kendi eserlerinin değerinden ve öneminden 

                                          

32 Löwy’nin de belirttiği gibi, “sosyopolitik bir hareket olarak romantizmin en temel özelliklerinden biri (kültürel ve 
edebi dışavurumlarından ayrılmaz olsa da) kapitalizm öncesi toplumlara duyulan nostalji ve kültürel bir kapitalizm eleştirisidir” 
(Löwy, 1999:17). Yine onun ifadeleriyle, “‘ilerleme’ ve modern Zivilisation’un (uygarlık) ahlaki ve toplumsal bir eleştirisi 
olarak neo-romantizm 19. yüzyılın sonundan faşizmin yükselişine kadar Alman entelijansiyasının başat eğilimi olmuştur”. Yine 
bu, esas olarak, o dönemde ülkenin bütün kadim değer ve inançlarını çözerek yerlerine meta üretiminin soğuk ve akılcı 
hesaplamalarını geçirmekle tehdit eden; zorlayıcı, vahşi ve hızlı sanayileşme sürecine yönelik bir tepkidir (Löwy, 1999:192). 
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ziyade, onların kamu sahnesinde oynadıkları rolleri ve temsil yeteneklerini” esas 

almalıdır (Winock, 2002:9). Böyle bakıldığında, entellektüellerin tarihselleşim 

bağlamlarının ve bu bağlamdaki kamusal rollerinin odağa alınması gerektiği açıktır. 

Aydınlanmanın tanımladığı bir insan tipi olarak entellektüeller, geleneğe, 

göreneğe ve ayrıcalıklara gömülü bir topluma “ilerleme”nin müjdesini vermişler ve 

18. yüzyıl Fransa’sındaki gibi, soylular ya da burjuvazi içerisinde müttefikler de 

bulmuşlardır. Birinci Dünya Savaşı’nın sonu ve Sovyet Devrimi’ne kadar süren 

uzun 19. yüzyıl boyunca da, ilerlemeciliklerini, yani gerek bilimin gerekse ahlakın 

gözünde gerekli bir gelecek adına toplumu eleştirmelerini gitgide daha da 

pekiştirmişlerdir (Touraine, 1994:195). 18. yüzyıl Fransız Devrimi ile kapanır ve 19. 

yüzyıl Endüstri Devrimi ile açılırken, entellektüellerin, her iki olayda da önemli 

katkıları olmuştur. Ki, bu dönemde, insan aklının toplumu düzenleyebileceği ve 

hayata egemen olacağı inancı gelişmiştir. Akla ve düşüncelere böylesine önem 

verilen bir çağda entellektüeller, ideoloji dünyasının baş aktörü konumuna 

yükselerek prestij kazanmışlardır (Belge, 1985:123).  

Foucault’nun da belirttiği gibi, 19. yüzyılda ve 20. yüzyılın başlarında etkili 

olmuş olan bu “evrensel entellektüel” figürü, spesifik nitelikli bir tarihsel kişilikten 

türemiştir. Bu figür,  

“zenginliğin iktidarı, despotizmi, suistimali ve küstahlığına karşı adaletin 
evrenselliğini ve ideal bir yasanın eşitçiliğini koyan itibarlı adalet/hukuk adamıdır. 
O, en eksiksiz ifadesini, herkesin kendisini tanıyabileceği değerlerin ve anlamların 
taşıyıcısı olan yazarda bulur” (Foucault, 2000:79-80).  

“Evrensel” entellektüelin siyasallaşması ise geleneksel olarak iki şeyden hareketle 

gerçekleşmiştir:  

“1. Burjuva toplumunun kapitalist üretim sisteminde ve bu sistemin ürettiği veya 
dayattığı ideoloji (sömürülüyor olmak, yoksulluğa mahkum olmak, dışlanmış olmak, 
‘lanetli’ olmak, yıkıcılıkla ahlaksızlıkla suçlanmış olmak) içinde bir entellektüel 
olarak konumundan hareketle; 2. Belli bir hakikati ortaya çıkardığı, hiç 
algılanmadıkları yerlerde siyasi ilişkileri göz önüne serdiği ölçüde kendi 
söyleminden hareketle. ‘Evrensel’ ve ‘tümel’ karakterdeki bu entellektüel, hala 
hakikati görmemiş olanlara, hakikati söyleyemeyenler adına, hakikati söylemekteydi. 
O, bir ‘vicdan’, ‘bilinç’ ve ‘belagat’ti (Foucault, 2000:32).  

Klasik çerçevede hakikat ise, tahakkümcü ve negatif bir iktidarın dışında ve ona 

karşı duran bir şey olarak algılanmaktaydı. Entellektüel, kitlelerden ayrı bir yerde 
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durmakta, evrensel bir hakikatin bilincine sahip olduğu için “evrenselin 

sözcülüğünü” yapmaktaydı. 

Ancak zamanla ekonomik yapı değişmiş, işçi sınıfı güçlenmiş, burjuva 

ideolojisi parçalanmayla yüzyüze gelmiştir. Entellektüeller, Sartre’ın terimleriyle 

yine pratik bilgi teknisyenleri arasından çıkmalarına karşın, artık hakim sınıftan 

değildirler. Üniversiteler, ekonomik ve endüstriyel gereksinimleri karşılama talebiyle 

karşı karşıyadır. Hakim sınıf, teknik alanlardaki bilgileri, toplum mühendislikleri ve 

manipülasyon yetenekleriyle entellektüellerden kendi çıkarlarını meşrulaştırıp 

korumalarını ve düşman ideolojilere karşı onların ideolojisini teorize edip 

güçlendirmelerini ve ayakta tutmalarını talep etmektedir. “Onlara hakim sınıflarca 

verilmek istenen görev, insanlığı birleştirmek değil, ayrıcalıkları devam ettirmektir” 

(Meriç, 1997:37-38). Hatta burjuvazi için, eskiden tam bir ittifak ve dayanışma 

içerisinde bulundukları entellektüeller, artık onlar için önemini yitirmiş ve kendi 

hakim sınıf çıkarları açısından tehditkar hale bile gelmişlerdir. Galbraith’in 

sözleriyle,  

“dünyanın olduğu gibi kalmasını isteyenler, başka bir deyişle tutucular, aydınlardan 
haklı olarak sürekli olarak kuşku duymuşlardır; onları, işleri oluruna bırakmak 
istemeyen, karışıklık çıkaran kişiler olarak, boşu boşuna kazan kaldırttıkları 
yoksullardan daha çok hırpalamayı uygun bulmuşlardır. Aydınlar genellikle beyin 
güçlerinin kıskanılmasından ötürü hoşa gitmedikleri inancını beslemişlerdir. Oysa 
hoşa gitmemelerinin asıl nedeni çoğu zaman karışıklık çıkarmalarıdır” (Galbraith, 
1989:197). 

Entellektüeller artık eski muktedirlik pozisyonlarını yitirirken, hakim çizgileri 

itibariyle burjuvazi ile aralarında daha temelli bir mesafe koymuşlar ve hatta ondan 

boşanmışlardır (Bauman, 1996; Foucault, 2000; Habermas, 1997; Sartre, 2000; 

Touraine, 1994).  

Bu gelişmenin sonucunda, Foucault’nun terimleriyle, evrensel adalet ve yasa 

adamı anlamındaki “evrensel” ya da “tümel” entellektüel, yerini giderek solcu 

entellektüele bırakmıştır. Bu süreçte kitlelerin hareketlenişi, daha spesifik bir sınıf 

mücadelesi halini almıştır. Artık entellektüeller, iktidarın tahakkümü altındaki 

proleteryanın hakikate ulaşamadığını, çünkü onların bilincinin iktidarı elinde 

tutanlarca manipüle edildiğini ve burjuva ideolojisi tarafından yabancılaştırıldığını 
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ve çarpıtıldığını düşünmektedirler. Dolayısıyla entellektüeller, “gecikmeden 

proleteryanın önderliğine soyunmuşlardır”33 (Foucault, 2000:47). Mannheim, 

sosyolojik öz-bilinçlilik aşamasının sunduğu bu perspektifin, ilkin, proleteryanın öz-

bilinçliliğe yükselişiyle cisimleştirildiğini ifade eder (Mannheim, 1993:72). Bununla 

birlikte, ona göre,  

“yalnızca proleteryanın sınıf bilinçliliğini kazanabileceğini düşünmek bir hatadır. 
Perspektiflerin kümülatif evrimi açısından, tüm toplumsal gruplar birbirlerinden 
öğrenme süreci içindedirler ve düşünce karakteristiklerini ve yollarını karşılıklı 
olarak takas ederler.  Sınıf temelli olmayan bir grup bilinçliliği de pek tabii 
mümkündür ki, kadınların ve gençliğin kendi grup öz-bilinçliliklerini inşa etmeleri 
bunun örneğidir. Bunlar aynı zamanda, zihnin, tamamıyla sınıf tarafından 
determine edilmeyebileceği; ancak, onun önemli bir toplumsal güç oluşturduğunun 
da inkar edilemeyeceği sonucu çıkar. Buna karşın eğitim de sınıflar kadar -hatta 
daha da fazla- belli bir bilinçlilik ve bu bilinçlilik temelindeki tabakalaşma 
açısından önemlidir (Mannheim, 1993:72-6). 

Proleteryanın öz-bilinçliliği izleğini oluşturan yaklaşım özellikle ve öncelikle 

Marksist teori ya da gelenek içerisinde Marx’ın kaynaklık ve önderlik ettiği bir 

entellektüel tutum olarak, Althusser ve Gramsci gibi isimlerce daha da dolayımlı bir 

hale getirilmiş ve sonrasında da daha pekçok teorik katkılarla zamanımıza kadar 

yankılanmış, dallanıp budaklanmış; bu damardan beslenen sınıf temelli ya da 

söylemli toplumsal hareketlere sözcülük, entellektüel öncülük ve dinamizm 

kazandırmaya devam etmiştir34.  

Entellektüellere Aydınlanma’nın yüklediği toplumsal yol göstericilik işlev ve 

meşruiyeti, topluma ideolojik bakışın sorgulanmaya başlaması ile dönüşüme 

uğramıştır. Özellikle Marx’ın, toplumların düşünce hayatındaki belirleyimin iktidar 

ilişkilerini meşrulaştırma amacıyla ilişkili olduğunu işaret etmesi ile, mevcut iktidar 

ilişkilerine hizmet edenler ve etmeyenler ayrımı gündeme gelmiştir. Mert’in de 

belirttiği gibi, bu süreçte entellektüel kimliğinin meşruiyetinin eleştirelliğe 

bağlanması büyük ölçüde Marksist düşünce aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. Ancak 

bu kimlik içinde değişmeyen şey, entellektüellere atfedilen “yol göstericilik” ve 

“kurtarıcılık” rolüdür. Onların bu kurtarıcılık rolü uzun süre meşruiyetini ve 

                                          

33 Bu anlamda, Lenin’in, işçi sınıfının teorik bir entellektüel öncü güce ihtiyacının olduğuna ilişkin kanaati önemli 
bir yere oturur. Bkz. Lenin, 1993. 

34 Sınıf-bağımlı entellektüel kavramlaştırmaları için bkz. ilgili bölüm ve konu başlığı. 
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yaygınlığını korumuştur (Mert, 1995:49). Ancak sonuçta bu söylem de modernite 

temelli tümel ve evrensel bir insanlık ideali ve ütopyacı bir karaktere sahiptir. 

Doğal olarak, kapitalist gelişme entellektüeller grubu tarafından yaratılmış 

değildir. Kapitalizmin gelişimi süreci işçi hareketine bağlı olmuştur. Bu süreçte, 

Schumpeter’in de belirttiği gibi,  

...“sendikalar hiçbir zaman entellektüeller tarafından yönetilmeyi istememişler, 
ancak entellektüeller sendikacılık politikasını istila etmişler; sendikaların ya da 
sendikacılığın teorilerini ve sloganlarını geliştirmişlerdir. Sendikalara bir öz-
bilinçlilik sağlamışlar ve sendikacılığın anlamını yeniden inşa etmişlerdir. Böylece 
entellektüeller, işçi hareketlerini yaratmamakla birlikte, bu hareketleri 
yoğurmuşlar, onlara yön vermişlerdir” (Schumpeter, 1974:231-2).  

Diğer taraftan, kapitalist gelişmenin her başarısı, kendisine beslenen 

düşmanlığı artırmıştır. Ancak entellektüeller grubunun kapitalist düzeni moral 

bakımından reddetmeleri ve ona karşı düşmanlıkları ile kapitalist sistemi saran genel 

düşmanlık havası birbirinden ayrı konulardır. Schumpeter’e göre, ikincisi gerçekten 

anlamlı bir özelliktir ki, yalnız entellektüellerin muhalefetinden çıkmamakta, 

bağımsız kaynaklardan hız alıp entellektüeller için de hammadde oluşturmaktadır 

(Schumpeter, 1974:227). Bu süreçte entellektüeller grubunun asıl görevi ise, 

“hoşnutsuzluk konularını aktive etmek, belirtmek ve örgütlemek olup, bazen de 

bunlara yenilerini eklemek” olmuştur (Schumpeter, 1974:229). 

Daha kapsayıcı bir biçimde bakıldığında, söz konusu tarihsel kırılmanın 

sonucunda entellektüeller, sadece proleteryanın sözcüsü olmak gibi yeknesak bir 

tablo oluşturmamışlar; parçalanarak ve dört bir yana savrularak, faşizan milliyetçi 

ideolojileri teorize edip meşrulaştırmaktan liberal kapitalizmin tarihsel gelişimin en 

ileri ve evrensel bir aşama olduğunu söylemleştirmeye kadar uzanan çok geniş bir 

yelpazede angaje olup bu angajeliğe bağlı misyonlar üstlenmişlerdir. Diğer 

görünümü içerisinde ise entellektüeller, 

...“modernliğin akılcı ve aydınlanmacı imgesiyle öylesine özdeşleştiler ki, bu 
imgeyle birlikte utkuya ulaştıktan sonra, dünyanın her yanında toplumsal ve 
kültürel tutumlar bu tasarım tarafından yönlendirilmeyi giderek daha az kabul 
ettikçe, şimdi de yine o imge gibi çözülmektedirler” (Touraine, 1994:198). 

Meriç’in de belirlemesiyle, bu entellektüeller bazen Nazilerin saldırgan 

milliyetçiliğini gizler ve hatta bayraklaştırırken; bazen de burjuva liberalizminin 

sözde hümanizmasını tek meşru evrensel hakikatmiş gibi göstermenin yoluna 
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koyulmuşlardır. Onlar, artık düşünce özgürlüğü olan bir sorumludan çok, belli 

çıkarlara hizmet eden meşrulaştırıcı bir ajan haline gelmişlerdir. Sömürge 

halklarının zihinsel ve kültürel geri kalmışlığından dem vururken bile, gerçekte 

egemenin emperyal ajanlığına soyunabilmektedir (Meriç, 1997:37-38). Buna ilişkin 

olarak Galbraith’in şu ifadeleri de oldukça manidardır:  

“entellektüeller, tutucuların işine yaradıkları kadar, köklü değişiklik 
yandaşları (radikaller) için de hizmet sunabilirler. İkinci Dünya Savaşı’ndan önce 
ve sonra, entellektüellerin fikirleri, kapitalizmin saygınlığını bir süre de olsa 
korumak için işe yaramıştır. Sosyalizme ilişkin düşüncelerin yığınlardan 
kaynaklanmayışı gibi, kapitalizmi kurtaran fikirler de işadamlarından, 
bankacılardan ya da borsacılardan doğmamıştır. Bu konudaki fikirlerin başlıca 
kaynağı ...Keynes olmuştur. Keynes, kurtardığı sınıf tarafından parlak olmayan bir 
geleceğe mahkum edilmek istenmişti” (Galbraith, 1989:197).  

Egemen burjuva ideolojisinin, milliyetçilik ideolojisinin ya da faşizm 

ideolojisinin “organik entellektüel”ine dönüşmüş olan entellektüel, artık eskisi gibi 

göreli bir otonominin de sahibi değildir. Ki, özellikle de, ilerleyen bir burjuvazinin 

öncüsü olan entelijansiya, bu süreçte lümpen bir burjuvaya dönüşmüştür. Benda’nın 

terimleriyle, onların politizasyonu ve dünyaya üst bir perspektiften bakma 

anlamındaki aşkınlıklarını terk etmeleri anlamında bu durum, “entellektüellerin 

ihaneti”dir35 (Benda, 1980). Bununla birlikte, entellektüeller genellikle 

bağlanışlarının ve kopuşlarının objektif nedenlerini ortaya koymaya çalışarak kendi 

durumlarını da teorize etmekten geri durmamışlardır. Hatta bu anlamda onların, 

siyasal bağlantılarını ve dünyayı değil kendilerini daha çok değiştirmek ve öyle 

görünmek istedikleri bile söylenebilir  (Winock, 2002:245).  

Entellektüellerin belirli bir mesafelilik içerisinde bulunan bir kısmı ise, 20. 

yüzyılın önemli bir bölümünde, komünist hareket ve  ardından da ulusal kurtuluş 

hareketleri karşısında büyük bir heyecan duymuşlardır. Touraine’nin de belirtmiş 

olduğu gibi, her ne kadar, Batı’daki burjuvazinin ve sömürgeci güçlerin iktidarı 

tarafından kurumsallaştırılan özgürlüklerini de reddeden devrimciler, bizzat 

kendilerini de tartışsalar ve onlar da bunu hissetseler bile, bu heyecan onları 

kuşatmıştır. Onlar için, bilgiyi ilerletmek ve hoşgörüyle özgürlüğü savunmak, 

toplumsal devrim ve sömürgecilere karşı savaşla bir tutulması gereken amaçlar 

                                          

35 İlgili bölüm ve konu başlığı. Yine “kamusal alanın yapısal dönüşümü” bağlamındaki bir okuma çerçevesinde bkz. 
(Habermas, 1997) ve bu çalışmadaki ilgili bölüm ve konu başlığı. 
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olarak görünmüştür. 20. yüzyıla egemen olduğuna hükmedilebilecek bir totalitarizm 

deneyimi ise, her şeye rağmen “totaliter partilerin yoldaşı statüsünü reddedecek 

kadar akıllı ve cesur olan önemli bir grup entellektüel”in, kendilerini tehdit eden 

saldırılar karşısında “genelleyici nitelik kazanmış bir eleştiri”ye geçmekten başka 

kurtuluş yolu görmeme yönündeki tepkisini açıklayıcı bir tarihsel durumdur. Ki, bu 

tarzdaki entellektüeller,  

“tarihle özgürlüğü bağdaştırmaya yönelik ilerlemeci umutla bağlarını 
koparırlarken; Hegelcileşmiş ve hatta Hıristiyanlaşmış bir  Marksizme ve her türlü 
tarihselcilik ya da tarih felsefesine sırtlarını dönmüşlerdir. Siyasete çok yakın 
olduğundan dolayı, siyasal iktidarın elinden insan adına konuşma, dolayısıyla da 
baskıcı bir siyaseti dayatma hakkını almayı amaçlayan bu karşı-hümanizmi en açık 
seçik Louis Althusser dile getirmiştir” (Touraine, 1994:195).  

Yine kuramla pratiğin birbirinden kopması 20. yüzyılın ikinci yarısında 

egemen bir tablo olmuştur (Touraine, 1994:196). Marksist gelenekle bağlantılı 

topyekün toplumsal eleştiri imkanları, Aydınlanma’nın evrensel ve ortak akla dayalı 

tasarımlama iddiasının geri çekilmesiyle zaafa uğramıştır. Buna paralel olarak 

‘eleştirel entellektüel’ konumunu temellendirmek de zorlaşmaya başlamıştır (Mert, 

1995:49). Bu nokta, ilerlemeciliğin yıkıntılarının üzerinde yaşanılan ve duruşların 

bu dağılmışlıkla farklı yönlerde şekillendiği bir durumdur. Bu tablonun bir ucunda,  

“zekalarını, işletmelerin, hükümetlerin ya da kendi kişisel başarılarının hizmetine 
sunanlar, diğer ucunda ise, modern dünyada her şeyden önce toplumsal denetimin 
yaygınlaşmasının artışını görenler bulunmakta; bunlar birbirinden çok daha 
belirgin bir biçimde ayrışmaktadırlar. Kitlesel bir üretim ve tüketim toplumu ortaya 
çıkmıştır ve bu toplum gitgide, kesinlikle birer toplumsal sınıf olarak değil, ancak 
nitel anlamda farklı birer toplumsal ve kültürel dünya olarak çatallanan bir 
ayrımlaşmaya sahne olmaktadır: Sahnenin bir yanında, ‘üretimin’, ‘araçsallığın’ 
(araçsal aklın ve buna tabi pragmatik beklentilerin), ‘etkinliğin’ ve ‘piyasanın’ 
dünyası; öteki yanında ise, -kültürel, siyasal-ideolojik ve ekonomik olarak- 
‘toplumsal eleştiri’ ve -toplumsal dönüşümlerin gereği olarak ortaya çıkan dayatma 
ve müdahalelere karşı direnen- ‘değer ve kurumları savunma’ dünyası yer 
almaktadır (Touraine, 1994:196).  

Daha terminolojik bir deyimle bu ayrımlaşma ve mücadele, “teknik-

ekonomik” bir duruş ile “toplumsal-kültürel” bir duruşun kendi tarihsel 

koordinatları bazındaki karşıtlaşmasıdır ki, olanların karşıtlığı yalnızca mesleki de 

değildir. Birinci gruba girenler sağcı (ki, bunlar daha çok erkeklerden kuruludur ya 

da onlarda erkek akıl temelli söylem egemendir) ve statükocu bir tutum sergilerken, 

ikinci gruba girenler solcu (ki bunlar daha çok kadınlardan ve feminal eşitlikçi 
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değerlerden beslenmektedir) ve devrimci bir tutumu sembolize ederler (Bodin, 

1984; Touraine, 1994 196; Hilav, 2002:104).  

Entellektüelin ve düşüncenin tarihinin, kitlesel üniversite eğitiminin hızlı 

dönüşümlerine paralel bir biçimde ölçeği ve anlamı değişmiştir. Artık 

entellektüeller, daha sınırlı sayıda, seçkin ve etkili bir grup değildirler; 

entellektüelliğin meslekleşmesi ve kitleselleşmesiyle birlikte, onlar geniş bir 

entelijansiyaya dönüşmüşlerdir. Bundan böyle entellektüeller, kamuda ve özel 

sektörde bürokrat ve teknokratlar olarak, yayın ve medya dünyasında36 ise çok satan 

ya da kendinden söz edilen bir yazar olarak piyasaya çıkmanın, var olmanın ve 

yaşamlarını sürdürmenin mücadelesini vermek durumunda kalacaklardır 

(Schumpeter, 1974; Aron, 1979; Ülgener, 1983; Bodin, 1984; Touraine, 1994; Said, 

1995 ve 2002; Meriç, 1985 ve 1995). Entellektüeller kurbanı oldukları bu durumun 

tek sorumlusu da değillerdir. Touraine’in deyişiyle,  

“siyasal iktidarın giderek artan bir biçimde ideolojiye davetiye çıkarması ve en 
yararcı bilgilerin günden güne daha kuşatıcı bir yere sahip olması, entellektüel 
yaşamın boy verdiği toprakların büyük bölümünü askeri alana ya da 
hipermarketlere çevirmiştir” (Touraine, 1994:198).  

Söz konusu aşamada bir yandan Aydınlanma ile birlikte doğan evrenselci 

iddiaların ve söylemin, diğer yandan da topyekün toplumsal eleştiri imkanının 

reddedilmesi biçimindeki senaryo sahnede yerini almıştır. Bu koşullar altında 

entellektüeller, ne türde bir tutumla entellektüel olarak ontolojik varlık koşulu 

bulabileceklerinin ya da hayatta kalabileceklerinin kaygı ve paniğine kapılmışlar; 

buna karşın onların bulduğu en kestirme çözüm ise “mevcut olanı sermaye 

edinmek” olmuştur. Bunun sonucunda entellektüeller, mikro alanları muhatap alarak 

bunun üzerinden bir odaklanmayla entellektüel kimliğini dillendirmeye 

çalışabilmişler, yine popüler kültürü irdeleme konusu haline getirerek idealize 

edebilmişlerdir (Mert, 1995:49). Bauman’ın terimleriyle, bu anlamda, köylülüğü 

idealize eden nasıl çöküş halindeki aristokrasi olmuş ise, halkı idealize edenler de 

çöküş halindeki entellektüeller olmuşlardır (Bauman, 1996:274). 

                                          

36 Touraine’nin de belirttiği gibi “bazı dergiler ve büyük yayınevleri, en büyük müşteri kitlelerini oluşturan bu 
entelijansiyaya seslenir... Çağdaş toplum üzerine düşünmek için çaba gösterenlerin görece tecrit oluşu da buradan kaynaklanır. 
Çünkü bunlar, eleştirel modernlik düşünürleriyle tümüyle modernliğin içinde yüzen edimciler arasında kıskaca alınmış 
durumdadırlar” (Touraine, 1994:196). 
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Akışkan ve sürekli bir dönüşüme tanıklık eden bu zaman süresince, 

entellektüellerin dünyasında bir hayli radikal değişimler yaşanmış; entellektüelin 

kimliğine ve nerede konumlandığına ilişkin tanımlama ya da betimleme girişimleri 

çok daha karmaşık ve belirlenmesi zor bir çözümleme ya da anlama konusu haline 

gelmiştir. Bu süreçte, entellektüelin ‘politik’ ya da ‘apolitik’ oluşu etrafındaki 

problematikleştirmeler merkezi gerilimin kaynağını oluşturmuştur. Said’in 

söyleyişiyle, bu gerilimin yazar ya da entellektüel birey için esas zorluğu, siyasal 

alan ve kamusal alanın, neredeyse sınırları olmaksızın genişlemesiyle ilgilidir. Ki, 

bu bağlamda sorulması gereken  asıl soru, apolitik bir entellektüel ya da yazardan 

yola çıkan bir soyutlama, genelleme ya da kavramlaştırmanın, buna ne ölçüde 

hoşnut bir biçimde bakabileceği veya rıza gösterebileceğine yönelik olmalıdır (Said, 

2002:38). 

Günümüzün globalleşme sürecinde entellektüel etkinlik, devletin gücü yanında, 

uluslararası pazar ağına, iç ve dış piyasanın koşullarına çok daha temelden bağımlı hale 

gelmiştir. Entellektüel etkinlik ekonomikleşmiş; Aydınlanma’nın entellektüele 

yüklediği tarihsel ve kamusal misyona hayat verecek koşullar yok olmuştur. Artık 

entellektüel etkinlik, “entellektüel sermaye”37 halini aldığında ‘pazar değeri’ 

bulabilmektedir. Bugün entellektüel sermayeye yapılan vurgular, daha çok onun 

ekonomik pazar değerine indirgenmiş biçimiyle sınırlıdır. Yıldız’ın belirttiği gibi, 

“bugün ‘piyasa aydınları’ bilinçli bir biçimde öne çıkartılıyorlar... Her konuda fikri 
olan, ama hiçbir konuda derinlemesine bilgisi olmayan medyatik çehreler toplumu 
yönlendiriyor. ...Onların etrafında dönüyormuş gibi gösteriliyor dünya. Piyasa aydını 
medyatik statüsüne göre kendini meşrulaştırıyor. Yüzeysel bilgisi ise, gücünü içerikten 
değil, sunuştan alıyor. Amaç, kitlelerin mevcut durumu onaylamalarını sağlamak” 
(Yıldız, 1995:357). 

Artık entellektüelin eski imgesi küllenmiş38; iyimser bir yorumla o, Bauman’ın 

terimleriyle, belirli bir anlam bağlamı dahilinde dünyayı yorumlayan ya da 

bağlamlararası anlamları tercüme eden bir ‘yorumcu’39; Foucault’nun terimleriyle, 

kendi ‘spesifik’ tarzı/angajmanı içerisinde etkili bir entellektüel olarak olaylara ve 

                                          

37 Böylesi bir çıkarımı doğrulayan tipik bir anlayış örneği olarak bkz. (Steward, 2000). 
38 Bu anlamda özellikle postmodern söylemde entellektüel, Aydınlanma’da temelini bulan “işlevinin özü” ile değil, 

“konumu” ve konumlanışıyla tanımlanmaktadır. Oysa entellektüel, kendisine ve güncele karşı mesafe almış ve üst bir 
bilinçlilikten meşruiyet kazanmıştır (Birtek ve Ergül, 1995:328). 

39 Bkz. ilgili bölüm ve konu başlığı. 
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ilişkilere karşı tavır geliştiren bir kimse40; Besnier’nin terimleriyse, kendi benliğine 

dönük bir muktedirlik ve erdemlilikle tarihe ve topluma karşı sorumluluk yüklenen 

‘patetik entellektüel’41 haline gelmiştir. Oysa yüceltilen ve pazarda metalaştırılan 

entellektüel sermayenin taşıyıcıları, ‘kısmi entellektüeller’, -Sartre’ın terimiyle- ‘pratik 

bilgi uzmanları’ ya da -Gouldner’ın terimleriyle- ‘teknik entelijansiya’dır.  

Bununla birlikte, nihai olarak bakıldığında pazarın hakimiyetinin ikili ve 

paradoksal bir sonucu bulunmaktadır: Bu tablo bir yandan denetim, sınırlılık ve 

bağımlılık getirirken; diğer taraftan, entellektüele ekonomik düzeyde  göreli bir 

otonomi ve buna koşut olarak düşünümsel otonomi imkanı yaratmaktadır (Bauman, 

1996; Gouldner, 1993; Mannheim 1993; Said, 1995). Yine büyük krizler baş 

gösterdiğinde, entellektüellerin mevcut durum hakkında nasıl bir durum 

sergiledikleri ya da sergilemeleri gerektiği, sorunlar karşısında ne türde bir tavır 

içerisinde olacakları her tarihsel dönemde ve farklı toplumsal-kültürel oluşumlarda 

değişik biçimlerde algılanmıştır. Bu çerçevede, soğuk savaşın ve ardından tarih ve 

ideolojilerin sonunun ilan edilmesinin, entellektüellerin rolleri ve işlevleri üzerinde 

yeni tartışmaları da alevlendirdiği görülmektedir. Ancak, “tam da entellektüel 

anlayışımızın değişmesi gerektiğine inandırılırken, tüm dünyada ‘muhalif 

entellektüel’ tipinin yeniden canlanışı gündeme gelmiştir” (Canpolat, 2002:6). 

Bu noktada, postmodern bir süreçte “ideolojilerin sonu” telakkisinin, 

“entellektüelin sonu” öngörüsüyle de bağlaştırılabileceği düşünülebilir. Kuşkusuz, 

somut tarihsel gelişmelerin kavranmasına yönelik samimi ve gerçekçi anlama 

yönelimlerinin yanında, daha dün  “ideolojilerin sonu”nu ilan eden ve bunun 

çığırtkanlığını yapanların mantığı, şimdilerde entellektüel duruş, varoluş ve 

praksisini (hem zihinsel ve hem de yaşam pratiği anlamında) anlamsızlaştırmak ve 

onu uzman bir toplum mühendisi kategorisine indirgemek istemektedir. Bu, 

                                          

40 Bkz. ilgili bölüm ve konu başlığı. Ancak, Foucalt, kendi imgelemi dahilinde ‘entellektüel’e kucak açar ve ona 
şiddetle sahip çıkar: “Bir entellektüel –şimdilerde bazılarının midesini bulandıran entellektüel teriminde ısrar ediyorum- etiği, 
insanı durmadan kendini kendinden koparabilecek (cephe değiştirmenin tam zıddıdır bu) duruma getirmek değilse ne olabilir? 
Salt bir akademisyen olarak kalmak isteseydim, kuşkusuz kendi kendime tek bir alan seçmek ve belirli bir sorunsal seçip onu ya 
uygulamaya ya da belli noktalarda değiştirmeye çalışarak yalnızca bu alan üzerinde(s.92) çalışmak kendi payıma daha akıllıca 
olurdu.... Aynı anda hem akademisyen hem de entellektüel olmak, üniversitelerde öğretilen ve alınan bilgi ve analiz çeşidini, 
yalnızca başkalarının düşüncelerini değil; aynı zamanda kendi düşüncelerini de değiştirecek şekilde kullanmaya çalışmak 
anlamına gelir. İnsanın kendi düşüncesini ve başkalarının düşüncelerini değiştirme çabası bana göre entellektüelin varlık 
nedenidir” (Foucault, 2000b:92-93). 

41 Bkz. ilgili bölüm ve konu başlığı. 

 56



entellektüelin radikal öz-düşünümselliği içerisindeki sürgün varoluşunun (dünyanın 

büyü bozumuyla birlikte rasyonel, seküler, kurtuluşçu ve yine kurtuluşçu olduğu 

kadar da her kurtuluş vaadine ve söylemine radikal bir biçimde kuşkuyla, 

eleştirellikle ve putkırıcı bir karşıtlıkla bakmayı temele alan entellektüel rolünün) 

eksenine radikal bir olamazlık anlamını dayatan bir duruşun mantığıdır42. Bu 

algılayışın tersine, entellektüelden kasıt, -onun bir ‘fikir işçisi’ ya da bilim insanı 

olmasından öte- “üretilen bilgiyi ‘kamusal alan’a taşıması, paylaştırması ve bu 

alanda kullanılmasında rol oynayan aktör olması”, yani “kamusal entellektüel”dir. 

Söz konusu “kamusal entellektüel”; 

“ sadece arkaplanda bilgi üretim sürecinde yer alan aydın değil; bu bilgiyi kendisi 
veya başkası üretmiş olsa da, kendisinin veya başkasının üretimini kullansa da, 
kamusal alanda, toplum üzerinde az veya çok etki yapan bir fail ya da etkin bir 
aktördür” (Kentel, 2002:278). 

 

1.1.2.2.3. İdeoloji, İktidar, Tahakküm, Hegemonya ve Entellektüel 

Batı tarihselliği içerisinde entellektüellerin tarihsel oluşumu ve dönüşümü 

üzerindeki odaklanma, kuşkusuz ‘Aydınlanma projesi’, ‘modernite’, ‘kamusal alan’, 

‘üniversiteler’ vb. konuların yanında, ideolojiler boyutunda dolayımlanmış bir 

okumayı da içermelidir. Çünkü entellektüeller, önemli ölçüdeki bir kanaat ya da 

saptama çerçevesinde, egemen tarafın çıkarlarını ‘teorize’ eden; inşa ettikleri 

sistematik ya da gevşek ideolojilerle ve profesyonel toplum mühendislikleriyle 

toplumu/halkı iktidardakilerin lehine yönetselleştiren ve tahakküme ya da 

hegemonyaya meşruiyet kazandıran kimseler olarak nitelendirilmişlerdir (Althusser, 

19994; Aron, 1979; Bauman, 1996; Chomsky, 1994; Gramsci, 1983; Marx, 1993; 

Marx-Engels, 1999; Williams, 1993). Bu bağlamda Gramsci’nin “egemen tarihsel 

iktidar bloku” ile “organik entellektüeller”in ilişkisi çözümlemesi, günümüzde de 

ağırlığını korumaya devam etmektedir.  Diğer taraftan, paradoksal bir biçimde, 

‘sahte’ bir bilinç sağlayarak toplumsal tahakkümü sağlayan ve sürdüren ideolojilerin 

maskesinin düşürülmesi misyonu da bir ideal olarak entellektüellerin 

                                          

42 Neredeyse post-modernist anlayışın önemli bir bölümüne genelleştirilebilecek bir tutumla, konformist, ‘tarihin 
sonu’cu ve eskatolojik-emancipatory (dünyevi ya da uhrevi tarzda) tutumlar arasında bir süreklilik ve paralellik vardır. 
Entellektüel soyun varlığını ve varoluşunu güya-anlamsızlaştıran bu bakış tarzının muradı, evrensel tarihin(!) olumlanması  ve 
modernitenin ve kapitalizmin kendi içsel/öz-eleştirisinin taşıyıcılarının varlıklarını ve aşkın (olması amaçlanan) rollerini 
anlamsızlaştırma bakımından ifade edicidir. 
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sorumluluğunda görülmüştür. Yine bu sorumluluk ve misyon içerisinde 

entellektüellerin kitlelere doğruları söyleyerek öncülük eden ve özgürleştiren; doğru 

ideolojik bilinci inşa ederek bunu kamusallaştıran/ toplumsallaştıran kimseler 

olmaları hem onlara bir çağrı hem de bir realite saptaması olarak dile getirilmiştir 

(Benda, 1980; Besnier, 1996; Chomsky, 1994; Foucault, 2000a; Gramsci, 1983; 

Mannheim, 1972,1993; Nietzche, 1998b; Said, 1995; Sartre, 2000). 

İdeoloji –ki, en genel ve geniş biçimiyle ele alındığında her şeyin kendisine 

referansla anlamlandırıldığı bir çerçeve olarak görülebilir-, özellikle çağımızın 

nabzını tutmak ve topluma dair sözleri okumaya tabi kılmak bakımından merkezi bir 

kavramdır. Bilhassa zamanımızda, dinsel dünya görüşlerinin/inançların kuramsal ve 

güncel söylem biçimleri; sınıfsal duruşlara bağlı anlamlandırma tarzları; cinsiyetlerin 

güç/iktidar temelindeki karşılıklı ilişkilerini baz alan (feminizm gibi) ya da dünyayı 

çevreci (ekolojist) bir anlayışla kökten yeniden yapılandırmak isteyen yeni toplumsal 

hareketlerin söylemleri;  ve hatta başta  pozitivizm (özellikle naive veya mantıksal 

pozitivizm gibi radikal biçimler) olmak üzere bütün bilimsel anlayış ve yaklaşımlar 

birer ideoloji olarak nitelendirilebilmektedir.  Yine bu konu üzerindeki literatür son 

derece geniş kapsamlı ve çok boyutlu bir durum arzetmektedir. Eğer ideoloji -

moderniteyi de aşkın olacak bir biçimde-, dünyanın öznel ve çarpık/sahte bir biçimde 

anlamlandırılması olarak dünyaya ve yaşanılana tikel pozisyonların ve çıkarların 

yönlendiriciliğinde bir anlam verme biçimi olarak anlaşılacak olursa, o zaman 

dünyanın anlamlandırılmasının ve bu anlamlandırmaya ilişkin fail öznelerin 

(entellektüeller) tarihsel olarak bütün toplumsal biçimleri içine alacağı düşünülebilir. 

Bu anlamda ‘şaman’ da bir ideoloji kurucusu ve temsilcisidir. Yine ortaçağın kutsal 

evren tasarımını ve toplumsal hiyerarşi anlayışını söylemleştiren ve meşrulaştırarak 

süreklileştiren ‘rahip’ de bir ‘ideoloji imalatçısı’ ve mevcut düzeni sürdürmek ve 

kültürel kodları aktarmak anlamında bir statüko ‘bayii’ olarak görülebilir. Ancak, 

modern entellektüellerin ideoloji imalatçıları ve yayıcıları olmaları, tarihsel olarak 

özgül bir biçimde tezahür eder ki, onların varoluşlarının işlevselliği günümüz siyasal 

ve ekonomik formasyonlarının kendi bağlamındaki sistematik ideoloji talepleriyle 

ilişkilidir. Modern toplumlardaki ekonomik, politik ve toplumsal-kültürel 

tahakkümün ya da hegemonyanın kurulmasında ve yürütülmesinde ideolojilerin 
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merkezi ve özsel bir önemi/ değeri vardır (Gramsci, 1983; Althusser, 1994; Eagleton, 

1996). Bu bağlamda, Eagleton’un ifadeleriyle, 

...“‘ideoloji nedir?’ sorusu üzerinde en fazla anlaşma sağlanan cevap, ideolojinin, 
egemen toplumsal grup veya sınıfın iktidarını meşrulaştırmakla ilişkili olduğu 
iddiasında dile gelmektedir. Böyle bakıldığında ideoloji üzerinde çalışmak, anlamın 
(veya imlemin) tahakküm ilişkilerini sürdürmeye hizmet ettiği durumlar üzerinde 
çalışmaktır. Ki, ideolojinin yaygın kabul gören tek tanımı muhtemelen budur” 
(Eagleton, 1996:23). 

 İktidar mücadelesi içerisinde egemen ve tabi unsurlar kendi pozisyonlarından 

dünyayı açıklayan ideolojileri seferber ederler ki, Althusser’in terimleriyle de, doğası 

gereği “hakim bir toplumsal düzen genel bir ideoloji üretir ve yeniden üretir” 

(Althusser, 1994:19). Yani süreç içerisinde ideolojiler her zaman üretilmek, yeniden 

üretilmek ve belirli araçlarla hedefe ulaştırılmak durumundadırlar. Yine Althusser’in 

terminolojisiyle, bu ideolojinin birincil taşıyıcı ve üreticileri, kültür üreticileri 

anlamında entellektüellerdir. Dolayısıyla fail entellektüellerin yürüttüğü kültürel 

faaliyet, devletin ideolojik aygıtlarına ait bir pratik olarak tanımlanabilir.  

Böyle bakıldığında ‘ideolog’ ile ‘entellektüel’ arasındaki sınır çizgisi 

belirsizleşmekte, hatta bir örtüşme ortaya çıkmaktadır. Ancak şu bir gerçektir ki, 

entellektüellerin özsel ve merkezi bir toplumsal konum elde etme olanağı 

bulmalarında, bağlanıp bağlanmama açısından gelgitler yaşamalarında, yine tabi ya 

da karşı olma noktasında karmaşık ve paradoksal bir katman görüntüsü 

oluşturmalarında, tahakkümün ya da hegemonyanın onlardan ideoloji boyutundaki 

talepleri esas etkenlerden biri olmuştur. 

Bu noktada, entellektüellerin hegemonikleştirici rolleri üzerinde daha ayrıntılı 

olarak durmak gerekir. Gramsci’nin ‘hegemonya’ kavramı açısından meşruluk ve 

rıza kavramları hayati önemdedir. Çünkü, ilkin, hakim sınıfların ideolojiler alanını 

olumlu bir şekilde hegemonya inşa etmek için kullanabilmeleri meşruluk ve rıza 

yoluyla; ikinci olarak da, hakim sistemin tahakküm altında kalan sınıflardan belli bir 

kabul görebilmesi ancak meşruluk ve rıza yoluyla mümkün olabilir (Gramsci, 1983). 

Hall’a göre, ‘hegemonya’ güç ve rızanın bir bileşimine dayanırken, -özellikle liberal 

kapitalist devlette- “‘zorun kuşandığı zırh’ın berisinde işleyen rıza normal olarak başı 

çeker” (Hall, 1994:191). Dolayısıyla hegemonyanın sağlanması ekonomik alanın 

yanında, siyasal alanda ve üstyapılar düzeyinde de onun örgütlenmesini gerektirir. 
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‘Hegemonya’, kısmen “tabi sınıfların ‘üstyapılar’a ‘asimile 

edilmesiyle’/içerilmesiyle başarılır” ve “‘hegemonya’ yapıları da ideolojiyle çalışır” 

(Hall, 1994:191). Bu demektir ki,  

“hakim sınıf fraksiyonlarının lehine olan, sivil hayat ve devlet alanlarında 
kurumsallaştırılan ‘gerçeklik tanımları’ bizatihi tabi sınıfların ‘yaşanan 
gerçekliği’ni oluşturur hale gelir. Bu yolla ‘tüm bir toplumsal bloğun ideolojik 
birliğini koruyan’ ideoloji, bir toplumsal formasyondaki ‘sıva’yı sağlamış olur. 
Bunun işlemesinin nedeni, tabi sınıfların hayatlarının zihinsel içeriğinin hakim 
sınıflar tarafından ayrıntılı olarak düzenlenebilmesi ve sınırlandırılabilmesi değil, 
hakim sınıfların birbirleriyle rekabet halindeki gerçeklik tanımlarını kendi otlakları 
içerisinde çerçevelemeye çalışmaları ve bunda bir ölçüde başarılı olmalarıdır. 
Böylece tüm alternatif gerçeklik tanımlarını kendi düşünce ufuklarına dahil 
edebilirler. Bu hegemonya, devletin baskıcı yönünün –aynı zamanda kısmen ‘ideoloji 
yoluyla işleyen’ yasa, polis, ordunun– yanı sıra, üstyapılara ait failler -aile, eğitim 
sistemi, kilise, medya ve kültürel kurumlar- aracılığıyla başarılır” (Hall, 1994:191).  

Portelli’nin Gramsiyen tarzdaki ifadeleri bağlamında, “toplumsal bir sistem, 

ancak işlerin çekilip çevrilmesini entellektüellere bırakan bir temel sınıfın yönetimi 

altında hegemonik bir sistem kurulduğu zaman bütünleşmiştir” (Portelli, 1982:6)ki, 

egemen bir “tarihsel iktidar bloku”, ancak o zaman gerçeklik kazanır. Bu nedenle, 

egemen tarihsel iktidar bloku ve hegemonya kavramları, entellektüel blokun 

irdelenmesinden ayrılamaz bir karakter taşır. Ki, yapının ve üstyapının organik 

birliğinin toplumsal gerçekliği içerisinde kavranılışını, yalnızca böylesi bir ‘egemen 

tarihsel blok’ kavrayışı olanaklı kılar. Yine Portelli’nin ifadeleriyle, “yalnız 

‘organik’, yani bir temel sınıfa bağlı bulunan ideolojiler özsel ideolojilerdir”. 

Öncelikle bu sınıfın ekonomik düzeyiyle sınırlı bulunan belirli bir türdeki bir 

ideoloji, hegemonyanın gelişmesiyle birlikte yönetici grubun bütün etkinliklerine 

yayılırken; yönetici grup, bu grup ideolojisinin ekonomi, bilimler, sanat vb. gibi bir 

görünümü (bir yönü) üzerinde uzmanlaşan bir ya da birçok entellektüeller katmanı 

türetir (Portelli, 1982:15). Yönetici sınıf hegemonyasının özsel görünümü ise, onun 

entellektüel tekelinde, yani kendi öz temsilcilerinin diğer entellektüeller katmanında 

uyandırdıkları çekicilikte yatmaktadır (Portelli, 1982:73-74). 

Bunun anlamı, ideolojinin, “öznelerin niyetleriyle değil, kurumlarla, yani 

modern kapitalizmde giderek devlet organlarına dönüşen özgül aygıtlarla 

üretilmesi”dir (Swingewood, 1998:361). Bu süreçte,  

...“egemen iktidar kendisini, kendisine yakın inanç ve değerlerin tutunmasını 
sağlayarak, bu tür inançları doğrulukları kendinden menkul ve görünüşte kaçınılmaz 
kılacak şekilde doğallaştırarak ve evrenselleştirerek, kendine meydan okumaya 

 60



kalkışan fikirlere çamur atarak, rakip düşünce biçimlerini, muhtemelen, açığa 
vurulmayan, ama sistemli bir mantıkla, dışlayarak ve toplumsal gerçekliği kendine 
uygun yollarla çarpıklaştırarak meşrulaştırabilir. Bu ‘mistifikasyon’, çoğu kez, 
kendinden, gerçek çelişkilerin imgesel/hayali çözümü olarak ideoloji kavrayışının 
doğduğu toplumsal çatışmaların bastırılması veya maskelenmesi biçimini alır” 
(Eagleton, 1996:23-24).  

Hegemonik yapı içerisinde hakim ideolojiler  ‘evrenselleştirilmiş’ ve 

‘doğallaştırılmış’ olduklarından dolayı, “anlaşılabilirliğin mevcut yegane biçimleri” 

olarak görülürler ve “yegane rasyonel, evrensel olarak geçerli söylemler” haline 

gelirler. Onların rasyonelliklerini destekleyen öncüller ve önkoşullar ise, “ideolojik 

maskeleme” ve “sorgulamaksızın kabullenme” süreci tarafından görünmez kılınır. Bu 

ideolojik söylemler, “kodlama amaçları onları kullanarak güdüp yönetmek olanlarca 

bile ‘zaten bildiğimiz şeylerin özeti’ olarak görülür” (Hall, 1994:204). 

‘Sembolik sermaye’ –eğer entellektüelin etkinlikte bulunduğu bir yaratım, 

özgürleşim ya na manipülasyon alanı olarak görülecek olursa-, gazeteciler, yazarlar, 

sanatçılar, yönetmenler, akademisyenler gibi ‘sembolik seçkinler’ denilebilecek 

gruplar tarafından denetlenirken, bu gruplar kendi iktidar bölgeleri içindeki söylem 

türleri hakkında karar verme konusunda göreceli bir özgürlükten yararlanırlar. 

Böylece onların da göreceli bir iktidarları vardır ve söylemin başlıklarını, stilini ya da 

sunumunu onlar belirlerler. Van Dijk’in deyişiyle onlar,  

“kamusal tartışmaların gündemini oluşturabilirler, neyin anlamlı olduğuna karar 
verebilirler, enformasyonun miktarına ve tipine, özellikle de kimin kamusal olarak ve 
hangi tarzda tarif edilebileceğine dair düzenlemeler yapabilirler. Bu gruplar kamusal 
bilginin, inançların, tutumların, normların, değerlerin, ahlakın ve ideolojilerin 
imalatçılarıdırlar. O nedenle bu grupların sembolik iktidarı aynı zamanda bir 
ideolojik iktidar biçimidir... 

...söylem tiplerini, başlıkları, enformasyon miktarını ve başlığını, argümanların 
seçimini ya da sansür edilmesini ve retorik işlemlerin doğasını belirleyeen sembolik 
seçkinler ve onların söylemidir. Bu sonuçlar sonuçta kanaatların, tutumların ve 
ideolojilerin oluşumunda ve yeniden üretiminde güçlü birer etken olan kamusal 
bilginin içeriklerini ve örgütlenişini, inanç hiyerarşilerini ve uylaşımın kapsamlılığını 
belirler” (van Dijk, 1994:281). “Eylemin dolaysız denetimi, yönlendirici pragmatik 
işleve (hitabet gücü) sahip emirler, tehditler, yasalar, düzenlemeler, talimatlar ve 
daha dolaylı olarak da tavsiyeler ve öğütler gibi söylemler yoluyla başarılır. 
Konuşmacılar sıklıkla kamusal bir role sahiptir ve söylemleri kamusal iktidar 
tarafından desteklenir. Bu durumda itaat hukuki ya da öbür kurumsal yaptırımlar 
tarafından sağlanır” (van Dijk, 1994:276,283). 

Yine ona göre, “sembolik seçkinler”, toplumdaki çoğunlukla ekonomik ve 

siyasal diğer iktidar gruplarından bağımsız değildirler. Birbirinden ayrı olan bu 

iktidar gruplarının çıkarları ve bundan dolayı ideolojileri arasında çatışma ve çelişki 
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de olabilir (van Dijk, 1994:281). Ancak bu “sembolik seçkinler”in sesi, sıklıkla 

“anonim ya da kurumsal efendinin sesi”dir ki,  

“seçkinlerin çıkarları ve ideolojileri genellikle kendilerine ücretlerini 
ödeyenlerinkinden ya da finansal olarak destekleyenlerinkinden temelde farklı 
değildir. Yalnızca birkaç grup (örneğin roman yazarları ve bazı akademisyenler) 
karşı-iktidar uygulama imkanına sahiptir ve bu karşı-iktidar uygulamasının da 
yayım yapmanın getirdiği kısıtlamalar içerisinde ifade edilmesi gerekir. Seçkinlerin 
bağımlılıkları tipik bir şekilde ideolojik olarak çeşitli mesleki normlar, değerler ya 
da yasalar tarafından, örneğin kitle medyasında ‘ifade özgürlüğü’nün olması 
gerektiğine duyulan yaygın inanç tarafından gözlerden gizlenir” (van Dijk, 
1994:276-281). 

Lefebvre de bu konuda şu ifadeleri kullanır:  

“Tek başlarına kalmış ve kesin olmayan tasarımlar değil, ‘ideologlar’ın kendilerine 
tutarlı formlar kazandırmaya çalıştıkları fikirler söz konusudur. Bu ideologlar, 
uzman haline gelirler. Bu uzman haline geliş, egemen grupların ve sınıfların içinde 
gerçekleşen bir şeydir.Mevcut toplumsal ve hukuki ilişkiler gereği, maddi kudreti 
(ekonomik ve siyasal kuvveti) elinde tutanlar, “manevi” kuvveti de ellerinde tutarlar. 
Tasarımlar, yani toplumsal bilinç; şu ya da bu gruba ya da sınıfa ekonomik, 
toplumsal ve politik öncelik sağlayan gerçek koşulların dile getirilmesi ve 
yüceltilmesi yoluyla oluşur. Eylem araçları ile praksis içinde etkin olan bireyler, 
bilinç üzerinde de ağır basarlar. Bu bilincin şekillenmesinde ve kendilerine uygun 
düşmeyen tasarımların dışarıda bırakılmasında, önemli rol oynarlar. Onların 
fikirleri, demek ki, çağlarının egemen fikirleridir” (Lefebvre, 1995:58). 

Diğer taraftan, entellektüellerin, tahakküm ve hegemonya ilişkileri içerisinde 

egemen sınıf ya da grupların lehine olmasa bile, esasen her türlü durumda dünyayı 

anlamlandırmaya ve yeniden inşa etmeye yönelen  zihinsel duruşlarıyla zaten birer 

ideoloji imalatçısı oldukları görüşü de literatürde önemli bir yer bulmuştur. Örneğin 

Aron, tarihsel ve toplumsal rolleri bakımından entellektüelleri, “bir değerler düzeni 

getirmek”, “korkulacak veya beklenecek bir altüst oluşu tamamlayacak reformlar 

telkin etmek” ve “sosyal bir dünya yorumu demek olan sistemler, ideolojiler icad 

etmek”le karakterize eder (Aron, 1979:347). Ona göre,  

“bütün doktrinlerin, bütün partilerin –gelenekçilik, liberalizm, demokrasi, 
milliyetçilik, faşizm, komünizm– her zaman şairleri veya müttefikleri olmuştur” 
(Aron, 1979:262).  

Ki, belirli ideolojik mücadeleler ve iktidar ilişkileri çerçevesinde ve onların 

angajmanlarına bağlı olarak, onlardan dilendiği gibi istifade edilebilir (Aron, 

1979:264). Bu anlamda entellektüeller, belirli düşünce ve çıkarları teorize eden 

kimselerdir. Yine Gramsci, tarihsel iktidar blokunun organik entellektüelleri 

karşısında, tabi sınıfın (proleterya) ‘organik entellektüelleri’nin de özgürleşimci bir 

 62



doğru ideoloji oluşturma misyonu taşıyacaklarına ilişkin bir sava sahiptir (Gramsci, 

1983). Bu sav aslında, -öncelikle Marx’ı da içine alan ve Lenin’in öncü devrimci 

partide entellektüellere öncü ve çekirdek teorik güç misyonu yükleyen ve daha sonra 

pek çok dal budak salan- bütün Marksist geleneğin önde gelen isimlerinin katıldığı 

ve onlara hakim olacak şekilde, entellektüellerin proleteryanın doğru bilinçliliğini ve 

teorik öncülüğünü üstlenmeleri gerektiğine ilişkin gizil/örtük ya da açık bir çağrıdır. 

Aslında Marx’ın da egemen sınıfın ve onun çıkarlarının temsilcisi olan, devletin 

söylemini bir ‘sahte bilinç’ olarak teorize ya da ideolojize eden burjuva 

entellektüellerinin karşısında, tarihsel olarak en ilerici sınıf olan proleteryanın sahici 

bir sınıf bilincine kavuşmasında öncülük ve teorisyenlik yapan entellektüel failleri 

önemsediği ve gerekli bulduğu zorlanmadan söylenebilir43.   

Sartre ise, pratik bilgi teknisyeni karşısında entellektüeli, evrensel bir insanlık 

tasarımı (ideolojisi) adına sözü ve bir duruşu olan; insanlığı bu tasarım adına 

özgürleştirmek istemesi nedeniyle de her zaman iktidara/güce karşı muhalif (kendi 

uzmanlık alanının dışına taşarak ve genel insanlık sorunlarıyla ilgilenerek ve 

kendisinin de içinden çıktığı sınıfın gerçek yüzünü ortaya koyarak “kendini 

ilgilendirmeyen işlere burnunu sokan”) biri olarak tanımlar (Sartre, 2000). İdeolojiler 

bağlamında da yeniden yoruma tabi tutulabilecek bir biçimde Lipset ve Basu, 

entellektüellerin siyasal rollerinin ne tipte tarihsel ve toplumsal görünümler 

arzettiğini sosyolojik anlamda sınıflandırıcı bir okumaya/çözümlemeye tabi 

tutmuşlardır44 ki, onların girişimleri bu noktada anlamlı bir yere oturur.  

Sonuçta, literatürde entellektüelleri bir ideoloji kurucusu/imalatçısı olarak 

görüp, onların bu niteliklerini hakim sınıflarla ve hegemonik rıza talebiyle sınırlı 

görmeyen pek çok görüş de mevcuttur ki, zaten burada bunları tek tek sıralamanın 

pek bir önemi ve anlamı da yoktur. Ancak entellektüelin yukarıda serimlenen 

tarzlarda ideoloji dolayımıyla tarihselleşip toplumsal olarak cisimleştiği de somut bir 

gerçekliktir. Buna karşın, entellektüellerin, gerek ideal bir zihinsel ve varoluşsal 

pozisyon olarak ve gerekse reel toplumsal pozisyonlanışları açısından, kendi tarihsel-

                                          

43 Bu savla ilgili olarak bkz. bu çalışmadaki Marx’ı içeren konu başlığı ve içerisindeki yorumlamalarla birlikte 
Marx’a dair göndermelerin kendi metinleri. 

44 Lipset ve Basu’nın görüşleri bu çalışmanın ilgili bölümünde özetlenmiş olup, aynı zamanda kendi çalışmaları için 
bkz. Lipset-Basu, 1975.  
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toplumsal-siyasal-kültürel bağlamları ya da realiteleri içerisinde, anti-ideolojik bir üst 

konumlanış ve göreli olarak üst bir perspektif dairesinde dışrak ve daimi bir 

özgürleşimci rol/misyon ekseninde tanımlanabilecekleri ya da tanımlanmaları 

gerektiği konusunda literatürde çok paylaşılan bir mutabakat da mevcuttur. Buna 

göre entellektüel, ideolojilerin maskesini düşüren ve insanı dışarıda bırakan her türlü 

mutlakçılığa meydan okuyan; bunu yaparken de kamusal alanda kendi sözünü etkin 

olarak toplumsallaştıran etkin bir üst-bireydir. 

Bu noktada, entellektüellerin ideoloji sorunsallaştırması dolamıyla okunuşa 

tabi tutulmasında bilgi sosyolojisinin perspektifine ve referans çerçevesine 

başvurmak gerekir. Eichorn’un da belirtmiş olduğu gibi bilgi sosyolojisi, “toplumsal 

varlık ile toplumsal bilinç arasındaki ilinti sorununu, ideoloji sorununu ve 

entellektüellerin toplumdaki rolü sorununu ele alır”. Eichorn bilgi sosyolojisinin 

başlıca izleyicilerini Scheler, Mannheim ve Adorno olarak görür. Ona göre, bilgi 

sosyolojisi şu iki soruyu temel alır “1. İdeoloji ile toplum arasındaki bağlantı; 2. 

Bilgilenmenin ve bilgi dağılımının toplumsal koşulları”. Yine ona göre, bilgi 

sosyolojisinde görülen başlıca bir eğilim de, entellektüellerin sınıfsal bağlamları 

içerisinden koparak özel bir bilgi olanağına kavuşması, yani toplumsal bilginin sınıf 

temelliliği özelliğinin olumsuzlanmasıdır (Eichorn, 1985:93). 

Durkheim’ın bilincin ve (ideolojik ve dinsel alan da dahil olmak üzere her 

türlü) bilginin kaynağını toplumdan ve toplumsallıktan aldığına ilişkin 

sosyolojizmine45 karşın bilgi sosyolojisindeki en net gelenek (özellikle ideoloji 

kuramıyla ilgili tartışmalarda) Marksizm olmuştur (Marshall, 1999:66). Marksist 

gelenek içerisinde bilginin toplumsal kökenleri ve içeriği, toplumsal ve ekonomik 

koşullarla tek taraflı ya da -iyimser bir yorumla- karşılıklı bir belirleyim esasında ele 

alınmış, ideoloji çözümlemeleri de bu ele alışa referansla yürütülmüştür. Bu geleneği 

kendi içinde bir süzümlemeye uğratan Mannheim’ın bilgi sosyolojisi temelli 

entellektüeller kavramlaştırması çığır açıcı olmuştur. Mannheim, özellikle İdeoloji ve 

                                          

45 Bununla ilgili olarak Durkheimyen sosyolojizmi yansıtan güzel bir örnek Arslan’ın şu ifadelerinde dile getirilir: 
“Nihai noktada bilgiyi belirleyen şey toplumdur ve bilgi toplumsal bir olgudur. Toplum en temel noktada bilgiyi düşünce 
kategorileri yoluyla belirler. Kategoriler, entellektüel hayatın bütün ayrıntılarını hakimiyeti altında tutan toplumsal 
varoluşlardır. Kategoriler, nesnelerin en genel nitelikleridir. Varlığın kaosu onlarla düzene sokulur. Kategoriler kavramlardır. 
Düşünce kategorilere, kategoriler dile, dilse topluma bağlıdır. Kategoriler, bireylerden bağımsız bir varlığa sahiptirler ve birer 
toplumsal olgu olarak birey üzerinde bir dış baskı oluştururlar (Arslan, 1992:18). 
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Ütopya’da, bilgi biçimlerinin, “çok geniş bir kapsamı olan farklı toplumsal 

konumlarca belirlendiğini, hatta bu nedenle herhangi bir bakış açısının diğer 

görüşlerden daha fazla hakikat-değeri taşımadığını” ileri sürerek Marksist olmayan 

standart bir yorum geliştirmiştir. Ona göre, “bilginin ve siyasal ideolojik düşüncenin 

toplumsal varlığa bağımlılığı”46 ve kuramla düşünce tarzlarının toplumsal bağlantısı 

tarihsel olarak kabul edilmesi gereken bir gerçekliktir (akt. Eichorn vd., 1985:99). 

Fakat o, entellektüellere, “yüzer gezer” toplumsal statüleri sayesinde farklı konumlar 

arasında aracılık yapabilen ve daha eksiksiz bir görüş/bakış ortaya sürebilen kimseler 

(akt. Marshall, 1999:67) olarak ayrıcalıklı bir konum ve rol atfederek 

epistemolojik’in ontolojik’e biricik (unique) üstün olduğu bir tarihsel duruma da 

işaret eder. Tarihsel bilinçliliğin belirli bir aşamasında ortaya çıkan entellektüellerin 

üst-perspektifi, bütün sınıf ya da çıkar-bağımlı perspektifleri kendinde toplayarak bir 

‘üst-perspektif’ haline gelmiştir. Yalnızca entellektüellerin sahip olabileceği bu üst-

perspektif, bütün toplumsal sınıflarla ve çıkarlarla etkin ve doğru anlayıcı bir bağ 

kurmuş; empatik ve zihinsel algılama düzlemindeki bir doğru bilinçlenmeyle 

entellektüelleri genel ve evrensel bir konuma taşımıştır. “Yüzer gezer” ve “havada 

salınan” özgür düşünümsellik nitelikleriyle entellektüeller, bütünsel toplumsal aklın 

cisimleşmesinin ve teorizasyonun tarihsel evriminin en ileri/uç noktası olarak –ve 

aynı zamanda sosyolojik düşünümün temel ifadesi olarak- günümüzde cisimleşmiş 

ve evrensel ortak aklın sosyolog failleri haline gelmişlerdir47. Toplumda “özgür 

dolaşımlı bir topluluk” olarak bu entellektüeller, toplumu her yönden kendi 

bütünlüğü içerisinde görebilme, gerek sınıfların ve gerekse sınıfsal karşıtlıkların 

dışında kalabilme ve çeşitli saflardaki ideolojilerin birbirleriyle kavgalarında gerçeği 

doğru olarak görüp toplumu yönlendirebilme yeteneğindedirler (akt.Eichorn vd., 

1985:101). 

                                          

46 Mannheim’ın anahtar ilgisi önemli bir biçimde ideoloji fenomeniyle ilgilidir. O, kısmi (partiküler), total ve genel 
ideoloji kavramları arasında bir ayrım geliştirir: yalnızca düşmanın/rakibin düşüncesinin bir parçasının inşa edicisi olarak 
ideoloji; bir düşmanın/rakibin düşüncesinin bütününün inşa edicisi olarak ideoloji (Marx’ın ‘yanlış bilinçliliğine’ benzer bir 
biçimde); ve (burada Mannheim’ın özgün bir düşüncesi olarak Marx’ın ötesine geçen) yalnızca bir düşmanınkinin değil, 
fakat bir kimsenin kendi düşüncesinin de bir karakteristiği olarak ideoloji. Onun genel ideoloji konseptiyle birlikte, hiçbir 
insan düşüncesinin toplumsal bağlamının etkilerini ideolojize etmekten muaf olmadığını anlamak bakımından bilgi 
sosyolojisinin düzeyi yükselmiştir. İdeoloji kuramının bu genişlemesiyle birlikte Mannheim, merkezi problemini politik 
kullanım bağlamından soyutlamaya ve onu genel bir epistemoloji ve tarihsel sosyoloji problemi olarak işlemden geçirmeye 
çalışmıştır (Berger ve Luckmann, 1975:21). 

47 Bkz. bu çalışmadaki Mannheim başlığı ve ona ilişkin göndermelerin esas alınan metni. 
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Böylesi üst-perspektifli ve çıkardan-bağımsız (disinterested) birisi olarak 

entellektüele bakıldığında, “entellektüel kimdir?” sorusunun cevabı, öncelikle, 

iktidara doğruyu söyleyebilmek ve makro (dünya çapında ya da ulus-devlet 

bünyesinde her türlü –siyasal-ideolojik-dinsel-etnik-ekonomik-kültürel tahakküm, 

sömürü ve baskı) ya da mikro48 (ailesel şiddet ya da otoriteryenlikten başlayarak her 

türlü cinsiyet, arkadaşlık ya da yaş grupları arasındaki ayrımcı ve tahakkümcü 

hiyerarşilenmeyi koşullayan toplumsallaşma biçimlenişlere kadar) her türlü  iktidar 

karşısında, onların kendi çıkarlarını süreklileştirmek ve bunu manipüle etmek 

doğrultusundaki yalanlarının maskesini düşürmekle ilişkili olarak değerlendirilebilir. 

Ancak entellektüelin –özellikle makro düzlemde siyasal- iktidara kimin adına 

doğruyu söyleyecek olması ise, onu her zaman bir “bağlanma” sorunsalıyla yüz yüze 

getirmektedir. Ayrıca onun kendi konumunu güçlendirmeye ya da sürdürmeye 

yönelik öz-çıkarlı (self-interested) bir güç ve konfor arayışı da onun daimi ontolojik 

bir çıkmazı ve sorunudur.  Bütün bunları aşkın bir biçimde entellektüel, bağlanmamış 

bir tarihsel-toplumsal pozisyonu işgal eden biri olarak görülse bile, onun iktidar 

karşıtlığı, onu tarihsel olarak göreli güç ya da iktidar ilişkilerine bağlı olarak mağdur 

sınıflarla, onların çıkarlarının savunulup mağduriyetlerini giderilmesine ilişkin belirli 

ittifaklara ve bağlanmışlıklara ittiğine de hükmetmek gerekir. Böyle bakıldığında 

entellektüelin iktidarın kararlarına ve uygulamalarına maruz kalanlar adına söz 

aldığını söylemek mümkündür. Nitekim bu bağlamda Doğan, entellektüelin bu 

paradoksunu şöyle dile getirir:  

“İktidardan ayrılan biridir entellektüel; ama, bu ayrılma ile topluma yaklaşan 
biridir de. İktidarı içselleştirmiş olan toplum, bu ayrılma ve yaklaşmayı göremediği 
için çoğu zaman onu, kendine uzak bulur. Toplumun nazarında, entellektüelin bir 
yabancı olduğu söylenebilir; ama, burada, toplumun ta kendisi olmuştur entellektüel 
ve yabancılaşan entellektüel değil toplumdur. Değilse, birikim sahibi bir teknisyen 
olarak, iktidardan olabildiğine yararlanma donanımına sahiptir o... İşte bu noktada, 
iktidar ve entellektüel ilişkisi, farklı bir boyut kazanır ve entellektüellerin iktidarı 
ortaya çıkar... Uzmanlar ve teknisyenler, doğruyu söyleyebilecek entellektüel kimliği 
kaybedip iktidar üreten ve destekleyen bir sınıf haline gelmiştir... Gerçek 
entellektüeller, iktidarın kendilerinde tecessüm ettiği bu ‘evet-deyiciler’e karşı 
doğruyu ve gerçeği sahiplenmişlerdir... Entellektüel, teknisyen değil, zihin 
yönlendiren ve olgulara bu açıdan yaklaşan ‘rahip’, ‘din adamı’ kimliğine 

                                          

48 Foucault’nun iktidardın ve onun hakikat söyleminin tek bir merkezde faal olmadığını, aksine (özellikle siyasal 
düzleme hapsedilemeyecek ve orada merkezileştirilemeyecek denli) iktidarın yaygınlığını (decentralization) ve mikro 
düzlemlere ilişkin sirayet etmişliğini dile getiren çözümlemesi bu noktada çok anlamlıdır.  
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dönmüştür... Entellektüelin kendine verdiği görev iktidarın yalanlarını açığa 
çıkarmak, ...‘örtüleri indirmek’... (Doğan, 1995:128). 

Ancak her şeye rağmen şu söylenebilir ki, “entellektüelin bütün uğraşı, çabası 

ve hedefi, evrensel bir dünya tasarımı ile iktidarı aşmaktır” (Doğan, 1995:131). Yine 

bu açıdan entellektüel olmanın onuruna en çok yaraşan tutum, siyasal kurumların 

dışında kalmaya özen göstermek koşuluyla, politik alana ilişkin eleştiricilik, doğruyu 

kamusallaştırıp dile getiricilik ve iktidara yol göstericiliktir. Bu çerçevede, Alkan’ın 

ifadeleriyle, bir entellektüelin gözlem ve analiz kalitesi,  

“icra mevkiinden uzaklığı ile ters orantılıdır ve iktidar nimetleri, uzaklardan ne 
kadar cazip görünse de bir entellektüel için genellikle ifsada uğratıcı bir hassaya 
sahiptir. İktidar ya da ondan faydalanan bir konum içerisinde ise entellektüel, artık 
sadece bir muktedir ya da muktedirin çıkarlarını gözeten birisidir” (Alkan, 1995:18-
19).  

Bununla birlikte entellektüel, yaşamın her düzleminde ve alanında politik bir 

varoluşa, söze ve misyona mahkum birisidir. Onun ne tür bir işleve sahip olduğu ise, 

kendi tarihsel ve toplumsal koşullarına göreli olarak nerede durduğu ve kimin safında 

yer aldığı gerçeğiyle doğrudan bağlantılıdır. Bu anlamda entellektüellere ilişkin 

genelleyici ya da indirgeyici karakterde tek taraflı bir yorum ya da açıklama getirme 

olanağı yoktur. Kaldı ki, kendi öz-çıkarlarının peşinden gitmeyen, kurucu, kurtarıcı 

ve koruyucu misyonla yüklü olan ve aynı zamanda da öncü rolü oynayan entellektüel 

ile iktidar arasında çok yönlü ve karmaşık bir ilişki vardır. Entellektüel, bulunduğu 

konuma göre hem iktidarın sürmesi için çaba harcarken hem de onu elde etmeye 

çalışan bir muhterisin paradoksal görünümüne sahiptir. İktidara muhalif olma 

misyonu yüklenen entellektüel de, bu açıdan farklı bir işleve ve konuma sahip 

değildir. O da, haklarını aramayan toplumun sözcüsüdür ve iktidar ile toplum 

arasında “denge”yi kurmakla görevlidir. Bu bağlamda, devlet iktidarına egemen olan 

sınıfın, belirli işlevlerle donatılmış muhalif entellektüel sayesinde toplumsal alanı 

kontrolünün, yine bu entellektüellerin muhalefetiyle yeniden üretilen bir 

yönetsellikle olanaklı olduğu şeklindeki savın da önemli bir değeri vardır. Çünkü, 

gerçekten de süregiden bir rejimde iktidar ilişkilerinin yeniden üretilmesi için eleştiri 

asli bir gereksinim olarak ortaya çıkmaktadır (Chomsky, 1994; Yıldız, 1995:358). 

Özellikle Nietzsche’de temellenen ve Nietzschegil bir gelenek olarak da 

adlandırılabilecek bir pozisyon açısından, idealize edici rolü/misyonu içerisinde 

dünyaya ilişkin sahici bir entellektüel tutum, bağlanmayı, mutlakçılığı ve 
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otoriteryen/totaliteryen bir hakikat tanımını reddeden, putkırıcı, otantik yaşamsal 

özgürlüğü öne çıkaran köktenci bir tavır olarak algılanmıştır. Bu tavrın öne çıkardığı 

entellektüel refleksiyon ve varoluş biçiminde, her türlü toplumsal yaşam düzlemi 

(eğitim, sanat, ekonomi, hukuk, siyaset, kültür, bilim vs.) muhalif ve eleştirel bir 

süzgeçten geçirmeye tabi tutularak, makro ve mikro tahakküm biçimlerinin ifşası ve 

insanın tarihsel özgürleşimi temel alınmıştır. Bu perspektif içerisine, Marksist 

çözümlemenin gündelik yaşama kadar uzanan ve genelde makro yapıları kendi 

kavramsal nosyonlarıyla ele alan sonraki ve çağdaş yorumları yanında, Freudyen ve 

neo-Freudyen açılımların birbirine eklemlenen yeni bileşimlerini de dahil etmek 

mümkündür49. Frankfurt Okulu’nun genel entellektüel tutumu ve ana geleneği, 

Nietzche, Marx ve Freud gibi kaynaklardan beslenerek, dünyanın tahakkümcü 

rasyonalizasyonuna ve entellektüalizasyonuna ilişkin radikal bir eleştirellik 

sergilemiş; kitle kültürü ideolojisine karşı “her şeyin solu” karşı tavrıyla, alternatif 

olarak “hükmetmeyici manevileşme” olarak adlandırılabilecek bir insanı 

özgürleştirme projesini gündeme getirmiştir50. Paralel bir tutum içerisinde 

görebileceğimiz Chomsky, tahakküm ve onun her türlü alanlardaki 

cisimleştirilmeleri (siyasal, ekonomik, politik, bilimsel vb.) ve  

senaryolandırılmalarına hizmet eden entellektüeller ve entellektüel nitelikli unsurlar 

(sistemik endoktrinasyon ajanları) karşısında, etik ve özgürleşimci bir entellektüel 

radikalizm tavrını öne çıkarmıştır51. Yine Besnier, örnek oluşturucu bir Battaille 

portresinden hareketle, entellektüele, “anti-ideolojik” ve “egemen” biri olarak 

Nietzschegil anlamda çok uç bir değer ve anlam (patetik entellektüel) vererek söz 

konusu geleneği en uç noktasına götürme girişiminde bulunmuştur52. Said ise, 

statükonun “organik entellektüel” unsurlarına karşı, “amatör”, “sürgün” “marjinal” 

ve “yabancı” olarak eğretilediği bir entellektüel portresini öne çıkarmış ve idealize 

etmiştir53. Kaldı ki, Gouldner’ın, “teknik entelijansiya”nın egemen bir sınıf olmaya 

                                          

49 Nietzche ile ilgili olarak daha ayrıntılı bir özetleme ve çözümleme için bkz. bu çalışmadaki ilgili bölüm ve başlık. 
Yine Marx ve Freud’u birlikte okumaya  ve yeni bir tarzda sentezlemeye tabi tutan yetkin bir çalışma örneği olarak bkz. Bruce 
BROWN, Marx, Freud ve Günlük Hayatın Eleştirisi, çev. Yavuz Alogan, Ayrıntı Yay., İstanbul, 1989.  

50 Bkz. ilgili bölüm ve başlık. 
51 Bkz. ilgili bölüm ve başlık. 
52 Bkz. Besnier’nin özetlendiği ve görüşlerinin yorumlandığı alt-kısım. 
53 Bkz. ilgili bölüm ve başlık. 
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yönelimliğini ve bunun tarihsel olagelişinin evrimini vurgulamayı önceleyen 

argümanı bile, entellektüellerin “eleştirel söylem kültürü” çerçevesinde bir cemaat ya 

da kategori oluşturduklarına ilişkin ısrarlı bir vurguya sahiptir54.  

Bütün bunların sonucunda, entellektüelin etkinliğinin, en azından, basit bir 

meşrulaştırma ve manipülasyon işleviyle sınırlı olmadığı söylenebilir. Bu nedenle, 

entellektüellerin ideoloji dolayımıyla ele alınışı, çok daha karmaşık ve derinlemesine 

tarihsel durumları, yine entellektüel(ler)in farklı tarihsel ve toplumsal durumlarla ne 

türde/tarzda sarmalandıklarının somut analizini gerektirir. Böyle bakıldığında 

entellektüel, hem tarihsel-toplumsal-kültürel düzlemde hem de zihinsel düzlemde bir 

inşadır. 

 

1.1.3. BATI DIŞI TOPLUMSAL FORMASYONLAR VE AYDINLAR 

-“Ötekilik”, “Tarihsel Gecikmişlik/Zayıf Tarihsellik”, Kamusal Alanın ve 

Toplumsal Sınıf Ya da Kitlelerin Yokluğu ve Öncü-Kurtarıcı Misyonu 

İçerisinde Batı-dışı Aydın- 

Bütünsel bir tarihsel perspektiften bakıldığında, Batı tarihselliğiyle sınırlı 

kalan bir entellektüel kavramlaştırması, genelliği olan ya da nihai bir anlam/değer 

taşımama özelliğinin yanı sıra kendisine tezat oluşturucu ya da paradoksal bir 

resmedişi de dayatmak ve evrenselleştirmek durumundadır. Halbuki merkez ve 

merkez-dışı olarak hem batı ve batı-dışının hem de entellektüelin bir başka hikayesi 

de söz konusudur. Bu hikayenin çizdiği tablonun merkezi ucunda, bir prototip ya da 

ideal tip olarak entellektüel kavramının kendi tarihselliğinden damıtıldığı ve 

moderniteye sahne olan bir Batı uygarlığı vardır. Diğer ucunda ise, Said’in 

terimleriyle, özellikle oryantalist anlayışın –ki, oryantalizm sömürgeciliğin keşif 

koludur- ve daha sonra da bunun bir uzanımı/devamı olarak –kültürel, ekonomik ve 

siyasal boyutlarıyla- emperyalizmin, ontolojik ve epistemolojik olarak farklı bir 

zihniyet ve varoluş olarak gördüğü (Said, 1991:15-16) Doğu bulunmaktadır. Bu 

Doğu, farklı tarihsel dönem, ideolojik tutum ya da bakış açıları içerisindeki 

kullanımlarına göreli olarak, “öteki”dir, “azgelişmiş”tir, “gelişmekte olan”dır, 

                                          

54 Bkz. ilgili bölüm ve başlık. 
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“periferi”dir, “üçüncü dünya”dır ya da “Batı-dışı”dır. Periferik bir tamamlayıcı 

unsur olarak bu Doğu, kendi biçimlenişini ve kendini algılayışını Batı’nın 

gölgesinde ve ona göreli olarak inşa etmek durumundadır. Dolayısıyla Doğu’nun ya 

da Batı-dışının aydını da, aydınlığın ve onun hayata geçirilme biçiminin merkezi 

olarak Batı’yı görecek, ondan aldığı ışıktan mülhem bir misyon üstlenecektir. 

Tarihsel süreç içerisinde Batı, kendi içindeki dönüşümünü sürdürürken bir 

kimlik olarak kendini Doğu’ya göreli olarak tanımlamış; kapitalizm ve moderniteyle 

birlikte, ekonomik, toplumsal, siyasal ve kültürel olarak kendi iç dinamizmini bu 

“öteki”ye göreli olarak da sağlamıştır ki, bu anlamda “oryantalizm”, Said’in 

terimleriyle,  

“Doğu ile (Avrupa’lının Batılıca deneyiminde onun işgal ettiği özel yer göz 
önünde tutularak) varılmış olan bir uzlaşmadır. Doğu sadece Avrupa’ya bitişik 
değildir; o, ayrıca Avrupa’nın en büyük, en zengin ve en eski sömürgelerinin 
bulunduğu yerdir, kurduğu medeniyetlerin ve konuştuğu dillerin menbaıdır, kültürel 
uzanımıdır ve onun en derin ve en ziyade tekerrür eden ‘öteki’ imgelerinden biridir. 
İlaveten Doğu, Avrupa’nın/Batı’nın ‘karşıt imgesi’, (mefhumu, şahsiyeti, tecrübesi) 
olarak onun kendi kendini tesisine de yardımcı olmuştur. Ama bu Doğu’nun hiçbir 
yanı hayal ürünü değildir: Şark, Batı’nın ‘maddi’ medeniyet ve kültürünün ayrılmaz 
bir parçasıdır. İşte Oryantalizm, kültürel ve hatta ideolojik bir açıdan, arkasında 
kurumlar, kelimeler (bilim, betimlemeler, öğretiler, hatta sömürge bürokrasileri ve 
sömürge yöntemleri), kavramlar olan bir muhakeme biçimini ifade ve temsil eder” 
(Said, 1991:14). 

Doğu55, dünyanın periferik diğer yarısı olarak gölgede kalmış, kendini hakim 

“merkez”in aynasından görmeye mahkum karmaşık bir desenin adı olmuştur. Bu 

genel görünüm (manzarayı umumiye) içerisinde Doğu’nun “aydın”ı, Batılı anlamda 

entellektüelin niteliklerine sahip olamamış ve kendi tarihsel bağlamında başka 

misyonlar üstlenmek durumunda kalmıştır.  

-Modern, kapitalist ya da endüstriyel- hangi adla adlandırılırsa adlandırılsın, 

çağdaş dünyada Batı, Batı-dışı toplumsal formasyonlar için, ekonomik, siyasal ya da 

kültürel bir merkez olduğu kadar –ve belki de bunlardan daha da önemlisi- 

entellektüel bir merkez56 haline gelmiştir. Öyle ki, bu “merkez”, beslenilen, 

özümsenen ve kendine özgü toplumsal koşullara ve ihtiyaçlara göre yeniden üretilip 

                                          

55 Ancak belirtilmelidir ki, buradaki “Doğu”, tarihsel ve coğrafik olanın ötesinde daha çok Batı dışını ifade eden bir 
imge olarak okunmalıdır.  

56 “Entellektüel merkez” kuramının ayrıntılı bir ele alınışı için bkz. (Shils, 1972; 1958); ayrıca bu doğrultuda bir 
çerçeve için bkz. (Arslan, 1992; 1995). Yine bu çalışmadaki ilgili bölümde de bu isimlerin görüşleri özetlenmiştir. 
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hayat verilen yeni pratiklerin ve entellektüel oluşumların mekanı değil; aksine, pasif 

bir biçimde aktarılan, doğruluğu tartışılmaksızın körü körüne kabul  ve taklit edilen  

düşünce/teori ve yaşam pratiklerinin prestijli mekanıdır57. Onun üstünlüğü, 

hegemonyası ve normatif model oluşu kendi dışındaki “öteki” dünya tarafından 

tartışmasız kabul edilmiştir. Dünyanın bu yarısındaki aydınlar, kendi silikleştirilmiş 

ve bağımlılaştırılmış tarihsellikleri içerisinde, her şeyden önce bu duruma boyun 

eğme bilinciyle belirlenmişlerdir. 

Bununla birlikte, bağımlı ülke aydınlarını çevreleyen ve onları belirleyen 

koşullar tek taraflı bir boyuta da sahip değildir. Onlar, her ne kadar çarpık bir 

algılama ve kendi bağlamından kotarılmışlık içersisinde bir varoluşa mahkum  

olsalar bile, kendi tarihsel ve toplumsal realitelerinin ya da kodlanmışlıklarının 

baskısı altında, tarihlerine, toplumlarına, siyasallıklarına ve kültürel 

desenlenmelerine angaje olmak durumundadırlar. Bu durum, onları -iki yönlü bir 

baskının sonucu olarak-  ikicil (dualitik) bir varoluşa sürüklemektedir. Bu 

baskılanma ve sıkışmışlık, aydında trajiklik yaratmakta; toplumunun “kültürel 

şizofreni”si, onda “şizofrenik bilinç”58 halinde yansılanmaktadır. Onun böylesi bir 

“sakat bilinçlilik” pozisyonu sergilemesine yol açan, -merkezde yer alan ve 

belirleyici olan önemli bir tarihsel etki olmakla birlikte- yalnızca Batı’nın 

gölgesinde ve onların tarihsel deneyimlerini yaşamamış bir bilinç oluşu değil, aynı 

zamanda kendi tarihsel zihniyet, gelenek ve inançlarından gelen baskılardır. Kaldı 

ki, modernleşen bir toplumda, modernlikle gelenek arasındaki uçurum aydınlar 

tarafından doldurulmaktadır. Törköne’nin deyişiyle,  

“aydın, hem modernliğin farkındadır, ‘bilme’ yükünü taşımaktadır, hem de 
geleneğin içinde yaşamaktadır. Bu onun için ürpertici bir trajedi yaratmıştır. Ancak 
aynı zamanda aydın olmanın seçkin olmayı getirmesi de bir cazibedir” (Türköne, 
1995b:37). 

                                          

57 Kışlalı’nın deyişiyle, “geri kalmış ülke aydınları, üretmekten çok aktarmak durumundadırlar. Geri kalmış ülke 
aydını, arayış içindedir. Ülkesini bağımlılıktan ve geri kalmışlıktan kurtarmaya yönelik bu arayış, yeni düşünce ve değerleri de 
beraberinde getireceği için, geleneksel kültürle ister istemez çatışacaktır. Demokratik kültürün gelişmediği bir toplumsal 
ortamda, kültürel değişikliği kabul ettirmenin yolu ise, baskıcı yöntemlerden ve araçlardan geçmektedir” (Kışlalı, 1996:306). 

58 Özellikle İran gibi İslam toplumlarındaki dual ve şizofrenik bir entellektüel bilincin şekillenmesi ve bunun 
sosyolojik-tarihsel betimi ile ilgili olarak bkz. (Shayegan 1991). 
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Yani onların varoluşlarını belirleyen dışsal dinamikler yanında, içsel koşullar 

ve dinamikler de vardır. Bu batı-dışı deneyimi Paz, Meksika’lı aydınlar örneğinde, 

yine bütün bir Batı-dışına genellenebilecek bir tarzda şöyle özetler:  

“Meksikalı aydınlar, ‘mektep medrese’ görmüş kişilerin –eleştirme, 
soruşturma, inceleme, değerlendirme ve yargılama gibi- vuruşma silahlarını ya hiç 
tanımadılar ya da etkili biçimde kullanmayı beceremediler. Sonuç olarak, iktidarı ele 
geçiren bütün devrimci hareketlerde görülen uzlaşma eğilimi kamu kesimine egemen 
oldu. Bu arada ‘hükümet kapısı’ da, bilinen ‘devlet sıralarıyla’, mevzuat 
hazretlerinin yönetimi altında tarikat ya da mezhep gibi bir şey olup çıktı... 
..Avrupalı aydınlara hiç benzemeyen özel durumumuz var. Avrupalı ve Amerikalı 
aydınlar yönetimde güçlü değildir. Devlet felsefesi açısından Batılı aydın, sürgünde 
yaşayıp borusunu dışarıdan öttüren, başlıca silahı olan eleştiriyle düzeni dıştan 
etkilemeye çalışan kişidir. Meksika’da ise, aydın kişinin asıl amacı siyasal güç ve 
eylemdir. Meksikalı aydın, ülkesine aydın olarak hizmet ettiği gibi, gerektiğinde onu 
savunmak uğruna ölmekten ve yoluna baş koymaktan geri durmamıştır. Ama 
(siyasal) eylemle (bağımsız) düşünce nasıl bağdaşır? Eyleme katılan kişi, aydın 
kişiliğini ve saygınlığını nasıl sürdürebilir? Başka deyişle temel soru: Asıl görevleri 
halkın eleştirici bilincini (yani muhalefeti) dile getirmek olan aydınlarımız, günlük 
politikaya girmekle bu görevlerinden kaçmış olmuyorlar mı? (Paz, 1990:173-4)... 

...“Meksikalı Aydınlar, geleneklerimizin yetersizliğiyle gereksinme ve 
dileklerimizin evrenselliği arasındaki köklü çatışmayı giderip bağdaştıramadılar... 
Düşüncelerimiz, ...hiçbir zaman kendi gerçek düşüncelerimiz olmadı. Onlar ya 
Avrupa’dan getirildiler ya da bize zorla kabul ettirildiler –Avrupalılar tarafından.... 
Geçmiş, tüm gezegenimizi olduğu gibi, bizi de köksüz bıraktı. Şimdi tüm öksüzlerle 
elele verip ortak yazgımızı çizmek zorundayız. Dünya tarihi, herkesin sorunu oldu 
ve de bizim labirentimiz insanlığın da çıkmazı oldu” (Paz, 1990:185-190). 

Dışsal dinamikler (merkez olarak Batı’dan aydının öğrendiği normatif çerçeve 

ve Batılı entellektüel üretim) daha büyük ölçüde belirleyici olmuştur. Hatta, 

periferik aydınlar, kendi tarihsel-toplumsal realitelerine, halklarına, gelenek ve 

zihniyetlerine tamamen yabancı kalmışlar; kendi ontolojik realitelerinden kopmuş 

bir biçimde yüzlerini sadece merkez olan Batı’ya dönmüşlerdir. 

Özellikle sömürge toplumlarında, kendi düşünce geleneğinden kopuk, tarihsel 

dinamiklerine yabancı bir “çevre aydını” tipi söz konusudur. Satılmaz’ın da ifade 

ettiği gibi, “çevre aydını”, içinde yaşadığı toplumun egemen uygarlıkla olan merkez 

çevre ilişkisinin kültürel ve siyasal düzlemde yeniden üretilmesi işlevini 

yüklenmiştir. Bu işlev ona salt dışarıdan empoze edilmemiş, aksine zamanla 

bulduğu ortamda kendi varoluş koşullarının sürdürülebilmesinin yegane koşulu 

haline gelmiştir. Onu çevre aydını yapan da temelde bu özelliğidir. Bu bağlamda,  

“hem fiili gündemi, hem de zihin matrisleri bizzat içinde yaşadığı toplumunkinden 
ziyade, kendisine eklemlenmek istediği ‘merkez’in sorunsallarıyla biçimlendiği için, 
çevre aydınının yapmak istediği ve yapma potansiyeli taşıdığı temel icraat, yol 

 72



göstericiliğine yürekten iman ettiği merkezin doğrularını çevreye aktarmak” 
(Satılmaz, 1991:99).  

olmuştur. 

Batı-dışı ya da azgelişmiş bir  çevre ülkesinin “küçük burjuva”sı59 olan bu 

aydın için, tek seçenek, Batı modeline uygun bir toplum yaratmak olmuştur. Burada 

aydın bir küçük burjuvadır. Zira; Oran’ın deyişiyle,  

“azgelişmiş ülkede küçük burjuva denince akla ilk gelen kavram, 
aydınlardır. Az gelişmiş ülkede sınaileşmiş yapı olmadığı için aydınlar 
sanayi toplumunun değil, bu toplumun eğitiminin yarattığı bir kesimdir. Kişi 
bu eğitimi ya ülke dışından ya da ülke içindeki Batı eğitimi veren okullardan 
alır. Böylece, Kautsky’nin tanımıyla, ‘modernleşme kendi ülkesine 
ulaşmadan modernleşmenin ürünü’, yani aydın olur... 
...Öte yandan, küçük burjuva aydını bir anlamda sınıflar-üstüdür. Çünkü kendisi bir 
sınıf değildir; azgelişmiş ülkesinde hiçbir sınıfın ...yeterince güçlü olmamasından 
doğan bir ‘iktidar boşluğu’ndan yararlanarak, kendisine bir sınıf gücü sağlayan 
başatlığını sürdürebilmektedir. Aydınlara kendilerini devletle özdeş saydıran bu 
başat durumun sürebilmesi, hiçbir sınıfın fazla güçlenmemesine bağlıdır. Bu nitelik 
de yardım edince, aydının akılcı ve düzeltimci yapısı, onun ....toprak ağası, eşraf, 
ticaret adamı gibi egemen güçlerle çatışması sonucunu doğurur. Yani aydınlar hem 
burjuvazinin tarihsel misyonunu yüklenmiştir, hem de bu uğurda gelenekçi nitelikleri 
ağır basan ‘burjuvazi’ ile sürtüşür. Ama amacı, mülkiyete karşı olmak değildir. Bu 
insanları kafasındaki ulusal devletin ulusal burjuvazisi durumuna getirmektir. Bunun 
için kapitalizmin tüm (siyasal, toplumsal, ekonomik, kültürel) kurumlarıyla 
yerleşmesine hizmet edecektir. Bunun ise, ‘sınıflarüstü’ nitelikle nasıl çeliştiği 
ortadadır. Bütün bu karmaşık durumlar, küçük burjuva aydınının ‘belkemiksiz’ 
olarak nitelenmesine yol açmaktadır” (Oran, 1995:387-9). 

Yine aynı paralelde Laroui de Arap-İslam toplumlarındaki entelijansiyanın 

toplumsal statüsüne ilişkin olarak şu saptamalarda bulunur:  

...“Küçük burjuvazi > farklı grupların oluşturduğu bürokrasi > aydınlar > devrimci 
aydınlar. Küçük burjuva kökenli olmak durumunda olan devrimci aydın, yaşamakta 
olduğu şartları ifade etmekle yetinen ve düşüncede bile onu aşmaya kalkışmayan o 
adanmamış, bağlantısız entellektüel elitin küçük bir azınlığını oluşturur. Şimdi, bu 
devrimci aydına bir rol düşmektedir; başkalarının pratiği tarafından tarihsel açıdan 
belirlenen bu rol, aşkın bir görev veya bir kader değil, bir ihtimaldir... Bu rol, Arap 
düşünce ve toplumunun modernleşmesi için genel bir program hazırlamaktan 
ibarettir” (Laroui, 1993a:191). 

Böyle bir toplumsal zeminin varlığı, aydınların bilgi ve becerilerini 

gerektirecek, onları devlet aygıtının yöneticiliğine taşıyacak ve yeni toplumun 

seçkinleri haline getirecektir. Böylelikle onlar, toplumun tüm süreçlerini etkileyen 
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“etkin aktör” ya da “fail özne” konumuna yükselecekler, bir sınıf olmadıkları halde 

bir sınıf gücüne sahip olacaklardır (Oran, 1995:288). Onların kendi toplumsal 

amaçları açısından, siyasal alan, toplumsal alana göreli olarak daha kestirme bir 

çözüm sunmakta, sonuca daha kolay bir yoldan ulaşmanın aracı olarak 

görünmektedir. Toplumsal yaşam, aynı zamanda kendilerini de gereksinecek bir 

biçimde yukarıdan bir projelendirmeyle şekillendirilmelidir. Sosyal olanı öncelemek 

ise, bitip tükenmez bir enerjiyi, sabrı ve uzun vadeli perspektifleri gerektirdiği için 

göz ardı edilmelidir. Çünkü aydının acelesi vardır. Buna karşın, Türköne’nin 

deyişiyle, “siyasal alana girmek, siyasal tavırlar edinmek, hatta bir siyasal grubun 

yanında yer almak, dönüşümü, gelenek ve modernlik arasındaki uçurumun 

kapanmasını çabuklaştıracaktır” (Türköne, 1995b:37). 

Tarihsel açıdan, üçüncü dünyada, özellikle de sömürgeleşme deneyimini 

yaşamış ve bağımsızlaşmaya açlık duyan bir tarihsel-toplumsal ontoloji içerisinde, 

aydının misyonu ve realitesi gerçekten de farklı bir biçimde şekillenmek 

durumundadır. Batı’daki entellektüel muadillerinden farklı bir biçimde, birçok 

azgelişmiş diye nitelenen toplumdaki ilk aydınlar aynı zamanda bürokratlar 

olmuşlardır (Belge, 1989:104). Ya da, en azından “geri kalmış”, “azgelişmiş” ya da 

“gelişmekte olan”60 olarak nitelendirilen toplumlarda, “bürokratik seçkinler” ile 

“aydın seçkinler” arasında bariz bir ayrım bulunmamaktadır ki, hızlı bir dönüşüm 

içerisindeki toplumsal yapıda geleneksel seçkinlerin yerini alan bu seçkinler bir 

motor görevi üstlenmişlerdir (Kışlalı, 1996:304).  “Modern topluma doğru 

değişmek”, Batılı olmayan toplumlarda, kendiliğinden bir süreç değildir. Bundan 

dolayı da, ya yabancı bir aristokratik seçkinler zümresinin, ya Batılı modern 

kültürün düşünsel araçlarıyla donanmış yerli bir aydınlar grubunun ya da her 

ikisinin birlikte oluşturacağı bir gücün yol göstericiliğine gerek vardır (Köker, 

1993:51). 

Bu sonucun oluşmasında, söz konusu toplumların oldukça yetersiz ve 

yüzeysel olanakları yanında, modernleşme ve ulus-devlet temelli bir bürokratik 

                                          

60 Belirli bir dönem revaçta olan bu kavramlaştırmalar tarihsel olarak görelidir. Bu çerçevede “aydın”a ilişkin bakış 
biçimleri de geçerli dönemin gözde kavramlaştırma biçimlerinin izlerini üzerinde taşır. Bu bağlamda, -dönemin benzer 
kuramlaştırma ve kavramlaştırma anlayışlarına paralel bir biçimde- Türkiye’de 70’li yıllarda gelişmeci bir perspektiften 
“aydın”a bakışı cisimleştiren bir çalışma olarak bkz. (Alkan, 1977). 
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kadro ihtiyacı asıl etkenler olmuştur. Burada bir parantez açmak gerekirse, 

Belge’nin de ifade ettiği gibi,  

“Osmanlı devleti ve onu izleyen Türkiye Cumhuriyeti de  bu bakımdan istisna 
olarak görülemez. Tersine, “devletin geleneksel güçlülüğü, ‘entellektüel’ 
etkinliğin de neredeyse tekel denecek biçimde bürokrat kadrolar arasında 
yerleşmesini kolaylaştırmıştır”... 

...“bu yapıda, bu gelenekte, iktidar kutsaldır ve rakipsiz olmalıdır. İktidar 
kurumunun çeşitli düzeylerinde yer alan somut bireyler, toplumdaki her türlü 
bağlarından sıyrılıp yalnız devlete kul olmayı kabul ettikleri zaman, devletin 
onlara ihsan ettiği konumla kişilik kazanırlar. Bütün toplum da devleti 
sırtında taşımakla yükümlüdür. Devlet, ‘baba’dır, gereğinde ‘sever’, 
gereğinde ‘kızar ve cezalandırır’ vb. Yurttaş yoktur, ‘tebaa’ vardır; ‘hak’ 
yoktur, ‘ödev’ vardır. Devletin ideolojisi kulsaldır ve dolayısıyla tartışmanın 
üstündedir. Bu devlet, herhangi bir eleştiri, herhangi bir sorgulamaya 
gelemez. Kendi denenmiş kadrolarının dışında kimseye bir şey danışmaz, 
onun için zaten ‘sır’ları vardır. Kararlarını verirken kapılarını kapatır; ancak 
bazı ‘kapı kulları’ o sırada ‘kapı’nın öbür yanında yer alabilir. Kararlarını 
halka açıklama biçimi de ‘ferman’dır, ‘emir’dir. Bunlar tartışılmak için değil, 
yerine getirmek için tebliğ edilir...  

...Devlet, toplumda yaşamakta olan insanların zihinlerinde olanla yakından 
ilgilidir. Zihinlerde devletin ideolojisinin dışında bir düşünce 
bulunmamalıdır. Bunu devlet sıkı sıkı izler, denetler. Toplumda “tek ses, tek 
nefes” olmalı, devletin kararlaştırıp emrettiği ulvi amaçlar “birlik ve 
beraberlik” içinde yerine getirilmelidir” (Belge, 1989:104, 111). 

Batı-dışı toplumda aydın, merkezi olarak ‘batılılaşma’ya ya da 

‘modernleşme’ye duyulan açlıkla yoğrulmuş, kendisini aydın misyonunun sahibi 

haline getiren ve şekillendiren temel motif bu olmuştur. Kendi koşulları içerisinde, 

“öteki” olanın bir parçası olan bu aydın, süreç içerisinde ‘ulusal birliği sağlamak’ ve 

‘ulus-devlet’ temelli bir siyasal-toplumsal örgütlemeyi oluşturmak’ misyonunu 

üstlenmiştir. Ancak, Zubaida’nın da belirttiği gibi,  özellikle Ortadoğu İslam 

toplumları açısından, ulus kavramı ve onu mümkün kılan süreçler, evrensel olarak 

varsayılan ulusal birimin tümüne nüfuz etmemektedir. Bu toplumlarda ulus kavramı 

ve bu temeldeki pratiklere katılım farklılaşmıştır. Siyasal alanı belirleyen kentli 

entelijansiyadır. Siyasal alan ve onun ulus kavramları, kırsal veya kentli halk 

katmanlarının dışlanmasına yol açacak şekilde büyük oranda entelijansiya ile 

sınırlıdır (Zubaida, 1994:224-6). 

Aydın, sınırları kapalı ulusal bir birim yaratmakla, aynı zamanda kendisi için 

de mükemmel bir tekel hazırlamıştır. Bunun hemen ardından başlatılacak olan 

“endüstrileşme” ve “ekonomik kalkınma” hamleleri de onun doğal ortamını ve 
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toplumdaki başat konumunu iyice sağlamlaştıracaktır. “Ulusçuluk” akımı, bu 

süreçte, özellikle geri kalmışlık olarak nitelendirilen toplumsal aşamada bulunan 

ülkelerin aydınları açısından doğal bir eğilim olmuştur. Ancak aydın bu süreç 

boyunca birtakım temel sorunlarla da karşı karşıyadır. İlkin, Batı’ya karşı nasıl bir 

tavır  takınılması gerektiği (Batı’dan neyin alınıp alınmaması gerektiği) noktasında 

bir belirsizlik yaşamaktadır. İkinci olarak, kendi tarihsel geçmişine sığınma 

(arkaizm) ya da bu geçmişten tevarüs edilmesi gerekenlerin bilinciyle hareket etme 

ile gelecekteki ideal toplumu yaratma (fütürizm) tercihleri arasında gidip gelen bir 

bocalama içerisindedir. Üçüncü olarak da, üzerinde ve dışında yer aldığına inandığı 

ve cehaletle nitelendirdiği kendi toplum kitlesiyle/halkıyla ilişkisine ne yönde ve 

türde bir düzen vereceği konusunda belirsizlik içerisindedir (Oran, 1997:116). Bu 

bağlamda, Batılılaşma yolundaki aydının kaçınılmaz kaderi,  

“‘toplumundan kopmak, tarihiyle bütün köklerini koparmak ve halkına 
yabancılaşmak’ olmuştur. Bundan sonrasında ise sürgün bir hayat yaşamaktır. O, 
kendi halkını ve ülkesini lanetleyecek, halkı ve ülkesi de kendisinden köşe-bucak 
kaçacaktır. Bu aydının sonunda baskı yöntemlerine başvurmak zorunda kalması, 
halkına karşı düşmanca boy atan düşüncesini, egemen duruma getirebilme çaresi 
olarak, diktacılarla ittifaklar kurması, bunun da yetmediği zamanlarda avına 
düşürdüğü halk çocuklarını silahlandırıp  şiddete ve teröre başvurması, sonunda 
gelip dayanacağı son duraktır. Üçüncü Dünya ülkeleri şu geçen yakın tarihi 
boyunca bu acıları yaşamıştır. Batılılaşmış aydın, başından bu yana özgürlük ve 
demokrasiyi savunur; ama özgürlükten ve demokrasiden anladığı şey, halkına ve 
tarihine karşı saldırılar düzenlerken karşılaştığı engellerin ortadan kalkması, halk 
güçlerinin saf dışı bırakılmasıdır. Aydın, elit bir grup olup Batılı sömürgecilerle 
halkına ve ülkesinin çıkarlarına karşı işbirliklerine girdiği günden beri, daha da 
acımasızlaşmış, daha da katılaşmıştır” (Bulaç, 1986:93). 

Batılı olmayan toplumlarda ve son iki yüzyıldır özellikle İslam toplumlarında 

aydın, köklü hiçbir kültürel, felsefi ve bilimsel yaratıcılık gösteremediği halde kültür 

değişiminin öncülüğünü üstlenmiştir. Batılı entellektüel, yüksek bir kültür yaratmak, 

ulusal ve uluslararası modeller kurmak, kendi entellektüel duruşu çerçevesinde 

toplumsal gelişmeler üzerinde etkide bulunmak ve kendi sözünü kamusal alana 

taşımak gibi roller oynarken; Batı-dışı toplumlarda aydın, politik alanda eylemi ve 

devleti öncelemiş (ulus-devleti kurmak, kurumsallaştırmak ve kollamak; topluma 

devlet katından müdahale etmek), “değişmesi gerekeni daha popüler ve yaygın hale 

getirmeyi, kendine ve toplumuna ait olmayan yeni bir zevkin ve üslubun öncülüğünü 

sürdürmeyi, halkın politik ve sosyal seçimlerini etkilemeyi tercih etmiştir” (Bulaç, 

1986:126-7). Hocaoğlu’nun deyişiyle,  
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“değişim sürecinin son derece yavaş işlediği, adeta durağan olan Batılı olmayan 
toplumlarda insan iradesinin aktif-volanterist müdahalesi gereklidir. İnsan, eylemi, 
önceden zihinden tasarlanmış olduğundan, bu müdahaleyi ancak ‘modern devlet’in 
niteliklerini kavrayabilmiş olan toplum kesimleri, ve özellikle entelijansiya 
yapacaktır” (Hocaoğlu, 1995:202). 
Bu durum aydını, genelde Üçüncü Dünyada Batı hesabına iş gören basit bir 

aracı ve aktarıcı kılmıştır. Berkes, Batı-dışı aydını bu açıdan şöyle resmeder:  

“Okumuşlar, Batı ülkelerinde, onların çeşitli sorunları ile ilgili olur olmaz 
fikirlerin, görüşlerin, akımların bilinçsiz kör taklitçisi olurlar. Kimi kez yazarlar, 
profesörler yabancı çıkarların savunuculuğunu yaparlar; bunun için yüksek ulufeler 
bile alırlar. İçlerinde bunu, karşılıksız, çıkarsız olarak da yapanlar az değildir” 
(Berkes, 1975:289). 

Aydın, kendi toplumsal ve kültürel dinamiklerinin farkında olarak ve bunlardan 

hareketle kendi misyonunu belirlememiş, aksine Batı modernizminin öncüsü 

olmuştur. Yine Batı’da “sekülerleşme”, kendi tarihsel ve toplumsal dinamikleri olan 

bir süreç olarak gündeme gelirken; özellikle müslüman dünyanın daha az gelişmiş 

yapılarında bu tez, daha çok “normatif bir model” olarak algılanmış ve bu yönüyle ön 

plana çıkmıştır. Söz konusu tarihsel süreçte,  

...“modernleşme ve sekülerleşme arasındaki bağlantıyı teslim eden kimi müslüman 
ülkelerdeki yönetici seçkinler, sekülerleşmeyi modernleşme projelerinin temel taşı 
olarak belirlemeye başlamışlardır” (Kadıoğlu, 1999:76). 

Batı-dışı aydının “milliyetçilik” ve “ulus-devlet” olgularıyla bağlantısı da 

Batılı entellektüelden farklı bir görünüme sahiptir. Bu bağlamda, Aydın’ın da 

belirttiği gibi, genel çizgileri itibariyle dünyada iki esas ‘ulus-devlet’ ve 

‘milliyetçilik’ biçiminin görüldüğü söylenebilir:  

“Bunlardan ilki, Batı’daki biçimi, yani özellikle kapitalist formasyonların 
biçimlenişiyle de paralel olarak, feodal yapıların evrilmesiyle ortaya çıkan  ‘ulus-
devlet’in oluşturduğu ve bu formasyon içinde hareket ettirici bir ‘izm’ olarak 
entellektüellerin milliyetçilik ideolojisinin asli bir rol üstlendikleri bir yapıdır. 
İkincisi ise, dünya iktisadi sisteminin ‘çevre’ birimleri halinde Batı metropolüyle 
‘eklemleşme’ sürecine giren Doğu ülkelerinin ve bu ülkelerdeki aydın zihniyetinin, 
‘Batı’ya yetişme’ kaygısı içinde modernleşmeci ideolojilerinin merkezine 
milliyetçiliği yerleştirmeleri, ‘yukarıdan aşağıya’ izlenen bir programla ulus-
devletin ideolojik yapısını oluşturmaya çalışmalarıdır” (Aydın, 1993:179).  

Bu yapı, Batı’dan farklı olarak kitlelerden ve kamusal alandan yoksundur. Bu yapıda 

aydınlar,  

“kitlelerin yokluğunda, yönetici geleneğine eklemlenerek iş görmekte; yönetici 
gelenek ise, havass ve avam ayırımına dayanmakta ve elitlerin halktan 
farklılıklarının altını çizmektedir. Kaldı ki, araya demokrasi talebi ve kitlelerin 
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eğilimleri girse bile, bu elitist gelenek, iddiasından hiçbir şey kaybetmeden kendini 
yeniden üretmektedir” (Türköne, 1995a:298). 

Bu anlamda, Göle’nin terimleriyle, ‘tarihselliği zayıf’ bu toplumlarda 

özellikle “pozitivizm”in işlevi ayrı bir önem taşımaktadır. Pozitivizm,  

“yerelliğe karşı Batı kültürel modeline evrensellik atfederek modernleşmeci-Batıcı 
bir tutuma meşruiyet sağlamakta; geleneksele, inançlara ve bağlara karşı Batı 
gelişme modeline, akılcı olduğu ve laiklikle özdeşleştiği ölçüde her yerde ve her 
zaman uygulanabilirlik niteliği kazandırmaktadır” (Göle, 1986:8).  

Diğer yandan, pozitivistlerin “düzen içinde gelişme” anlayışları, yukarıdan bir 

dönüşümün reçetesini sunmaktadır. Bu çerçevede, “aydın elitizmi”, “zayıf tarihsellik” 

deneyimini/sürecini yaşayan çoğu toplumun genel karakteristiğine damgasını 

vurmuştur. Ki, kitlelerin/halkın eksikliği ve kamusal olarak varolamayışı, 

kendiliğinden bu “aydın elitizmi”ni ortaya çıkarmıştır. Öyle ki, yaşadığı reel süreç 

içerisinde aydın, somut bir gereklilik olarak dayanacağı ve kendini burada 

meşrulaştıracağı bir kitleyi/halkı yaratmanın uğraşına girerken bile, “elitist” bir 

konumda kalmış ve onun “modernleştirici” bir misyon üstlenmesi gerekmiştir. Çünkü, 

aydına bu modernleşmeci/modernleştirici misyonu, tarihsel olarak içerisinde 

şekillendiği “devlet merkezlilik” ve “yönetici elit” geleneği sunmaktadır. Bu durumda 

ortada aşılması güç bir paradoks bulunmaktadır. Bu paradoksal durum içerisinde 

aydın, “modernliğin biçimlendirdiği fikirlerine toplumsal taban bulmak için halkı 

eğitmeli, bunun için de devlete yakın durmalı; diğer taraftan halkın sahip olduğu 

değerleri ve dili içselleştirerek kullanmalıdır”. İşte aydının sahip olduğu ve savunduğu 

fikir ya da kuramsal ele alışlar, kendine özgü bu paradoksal araçsallaştırma mantığının 

ürünüdürler. Ki, “fikirlerin salt söylem düzeyinde var olabilmelerini, hayatla düşünce 

arasındaki büyük uçurumu, düşüncenin açıklayıcı olmaktan çok gerçekleri gizlemek 

işlevini yerine getirmesini zorlayan” bu paradokstur (Türköne, 1995:297-8). Yine bu 

paradoks içerisinde aydın, yeni fikirleri topluma sunmuş; ancak bunu yapmakla, yeni 

ufuklar açan bir kişi olarak değil, geleneği yeniden üreten, geleneğe modern bir kılıf 

uyduran kişi olmuştur. 
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Nihai olarak bakıldığında, Batı-dışı aydının ontolojik ve epistemolojik 

varoluş, duruş ve praxisisini, “ötekilik”61, “tarihsel gecikmişlik” ve “zayıf tarihsellik” 

kavramlaştırmaları ölçeğinde özetlemek mümkündür.  

Laroui’ye göre, üçüncü dünya aydını ile Marx arasındaki karşılaşmada önemli 

bir rol oynayan temel düşünce, “tarihsel gecikme” düşüncesidir (Laroui, 1993a:154). 

Yine Marksizm ile Üçüncü Dünya aydını arasındaki ilişkileri belirlemiş olan 

tarihselciliktir. Ona göre, “tarihselcilik, tetikte bir bilinçle ve aktivizm ile çözülmez 

bir şekilde bağlantılıdır”. Ki, buna göre gecikme, “yakın bir döneme ait ve ikincil bir 

olgu”, “nihayet, tek bir alanla ilgili (daha çok da onunla sınırlı) bir olgu” olarak 

algılanmaktadır (Laroui, 1993a:155). Ki, bu nitelemeler tarihselci a priori’lerin 

anlamını değiştirmiştir. Buna göre,  

“tarih birdir, ama farklı derinlikleri vardır. Gecikme, genel değil, tek bir alanla, 
insanın değerini düşürmeye muktedir olmayan bir alanla ilgili olduğu için, 
iyileştirilebilir” (Laroui, 1993a:155). 

“Tarihsel gecikmişlik” deneyimi çerçevesinde, Alman deneyiminin Batı-dışı 

tarihselleşimler açısından da müthiş bir inandırıcılığı ve analojik geçerliği olduğuna 

kuşku yoktur. Özellikle Marksist ve normatif modernist tutumlar çerçevesinde 

“tarihsel gecikmişlik” bilinçaltı bir motiftir. Bu açıdan,  

...“türünün ilk örneği olan Alman tarihselciliği, görelilik (relativity) ve 
entellektüeller tarafından bu sayede sürekli sahip olunan sürekli farkındalık 
sağlamıştır. Mümkün olan her tepkiyi doğuran bu motifler, ideal bir şartlar 
kümesinde bir araya getirilmiştir. Bu çerçevede aydına hem kurban hem de kurtarıcı 
rolü veren ıstırap şiddetlenmiş; gecikme, hissedildiği ve tanımlandığı halde boyutları 
yeterince takdir edilememiş; buna karşılık, korunmakta olan değerlere aşırı değer 
verilmiş; dünyanın tarih ve tarihdışı alanlarına bölünebileceğinin kabul etmeyi 
inatla reddedilmiş; ve bir tezat olarak, evrenselliğin tohumlarını taşıyan bir tarihdışı 
alan olduğu kabul edilmiştir. Kaldı ki, Aydınlanmadan türetilen liberal sistemin 
vasıflarına (materyalizm, rasyonalist tarih ve pozitivizm) tamamen zıt olan Alman 
ideolojisinin reçetesi de budur” (Laroui, 1993a:156). 

Göle’nin, “zayıf tarihsellik”, nitelemesi ise, öncelikle toplumsal aktörlerin 

bilincinde “bugünün varolmaması” durumunu ifade eder. Bu durum, “tarihselliğin 

içsel ve yapısal olarak yaratılamaması” ve “dolayısıyla Batı’nın tarihine olan 

bağımlılığın toplumsal aktörlerin bilincine de yansıması”dır. Onun deyişiyle,  

                                          

61 Oryantalist bir anlayışın ürünü olan ve daha sonra bu kavramla kendilerini algılamaya mahkum edilenlerin de 
kabul edip işlevsel hale getirdiği bir kavram olarak  “öteki” ve “ötekilik” yukarıda daha ayrıntılı bir biçimde işlenmiştir. 
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“kendi yarattıkları tarihle kendilerini tanıyamayan, özdeşleştiremeyen aktörler 
toplumlarına yabancılaşmakta”; varolan toplumsal yapıdan ve toplumsal 
ilişkilerden kendilerini soyutlayıp, ‘gelecek’teki (sol hareketler) ya da ‘geçmiş’teki 
bir toplum (sağ hareketler) ütopyasıyla kendilerini özdeşleştirmektedirler. Bir 
odaklanma olarak ‘tarihi yakalama’ gereksinimi, toplumsal aktörleri bugünün 
varolan sosyal ve kültürel dinamiklerinden koparmaktadır (Göle, 1986:10). 

Bu çerçevede gerçekleştirilecek bir okuma ya da özetleme girişimi, onların 

neden Batı örneğindeki gibi bir “entellektüel” olarak değil de, tarihsel olarak Batı-

dışı bir “aydın” olarak cisimleştiklerini ve Batı’nın pasif bir ajanı olarak 

ötekileştiklerini gayet açık bir biçimde ortaya koymaktadır. Söz Laroui’nin 

belirmesiyle noktalanacak olursa, 

...“tarihsel gecikmişlik bilinci içerisinde hareket eden ve geri kalmış bir toplumda 
yaşayan aydının düşüncelerinde, “gündelik sosyal hayatın problemleri iki kültür 
arasındaki çelişkiler şeklini alır; ve her kültür kendini farklı düzeylerde ifade ettiği 
içindir ki, gündelik yaşamın temel olgusu, onların her birinin farklı yönleri 
arasındaki karşıtlıklardır. Yazarlarının öncelikli uğraşısı kültürel ayrıntıları tartmak 
ve karşılaştırmak olan bir yığın deneme, izlenim ve tanıklıklar gün ışığına çıkar. Bu 
ürünler her zaman parlak, her zaman dürüsttür, ama hiç inandırıcı değildir. Gerçeği 
anlamanın bu yolu kendini eylem içinde ifade ettiği zaman, sorun geri kalmış bir 
toplumu “yeniden biçimlendirme” sorunu olduğu zaman, bu yöntemin içsel hatası, 
tüm kısmi çözümlerin kaçınılmaz başarısızlığıyla doğrulanır. Nasıl modernleşileceği, 
medenileşileceği veya gelişileceği problemi uzun zaman devam edecektir” (Laroui, 
1993a:164).  

“...Arap aydınları iki mantığa göre düşünür; çoğu gelenekselci selefi mantığı 
savunur, diğerleri eklektisizme bağlıdırlar. Bu eğilimler bir araya gelerek tarihsel 
boyutu feshetmeyi başarırlar... Tarihsel olmayan (ahistorical) düşüncenin tek bir 
sonucu vardır: gerçek olanı görmede başarısızlık” (Laroui, 1993a:177-8).  
 

1.2. METOD 

Bu araştırmada, kaynak taraması yapılmış; konuya ilişkin mevcut 

literatürdeki kişilerin görüşleri veri alınarak, entellektüelin ortaya çıkış koşulları, 

toplumsal konumları ve işlevleri ya da etkileri konusunda ne tür betimleme, 

tanımlama ve çıkarsamaların yapıldığı serimlenmeye çalışılmıştır. Bunu yaparken, 

literatürdeki görüşlerden hareketle söz konusu entellektüellerin 

kavramlaştırmaları, analitik bir çizelge çerçevesinde ele alınmış; sonra da 

sistematik ve sınıflandırıcı bir yol izlenerek, literatürdeki tarif ve tanımlamalar,  

“işlevsel”, “özcü”, hem işlevsel hem de özcü”, “özgücü” ve “bütüncü” tanımlama 

biçimleri olarak indirgeyici bir ayrımlaştırmaya tabi tutulmuştur. Bunun anlamı, 

bir yönden metinleri, hem onları üreten yazarların toplumsal gerçekliğe eğilme 
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tarzlarının ve zihinsel inşalarının bir somutlanması olarak görmek hem de 

toplumu anlamanın ve çözümlemenin kaynakları olarak kullanmak iken; diğer 

yönden de literatürdeki teori ve kavramsallaştırmaların sınıflandırıcı ve sistematik 

bir yorumunu geliştirmeye yönelmek olarak ifade edilebilir. 

Kuşkusuz gelinilen noktada, sosyoloji ve tarihin birbirlerine iyice 

yakınlaştıkları görülmektedir (Çelebi, 2004:66). Zira sosyolojik açıklama zorunlu 

olarak tarihseldir. Bu anlamda tarihsel sosyoloji, sosyolojinin yalnızca özel bir 

türü değil, disiplinin özü olarak da görülebilir. Ancak araştırmada, tarihsel 

sosyolojinin eleştirel yorumcu gelenekle buluşturulduğu bir yaklaşıma 

yönelmenin ve onunla buluşmanın öneminin farkında olunmakla birlikte, tarihsel 

boyutuyla bir derinlik içerme ya da bir tarihsel sosyoloji çalışması olma 

iddiasında da bulunulmamaktadır.  

Bununla birlikte, bir kavramın anlam kazanması tarihsel bir boyut içerdiği 

için ve yine tarihsel boyut aynı zamanda dünden hareketle bugünün 

anlamlandırıldığı ve yorumlandığı retrospektif bir durumu ifade ettiği için bu 

boyutun gözden kaçırılmaması gerekir. Neuman’ın yerinde tespitiyle, 

“karşılaştırmalar yapmadan düşünmek kabul edilemez, hatta tasavvur dahi 

edilemez” (Neuman, 1994:368). Bu çerçevede tarihsel-karşılaştırmalı perspektif, 

sosyolojiye zaman boyutunu katan yöntemsel bir zenginleştirmedir. Diğer 

taraftan, geçmişi bugünün toplumsal-kültürel yapısının sorunlarına bağlamayı 

amaçlayan bir köprüdür. Kuramsal düzlemde ise, belli başlı toplumsal kurumları 

birtakım soyut, tarih-üstü varlıkların/kendiliklerin (entity) sistemik alanları 

olmaktan ziyade; toplumsal pratiklerce inşa edilen, kabul ve resmiyet kazanmış ve 

benimsenerek izlenen, uzlaşımsallaştırılmış (conventionality) olarak gören 

göreceli bir tarihsel sosyoloji perspektifinin geliştirilmesi sosyolojik bilgi üretme 

etkinliğinin temel yapı taşlarından biridir.  

İşte böyle bir çerçevede, literatür bir veri olarak alınmış, anlayıcı ve aynı 

zamanda yorumlayıcı bir okumaya tabi tutulmuştur. Bu anlamda çalışmanın 

hermeneutic (yorumsamacı) bir boyut içerdiği de söylenebilir. Hermeneutic’in 

temel kavramlarından biri olan anlama, “duyulara dışarıdan verilen göstergeler 

aracılığıyla içerdekini tanıma süreci” olarak tanımlanabilir. Hermenutic’e özgü 
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biçimiyle anlama’nın yöneldiği son amaç ‘tarihin kendisi’dir (Sezer, 1981:33-40). 

Bu bağlamda, 

“yazınsal yapıtların yorumu, bu yapıtların yaratıcılarını tarihsel kişilikler olarak 
kavrar ve giderek onları yaşadıkları tarihsel dönemin bir ‘temsilcisi’ olarak 
görür. Son aşamada ise, aydınlatılması gerekeni, ‘tarihsel-olan’ ve ‘tarihsellik’ 
olarak görür. Bu bakış açısı içerisinde, ‘dil’i yorumlanmış bir varlık kabul 
ederek, dilde tarihin özünü bulur” (Sezer, 1981:40).  

Bu anlamda araştırma, makro ve mikro sorunları çözmeye yönelen 

“politika-yönelimli” (policy-oriented) bir araştırma değil, “kavram-yönelimli” 

(concept-oriented) bir araştırmadır. “Kavram-yönelimli” olmak ise, sorunu değil 

sorunsalı dikkate almayı; sorunsalı zihinde kurgulamayı ve o sorunsalın 

boyutlarını tespite yönelmeyi ifade etmektedir.  
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2. LİTERATÜRDE  ENTELLEKTÜEL KAVRAMLAŞTIRMALARI 

 

2.1. İDEALİST YÜCE ENTELLEKTÜELLER 

“İdealist yüce entellektüeller” kavramlaştırmaları/tanımlamaları “pürist” bir 

karaktere sahiptir. Bu kavramlaştırmanın uç noktası, tarihsel-toplumsal oluşumların 

reel ve olgusal zeminini atlayarak,  idealist düzlemde saf/pür entellektüel öz-

niteliklere ve bu niteliklerden ayrıştırılamayacak bir aşkın entellektüel varoluşa 

öykünmeye yönelir. Bu nedenle, kaçınılmaz olarak “özcü”dürler; yine bunun doğal bir 

sonucu olarak, evrensel hakikati cisimleştirdiği düşünülen bir entellektüel aklı ve 

insanlığa yol gösteren “moralist” bir vurguyu özsel olarak içlerinde barındırırlar. Bu 

anlamda “idealize edilmiş” entellektüeller, Bauman’ın deyişiyle,  

“işlev ya da çıkarla bağlantılı herhangi bir kaygının kirletmediği fikirler için ve bu 
fikirlerle yaşayan; akıl ve evrensel ahlaki ilkeler adına toplumun geri kalanına 
(eğitimli-seçkin kesimin diğer kısımları da dahil) seslenme yeteneğini ve hakkını 
koruyan insanlar” (Bauman, 1996:32)  

dan oluşan seçkin ve sınırlı bir gruptur.  Winock’un deyişiyle de onlar,  

“ülkenin dünyevi menfaatleri karşısında manevi külli değerlerin emanetçiliğini 
yapmakta, başka zamanlarda da sadece kendilerinin yahut en iyi kendilerinin 
başaracaklarına inandıklarında, siyasi iktidarın suistimallerine karşı maşeri 
vicdanın temsilciliğini üstlenmektedirler” (Winock, 2002:610-1).  

Moralist ve maneviyatçı karakterdeki normatiflikleri ve değer-yüklülükleri 

dolayısıyla “yüce entellektüel(ler)” kavramlaştırmaları, “olan”ı değil, “olması 

gereken”i merkeze alırlar. Bu çerçevede, ideal bir entellektüel “stereotip(leştirme)”, 

“prototip(leştirme)” ya da “ideal(ize)-tip(leştirme)” inşa ederek, entellektüel 

olmayanı ötekileştirirler ve entellektüeli yüceltime (sublimation) uğratırlar; 

dolayısıyla, bu, onların temel olarak dikotomik karakterdeki “normatif” niteliklerini 

yansıtır. Diğer bir deyişle, bu kavramsallaştırma tarzında, entellektüel(ler)in 

idealleştirilmiş-ahlaki-hayali bir portresi ya da tipolojisi, kendisine kıyasla 

entellektüelin kim olduğunu saptayabileceğimiz bir kıstas olarak esasa alınıp; bu 

ahlaki ve normatif model kriterine göre, entellektüel olmayan kaplamı ötekileştirici 

ve aynı zamanda gerçekliği buna göre zihinsel olarak algılanabilir bir düzene sokucu 

bir açıklama ya da yorumlama çerçevesi amaçlanılır. 
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2.1.1. Julien BENDA 

-Entellektüeller: İnsanlığın Vicdanı Olan Süper Yetenekli, Ahlaki 

Donanımları Gelişkin Filozof Krallardan Oluşan Bir Avuç İnsan- 

İdealist yüce entellektüeller kavramlaştırması çerçevesinde görüşlerini 

değerlendirebileceğimiz Julien Benda, 1927 yılında yayımladığı Aydınların İhaneti 

(La Trahison des Clercs) adlı eseriyle büyük fırtınalar koparmış bir kişidir. Öyle ki 

günümüzde bile hala bu eser entellektüellere dair temel referans kaynağı olmayı 

sürdürmektedir. Winock’un ifadeleriyle, Aydınların İhaneti, “belki hararetle 

münakaşa edilmiş ve belki daha da edilecek ve fakat her düşünce akımında ve her 

toplumda, aydının rolüne dair her hikayede mecburi referans noktası olarak daima 

kendisine dönülecek bir kaynak sembol kitap” (2002:197) olma özelliğini hala 

sürdürmektedir. Benda’nın kendisi de, yaşadığı dönem Fransa’sının entellektüel ve 

politik yaşamında önde gelen ve hayatıyla da öne çıkan dorukta bir kimse olmuştur.  

Benda’nın eseri, genellikle, esas olarak gününün entellektüellerinin 

yozlaşmışlıklarına, ahlaksızlıklarına, dünyevi çıkarlara yönelmişliklerine ve hakiki 

görevlerine ihanetlerine karşı bir saldırı, radikal bir eleştiri ve sert bir uyarı olarak 

görülmüştür. Günümüzde insanların, her ikisi de dünyevi hedeflere yönelik bulunan 

“ulus” ve “sınıf”ın oluşturduğu dinlere inandıklarını/itibar ettiklerini savlayan Benda, 

bir ideal aşkını, madde üstü bir ereği öğütlemeleri ve göstermeleri gereken 

entellektüellerin (edebiyatçılar, filozoflar vs.), sadece bu görevlerini yerine 

getirmemekle kalmadıklarını, aksine iki dünyevi dini güçlendirmeye çalıştıklarını 

peygambervari bir retorikle dillendirir. Halbuki, entellektüel, “hiç bir zaman, maddi 

menfaate doğrudan kilitlenmeyen” bir okumuş, bir sanatçı ya da bir bilim adamıdır. 

Entellektüel, sanatına öylesine bir imanla bağlanmıştır ki, o, adeta mutluluğunu 

‘Benim saltanatım bu dünyada değil’ dercesine sadece manevi hazlarda bulmuş bir 

kişidir. Yine o, aklını kalabalıkları yönlendiren aile, ırk, vatan, sınıf gibi dünyevi 

ihtiraslarının üstüne çıkarmıştır; ki entellektüel, bunun sonucunda kendini ebedi 

olanın, tümel (külli) hakikatin sahibi ve temsilcisi olma konumunda ve sorumluğunda 

bulur (akt.Winock, 2002:197-8). 

Benda’nın bu tanımlaması, entellektüelleri, Said’in terimleriyle, “insanlığın 

vicdanı olan süper yetenekli, ahlaki donanımları gelişkin filozof krallardan oluşan bir 
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avuç insan” (Said, 1995:22) konumuna yükseltir. Bu bir avuç insan içerisinde 

Sokrates ve İsa’nın adı sık sık geçerken; daha yakın zamanlarda Spinoza, Voltaire ve 

Ernest Renan örnekleri verilir. Bu anlamda, gerçek entellektüeller bir tür ruhban sınıfı 

oluştururlar, ki gerçek dünyada  bunlar pek nadir bulunan yaratıklardır. Çünkü bu 

dünyaya ait olmayan ebedi hakikat ve adalet standartlarının bayraktarlığını yaparlar. 

Benda’nın bu insanlar için ruhban (clerc) gibi dini bir terim kullanmasının arkasında, 

onlara maddi avantajlar edinme, kendini geliştirme ve mümkünse dünyevi güçlerle 

yakın ilişkiler kurma gibi dertleri olan sıradan insanlarınkine karşıt bir statü ve 

davranış tarzı atfetmesi yatar (Said, 1995:22-23). Benda’nın Entellektüellerin İhaneti 

adlı eseri, entellektüellerin “ulusal sınırlardan da etnik kimliklerden de etkilenmeyen 

bir tür evrensel alanda yaşadıkları izlenimini verir” (Said, 1995:37). Onun “gerçek 

entellektüeller” nitelemesi esasında da, kısmi/tikel, dünyevi ve çıkarlara angaje olmuş 

bir tutum da entellektüellerin varoluş alanından kesin bir biçimde dıştalanır. 

 İdealize edilen gerçek entellektüellerin, “özünde pratik amaçlar gütmeyen 

faaliyetler yürüten”, “bir sanat ya da bir bilimle ya da metafizik spekülasyonla 

ilgilenmekten keyif alan”, özetle “manevi avantajlara sahip olan” kişiler olarak 

cisimleştirilmesi, insanlığın ötekileştirici iki ana kategoriye indirgenmesi anlamına 

gelir: “rahipler” (clerc) ve “laikler”. Birinciler ruhaniyi temsil ederken, ikinciler 

cismani ve dünyevi alanda yer alırlar. Ahlakileştirme ve dünyanın 

manevileştirilmesine dönük evrensel-mutlakçı akıl adına konuşan Benda için, “iki bin 

yıldır tarih sahnesinde boy gösteren filozoflar, sanatçılar, yazarlar, hem aydın 

anlamını hem de rahip anlamını taşıyan clerc62 terimiyle adlandırılır” (Meriç, 

1997:58-59). Bu entellektüellerin sekülarize edilmiş bir çerçeveye bilinçli bir biçimde 

dahil edilmeyişi ve bu düzlemden reel dünyanın eleştiriye tabi tutuluşu açısından da 

anlamlıdır.  

Entellektüelleri dünyaya ruhani bir üst-perspektifte bakmakla niteleyen Benda, 

günümüzde onları, genel olarak maddi olmayanı terk etmek ve genel değil de tekille 

                                          

62 Benda’nın Fransızca’da kullandığı “clerc” terimi, sonradan İngilizce’ye entellektüel (intellectual) olarak tercüme 
edilmiş ve yaygın bir biçimde bu terimle karşılanmıştır. Bu tercümeye bağlı kullanım kendi bağlamındaki clerc teriminin 
özgünlüğünü ve burada ima edilen anlamı sıklıkla gözden kaçırmaktadır. Halbuki rahip ile entellektüelin clerc terimiyle ortak 
izahının Benda’nın yorumlama çerçevesi içerisindeki yeri ve önemi merkezi bir önem taşımaktadır. Oysa yorumlama ya da 
kavramsallaştırma bağlamına göre, clerc ile intellectual arasında bir göbek bağının bulunduğunu söyleyenler yer aldığı gibi, bu 
ikisini birbirinden tamamen koparıp farklılaştıranlar ya da farklı ilişkilendirenler de bulunmaktadır.  
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yani ayrıntıyla uğraşmak eğilimi içerisinde görür. Onun “entellektüellerin ihaneti” 

olarak gördüğü bu olgu, “genel işlere karışmaları, önayak olmaları ve kendilerini bir 

meseleye bağlamaları”da değildir. Ancak, onun için entellektüellerin asıl ihaneti, 

 “insan zihnini ve düşüncesini dünyevi taraftarlıkların ve bir anlamda da 
politikanın emrine vermelerindedir. Halbuki, geçmişin çıkar gütmeyen aydınları 
sayesindedir ki, insanlık iki bin seneden beri kötülük yapmakta ve fakat iyiliği 
alkışlamaktadır” (akt.Winock, 2002:199).  

Çağımızın entellektüelleri, dönüşüme uğramışlar,  politizasyonlarına bağlı olarak 

siyasal tutkularının güdümüne girmişler, pazarın talepleri doğrultusunda kendi 

çıkarlarının peşine düşmüşlerdir.  

Benda’nın bu yorumu, yalnızca onun tarih ve toplum dışı ya da duruşlar-üstü 

bakış açısını dile getirmemekte, aynı zamanda, belirli bir ahlaki ve akli duruş 

temelindeki/dolayımıyla -Mannheim’ın da yerinde saptamasıyla- entellektüellerin 

politizasyonlarının eleştirisini hedeflemektedir. Aslında Benda,  

“tahakküm altına girmemiş, bağımsız düşünürün neslinin tükenmekte olduğunu 
inleyerek haykırarak, aynı zamanda, ayrıcalıklı bir öz-yönelimliliğe sahip, kendine-
yeterli entelijansiya kültünün gözden kaybolması olgusuna ve bu olumsuzluğu 
ilerletecek bir sürecin başlamasına işaret etmekte” (Mannheim, 1993:79)  

;verdiği örneklerle, entellektüellerin dünyadan tamamen elini eteğini çekip fildişi 

kulesine kapanmış, kendini son derece özel, çapraşık, hatta belki de karanlık denecek 

ölçüde esrarlı meselelere adamış düşünürler olduğu anlayışını da savunmadığını gayet 

net bir biçimde göstermektedir:  

“Gerçek entellektüeller en çok, metafizik tutkunun, çıkar gözetmeyen adalet ve hakikat 
ilkelerinin etkisiyle yozlaşmayı mahkum ettikleri, zayıfları savundukları, hatalı ya da 
baskıcı otoriteye meydan okudukları zaman kendileri olurlar” (akt.Said, 1995:23-24).  

Ona göre, entellektüel siyasetle uğraşmamalı, kendi entellektüel varoluşunu 

politizasyona asimile ettirmemeli; kalabalıktan uzak durmalıdır. Hatta, “eğer 

entellektüel kalabalık tarafından alkışlanıyorsa ihanet içindedir”. Ki, bu anlamda 

“yığınların mahkum ettiği entellektüel, gerçek entellektüeldir” (akt.Meriç, 1997:58).  

Nihai olarak bakıldığında, dile getirilen bu görüşleri ve yorum bağlamı 

içerisinde Benda, tam da idealist yüce entellektüeller kavramlaştırmasının bir 

temsilcisi ve orijinal örneğidir. 
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2.1.2. George KONRAD 

-Yüce Entellektüeller ve Entellektüel Aristokrasi- 

George Konrad’ın Antipolitics adlı eseri, temel yaklaşımı ve odaklanışı 

itibariyle entellektüel merkezli bir çalışmadır. Konrad’ın çalışması, “idealist yüce 

entellektüel” kavramlaştırması açısından tipik bir örnek oluşturmaktadır. Bir diğer 

deyişle, onun entellektüelleri, idealleştirilmiş “yüce entellektüeller”in ima ettiği 

yorumlama bağlamına otururken; düşünümsellikleri temelinde “ruhun gücü”nü 

yaratan ve temsil eden evrensel karakterdeki bir “kültür cemaati”63nin üyeleri olarak 

tanımlanırlar. Bu entellektüel(ler) tarifinin unsurları, idealize edilmiş bir boyutta 

zihinsel süreçteki düşünümselliğin, yaratıcılığın ve bunun yaşam pratiğindeki 

cisimleşmesinin zemini üzerine yerleşir. Ona göre, bir beyinin entellektüel niteliğini 

kazanabilmesi için, “kendini özgürleştirme”nin gereklerini yerine getirmesi gerekir. 

Bunun için de, öncelikle dinsel-militer karakteristikteki tekçi üniformdan kopmak 

(take off) zorunlu bir  koşuldur (Konrad, 1984:218). Onun ifadeleriyle, 

...“bir entellektüel olarak yazar, bir belediye başkanı ya da Nietzscheyen bir sarışın 
hayvan ya da profesyonel bir devrimci değildir; o, bazı politik liderlere kiralanmak 
için hazır bir uzman reklamcı ya da devlet için bir Büyük Engizisyoncu değildir. 
Bağımsız düşünce, bürokrasiye, burjuvaziye ya da proleteryaya hizmet etmez; o 
kendine hizmet eder, yani bağımsız düşünme amacına hizmet eder. Entellektüel ve 
düşünümselliği kendisinden asice özgürleşir ve kendisine yabancı kalan sosyal 
yükümlülüğü ve mecburiyeti üzerine almayı reddeder” (Konrad, 1984:218). 

 Konrad’da, entellektüel, özgür düşünümselliği temelindeki yaratıcı 

etkinliğiyle tanımlanarak, politik alanla ilişkisi “anti-politik” bir yere konulurken; 

entellektüelin bir entellektüel olarak varoluşu, doğrudan özgür-yaratıcı 

düşünümsellik ve politik alana karşı özerklikle bağlantılı olarak resmedilir. Bir 

entellektüel, ancak ve ancak “devletin veya halkın hatırı için kendini sansürlemeyi 

reddederse ruhsal otoriteye sahiptir”tir; ki, başarılı ve güçlü bir entellektüel, ancak 

bu durumda “her görünümüyle gerçek anlamda kendi yüzünü gösteren birisi” 

(Konrad, 1984:223) olarak entellektüel performansını sergileyebilir. Bu tutum, 

entellektüellerin, gerçek bir entellektüel olarak varoluş kazanması açısından gerekli 

ve zorunlu bir koşul olarak nitelendirilir. 

                                          

63 Entellektüel cemaate gönderme bağlamında Konrad’ın görüşleri, “hayali cemaat olarak entellektüeller” başlığı 
altında da yeniden ele alınmıştır. 
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Konrad’ın öne çıkardığı ideal profil içerisinde entellektüel özerklik (otonomi), 

ille de basitleştirilmiş sloganların bayrağı altında yönetime karşı genel bir başkaldırıyı 

gerektirmez. Buna karşın, entellektüelin politik alanı etkilemesinin en yetkin ve etkili 

yolu, onun “bir toplumun alışılmış düşünme kalıplarını”, “zımni anlaşmalarını/ 

sözleşmelerini/uzlaşımlarını” sorgulayıp dönüştürerek, “farklı düşünme biçimlerinin 

örnek-adım (pace-setter)’larını atmak” (Konrad, 1984:224)’tan geçer. Konrad, bu 

nitelikleriyle idealleştirilmiş bir entelijansiya kavramsallaştırmasına bağlı olarak, reel 

düzlemde bir kesim entelijansiyayı, eleştirel bir biçimde kendilerinde barındırdıkları 

“kötü-bilinçlilik” ve “artniyetlilikten” sorumlu tutarak, bu gruba dahil olanları “kendi 

entellektini itibarsızlığa taşımış” kimseler olarak görür. Bunun arkasında yer alan 

motivasyon ise, “aslında içgüdülere dayalı inanç” ve “maddi çıkarın” öncelenmesidir. 

Bunlar, “kul ve memur olan bağımlı entellektüelin sahte-ahlaki maskesi”dir (Konrad, 

1984:219). 

Konrad açısından, özgür ve yaratıcı düşünümsellikleri esasında tanımlanan 

entellektüellerin, eylemle ilişkilerinin yorumlaması merkezi bir önem arzeder. 

Entellektüellerin herhangi bir siyasal harekete ya da iktidara bağlanmalarının ya da 

katılmalarının, onların entellektüel olma niteliklerini kısıtlama ya da çarpıtma 

anlamında yol açabileceği sonuçlara değinen Konrad’a göre, “düşünme ustaları fiil’e 

dair snobik (züppece) bir korku ve kuşku duyarlar, ki, son analizde Fiil onlar için 

genel olarak çoğunlukla şiddet eylemini ifade eder: savaş, devrim, bir ulusun ya da 

sınıfın zora dayanan yayılmasıdır”. Diğer bir ifadeyle, “entellektüeller için belli bir 

anlamda Eylem, öldürmekle hemen hemen aynı şeydir, ya da öldürmeye lisans 

vermektir” (Konrad, 1984:218-9). Konrad ideal anlamda olumladığı entellektüelin 

doktrinlere ve ideolojilere karşı tutumunu ise şu çarpıcı ifadelerle dillendirir:  

“Parti sekreteryası Marx’ı kızdıracak ya da uykuya daldıracak olan saçmalıklardan 
sözettiklerinde, yani onun entellektüel ürünlerini bir doktrine dönüştürdüklerinde, 
onun resmini arkalarındaki duvara assalar bile, Karl Marx Parti sekreteryasının 
arkasında ve orada değildir. Marx, bizim yanımızda buradadır... Entellektüel 
aristokratlar, her çağdaş kurumun ve her otorite formunun karşı karşıya olduğu 
bölünmez bir dünya kültürüne dair kendi kendilerine söz vermişlerdir. Onlar, katıksız 
imgelemlerinin bütün uzanımlarıyla, bir devlet başkanına ya da Parti sekreterine 
değil, Montaigne’e ve Spinoza’ya, Goethe’ye ve Tolstoy’a sadık ve vefalıdırlar” 
(Konrad, 1984:225). 

“Entellektüel aristokrasi”, daha zeki ve sorumlu stratejiler yolunda 

olduklarından, devlet yönetimini bir kenara itmeye razıdırlar, dahası bundan 
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hoşnutturlar. Entellektüel aristokrasinin üyeleri, bunu, devletten bağımsız ve öz-

yönetimli entellektüel cemaatin bir parçası olarak yaparlar:  

“Entellektüellerin peşinde olduğu şey, en önemli yazarların, düşünürlerin, bilginlerin 
ve sanatçıların binlerce yıldır egzersiz etmiş oldukları ‘ruhsal otorite’dir...  

...yaratıcı entellektüeller patron veya amir olmak istemezler; onlar, imgelemiş 
oldukları şeyi onarabilmekte, icat edebilmekte ve yaratabilmekte muktedir olmak 
isterler. Yaratıcı entellektüel, en karmaşık aktivite türlerini üzerine alan biri olarak 
üst-kalite-emekçi (superworker)’dir. O, piyasanın talepleri doğrultusunda 
yeteneklerini müşterilerinin üzerinde değil, kendi koşullarında sunabildiğinde 
tamamen haklıdır” (Konrad, 1984:225, 234).  

Bu çıkarsamalarının sonucunda Konrad, entellektüellerin temsil ettiği “ruhun gücü” 

ile ona karşı özerkleşmek durumunda oldukları “devletin gücü” arasında bir 

uzlaşmazlık ve mücadele görür:  

“Onlarınki, ölümüne ciddi bir mücadeledir: hangisi içeriden diğerini teslim alacak? 
Bu, burada yalnızca radikal olarak iki farklı iktidarın (power) işbaşında olduğu; 
açıkça ve sürekli bir biçimde tarafların bu mücadelenin farkında bulunduğu; ancak 
bir kan damlasını veya hiçbir büyük ayaklanmayı gerektirmeyen bir mücadeledir” 
(Konrad, 1984:219). 

Bu mücadele içerisinde, “ruhun gücü”nü temsil eden “entellektüel 

aristokrasi”nin nasıl bir konuma sahip olduğu sorusu, siyasal iktidar yönelimli bir 

imayı içermez. Aksine Konrad, entellektüelleri, siyasal iktidarla ilişkileri bakımından 

tamamen izole olmuş bir konuma yerleştirir. İktidara ya da iktidarla işbirliğine talip 

olan entellektüeller ise, Konrad açısından, entellektüel sahicilikten uzak bir konumda 

ve “entellektüel aristokrasi”nin kendine dahil etmediği sorunlu bir küme olarak 

görülür:  

“Entellektüel aristokrasi, üyeleri yönetim liderleri olmak istemedikleri için 
yönetimleri devirmek arzusu duymaz. Onlar, yapmaktan hoşlandıkları şeyi 
yaptıkları ve yapmaya devam edecekleri için kesinlikle doğal olarak 
aristokratiktirler. Politik, ekonomik, askeri ve kültürel bürokrasilerin, 
entellektüeller onları hiç kıskanmadıkları için entellektüel aristokratlardan 
korkmalarına ve endişe duymalarına gerek yoktur. Merkezi-yönetimin akıl 
öğreticiliği veya yetkili yöneticilik görevleri ve memuriyetleri için rekabet etmeyi 
tercih eden bazı entellektüeller, zaten entellektüel aristokrasinin şüpheli üyeleridir” 
(Konrad, 1984:224). 

Konrad, entellektüelin ulusal kültüre karşı duyarlılık sorumluluğunun da 

çerçevesini çizmeye çalışır. Ona göre,  

“doğal olarak belli bir çevre içinde kökleri bulunan ulusal kültür, devlet denetimi 
altına girdiğinde ve devlet kontrolüne karşı yumuşak başlı hale geldiğinde apayrı bir 
ulus-devlet kültürüne dönüşür. Sonuçta, ulus-devlet kültürü ulusal kültürden daha 
ifade edici bir kavram haline gelir” (Konrad, 1984:214).  
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Bu nedenle, entellektüellerin duyarlı olmaları gereken ulusal kültür, ulus-devlet 

kültüründen ayrımlaştırılmalıdır. 

Konrad, bu yüce entellektüellerin sadece ulus-devlet ve iktidarlar karşısındaki 

konumunu değil, onların pazara göreli konumlarını da müzakere eder. Piyasa ve 

kapitalist pazar ilişkileri, bir yandan entellektüellerin ürünlerine değer ve dolaşım 

imkanı sağlarken, diğer taraftan da onların özgür üretimleri üzerinde sınırlamalar 

koyar ve onları bağımlılaştırır. Konrad entellektüellerin global pazar karşısındaki bu 

paradoksal konumlarını şöyle dile getirir: 

...“bugün herkes pazarlanabilirliğe sahip olan şeyi yapmayı denemektedir... Bu, 
uluslararası entellektüel elitin global komplosudur - gizli kılınmayı gerektirmeyen 
tarihteki ilk komplo. Bu, saldırgan budalalığın global koalisyonuna karşı bir 
komplodur. Bu, zihinlere dair, izleyenlere dair, disiplinlere dair, kamuya dair bir 
rekabettir. Bu, bir kahinler/peygamberler pazarıdır: İçinizdeki ilhamınızın/vahyinizin 
kaç tane kopyasını satabiliyorsunuz? Cezbeden idealar, yücelten ve yaratıcı idealar, 
pazarlanabilir olanın ideaları, kısmen onların neden olduğu acı içindedir... 

...(halbuki) dünün entellektüel elitleri, anlamanın ve imgelemin macerasının 
karşılığında bir şeyi satılığa çıkarmakta mahçuptular. Onlar, varoluşları için çok 
daha sağlam haklılaştırmalar, kazançları ve sosyal pozisyonları açısından çok daha 
asil garantiler istemişlerdir. Onlar için sadece entellektüellerin bilinçliliği de yeterli 
değildi. Onlar, kahramanca, soylu, militer niteliklere dair daha fazla kışkırtıcı ve 
heyecanlandırıcı bir rol için arzu duymuşlardı” (Konrad, 1984:217, 218). 

 Ancak bütün bunlara karşın, pür bir şekilde entellektüel uygulamalarıyla 

entellektüelin ruhsal otoritesi, kamunun gözünde, devletlerin, partilerin, orduların, 

endüstrilerin -kısaca örgütlenmiş her kurumun- otoritesini uygun ve doğru yerine 

indirgerken; onun yerine “Platon’un, Bible’in (Kitabı Mukaddes) ve Tao’nunkini 

yüceltir” (Konrad, 1984:225). Entellektüelin kamuya ve siyasal iktidara ilişkin rolünü 

ya da misyonunu “antipolitik” tutum olarak yüceleyen ve bu çerçevede entellektüeli 

bir “antipolitikacı” olarak gören Konrad, şu açılımı getirir:  

“Bir toplum, herhangi bir politik felsefeyi paylaştığı zaman politik olarak 
bilinçli olmaz, ancak aksine bunlar tarafından aldatılmış olmayı reddettiği zaman 
bilinçli olur. Apolitik kişi deyimi, profesyonel politikacının bir aldatmacasıdır, ki 
onun gerçek düşmanı antipolitikacıdır. Yönetim politikasını (özellikle onun askeri 
organını) sivil toplumun kontrolü altında ve ait olduğu kendi alanında tutmak 
isteyen antipolitikacıdır”64 (Konrad, 1984:227). 

Bu noktada Konrad, bir antipolitikacı olarak entellektüeli yalnızca “ruhsal 

otoritenin bir temsilcisi” olarak değil; aynı zamanda onun “ambarı ve hazinesi” olarak 

                                          

64 Burada socius’a dair olumlu bir vurgu yapılmaktadır 
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değerlendirir; ki, bu anlamda “onun şahsiyeti ve işlevi bölünemez bir karakter 

arzeder” (Konrad, 1984:227). Konrad, politikacıların ve ideolojilerin emrinde gördüğü 

ve olumsuz düzlemde kategorize ettiği entelijansiyayı ise eleştirerek, onları “ruhsal 

aristokrasi” tarafından dışlanan kimseler olarak nitelendirir. Onların misyonunun, 

entellektüel çevreyi kirletmek ve politik aldatmacaya hizmet olduğunu belirtir:  

...“politikacılar ve onların entellektüel işçileri ise entellektüel çevreyi kirletirler... 
Onların üretimi politik aldatmacaya amigoluk yapmaktır; iyi parti üyesi (bazı 
partilerin) entellektüeller, üst’ü tarafından bir kimsenin ölümü emredildiğinde, karar 
verme sorumluluğu üzerlerine bırakılan sadık ve mechul askerlerdir; eğer onlara bir 
gaddarlık yapmak için emir verilirse, onlar bunun gaddarlık veya kötülük 
olamayacağını meşrulaştıran ve bu yüzden iradi olarak gaddarlıklar işleyen zulüm ve 
baskı teknisyenleridir. Onların ürettikleri şey, ortalama kişinin aptallaştırılmasıdır. 
Gerçekten de, tam aklı başında devlete bu zavallı zihinleri taşımak zor değildir; 
yalnızca birilerinin, onlar için, mümkünse erken çocuklukta ve henüz ergin 
değillerken dikkatli bir ideolojik eğitimi başlatmasına gereksinim vardır” (Konrad, 
1984:227). 

Sonuçta, Konrad’ın entellektüel kavramlaştırması, temel motifleri açısından 

ahlakçı ve maneviyatçı “özcülük” içerisinde değerlendirebileceğimiz “idealist yüce 

entellektüeller”e dahil edilebilirken, diğer taraftan bununla bütünleştirilebilecek bir 

tarzda, -daha sonra ayrı bir başlık olarak üzerinde duracağımız- “zihin devleti” ve 

“ruhsal aristokrasi” kavramlaştırmaları odağında da, “hayali cemaat olarak 

entellektüeller”e dahil edilebilir. 

 

2.2. TÜMEL/EVRENSEL ORTAK AKLIN SÖZCÜSÜ OLARAK 

ENTELLEKTÜEL 

“Düşünen adam” metaforunu ve düşünümü çok geniş bir tarihsel yelpazede 

çok daha gerilere doğru yayabilir; tarihin çeşitli dönemlerinde, aklı temel alarak 

düşünen insanlar bulabiliriz65. Ancak modernite bağlamında, aklın ve 

düşünümselliğin kendine özgü doğası, özsel yapılanışı, formüle edilişi ve 

                                          

65 Aklın ve düşünümselliğin evrenselleştirilerek merkeze alınmasının ve modernite-dışılaştırılmasının ciddi teorik ve 
düşünsel sıkıntılar barındırdığı açıktır. Eğer İlkçağ Yunan filozoflarını entellektüel kabul edecek olursak, entellektüelin 
doğumunu ne moderniteye ne de Aydınlanma’ya bağlayabiliriz. Entellektüel, özü itibariyle aklını kullanan adam olarak 
nitelenirse ve akıl da ahistorik (tarihdışı; tarihsel-olmayan) olarak anlaşılırsa böylesi bir açıklama anlamlı hale gelir ve 
tutarlılaşır. Günümüz penceresinden, bilgi sosyolojisinin ve epistemolojik soruşturmanın gelmiş bulunduğu yeni aşamada, aklın 
otoriteryenleştirilmesi ya da totaliteryenleştirilmesi de bilimsel-akli-teorik sistemleştirmeler, tümel ideolojiler ya da 
grandtheoryler’le bağlantılı bir saplantı olarak görülmektedir.Yine aynı şekilde, bilimin “en hakiki mürşit” olarak görülmesi ve 
ona iman edilmesi de aynı tarihsel, toplumsal ve politik tahakküm dolayımıyla anlaşılmakta ve onun otoriteryenle(tiril)mesi 
böylesi bir nitelendirilmeyle ilişkilendirilmektedir. 
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karakterizasyonu kendi tarihselliğinin mührünü taşır ve onu diğer dönemlerden 

radikal bir biçimde koparır. Bu, Aydınlanma’dan başlayarak sekülarizasyona 

uğramış, mutlak anlamda aklın gücüne ve projelendiriciliğine olan inancı  merkeze 

alan bir dünya görüşüdür. Bu çerçevede Aydınlanma’nın insan aklını merkeze alan 

ve bilgi ile iktidar arasında kopmaz bir ilişki kuran damarı, sürekliliği içerisinde 

otoriter modernite projesi olarak, pedagojik bir bakış ve tasarımlamayı cisimleştirir. 

Bütünsel modernite projesinin siyasal alandaki merkezi ayağı olan modern devlet 

de, topluma pedagojik bakarak, onu oluşturan bireyleri/atomları görev ve 

sorumlulukları temelinde konumlanarak işlevselleşmiş birer “vatandaş” haline 

getirmeyi; insanları ve şeyleri belirlenmiş ve hükmedilebilir bir yönetsellik zeminine 

oturtmayı öngörür.  

Projelendirici-pedagojik bakış, aydınlanmanın evrensel ortak akıl temelli 

modern toplum tasarımının doğal bir sonucu olarak, evrensel hakikati  temsil eden 

üst-aklın seslenişinin entellektüellerde cisimleştiğini ima ya da iddia eder. 

Entellektüeller, bu pedagojik bakış temelinde meşruiyet ve varlık gerekçesi 

kazanmış olmalarıyla hem bu pedagojik bakışı inşa ederler hem de onu 

yaygınlaştırmaya, işlevselleştirmeye ve uygulamaya hizmet ederler. Bu süreçte 

entellektüeller, “işlev ya da çıkarla bağlantılı herhangi bir kaygının kirletmediği 

fikirler için ve bu fikirlerle yaşayan”; “akıl ve evrensel ahlaki ilkeler adına toplumun 

geri kalanına (eğitimli-seçkin kesimin diğer kısımları da dahil) seslenme yeteneğini 

ve hakkını koruyan insanlar” (Bauman, 1996:32) olmak gibi ayrıcalıklı bir konum 

edinirler. 

Çağının ve içinde yaşadığı toplumun durumu ve sorunları hakkında zengin bir 

bilgi birikimine sahip olan; bu birikim temelinde analiz, sorgulama, değerlendirme 

yapan, düşünce üreten; daha iyi bir toplum ve giderek daha iyi bir insanlık için 

gerektiğinde politik eylemde bulunan bir insan tipi olarak “entellektüel”, büyük 

ölçüde Aydınlanma çağının bir ürünüdür66. 17. yüzyılın “entellektüel”i zihinsel 

(intellectuel) etkinliklerden hoşlanan, her şeyden mümkün olduğu kadar haberli 

olmaya çalışan, kişiliğini ve dünyaya bakış açısını genişletmeye çabalayan bir insan 

olarak tanımlanırken; Aydınlanma, “entellektüel”e, sadece kişiliğini ve dünyaya 
                                          

66 Açıkçası, bu argüman Aydınlanmanın kamusal aklı ve public intellectuel’i yarattığına olan sayıltıya dayanır. 
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bakış açısını genişletmeye çalışan bir insan olarak bakmakla yetinmemiş, “ona daha 

iyi bir toplum, daha iyi bir insanlık için düşünce üretme ve gerektiğinde politik 

eylemde bulunma misyonunu da yüklemiştir”. Bu entellektüel, misyonunu, “teorik 

planda evrenselliği bizatihi içeren bir şey olarak ‘hakikat’i bulup ortaya çıkarmak, 

pratik planda ise daha iyi bir dünya kurmaya katkıda bulunmak olarak belirlemiştir 

ki, bu zaten Aydınlanma çağının tiniyle hemen tamamen örtüşen bir misyondur” 

(Özlem, 1995:207). Bu bakımdan, her ne kadar, “entellektüel” sözcüğü, bir 

adlandırma olarak Fransa’da 19. yüzyılın sonlarında Dreyfus Olayı’na atfen 

kullanılsa da, bu adlandırmaya konu olan kimseleri ya da bunların prototiplerini, 

kavramın doğrudan imaları doğrultusunda Aydınlanma’da bulmaktayız. Bu açıdan 

entellektüeller, iktidar karşısında göreli olarak mesafelenmiş ve otonom bir kategori 

oluştururlar. Bağımsız bir biçimde iktidara karşı evrensel akla uygun bir programı 

ve projelendirmeyi öğütlerken, iktidarın hakimiyetini tesis etmeye ve dönüştürmeye 

çalıştığı halka da seslenirler. Halkın gözünde meşru bir iktidar algılamasının 

oluşturulması, bunun içselleştirilmesi ve halkın eğitilmiş yurttaşlar haline getirilmesi 

işlevini görürler. Burada entellektüellerin toplum/halk ve iktidar karşısında ikili bir 

rol üstlendikleri görülür. Bu durum onların tarihsel zemine göreli olarak 

bağımsızlıklarını güçlendirir ve onları aşkın bir otorite ve yol gösterici konumuna 

yükseltir.  

İşte, evrensel ortak aklın ve hakikatin sözcüsü/temsilcisi olarak entellektüel 

kavramlaştırmalarının tarihsel zemini ve geleneksel çizgisi bu arkaplana sahiptir. 

Entellektüelin modernite ve pozitivizm bağlamında algılanış biçimlerinin pek 

çoğuna bu ruh sinmiştir ki, isim olarak bunun listesini tutmak bile çok uzun 

olacaktır. Bunun tarih-dışı ve normatif karakterdeki en uç ve tipik örneklerinden biri 

Kant’tır.  

 

2.2.1. Immanuel KANT 

-İnsanın Kendi Aklının Kullanımından Yoksun Ergin Olmayan 

Tarihselleşimi ve Akla Dayalı Aşkın Aydınlanmış Entellektüel Varoluş- 

Yaygın bir biçimde modern düşüncenin doruğu olarak nitelenen Kant, 

görüşleri ister kabul edilsin ister eleştirilsin ya da reddedilsin, kendisiyle mutlaka 
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hesaplaşılması gereken temel bir köşe taşı olmuştur. Özellikle onun çığırındaki 

felsefecilerin, aklın özel türdeki bir tanımına ve kullanımına bağlı olarak entellektüeli 

kavramlaştırmaları bağlamında, Kant’a ilişkin referanslar özel ve özsel bir yer işgal 

eder. Kant’a referansla inşa edilen bu entellektüel tanımlamalarında, hakim/belirgin 

bir biçimde aklın tarih-dışı ve aşkın kullanımı temele alınmaktadır.   

Kant’ın bakış açısından entellektüelin neye tekabül ettiğini betimleyebilmek 

için, öncelikle onun modern insan aklını ve aklın tarihsel olarak özel türde bir 

kullanımını merkeze alan ve onun açısından Aydınlanma’yı karakterize eden temel 

motiflerden hareket etmek yerinde olacaktır:  

“Aydınlanma, insanın kendi suçu ile düşmüş olduğu bir ergin olmama 
durumundan kurtulmasıdır. Bu ergin olmayış durumu ise, insanın kendi aklını bir 
başkasının kılavuzluğuna başvurmaksızın kullanmayışıdır. İşte bu ergin olmayışa  
insan kendi suçu ile düşmüştür; bunun nedenini de aklın kendisinde değil, fakat 
aklını başkasının kılavuzluğu ve yardımı olmaksızın kullanmak kararlılığı ve 
yürekliliğini gösteremeyen insanda aramalıdır” (Kant, 1984:212). 
Bu ifadeler, Kant’ın “aklın ergin olmayış durumu”nu, -onun kendi çizmiş 

olduğu Aydınlanma profiline tabi kılınmış haliyle- tarihsel bir olgu saptaması olarak 

belirlemeye çalıştığını gösterir gibidir. Buna karşın, Aydınlanmanın sloganı şu 

olmalıdır: “Sapere aude! ya da kendi aklını kullanma cesaretini edin” (Kant, 

1984:213). Demek ki, Aydınlanma, aklın özgür ve kendi niteliğine uygun kullanımı 

ile bir ergin olmayış halini aşmayı ifade eder. İşte tam da burada, dünyaya aklın 

aşkın penceresinden bakmayı başarabilen entellektüeli, bu aklın kullanımından doğan 

bir erginleşmenin öncüsü ve cisimleşmesi olarak görmek mümkündür. 

Aklın “özel” (private) ve “kamusal” (öffentlich) kullanımı arasında bir ayrım 

yapan Kant, bir taraftan Aydınlanma’yı, aklın “özel” ve “bireysel” karakterdeki 

kullanımıyla özdeşleştirirken; diğer taraftan, “düşüncelerin varolagelmesinin ve 

gelişebilmesinin yegane koşulu” olarak “özgürlük”ü koyar. Bu “özgürlük” 

koşulunu/imkanını sağlayabilecek olan da “kamusal bir aydınlanma”dır; ki, bu, 

ancak “evrimsel bir süreçle” elde edilebilir. Söz konusu anlamda “kamusal 

aydınlanma”, “birinin bir noktada aklını kamuya yönelik olarak kullanabilme 

özgürlüğü” anlamını taşır. Bu noktada Kant’ın, aklın kullanımının aldığı biçim ve 

nitelikler açısından tarihsel sürecin olgunlaşmasını ve toplumsal-kültürel koşulların 

elverişliliğini öngördüğü çıkarsaması yapılabilir. Yine, aklın özel (private) ve 

kamusal (öffentlich) kullanımları arasında bir ayrım yapan Kant, aynı zamanda, ilk 
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durumda aklın itaatkar olduğunu; böyle bir aklın bireyin toplumda kendisi için tayin 

edilmiş rolünü en iyi biçimde yerine getirmesine yardımcı olduğunu da dile getirir. 

Bir diğer deyişle, bu anlamda “aklın özel kullanımı”, özel kurallara uymayı ve özel 

amaçlara varmayı hedeflemekle belirlenir, dolayısıyla bu düzlemde aklın özgür bir 

biçimde kullanılması söz konusu değildir. İkinci durumda (yani aklın kamuya 

yönelik kullanımında) ise, birey kendisini tikel bir bütünün parçası görmek yerine, 

insanlığın bir parçası, özerk ve sorumlu bir üyesi olarak görmektedir; ki, ancak bu 

durumda aklın kullanılışında özgürlükten söz edilebilir (Kant, 1984:211-221). Bunun 

bir uzanımı olarak Kant’ta, kendi ahlak felsefesinin özü olan evrensel normlar 

(kategorik buyruklar) ve evrensel ahlaki akıl (ortak evrensel aklın gereği olan bir 

toplumsal normatif çerçeve) nosyonlarını buluruz. Onun evrensel akıl ve akli-ahlaki 

birey modellemesi/tasarımı bu temele oturur. Ancak, bütün bunlar onun akla ve aklın 

kategorilerine evrensellik atfeden ve aklı tarihsel alandan aşkınlaştıran 

epistemolojisinin gölgesine sığınır ve bu çerçevelendirmeye asimile ettirilir; 

dolayısıyla tamamen tarih-dışı ve toplum ötesi bir niteliğe bürünür67. Bu anlamda 

entellektüel, Koçak (2001)’ın belirttiği gibi, “Kant’ın ‘kategorik buyruk’ düşüncesini 

ciddiye alan kimsedir”; ki, o, “kişisel ya da kısmi çıkarı daha genel, daha tümel 

çıkar(lar)la denkleştirme ya da sınırlama yeteneği” yanında, “yeri geldiğinde her 

türlü çıkar düşüncesini askıya alabilme yeteneği”ne (Koçak, 2001) de sahiptir. 

Kant, tarihsele, tarih-dışı bir normatif referans çerçevesinden giderek, 

Aydınlanma’dan yoksun insanların ergin olmama durumuna bütünüyle kendi hataları 

(akıllarını kullanarak ergin duruma geçemeyişleri) nedeniyle düştükleri; bu hatanın 

kökeninde ise, insanların akıllarını başkalarının vesayeti altında kullanmalarının 

yatmakta olduğu varsayımından hareket eder. Aklın vesayet ve otorite altında 

kullanılmasının aşılması ise, aklın kurtuluşu, özgürleşmesi ve özerkleşmesi için en 

temel koşuldur. Bu anlamda insanların kendi akıllarını kullanmaya cür’et etmeleri 

Aydınlanma’nın ilk ve en temel adımını oluşturur. Gay’in yorumuyla bu, “keşfin 

riskini üstlen, sınırsız eleştiri hakkını kullan, [ama] özerkliğin yalnızlığını da kabul 

                                          

67 Dolayısıyla, Kant’taki ‘akıl’, ‘toplum-üstü/dışı’ ve ‘tarih-dışı’ akıldır. Onda zamanı/tarihi aşan bir evrensellik 
ilkesi bu aklı temellendirir. Ki, bu tüm zamanlar için bir ahlakı geçerlemeye dönüktür. 
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et!” (akt.Çiğdem, 1997:90) gibi aşkınlaşmış bir akıl tasarrufunun tasavvurunu 

canlandırır.  

Aslında bu, bütün tarihsel koşulları ve toplumsal olgu/realite bağlamlarını 

atlayarak, bunlara yargılayıcı ve ölçücü kriter olarak normatif ve aşkın bir akıl 

kavramlaştırmasının dikte edilmesi demektir. Bu anlamda Durkheimyen 

sosyolojizmin yapmayı amaçladığı şeyin bir başka alandaki karşılığını Kantçı 

felsefizmde bulmaktayız. Ancak bazı yorumlar açısından, Kant’ta entellektüel olan, 

tarih içre ama zamanı aşandır. Dolayısıyla, tarihselliği de içerecek bir biçimde “tüm 

toplum ve zamanlarda geçerli olabilen tarzda davranabilen insan” olarak tasarlanan 

bir ahlakilik olarak anlaşılabilir. Bu ahlakilik ve entellektüel yetkinlik anlayışı, sırf 

“aklın kategorilerini kullanabilen” bir insanı da zorunlu olarak imlemez/karakterize 

etmez. Ki, buna göre, zaten aklın kategorileri de her halükarda vardır ve onu 

kullanamayan ise deyim yerindeyse aptaldır. Ya da yerel/lokal, küçük düşünen adam 

zaten evrensel bir yetkinsizlik örneğidir. Dolayısıyla, zaten tarih-içi olanın aklını 

kullanması ahlakilikle zorunlu olarak bağlantılıdır ve bu evrensel ortak akla bir 

referansı gerektirir. Bu iddia güçlü Kant yorumlarında dillendirilmiştir. 

Bireyi ve onun en üst düzlemdeki ideal-aşkın bir cisimleşmesi olarak 

entellektüeli, akıl ve buna referansla ahlaki bir özne olarak düşünen Kant, 

eleştirisinin ilk ve dolaysız nesnesi olarak akıl kavramı üzerinde yoğunlaştırır. Kant 

için akıl, “a priori olarak zorunluluk ve evrensellik yasalarının dayanması gereken 

temeli” teşkil etmektedir. Buna bağlı olarak akıl, aynı zamanda “ahlaki 

yükümlülüklerin de vericisi”dir (Çiğdem, 1997:92). Bu bağlamda Kant, bireyi özerk 

bir varlık sayarak, ahlaki-özerk bireyi, ne dışsal şartların zorlamasıyla ne de dini 

akidelerin baskısıyla biçimlenmeyen; tamamen bireyin kendi özerkliğine dayanan bir 

tasarruf olarak değerlendirmektedir. Kant bireyi, söz konusu anlamda, epistemolojik, 

ahlaki ve politik bir özne olarak kurmaktadır.  

Nihai olarak bakıldığında ise, temel ve genel karakteristiği açısından 

Kant’taki akıl, tarihsel, toplumsal, ekonomik ve kültürel olarak hiçbir dolayımlılık ya 

da belirlenim ilişkisi içermeyen, aksine, kendi ilkelerini kendisi belirleyen özerk ve 

soyut bir akıl olarak nitelenir. Halbuki akıl, özellikle bilgi sosyolojisinin sağladığı 

ufuk içerisinde bakıldığında, onun kendisini somutladığı kendi tarihsel-toplumsal ve 
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kültürel dolayımı içerisinde bir ürün olarak cisimleşir; onun aşkınlaşması da realiteye 

göreli bir aşkınlaşmadır ki, bu anlamda tarihselleşime içkin bir akıl, Kantçı akıl 

tezinin tamamen dışında, hatta karşısında yer alır. Bu çerçevede 

kavramsallaştırılacak entellektüel de normatif ve özcü bir zemine oturur 

 

2.3. GENEL “KÜLTÜR ÜRETİCİLERİ” KATEGORİSİ OLARAK 

ENTELLEKTÜELLER 

Literatürdeki entellektüel tanımlama girişimlerinin önemli bir kısmı “kültür” 

merkezlidir. Gerek “işlevsel” gerek “özcü” bir temele otursun, bu kültür merkezli 

tanımlama çerçeveleri, en genel düzlemde entellektüelleri bir “kültür üreticileri” 

kategorisi olarak kavramlaştırma biçimidirler. Nitekim, Williams da, entellektüeller 

tanımının, yakından incelendiğinde, ilk olarak, oldukça genel bir “kültürel üreticiler” 

toplamından türetildiğini belirtir ki, bu, yanıltıcı bir nitelik belirlemesinin sonucudur. 

Ona göre,  

“‘entellektüeller’den oluşan belli bir kültürel oluşum tipinden, kültür üreticilerinden 
oluşan genel bir toplumsal kategoriye atlamak, yanıltıcı bir genişletme eğiliminin 
ürünüdür ve hatalı sonuçlar doğurur. Halbuki, tarihsel olarak entellektüeller, özgül 
ve tipik bir kategoridir... Bir toplumsal düzen ve onun ana sınıflarıyla önemli, ama 
muğlak ilişkileri olan belirli türdeki yazar, filozof ve toplumsal düşünürleri bir 
eksende toplayan ‘entellektüeller’ kategorisi, gerçekte, kültür üreticilerinin 
toplumsal örgütlenmesinin yegane temsilcisi olarak alınamayacak denli son derece 
özgül bir tarihsel oluşumdur” (Williams, 1993:235).  

Bu bağlamda, örneğin, Lipset’in “entellektüel” tanımı, tipik bir biçimde 

“kültür merkezli” olarak görülebilir. Diğer bir deyişle, onun kavramlaştırması, 

entellektüelleri genel “kültür üreticileri” kategorisi olarak görenlerin çizgisinde yer 

alır. Lipset, “kültür’ü, yani sanat, bilim ve din dahil olmak üzere insanın sembolik 

dünyasını yaratan, yayan ve uygulayan herkesi entellektüel addeder” (Lipset, 

1986:304). Ki, ona göre, bu grubun içerisinde de iki ana kısım vardır:  

“‘Kültürün özü’ ya da ‘yaratıcıları’ -bilginler, sanatçılar, yazarlar ve bazı 
gazeteciler- ve ‘kültürü yayanlar’ -çeşitli sanatların uygulayıcıları, çoğu 
öğretmenler ve çoğu muhabirler-.... ‘kültürü uygulayanlar’ ise bir yan grup 
oluştururlar -hekim ve hukukçu gibi serbest meslek sahipleri-...” (Lipset, 1986:304-
5). 

 Lipset’in kavramlaştırması, Weber’in, entellektüelleri, “bir ‘kültür 

cemaati’nin liderliği’ni biçimlendiren ve bir ulusal değer sistemini üretmeyi 
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‘önceden kararlaştıran’ bir toplumsal grup” olarak nitelemesiyle önemli ölçüde 

örtüşür. 

2.3.1. Max WEBER 

-Entellektüeller: Bir Kültür Cemaatinin Biçimlendiricileri ve Ulusal 

Değerler Sisteminin Üreticileri- 

Weber, entellektüelleri, “bir  ‘kültür cemaati’nin liderliği’ni üstlenen ve 

ulusal değer sistemini üretmeyi ‘önceden kararlaştıran’ grup” olarak tanımlar 

(akt.Lipset ve Basu, 1975:439). Bu tanımlamadan hareketle kestirme bir yol 

izlenecek olursa, onun, entellektüelleri modernite öncesine uzanan bir tarihselliği 

içerecek ölçüde geniş bir toplumsal kategori olarak kavradığı sonucu çıkarılabilir. 

Ancak bu kestirme çıkarım çok kaba ve onu derinlemesine anlamaktan uzaktır. Zira, 

Weber’in “dünyanın büyü bozumu” eğretilemesi ve “rasyonalizasyon” kuramı 

temele alınacak olursa, onun açısından modernitenin entellektüellerinin tarihsel bir 

kopuş sürecinin ana eksenine oturduğu da gün ışığına çıkar. Bu anlamda 

modernitenin entellektüelleri özgül bir tarihsel-toplumsal kategoriyi oluşturur. 

Bununla birlikte, entellektüeller, Weber’in kavramlaştırmasında, genelliği açısından 

bir “kültür üreticileri” kategorisi çerçevesine oturtulabilir. 

Modernite çerçevesinde, “dünyanın büyü bozumu” ve “demir kafes” 

eğretilemelerine merkezi bir önem atfeden Weber için, ilk bakışta modern 

entellektüeller, “dünyanın büyüsünün bozulmasının failleri/aktörleri/ajanları”dırlar. 

Ancak “demir kafes” eğretilemesinin ifade ettiği paradoksal imalar açısından, 

Weber’de, uzmanlaşma ve bürokratizasyona tabi olan modern entellektüel 

düşünümselliğin hem bir olumlanmasına/onaylanmasına hem de karamsarlık içeren 

bir eleştirisine ulaşmak mümkündür. Bu anlamda Weber’in terminolojisinde 

entellektüel, hem uzmanlaşma ve bürokratizasyona tabi olan bir tahakkümün 

yaratılmasının etkili faili ve hem de ona boyun eğen, böylesi bir yapılanma ve 

kurumsallaşma tarafından determine edilen -anti-hümanizmacılığın yapısalcı 

perspektifindeki gibi- pasif bir ajan olarak görülebilir. 

Böylece çağımızın yazgısının, “sonul olarak büyünün bozulmasına yol açan 

gündelik yaşamın artan rasyonelleşmesi ve entellektüelleşmesi tarafından 

nitelendiğini savunan” (Stauth ve Turner,1997:174) Weber’in ayrımsanmış bir 

 98



“modern entellektüeller” kategorisini sorunsallaştırdığı açıklıkla ve rahatlıkla ortaya 

konulabilir. Ancak, onun “kültürlü adam” imgesini tarihsel olarak ele alışı, bir 

yandan tarihsel gerçekliğin olumlanması iken ve diğer yandan bununla çelişen bir 

eleştirellik düzleminde ve yine idealleştirici/olumlayıcı bir biçimde entellektüelin 

konumlanmasına ve işlevselleştirilmesine ilişkin bir tutumun cisimleşmesidir.  

Genel “kültür üreticileri” kategorisi bağlamında Weber, Çin “literati”sini, 

kendi tarihsel, toplumsal ve kültürel özgüllüklerini içinde barındıran, tarih içinde 

dikkate değer bir entellektüeller kategorisi olarak görmüştür. Zira, tarihte eski Çin’de 

“literati” olarak adlandırılan bir aydınlar grubu/kategorisi/tabakası, bu anlamda 

ayrıcalıklı bir anlama ve öneme sahiptir: 

...“eski Çin’de ‘literati’ olarak adlandırılan bu aydınlar tabakasının, diğer 
kültürlerdeki din adamlarının ve yazıcıların niteliklerinden farklı karakteristikler 
taşıyor olması son derece önemlidir. Çin'deki literati tabakasının, dinsel bir 
eğitimden geçmiş olmakla birlikte, ruhban sınıfına özgü olmayan bir öğrenim 
görmüş olmaları anlamlıdır... (Zira), feodal dönemin ‘literati’si, ki o zaman bunlara 
puo che, yani ‘canlı kütüphaneler’ denirdi, her şeyden önce törensel ayinleri çok iyi 
biliyorlardı. Ne var ki, Rig Veda’nın Rishi örgütleri gibi soylu rahip ailelerinden ya 
da Atharva-Veda’nın Brahmanlar’ı gibi bir büyücüler loncasından gelmiyorlardı... 
Çin’de literatinin başlıca kökeni, edebiyat öğrenimi görmüş, özellikle yazıyı 
öğrenmiş olan ve toplumsal konumu bu yazı ve edebiyat bilgisine dayanan feodal 
ailelerin çocukları, olasılıkla da en küçük oğullarıdır” (Weber,1993:347). 

Weber, tarihsel bağlamındaki bu “literati”yi, yarı-dünyevi bir “kültürlü 

adam” imgesini sunan ve göreli olarak yüksek saygınlığı olan bir aydınlar tabakası 

olarak betimlemiştir (Weber, 1993:348). Weber’in bu “kültürlü adam” imgesi, aynı 

zamanda onun tarihsel genelliği/yaygınlığı içerisinde entellektüelleri nasıl 

gördüğünü de cisimleştirir niteliktedir. “Kültürlü adam”, Weberyan çözümlemede, 

geleneksel toplumların kültürel kodlamalarının ve sembolleştirmelerinin taşıyıcısı, 

aktarıcısı ve simgeleyicisidir. Ancak Weber, tarihsel bağlamında modern 

entellektüeli ve entellektüalizmi, tamamen farklı, ayrıcalıklı ve göreli olarak daha 

özgül bir konumda/nitelikte görmüştür. 

Dolayısıyla Weber, “kültürlü adam” terimini, kendi bağlamında 

moderniteden ziyade, modernite öncesi tarihsel süreçteki aydınları modern 

entellektüel tipten ayrımlaştırmak için kullanılır ki, bu bilinçli bur tercih gibidir 

(Weber, 1993:215). Weber, bu “kültürlü adam” tipinin karşısına “uzman kişi” tipini 

koyarak ki, ikisi arasında temel bir ayrım söz konusudur. Bu açıdan, “öğretim 
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sisteminin temelleri konusundaki tüm çağdaş tartışmaların ardında yatan kritik 

nokta, ‘uzman kişi tipi’ ile eski ‘kültürlü adam’ arasındaki mücadeledir. Kaldı ki,  

“Hem kamu kesiminde hem özel kesimde tüm otorite ilişkilerinin karşı konulmaz 
bürokratizasyonu ve uzmanlaşmış bilginin her an artan önemi tarafından belirlenen 
bu mücadele, bütün nazik kültür sorunlarını da ilgilendirmektedir” 
(Weber,1993:215). 
Çağdaş toplumlardaki entellektüelin realitesinden yola çıkan Weber, 

entellektüeli, “dünyanın büyü bozumu” ve “rasyonalizasyon” misyonuyla 

ilişkilendirerek uzmanlaşma temelinde bir meslek kategorisine göreli olarak tartışma 

konusu yapar. Ancak o, bir “amatörizm” olarak entellektüel rolü olumlamakla ve 

“kültürlü adam” imgesine/tipine sahip çıkmakla hangi tarafta pozisyon aldığını da 

ortaya koyar. Weber bunu, günümüzde bilimin bir meslek olarak örgütlenmesinin 

sergilediği motifler içerisinde dillendirir (Weber, 1993:131, 189). Bir başka 

düzlemde (ki, bu düzlem onun olumladığı ve sempatiyle yaklaştığı bir düzlemdir) ise 

o, entellektüelin “kurtuluşçuluğu” merkeze alan rolünün evrensel niteliği üzerinde 

durur. Bunun anlamı, “özgürleşim” ve “özgürleştirme”dir.  

Weber, ‘kurtuluş’ fikrinin asıl anlamını, sistematik ve akılcı bir dünya imajı 

sunmakla ve dünyaya karşıt bir tutum sergilemeyi ima etmekle kazandığını ifade 

ederken; entellektüellere bu ‘kurtuluş’ inancının önderliği/bayraktarlığı misyonunu 

yükler: 

“Geçmişte, kutsal değerlere malik olmayı bir ‘kurtuluş’ inancı mertebesine 
yükseltenler, aydınlar olmuştur. Kurtuluş fikrinin doğuşu, dert, açlık, kuraklık, 
hastalık ve nihayet acı ve ölümden kurtuluş olarak anlaşılırsa, çok daha eskilere 
gider. Yine de asıl anlamını, ancak sistematik ve akılcı bir ‘dünya imajı’ ifade ettiği 
ve dünyaya karşı bir cephe aldığı zaman kazanmıştır. Anlamı kadar, kastettiği ve 
gerçek psikolojisi de, böyle bir imaja ve cephe alışa bağlıdır. İnsanların 
davranışlarını fikirler değil, maddi ve manevi çıkarlar yönetir. Yine de ‘fikirler’in 
yarattığı ‘dünya imajları’, makasçıların yaptığı gibi, çıkarlar dinamiğinin eylemi 
sürüklediği yolları belirler. Kişinin ‘ne’den ve ‘ne için’ kurtarılmak istediği ve 
unutmayalım ki kurtarılıp kurtarılamayacağı, kişinin dünya imajına dayanır” 
(Weber, 1993:239). 

Weber’deki bu kurtuluş konsepti, bir yerde dinsel kozmolojiyle ilişkili, belki de onun 

bir tür devamı olan inanç ve özleyiş biçimleri, daha doğrusu bu çerçevedeki bir 

ütopyanın dile getirilmesi anlamını taşır. Bu ütopyan karakterdeki “kurtuluşçuluk”un 

gerçek anlamı ise, dünyada bir anlam arayışı, dünyaya ilişkin bir anlam atfediş ya da 

anlamsızlığa karşı koyuş motiflerinin karakterize edilmesi temelinde izah edilebilir. 
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Bu nitelikteki özsel bir etkinlik ise, tamamıyla tarihsel olarak entellektüellerin asli 

rolüne işaret etmektedir: 

“İnanç ve özleyişlerin kuşkusuz başka biçimleri de olmuştur. Ama hepsinin ardında 
yatan, yaşanan dünyada “anlamsızlığı” denenmiş bir şeye karşı cephe alıştır. İma 
edilen talep şudur: Dünyanın düzeni kendi bütünlüğü içinde, şu veya bu şekilde, 
anlamlı bir “kozmoz”dur; böyle olabilir ve olmalıdır. Gerçek dinsel akılcılığın özü 
olan bu arayış, tamamen aydınlar tabakası tarafından sürdürülmüştür” (Weber, 
1993:240). 

Weber, bu kurtuluşun yaşamdan uzakta ve ayrıcalıklı bir konumlanışla 

entellektüeller tarafından arandığını ve temsil edildiğini dile getirir. Bir diğer 

deyişle, bu kurtuluş, dünyayı bir “anlam” ya da “anlamlılık” problemine dönüştüren 

entellektüellerin, -dışsal acılardan kurtuluştan ziyade ve ondan belli ölçüde farklı 

olarak- anlamlı bir düzen ve düzey arayan teorik ve sistematik çabalarını 

cisimleştirmektedir: 

“entellektüellerin aradığı kurtuluş, her zaman ruhani ihtiyaç üzerinde 
temellendirilmiştir ve bu nedenle, öncelikle yaşamdan uzaktır. Ayrıcalıklı olmayan 
sınıfların karakteristiği olması açısından aranan, dışsal ıstıraptan kurtuluştan daha 
teorik ve daha sistematiktir... Dünya kavramını anlam problemine dönüştüren 
entellektüellerdir. Bir sonuç olarak, dünyanın ve hayatın bütünsel kalıbının önemli 
ve anlamlı olan bir düzene konu olması için artan bir talep vardır” 
(Weber,1963:24). 

Buradan hareketle Weber’in, entellektüel deneyimi ve rolü, manevi ve neredeyse 

yarı-dinsel ve mistik bir ifadeye kavuşturduğu sonucu çıkarılabilir. Ancak bu, 

Weber’in terminolojisindeki gerilimin yalnızca bir ucudur. Weber de bir yerde bu 

durumun, dünyanın realiteleri ve kurumlarıyla, bu dünyanın empirik gerçekliği 

içerisinde yer alan bir kişi olarak entellektüelin anlamlılık arayışının çatışması 

tarafından biçimlendirildiğini düşünür: 

“Dünyanın empirik realiteleri ve kurumlarıyla, ve empirik dünya içinde davranan 
bir kimsenin hayatının olasılıklarıyla, anlamlılığın bu icabının çatışması, 
entellektüelin karakteristik kaçışları/uçuşları bakımından sorumludur. Bu mutlak 
yalnızlığa, ya da Rousseau’daki insanlık kurumları tarafından bozulmamış bir doğa 
örneğindeki gibi,  onun daha modern formları içine bir kaçış olabilir. Yine Rus 
Narodnikleri’nin karakteristiği olan bir dünyayı-terkeden romantizm gibi, sosyal 
adetler tarafından koparılmış insanların kaçışları olabilir. Daha horlayıcı ya da 
daha aktif bir biçimde çileci olabilir; öncelikle bireysel kurtuluşu veya daha etik bir 
statünün yöneltimi içinde dünyanın kollektif devrimsel dönüşümünü arayabilir. 
Bütün bu doktrinler, eşit bir biçimde apolitik entellektüalizme uygundur ve ...dinsel 
kurtuluş doktrinleri olarak görülebilirler” (Weber ,1963:124-125). 

 Ancak daha bütünsel olarak bakıldığında Weber, kendi çözümlemesi 

çerçevesi içerisinde, dünyadan kaçışın değişik formlarını içine alan olası entellektüel 
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pozisyonları bir bir ele alırken, bu pozisyonların önemli bir kısmının, apolitik bir 

entellektüalizme dayalı kurtuluş doktrinleri olarak varlık kazandıklarına değinir. 

Oysa ona göre, entellektüalizmin politik tarzları da bulunmaktadır. Onun apolitik 

entellektüalizme bakışı da zaten, entellektüel rolün sadece politik olarak 

sınırlanamayacağını göstermek içindir. Lipset'ın da belirttiği gibi, Weber, aynı 

zamanda  

“toplumun birarada olan üç gücünü -otorite, maddi çıkar ve değer yönelimi- 
resmederek özel bir kültürel sistem içindeki iktidarın eleştirel boyutunu açıklamaya 
girişmiştir. Bu çerçevede o, kültürün yaygınlığı ve iktidarın saygınlığı arasında 
kapalı bir bağlantı olduğundan dolayı, entellektüeller ve politikada iktidarı 
kullananlar arasında zorunlu bir ilişki görmüştür” (Lipset ve Basut, 1975:439).  

Dolayısıyla Weber, entellektüellerin varoluş koşulunu oluşturan, “bir kültür 

cemaatinin liderliği ve bir kültürel değerler sisteminin üretilmesi ve dönüştürülmesi 

işlevlerinin” politik olanla doğrudan ilişkili olduğunun açıkça farkındadır. Bundan 

dolayı da, entellektüelleri bir eleştiri rolüyle de ilişkili görür. 

Aslında Weber’in tutumu, dogmatik ve reçeteci bir entellektüel tutum 

karşısında, bilgece ve etik bir yere oturur. Bunun karşısındaki pozisyonları açıkça 

eleştirmekten de çekinmez. Ona göre, 

“Bilim adamı, bir dünya görüşü ya da davranış kuralı satmaz; nasıl yaşanması 
gerektiğine ilişkin reçeteler üretemez... Bilim, düşünme yöntemleri, düşünmek için gerekli 
araçlar ve eğitimi verir; zihne açıklık kazandırmayı sağlar” (Weber, 1993:146-7). 

...“belli koşullardaki samimi bir sığınış olarak dine dönüşler, akademik peygamberlik 
taslamalardan yeğdir... anlaşılamayan şey, üniversite sınıflarında geçerli tek erdemin salt 
entellektüel dürüstlük olduğudur” (Weber,1993:151).  

Sonuçta Weber, entellektüelleri, “bir kültür cemaatinin liderliği ve bir kültürel 

değerler sisteminin üretilmesi ve dönüştürülmesi” işlevleri temelinde 

kavramlaştırmakla, işlevsel, ancak, kültür merkezli bir tanımlama çerçevesine oturur. 

 

2.3.2. Edward SHILS 

-Entellektüeller: Genel Kapsamlı ve Soyut Kültürel Sembollerin 

Üreticileri ve Kullanıcıları- 

Entellektüellerin doğrudan irdelenmesi bağlamında Shils, literatürde bir 

otorite olarak kabul edilirken, onun kavramlaştırma tarzının oluşturduğu çizgi de 
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köklü bir yere sahiptir. Onun yaygın olarak bilinen, benimsenen, aktarılan ve 

referans konusu olan meşhur tanımı şöyledir: 

 “Entellektüeller, herhangi bir toplumda, iletişimlerinde ve ifadelerinde, 
toplumlarının çoğunluktaki öteki üyelerine göreli olarak daha yüksek sıklıkta, 
insan, doğa ve evrenle ilgili genel kapsamlı ve soyut referansın sembollerini 
kullanan kişilerin bütünüdür. Entellektüellerin böyle sembolleri kullanmalarının 
yüksek sıklığı, kendi öznel eğilimlerinin ya da böyle bir kullanımı gerektiren bir icra 
olarak, mesleki bir rolün zorunluluklarının bir fonksiyonu olabilir. Entellektüel 
eylemlerin bu iki başlıca gerekçesi aynı insanda ya da aynı eylemde bulunabilir. 
Aynı zamanda, görece birbirlerinden bağımsız şekilde de varolabilirler. 
Entellektüel eğilimler ya da ilgiler, entellektüel rolleri yerine getiren kişilerde 
değişik yoğunluk derecelerinde varolabilir ve bazen entellektüel sayılmayan işleri 
yapan kimselerde de bulunabilir” (Shils,1968:399).  

Söz konusu sembolleri kullanma anlamında, entellektüel eylemin/etkinliğin 

başlıca iki gerekçesi vardır: birincisi, “kendi öznel entellektüel eğilimlerinin gereği”, 

ikincisi de, “entellektüel eylemi içeren mesleki zorunluluklar”. Ancak ikisinin de 

aynı insanda ve aynı eylem içerisinde birlikte bulunabilmesi ya da bağımsız olarak 

var olabilmesi mümkündür. Yine, entellektüel eğilimler ve ilgiler, entellektüel rolleri 

yerine getiren kişilerde farklı yoğunluklarda var olabilir.  

Bu ayrım, Shils’in entellektüelleri temelde iki ana kategoriye indirgemesine 

ve bir entellektüeller hiyerarşisi kurmasına  zemin oluşturur: “Yaratma” ve 

“tekrarlama”68. Yani entellektüel aktivite ikili bir aşamayı içerir: İlkin, mevcut 

bilgilerin öğrenilmesi, yani “tekrar”; ikinci olarak da, bu bilgilerin aşılması, yani 

“yaratma”. Bunlar Shils’te “gelenek” ve “yaratıcılık” terimleriyle ifade edilir (Shils, 

1968; 400-2). Entellektüel formasyonun gelenek ve tekrarlama bağlamı içerisinde, 

entellektüel-yönelimlilik gerektiren ve saf entellektüel üretimin bir uzanımı olan 

uygulama etkinlikleri ise Shils tarafından şöyle ifade edilir:  

“Mühendislik projeleri, sulama şemaları, askeri operasyonlar ve idari 
(administrative) ve hukuksal organizasyonlar, genelleştirilmiş bilgiden yararlanma 
eğilimindedirler. Böyle bir geniş uygulamalar dizisi, tam da empirik unsurların 
hakim olduğu (örneğin pratisyenin deneyimi) bir yerde, sorumluluklarını yerine 
getirmeleri için eylemlerini yönetmek/yönlendirmek açısından, çok daha genel 
ilkeler için bir ihtiyaç duygusu uyandırırlar. Bu genel ilkeler, sadece taahhüt 
etmenin teorik meşrulaştırılması değil, fakat içerisinde projelerin gerçekleştirildiği 
yetkili ve yönetici eylemlerin tamamlayıcısıdırlar. Yetkili veya yönetici eylemlerdeki 

                                          

68 Bunlar, pek çok paralel dikotomi yanında, Lipset’ın “yenilikçi” (innovative) ve “bütünleştirici” (integrative) 
dikotomisine (1975:442) de dayanak oluşturur. 
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teknikler ve yetenekler, entellektüel eylemlerin performansına dayanır veya bunu 
gerektirir” (Shils,1968:400). 

Shils’in bu kavramlaştırmasında entellektüeller, yalnızca “bilim”, “irfan”, 

“felsefe”, “teoloji”, “edebiyat” ve “sanat” çalışmalarının “üretimi” (yaratılması) ve 

“tüketimi” (kabulü)’nde angaje olanları kapsamaz; entellektüel-yönelimli  

(entellektüel formasyon gerektiren) rolleri de kapsar. Ki, Shils’in bu entellektüeller 

tanımı, Williams’a göre, genel bir “kültür üreticileri” kavramlaştırmasına denk 

düşmektedir (Williams, 1993). 

Entellektüellerin özel(leştirilmiş) kültüründen yola çıkan ve bu kültür 

içerisinde onların yabancılaşıcı eğilimlerine odaklanan Shils’e göre, “entellektüel 

kültür”, günlük yaşamın sorunlarıyla/konularıyla sınırlı olmadığından dolayı, “halk” 

kültüründen belirgin bir biçimde ayrımlaşmıştır. Entellektüeller, somut olanın, 

dolaysız/ilk elden deneyiminin ötesine geçmeye ve “daha geniş bir evrende” 

yaşamaya eğilimli oldukları için, daha uzak/nihai değerlerle “halk”a oranla daha çok 

ilgilidirler. Ayrıca, entellektüeller, kişilere ağırlık veren ve duruma göreli davranan 

(ve bağlamlardaki farklılaşmalara karşı daha duyarlı olan) kimselerden (entellektüel 

olmayanlardan) daha fazla kurallara/değerlere/örüntülere önem veren kişilerdir. Bu 

yüzdendir ki, daha fazla kuramsal soyutlamaya yönelimlidirler (Shils, 1968; 

Gouldner, 1993:53). Onlar, aynı zamanda, sadece gerçeklere değil, -kendi 

dönüştürücü idealizmlerine bağlı olarak- olanaklara da dayanılmasına ve alternatifler 

geliştirilmesine önem veren kimselerdir; yalnızca olan duruma değil, olası/olması 

gerekli duruma da bakarlar.  

Shils’e göre entellektüellerin kültürel formasyonunun dört ana geleneği 

vardır: “bilimcilik”, “romantizm”, “devrimcilik” ve “popülizm”. Bunların her birinin 

kendine özgü yabancılaştırma potansiyeli bulunur. Sıradan insanların değerliliğine -

onların yalınlığının ve bilgeliğinin değerine- inanmaya dayanan popülizm, 

entellektüelleri, kendi toplumunun elitinin daha yapay ve yabancı etkisinde kalmış 

üyelerine kıyasla, halkı daha sahici ve bilge diye övmeye yöneltir. Shils’e göre,  

“devrimci gelenek, eski ‘binyılcılık’ geleneğine dayanmaktadır. ‘Binyılcılık’ 
geleneğinde, içinde yaşadığımız dünya, kutsal değerlerden öylesine kopmuş, öylesine 
bozulmuş ve kötüleşmiş olarak görülür ki, kısmi reformlarla düzeltilmesine imkan 
yoktur; acilen radikal bir dönüşüm zorunluluğu vardır. Romantizm, dışsal, empoze 
edilmiş ve yabancı olarak görülen kural ve geleneklere isyan eder, zira bunlar 
kendiliğindenliği, şevki ve yaratıcılığı öldürmektedir. Bilimcilik ise, nihayetinde ne 
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geleneğin, ne de içten gelen itkilerin yargıları yönlendirmemesi gerektiği üzerinde 
ısrarlıdır. Buna göre yargılar, eleştirel düşünümle elekten geçirilen deneyime 
dayanmaktadır. Dolayısıyla Batılı entellektüellerin kültürel formasyonunu oluşturan 
bütün özgül gelenekler, onları mevcut gelenek ve otoriteye karşı başkaldırıya 
kışkırtır” (Shils, 1972:18-19). 

Shils, entellektüellerin konumuna ve yerine getirdikleri rollere evrensel bir 

nitelik atfeder. Ona göre, en ilkel ve farklılaşmamış toplumlarda bile, sanata ve 

yorumlayıcı düşünsel etkinliklerde kendini gösteren entellektüel işlevlere ihtiyaç 

vardır. Bu etkinlikleri yürütmek için uzmanlaşmış rollere yer bulunmasa bile her 

toplum bunlara ihtiyaç duyar. Farklılaşması daha ileri aşamalara varmış toplumlar 

ise, daha uzmanlaşmış entellektüel rolleri gerektirir ve bunu sağlarlar. 

Entellektüellerin yerine getirdiği bu roller temelinde bireyler, gruplar ve toplum 

evrende belli bir yere yerleştirilir. Entellektüeller bu rolleri çerçevesinde yine, 

otoriteyi meşrulaştırır ve sorumluluklarını tanımlarlar. Bunların yanında 

entellektüeller, toplumun değişik kesimlerinin estetik ve dinsel deneyimlerini 

hazırlar ve yönlendirirler. Doğanın toplumsal denetimi yönünde de entellektüellerin 

rolü önemlidir (Shils, 1968:399-401).  

Entellektüellerin rolü bir sıralamaya tabi tutulduğunda, bunlar “kültürü 

yaratmak ve yaymak; ulusal ve uluslarüstü modeller oluşturmak; ortak kültürler 

geliştirmek; sosyal gelişmeleri etkilemek; politik roller oynamak” (Shils,1968:409-

411) olarak belirlenebilir. Buna ilaveten Shils’in, “entellektüellerin yerine 

getirdikleri rollerinin gereği çerçevesinde, ister istemez gelenek, kültür ve iktidarlar 

karşısında eleştirel ve muhalif olacaklarını ileri sürdüğünü” belirtmek gerekir. Bu 

eleştirel tutum ise, onların topluma karşı potansiyel bir yabancılaşma içerisinde 

bulunmaları sonucunu ortaya çıkarmaktadır:  

“Bir kültürel değerler sisteminde içkin olarak bulunan potansiyellerin işlenmesi ve 
geliştirilmesi süreci, aynı zamanda, devralınan değerler dizisinin reddi olasılığını da 
içinde barındırır... Bütün toplumlarda -hatta, entellektüellerin muhafazakarlıklarıyla 
tanındığı toplumlarda bile-, entellektüellerin kaçınılmaz olarak ortaya çıkan bir 
negativizm eğilimleri vardır. Bunun kadar, yaratıcılığın çeşitli yolları yanında, 
‘egemen kültürel değerler sistemi’nin içindeki saklı olanakları geliştirme ve inceltme 
sürecinin kendisi de  bir miktar/kısmen reddi gerektirir” (Shils, 1972:7). 

 

 

 

 105



2.3.3. Martin LIPSET  

-Kültür Üreticileri, Yayıcıları/Aktarıcıları ve Uygulayıcıları Olarak 

Entellektüeller- 

Lipset’in “entellektüel” kavramlaştırması açık bir biçimde “kültür” 

merkezlidir ve Williams’ın belirlemesi açısından69, entellektüelleri genel “kültür 

üreticileri” olarak görenlerin çizgisinde yer alır.  

Lipset, kendi deyimiyle “kültürü, yani sanat, bilim ve din dahil olmak üzere 

insanın sembolik dünyasını yaratan, yayan ve uygulayan herkesi” entellektüel 

addeder. Ona göre, bu grubun içinde de iki ana kısım vardır: “‘Kültürün özü’ ya da 

‘yaratıcıları’ -bilginler, sanatçılar, yazarlar ve bazı gazeteciler- ve ‘kültürü yayanlar’ 

-çeşitli sanatların yayıcıları/aktarıcıları/öğreticileri, örneğin, çoğu öğretmenler ve 

muhabirler-”. Yine işlerinin bir parçası olarak kültürü ‘uygulayanlar’ ise bir yan grup 

oluştururlar -hekim ve hukukçu gibi serbest meslek sahipleri- (Lipset, 1986:304-

305).  

Bu biçimiyle Lipset’in tanımı, Weber’in entellektüelleri, “bir ‘kültür 

cemaati’nin liderliğini biçimlendiren ulusal değer sistemini üretmeyi önceden 

kararlaştıran grup” olarak tanımlayışıyla önemli ölçüde örtüşür, ya da en azından 

kendini büyük ölçüde bu tanımlamada temellendirir. Yine Shils’in entellektüelleri, 

“toplumdaki iletişimlerinde ve ifadelerinde, toplumlarının çoğunluktaki öteki 

üyelerinden göreli olarak daha yüksek sıklıkta, insan, doğa ve evrenle ilgili genel 

alanın ve soyut referansın sembollerini kullanan kişilerin bütünü” olarak 

tanımlayışıyla Lipset’ın entellektüeller tanımı arasında bir örtüşme vardır. Aynı 

temelde Shils gibi Lipset da, “entellektüellerin, yalnızca ilim, irfan, felsefe, teoloji, 

edebiyat ve sanat çalışmalarının üretimi (yaratılması) ve tüketimi (kabulü)nde angaje 

olanları kapsamadığını, bundan başka entellektüel-yönelimli rolleri de 

gerektirdiğini” (Lipset ve Basu, 1975:400) açıkça dile getirir. 

Nitekim Lipset, “entellektüel”in portresini, insan zihninin (mind) daha genel 

işlevini yaratan ve sembolize eden bir fikir adamı olarak çizmeye yönelen 

                                          

69 Williams’ın bu çerçevedeki belirlemesi ve değerlendirmesi için, bu çalışmada onun görüşlerinin ele alındığı kısma 
bakınız. 
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teşebbüsleri onaylar. Ona göre, entellektüel bu düzeyde toplumun özsel ve eleştirel 

değerlerini çalışır duruma getiren kişidir. Böylece o, bir yaratıcı, değerlendirici ve 

kültüre biçim veren toplumsal yorumlamaların uygulayıcısıdır (Lipset ve Basu, 

1975:441). Bu tanımlama çerçevesinde entellektüeller,  

“insanlar üstünde deneyimlere girişen Alman bilginleri ve Volk’u kutsallaştıran 
Alman tarihçileri gibi, zihinlerini tamamen insanlık düşmanı değerlere satsalar bile, 
yine de entellektüel, yani kültürün yaratıcısı ve dağıtıcısı olarak kalırlar” (Lipset, 
1986:306).  

Lipset’a göre, entellektüellerin, özellikle kendi sözcüleri tarafından yapılan, 

“toplumun eleştiricileri oldukları” ve “zorunlu olarak ondan ayrı durdukları” 

yolundaki tanımlamalar, entellektüelin modern toplumdaki yeriyle ilgili en çetrefil 

bir takım sorunları göz ardı etmeye elverişli bir ortam hazırlar ki,  

“entellektüellerin, tanımları gereğince yabancılaşmış bir grup oluşturdukları kabul 
edilecek olursa, çeşitli örgütlenmeler içinde değişik roller aldıklarında ya da 
doğrudan doğruya siyasal alanda boy gösterdiklerinde ne olarak tanımlanacakları 
sorunu kendiliğinden ortadan kalkar. Fakat, siyasetçi ve yönetici olan ‘kültürün 
yaratıcı ve dağıtıcıları’, pür entellektüel olarak iş görenlerle ilişkilerini devam 
ettirebilir, kendileri düşünsel çalışmalarını sürdürebilirler ve iktidar mevkiinde 
oldukları için, bir bütün olarak entellektüeller bakımından yeni bir siyasetle 
özdeşleşme kavramını ortaya koyabilirler” (Lipset, 1986:305). 

Bununla birlikte onun literatüre en büyük katkısı, entellektüellerin politik 

rollerinin nasıl anlaşılabileceğine ilişkin olarak geliştirdiği çözümleme biçimidir. 

Lipset, politik rolleri açısından entellektüelleri ayrımlaştırmakta ve sınıflandırıcı bir 

tanımlama çerçevesine oturtmaktadır. O, Entellektüel Tipleri ve Politik Rolleri adlı 

makalesinde,  

“‘entellektüel’ olarak algılanan ana etkinlik sınıfları içindeki davranışların 
çeşitlenmesini tam olarak kavrayabilmek için, ‘zihin’ (intellect)-‘zeka’ (intelligence) 
ve ‘yenilikçi’ (innovative)-‘bütünleştirici’ (integrative) dikotomilerini ayırmak 
zorunludur” (Lipset ve Basu,1975:442)  

önermesini getirerek literatüre önemli bir katkı sunmuştur. Ancak onun dikotomik 

bir ayrım temelindeki sınıflandırması, doğrudan veya başlı başına tanımlamayı 

amaçlayan bir girişim değildir, aksine entellektüellerin politik rollerini ihtiva eden 

bir tipleştirmedir ki, bu girişim entellektüel kavramlaştırmaları bağlamında 

anlamlıdır.  

Entellektüel etkinliğin belirli bir hiyerarşi temelinde anlaşılması gerektiğini 

belirten Lipset’a göre,  
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“yaratıcı entellektüeller, genel entellektüel tabaka içinde daha dinamik bir 
grupturlar: çünkü onlar, yenilikçidirler, onlar kültürün gelişiminde en öndedirler... 
Bu ‘genelleyici entellektüeller’in karakteristik yönelimi, evrensel olarak 
uygulanabilir olduğu düşünülen ideal kavramların eleştirel biçimde 
değerlendirilmesi tarzında içerilir” (Lipset ve Basu, 1975:443).  

Ancak “entellektüel” olarak nitelenen çeşitli profesyonel aktivitelerin 

yenilikçi/yaratıcı görünümle gerilimi bağlamında, söz konusu roller içerisine dahil 

çoğu entellektüelin, varolan kültürün yeniden-olumlayıcı ve nakledilen 

görünüşlerinin icap ettirdiği aktivitelere bağlı/bağımlı olduğu da inkar edilemez. Bu 

açıdan düşünüldüğünde, göreli olarak çok az sayıda “pür” yenilikçi, yani, bütün 

mesleki çalışmalarını yaratma çabalarının üzerine harcayan entellektüel birey vardır 

(Lipset ve Basu,1975:443).  

Yine entellektüellerin yenilikçiliği bağlamında değerlendirildiğinde, bilginin 

yaratımını başlangıçtaki merak ve ilgi biçimlendirir ki, “yaratıcı entellektüel 

aktiviteye yönelmiş entellektüeller (yenilikçiler) kurallar ve düzenlemeler karşısında 

sıklıkla hayal kırıklığına uğrarlar”. Halbuki, fikirlerin gardiyanları olarak yaratıcı 

entellektüeller, “hakikatler”in ebedi kökeni için soruşturma yapmak arzusunda olan 

kimselerdir. Aynı zamanda, entellektüeller, meşruluğun ve yasallığın içeriğini 

tanımlamak gibi bir misyonun sahibidirler (Lipset ve Basu, 1975:443-4).  

Lipset’in kavramsallaştırmasının orijinal katkısı, entellektüellerin sınıfsal 

konumlarının ve toplumsal statülerinin analizi ve sınıflandırılmasından ziyade, 

onların politik pozisyonlarının ve tavır alışlarının niteliğinin belirlenmesi 

çerçevesinde değerlendirilmelidir. Bu çerçevede onun çözümlemesi, bağımlılık ve 

özerklik, muhalefet/eleştirellik ve statükoculuk ya da yenilikçilik ve yerleşik 

paradigmaya bağlılık gibi sorunsallaştırmalar içermektedir. 

Lipset’ın, “entellektüeller”in rolüne ilişkin literatürün, hiçbir teorik 

çerçeveyle bütünleştirilemeyecek bir biçimde, geniş bir tanımlayıcı “diller” 

oluşturduğu belirlemesi büyük öneme haizdir. Diğer taraftan, onun günümüz 

entellektüelinin siyasal rolü üzerindeki odaklanışı da apaçık bir değer taşımaktadır.  

Aynı zamanda da onun günümüz entellektüelinin politik rolü üzerinde 

merkezileşmiş çözümlemeleri, bağımsız, ancak çapraz-kesişen objektif dikotomilere 

dayalı bir paradigmaya da sınırlı bir katkı sağlar. Bu dikotominin unsurları ise 

şunlardır: “zihin (intellect)-zeka(intelligence) ve yenilikçi (innovative)-bütünleyici 
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(integrative)”. Ona göre, bu dikotomi, entellektüel tarafından icra edilen siyasal 

alanla ilişkili rollerin karmaşıklığının düşünülmesinde, oldukça geniş, betimleyici bir 

heuristik model sağlamaya yöneliktir. Böyle bir model, gelecekteki toplumda 

entellektüellerin yerini anlamak için empirik çabalara da yardımcı olabilecektir 

(Lipset ve Basu, 1975:433). 

Bu dikotomi çerçevesinde, Lipset’a göre, erken zamanlardan günümüze, 

toplumlarını ve kültürlerini yorumlayan entellektüellerin aktivitelerini sınırlama ve 

sınıflandırma girişimi, öncelikle dört prototipik rol içinde gösterilebilir: 1) Kapıcı 

(Gatekeeper), 2) Ahlakçı (Moralist), 3) Koruyucu (Preserver), 4) Bakıcı (Caretaker). 

Bunlar bir araştırma aracı olarak yararlılığı kanıtlanmaktan ziyade, tipoloji 

örneklemesi olarak kurulmuştur (Lipset ve Basu, 1975:445-446).  

Kapıcı (gate keeper) rolü içerisinde entellektüel, verili bir uygarlığın iç-

değerleriyle ilgilidir ve yaratıcı bir kişiliktir. O, bağımsız bir düşünür olarak çekişen 

ve çatışan eğilimlerin sözcüsü olmuştur (Lipset ve Basu,1975:446). 

Ahlakçı (moralist) olarak adlandırılabilecek prototipik rol içerisindeki 

entellektüel ise, hem “soruşturmacı” ve “inceleyici” (examiner) hem de 

“değerlendirici” ve “yargılayıcı”dır. Endüstri-öncesi toplumda entellektüeller, 

toplumlarını yorumlamak için “kutsal” doğruyu sırtlanmışlardır (Lipset ve 

Basu,1975:450). Bunlar, toplumun temel değerlerinin tahkir edilmesine karşı 

dururlar, bu değerlere aykırı düşünceler ve politikalarla savaşırlar. Nihai olarak da 

moralistler, kültürlerinin özünün ne oranda korunduğunu; kültürde devamlılık 

görülmeyip, bir değişim varsa, bunun meşru olup olmadığını denetlerler. 

Koruyucu (Preserver) rol içerisindeki entellektüelin tanımlanması 

bakımından da, Aron’un “bütün ‘doktrinler’in ve bütün ‘partiler’in arkasında, 

‘düşünce ve çıkarları teorilere’ tercüme eden entellektüeller vardır” yorumu 

açıklayıcıdır. Bu rolü içerisinde entellektüel, sıklıkla eski ve yeni otorite için 

meşrulaştırmayı çerçevelemeye yardım eden bir gelenek-yapıcıdır. Entellektüeller, 

böylesi geleneklerin sembolik ve kurumsal çerçeveleri içine dahil olurlar, veya 

varolan geleneklerin çerçevesi içinde toplumun bilinci olarak fonksiyon icra ederler. 

Bu bakımdan, orijinal stratejilerin ve kavramların formüle edicileri olarak Marksist 

entellektüeller de, yeni geleneğin formüle edicileri olarak görülmelidir. Nihai 

 109



anlamda, gelenek-yapan rolleri içindeki entellektüeller, katılımcılar haline gelirler 

(Lipset ve Basu, 1975:455-457). 

Bakıcı (Caretaker) rolü ise, özellikle endüstriyel toplumlar açısından merkezi 

bir önem ve anlam ifade eder. Bu rolün anlamı, başlı başına Endüstriyel Devrimin 

gelişiyle birlikte ortaya çıkan yeni niteliklere referansla anlaşılabilir. Günümüzde 

toplum, bilimsel nitelikte bir düzeni devam ettirebilmek için fonksiyonerlere ihtiyaç 

duyar. Bu, dünyanın insan için farklı bir biçimde açıklanmasının aydınlattığı 

entellektüel bir devrimdir. Bu bağlamda profesyoneller, hakim bir yönde, bir liderlik 

rolünü üzerlerine almışlardır (Lipset ve Basu, 1975:459-461). Burada Lipset 

entellektüeller ve bürokrasi ilişkisine, modern toplumların ihtiyaç duyduğu 

profesyonalizm ve uzmanlaşmanın gereklerine ve bu işlevler temelindeki 

entellektüellerin rolüne ve işlevine atıfta bulunmaktadır. 

Bu sınıflandırma çerçevesinde, Lipset, entellektüellerin rolünün sadece 

muhalefetle ve eleştirellikle sınırlandırılamayacağını belirterek, literatürde bu 

yöndeki hakim vurguyu eleştirir. Bu bağlamda o, ıstırap içindeki toplumlarının 

hakim kültür ve kurumlarını keşfeden entellektüellerin mizacının, ille de politik ya 

da aktivist bir biçimi gerektirmediğini düşünür. Ona göre, yabancılaşmalarını 

açıklayan rolleriyle entellektüellerin çözümlemesini sınırlama girişimi, farklı 

ülkelerde ve zamanlarda, toplumlarıyla ve politikayla entellektüellerin ilişkisindeki 

karmaşıklıkların açık bir üst-önemlileştirilmesini gerektirmektedir. Yine politik 

bütün içerisinde entellektüellerin rolünün boyutlarını anlama girişimi, kültürel sistem 

içinde otoritenin kaynakları’nın araştırılmasını da içine almalıdır. Bununla birlikte, 

kilise ve devletten giderek ayrımlaşmış Batı entellektüel geleneği içinde, entellektüel 

aktivite, çoğunlukla otoritenin kaynağını sorgulamaya daha çok eğilimli hale 

gelmiştir (Lipset ve Basu, 1975:438-440).  

Sonuçta Lipset, entellektüellerin politik olarak eleştirel rollerini, genel ve 

temel bir otorite kavramı üzerine oturtmakta ve böylece ona daha sosyolojik bir 

boyut kazandırmaktadır. Bu da, Max Weber’in “iktidar”, “otorite” ve “egemenlik” 

kavramlarının daha derinlikli bir analizi çerçevesine oturmaktadır. 
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2.3.4. SABRİ F. ÜLGENER 

-Düşünümsellik/Fikir ve Değer Anlayışı İle Topluma Etki/Öncülük 

Eden Fonksiyoner Grup Olarak Entellektüeller- 

Ülgener’in entellektüeller kavramlaştırması, kendi içinde farklı referansları ve 

yorum çerçevelerini eklemleyerek içerse de, ana hatlarıyla Shils’e referansın ağırlıklı 

olduğu bir ‘kültür üreticileri’ ekseninde desenlenir. Ülgener, entellektüeli, kendi 

tarihsel-kültürel bağlamına tercüme ederken, özgüllüğün kendine has genelliklerine ve 

özcülüğü eksene alan belirlemelere ağırlılık verir. 

Ülgener, metodolojik ve disipliner kaygıları önceleyerek, ilk olarak 

“entellektüeller sosyolojisi”nin, daha genel ve kapsamlı bir disiplin olarak gördüğü 

“bilgi sosyolojisi”nin açtığı çığır içerisinde yorumlanabileceğine hükmeder (Ülgener, 

1983:63). Bu öncelik çerçevesinde, bilgi sosyolojisi ile entellektüeller sosyolojisi’nin 

bakış açılarındaki farkı belirlemeye çalışır. Ona göre, yapısal belirlenimin 

entellektüelleri işlevlendirip konumlandırışı bilgi sosyolojisinin çerçevesine girerken; 

entellektüeller sosyolojisi, entellektüelin ve düşünümsellik akt’inin yapısal olarak 

dönüştürücü misyonlarını önceler (Ülgener, 1983:67). Bir diğer deyişle, 

entellektüeller, toplumdaki işlevleri ya da misyonları temelinde tanıma kavuşurlar. 

Sosyolojik olarak entelleküellerin, dağınık ve alabildiğince yaygın bir grup 

oluşturduğunu belirten Ülgener, bu kategorinin, toplumdaki işlevleri açısından tek bir 

adlandırma ve ortak çizgi temelinde neye tekabül ettiğini sorunsallaştırarak, buradan 

hareketle şu tanımlamayı yapar:  

“Fikir ürünleri ve temsil ettikleri değer anlayışı ile toplumu etkilemekte lider 
fonksiyonuna sahip (veya öyle olduklarına kendilerini ve başkalarını inandırmış) 
kişilerin dağınık ve gevşek gruplanışı” (Ülgener, 1983:67).  

Ülgener entellektüellerin sahip oldukları düşünsel ve entellektüel nitelikleri ise 

Schumpeter’e atıfla açıklığa kavuşturur:  

“Bir bilim adamı kendi disiplini içindeki uzmanlaşımı temelinde bir ‘entellektüel 
sayılamaz; o, ancak kendi uzmanlık alanının üzerinde ve dışında çağın ve toplumun 
değerlerine yönelmesi ölçüsünde entellektüel niteliğini kazanabilir” (Ülgener, 
1983:70).  

Temelde entellektüelin değişmeyen misyonunu, ses ve söz sahibi olmak’ta 

arayan Ülgener’e göre, bu ses ve sözü bir mesaj olarak toplumsal alana taşımak, yani 

onu kamusallaştırmak entellektüel etkinliğin zorunlu bir gereğidir. Yani, entellektüel, 
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ses ve sözünü mümkün olduğunca soyut, genel ifade ve semboller halinde çevreye 

iletme gücü ve alışkanlığına sahiptir ki, o, mantık gücünü ve üstünlüğünü bununla 

kanıtlamış olacağına inanır (Ülgener, 1983:68). Sonuçta Ülgener, entellektüele üç 

temel özellik atfeder:  

“1. Sözle ya da yazıyla çevreye devamlı mesaj iletme; 2. Bu mesajı, belli bir uzmanlık 
alanıyla ilişkili ve onun gereği olmaksızın, toplumun daha çok değer anlayışına 
yönelik ve mümkün olduğu kadar soyut mantıksal bir ifade biçiminde yayma veya 
duyurma; 3. Hızlı ve aralıksız iletileri ile başkalarını entellektüel yeteneğine 
inandırmayı hedeflemek” (Ülgener, 1983:71).  

Ancak Ülgener, Batı’daki “entellektüel” kategorisi ile bizdeki” “aydın 

kategorisini de karşılaştırarak ikisi arasında niceliksel ve niteliksel bir ayrım yapar. 

Batı’da “entellektüel”, düşünümselliği/fikri ve bu düşünümselliğiyle toplumsal alanı 

etkileme niteliğiyle değer, anlam ve işlevsellik kazanırken; bizde “aydın” salt bir 

okuryazarlık ya da eğitim öğretim görmüşlük esasındaki imgesiyle/ 

statülendirilmesiyle karakterize olunur (Ülgener, 1983:73). Ülgener, bu saptamasını 

ya da ayrımını açık çizgileri içerisinde tarihsel bir perspektifle de destekler (Ülgener, 

1983:72-73).  

Ülgener’e göre, entellektüeller ayrı ve homojen bir sınıf oluşturmazlar; aksine, 

toplumsal yaşamın çok geniş bir meslekler kesimine dağılmışlardır ve ortak bir 

nitelemeyle ayrık ve tek bir kategori olarak düşünülmelidirler (Ülgener, 1983:66). 

Ona göre entellektüeller -kökenleri, formasyonları ve gelir düzeyleri bakımlarından 

dağınık ve heterojen olarak gruplanmış olmalarına karşın-, aynı çatı altında 

kümelenmeleri bakımından,  orta ve kısmen yeniçağların clerus (din uleması ve 

ruhban) sınıfına has özellikleri taşırlar. Bu sınıf, her türlü kökten ve kaynaktan 

gelenlere kapısını ve kucağını açık tutan bir kümelenmedir ki, entellektüeller için de 

aynı durum söz konusudur (Ülgener, 1983:70).  

Ülgener, entellektüellerin icra ettikleri çeşitli boyut ve düzlemlerdeki 

rolleri/fonksiyonları da çözümleme odağına alarak, onların icralarının en 

önemlilerinden birkaçını şöyle sıralar:  

“Kültür değişimine öncülük etmek; değişeni daha popüler ve yaygın hale getirmek; 
yeni bir zevkin ve üslubun öncülüğünü sürdürmek; halkın politik, sosyal tercihlerini 
etkilemek” (Ülgener, 1983:66).  
Bu çerçevede “kitle” ya da “halk”, entellektüelin kendini işlevselleştirdiği en 

önemli zemin olarak görünür (Ülgener, 1983:72). Onun açısından entellektüelin 
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kültür değişiminde merkezi bir rol oynaması da böylesi bir dolayımlama içerisinde 

okunmalıdır. Ki, bu çerçevede entellektüel, çeşitli bakış açısına göre, “ya başlı 

başına yaratıcılık ya da yıkıcılıkla ve hırçınlıkla nitelenen bir güç olarak 

görülmüştür” (Ülgener, 1983:64). Aydınların rollerini etik bir açıdan da 

değerlendiren Ülgener, onların rolünün her zaman olumlu olmadığını, aksine 

insanlık dışı durumları meşrulaştırmada aydınların önemli sorumluluğu olduğunu 

dile getirir (Ülgener, 1983:75). 

2.4. (HAYALİ) BİR “CEMAAT” OLARAK ENTELLEKTÜELLER 

Ulusların “hayal edilmiş bir siyasal topluluk ya da cemaat” ve “özel bir 

kültürel yapım türü” olduğunu dile getiren Anderson’a göre, aslında yüzyüze temasın 

geçerli olduğu ilkel köyler dışındaki bütün cemaatler “hayal edilmişlik” niteliği 

esasındaki kültürel yapım türleridir. Böyle bir bakışın gereği olarak, cemaatlerin 

birbirlerinden “hakikilik/sathilik boyutu üzerinde değil, hayal edilme tarzlarına bağlı 

olarak ayrıştırılması” gerektiği (Anderson, 1993:20-21) sonucu çıkarılabilir. 

Anderson’ın milliyetçilik ve ulusların ortaya çıkışı ve biçimlenişine ilişkin bu 

belirlemeleri entellektüellerin bir hayali cemaat olarak imlenmesi açısından da 

aydınlatıcıdır. Yine ulusların ve ulus-devletin ortaya çıkışı ile entellektüelin tarih 

sahnesinde belirmesinin tarihsel olarak örtüşen şeyler olması da bu çerçevede 

anlamlıdır. Diğer yandan, “hayali cemaatler” kavramının toplumsal birlikteliklerin 

yapılaşması açısından anlamı büyüktür:  

...“Birlikler çoğu kere onları ‘biz’ olarak düşünenlerin kafalarında kurulur. 
Tam ve gerçek anlamıyla hayali cemaatlerdir... Yüzyüze ilişki gibi bir 
yapıştırıcıdan yoksun olan sınıflar, toplumsal cinsiyetler ve milletler kendi 
kendilerine iç grup haline gelemezler; bu hale getirilmeleri gerekir, hem de 
çoğu durumda onları ayıran etkili güçlere rağmen. Bir cemaat olarak, 
benzer şeyler hisseden aynı kafadan insanların birleşik, uyumlu ve ahenk 
içinde bir bünyesi olarak bir sınıf, bir toplumsal cinsiyet ve bir millet imgesi, 
uyuşmazlığa düştüğü gerçeğe dayatılmalıdır. Bu dayatma karşıt 
göstergelerin sahte ya da anlamsız bulunarak bastırılmalarını ya da gözardı 
edilmelerini talep eder” (Bauman, 1999:55-56).  

Buradan, yüzyüze ilişkinin ve geleneksel örgütlenme biçimlerinin dışındaki 

bütün toplumsal kümelenmelerin bir hayali cemaatleştirmeyi içerdiği ve 

entellektüeller kategorisinin de bu çerçeveye oturtulabileceği sonucuna varılabilir. 

Yine Bauman, bu çıkarsamayı destekleyecek bir tarzda,  pratikte manevi birlik olarak 
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cemaat fikrinin, ‘biz’ ve ‘onlar’ arasında henüz var olmayan sınırları çizmenin bir 

aracı olarak hizmet ettiğini; “birleşik bir eylemi kışkırtmak üzere grubu seferber 

etmenin, gruba çağrının grubun ortak kaderi ve çıkarı için yapıldığına ikna etmenin 

bir aracı” olarak kullanıldığını (Bauman, 1999:86) söyler. Böylesi bir çağırıcı hayali 

cemaat imgesi/motifi özellikle Fransız entellektüel tarihinde yaygın ve karakteristik 

bir durumdur; entellektüel beyannameleri, Dreyfus olayı vb. örnekler bunu açıkça 

ortaya koyar. Bu bakış açısından, Anderson’ın, ulusun başından sonuna bir “hayali 

cemaat” olduğu; hayali olduğu kadar da, “zihinsel bir gerçeklik” olduğu (Anderson, 

1999:185) önermeleri, entellektüeller için de literatürde aynı doğrultuda ve bununla 

örtüştürülebilecek kavramlaştırmalara işlevsellik kazandırıldığını görebilmemiz 

açısından önemlidir. 

Söz konusu çerçevede, entellektüelleri bir kategori olarak ele almak bile, bu 

hayali cemaat kavramlaştırması eksenine kolaylıkla çekilebilir. Yine pek çok 

kavramlaştırma biçimi de –kendileri amaçlayarak ya da doğrudan amaçlamadan- bu 

çerçevenin içerisine farklı sınırlandırmalarla dahil edilebilir. Ancak, çok belirgin 

çizgileri açısından tipleştirmeye dahil edilmek istenildiğinde, entellektüellerin bir 

“hayali cemaat” olarak tasavvur edilişi, aynen Marksist evrensel proleterya sınıfının 

global idealizasyonu70 ve bu temeldeki kavramsallaştırılması gibi bir görünüm 

arzeder. Bu anlamda entellektüeller, dünya yüzeyinde evrensel ve ilerici bir tarihsel 

güç olarak, dünyaya yol gösterici, üst bir perspektiften bakan, öncü insanların seçkin 

ve sınırlı sayıda bir kitlesi olarak resmedilir/betimlenir. 

                                          

70 “İdealizasyon” teriminin kullanımına ilişkin bir sıkıntının olduğu şüphesizdir. Türkçe’de doğru karşılanmak 
istendiğinde, buradaki “idealizasyon” terimi, ahlaki ve ütopik planda “idealize” edileni değil, “ideel” (yani düşünce; fikir 
planında) olanı ifade etmek anlamında “ideelizasyon” olarak kullanılmaktadır. Ancak, bunun yanında, terimin normatifliğine 
göndermede bulunması açısından, bir yan-anlam olarak idealize edilmişlik de söz konusu olabilir. “İdeel” ile “ideal” arasında 
Türkçe’deki kullanımı açısından yapılması gereken bu ayrımı vurgulayan Kadir Cangızbay da bu sıkıntının farkındadır: bkz. 
(Cangızbay, 1996). 
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2.4.1. Edward SHILS 

-Entellektüel Merkez-Çevre ve Akademik/Bilimsel Cemaatin Üyeleri 

Olarak Entellektüeller- 

Shils açısından “bilimcilik” entellektüelleri tanımlayan bir unsurdur ki, o, 

“bilginin sözünü ettiği her noktada ‘akademik cemaat’ ya da ‘bilimsel cemaat’  ya da 

‘entellektüel cemaat’ terimlerini kullanır” (Arslan, 1992:63). Shils’in “entellektüel 

merkezi”, Price ve Crane’ın “görünmeyen kolej”ine tekabül eder (Arslan, 1992:67). 

Shils’e göre,  

“her toplumun bir merkezi vardır, toplumun yapısında bir merkezi kuşak vardır. Bu 
merkezi kuşak toplumun üzerinde yer aldığı ekolojik bölgede yaşayanları etkiler. 
Topluma üyelik ...bu merkezi kuşakla kurulan ilişkilerde belirlenir. Merkezi kuşak, 
mekan bakımından yeri belirli bir şey değildir. O her zaman toplumun yaşadığı 
sınırları belirli bir bölgede takribi bir mevkiye sahiptir... Merkez ya da merkezi 
kuşak, değer ve inanç alanlarından oluşan bir fenomendir. O, toplumu yöneten 
inançlar, semboller ve değerler düzeninin merkezidir; merkezdir, çünkü daha fazla 
küçültülemeyen ve nihai birim olma özelliğine sahip bir ünitedir. Merkezi kuşak 
kutsalın (sacred) doğasına sahiptir. Bir anlamda her toplumun ‘resmi’ bir dini 
vardır... Merkez aynı zamanda bir eylem fenomenidir. Merkez, kurumlar içinde bir 
faaliyetler, roller ve şahsiyetler yapısıdır. Değerlerin ve inançların merkeziliği bu 
rollerle cisimleşerek doğar” (akt.Arslan,1992:64-65).  

O, belli bir “merkezi” bulunan ve bu “merkez” tarafından biçimlendirilen ve 

dönüştürülen bir “entellektüel sistem” kavramlaştırmasından hareket etmektedir. 

Entellektüel cemaatin her üyesi, faaliyeti boyunca entellektüellerin komünal 

standartlarını kullanırken; içinde yer aldığı kurum tarafından bu standartlara göre 

değerlendirmeye tabi tutularak kabul ya da reddedilir. Entellektüel cemaatler standart 

ve kurallarını yazılı hukuk metinleri haline getirmezler. Ancak ilgili standart ve 

kuralların bir hukuk sistemi görevini yerine getirdikleri apaçık bir şeydir; fakat bu, 

metinler haline getirildikleri için böyle değildir, sürekli uygulandıkları ve işlendikleri 

için böyledir (Shils, 1972:14). 

Shils’e göre, entellektüel etkinlikler kurumsallaşma eğilimi taşır. Bunun 

nedeni, kendilerinde güçlü ya da yoğun entellektüel ilgileri olmayan kimselerin, 

entellektüel ilgilerin sonucu olan ürünlere gereksinim görmeleridir (Shils, 1968:400). 

Arslan (1992)’ın da belirtmiş olduğu gibi,  
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“Shils’in, genel olarak düşünce ve bilimsel düşünce ile onların icracıları ve 
taşıyıcılarından söz ederken gündeme getirdiği şey, evrensel çapta bir entellektüel 
cemaattir. Her toplumun olduğu gibi entellektüel cemaatin de bir merkezi bir de 
çevresi vardır. Fakat entellektüel sistem bir düşünceler sistemi değildir; insanların 
içlerinde entellektüel roller için eğitildikleri ve edindikleri bu rolleri icra ettikleri bir 
kurumlar sistemidir. Merkez entellektüel yaratıcılığın teminat altına alındığı yerdir; 
bir ülke, bir şehir ve hatta bir kıta bile olabilir” (Arslan, 1992:65).  

Ancak Shils buna sonradan entellektüellerin iki uçta durduklarını ekler: ya hakim 

normlara karşıdırlar ya da “kamusal hayatta düzen ve süreklilik” sağlamak için 

vardırlar (Said, 1995:46). 

Shils, entellektüellerin kendi içlerindeki konumlanışlarını hiyerarşik bir yapı 

olarak görür. Bu anlamda toplum-içi ve toplumlararası entellektüel cemaatteki 

eşitsizlik, yaratıcılarla tüketiciler arasındaki eşitsizlik olarak görülür. Yaratıcılar 

çevresindeki en yüksek yaratıcılık konumları ile çerçeve içinde entellektüel ürünler 

veren kişilerin yaratıcılık konumları arasında, yukarıdan aşağıya bir hiyerarşi vardır. 

Bu çerçevede belirli ülkelerdeki bazı merkezlerin hegemonyası, evrensel entellektüel 

cemaatin takribi bir mikrokozmozu olarak görülebilir (Shils, 1972:360-362). 

 

2.4.2. George KONRAD 

-Zihin Devleti ve Entellektüel Aristokrasi Olarak Hayali Cemaat: 

Entelllektüeller- 

“İdealist yüce entellektüeller” kavramlaştırmaları çerçevesinde de dile 

getirildiği gibi, “entellektüellerin gerçek entellektüel varoluşlarını politik ve ideolojik 

alandan bağımsızlaştırmaları ve özgürleştirmeleri gerektiğini” (Konrad, 1984:223) 

öne süren Konrad için gerçekte, entellektüellerin sahip oldukları ya da olabilecekleri 

bir ruhsal otorite alanı mevcuttur ki, o bunu bir “zihin (mind) devleti” olarak 

adlandırır. Ona göre, bu, “bir ilhamı, aydınlanmayı ve aydınlatmayı” (Konrad, 

1984:223) içine alan bir entellektüalizmin, bilinçli olarak yüceleştirilmiş bir 

ifadesidir. Entellektüellerin, bağımsız ve sınırsız bir “ruhsal otorite”ye sahip 

oldukları bu “zihin devleti” eğretilemesi, Konrad’da tamamen idealize edilmiş bir 

anlamlandırmaya dayanır; hiçbir biçimde dışsal/dünyevi/çıkar-bağımlı iktidar 

yaratmayı ya da bununla ilişkilendirilmeyi amaçlamaz ve kabul etmez. Yine hiçbir 

hegemonikleştirme eğilimi içermez ve otoriteryan hiçbir tutumu içinde barındırmaz. 
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Bu, tamamen “yüce entellektüeller”in ya da onun deyimiyle “entellektüel 

aristokrasi”nin ruhsal egemenliğinin içerdiği anlamları ima eder. 

Bu çerçevede, bir “hayali cemaat” olarak entellektüelleri özsel olarak 

tanımlayan ve varoluşlarına neden ve anlam kazandıran karakteristik öge, onların 

yaratıcı ve hayat verici “düşünümsellik”leri ve bu temeldeki pratiklerle/etkinliklerle 

birbirlerine bağlanmalarıdır. Konrad için, –siyasal merkezde temellendirilmeyen 

ama- bir bütün olarak somut hayatın anlamlandırılması, bu hayata ilişkin 

yaratıcılığın serimlenmesi ve idealize edilmiş bir düzlemde bu hayatın yeniden 

kurgulanması bakımlarından, entellektüellerin kurtarıcı ve kutsanmış bir cemaat 

olarak, özsel ve vazgeçilmez bir konumu, değeri ve saygınlığı vardır. Onun 

kavramlaştırmasına, entellektüel cemaatin idealize edilmiş bu imgelenme biçimi 

damgasını vurmuştur. Böylesi bir anlamlandırma, entellektüellerin varlığının 

gereklilik ve zorunluluğuna imada bulunup onları yüceltirken, onların dahil 

olmadıkları siyasalı/iktidarı/devleti ve diğer amiyane alanları ötekileştirmekten 

çekinmez.  

“Ruhun gücü” ve “zihin devleti” nitelemeleriyle ifade ettiği ve bu temelde 

entellektüellerin oluşturduklarını düşündüğü hayali birliktelikleri merkezine alan  

Konrad, entellektüelleri tanımlayan kültürün ya da bu kültürce içerilen kültür 

cemaatinin özellikle günümüzde ulusal değil, uluslararası ve evrensel bir karakter 

taşıdığını savlar ve savunur. Diğer bir deyişle, bu, en azından entellektüellerin 

bireysel ürünlerinden oluşan ayrımlaşmış ve ayrıcalıklı bir uluslararası kültürü ve 

buna bağlı bir kültür cemaatini cisimleştirir. Ki, bu, onun deyişiyle şu anlama gelir:  

“Dünya kültürünün unsurları, ulusal kültürler değil, bireysel çalışmalardır. 
Görüşleri tamamen ulusal zemin üzerine yerleştirilen ve ulusal kurallarla sınırlanan 
hiçbir yaratıcı, hiçbir biçimde kendi entellektüel ayakları üzerine oturtulamaz” 
(Konrad, 1984:211). 

Konrad’a göre, entellektüel cemaatleşmenin bir tarihsel zemini ve var olma 

ortamı bulunmaktadır ki, bu anlamda ulusal literatürün toplamından daha büyük olan 

bir dünya literatürünün varlığını ilk vurgulayan Goethe olmuştur. Onun zamanından 

beri bu fikir, durmayarak daha manidar ve anlamlı bir şekilde gelişmiş; 19. yüzyılda, 

yalnızca Avrupa literatürünü, özellikle de Batı Avrupa'daki literatürü ifade eder bir 

niteliğe kavuşmuştur. Buna karşın, bugün biz, uluslararası bir entellektüeller 

cemaatini varsayabileceğimiz; her kültürü ve her ülke halkını birbirine bağlayan, 
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dünya düzeyinde bir bağlantılar ağını (network) görmekteyiz (Konrad, 1984:208). 

Yine tarihsel süreç içerisinde globalleşen bir kültür ve bu kültür içerisinde yer alan 

entellektüeller cemaati, yeni açılım olanakları taşımakta ve entellektüellerin 

düşünümsel ruhsal otoriteleri daha da güçlenerek pekişmektedir. 

Entellektüellerin oluşturduğu bu “hayali cemaat” eğretilemesi/imgesi 

çerçevesinde Konrad, diğer insanların kültürleri içerisinde bile kendilerini 

evindeymiş gibi hisseden, ruhsal cemaatin ve zihin devletinin üyeleri olan 

entellektüelleri, ulus-ötesi (transnasyonal) bir yapı/oluşum olarak görür. Konrad’a 

göre bu entellektüeller,  

“bütün yeryüzünü kendilerine ait hisseden gezginlerdir. Onlar, yaşadıkları yerde, 
aslında mekansal olarak içinde bulunmadıkları bu ülkelerle özel bağlara sahiptir. 
Bu entellektüeller, yüzyüze ve bizzat tanışık olmasalar da tüm dünya üzerinde 
dostlara ve arkadaşlara sahiptirler; meslektaşlarıyla bir şeyi müzakere etmek için 
denizlerin ötesine sıçrarlar; ikibin yıl önce bilgelerin fikirlerini takas için komşu 
kasabaya gitmek için taylarına binmeleri kadar kolaylıkla birbirlerini görmek için 
uçarlar” (Konrad, 1984:209). 

Daha da ileri giderek, Konrad, bugün “proleterya sınıfının değil, 

entelijansiyanın uluslararasıcılığın (enternasyonalizmin) taşıyıcıları olduğu”nu iddia 

eder ki, bu noktada entellektüellerin arzettiği konum, “ulus-devletinkinden daha az 

dinamik değildir” ve entellektüeller “ulus-devletten daha gelişmiş bir kurumlar ağına 

sahiptir” (Konrad, 1984:212). Bu, adeta ulus-devletleri aşan ve bir “ruh devleti” 

anlamını taşıyan; entellektüellerin daha üst-düzeylerdeki örgütlenişini içine alan bir 

konumlanma ve misyon tasavvurudur. 

Konrad, 20. yüzyılda entellektüellerin konumunun uluslararası boyuttaki yeni 

biçimlenmelerine iyimser ve ilerlemeci bir biçimde bakar:  

“20. yüzyılda ve özellikle II.Dünya Savaşından beri meydana gelen en ilgi çekici 
gelişmelerden biri, uluslararası bir entellektüeller ağının zuhuru olmuştur; hatta biz 
şimdiden uluslararası bir entelijansiyadan bahsedebiliriz. Global enformasyon 
akışı, birçok farklı teknik ve kurumsal düzey üzerinde ilerler. Buna rağmen bütün 
düzeylerde entellektüeller, birbirleriyle temas kuran, sınırlar karşısında birbirleri 
hakkında en çok bilgiye sahip olabilen ve birbirlerinin müttefikleri olduklarını 
hisseden kişilerdir” (Konrad, 1984:208). 

Buna karşın olumsuz bir gerilimsel unsur olarak, ulus-devletin ve ulus-devlet 

kültürünün entellektüeller açısından sınırlayıcı, ket vurucu ve bağımlılaştırıcı 

etkilerine de dikkat çeker. Ancak, bu durum karşısında entellektüellerin dünya 

çapında bütünleşmeleri ve uluslararası bir “entellektüeller cemaati” haline gelmeleri 
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önemsenmekte ve öncelenmektedir (Konrad, 1984:208). Diğer bir deyişle bu, 

entellektüellerin konumunun, uluslararası entellektüel elitlerin oluşturduğu bir 

“entellektüel aristokrasi” olduğunun ifade edilmesidir. 

 

2.4.3. Hüsamettin ARSLAN 

-“Epistemik Cemaat” Olarak Entellektüeller- 

Hüsamettin Arslan’ın Epistemik Cemaat adlı çalışması, kendi deyimiyle bir 

“entellektüeller sosyolojisi” incelemesidir (Arslan,1992:X). Arslan bu çalışmasında, 

entellektüelleri, “epistemik” merkezli bir “cemaat” (community) kategorisi olarak 

kavramlaştırır71. 

En genel/geniş düzlemde bakıldığında epistemik cemaat kavramı,  

“bir bilme, bilgi, kavrama, anlama cemaatidir; bilgiyi inşa eden, işleyen, geliştiren 
ve daha sonraki kuşaklara intikal ettiren, bilgiyi taşıyan insanlar topluluğunu ima 
eder” (Arslan, 1992:5).  

Bu anlamda “epistemik cemaat”, “mitik”, “dinsel”, “bilimsel” karakterlerdeki 

farklı tarihsel oluşumları içine alacak uzanımlar içerse de, onun çalışmasının 

odaklanışı açısından temelde “entellektüeller cemaati”ni ima eder. Sosyolojik bir 

kategori olarak entellektüellerin oluşturduğu “epistemik” cemaat, diğer epistemik 

cemaatlerdekine benzer bir biçimde,  

“bilginin onsuz varolamayacağı; bilginin inşa edildiği, işlendiği, geliştirildiği, 
akredite edilerek gelecek kuşaklara aktarıldığı toplumsal bir varoluş biçimi, 
toplumsal ve tarihi bir kollektivitedir” (Arslan, 1992:8).  

Arslan, “epistemik cemaat”i, bir “normlar”, “dogmalar”, “dil”, “çıkar ve ilgi” 

cemaati olarak tanımlar (Arslan, 1992:11). Diğer bir deyişle, “epistemik cemaat” 

(epistemic community): bir “lingüistik cemaat”, bir “norm cemaati”, bir “dogmalar 

cemaati” olarak yapılanmıştır. Bu “epistemik cemaat”, sosyolojik bakımdan iki 

düzeyde var olur:  

                                          

71 Onun çalışması açısından akılda tutulması gereken önemli noktalardan biri şudur ki, Arslan, ta en başından 
“epistemik cemaat” kavramlaştırmasının merkezine kendi konvansiyonalist epistemolojik pozisyonunu koymakta ve bütün bir 
çalışma burada temellendirilmektedir. Onun bu konvansiyonalist pozisyonu açısından bilim ve bilimsel bilgi, “icracılarının 
ürünleri olarak” ele alınır. Böylelikle bilim “ürünleriyle değil, bu ürünleri ortaya koyan icracıları gözönünde bulundurularak” 
değerlendirilir. Bu nedenle, temel referans, hep “epistemik cemaat” kavramı olarak görülür” (Arslan, 1992:57). 
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“Dar anlamda, bilgiyi inşa eden, işleyen ve taşıyan uzmanlar düzeyinde epistemik 
cemaat ve geniş anlamda, uzmanlar düzeyinde epistemik cemaatin icra ettiği 
faaliyete inanan, bu faaliyete yüksek bir değer atfederek bulgularını kullanan bütün 
insanlar düzeyinde global epistemik cemaat” (Arslan, 1992:56-57).   

Böylelikle, Arslan, bilimsel bilginin inşası ve kullanımında belli pozisyonları işgal 

eden entellektüellerin (onun kendi terminolojik kullanımına göreli olarak) oluşturduğu 

“epistemik cemaat”i, “başka herhangi bir insani kollektivite gibi bir kollektivite” 

olarak görür.  

Arslan’ın kavramsal inşası içerisinde, entellektüellerin dahil olduğu “bilimsel 

epistemik cemaat”, “normlara dayalı” bir cemaat ya da bir “normlar cemaati”dir. Bu 

entellektüeller cemaati, “epistemik, bilimsel ya da entellektüel normların, bilim 

adamlarının faaliyetine rehberlik eden paylaşılmış talimatlarını” ifade eder. 

Epistemik cemaatin bu normları, temel bir biçimde sınırlayıcıdırlar ve “epistemik 

cemaatin varlığını sürdürmesi, üyelerinin bu normları içselleştirmiş olmalarına 

bağlıdır”. Bu normlarsa, “cemaatin temel değerlerini” oluşturur (Arslan, 1992:77). 

Bu açıdan, “evrensel bilimsel normlar yoktur, epistemik cemaatten epistemik 

cemaate, dönemden döneme, bağlamdan bağlama değişen normlar vardır” (Arslan, 

1992:80).  

Diğer taraftan, modern bir epistemik cemaat olarak entellektüellerin bilimsel 

cemaati, her epistemik cemaat gibi ‘dile’ dayalı bir cemaattir. Bütün çözümleme 

bağlamını cemaat temeline göreceli olarak kurgulayan Arslan, daha da ileri giderek 

“bilimin bir dili olmadığını”; aksine “bilimsel cemaatin bir dili olduğunu” ileri sürer 

(Arslan, 1992:80). Modern epistemik cemaate bağlı entellektüel bilim adamları, 

“kavram-kullanıcılar (concept-users)”dırlar. Bilimsel terminolojiler ve kavramlar ise 

“entellektüel mikro kurumlar”dır ve hepsinin de tarihsellikleri vardır. Bunlar, 

“kollektif olarak” inşa edilir ve kullanılırlar (Arslan, 1992:81). Bu çerçevede Arslan, 

en üst düzeyde, “entellektüel merkez”i oluşturan epistemik cemaatin ve onun dilinin 

bulunduğunu; daha alt düzeylerde ise, entellektüel merkeze bağımlı ve genel bilimsel 

cemaatin içinde yer alan daha alt epistemik cemaatlerin (yani farklı alt disiplinlerin 

ve teorilerin) ve onların dillerinin hiyerarşik olarak sıralandığını belirtir (Arslan, 

1992:82). Bu, hegemonik ve tahakküme dayalı bir yapı demektir. “Merkezi” bir 

epistemik cemaati ve buna bağımlı farklı derecelerde ve çok sayıda “periferik” 

cemaatlerin oluşturduğu genel bir entellektüel ve epistemik yapıyı  öngörür.  
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Entellektüellerin içerisinde yer aldığı bu modern ve bilimsel  epistemik 

cemaat, yalnızca bir “normlar cemaati” ve “lingüistik bir cemaat” değil; aynı 

zamanda diğer herhangi bir cemaat gibi bir “inançlar ya da dogmalar cemaati”dir 

(Arslan, 1992:84-85). Arslan’ın ifadesiyle bilim, “empirik bilgi inanç formudur ve 

genellikle bu inanç formu bilim literatüründe ‘doğru inanç’ (true belief) diye 

adlandırılır” (Arslan, 1992:86). Kaldı ki,  

“bilimde doğruluğun ölçüsü, mantık, akıl ya da başka bilimsel kriterler değildir; 
çünkü bilimsel bilgilerin doğruluğunu tayin edecek bütün kriterlerin, epistemik 
cemaat içinde varılan bütün mütabakat (konsensus) sonucu ‘kriterler’ oldukları 
kollektif şekilde belirlenmiş bulunmalıdır. Bilgilerimizin -bilimsel bilgi dahil- tayin 
etmemizi sağlayacak evrensel kriterler yoktur; epistemik cemaatten epistemik 
cemaate değişen kriterler vardır... Her epistemik cemaat, entellektüel cedlerinden 
devraldığı bir paradigmayla birlikte doğar” (Arslan, 1992:86). 

 Söz konusu argümanları içerisinde Arslan, “bilimsel bilgiyle dogma ya da 

inancın birbirine zıt şeyler olmadığını”; insanın “ister din adamı, ister sıradan insan, 

ister bilim adamı olsun dogmaya mahkum” olduğunu dile getirir. Ona göre, bu 

dogmalar, her durumda pozitivist ideolojinin öngördüğü “evrensel bir bireyin” değil, 

“bireyin içinde yer aldığı epistemik cemaatin dogmalarıdır” (Arslan, 1992:87). Onun 

açısından dogmasız epistemik cemaat yoktur ve olamaz. 

Arslan’ın entellektüellerin konumuna ilişkin yaklaşımı, “merkez-çevre” ve 

“epistemik monopol” kuramlarında ifadesini bulur. Ona göre, “her epistemik cemaat 

bir geçerlilik ve güvenirlik monopolüdür” (Arslan, 1992:96). Onun daha açık ve 

kesin bir biçimde ifade etmiş olduğu gibi:  

“Her epistemik cemaat gibi bilimsel cemaat de hem ‘entellektüel merkez’, 
‘paradigmatik grup’, ‘görünmeyen kolej’... hem de bilime inanan ‘müminler 
topluluğu’ anlamında neye ‘bilgi’ denilmeyeceğini, bilginin standart ve 
yöntemlerinin neler olduğunu, bilginin doğruluk ve geçerliliğini, güvenirliğini tescil 
eden bir tekeldir” (Arslan, 1992:96). 

 Açıkça bütün epistemik cemaat biçimleri gibi bilimsel epistemik cemaatin 

kendisinin de bir “meşruiyet temeli” olduğu iddiasında olan Arslan, cemaatin dışında 

ve onu aşkın bir meşruiyet temelini de kabul etmez. Bu anlamda, entellektüel ve 

bilimsel güvenilirlik sorunu, yalnızca “bilimsel cemaatin epistemik statükosuna 

boyun eğme”ye indirgenmekte; “epistemik monopole iştirak” ve “epistemik 

monopolün gücünün meşruiyetini onaylamak” (Arslan, 1992:103) olarak 

görülmektedir. Böylesi bir durumda, bireysel, bağımsız ve cemaati aşkın bir 

entellektüel konum ve varoluşa imkan tanınmamaktadır. Bir diğer deyişle, Arslan’ın 
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çözümleme bağlamında “havada serbestçe salınan bağımsız entellektüel”e yer 

yoktur.  

Arslan’a göre, “bilginin gücü, bilginin meşruiyeti onu üreten cemaatin gücü ve 

meşruiyetidir”. Öyleki, “bilgi meşruiyet armağan edilmiş güç”tür; yani bilgi, 

“kavrama anlama gücü anlamında güç + otorite”dir. Bilimin evrenselliğini, bilimsel 

epistemik cemaatin evrenselliği olarak gören Arslan’a göre, bilimsel epistemik 

merkezin gücü, onun yeryüzündeki diğer türde epistemik cemaatlere oranla, daha 

fazla sayıda insan ve toplum tarafından meşru sayılmış bulunmasından 

kaynaklanmaktadır (Arslan, 1992:115). Arslan, aynı zamanda, entellektüel epistemik 

cemaatin gücünün arkasındaki siyasal desteğin de önemini ve merkeziliğini vurgular 

ki, bu bütün açıklamaları içerisinde çelişkili bir şey gibi görünmektedir. 

Arslan, bağımlılık kuramınca öne sürülen “merkez-çevre” kavramlarından 

hareketle, sayıca son derece sınırlı bir entellektüel/epistemik “merkez” cemaati ve 

buna bağımlı “periferik” cemaatler modeli öngörür. Buna göre, “merkezde 

‘görünmeyen kolej’ yer alır ve burada ilgili epistemik imparatorluğun önderleri 

ikamet ederler. Görünmeyen kolej ‘yaratıcılar’ın, diğer epistemik cemaatler ise 

‘tekrarlayıcılar’ın ikamet ettiği yer, yani ‘çevre’dir” (Arslan, 1992:115). Periferik 

cemaatler, fiiliyatta bilimde edilgin olan ‘uydu’ cemaatlerdir. Böylesi bir çerçeve 

içerisinde Arslan, merkezi önemi ‘merkez’e atfeder: 

“bilimin evrenselliği, ‘epistemik merkez’in evrenselliğidir... Evrenselliğin kaynağı 
merkezdir... ‘Epistemik merkez’, ilgili evrensellik skalası üzerinde tam bir otorite ve 
monopoldür” (Arslan, 1992:115).  

Sonuçta, Arslan’ın “epistemik cemaat” kavramlaştırması, entellektüellerin bir 

(hayali) cemaat kategorisi olarak görüldüğü bir tipolojide ifadesini bulur ki, bu 

yaklaşım –en azından, her ne kadar ayakları Türkiye’deki pozitivist diye adlandırdığı 

epistemik cemaatin tarihselleşimini ya da oluşumunu resmetmesi bakımından eksik 

ya da kusurlu olsa bile-, onların işevuruk/operasyonel anlatımına dönük olan bir 

anlatıma yönelir.   
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2.5. SINIF-BAĞIMLI ENTELLEKTÜEL TANIMLAMALARI ve 

EGEMEN İDEOLOJİ TEZİ 

-Temel Toplumsal Sınıflara Bağlı/Bağımlı İşlevleri Temelinde 

Entellektüeller- 

Entellektüel etkinliğin, en genel tarzda tarihsel-sosyolojik anlamda, -esasen 

doğası gereği- tahakküm ilişkileriyle doğrudan ve özsel bir ilişkisi olmuştur. Bu 

önermenin kapsamı, en ilkel topluluklardaki entellektüel etkinliğin nitelik ve 

işlevinden en karmaşık yapılardaki tahakkümün inşası, biçimlendirilişi ve 

meşrulaştırılması süreçlerine kadar genişletilebilir. Bu çerçevede, en genel düzeyde 

ve düzlemde entellektüel işlev, temel ve özsel olarak ikili bir anlama sahiptir ve 

gerilimli bir biçimde her toplumdaki çatışmalı iktidar oluşumları ve bunların 

karşısındaki gizil ya da açık direnmeler açısından temel bir stratejik unsur olarak 

algılanmıştır.  

Genel tarihsel bütünlüğü içerisinde entellektüel işlev, ya tahakkümü inşa 

ederek onu yapısal düzeyde yeniden üretip sürekliliğini sağlayan bir meşrulaşıma 

asimile ettirmek ya da tahakküm karşısındaki itirazı ve direnişi dillendirerek 

özgürleştirici stratejilerin inşası ve bu yöndeki bilinçliliğin yapımı/yapılandırılışında 

kendisini görevli kılmak anlamını taşımıştır. İkinci rolü ve etkisi/etkinliği içerisinde 

entellektüel, göreli olarak aşkın ve eleştirel bir bilincin taşıyıcılığını ve fail 

özneliğini üstlenen kimsedir. 

Bu bağlamda, literatürdeki “tahakküm” ve “tahakkümden kurtuluş/tahakküme 

direniş” stratejileri çerçevesinde entellektüel(ler)e ilişkin bir vurgu ve 

problematikleştirme, zorunlu olarak “sınıf-bağımlı kavramlaştırmalar”a göndermede 

bulunmakta ya da onlara ilişkin bir çağrışım yaratmaktadır. Zira, Marksizmi temel 

alan sınıf-bağımlı açıklamalar, zemini, teorizasyonu, entellektüel-akademik bağlamı 

ve tarihsel önemi açısından çok merkezi bir değer taşımaktadır. 

Sınıf-bağımlı entellektüel tanımlamaları, entellektüelleri, onların temel 

toplumsal sınıflara bağlı/bağımlı konum ve işlevleri temelinde analize dahil eder, 

sorunsallaştırır ve kavramlaştırır. Entellektüellerin, tahakküme72 göreli olarak yerine 

                                          

72 “Tahakküm” (Domination), “baskıyla ya da baskıya dayanmayan rızayla kurulan egemenlik”tir. Ki, “tek tek kişiler 
ya da gruplar, ya kaba kuvvetle ya da iktidarlarını meşru kılarak başkaları üzerinde güç kullanabilirler” (Marshall, 1999:712). 
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getirdikleri işlevleri (tahakkümü meşrulaştırıp meşrulaştırmama, onaylayıp 

onaylamama yahut ifşa/direnme/başkaldırma misyonları), hegemonya karşısındaki 

konumları bakımından neye/nereye tekabül ettikleri ve temel toplumsal sınıflardaki 

sirkülasyonları gibi konular sınıf-bağımlı entellektüel kavramlaştırmalarının esas 

odaklanışını oluşturur. Böylesi bir sorunsallaştırma biçimi, “egemen ideoloji tezi” 

içerisinde formüle edilmiştir. “Egemen ideoloji tezi”ni savunanlar açısından, 

...“ortak inanç sistemleri, temel değerler ve ortak kültür gibi kavramlarla (bu 
bağlamda) eşanlamlı kullanılan bir terim olarak ideoloji, ileri kapitalist 
toplumlarda toplumsal düzenin dayanağıdır. Bu argüman, sınıfsal tabakalara 
ayrılmış toplumlarda yönetici sınıfın hem maddi üretimi hem de fikir üretimini 
denetlediğini; ayrıca, tabi durumdakilerin anlam sistemlerine egemen olan ve 
bunun sonucunda işçi sınıfının bilincini statükonun çıkarları doğrultusunda 
şekillendiren tutarlı bir inançlar kümesi yaydığını varsaymaktadır. Egemen sınıf, 
kitleler arasında fiilen yanlış bir bilinç yayar ve bu şekilde kitleleri kendi sınıf 
çıkarlarını savunamayacak duruma getirir. Başka bir deyişle, egemen bir ideoloji 
işçi sınıfını kapitalist topluma eklemlemeyi, böylece toplumsal bütünlüğü korumayı 
sağlayacaktır... Bu teze göre, tabi sınıfların toplumu görme biçimlerini egemen 
ideoloji dayatmaktadır” (Marshall, 1999:172). 

Genel olarak bakıldığında, sınıf-bağımlı kavramlaştırma bağlamlarında, 

ayrımsanmış ve bağımsız bir entellektüeller sorunsallaştırmasından söz edilemez. 

Aksine, kendi sınıf-bağımlı merkezi problematikleriyle dolayımlanmış bir biçimde 

entellektüel(ler)in kavramlaştırıldığı görülür. Entellektüeller, bağlamın merkezi 

problematikleri açısından anlamlandırılır ve kavramsal/kuramsal bütün içerisinde 

analize dahil edilir, işlevselleştirilir ve işevuruklaştırılır. 

Esas olarak bakıldığında, Marx, Gramsci ve Althusser’de, tahakküm ve 

hegemonyanın ideolojik ve entellektüel örgütlenmesi; buna tabi kılınmış olarak da 

entellektüellerin konum ve işlevleri teorik/kavramsal bütüne dahil edilir. Williams 

da aynı geleneğin bir devamı olarak okunabilir. 

2.5.1. Karl MARX 

-Entellektüeller: İdeolojik Tahakkümün Sahte Bilinç Ajanlarına Karşı 

Kurtarıcı ve Öncü Doğru Bilinç Emekçileri- 

Marx’ın kuramında, açık ve özerk bir siyasal kavramsallaştırma (ya da 

kuram) geliştirilmediği gibi73, bağımsız bir entellektüel(ler) sorunsallaştırması da 

                                          

73 Literatürde yaygın olan kanaat budur. Marx’ın asıl ilgisinin kapitalizm olduğu yönündeki görüşlere bir örnek olarak bkz. 
(Althusser, 1995). 
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içerilmez. Oysa, Marx’ın ve Marksizmin entellektüellere ilişkin bakış açısı 

literatürde merkezi bir öneme sahiptir. Gerek Marksizmde köken bulan ele alışlar ve 

gerekse doğrudan ya da dolaylı/dolayımlı bir etkileşimle Marksizme referansı 

gerektiren “entellektüel” sorunsallaştırmaları, Marx’taki entellektüeller yorumunun 

izahını gerektirir. Bunun için de, öncelikle Marx’ın genel yaklaşım bağlamından 

hareket etmek gerekir.  

Tahakküm teorisi Marx’ın yazılarında kesinlikle sorunsuz bir açıklığa sahip 

görünür. Bu anlamda iktidar, “ekonomik yapının politik toplum içindeki 

yansımasıdır” (Swingewood, 1998:211). Politik yapının hiçbir özerkliği yoktur; 

politik yapı ekonomik düzenin bir gölge-fenomen biçiminden başka bir şey değildir. 

Bu noktada öncelikle, bilinç/düşün ve pratik/varoluş ilişkisi üzerinde durmak 

ve Marx’ın kuramsal temellerini bu çerçevede ortaya koymak gerekmektedir. Politik 

Ekonominin Eleştirisine Katkı’da Marx, toplumun ekonomik yapısının (altyapının), 

kendi üstünde hukuksal ve politik bir üstyapının yükseldiğini ve belirli toplumsal 

bilinç biçimlerine denk düşen gerçek temeli oluşturduğunu; maddi yaşamın üretim 

tarzının, genel toplumsal, politik ve entellektüel yaşam sürecini koşullandırdığını 

ileri sürer:  

 “Maddi yaşamın üretilme tarzı, toplumsal, siyasal ve entellektüel yaşam sürecinin 
genelini koşullandırır. İnsanların varlığını belirleyen bilinçleri değil, tam tersine, 
bilinçlerini belirleyen onların toplumsal varlığıdır” (Marx, 1971:20-21). 

Bu bakış, yansıma temelli bir epistemolojiyi ve buna bağlı kuramsallaştırma 

girişimini merkeze alır. Bilincin toplumsal varoluşla sınırlandırılması ve pratiğe dair 

bir yansıma olarak görülmesi, entellektüelin zihinsel etkinliğinin bağımsızlığı ve 

aşkınlığı üzerine konulmuş sınıfsal temelde sınırlayıcı bir hipoteği74 dile getirir. 

Marx’ta fikirlerin maddi yaşamla temellendirilmesi, onun şu ifadelerinde açık bir 

biçimde ortaya konulur:  

“Fikirlerin, anlayışların ve bilincin üretimi, her şeyden önce doğrudan 
doğruya insanların maddi faaliyetine ve karşılıklı maddi ilişkilerine, gerçek 
yaşamın diline bağlıdır. İnsanların anlayışları, düşünceleri, karşılıklı zihinsel 
ilişkileri (geistige Verkehr), bu noktada onların maddi temeldeki davranışlarının 
dolaysız ürünü olarak ortaya çıkar. Bir halkın siyasal dilinde, yasalarının, 

                                          

74 Ancak daha sonra üzerinde durulacağı gibi, Marx, proleteryanın sınıfsal bilinçlenmesine hizmet eden entellektüel etkinliği, 
bir diğer deyişle, kapitalizm aşamasında tarihsel olarak ilerici güçlere bağlı ve onların olumlu dönüşümüne yönelmiş 
entellektüel çalışmayı daha aşkın bir konuma yerleştirmektedir. 
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ahlakının, dininin, metafiziğinin vb. dilinde ifadesini bulan zihinsel üretim için de 
aynı şey geçerlidir... Bilinç hiçbir zaman bilinçli varlıktan (das bewusste Sein) 
başka bir şey olamaz ve insanların varlığı, onların gerçek yaşam süreçleridir... 
Yaşamı belirleyen bilinç değil, tersine bilinci belirleyen yaşamdır... 

...İnsan beyninin olağanüstü hayalleri (Nebelbildungen) bile deneysel olarak 
saptanabilen ve maddi temellere dayanan, insanların yaşam süreçlerinin zorunlu 
yüceltmeleridir. Bu bakımdan ahlak, din, metafizik ve ideolojinin tüm geri kalan 
kısmı ve bunlara tekabül eden bilinç biçimleri, artık o özerk görünümlerini 
yitirirler. Bunların tarihi yoktur, gelişimleri yoktur; tersine, maddi üretimlerini ve 
karşılıklı maddi ilişkilerini geliştiren insanlar, kendilerine özgü olan bu gerçek ile 
birlikte hem düşüncelerini, hem de düşüncelerinin ürünlerini değiştirirler (Marx ve 
Engels, 1999:44, 46). 
  

1844 Elyazmaları (1993)’nda da Marx filozofların (ki filozofları Marx’ın 

terminolojisi bağlamında ideologlar ve entellektüeller olarak tercüme etmek 

mümkündür) toplumsal pratikten kopmuş ve yabancılaşmış bilinçlerinin bir 

eleştirisini yapar.  

 “Filozof -yabancılaşmış insanın soyut biçiminin ta kendisi- kendini yabancılaşmış 
dünyanın ölçüsü sayar. Bu nedenle tüm yabancılaşma tarihi ve bu yabancılaşmanın 
tüm onarımı soyut, yani mutlak düşüncenin, kurgusal mantıksal düşüncenin üretim 
tarihinden başka bir şey değildir” (Marx,1993:218). 

Ancak Marx’ta “bilinç” teriminden ne anlaşılacağı da ayrı bir sorundur.  

Marx’ta insan düşüncesinin aşkın bir varoluş kazanamayacağı; bu nedenle de 

düşüncenin, hakikatin temsili bakımından pratikten bağımsız olamayacağı açıktır 

(Marx ve Engels, 1999:26). Ancak, paradoksal bir biçimde, düşüncenin pratikle 

ilişkisi bağlamında dönüştürücü gücü de kabul ediliyor gibidir:  

...“insanların koşulların ve eğitimin ürünü oldukları, dolayısıyla değişik insanların 
başka koşulların ve farklı eğitimin ürünü oldukları biçimindeki materyalist öğreti, 
koşulların insanların kendileri tarafından değiştirildiğini ve eğiticinin kendisinin de 
eğitilmesi gerektiğini unutur. O nedenle, toplumu, biri diğerinin üstünde yer alacak 
biçimde, iki kısma ayırmak zorunluluğuyla karşı karşıya gelir” (Marx ve 
Engels,1999:26). 

Alman İdeolojisi, hem bilincin aslında her zaman “pratik” bilinç olduğunu, 

bu yüzden onu başka gözle görmenin idealist bir yanılsama sayılacağını, hem de 

fikirlerin maddi varoluşa göre tamamıyla ikincil oldukları görüşünü savunuyor 

gibidir. Bu nedenle, bilinci, eylemden ayrıştırılamaz görme ile onu ayrılabilir ve 

“ikinci derecede” kabul etme arasında ikili ve oynak bir tür imgeleme gereksinim 

duyulmuş gibidir (Eagleton,1996:114-5). 
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Bilinç ile toplumsal varoluş arasındaki belirlenim ilişkisinin çerçevesini 

ortaya koyduktan sonra, Marx’ta entellektüellerin konumunu ve rolünü ortaya 

koyabilmek açısından, onun tahakküm temelindeki ideoloji çözümlemesine gitmek 

gerekir. Alman İdeolojisi’nde ifade edildiği biçimiyle, “egemen sınıfın fikirleri, 

tarihin her döneminde egemen olan fikirler olarak görülmekte”; “toplumda egemen 

maddi güç olan sınıfın, aynı zamanda toplumun egemen entellektüel gücünü de 

oluşturduğu” belirtilmektedir. Buna göre, maddi üretime sahip olan güç/sınıf, 

zihinsel üretimi de kontrol eder. Diğer bir deyişle, temel olarak savlanan şey, 

egemen fikirlerin, hakim maddi ilişkilerin ideal dışavurumundan (fikirler olarak 

kavranılan hakim maddi ilişkilerden) başka bir şey olmadığıdır. 

“Egemen sınıfın düşünceleri, bütün çağlarda, egemen düşüncelerdir, başka 
bir deyişle, toplumun egemen maddi gücü olan sınıf, aynı zamanda egemen zihinsel 
güçtür. Maddi üretim araçlarını elinde bulunduran sınıf, aynı zamanda, zihinsel 
üretimin araçlarını da emrinde bulundurur, bunlar o kadar birbirinin içine girmiş 
durumdadırlar ki, kendilerine zihinsel üretim araçları verilmeyenlerin düşünceleri 
de aynı zamanda bu egemen sınıfa bağımlıdır. Egemen düşünceler, egemen maddi 
ilişkilerin fikirsel ifadesinden başka bir şey değildir, egemen düşünceler, fikirler 
biçiminde kavranan maddi, egemen ilişkilerdir, şu halde bir sınıfı egemen sınıf 
yapan ilişkilerin ifadesidirler; başka bir deyişle, bu düşünceler, onun egemenliğinin 
fikirleridirler. Egemen sınıfı meydana getiren bireyler, ...düşünürler, fikir üreticileri 
olarak da egemendirler ve kendi çağlarının düşüncelerinin üretimi ve dağıtımını 
düzenlerler; o halde onların düşünceleri, çağının egemen düşünceleridir” (Marx ve 
Engels, 1999:75). 

Marx’ta ideoloji, ekonomik ve sınıfsal çıkarlarla doğrudan bağlı olan bir 

gölge-fenomendir. Bu ideolojinin işlevi ise, “çelişkileri gizleyen, toplumsal ilişkileri 

mistifiye eden ve görünümler dünyasını fetişleştiren bir işlevdir” (Swingewood, 

1998:104). Bir bakıma bu ideolojinin üretici ve meşrulaştırıcı failleri olan 

entellektüeller de, Marx açısından, havada salınan, sınıf ve tahakküm ilişkilerinden 

bağımsız kimseler değil; aksine büyük ölçüde belli bir sınıfın çıkarlarını 

söylemleştiren/teorize eden, manipüle ederek evrenselleştirilmiş egemen düşünceler 

haline dönüştüren kimselerdir:  

...“kendisinden önce egemen olan sınıfın yerini alan her yeni sınıf, kendi 
amaçlarına ulaşmak için, kendi çıkarını, toplumun bütün üyelerinin ortak çıkarı 
olarak göstermek zorundadır... bu sınıf, kendi düşüncelerine evrensellik biçimi 
vermek ve onları, tek mantıklı, evrensel olarak geçerli düşünceler olarak göstermek 
zorundadır” (Marx ve Engels, 1999:77).  

Ancak Marx, “bir sınıfa karşı çıkması yüzünden, sırf bu yüzden devrimci 

sınıf, kendisini, bir sınıf olarak değil de, hemen bütün toplumun temsilcisi olarak 
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sunar, tek egemen sınıfın karşısında toplumun tüm kitlesi olarak görünür” (Marx ve 

Engels, 1999:77) demekle proleteryayı istisna bir konuma yerleştirir ve onu 

gerçekten de “sahici bir evrensel sınıf” olarak nitelendirir. Buradan, “proleteryanın 

içinden çıkan ve onun devrimci amaçlarına hizmet eden düşünce ya da ideoloji 

hakiki, sahici ve nesneldir” anlamı da çıkarılabilir. Buna göre, etik ve aksiyonel bir 

düzlemde olumlu anlamda ve hakiki entellektüel, proleteryaya angaje olan ve onun 

yanında dönüştürücü ve devrimci eyleme dönük bir düşünümsellik yaratan kişidir. 

Bu yorumu, Marx ve Engels’in “filozoflar dünyayı değişik biçimlerde yorumladılar, 

oysa sorun onu değiştirmektir”(1999:28) biçimdeki ifadeleriyle ilişkilendirdiğimizde 

bu yorum daha manidar hale gelecektir. Bu bağlamda, düşünceleri ve onların failleri 

olarak görebileceğimiz entellektüelleri, sınıf ve parti mücadelelerindeki kamusal 

işlevleri açısından değerlendiren Marx,  pratik önemi olan düşünceleri ve bu 

çerçevede işlev gören entellektüelleri, grupların mücadelesinde ideolojik silahlar 

olarak görür. 

Üç tahakküm biçimi (ekonomik, toplumsal ve politik tahakküm) arasında bir 

ayrım koyan Marx’a göre, ekonomik ve toplumsal tahakküm, sermayenin 

kurumlarının genel işleyişinin belirlenmesini işaret ederken, politik tahakküm 

devletin burjuva egemenliği adına hangi yollarla bir hukuksal çerçeve yaratıp onu 

koruduğunu göstermektedir75 (Swingewood, 1999:209-210). Buradan yola çıkarak 

da Marx’ta entellektüelin nasıl kavrandığını, ona nasıl bir rol/işlev ve konum izafe 

edildiğini, belirli bir bütünlük ve karşılıklı ilişkiler çerçevesinde daha belirgin olarak 

izah edebiliriz. Bu bakımdan Marx ve Engels’in şu ifadeleri açıklayıcı ve yol 

göstericidir: 

“Şimdiye değin tarihin başlıca güçlerinden birisi olarak ...işbölümü, egemen 
sınıfta, zihinsel ve fiziksel emeğin bölünmesi olarak kendini gösterir. Böylece, bu 
sınıf içerisinden bir kesim, sınıfın düşünürleri olarak (sınıfın kendi hakkındaki 
yanılsamalarının oluşumunu kendi başına geçim kaynakları haline getiren faal ve 
kurumsal ideologları olarak) ortaya çıkarken, diğerleri, gerçekte bu sınıfın faal 
üyeleri oldukları halde kendileri hakkında hayal ve düşünceler yaratmaya daha az 
zamanları olması nedeniyle, bu düşünce ve yanılsamalara karşı tutumları daha 
pasif ve kabullenicidir. Bu sınıf içindeki bu ayrılık, iki taraf arasında belli bir 
karşıtlığa ve düşmanlığa da dönüşebilir, ama sınıfın kendi varlığını tehdit eden 
pratik bir çatışma durumunda, bu durum kendiliğinden ortadan kalkar, ve egemen 

                                          

75 Ki, Swingewood’a göre Marx, “‘ideolojik tahakküm’ terimini hiçbir zaman kullanmamış olmasına rağmen, bu 
düşünce onun ideoloji analizinde örtük biçimde bulunmaktadır” (Swingewood,1998:209).  
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düşüncelerin egemen sınıfın düşünceleri olmadıkları ve bu sınıfın gücünden ayrı bir 
güce sahip bulundukları yolundaki görüntü de uçup gider. Belirli bir çağda 
devrimci fikirlerin varlığı, devrimci bir sınıfın varlığını öngörür” (Marx ve Engels, 
1999:76).  

Burada, zihinsel ve bedensel emek arasındaki bölünmenin niteliği bir 

işbölümü biçiminde ortaya konulmakta; böylesi bir işbölümü temelinde, belli bir 

sınıfın içinde zihinsel üretimi gerçekleştiren düşünürler (entellektüeller) 

kategorisi/kesimi ayrımsanmaktadır. Entellektüeller, belirli bir tahakküm yapısı 

içerisinde, “sınıfın kendi hakkındaki yanılsamalarının oluşumunu kendi başına 

geçim kaynakları haline getiren faal ve kurumsal ideologlar” olarak 

nitelendirilmekte, konumlandırılmakta ve işlevlendirilmektedirler. Diğer taraftan 

Marx, devrimci sınıfların varlığına dayanan ve devrimci fikirleri üreten 

entellektüellerden de söz etmektedir ki, o, bunları tarihsel olarak ilerici ve 

evrenselliği bulunan bir konuma yerleştirmektedir. Marx’ın olumladığı bu 

entellektüel tutum, sınıfsal temel olarak proleteryaya dayalı, özgürleştirici, 

kurtuluşçu (emancipatory) ve her düzeyde tahakkümün yapısını ifşa edici bir 

tutumdur.  

Marx, olumladığı entellektüel tutum açısından tahakkümün ifşasının merkezi 

önemi ve rolü üzerinde vurgu yapar. Ancak, literatürde yaygın bir biçimde bu 

ifşanın örtüsünü kaldıracağı şey bir ideoloji kavramlaştırmasının dolayımına 

sokulur. Dolayısıyla, Marx’ın entellektüellerle ilgili imalarını, sınıfsal tahakküm 

ilişkileriyle temellendirilen/dolayımlanan ideolojiler ve ondaki ideoloji 

çözümlemesinin bağlamında okumaya tabi tutabiliriz. Buradan bakılınca, Marx’ta, 

entellektüellere, politik düzlem ve ideolojik tahakküm bağlamında ikili bir rol 

atfedilmektedir. Bunlardan ilki, egemen sınıfın kendi çıkarlarını (teorize 

ederek/söylemleştirerek) yansıtan ve bunları bir evrensel hakikat olarak sunan 

egemen fikirlerin yaratıcılığı ve taşıyıcılığı/ajanlığı rolüdür. İkincisi ise,  proleterya 

ya da ezilen sınıflar üzerinde kurulan tahakkümden onları kurtararak, onlara doğru 

bilinçliliği kazandırmayı amaçlayan düşünümsel ve aksiyonel roldür.  
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2.5.2. Antonio GRAMSCI 

-Egemen Tarihsel İktidar Bloku ve Hegemonik Entellektüel Blok- 

Gramsci, entellektüelleri, tarihsel-toplumsal-sınıfsal işlevleri ve 

konumlarıyla dolayımlanmış bir bilinçlilik ve eylemlilik temelinde tanımlar. Bu 

yaklaşım, entellektüellerin özcü temelde ele alınamayacaklarının, aksine onların 

fonksiyonel bir kavramsallaştırmada cisimleştirilebileceklerinin tutarlı ve örnek bir 

izahıdır. Gramsci’ye göre,  

“entellektüelin tanımlanmasındaki en yaygın yöntem yanlışlığı, ölçünün, düşünce 
çabalarının özünde aranmasıdır. Oysa, bu ölçü, düşünce çabalarının bir araya 
geldiği, entellektüeli karmaşık toplumsal ilişkilere bağlayan tüm ilişkiler sisteminin 
bütününde aranmalıdır. Zira, bütün etkinlikler (bütün toplumlarda ve özellikle de 
çağdaş toplumlarda) az çok zihinsel bir boyut gerektirir. Bunun için de bütün 
insanlar ‘entellektüel’ kişiler olarak görülebilir” (Gramsci, 1983:19).  

Ancak, işte tam da bu noktada Gramsci kendi tanımlama ve ayrım ölçütünü koyar: 

“bütün insanlar toplumda entellektüel işlevini görmezler” (Gramsci, 1983:19). Bu 

temelde entellektüelin kim olduğu, onun toplumsal işlevinin niteliğiyle doğrudan 

ilişkilidir. 

Bu bağlamda, Gramsci ve Tarihsel Blok’ta Portelli, Gramsci’de, “tarihsel 

blok” içerisinde entellektüellerin oynadıkları rolün özsel önemde görüldüğünü ifade 

eder. Gramsci’ye göre, “‘entellektüeller’ sorunu ‘tarihsel blok’un ögelerinden biri ve 

onun organik eklemlenmesi olarak ortaya çıkar” ki, o, bu kategoriyi “üstyapı 

görevlileri” kategorisi olarak irdeler (Portelli, 1982:97). Böylece entellektüellerle 

entellektüel olmayanlar arasındaki ayrım ölçütü,  

“entellektüel etkinliklerin (ve bu etkinlikleri kişileştiren/cisimleştiren grupların), 
genel toplumsal ilişkiler kompleksi içerisinde bulunacak oldukları ilişki sistemi 
bütünlüğü içerisinde konulur. Entellektüeller, yapıya -ekonomik alandaki temel 
sınıflara- bağlı ve bu sınıflara tarihsel blokun türdeşlik ve yönetimini verecek, 
üstyapıyı hazırlamak ve çekip çevirmekle görevli ayrımlaşmış bir toplumsal katmanı 
oluştururlar” (Portelli, 1982:97-9). 

Gramsci’nin genel olarak literatüre (daha özelde ise Marksist çözümleme 

bağlamına) en önemli kavramsal katkılarından biri, hiç kuşkusuz, “organik” ve 

“geleneksel” entellektüel ayrımlaştırmasıdır. Ona göre,  

“ekonomik üretim dünyasındaki temel bir görevin/işlevin doğuşu alanında ortaya 
çıkan her toplumsal katman, kendisiyle birlikte, organik olarak, bir ya da birkaç 
‘entellektüel kat’ yaratır. Bu entellektüel katlar, toplumsal katmana, yalnız 
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ekonomik alanda değil, politika ve toplum alanlarında da bir ‘türdeşlik’ ve ‘görev 
bilinci’ sağlar” (Gramsci, 1983:15).  

Bunlar, “organik entellektüeller”dir ve bir toplumsal sınıfla organik bağ(lar)ı 

temelinde tanımlanırlar. İşlevleri, ekonomik, politik ve toplumsal alandaki 

hegemonik bilincin oluşturulması ve meşrulaştırılmasıdır. Bir diğer deyişle, 

“organik entellektüeller”, bir toplumsal sınıfla birlikte ve onun ürünü olarak var 

olurlar; rolleri, söz konusu sınıfa kültürel, siyasal ve ekonomik alanlarda homojen 

bir özbilinç kazandırmaktır. Organik entellektüeller çoğu durumda bir ‘uzmanlaşma’ 

olarak karşımıza çıkar.  

“Kapitalist işletme sahibi, kendisiyle birlikte, hem endüstri teknisyenini, ekonomi 
bilginini yaratır, hem yeni bir kültürün, yeni bir hukukun vb.nin örgütleyicisini... 
Her yeni sınıfın, kendisiyle birlikte yarattığı ve gelişimi boyunca yetiştirdiği 
“organik” entellektüeller, çoğu zaman birer “uzmanlaşma”dır; yeni sınıfın 
yarattığı toplumsal tiplerin ilk çabalarını bazı yönleriyle temsil eden birer 
‘uzmanlaşma’” (Gramsci, 1983:15-16). 

Gramsci’de, “organik entellektüel”in karşıtı ise, kendisinin toplumsal 

yaşamdan büyük ölçüde bağımsız olduğuna inanan “geleneksel entellektüel”dir. Bu 

figür (rahipler, idealist felsefeciler, Oxford’lu akademisyenler ve diğerleri), 

Gramsci’ye göre, bir önceki tarihsel dönemden arta kalmıştır. Gramsci’nin 

ifadesiyle,  

“Bir önceki ekonomik yapıdan gelen ve onun gelişiminin bir yönünü temsil eden her 
toplumsal temel takım, tarih yüzüne çıktığı zaman, kendinden önce var olan bir 
aydın takımı bulmuştur. Bunlar, galiba, toplum ve politika alanında, en karmaşık ve 
en köklü değişimlerin bile durduramadığı tarihsel sürekliliğin de temsilcileri 
olmuşlardır... Her yerde görülen geleneksel aydın tipini, edebiyatçı, filozof ve 
sanatçıda bulmaktayız. Onun için, kendilerini, edebiyatçı, filozof, sanatçı sayan 
gazeteciler de birer gerçek ‘aydın’ olduklarını sanırlar” (Gramsci,1983:20). 

Bu entellektüel kategorisinin en tipik örneğini ise, kiliseye bağlı entellektüeller 

oluşturur:  

“Bunlar uzun süre, din ideolojisini, yani o dönemin felsefe ve bilimini, okul, eğitim, 
ahlak, adalet, hayırseverlik ve yardım işleri gibi bir takım önemli görevleri 
tekellerinde tutmuşlardır... Bu bölük, hukuk bakımından aristokrasiyle bir 
tutulmakta ve toprağın feodal mülkiyetini kullanma ve ona bağlı devlet 
ayrıcalıklarından yararlanma hakkını paylaşmaktaydı. Ama papaz sınıfının bu 
üstyapı tekeli kavgasız yürütmediği gibi, bir takım kısıtlamalardan da 
kurtulamamıştı. Bundan ötürü, çeşitli biçimler altında başka başka bölüklerin 
doğduğu ve kralın merkezci gücüyle desteklenerek mutlakçılığa varacak ölçüde 
geliştiği görülmüştür. Böylece, yavaş yavaş özel bir ayrıcalıklı yargıçlar 
aristokrasisi, bir yöneticiler katı vb. doğmuştur: Bilginler, kuramcılar, laik 
filozoflar vb.... 
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...Bu çeşitli geleneksel aydın bölükleri, bir ‘birlik’ ruhuna, tarih bakımından 
kesintisiz bir süreklilik, özel bir nitelik bilincine vardıkları için, kendilerini egemen 
toplumsal takımdan ayrı, ondan bağımsız saymaktadırlar. Kendilerinin yarattığı bu 
durum, ideoloji ve politika bakımından önemli sonuçlar doğurmuştur: Bütün 
idealist felsefe, aydınların toplumsal kompleksince alınan bu tutuma kolayca 
bağlanabilir ve aydınların kendilerini ‘bağımsız’, özerk ve özel niteliklere sahip 
sanmalarına yol açan toplumsal ‘ütopya’ deyiminin sınırları da saptanabilir” 
Gramsci, 1983:17-18). 

“Geleneksel” entellektüeller, “kesintisiz tarihsel süreklilik” içerisinde evrim 

geçirmekte ve organik entellektüellerden farklı olarak üretim tarzıyla sıkı bir bağ 

içinde bulunmamaktadırlar. Bu kategoridekiler, kasta benzeyen bir yapıyla 

karakterize olunurlar ve kendilerini egemen sınıftan bağımsız olarak görürler. Bu 

anlamda “geleneksel” entellektüeller, aynı zamanda “eski tarihsel blokun sivil 

toplumunu yöneten ve soğurulmaları daha güç olan, kastlar biçiminde örgütlenmiş, 

türdeş toplumsal katmanlardan oluşurlar” (Portelli, 1982:107). Bu tip entellektüeller, 

toplum yapılarındaki çatlaklar arasında varolup, tarihsel açıdan sürekli bir süreç 

olarak  geçmişi bugüne bağlayan sınıflararası bir konumda bulunurken; “organik 

entellektüeller”, geçmişten köklü bir kopuşa işaret eden fikirler üretirler.  

Gramsci, iktidarın hegemonyasının bir soğurma ve çerçeveleme 

mekanizmasına sahip olduğunu ileri sürer. Böylece iktidar, kendi dışında kalan 

unsurları, kendi içinde yeniden üreterek, kendine asimile eder. Gramsci’nin 

terimleriyle, yeni tarihsel blokun organik entellektüelleri, eski tarihsel blok 

entellektüellerine (organik entellektüeller) karşı koyarak yeni temel sınıf adına 

onları soğurmak veya ortadan kaldırmak ister (Portelli, 1982:106).  

Gramsci, her ne kadar temelde hegemonya ilişkileri çerçevesinde organik 

entellektüellerle geleneksel entellektüeller arasında yaptığı ayrıma odaklanmışsa da, 

başka tipsel ayrımlar/sınıflamalar da yapmıştır. Bunlardan birisi de, “kent” ve “köy” 

tipi entellektüeller arasında yaptığı ayrımdır. Ona göre, “kent tipi entellektüeller”, 

endüstri ile birlikte gelişmiş olup, işçi sınıfı ile işletme sahibi arasında ilişki kurma 

işlevini yerine getirirler. “Çalışma sürecini ve evrelerini denetleyerek, endüstri 

kurmaylarının üretim planının uygulanmasını sağlarlar” (Gramsci, 1983:26). Bu 

anlamda, kent tipi entellektüeller, kapitalist endüstriyel sistem içerisindeki ilişkilerin 

örgütlenmesinde, yeniden üretilmesinde ve etkinleştirilmesindeki profesyoneller, 

uzmanlar ve mühendisler gibi meslek gruplarıdır.  
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“Köy tipi entellektüeller” ise, genel olarak “geleneksel”dirler; köy 

topluluklarına ve kapitalist düzenin henüz değiştirip harekete getiremediği kentlerin 

küçük burjuvazisine bağlıdırlar. Bu entellektüel tipi, köylü yığını ile merkez ya da 

bölge yönetimi (avukatlar, noterler) arasında ilişki kurar ve bu yoldan önemli bir 

görevi yerine getirirler. Bu görev hem politik hem toplumsal bir görevdir. Ancak, 

Gramsci,  köylü yığının kendine özgü “organik” entellektüel yetiştirmediğini, 

herhangi bir entellektüel katmanını da benimsemediğini belirtir76. Oysa, Gramsci’ye 

göre, diğer toplumsal katmanlara bağlı entellektüellerin ve geleneksel 

entellektüellerin büyük bir kısmı köylülükten çıkmaktadır (Gramsci, 1983:16). 

Konumları bakımından ele alındığında, Gramsci, entellektüellerin, gerçek 

anlamda bir sınıf oluşturmadıklarını; ancak değişik toplumsal sınıflara bağlı gruplar 

oluşturduklarını dile getirir. Gramsci’nin ifadesiyle, “bağımsız bir aydınlar sınıfı 

yoktur, ama her toplumsal grup kendi öz aydınlar katmanına sahiptir ya da onu 

oluşturmak ister” (Gramsci, 1983:15). Ona göre, toplumdaki en önemli ve en 

karmaşık katmanlar, ekonomik alandaki temel sınıflardan başlayarak oluşurlar. 

Bununla birlikte,  

“tarihsel iktidar bloku”nun devrilmesi, “tarihsel blokun ‘bükülgen, ama çok 
dayanıklı ana dayanağı’ olan entellektüel blokun dağılmasını gerektirir 
...hegemonik sistemi entellektüel blok -ya da ideolojik blok- geliştirir ve yönetir” 
(Portelli, 1982:123-4).  

Entellektüeller, tarihsel iktidar blokunun özsel ögelerinden birini oluştururlar 

ve ana sınıflara bağlı/bağımlı bir toplumsal katman olarak hegemonyanın 

sürdürülmesinde ya da çözülmesinde özsel bir işlev icra ederler. Ancak, 

entellektüellerle temsil ettikleri sınıf arasındaki bağın organikliği, mekanik bir 

nitelik de taşımaz. Entellektüel, aynı zamanda, edilgin “yansıma”sı olmadığı sosyo-

ekonomik yapıya oranla göreli bir özerklikten yararlanır ve bu yapısal özerklik, 

üstyapı görevlileri olan entellektüellerin işlevine bağlı bulunan özerkliğe eklenir 

(Portelli, 1982:104-5). Böylelikle, denilebilir ki, üstyapı altyapının düpedüz 

yansıması olmadığı gibi, entellektüel de temsil ettiği sınıfın edilgin (pasif) bir 

görevlisi değildir. Kültürel ve politik yönetimin tam olarak hayata geçirilebilmesi 

                                          

76 Bu konudaki daha açılımlı bir betimleme ve çözümlemenin içerildiği bir çalışma olarak bkz. Gramsci, 1982. 
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için de özerklik zorunludur. Bu kültürel işlevin tam gelişmişliği, “egemen sınıfın 

kültürel öz bilincinin özeleştirisinin simgelemesini” gerektirir.  

Gramsci’nin entellektüelleri, konumlanışları bakımından, yaratıcılık, 

yayıcılık ve uygulayıcılık niteliklerine/işlevlerine göre hiyerarşik bir sıralanışına da 

tabi tutulur:   

“Gerçekte, toplumsal hegemonya ile devlet egemenliğinin (dominio) örgütleme 
görevi, az çok bir işbölümü, dolayısıyla da, bütün bir yetkiler merdiveni 
yaratmaktadır ki, bunlardan bazılarının artık hiçbir yönetim ve örgütleme rolü 
kalmamıştır... Bir ayrım yapmak gereklidir... Gerçekte, düşünce çabasında, özünlü 
olarak, çeşitli basamakları birbirinden ayırmak gerekir... En yüksek basamağa, 
çeşitli bilim, felsefe ve sanat vb. yaratıcılarını; en alt basamağa da, daha önceki, 
birikmiş, geleneksel düşünce hazinesinin en alçak gönüllü “yöneticileri”ni ve 
yayıncılarını koymak gerekir” (Gramsci, 1983:24). 

Burada hegemonyaya katılan entellektüeller, en büyüğünden en astına kadar 

sıralanırken; bu sıralama entellektüel işlevlerin nitel değerine göre dağıtıma 

uğratılmıştır. En tepede, yeni dünya görüşünün -ve onun bilim, felsefe, sanat, hukuk 

vb. gibi çeşitli alanlarının- yaratıcıları yer alırken, daha aşağıda ise, bu ideolojiyi 

uygulamak ve yaymakla görevli bulunan kimseleri bulunur. 

Sonuç olarak Gramsci, entellektüellerin tarihsel blok içerisindeki işlevlerini 

üç ana boyutta/eksende irdelemektedir: “Tarihsel blok”, “geleneksel-organik 

entellektüel” ve “entellektüeller hiyerarşisi” (Portelli, 1982:98). Bu üçlü boyut 

çerçevesinde entellektüelin işlevleri, ilkin onların temsilcisi olduğu sınıf ya da 

grupla ilgilidir ki, bu işlevler, onların üstyapısal açıdan özsel olan işlevleridir. Onlar, 

hegemonyayla bağlantıları içerisinde gerek hegemonikleştirici olmaları ve gerekse 

hegemonyaya karşıt konumlanmış öncü ideolojik ve devrimci rolleri77 açısından 

işlev görürler. Ki, ilkin, hegemonik sınıf, hegemonyasını, ancak hegemonya ve 

zorlama uygulayan bir entellektüeller katmanının oluşmasından sonra gerçekten 

kazanır. İkinci boyutta ise, -tarihsel iktidar blokunun hegemonikleştirici eğilimi 

                                          

77 Devrimci ve öncü politik  partiyi “kollektif entellektüel” olarak adlandıran Gramsci, onda ikili türlü işlev görür: 
1.Bazı toplumsal sınıflar açısından, sadece kendi organik entellektüellerini kendi çıkarları açısından yetiştirmekte bir araçtır. 
Bu yetiştirme, üretim tekniği alanında değil, doğrudan doğruya politik ve felsefi alandadır. 2. Bütün toplumsal sınıflar 
açısındansa, devletin politik toplumda daha geniş bir biçimde yerine getirdiği işlevi sivil toplumda gören, yani belli bir egemen 
sınıfın organik entellektüelleri ile geleneksel entellektüellerini birbirine bağlayan mekanizmadır. Bu temel görevi içerisinde, 
kendini oluşturan toplumsal sınıfın bireylerini işleyip, onları sivil ve politik bir toplumun birer usta politik entellektüeli, 
yöneticisi ve örgütleyicisi konumuna yükseltir. Belli bir toplumsal sınıfın politik partisine giren bir entellektüel, bu takımın 
organik entellektüelleriyle kaynaşır, sınıfına da sıkı bir biçimde bağlanır (Gramsci, 1983:28). “Politik Öncü Parti” ve Marksist 
gelenekte entellektüellere yüklenen teorize edici  ve öncü rol için ayrıca bkz. (Lenin, 1993). Bu noktada, Gramscinin Leninist 
öncü parti fikriyle uzlaştığı ya da ona karşı büyük bir sempati/olumlayıcılık taşıdığı belirtilmelidir. 
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temelinde ya da öncü parti içerisinde- organik entellektüellerin geleneksel 

entellektüellerle çatışmalı hegemonikleştirici ilişkileri analiz konusudur: geleneksel 

entellektüeller kategorisinin özümsenmesine dair hegemonik rızanın inşası; buna 

yönelik bir soğurma, asimilasyon ya da çerçeveleme işlemi. Son olarak da, organik 

entellektüellerin kendi iç blokunun hegemonyası açısından –kendi örgütlenişi ve 

yapılanışına dönük bir boyutta- gösterdikleri işlev söz konusudur. Bu son görünümü 

içerisinde entellektüel blok, yaratıcılardan, yayıcılar ve örgütleyip uygulayıcılara 

kadar farklı hiyerarşik düzlemlerde işlevlendirilmiş bir yapı arzederler. 

“Büyük”/“yaratıcı” entellektüeller, entellektüel blokun, yani hegemonik sistemin 

temellerini oluştururlar. Üstyapısal bütünlüğü (kompleksi) çekip çevirmek ve 

yapıyla üstyapıyı kaynaştırmaksa görevli organik entellektüellerce yerine getirilir. 

 

2.5.3. Louis ALTHUSSER 

-İdeolojik Düzlemde Ajan ya da Profesyonel Edimci Olarak 

Entellektüeller- 

Althusser, Marksist geleneğin entellektüele bakışı açısından ana 

referanslardan biri olmuştur. Bununla birlikte -belki de doğal olarak-, Althusser’de 

de bağımsız/açık ve kendi başına sistematik bir entellektüeller 

sorunsallaştırması/kavramlaştırması yoktur. Ancak onun ideoloji yazınındaki 

tartışılmaz konumu, özellikle de ideoloji kavramı (ve onun İdeolojik Devlet 

Aygıtları kavramlaştırması) çerçevesinde ve ideoloji düzleminden hareketle 

entellektüel(ler)in neye tekabül ettiği sorunsalını odağa alan okuma açısından büyük 

önem taşır. İdeolojileri cisimleştirmeleri bağlamında entellektüellerin, belli bir 

yapıyı idame ettirmedeki ya da onu dönüştürmedeki rolleri çok önemlidir. Bu, 

Althusseryen bağlamda İdeolojik Devlet Aygıtları içerisindeki üretim, yeniden 

üretim, uygulama, ideoloji yayma ve meşrulaştırma ya da bunun karşısında onu 

dönüştürmede karşıt ideolojik söylemin üretimi ve egemen güçlere direnmenin 

göreli failleri olmaları açısından entellektüellerin sorunsallaştırılması olarak da 

anlaşılabilir. Yine yapı ve yapılaşma süreci içerisinde entellektüellerin ajanlık, 

üretim ve yeniden üretim, hegemonik etkinlik üretimi ve meşrulaştırım rollerinin 

ifşa edilmesi, entellektüellerin çözümlenmesi açısından özsel bir önem taşır. 
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Entellektüeller sorunsallaştırması açısından Althusser’deki “özne” ve 

“özneleştirme” kavramlarının merkezi kullanımı, onun terminolojisini adeta baştan 

hipotekler. Bu bağlamda entellektüellere hiçbir biçimde özsel ya da fonksiyonel bir 

otonomi atfetmek mümkün değilmiş gibi gözükür. Bununla birlikte, Althusseryen 

bağlam (context) içerisinde entellektüellerin, devletin ideolojik aygıtlarının üretimi, 

yaygınlaştırılması, etkinleştirilmesi ve meşrulaştırılması süreçlerinde, pasif ajanlar 

mı yoksa işlevsel failler mi olarak görüldükleri de açık değildir. Bir diğer deyişle, 

Althusser’de entellektüellerin nasıl tanımlanıp konumlandırıldığı önemli ölçüde 

muğlak bir konudur. Bu anlamda, onda ancak bir ideoloji kavramlaştırması 

bağlamında bir entellektüeller yorumuna ulaşabilir. Bunun için de ikili bir 

sorunsallaştırma çıkarsaması yapmak gerekecektir: İlkin, Althusser’de, “özne” ve 

“özneleşme”nin neyi ifade ettiği; ikinci olarak da, ideolojik üretim ve yeniden 

üretimin yapısal belirleyicilerine tabi ve egemen güçlerle –en azından önemli 

ölçüde- bütünleşmiş ajanlar/failler olarak entellektüellerin, bu nesnel/reel durum 

karşısında ne türde, ne oranda ve ne düzeyde bir özerklik, aşkınlık ve üretimsel 

işlevsellik niteliğine sahip oldukları/olabilecekleri. 

Althusser, literatürde, sıklıkla Gramsci ile birlikte okumaya tabi tutulmuştur; 

ki, bu tutum büyük ölçüde doğru ve geçerlidir. Yine genel anlamda Althusser 

terminolojisinin –veya en azından belirli önemdeki boyutlarının-, onun Gramsci ile 

düşünsel-ideolojik etkileşimi ve onların –hem ikisi birlikte hem de ayrı ayrı- 

Marksist gelenekte nereye düştükleri bağlamına taşınarak anlaşılması gerekir. 

Buradan hareketle, Gramsci’nin “hegemonya” kavramlaştırması ile Althusser’in 

“Devletin İdeolojik Aygıtları” çözümlemesi birlikte okunmayı gerektirir. Bu birlikte 

okuma girişimi daha derinlemesine bir üst okuma ve yorumlama imkanı sağlar ki, 

burada entellektüellerin taşındığı bağlam, temelde ideolojik kertenin temele alındığı, 

merkezi bir “hegemonya” çözümlemesidir. Bu çıkarsamanın gereği olarak, 

entellektüellerin hegemonik düzeydeki belirlenmişliğini ve yine hegemonikleştirici 

bir manipülasyon ve meşrulaştırma ajanlığı rolünü, yani yapısal determinasyona tabi 

bir tanımı, pozisyonu ve işlevselliği cisimleştirdiklerini söylemek olanaklıdır. Ancak 

Gramsci, Althusser’den daha farklı ve belirgin bir biçimde, entellektüellere daha 

otonom bir konum atfeder ve onların yeni tarihsel güçlerle oluşabilen olumlu ve 

dönüştürücü ilişkisini ve işbirliğini gündeme getirir. Althusser ise, entellektüelin 
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egemen güçlerle ilişkisini, pasifize olmuşluk/ajanlık çağrışımlarıyla dile getirir. 

Onun yapısalcı ve teorisist retoriği, realiteyi ve tarihselliği teoriye emdiren, 

dolayısıyla içerdiği fonksiyonel çözümlemeyi özcülüğe ve de teorisizme tabi kılan 

bir nitelik arzeder. Fonksiyonel gibi gözükmekle birlikte özcü bir nitelik de içeren 

bu okuma (Popper’ın sosyal bilimlerdeki özcü-adcı çifte kavramlaştırmasına 

referansla), “normatif bir teorik model ve buna asimile ettirilmiş bir yapı ve 

işlevsellik anlayışı” olarak da değerlendirilebilir. 

Althusser’in çözümleme bağlamında entellektüelin kavranışı, onun 

konumundan ve rolünden bağımsız değilmiş gibi gözükür. Özcü bir kavramlaştırma 

tarzının aksine burada entellektüel, yapı içerisindeki ilişkisel bağımlılıkları, bu 

çerçevedeki işlevleri ve konumu açısından karakterize edilir: “hakim bir toplumsal 

düzen genel bir ideoloji üretir ve yeniden üretir” (Althusser, 1994:19). İlk başta, 

buradan yola çıkarak bu ideolojinin birincil taşıyıcılarının ve üreticilerinin kültür 

üreticileri anlamında entellektüeller olduğu; dolayısıyla da ajan-fail entellektüellerin 

yürüttüğü kültürel faaliyetin, devletin ideolojik aygıtlarına ait bir pratik olarak 

nitelendirilebileceği sonucuna kestirmeden gidilebilir. Ancak bunun açımlanması ve 

Althusser’in genel çerçevesiyle dolayımlanması gerekir.  

“Devlet iktidarı” ve “devlet aygıtı” arasında bir ayrımlaştırma yapan 

Althusser’e göre,  

“‘devlet’ ve onun bir aygıt olarak varoluşu, yalnızca ‘devlet iktidarının bir işlevi 
olarak’ anlam kazanır... Tüm sınıf mücadeleleri, bir iktidar olarak bu ‘devlet’  
çevresinde döner ve iktidarı ele geçirmeyi ya da iktidar üzerinde etkili olmayı 
hedefler. Ancak, sınıf mücadelelerinin hedefi olan bu ‘devlet iktidarı’ (‘Devlet 
iktidarının korunması ve elde edilmesi’) ile ‘devlet aygıtı’nın birbirinden 
ayrıştırılması gerekir” (Althusser, 1994:30).  

Ki, yine bu çerçevede kendi içinde ‘devletin ideolojik aygıtları’ ile ‘devletin (baskı) 

aygıtları’ aynı şey de değildirler:  

“Marksist teoride, devlet aygıtı şunları kapsar: Hükümet, Yönetim, Ordu, Polis, 
Mahkemeler, Hapishaneler vb. Bunlar devletin Baskı Aygıtını oluştururlar. Baskı 
kelimesi, hiç olmazsa en son durumda söz konusu devlet aygıtının ‘zor kullandığını’ 
belirtir...  

...Devletin ideolojik aygıtları ise şunlardan oluşur: Dini DİA (değişik Kiliseler 
sistemi) ; Öğretimsel DİA (değişik, özel ve devlet ‘okullar’ı sistemi); Aile DİA’sı; 
Hukuki DİA; Siyasal DİA (değişik partileri de içeren sistem); Sendikal DİA; 
Haberleşme DİA’sı (basın, radyo-televizyon vb.); Kültürel DİA (edebiyat, güzel 
sanatlar, spor vb.)... Devletin tek bir baskı aygıtı varsa da, çok sayıda ideolojik 
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devlet aygıtı vardır. Yine, devletin birleşik baskı aygıtının tümüyle kamu alanında 
yer almasına karşın ideolojik devlet aygıtları, en büyük bölümü itibariyle özel 
alanda yer alırlar (Althusser, 1994:33-34).  

Bu terminolojiden yola çıkarak, entellektüelleri, bu ideolojik devlet 

aygıtlarının üretim etkinliği ve yeniden üretimi süreçleri içerisinde yer alan ajanlar, 

yani ideoloji profesyonelleri olarak görebiliriz. Bu anlamda onlar, ideolojik 

düzlemdeki bir okumayla egemen güçlere tabi ve hegemonya çerçevesinde büyük 

özneye hizmet eden meşrulaştırıcı ve hegemonikleştirici fonksiyonerlerdir. 

Althusser, yapısal ve kurumsal düzlemlerdeki analizini sürdürürken, modern 

kapitalist toplumsal formasyonların diğer toplumsal formasyonlardan kökten 

farklılığı boyutuna ve bunun özgül niteliklerine dikkati çeker. Kapitalist toplumsal 

formasyonlarda,  

“tüm üretim, sömürü, baskı görevlileri ve ‘ideoloji profesyonellerinin’ (Marx) 
görevlerini ‘bilinçli olarak’ yerine getirmek için şu ya da bu oranda, bu ideolojiyi 
‘benimsemiş’ olmaları gerekir: ya sömürülenler (proleterler) ya sömürücüler 
(kapitalistler) ya sömürünün yardımcıları (yönetici kadrolar) ya da hakim 
ideolojinin büyük papazları (‘devlet memurları’)vb.” (Althusser, 1994:24). 

Bu özgül tarihsel-toplumsal formasyon içerisinde ideolojik kertedeki bir 

konumlandırma ve anlamlandırmaya oturtulan, baskı görevlilerinden ayrımlaştırılmış 

ve egemen ideolojiyi özümsemiş/benimsemiş, bir “ideoloji profesyonelleri” 

kategorisinin yapıya içkin/ilişkin işlevselliğinin serimlenmesi, Althusser’deki 

entellektüel sorunsallaştırmasının ana omurgasını oluşturur. 

Althusser’e göre, “hiçbir sınıf, Devletin İdeolojik Aygıtları içinde ve üstünde 

hegemonyasını uygulamadan devlet iktidarını sürekli olarak elinde tutamaz” 

(Althusser, 1994:36). Ki,  

“devlet’in (baskı) aygıtı ‘zor kullanarak’ işlerken, ideolojik devlet aygıtları ‘ideoloji 
kullanarak işlerler’...  Devletin (baskı) aygıtı, kendi hesabına baskıya tümüyle (fizik 
baskı dahil) öncelik verirken, ideolojinin burada ikincil bir işlevi vardır... ideolojik 
devlet aygıtlarında ideoloji tümüyle öncelik kazanırken, aynı zamanda baskıya, en 
son durumda olsa bile, fakat yalnızca en son durumda çok hafifletilmiş, gizlenmiş, 
hatta sembolik bir baskıya ikincil bir işlev verilmiştir... Böylelikle kiliseler ve okul, 
ceza, ihraç, seçme vb. uygun yöntemlerle yalnız kendi çobanlarını değil sürülerini 
de ‘disipline’ sokarlar” (Althusser, 1994:35).  

Bu hükme itibar edecek olursak, entellektüellerin, sınıfsal tahakkümün rızaya dayalı 

hegemonikleştiriciliğine bağlı olarak ideolojik düzlemde/kertede işlevsellik 
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kazandıklarını söyleyebiliriz ki, Althusser, söz konusu ideolojik kerte içerisinde, 

içinde entellektüellerin de bulunduğu bir hiyerarşiden söz eder:  

“öğretimsel ideolojik devlet aygıtlarının kurumsal süreçlerinin eliminasyonundan 
geçen bir kısım, entellektüeller, siyaset adamları, işletmeciler vs. olarak zirveye 
ulaşır. Bunlardan bir kısmı, ya entellektüellere özgü yarı-işsizliğe düşerler ya da 
‘kollektif emekçinin entellektüelleri’ olurlar... Hakim posizyonda, sömürü 
görevlileri (kapitalistler, işletmeciler) ve baskı görevlileri (askerler, polisler, siyaset 
adamları, yöneticiler vb.) yer alırken,  yanında devletin ideolojik aygıtları 
içerisindeki bu profesyonel ideologlar konumlanırlar ki, bu profesyonel ideologlar, 
çoğu inanmış kişiler olarak ‘laik’ kimseler olan her türlü papaz’lardır... Her kitle, 
sınıflı toplumda yerine getireceği göreve uygun ideolojiye pratik olarak sahip 
kılınır: Sömürülen olma görevi (...), sömürü görevlisi olma görevi (...), baskı 
görevlileri (...) ya da profesyonel ideologlar olma görevi (bilinçleri saygı ile, yani 
hak ettikleri aşağılama ve demogoji ile işleyerek, Ahlak, Fazilet, “Aşkınlık”, 
Millet... vb. ile besleyebilme yeteneği” (Althusser, 1994:44). 

Bu tabloda entellektüeller, hegemonyanın sürdürülmesi ve güçlü bir etkililik 

düzeyine ulaşması hedefine bağlı olarak, ideolojik bilinçliliğin üretimi, bunun 

yaygınlaştırılmasını ve meşruluk kazanmasını sağlamakta özsel önemi bulunan 

ajanlar olarak görülmektedir. 

İdeoloji eksenli olarak, Althusser’in öngördüğü merkezi bir büyük harfli 

Özne kategorisi ve buna bağlı olarak tanımlanan ya da şekillenen küçük harfli bir 

“özne”ler kategorisi, onun entellektüellerin misyonunu niteleyişi açısından merkezi 

bir konudur. Ona göre, her ideoloji büyük harfli Özne merkezli’dir; ki, burada  

“‘tek’, ‘merkezi’ ve ‘mutlak’ Özne’nin işgal ettiği bir dünya görüşü yer alır: Büyük 
harfli Özne, her küçük harfli öznenin kendi görüntüsünü, şimdi ve gelecekte 
seyredebileceği Özne’dir. Bu büyük harfli mutlak ve merkezi Özne sonsuz sayıdaki 
bireyi özne olarak çevresine çağıran Özne’dir. Bu çağırma pratikleri içerisinde 
özneler büyük harfli Özne’nin tabiyeti altına sokulurlar” (Althusser, 1994:70-71).  

Entellektüeller ise bunun ideolojik etkinleştirici ajanları olarak varlık kazanmışlar; 

bunu hem teorize etmişler ve hem de etkinleştirmişler ve yaygınlaştırmışlardır.  

Sonuçta Althusser toplumsal formasyonda varolan ideolojilerin ancak 

sınıflar, yani sınıf mücadelesi açısından anlaşılabileceğini ileri sürer; ki, 

entellektüeller de bu sınıfsal ilişkiler içerisindeki konumlanışları ve işlevleri 

temelinde tanımlanırlar. Bu anlamda entellektüeller, ayrı ve bağımsız/özerk bir 

kategori oluşturmazlar. Onlar, ancak bir toplumsal formasyon içerisindeki temel 

sınıflara göreli olarak bağımlı bir konumda yer alırlar. Entellektüellerin, belirli ve 

göreli özerklik imkanlarına sahip olacakları varsayılsa bile, sınıflar üstü, aşkın ve 
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maddi koşullardan özgürleşmiş bir konumları yoktur. Yani onların konumları, 

toplumsal sınıflara göreli ve bağımlı işlevleri temelinde açıklanmalıdır. 

İşte, entellektüellerin rolü de ideolojilerin bu “özneleştirme” biçimlerindeki 

etkinliklerinde cisimleşir. Hem büyük harfli Özne’nin (Tanrı, Vatan, Ulus, Devlet 

vb.) hayali tasarımı anlamında/olarak tarihsizleştirilmiş ideolojik üretiminde, hem de 

bunun etkinleştirilmesi, devletin ideolojik aygıtlarının imkanları çerçevesinde 

özümsettirilmesi/içselleştirilmesi ve kişilerin bu çerçevede özneleştirilmesinin 

sağlanmasında entellektüellere gizil ve özsel bir rol atfedilir. Diğer bir deyişle, bu 

çerçeve içerisinde, egemen güçlerin entellektüelleri, ideoloji profesyonelleri olarak 

nitelendirilirken; diğer tarafta, devrimci entellektüeller, proleteryanın ideolojik 

alandaki mücadelelerinin sözcülüğüyle ve evrensel ilerici karakteristiğiyle 

cisimleştirilir.  

Sonuç olarak, Althusser’in entellektüel kavramlaştırması şunu ifade eder: 

Hakim bir toplumsal düzen genel bir ideoloji üretir ve onun tarafından bu ideoloji 

yeniden üretilir. Bu ideolojinin birincil taşıyıcıları ve üreticileri ise mevcut 

hakimiyet ilişkilerine bağımlı olarak kültür ya da ideoloji üreticileri olan 

entellektüellerdir. Bu çerçevede kültürel faaliyet devletin ideolojik aygıtlarına ait bir 

pratiktir. Bu bakış açısı da esasen, realiteyi ve tarihselliği teorisist bir özcülüğe 

emdiren, dolayısıyla içerdiği fonksiyonellik vurgusunu bu teorisist özcülüğe tabi 

kılan bir anlayışı cisimleştirmektedir. 

 

2.5.4. Raymond WILLIAMS 

-Hegemonya ve Bütünsel Toplumsal-Sınıfsal Misyonu Çerçevesinde 

Entellektüel- 

Willams Keywords’te “entellektüel” kelimesinin tarihsel olarak bir isim haline 

gelişinin ve değişen anlamlandırılmasının serüvenini şöyle anlatır:  

“Belirli bir kişilik türünü ya da özel bir çalışma türünü gerçekleştiren bir kişiyi 
gösteren bir isim olarak entelektüel, erken 19. yüzyıldan kalmıştır... Entellektüalizm 
ise rasyonalizm’e basit bir alternatif olmuştur. Kısmi olarak bundan dolayı, ancak 
daha genel nedenler açısından da, entellektüalizme, soğukluk, soyutlama, ve 
manidar bir biçimde, faydasızlık imalarını kazanmıştır. Çeşitli negatif anlamlar ve 
imalar entelektüel kelimesi etrafında toplanırken, zeka ve zeki genel ve başlıca 
pozitif anlamlarını kaybetmemiştir. Entellektüel kelimesinin negatif kullanımının 
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nedenleri karmaşıktır. Ancak yaklaşık olarak teori ya da rasyonel temeller üzerinde 
temellenmiş sosyal ve politik argümanlara entellektüellerin muhalefeti önemli bir 
nedendir... Yine, sosyal gelişme yönünde kilisede ve politikada kurumsallaşmış 
kurumlardan bağımsız birçok kazanımlar elde eden ve geç 18. yüzyıl, 19. yüzyıl ve 
20. yüzyılda bağımsız araştırma ve savlama imkanına kavuşan entelektüel 
çalışmaya bağlanmış grupların çok önemli muhalefet çeşiti bunda etkili olmuştur. 
Nihayetinde, bu gelişmelerin etkisi altında, entelektüel ve zeki (intelligent) 
aykırılığın ve karşıtlığın terimleri olarak sunulabilmişlerdir. Geç 19. yüzyıl ile 
birlikte ‘entellektüeller’ denilen karakteristik formasyon artık vardır. 20. yüzyıla 
sarkan yeni grup terimi entelijansiya ise Rusya’dan ödünç alınmıştır. Bu kelime, 
anlamın kökeni bakımından, 19. yüzyılın sonlarında Rusya’da önem kazanan, 
olumlu sosyal sonuçlar yaratan farklı ve özbilinçli bir grubu ifade etmekteydi... 

...20. yüzyılın ortalarına kadar entellektüel, entellektüalizm ve entelijansiya 
İngilizce’de hakim bir biçimde olumsuz tınlamalarla kullanılmıştır. Ancak en 
azından entellektüeller, şimdi sıklıkla entelektüel  çalışmanın belirli türlerini ve 
özellikle de en genel türlerini gerçekleştiren insanları tanımlamakta, nötr olarak ve 
aynı zamanda olumlu kullanılmaktadır. Üniversiteler içindeki paye çoğu zaman, 
sınırlı ilgilere sahip uzmanlar veya profesyoneller ile daha geniş ilgiye sahip 
entellektüeller arasında gerçekleştirilir. Daha genel olarak, ‘mental çaba 
gerektiren’ çalışmanın, yönetim, dağıtım, organizasyon ya da (özel öğretim 
biçimlerindeki gibi) tekrarlama/yineleme alanlarından farklı olarak, ‘ideoloji ve 
kültür küresi içindeki doğrudan üreticiler’i üzerine sıklıkla bir vurgu vardır. Kelime 
etrafındaki sosyal gerilimler anlamlıdır. Bu gerilimler, bilginin sadece uzmanlaşma 
türleri olmadığını, yönetme türünde bir şeyle ilişkili olduğunu ileri süren 
ELİTLER’e muhalefetle ilişkilendirilmiştir; organize bilgiyi kullanan bir insan 
grubuna muhalefetin, eski bir türünden sıralanarak karmaşıklaşmıştır. 
Kurumsallaşmış bir sosyal sistemle entellektüeller’in ilişkisi ve bundan dolayı böyle 
bir sistem içinde onların göreli bağımsızlığı ya da birleşimi hakkındaki argüman, 
can alıcı bir biçimde bununla ilişkilidir” (Willams, 1984:169-171). 

Ancak, Keywords’te, Williams’ın kendisinin entellektüeli nasıl tanımladığına  

ve ona nasıl baktığına ilişkin tavrı çok açık değildir. Buna karşın, Kültür’de 

Williams, tam olarak entellektüeller sosyolojisi açısından kendi argümanlarını ve 

bakış açısını oldukça belirgin olarak ortaya koyar. Burada Williams’ın tezi, ilkin, 

entellektüellerin genel bir “kültürel analiz” çerçevesinde bir “kültür üreticileri” 

kategorisi olup olmadıkları ekseninde sorunsallaştırılır. Williams, bu 

sorunsallaştırma bağlamında, ta başından entellektüellerin, genel tarihselliği 

içerisinde bir “kültür üreticileri” kategori olarak tanımlanamayacağını; aksine, 

onların moderniteye içkin özgül karakterde bir kategori oluşturduğunu vurgular. 

Bizatihi o, entellektüelleri, hegemonya merkezli kültürel analiz çerçevesinde, 

tahakküm ve mücadele pratikleriyle ilişkilendirerek resmetmeye yönelir. Onun 

çözümleme bağlamında entellektüeller, hegemonya/tahakküm temelli bir boyun 

eğme-eğdirme/itaat ile karşı koyma/ tahakkümden kurtulma stratejileri arasındaki 

bir mücadelenin bütünlüğü içerisine yerleştirilmeye çalışılır (Williams, 1993).  
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Williams, modern biçimiyle entellektüeller kavramlaştırmasının özgül tarihsel 

niteliği üzerinde özel bir vurgu yapar ki, bu anlamda entellektüeller kategorisi 

tipiktir:  

“bir toplumsal düzen ve onun ana sınıflarıyla önemli, ama muğlak ilişkileri olan 
belirli türdeki yazar, filozof ve toplumsal düşünürleri bir eksende toplayan 
‘entellektüeller’ kategorisi, gerçekte, kültür üreticilerinin toplumsal 
örgütlenmesinin yegane temsilcisi olarak alınamayacak, son derece özgül bir 
tarihsel oluşumdur” (Williams, 1993:235). 

 Sosyolojik anlamda kategori, yaygın kabul gören biçimiyle,  

“bir yanda, genel kültüre katkıda bulunan, fakat tam olarak ‘entellektüeller’ diye de 
tanımlanamayacak birçok sanatçı, icracı ve kültür üreticisi türünü dışarıda 
bırakırken; bir yandan da doğrudan temel politik, ekonomik, dinsel ve sosyal 
kurumlarda görev yapan -devlet memurları, mali uzmanlar, din adamları, 
avukatlar, doktorlar- ve bu açıdan, açıkça gerek söz konusu kurumların dolaysız 
pratiklerinde, gerek genel toplumsal ve kültürel düzenin üretim ve yeniden 
üretiminde yer alan pek çok entellektüel emekçi türünü dışarıda bırakır” (Williams, 
1993:235).  

Bu noktada, Williams, Gramsci’nin “bütün insanlar entellektüeldir, fakat bütün 

insanlar toplumda entellektüel işlevi görmezler” önermesini ve ‘geleneksel-organik’ 

entellektüeller ayrımın önemli bir adım olarak görse de, bizatihi yeterli bulmaz. Ona 

göre, bir entellektüel tanımına ulaşabilmek açısından,  

“oldukça bölgesel durumlara dayanarak genel ilkeleri gözlem düzeyinde 
tanımlamak yerine, genel tarihsel ve toplumsal ilkeleri kullanarak, modern 
‘entellektüeller’ tanımına yol açan özgül faaliyet ve ilişkileri gerçek bir yoruma tabi 
tutmak zorunluluğu vardır” (Williams, 1993:236-7).  

Ki, entellektüeller kategorisinin tanımlanmasında ve kavramlaştırılmasında 

izlenmesi gereken yöntem  bu olmalıdır. Onun için, entellektüellerin özcülüğe dayalı 

bir tanımı yoktur, aksine, entellektüelleri tanımlayabilecek olan şey, onların 

içerisinde yer aldıkları özgül faaliyetler ve ilişkilerdir. 

Entellektüeller ile fikri uzmanlaşma arasındaki ilişki üzerine de eğilen 

Williams, “kültür üreticilerinin bütün toplumlarda var ve evrensel olduklarını”; 

“bunların hem uzmanlaşma derecelerinin, hem de sonuçta girdikleri toplumsal 

ilişkilerin tarihsel olarak belirlendiğini” belirtir. Ancak, ona göre, yine de belirli bir 

yer ve zamanda işlevsel uzmanlaşma derecesi ne olursa olsun, “kültürel üretimin 

hiçbir yönü bütün bütüne uzmanlaşmış olamaz”, çünkü “daha genel bir toplumsal ve 

kültürel üretim ve yeniden üretimin bir elemanıdır”. Bu nedenle de tam anlamıyla 
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‘entellektüel’ sayılan işlevleri diğerlerinden ayırmak mümkün değildir (Williams, 

1993:237-8).  

Bu durum, kültürel sembollerin ve fikirlerin üretiminin tamamıyla 

entellektüeller tarafından kapsanmadığını, genel toplumsal pratiklerin dolayımına 

sokularak başka başka düzlemlerde de üretildiklerini ve yeniden üretildiklerini ifade 

eder. Williams, bu noktada entellektüellerin faaliyetlerinin nasıl 

ayrımlaştırılabileceği üzerinde durur. Ona göre,  

“kurulu toplumsal sistem içinde belirli somut bağlılıklar yönünde işleyen bir 
uzmanlaşmanın varlığından hareketle, bu somut toplumsal bağlılıklar, somut bir  
hakimiyet türünün yapısına uygun bir değişkenlik gösterir ve hakim ögeler nezdinde 
kurulur... 

 ...Belirli hakimiyet ve boyun eğme ortamlarında ve bunlar içindeki 
mücadelelerde, bazı kültürel faaliyet türleri amaçlı bir şekilde boyunduruk altındaki 
grubun içinde üretilir ya da şu veya bu ölçüde bilinçli olarak bu gruba bağlanır... 
Bunlar her zaman boyun eğme kültürleri olmasalar bile, ...boyunduruk altında 
kültürler olarak kalırlar. Çünkü hakim gruplar bir halkın tüm anlamlandırma 
sistemine her zaman ...komuta edemez; tipik olarak anlamlandırma sisteminin 
üstünde ve üzerinde olmaktan çok, onun ile/içinde hakimdirler” (Williams, 
1993:238-9). 
Burada kültür üreticilerinin üretimleri hakim gruplarla ilişkilendirilmiş bir 

dolayıma sokulmuştur. Böylece Williams, kültürel üretimi, hakimiyet ve boyun 

eğme pratikleri temelindeki bir mücadele bağlamına oturturken; entellektüelleri de, 

özel bir kültürel faaliyet türünde uzmanlaşmanın yanında, kurulu toplumsal sisteme 

dair bağlılık ve bağımlılıkların oluşturulmasına ilişkin mücadelenin uzmanlaşmış 

failleri olarak tanımlar/ konumlandırır/işlevlendirir. Entellektüeller, sadece bir kültür 

üreticileri kategorisi olarak değil; bizatihi özgül tarihsel modernite sürecinin 

hegemonikleştirme dinamiklerine tabi tipik bir kategori olarak varlık kazanırlar. 

Entellektüeller, modern kapitalist toplumların uzmanlaşma dolayımıyla, 

hegemonyacı genel toplumsal sistem içindeki bir grup ya da gruplar şeklinde 

ayırdedilebilecek bir kültür üreticileri kategorisi olarak karakterize olunurlar. Ancak 

Williams, toplumsal sistem ile kültür ürecileri olarak entellektüeller arasında eşitsiz 

bir örtüşmezlik ilişkisini de saptayarak, buradan entellektüellere dair yeni bir 

stratejik nitelik atfeder:  

“Gelişmekte olan karmaşık toplumlarda, ...artık bir grup ya da gruplar şeklinde 
ayırdedebileceğimiz kültür üreticileri ile genel toplumsal sistem arasında gözle 
görülür eşitsiz ilişkiler vardır... Kurumlar ve pratikler, örgütlendikleri somut 
yapılar içindeki anlamlandırma sisteminin görece erime derecesine, eylem ve 
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ihtiyacın tuttuğu ağırlığa göre birbirinden ayırdedilebilirler. Böylece görece özerk 
kültür üreticilerinin ve dolayısıyla modern anlamda ‘sanatçı’ ve ‘entellektüeller’in, 
kabul görme veya tanınma derecesi, hala oldukça genel ve asli toplumsal-kültürel 
üretim ve yeniden üretim süreçlerinden belirli bir görece uzaklıkta yer alan, ‘bu 
şekilde’ yapılmış bir kültürel üretim ayrımının bir fonksiyonu haline gelir” 
(Williams, 1993:239). 

Williams’ın sorunsallaştırması bağlamında, “‘entellektüeller’in bir ‘sınıf’ 

sayılıp sayılmayacağı ya da farklı bir grup olarak ana toplumsal sınıflara nasıl 

bağlanabileceği ya da bağlanamayacağı sorunu, göreli uzaklık/mesafelilik ve göreli 

özerkliğin terimleriyle ele alınır. Ona göre, “görece uzaklık kuramı bir ayrı olma 

halini ima etmez”; ancak bu ayrı olma hali, görece uzaklığın “uç biçimlerden biri 

olabilir”. Bu çerçevede düşünüldüğünde,  

“bir kurum içinde varolan sanatçıların konumunda bir görece uzaklıktan 
sözedebiliriz: çünkü açıkça toplumsal düzen içinde, bu düzenin bir gereği olarak 
kendilerine tahsis edilmiş bir yerde sanatçılar olarak kabul görmüşlerdir. Gerçekte 
kabul görme ve kurum yoluyla oluşmuş benzeri görece uzaklık biçimleri tarihsel 
olarak yaygındır” (Williams, 1993:240).  

Bu “görece uzaklık” ve onun biçimleri, tahakküme göreli bir nitelik arzeder ve bir 

çok yaygın durumda onun gereğidir. Görece özerklik, tahakkümün işleyiş biçimiyle 

bağlantılıdır ve çoğunca da tahakküm edenin mantığına ve pratiğine hizmet edecek 

şekilde biçimlendirilmiştir/düzenlenmiştir. Bu özerklikler, çoğunlukla ve yaygın 

biçimiyle, tahakküm karşısında bağlanmışlık ya da elde edilmişlik çerçevesinde 

kurumsal yoldan elde edilmektedir. Bunun dışında görece özerklik arzeden durumlar 

olsa bile, ona göre, bunlar düzeni yeniden üretecek ve onunla çelişmeyecek bir 

yönlendirmeye ve bir tahakküm mantığının icaplarına tabidir. Nihai anlamda, -

belirli görece uzaklık dereceleri barındırmalarıyla birlikte- genel çerçevede 

entellektüellerin özerkliği, sistemle bütünleşmiş bir görece özerklik durumu olarak 

görülür (Wililams, 1993:239-241).  

Williams, “görece taahhüt altına girmemiş entelijansiya”nın, “ideal bir 

önerme” niyetiyle değil, “nesnel bir betimleme” amacıyla yapılmış bir niteleme 

olduğunu belirtirken, bunun istisnai olduğuna ve sosyolojik tanımlama açısından 

somut bir toplumsal kategoriye karşılık gelmediğine parmak basar:  

“Aslında köklü bir bağımsızlık sergileyen düşünür ve sanatçı örnekleri açısından 
bugün de hiçbir eksiğimiz yoktur; bu, özellikle liberal devlet ve piyasa koşullarının 
hakimiyeti altında, ...önemli ölçüde büyük sayılara ulaşır. Bu radikal bağımsızlar, 
örnek kahramanlar haline dönüşüyor ve çoğumuz onları ...şerefli bir yere oturtma 
konusunda birliğiz. Fakat yine de (bu durumun E.G.) kültür üreticilerini ve kültürel 
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üretim alanını örnekleyen sosyolojik bir tanım olarak, pratik bir yararı yoktur. 
Hatta bir ilişki tipini normal (ve ideal) diye ayrı bir yere koyup sonra da, kültürel 
üretimi ve birçok kültürel üretici türünü dar, kendi kendini teyit eden bir 
‘entellektüeller’ tanımına indirgeyerek konuyu örtmektedir. Böylece, kültürel 
sosyolojinin gerçek uğraşlarını teşkil eden görece özerklik ve görece uzaklık gibi 
merkezi ve zorlu soruları daha baştan cevaplanmış kabul etmektedir (Williams, 
1993:243). 

Sonuçta Williams’ın kavramlaştırma tarzı/bağlamı da sınıf-bağımlı işlevsel 

tarzla örtüşür; entellektüeli, temel toplumsal sınıflara, sınıfların dinamik tarihsel-

toplumsal biçimlenişine, ve hegemonya ve tahakkümün politik-ekonomik-toplumsal 

mücadele diyalektiğine tabi bir gerçeklik olarak değerlendirir ve anlar. 

 

2.6. GÖRELİ OLARAK ÖZERK VE BAĞIMSIZ BİR SINIF OLARAK 

ENTELLEKTÜELLER 

İşbölümünün ve araçsal rasyonalitenin egemen olduğu bir dünyada 

entellektüel, sadece aklını özel ve özsel bir biçimde kullanması yeteneğiyle değil, aynı 

zamanda bilgiyi iktidara tahvil ederek “ayrıcalıklı” bir konum kazanma çabasıyla öne 

çıkmaktadır. Böylesi bir realite düzleminde, entellektüel için “bilgi” ve “düşünce”, 

gerçeğe ulaşmanın ve onu açıklamanın ötesinde ve kendi içinde iktidar sağlamakta bir 

amaç haline gelmektedir. Yani, bilgi, “entellektüel” için, çoğunlukla, kendi içinde bir 

değer veya özellik olarak bir “anlama” ediminden çok, kendisinin varolma amacına 

hizmet eden bir bilgi tekeline sahip olma ve onun ayrıcalıklı konumunu sürdürme 

aracı haline gelebilmektedir78. Modern toplumun entellektüellere sağladığı ayrıcalık 

ve güç imkanları çerçevesinde, onların ayrı ve ayrıcalıklı bir sınıfsal pozisyon elde 

etmeleri ya da onlara böylesi bir atıfla ayrıcalık tanınması bu gerekçelerle anlamlı bir 

zemine oturmaktadır. Mert’in ifadeleriyle,  

...“modern toplumun aydını, bilginin iktidar olma biçimlerinden birinin kişileşmiş 
tezahürüdür. Hep toplumun üstündedir, hep yol göstericidir, çünkü daha iyi düşünme 
ayrıcalığına sahiptir... Modern toplumlarda yol gösterenler, ...tek doğru olan bilimsel 
düşüncenin gösterdiği yolu bilenlerdi. Postmodern toplumda tek bir yol olmadığına 
kani olunduğundan yol göstericiler, çeşitlilik gösteren yolları (kültür) bilenler 
(anlayanlar, yorumlayanlar) oldu. Ahlaki/etik kaygı taşımadığı sürece gösterilen 
yollar hep ve tek bir yere çıkmıştır; bilgiyi tekeline alanların toplumsal bir kesim 

                                          

78 Yıldız’ın makalesi bu izahatın açımlanması çerçevesinde iyi bir örnek olarak okunabilir. Bkz. (Yıldız, 1995). Bu 
makale aynı zamanda daha spesifik bir düzlemde Türk aydınının iktidar sorunsalına da ışık tutabilecek bir içerik taşımaktadır. 
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olarak iktidarı ve/veya siyasal iktidarı tahkimatı. Modern toplum bilgiyi tekelinde 
bulunduran kesim olarak aydınları tarafsız bilgi mitiyle ayrıcalıklı kılmıştır...  

...bilgi kendi başına iktidardır, rahatlıkla kendi içine kapanabilir, yani kendi iktidarını 
yeniden üretmeye yönelir veya bir iktidara hizmet edebilir, yani dolaylı iktidara 
yönelir. Aydınlar ahlaki/etik kaygıları yok saydıkları andan itibaren, bu çerçevede, 
düşünme gayretlerini iktidar imkanlarına kodlamaktan veya toplumsal iktidar 
odaklarının tellalı olmaktan öteye gidemezler...” (Mert, 1995:50, 52). 

Tarih felsefesi açısından düzçizgizel (lineer), evrimci ve ilerlemeci bir 

normatif çerçeveyi esas alarak, entellektüellere, tarihsel dinamikler ve zorunluluklar 

çerçevesinde ilerlemenin ve evrimin bir ürünü olarak olumlu anlamda otonom bir 

sınıf değeri ve misyonu yükleyen yaklaşımın asıl vurgusu/odaklanışı, kapitalizm, 

endüstriyalizm ya da modernite, bunlara bağlı olarak da entellektüellerin bu 

süreçteki (ya da bu sürecin en önemli ya da temel kırılma aşamalarındaki) merkezi 

rol ve konumları sorunsallaştırılır. Endüstriyel toplum ve yükselen “yeni sınıf(lar)” 

çözümlemeleri/öngörüleri odağındaki tartışmalarda, ya entellektüeller bir “yeni 

sınıf” kavramlaştırması çerçevesinde heterojen yapıya sahip genel bir kategori 

olarak; veyahut bu “yeni sınıf” veya “yükselen güçler” içerisinde önemli, merkezi 

ve temel bir alt kategori79 olarak görülür. Yeni sınıf(lar) ve yükselen yeni güçler 

kavramlaştırmalarını merkez alan çözümleme tarzları ise düşünsel temellerini ve 

kaynaklarını genel olarak Saint-Simon’a referansla ifade ederler. Örneğin Gouldner, 

“yeni sınıf” teriminin ilk defa Saint-Simon tarafından ortaya atıldığını belirtir 

(1993:147). Göle’nin deyişiyle, Saint-Simon’da “sanayi toplumlarının ve bundan 

doğan yeni güçlerin özgül karakterini tanımlama çabası” merkezidir (Göle, 

1986:21). Saint-Simon, kendi döneminin tarihsel ve toplumsal koşulları içerisinde 

geçerli (ki, bugün de hala büyük ölçüde geçerliliği olan), sanayi toplumlarına özgü 

yükselen yeni güçlerin incelenmesine imkan veren yeni ve aynı zamanda da 

sosyolojik bir bakış akışına sahiptir. Bu nedenle, entellektüelleri göreli olarak özerk 

bir sınıfsal kategori/yapı olarak gören yorumlar ona referansla okumaya tabi 

tutulmalıdır. 

 

                                          

79 Entellektüel sermayenin günümüzde ekonomik bir güç ve değer olarak nasıl algılandığına ilişkin tipik bir çalışma 
olarak bkz. (Stewart, 2000). 
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2.6.1. Henri-Claude de Rouvroy Comte de SAINT-SIMON 

-Endüstriyalizm, Toplum Mühendisliği ve Entellektüellerin Yükselen 

Otonom Bir Sınıf Olarak İlerici Misyonları- 

Saint-Simon, bir yandan “sanayi toplumu” kavramıyla, toplumsal sınıfların 

merkezi konumunu, mülkiyetin önemini ve sınıfların oluşumu sürecinde 

işbölümünün yapısal önemini vurgularken -ve yine kollektivist toplum nosyonu da 

genel anlamda sosyalist ve materyalist bir içerik taşırken-, öbür yandan, teknoloji 

analizi ile bilimin ve entellektüel seçkinlerin (ki, bu kesim, çoğunlukla bilimciler 

ve sanayicilerden oluşur) rolünü yorumlayışı, yine kendisinin ahlaki kriz teorisiyle 

birleştirildiğinde, Comte’un sosyolojik pozitivizmine yakın olan, muhafazakar bir 

bakış açısını akla getirmektedir (ki, Saint-Simon aynı zamanda Comte’un 

hocasıdır). Bununla birlikte, yine de Saint-Simon’un çalışmalarının,  

“yeni ortaya çıkmakta olan devlet/sivil toplum ayrılığının ve onun yanında, 
merkezileşmiş, bürokratik yönetimden bağımsız olan ekonomik, politik ve kültürel 
kurumlardan oluşan bir kamusal alanın gelişmesinin bir teorileştirmesini temsil 
ettiğine kuşku yoktur” (Swingewood, 1998:54-55). 

Saint-Simon’un entellektüelleri nasıl tanımladığını, toplumsal konumları 

açısından onları nereye yerleştirdiğini ve onlara hangi rolü ya da işlevi/işlevleri 

atfettiğini anlayabilmek için, öncelikle onun genel toplum görüşüne ve daha 

özelde ve merkezi olarak da endüstri toplumu kavramlaştırmasına bakmak gerekir. 

Saint-Simon açısından sanayi uygarlığı, üretimin ve gelişmenin hedeflendiği bir 

rasyonelleşme modelidir ki, “toplumsal ilerlemenin artık şiddet, fetih, sınıf 

çelişkileri yoluyla gerçekleşmemesi” sanayi uygarlığının doğasında yer alır. Bu 

noktada, Aydınlanmacıların mirasçısı Saint-Simon “ütopik irade ve eylem fikrini, 

akıl ve sanayi toplumu fikriyle birleştirir” (Göle,1986:24). Onun bilimci ve akılcı 

bir üretim ve bunun planlanılmasını gerektiren bir sanayi uygarlığı fikri, zorunlu 

biçimde bir mühendislik nosyonunu ön plana çıkarırken; toplumun 

planlanmasında ve projelendirilmesinde profesyonellere ve uzmanlaşmış toplum 

mühendislerine ihtiyaç ve işlev yaratmış olur. Burada entellektüeller, özsel ve 

idealist düzlemde bir tanımlanışı ve konumlanışı değil, aksine işlevsellikleri 

temelindeki nitelikleriyle, vazgeçilmez ve zorunlu bir değeri ifade ederler. 
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Bir toplumsal sistemin (özellikle de yaşadığı Fransa’nın toplumsal 

yapısının) dönüşümü sorununa yönelen Saint-Simon’a göre, her düzenli toplum iki 

güce dayanır: “maddi güç” ve “manevi güç”. Ortaçağda manevi güç “rahiplerin” 

elindeyken, maddi güç “savaşçıların”/“asillerin” elindedir. Kurulmakta olan yeni 

düzen ise manevi gücü “bilginler” (entellektüeller, bilim adamları), maddi gücü de 

“endüstriyeller” temsil edecektir (akt.Meriç,1995:52).  

Yine ona göre, bir toplumsal sistemin diğerine dönüşümü, “felsefi” ve 

“politik” sistemlerin dönüşümü yoluyla gerçekleşir. Birinci dönüşüm 

“teolojik/teorik bir sistemden dünyevi ve pozitif bir sisteme geçiş”i, ikincisi ise 

“şeylerin yönetiminin insanların yönetiminin yerini alması”nı kapsar. Ancak yeni 

düzenin varlığından ancak “bilim adamlarının” “yöneticileri” denetim altında 

tuttuğu zaman söz edebilecektir. Keyfiliğin hüküm sürdüğü “insanların yönetimi 

düzeni”ne karşı çıkan Saint-Simon, yeni toplumsal düzeni “bilimselleşmiş ve 

kişisellikten kopmuş bir düzen” terimleriyle ifade eder (Göle,1986:24). Buradan 

yola çıkarak Saint-Simon’u, toplum mühendisliği fikrinin kökeni ve şahikası 

olarak görmek mümkündür. Zira burada biz, toplumun projelendirilmesi temelinde 

entellektüeller ya da daha yerinde bir deyişle bilim adamları, profesyoneller, 

mühendisler ve  teknisyenlerden oluşan bir entelijansiya düşüncesinin temellerini 

bulmaktayız. 

Toplumsal gelecek ve yükselen yeni toplumsal hareketler hakkında bilgi 

edinmek için yükselen yeni sınıflarla çöken sınıfları incelemek gerektiğini ileri 

süren Saint-Simon’a göre, birinciler eski toplumsal yapıyı yıkmakla yetinmeyip 

yenisini kurmaya giriştikleri oranda ilericidirler. Ancak bu noktada, yeni toplumun 

birlik ilkesini tanımlamak gerekmektedir ki, toplumun varolabilmesi için bir 

amacın ya da “ortak hedefin” bulunması gerekir (Göle, 1986:22). Zira, onun da 

içerisinde yer aldığı dönem açısından, tarihsel ve toplumsal düalite ile 

düşüncelerde bir anakronizm çıkmazı söz konusudur. Bu paradoksallığın mutlaka 

giderilmesi gerekir. Bu noktada da ‘filozoflar’a ve ‘bilimciler’e, yani 

‘entellektüeller’e asli ve özsel bir görev/sorumluluk düşmektedir(Meriç, 1995:53). 

Dahası, Saint-Simon’un sanayi toplumlarının üretici olduklarını, ancak, metafizik 

düşünmeye devam ettiklerini kaydetmesi, onun entellektüellere ne tür bir rol/işlev 

yüklediğini de gösterir niteliktedir: üretici olan sanayi toplumlarını aynı zamanda 
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kendi koşullarına uygun bir bilince, yani bilimsel düşünceye taşımak. Bu 

çerçevede Saint-Simon “yeni toplumsal sistemin kuruluşunun pozitif insan 

biliminin inşasına bağlı olduğunu” (Göle, 1986:23) düşünür.  

Görüldüğü gibi, Saint-Simon üreticilerin yanında, fikir adamlarına (yani 

filozof ya da entellektüellere) “kılavuzluk” gibi büyük bir ödev yükler ki, 

yaşadıkları çağ için en iyi ve uygun toplumsal düzeni onlar bulacaklardır. Bunun 

için de, toplumu izlemeleri, öncelikle toplumsal realiteyi tanımaları, sonra da 

yönetim ve yönetimin denetimi işlevini yerine getirmeleri gerekmektedir 

(Meriç,1995:54). Bu çerçevede Saint-Simon, doğal düzene uygun bir yönetim 

biçiminin bulunduğunu, bunun da içerisinde bulunulan tarihsel döneme göre 

keşfedilip uygulanması gerektiğini ileri sürerek, pozitivist ve natüralist bir toplumsal 

düzen temeli varsayar. Buna göre de entellektüeller, bu doğal düzenin yasalarını 

keşfeden ve uygulanmasında hizmet gören bir pozisyonda tahayyül edilir. Onun 

terimleriyle,  

“bir zamanlar rahipler kılavuzluk etmişti insanlara. Şimdi ise filozoflar, bilginler, 
sanatçılar kılavuzluk edecektir. Rahipler derebeylik düzeninin koruyucusudurlar. 
Filozofların ödevi onlarla savaşmak, en kalabalık ve en yoksul sınıfın kafaca, 
bedence yükselmesini sağlayacak ahlak ilkelerini yaymak ve kökleştirmektir” 
(akt.Meriç,1995:55).  

Ancak burada rahipler ortadan kalkmayacak, kendi realitelerine uygun bir dönüşüm 

geçirerek seküler temelde yeniden işlevselleşecekler; bilginin ve bilginlerin emrinde 

çalışacaklardır. Yani Saint-Simon bir yerde, feodal dönemin rahiplerini kabuk 

değiştirterek modern entellektüellere ve endüstri toplumunun fonksiyonerlerine 

dönüştürmektedir. Böyle olunca da modern entellektüeller ile rahipler, kendi 

dönemlerinin tarihsel özgüllükleri ve gereklilikleri çerçevesinde aynı ve birbirinin 

devamı kategoriler olarak ele alınmış olmaktadır. Diğer bir ifade ile entellektüeller, 

bir anlamda belki rahiplerin dünyevileşmiş ve rasyonalize olmuş filozof ve bilim 

adamları haline geldiği modern bir kategoriyi ifade eder ki, bu da dünyevi bir din 

tasarımıyla bütünleştirilmektedir. Entellektüeller, bir dünyevi din temelinde toplumu 

planlayan ve üretimi yönlendiren, toplumsal düzenin endüstriyel düzlemde 

kurumsallaşmasını ve kusursuzlaşmasın sağlayan, toplumsal ve politik örgütlenmeyi 

söz konusu temele oturtmakla görevli olan insanlar kategorisi olarak görülmüştür. 
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Sonuç olarak, Saint-Simon’un entellektüelleri, endüstriyel toplum 

temelinde ortaya çıkan, toplumun örgütlenmesinde ve projelendirilmesinde 

merkezi ve temel bir işlev gören, ve yine realiteye ve içerisinde bulunulan 

koşullara uygun kültürel tasarımları ve dünya imajlarını üretip yaygınlaştıran ve 

meşrulaştıran göreli olarak özerk bir zümre/sınıf olarak cisimleşmektedir. Onun bu 

kavramlaştırması, sonradan başka düşünürler ve sosyal bilimcilerce, yükselen 

“yeni sınıf/sınıflar” ya da “yeni güçler”, “entellektüel sermaye”, “kültürel 

sermaye”, “entellektüellerin yönetimi/hakimiyeti”, “profesyonalizm” ve  belki de 

“bilgi toplumu” vb. kavramlaştırmalara ve bu kavramlaştırmalar temelindeki 

çözümlemelere öncülük ve kaynaklık edecektir. 

 

2.6.2. Alvin W. GOULDNER  

-Kültürel Sermaye Temelinde (Hümanist) Entellektüeller ve (Teknik) 

Entelijansiyadan Oluşan “Yeni Sınıf”- 

Entellektüellerin Geleceği’nde, entellektüelleri zamanımızın yükselen 

“yeni sınıf”ı olarak nitelendiren Gouldner, onlara ayrıcalıklı bir sınıfsal konum ve 

özsel bir rol atfeder. Ona göre, 20. yüzyılda dünyanın yeni oluşan sosyo-ekonomik 

düzeninin bir parçası haline gelen bütün ülkelerde, entellektüellerden ve teknik 

entelijansiyadan oluşan “yeni sınıf”, toplumun ekonomisi üzerinde denetime sahip 

gruplarla çatışmalı bir ilişki içerisine girmiş ve yükselen yeni bir güç haline 

gelmeye başlamıştır. Bu süreçte, kamu okullarındaki yüksek eğitim, entelijansiya 

ve hümanist entellektüellerden oluşan “yeni sınıf”ın kitlesel üretimi için kurumsal 

bir temel haline gelirken, kamusal eğitim sistemi, büyük bir kozmopolitleştirici 

etken oluşturmakta, entellektüelleri yerel çıkar ve değerlerden uzaklaştırmaktadır 

(Gouldner, 1993:7-10). O, “yeni sınıf” olarak entellektüellere ilişkin genel kuramı 

içerisinde gerekli gördüğü önemli iki kuramsal temel öngörmektedir. Bunlardan 

birincisi, “‘yeni sınıf’ın ayırt edici dilsel davranışına, yani ayırt edici söylem 

kültürüne ilişkin bir kuram”; ikincisi ise, “içinde, ‘yeni sınıf’ın ‘insan sermayesi’ 

ile eski sınıfın para sermayesi gibi özel durumların tartışılacağı genel bir sermaye 

kuramı”dır (Gouldner, 1993:13).  
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Hümanist Entellektüeller ve Teknik Entelijansiya 

Gouldner, bir elit oluşturan “yeni sınıf”ı nitelikleri ve işlevleri temelinde 

“hümanist entellektüeller” ve “teknik entelijansiya” olarak ikili bir ayrıma tabi 

tutar. Buna göre, “entelijansiya”, temelde teknik ilgileriyle öne çıkmakta iken; 

“entellektüeller”, esas ilgileri bakımından “eleştirel, özgürleştirici, yorumlayıcı, 

dolayısıyla çoğunlukla politik” niteliktedirler. Bu iki elit'i birleştiren ortak 

nitelikler ise, “incelmiş bir dil varyantını kullanmaları ve eleştirel söylem 

kültürüne bağlı olmaları”dır (Gouldner, 1993:78). Bununla birlikte Gouldner, 

hümanist entellektüeller ile teknik entelijansiya arasında büyük bir farklılık görür. 

“Yeni sınıf” birleşmiş bir özne veya türdeş bir bütün de değildir. Aksine, teknik 

entelijansiya ile hümanist entellektüeller, aralarındaki gerilimlerle bölünmüş bir 

sınıftırlar. Ancak, yeni sınıf’ın üretim araçlarıyla, özel olarak da kültürel sermaye 

veya insan sermayesi ile ilişkilerinde belirli ortaklıklar bulunmaktadır (Gouldner, 

1993:17). En temelde ise, “yeni sınıf”, “eleştirel söylem kültürüne bağlı bir 

konuşma cemaati” olan entellektüellerin oluşturduğu bir kategoridir.  

Batı tarihselliğinin belirli bir iç kırılma noktasında ‘hümanist 

entellektüeller’ ve ‘teknik entelijansiya’dan oluşan bu “yeni sınıf”, kendi maddi ve 

manevi sınıf çıkarlarını -görüşme ve direniş dahil- çeşitli yollarla kollama 

niteliğine sahiptir. Bu bağlamda onlar, her zaman bağımlılığa karşı direnmiş ve 

kendi durumlarını da iyileştirmeye çalışmışlardır. Zira,  

“‘Yeni sınıf’ olarak entellektüeller, üretim güçleri ve yönetim araçları 
hakkındaki teknik bilgisi sayesinde, üretim tarzı üzerinde fiili denetime sahip olan 
bir gruptur. Dolayısıyla da çıkarlarının peşinde koşarken, hatırı sayılır bir gücü de 
elinde bulundurmaktadır” (Gouldner, 1993:24).  

Ancak buna karşın, aynı zamanda,  

“kamu okullarının yaygınlaşmasıyla, okur yazarlık da yaygınlaştığından, hümanist 
entellektüeller kapalı ve ayrıcalıklı piyasa konumlarını yitirmekte, kendi gözlerindeki 
‘yüksek’ kültürleri ile aynı yükseklik düzeyinde olmayan saygı, itibar, gelir ve sosyal 
güçleri arasında bir statü oransızlığı ile karşı karşıya kalmaktadırlar” (Gouldner, 
1993:11).  

Bunun bir sonucu olarak da  

...“hümanist entellektüellerin sosyal konumu, özellikle teknokratik ve endüstriyel 
bir toplumda, teknik entelijansiyanın konumundan daha marjinal ve 
yabancılaşmış duruma gelmekte, ‘yeni sınıf’ içsel olarak farklılaşmaktadır” 
(Gouldner, 1993:11).  
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Böylelikle de, 

“teknokratik bir sanayi toplumunda hümanist entellektüeller, ‘yüksek’ kültürleri 
ile daha sınırlı gelirleri ya da politik nüfuzları arasında hayli keskin bir statü 
farklılığı yaşamakta ve giderek yabancılaşmaktadırlar” (Gouldner, 1993:103). 

Yine Gouldner’a göre,  

“entellektüeller, kendi konumlarının gerektirdiği rollerini icra etmelerinin niteliğine 
bağlı olarak çoğu zaman devrimci önderliğe katkıda bulundukları gibi, geleceği 
geçmişe uygun hale getirme ve gelecekte geçmişi yeniden üretme işlevini yerine 
getirirler” (Gouldner, 1993:78).  

Ancak yine de teknik entelijansiya, çoğunlukla  

“teknik konulara duyduğu saplantı düzeyindeki bağlılığını korumaktan başka bir 
şey istemez. Ne var ki statükoyu hiçbir zaman yeterli görmeyerek, teknolojiyi 
köklü biçimde değiştirmek, böylece mevcut toplumsal dayanışmaları ve kültürel 
değerleri tahrip etmek onların sosyal misyonu haline gelir. Onun için devrimci 
entellektüeller, eski bir ‘moralite’nin aracılarıdırlar; uyum gösteren entelijansiya 
ise yeni bir ‘amoralite’nin aracıdır” (Gouldner, 1993:78).  

Gouldner yerine ve durumuna göre, işlevleri ya da rolleri açısından teknik 

entelijansiyayı hümanist, devrimci ve geleneksel entellektüellerden daha devrimci 

görür. Daha doğrusu, böylesi bir değerlendirme ona göre, göreli bir biçimde kendi 

bağlamsal özgüllüklerine mündemiç kılınır ve bu çerçevede onlara değişen 

(statükocu ya da devrimci olmaları anlamında) misyonlar/işlevler atfedilebilir. 

Eleştirel Söylem Kültürü 

Ona göre, eleştirel söylem kültürü, “tarihsel evrim sonucu oluşan bir 

kurallar dizisi, bir söylem dilidir” (Gouldner, 1993:47). Bu dil, kendi savlarına 

haklılık kazandırmakla ilgili olmasına karşın, söz konusu haklılık kazandırma tarzı 

yerleşik statüko tarafından meşru kılınmış olan otoritelerin gücüne başvurmaya 

dayanmaz. Aksine, sadece, öne sürülen argümanlar temelinde, seslenilenlerin 

gönüllü onayını sağlamayı tercih eden bir mutabakata ve onaya dayanır. Eleştirel 

söylem kültürü,  

“özgül bir konuşma edimi üzerinde odaklaşır: Haklılık kazandırma. Bu öyle bir 
söylem kültürüdür ki, konuşanların ilkesel olarak tartışamayacakları veya sorunsal 
haline getiremeyecekleri hiçbir şey yoktur” (Gouldner, 1993:47).  

Bu eleştirel söylem kültürünün dili, “yeni sınıf”ın ortak ideolojisinin derin yapısını 

oluşturur. Eleştirel söylem kültürü, görece daha düşünümseldir, kendini gözler, 

daha fazla üst-iletişim (meta-communication) gücüne, yani konuşma üzerine 

konuşma yetisine sahiptir; kendi konuşmasını sorunsallaştırabilir (Gouldner, 
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1993:48). Eleştirel konuşma kültürü açısından en önemli nokta (ya da noktalardan 

biri), konuşanın savlarına haklılık kazandırmak için kendi kişiliğine, otoritesine 

veya toplumsal statüsüne dayanmasını yasaklamasıdır. Sonucunda, eleştirel 

söylem kültürü, geleneksel toplumsal otoritede temellenmiş bütün konuşmaları 

otoriteden yoksun kılar. Böylelikle eleştirel söylem kültürü, entellektüellerin 

meydana getirdiği “yeni sınıf”ın ortak ideolojisini oluşturur. Bu ideolojinin 

yeniden üretilmesi için gereken toplumsal koşullar ve beceriler ise, bu “yeni 

sınıf”ın ortak çıkarları arasında yer alır (Gouldner, 1993:49, 11, 94).  

Kültürel Sermaye 

Gouldner, yeni sınıfın özerkliği’nin temelini, eğitim sisteminin sağladığı 

uzmanlık bilgisinin veya kültürel sermayesinin oluşturduğunu ileri sürer. Ki, bir 

yönüyle bu durumu, “profesyonalizm” ideolojisinin ortaya çıkışıyla doğrudan 

ilişkili görür. Onun açısından “profesyonalizm”, “yeni sınıf”ın kamusal 

ideolojilerinden biridir ve eski sınıfın yeni sınıf tarafından nazikçe yıkılmasıdır. 

Bu “profesyonalizm”, yeni sınıfın ‘kollektif bilinci’nin tarihsel gelişiminde bir 

evredir.  

“Bu ideoloji, eski sınıfın açıktan açığa bir eleştirisi değildir, ancak ‘yeni 
sınıf’ın, teknik ve ahlaki olarak daha üstün olduğuna ilişkin üstü kapalı bir 
iddiadır. Profesyonalizm ‘yeni sınıf’ı topluma, kendini adayarak ve teknik 
beceriyle iş gören, faziletli ve meşru otoritenin paradigması diye gösterir” 
(Gouldner, 1993:34).  

Bu ise, bir yandan mevcut toplum sınırları içinde bir prestij talebini gündeme 

getirirken, öte yandan da “yeni sınıf”ı eski sınıfa bir alternatif olarak 

çıkarmaktadır. Bu çerçevede “yeni sınıf”ın kendine özgü ayrıcalıklarının ve 

güçlerinin temeli, sahip olduğu özel kültürler, diller, teknikler ve bunlardan 

kaynaklanan beceriler üzerinde bireysel düzeydeki denetimidir. Gouldner, söz 

konusu tanımlanışı ve konumlandırılışı içerisinde “yeni sınıf” olarak 

entellektüelleri, “tarihsel ve kollektif olarak üretilmiş kültürel sermayenin 

avantajlarını özel mülkiyetinde tutan bir kültürel burjuvazi” (Gouldner, 1993:34-

35) olarak görmektedir. Ancak, bu yeni sınıf kendi içinde bir takım zaaflar ve 

çelişkiler de barındırmaktadır ki, bu onları “kusurlu evrensel sınıf” haline 

getirmektedir. 

Kusurlu Evrensel Sınıf 
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Gouldner’e göre, ileri sanayi toplumlarında, “yeni sınıf”, kimi zaman 

“politik olarak devrimci” bir konumda olmasının yanında, sürekli olarak, “üretim 

tarzını da devrimcileştiren” (Gouldner, 1993:23) bir rol oynamaktadır. Bu 

ekonomilerde, “yeni sınıf”, eski paralı sınıfa bağlı olarak çalışan bir teknik 

entelijansiya olarak hizmet görmekte; bu işlevi temelinde, eski sınıfı, yerine 

getirdiği teknik hizmetler aracılığıyla toplumu modern ve bilimsel diye 

meşrulaştırarak, ona yararlı ve yardımcı olmakta ve onun için işlevselleştiriciliği 

bulunmaktadır. Bu rolü içerisinde “yeni sınıf”, bir ölçüde açık, kamusal bir varlığa 

sahip olabilmekte ve ileri sanayi ekonomilerindeki bu rolü kabul görmektedir. 

Ancak böylesi bir durumda “yeni sınıf”, ileri ekonomilerde ikincil olarak 

nitelenebilecek bir rolü kabullenmektedir. Gouldner açısından bunun başlıca 

nedeni ise, entellektüelin rolünün “kendi maddi ve manevi çıkarlarıyla tutarlı 

olmasıdır” (Gouldner, 1993:23). Böyle bir konumlandırma da, Gouldner’ın 

“kusurlu evrensel sınıf” olarak nitelendirdiği biçimiyle entellektüele bir yer tayin 

etmektedir. Bu konumlandırılışı ve işlevlendirilişi içerisinde entellektüel, evrensel 

aklın sözcüsü olmak ile kendi konumsallığını koruma ve iyileştirerek ilerletme 

arasında, kendi tarihsel, toplumsal ve öznel koşullarına göre gidip gelen bir 

gerilimselliği yansıtmakta ya da cisimleştirmektedir. 

“Yeni sınıf” olarak entellektüeller, konumları ve buna bağlı rolleri 

açısından çelişkiler içeren bir “sınıf”tır. Bazı ilgi alanları, özellikle eleştirel 

söylem kültürüne olan ilgileri, onları göreli olarak kendi çıkarlarından bağımsız ve 

aşkın bir özgürlüğe yöneltirken; yine kültürel bir burjuvazi olarak öteki ilgi 

alanları onları, çelişkili bir biçimde gelirleri ve ayrıcalıkları tekelleri altına almaya 

çalışan bir elit haline getirir (Gouldner, 1993:129). Buna karşın “‘yeni sınıf’ın 

tarihsel sınırları, kendine özgü akılcılığının içeriğinde ve bir kültürel burjuvazi 

olarak sahip olduğu yükselme güdüsünde saklıdır” (Gouldner, 1993:133). 

Esasında “yeni sınıf” olarak entellektüellerin paradoksu, onların hem kurtarıcı 

hem de elitist olmalarında yatar. Gouldner bu durumu şöyle izah eder:  

“O, bütün kurumları, toplumsal engelleri ve kendisininki de dahil olmak 
üzere, bütün ayrıcalıkları yıkmaktadır. Yeni Sınıf, tarihsel olarak kurtarıcı bir 
rasyonalite olan eleştirel kültür ile özenli bir söyleme dayanmaktadır. Yeni söylem 
(eleştirel söylem kültürü), kurulu egemenlik biçimlerinin eleştirisine temel teşkil 
etmekte ve gelenekten kaçış imkanı sağlamaktadır. Ancak aynı zamanda, kendi 
içinde yeni bir egemenlik tohumunu da barındırmaktadır... Yeni Sınıf’ın söylem 
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kültürü, her şeyi denetimi altına almaya çalışır. Bu türden bir egemenliğin, gerçeğe 
ulaşmanın tek yolu olduğuna inanır. Yeni Sınıf, gerçeği kendi tekeline alarak ve 
kendini de bu gerçeğin koruyucusu konumuna sokarak işe başlar. Böylelikle, eski 
sınıfın iddiaları bile buna bağlı hale gelir... Eski eşitsizlikleri giderse bile Yeni 
Sınıf, bilmeye ve bilinebilir, düşünülebilir ve sezilebilir olana dayalı yeni bir 
hiyerarşiyi sessizce kurmaya girişir... Yeni sınıf, embriyo halinde evrensel, ama 
kusurlu bir sınıftır” (Gouldner, 1993:134-135). 

Entellektüellerin ve Entelijansiyanın Yabancılaşması 

Gouldner günümüzde yükselen “yeni sınıf” olarak entellektüellerin 

yabancılaşması sorunu üzerinde de önemle durarak; “entellektüellerin ve 

entelijansiyanın yabancılaşmasını nasıl açıklayabiliriz?” sorusunu şöyle bir 

bağlam ve sorunsallaştırma dolayımına oturtur:  

“(a) entellektüellerin ne hakkında düşündüğü değil, nasıl düşündüğü üzerinde 
yoğunlaşan eleştirel söylem kültürüyle; (b) daha üst toplumsal ve ekonomik 
konuma yükselebilmeleri için gereken fırsatların engellenmesiyle; (c) bir yandan 
gelirleri ve güçleri arasındaki, öte yandan kültürel sermayeleri ve öz saygıları 
arasındaki uyumsuzlukla; (d) toplumsal bütünlüğe duydukları bağlılıkla; (e) 
teknik çelişkilerle, özellikle teknik yetenekleriyle, açıklamak mümkündür” 
(Gouldner, 1993:93-94).  

Ancak onun açısından “yeni sınıf” olarak entellektüellerin ve entelijansiyasın 

yabancılaşması, büyük ölçüde, ekonomik ve toplumsal açıdan daha yüksek konumlara 

gelebilmelerinin engellenmesinden kaynaklanmaktadır (Gouldner, 1993:96). Yine bu 

bağlamda eğitimli işgücü arzının veya teknik entelijansiyanın fazlalığı ve buna bağlı 

etkenler çerçevesinde  bir radikalizmin gelişmesi (Gouldner, 1993:106-107) 

entellektüellerin yabancılaşmasının ve radikal muhalefetinin cisimleştirilmesindeki  en 

önemli reel ve güncel motiflerden birini oluşturmaktadır.  

 

2.6.3. Carle C. ZIMMERMAN  

-Tarihsel Evrimin Ürünü Olarak Entellektüel Tabaka- 

Zimmerman, kendi bağlamında entellektüelleri, eğitim ve uzmanlaşma 

temelinde, zihinsel emeğe dayalı bir dizi farklı meslek grupları olarak görür. Ona 

göre, entelijansiya, aslen profesyonalizm ve uzmanlaşmayı içeren bir meslekler 

kategorisidir. Nitekim Zimmerman, modern eğitimin ürünü olan bu yeni 

entellektüeller sınıfını oluşturan uzman alt mesleki kategoriler içerisine, 

“fenciler”i, “doktorlar”ı, “hukukçular”ı, “öğretmenler”i, “mühendisler”i ve 
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benzeri meslekleri yerleştirmektedir; ki, “toplumsal ve teknik nitelikteki devrimci 

değişimler, hakim ve lider entellektüeller konumunda olan bu kimselere ihtiyaç 

duyulmasına neden olmuştur” (Zimmerman, 1964:3). 

Zimmerman entellektüellerin ortaya çıkışını, kendi ilerlemeci ve doğrusal 

tarih görüşünün gerektirdiği tarzda, sosyo-tarihsel gelişmenin ve evrimin zorunlu 

bir sonucu olarak görür. Zimmerman’ın entellektüellere ilişkin kavramlaştırması 

çerçevesindeki bu duruşu, onun açıklamalarının ve çözümlemelerinin ana temelini 

oluşturur. Bu nedenle onun görüşlerinin öncelikle tarihsel süreç bağlamında 

betimlenmesi gerekir. 

Tarihsel Gelişme Evreleri ve Entellektüeller 

Zimmerman’a göre, tarihsel evrim ve ilerleme çerçevesinde Batı dünyası 

içinde Grek ve Roma dönemlerinden bu yana ekonomik, politik ve sosyal 

liderlikler aşamalı olarak değişimler geçirmiştir. Bu değişim aşamaları 

bakımından, ilkin “zengin tabaka” (gentry; ağniya sınıfı) denen lider grubunun 

klasik hakimiyetinden doğan değişimlerle birlikte 5. yüzyılda din adamları geniş 

imkanlara sahip olmuştur. Din adamlarının hakimiyeti ise 15. yüzyıla kadar 

sürmüş, sonraki aşamada ise, liderlik dizginleri “tüccar” (mercantile) ya da iş 

adamları zümresinin eline geçmiş; tüccarlar zümresinin iktidarlarının zirvelerine 

ulaşmaları 19. yüzyılda gerçekleşmiştir. En son aşamada, yani içerisinde yer 

aldığımız zamanı da kapsayan son dönemde ise, liderlik ya da öncülük yeni bir 

grubun eline geçmiştir ki, onun terminolojisinde bu liderlik bir tür iktidarı da ifade 

eder. Bu grup “entelijansiya” yani “entellektüeller (münevverler; aydınlar) 

sınıfı”dır (Zimmerman, 1964:1). Görülüyor ki, Zimmerman, entelijansiyayı ya da 

entellektüelleri tarihsel evrim sürecinin belli bir aşamasında ortaya çıkmış, daha 

ileri ve ilerici bir sınıfsal kategori olarak nitelendirmektedir. 

Zimmerman, bu evrimci görüşünü Marksizmle ilişkili ancak Marksist olmayan 

bir sınıf görüşü temeline oturtarak desteklemeye çalışır. Ona göre,  

“hakim durumda olan, yani iktidarı elinde tutan yeni sınıfların ortaya çıkmasını 
sağlayan değişmelerle, eski yönetici sınıfların aşamalı olarak çözülmesini ve ortadan 
kalkmasını sağlayan değişimler aynı türdendir ve birbirleriyle bütünleşirler” 
(Zimmerman, 1964:4).  
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Kendi bakış açısı içerisinde Marx, ona göre bir yönden haklıdır: “İktidara 

yükselmenin eski ekonomik yolları olan ticaret yolu, yerini şimdiki teknik topluma 

daha uygun gelen başka yöntemlere verecek ve sonunda silinip gidecektir”. Marx’ın 

yanıldığı nokta ise, “bu yeni okumuş seçkin sınıfın, ekonomik ve politik hakimiyeti 

elde etmek ve kazanmak için, ileri hamle yapamayıp duraklayacağını sanması 

olmuştur” (Zimmerman, 1964:9). Bu ifadelerden anlaşılabilecek olan şudur ki, 

Zimmerman tarihe sanılabileceğinin aksine retrospektif açıdan yaklaşmaktadır. Bir 

diğer deyişle, o, bugünkü entellektüeller kategorisinin ileri ve olumlu bir sınıf olarak 

kavramlaştırılmasından hareketle, tarihsel gelişmeyi bugünden geriye bakarak bir 

anlamlandırmaya ve yoruma tabi tutmaktadır. 

Zimmerman, entellektüellerin ortaya çıkışını ele alırken, odağını ağırlıklı 

olarak 19. yüzyıla çevirir. Ona göre, 19. yüzyıl, bir yandan tüccar sınıfının 

liderliğini, belirli bir şekilde başa geçmesini, kudretinin zirvesine ulaşmasını, bir 

yandan da, entellektüeller sınıfının iyiden iyiye şekillenmiş rüşeym (embriyon) 

safhasını ifade eden bir dönemdir. Bütün bu dönem boyunca iki zıt felsefe, liderlik 

için çarpışmıştır: Bunlar tüccarın “bırakın yapsınlar” diyen kapitalizmi ile, yeni 

ortaya çıkıp sivrilmeye başlayan, ilk başkaldıran entellektüellerin Marksizm’idir. 

Ki, “Marksizm 19. yüzyılın bütün ‘isyancı entellektüellerinin’  mektebi olmuştur” 

(Zimmerman, 1964:11).  

Bununla birlikte, söz konusu tarihsel dönemde sahnenin altında içten içe 

geniş çapta teknik bir devrim hazırlanmaktadır. Bu devrim, daha sonra merkezi bir 

öneme sahip yeni bir toplumsal sınıfın (“okur yazar”, “teknokratik” ve “bilimsel” 

donanımlı bir “entellektüeller sınıfı”nın) ortaya çıkışını zorunlu kılmıştır. Bütün 

ekonomik süreçlerin büyük ölçüde bir değişime uğramasıyla bu yeni toplumsal 

liderler, kitlelerin içinden çıkmış; yenilikleri gerçekleştirmek ve yönetmek, yeni 

bir entellektüeller sınıfını gerekli kılmıştır. Entellektüellerin oluşumu ise, yeni bir 

eğitimi, uzmanlaştırmayı ve yeni bir insan tipini (okumuş insan) ifade etmekteydi. 

Bu yeni toplumsal oluşum, beyni yerine adalesini kullanan eski insan tipinin 

ortadan kalkması ve yerine zihinsel faaliyeti merkeze alan insan tipinin geçmesi 

demektir (Zimmerman:1964,12). 
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Zimmerman günümüzde entellektüellerin gözde ve seçkin bir azınlık grup 

oluşturdukları için, yarı özerk ve bağımsız bir duruma geldiklerini; bu durumda da 

entellektüellerin bürokratikleşmesi olgusunun ortaya çıktığını ileri sürer. Ona 

göre, bu bürokratikleşme eğilimi, büyük iktidarı ele geçiren gruplar için 

kaçınılmaz bir olaydır (Zimmerman, 1964:17-18).  

Entellektüeller, toplumsal rolleri açısından entellektüel sınıfın ortaya 

çıkmasına neden olan toplumsal devrimin üstünde ve ötesinde, devrimci sonuçlar 

doğuracak kadar geniş bir toplumsal değişimi ifade ederler. Onların varlığı ve bu 

devrimci sonuçları doğuran rolleri sayesindedir ki, “yeni bir yaşam biçimi” ortaya 

çıkmıştır (Zimmerman, 1964:4). Böylelikle Zimmerman, endüstriyel toplumun 

bütün varoluş temelini ve dinamizmini entellektüellere ve onların toplumda 

oynadıkları rollere bağlar. Onun entellektüelleri, vurgulandığı ve savunulduğu 

biçimiyle tamamıyla araçsal aklın failleri olarak uzmanlar ve profesyonelleri içine 

alır. Aynı şekilde gerçek ve özgür yaratıcığın ve düşünümsel özerkliğin karşısında, 

teknik ve araçsal aklın gerektirdiği üretkenliğe ve bunun uygulayımına yönelik 

totaliter ve üretim temelli bir işlevselleştirilmeye yönelir. Politik alanın 

özgürlükler ve düşünümsellik üzerindeki kısıtlayıcılık sorunu ise, entellektüellerin  

iktidarı öngörüsüyle manipüle edilir. Zimmerman’ın tutumu, bir yandan Marx’ın 

hakim sınıf görüşünün, çarpıtılarak entellektüel sınıfın hakimiyetine tercüme 

edilmesi iken, diğer yandan da bir biçimiyle ile Spencer’ın evrimci 

organizmacılığının bununla bütünleştirilip kesiştirilmeye çalışılmasıdır. Yine 

hiçbir biçimde politik ya da toplumsal eleştirinin ve reel süreçlerdeki ve 

yapılardaki çatışmanın içerilmediği bir pozitivizmi yansıtır.  

 

2.6.4. Tom BOTTOMORE 

-Seçkinlerin Bir Alt Kategorisi Olarak Entellektüeller- 

Bottomore, “entellektüeller”i, yatay ve hiyerarşik olarak yapılanmış genel 

“seçkinler” katmanının bir alt kategorisi olarak değerlendirir. Bu da onun 

kavramlaştırmasının katman/sınıf-temelli bir okunuşunu gerektirir. Bottomore’a 

göre, “entellektüeller”, “yöneticiler” ve “bürokratlar” üçlü bir seçkinler kümesi 

oluşturur. Ancak bunlar içerisinde “entellektüeller”, tanımlanması ve toplumsal 
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etkilerinin belirlenmesi en güç olan karmaşık bir toplumsal kümeyi oluşturur. Yine 

o, “entellektüeller” ve “entelijansiya” (aydınkesim) arasında ikili ve temel bir ayrım 

yaparak, entellektüel etkinliklerin toplumsal farklılaşmasına, türlerine ve özsel 

niteliklerine ilişkin saptamalar getirir. Entellektüeller, “genel olarak fikirlerin 

yaratılmasına, iletilmesine ve eleştirilmesine doğrudan katkıda bulunan çok daha 

küçük bir küme”den oluşurlar. Bunlar “yazarları, sanatçıları, bilim adamlarını, 

filozofları, din düşünürlerini, toplum kuramcılarını, siyasal yorumcuları” içine alır. 

Ancak Bottomore, bu kümenin sınırlarının kesin biçimde belirlenmesinin zor 

olabileceğini; entellektüellerin kendi alt katmanlarının öğretmenlik ve gazetecilik 

gibi orta sınıf uğraşlarıyla kaynaşmış olduğunu da ilave eder. Bununla birlikte, 

“entellektüeller” kümesinin karakteristik özelliği, “onların bir toplumun kültürüyle 

dolaysız ilgisi”dir (Bottomore, 1990:74). Bu nokta Bottomore için ayırıcı ölçüttür.  

Bu sınıfa dahil olan entellektüellerin genel olarak bir “kültür üreticileri” 

kategorisi olarak da anlaşılabileceği söylenebilir. “Entelijansiya” terimi ise, genel 

olarak kolgücüne dayanmayan (non-manual) etkinliklerde bulunan herkesi 

kapsayacak ölçüde geniş bir muhtevaya sahiptir. Onun deyişiyle, 

“‘entelijansiya’ terimi, ilk kez on dokuzuncu yüzyılda, Rusya’da kendilerine 
profesyonel iş yapma niteliği kazandıran bir üniversite eğitimini almış olanları 
adlandırmak için kullanılmış olmakla birlikte, sonraları sözcüğün kapsamı birçok 
yazar tarafından kolgücüne dayanmayan (non-manual) uğraşlarda bulunan herkesi 
içerecek biçimde genişletilmiştir” (Bottomore, 1990:74). 

Bu anlamda “entelijansiya” terimi, “yeni orta sınıflar”a denk düşmekte olup, 

bu sınıf içinde üst ve alt katmanları ayırt etmek olanaklıdır: “üst katman profesyonel 

işlerde çalışanlardan, alt katman ise daha rutin büro işleri ve idari görevlerde 

bulunanlardan oluşmaktadır” (Bottomore, 1990:74). Bottomore’un tanımlaması, 

sosyolojik düzlemde kalmaya çabalarken, bunu tarihsel planda ve farklı toplumsal 

formasyon bağlamlarında ele almaya yönelir. 

Bottomore, entellektüelleri belli bir topluma özgü bir kategori olarak görmez; 

aksine entellektüel rolü tarihsel olarak ve bütün toplumlar kapsayan bir evrensellik 

olarak nitelendirir. Ona göre, entellektüeller, hemen her toplumda vardır:  

“-okuryazar olmayan toplumlarda büyücü ve rahip, ozan ve minstrel, soykütükçüler 
(genealogist) vb. olarak; okuryazar toplumlarda da filozof, ozan, oyun yazarı 
(dramatist), memur ya da hukukçu olarak- ama işlevleri ve toplumsal önemleri 
büyük ölçüde değişir. Bazı toplumlarda aydınlar bir yönetici seçkin olmaya iyice 
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yakındır. Örneğin Çin’de literati uzun dönemler boyunca bu tür bir yönetici ve 
egemen katman oluşturmuştur... Öte yandan, ruhbanlar Avrupa’nın feodal 
toplumlarında daha az egemen bir konumda bulunmuşlar ve ancak feodalizmin 
yıkılışıyla aydınlar daha önemli bir toplumsal işleve sahip olmaya başlamışlardır...  

Ancak o modern entellektüelleri yine de ayrı ve özgül bir kategori olarak görür: 

...Modern entellektüellerin kökenleri genellikle ortaçağ Avrupası’nın 
üniversitelerinde bulunmaktadır. Üniversitelerin gelişmesi hümanist öğrenimin 
yaygınlaşmasıyla birleşerek, ruhban kastı olmayan, üyeleri değişik toplumsal 
ortamlardan gelen ve bir ölçüde feodal toplumun egemen sınıflarından ve egemen 
öğretilerinden bağını koparmış bir aydın sınıfının oluşumuna olanak sağlamıştır. Bu 
aydın sınıf Aydınlanma düşünürlerini üretmiş, özellikle de Fransa’da aydınlar 
ancien regime’in egemen sınıfıyla Kilisesi’ne karşı çıkarak kendilerini toplumun 
eleştirmenleri olarak kabul ettirmişlerdir. Modern aydınlar bu rolleriyle, toplumun 
eleştirmenleri olarak görülmüşlerdir” (Bottomore, 1990:74-76). 

Bottomore, entellektüellerin farklı toplumlarda ve tarihsel bağlamlarda farklı nitelik, 

konum ve rollere sahip olabileceğini kabul ederek, toplumsal önemlerinin ve 

işlevlerinin tarihsel olarak özgül bir biçimde farklılaştıklarına dikkat çeker 

(Bottomore, 1990:74-75).  

Bottomore, entellektüellerin sınıfsal konumunun, farklı tarihsel, toplumsal ve 

kültürel bağlamlarda değişik görünümlere ya da niteliklere sahip olduğu gerçeğinin 

de altını çizerken özellikle gelişmiş Batı toplumlarındaki entellektüelleri “seçkinler” 

sınıfına ya da katmanına dahil eder. Ona göre, bilhassa günümüzde, çeşitli Batı 

toplumlarında ve Batı dışı toplumlarda entellektüeller farklı saygınlık konumlarına 

sahiptirler. Buna karşın, modern toplumlarda entellektüellerin “seçkin” konumuna 

yükselmelerinde “eğitim”in merkezi bir önemi ve rolü bulunmaktadır. Bu bakımdan, 

birçok modern toplumda üniversiteler ve genelde entellektüel uğraşlar, yetenekli 

bireylerin toplumun alt katmanlarından daha önemli konumlara yükselebilmelerinin 

başlıca aracı olmuştur. Ancak yine bunun sonucunda entellektüel seçkinlerin 

toplumsal bileşimi genellikle diğer seçkinlerden önemli ölçüde farklılaşmış ve bir 

entellektüelin işçi sınıfı hareketiyle bağlaşıklık kurma olasılığı hep mümkün 

olmuştur (Bottomore,1990:78). Bununla birlikte Bottomore, ne entellektüellerin, ne 

sanayi yöneticilerinin, ne de bürokratların ciddi bir biçimde yönetici seçkinlerin yeri 

için yarışan kümeler olarak görülemeyeceklerini ileri sürer:  

“Bu kümelerin hiçbiri böylesi bir durumda düşünülebilecek kadar tutunumlu ya da 
bağımsız değildirler. Entellektüeller normal koşullar altında kendi aralarında 
belirgin biçimde bölünmüşlerdir, ama bu üç kümenin tümü de, toplumdaki özgün 
önemlerini ve amaçlarını dile getirecek herhangi bir öğreti oluşturmamış oldukları 
için tutunumsuzdurlar” (Bottomore, 1990:96). 
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Bu noktada Bottomore, entellektüellerin gelecekteki rollerinin ve konumlarının 

nasıl şekilleneceğine ilişkin iki temel görüş üzerinde odaklanır. Bunlardan ilki, 

entellektüel seçkinlerin, kendi uğraşlarına ilişkin çıkarları olmaktansa belli başlı 

toplumsal sınıflarla birleşecekleri, onlara angaje olup onların çıkarlarının 

sözcülüğünü ve teorisyenliğini yapacakları ya da bağlaşıklık açısından bu sınıflar 

arasında bölüneceklerini ileri sürer. İkinci görüş ise, entellektüellerin topluma ilişkin 

nesnel bir görüş sahibi olabilen ve bir bütün olarak toplumun bazı genel çıkarlarını 

tutarlı olarak savunabilen bir küme oluşturduğunu öne sürmektedir ki, bu görüş aynı 

zamanda entellektüellerin kendilerine ait özgül bir küme çıkarı geliştirebileceklerini 

yadsırken, öte yandan entellektüel seçkinleri tüm sınıfların üstüne koymaktadır. 

Ancak Bottomore göre, bu değerlendirmelerin her ikisi de eksiktir, çünkü modern 

toplumlardaki entellektüellerin durumunda bir farklılaşma ve başkalaşım 

gösterebileceğine yer vermemekte (Bottomore, 1990:78-79), onların kendi içindeki 

tutunumsuzluklarını, heterojenliklerini ve kanaat çeşitliliklerini görmezden 

gelmektedir.  

...“her şeyden önce Avrupa ve Kuzey Amerika’nın sanayi ülkeleri arasında önemli 
farklılıklar vardır. İkinci bir önemli özellik, çoğu ülkede ve çoğu kez aydın seçkin 
kesimin, en heterojen ve tutunumsuz seçkinlerinden biri olması ve kültürel ve siyasal 
sorunlar hakkında çok fazla kanaat çeşitliliği göstermesidir. Siyasal konumları 
açısından gözlemlendiğinde ise, tüm aydınların siyasal olarak sola bağlı oldukları 
ya da olmuş oldukları söylenemez, örneğin şu anda, Batı Avrupa ve ABD’deki birçok 
aydın olasılıkla sağ kanada mensuptur... açık olmayan konu, aydınların etkinlikleri 
ve yaşam biçimleri nedeniyle diğer seçkinlere göre toplumsal sınıf kökenlerinden 
daha az etkilenip etkilenmedikleridir” (Bottomore, 1990:79-81). 

Entellektüeller saygınlık konumları açısından değerlendirildiğinde de Batı 

toplumlarında bile çok farklı görünümler arzederler. Yine, azgelişmiş ülkelerdeki 

durumla ilgili değerlendirmeler, önderlik savaşımına sıvanabilecek birkaç seçkin 

kümenin bulunduğunu ve bunlardan herhangi birisinin saygınlık konumları açısından 

kimi yerlerde ve zaman zaman ilk sırada yer alabildiklerini ortaya koymaktadır. Bu 

seçkin kümeleri, “devrimci aydınlar, ulusçu siyasal önderler ve subaylar”dır 

(Bottomore, 1990:115). 

Bottomore, entellektüel rolleri ya da işlevleri de farklı tarihselliklere ve 

toplumsal formasyonlara göre değişen bir çizgide değerlendirir. Örneğin özellikle 

Aydınlanma düşünürlerini üretmiş Fransa’da entellektüeller ancien regime’in 

egemen sınıfına ve kiliseye karşı çıkarak kendilerini toplumun eleştirmenleri olarak 
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kabul ettirmişlerdir. Ki, modern entellektüeller daha çok bu rolleriyle, yani toplumun 

eleştirmenleri olarak ele alınırlar. Diğer taraftan entellektüellerin, devrimci 

hareketlerde, bir bütün olarak işçi hareketinde ve daha yakınlarda azgelişmiş 

ülkelerin dönüşümündeki rolleri önemli ve belirleyici olmuştur. Yine köktenci 

hareketlerde ve sömürgelerin bağımsızlık hareketlerinde de hem ideolojik anlamda 

hem de eylemlerin içerisinde bulunmakla, aydınlar önemli rol oynamışlardır 

(Bottomore, 1990:75-77). 

Bottomore’un asıl ilgisi, entellektüellerin modern dünyada, gelişmiş ve 

azgelişmiş toplumlarda oynadığı rolün niteliği ve önemi üzerinde odaklanır. Batı 

toplumlarındaki sınıf temelli işçi hareketleri içerisinde, entellektüeller bir toplum 

kuramının geliştirilmesinde önemli rol oynamışlardır. Yine entellektüeller  

“sosyalist hareketin çekim alanına girmişlerdir, çünkü bu harekette prestijli bir 
konum ve bir ölçüde de bizzat entellektüel yaşam için can alıcı olan kimi 
karakteristiklere -ussallık, tarafsızlık ve hatta öte-dünyalık- sahip bir toplumsal 
örgütlenme ideali bulmuşlardır” (Bottomore,1990:78).  

Bununla birlikte, Bottomore’a göre, sanayi toplumlarındaki entellektüellerin yakın 

tarihine ilişkin iki özellik söz konusudur:  

“Üniversite eğitiminin yaygınlaşması ve bilimsel, teknik ve profesyonel uğraşların 
gelişmesiyle, özellikle alt düzeyde, entellektüel seçkinlerin boyutu da, işe dayalı 
farklılaşması da gelişmiş; aynı zamanda, entellektüel seçkinler içindeki farklı 
grupların göreli önemlerinde değişmeler olmuş; şu ya da bu türdeki uzmanlar genel 
kültür ya da toplumsal fikirleri daha edebi ve felsefi dile getirenlere üstünlük 
sağlamışlardır” (Bottomore, 1990:80).  

Azgelişmiş ülkeler açısından bakıldığında da, Bottomore, “aydınlar”, 

“yöneticiler” ve bürokratlar”dan oluşan üç seçkin kümeyi, bu ülkelerin çoğunda 

merkezi ve önemli bir rol/misyon  sahibi olarak görür (Bottomore, 1990:104). Ancak 

azgelişmiş ülkelerdeki gelişme yolunun ve yönünün kararlaştırılmasında başat 

konumda yer alanlar genellikle “siyasal seçkinler”dir. Bu seçkinlerin kökenleri ise, 

çoğu kez “ulusçu önderler” ve “devrimci aydınlar” olup, bu iki küme bazı 

durumlarda birbirleriyle birleşmiş ya da kaynaşmıştırlar. Azgelişmiş ülkeler 

içerisinde, devrimci aydınların iktidarı ele geçirdikleri yerlerde ise siyasal inanç, 

genellikle Marksizmin benimsenmesi ve Komünist partilerin ya da benzer örgütlerin 

kurulması şeklinde biçimlenmiştir (Bottomore, 1990:107). Bununla birlikte, kimi 

durumlarda entellektüeller, siyasal bakımdan hiç de etkin bir küme oluşturmayabilir. 

Çünkü özümsenemeyecek kadar az sayıdadırlar ve burada bazı Batılı toplumlardaki 

 162



denklerine benzerlik gösterirler. Ama entellektüellerin durumundaki çeşitlemeler ne 

olursa olsun -ister devrimci önderler, iktidardaki seçkinlerin eleştirmenleri, isterse 

eğitim, yönetim, gazetecilik veya benzeri uzmanlaşmış etkinliklere dalmış insanlar 

olsun- her yerde azgelişmiş toplumların en önemli kümelerinden birini 

oluşturmaktadırlar. 

 

2.7. “MUHALİF” VE “RADİKAL BİR ELEŞTİRİCİ” OLARAK 

ENTELLEKTÜELLER 

“Muhalif ve eleştirel entellektüel” tanımlamaları açısından, “ifşa” (maskesini 

düşürme; foyasını açığa vurma) entellektüelin temel, özsel ve olmazsa olmaz vasfı ve 

misyonu/rolüdür. Bu kavramlaştırma bağlamında Paul Baran’ın ifadeleriyle 

entellektüel, 

 “yaptığı işin özü ve esası bakımından bir toplum eleştirmeni, daha güzel, daha 
insanca ve daha akla uygun bir toplum düzenine giden yolu tıkayan engellerin ne 
olduklarını arayıp bulmayı, incelemeyi ve bu yoldan bunların aşılmasına yardımcı 
olmayı kendisine dert edinmiş kimsedir... entellektüel, bu nitelikleriyle toplumun 
vicdanı ve toplumun belirli bir tarih döneminde içinde yaşadığı ilerici güçlerin 
sözcüsü haline gelir. Ve yine bu nitelikleriyle o, status quo’yu korumaya çalışan 
egemen sınıflar tarafından ve bu sınıfın emrinde olup entellektüelleri en hafifinden 
hayalcilik ya da metafiziklikle, en kötüsü de yıkıcılık ya da bozgunculukla suçlayan 
kafa işçileri tarafından bir ‘dert yaratıcısı’, bir ‘baş belası’ olarak görülür” (Baran, 
1976:112). 

 Yine bu tutum çerçevesinde, iktidarlar/hegemonya karşısında, 

olumlayıcı/onaylayıcı, meşrulaştırıcı ve manipülatif tarzdaki sahte entellektüel 

pozisyonlar reddedilirken; toplumsal ilişkilerin yapısındaki güç, tahakküm, 

hegemonya, iktidar veya sömürü ilişkilerinin ifşası ve bunlara karşı muhalefet hakiki 

entellektüelin ahlaki sorumluluğu ve asli misyonu olarak yüceltilir.  Bu açıdan, 

bilgiyle iktidar ya da tahakküm/hegemonya arasındaki bağlantıyı ortaya koyarak 

sözde bilimsellik söyleminin maskesini düşürmek; o güne değin kabul edilmiş 

tabuları, yerleşik inançları, doğallaştırılmış kodlamaları, mesafeli bir biçimde ve 

titizlikle imbikten geçirerek eleştirmek; kendi zihninde gerçekliği doğasına uygun bir 

biçimde yeniden inşa ederek kamusallaştırmak; böylelikle olumlu manada bir 

putkırıcılık ve özgürleştiricilik misyonu üstlenmek entellektüelin asli varlık nedeni 

ve etik misyonu olarak nitelenir.  
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Kendi otantikliğinden kaynaklanan bir özdüşünümselliğin gereği olarak bu 

entellektüel, meşruiyeti ve özgürleşimi, radikal bir boyun eğmezlik içerisinde kendi 

düşünümsel ve varoluşsal eylemliğinde bulan etik bir varoluş içerisindedir. Bu 

varoluş, “muhalefet” ve “isyan”/“başkaldırı” boyutunu kendi içinde barındırır, bunun 

olmayışı bir entellektüel olarak onun varoluşunu anlamsız ve geçersiz kılar. 

Entellektüelin bu başkaldırısı aynı zamanda kendine karşı da bir başkaldırıdır ki, bu 

yeniden bir öz-düşünümselliği ve ona tabi bir eylemlilik/pratik ediş içerisinde sürekli 

bir öz-dönüşümü ve kendini ahlakileştirmeyi içerir. Aynı zamanda bu başkaldırı, 

tarihsel, toplumsal ve kültürel kodlamalara ve belirleyimlere karşı radikal bir ifşayı 

ve inşa edici düşünümü, dolayısıyla da bunun kamusallaştırılmasını (söz, yazı, 

protesto vs. aracılığıyla) ve bu bağlamda keskin muhalefet bilincini içerir.  

Bu bağlamda, hakikatin sözcüsü olmayı temel kaygı edinen entellektüel, 

kendinden başlamak üzere herkese seslenen, susmayan, haykıran ve özgürleştirici 

dönüşüme çağıran biridir. Bu entellektüel, kendi yalnız ve özgür bireysel dünyasında 

düşünümsellikle ifşa ve inşa ettiğini kamusal alana taşıyan, orada eyledikten sonra 

da tekrar kendi dünyasına dönen ve orada gerçekliğe/hakikate dair yeniden üretime 

dalan bir kimsedir. O, asla salt bir toplum mühendisine indirgenemez. Yine o, 

profesyonele ya da uzmana indirgenebilecek bir ajan değildir. Arslan’ın deyişiyle, bu 

anlamda entellektüel,  

“aklın geçmişte en büyük sıklıkla doğruya değil aklileştirmeye (rasyonalizasyon) 
hizmet ettiğini, ama bunun, yani aklileştirmenin aklın doğru bir kullanımı 
olmadığını, aşılması gerektiğini bilen insandır. Bundan dolayı o aklını duygulardan, 
tutkulardan, aklileştirmelerden gelebilecek her türlü ayartmalara, aldatmalara karşı 
sürekli uyanık tutmaya çalışır. Bunun sonucunda entellektüel hemen her zaman 
toplumla, kamuoyuyla çatışma içinde olmak zorunda olan bir insandır. Entellektüel, 
doğası gereği muvafık değil, muhaliftir. Onaylamaz, itiraz eder. Bu muhalefetinde, 
itirazında çoğu kez fazla kolayca sanıldığı gibi o sadece yöneticileri, siyasetçileri 
hakim grupları karşısına almaz. Tersine onun asıl karşısına aldığı geniş halk 
kitleleri, çoğunluktur. Entellektüelin doğal müttefiki halk değildir. Sadakati de halka 
değildir. Onun sadakati kendi aklına, kendi kişiliğine, kendi bilgi ve 
tecrübelerinedir. Hatta bir anlamda onun kendisine bile sadık olduğu söylenemez. 
Onun sadakati kendi entellektinedir. O şüphesiz bir yandan toplumun sınamadan 
geçmemiş yargılarına, eleştiri karşısında tutunamayan inançlarına karşı savaş verir, 
onlara karşı çıkma cesaretini gösterir. Ama öte yandan onun asıl savaş verdiği 
bizzat kendisidir, onun asıl cesareti kendi aklıyla bir düşme, ona ihanet etmeme 
cesaretidir. Entellektüel biyolojik, psikolojik, toplumsal olarak kendisiyle değil 
mantıksal olarak kendi aklı ile tutarlı olan adamdır” (Arslan, 2002:208). 
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2.7.1. Friedrich NIETZSCHE  

-Putkırıcılık, Bağlanmayı ve Mutlakçılığı Reddediş ve Otantisite- 

Nietzsche’de de, açık ve sistematik bir entellektüel tarifi yoktur. Onun 

ifadelerinden “entellektüel”e ilişkin bir yorum/çözümleme çerçevesi geliştirerek 

sistematik bir sonuç elde etmek de büyük güçlükler içerir. Ancak, Nietzsche’de 

entellektüelin neye tekabül ettiği sorunu, hem bizzat kendisinin anlaşılması, hem 

farklı yorum bağlamlarının onun görüşleriyle bağlantısının/etkileşiminin ortaya 

konulması ve hem de onun çizgisinde yer alan bir geleneğin veya düşünümselliğin 

bir bütünlük içerisinde değerlendirilmesi açılarından merkezi bir önem taşır. Bu, 

gerek Frankfurt Okulu’nun eleştirel geleneğini, gerekse daha sonra görüşleri ele 

alınacak olan Adorno, Faucoult, Said, Besnier vs. gibi çeşitli okuma tarzlarının 

damarını yakalayabilmek ve onları bir yere oturtabilmek açısından gereklidir. Yani 

Nietzsche, bir çok okuma bağlamlarına taşınmış ve bu bağlamların kendilerine özgü 

dillerine tercüme edilmiş bir kişidir. 

Nietzsche’nin dünyanın “entellektüalizasyonu” ve “rasyonalizasyonuna” karşı 

takındığı radikal ve devrimci tutum, onun entellektüellere ilişkin bakışında temel bir 

köşe taşıdır. Onun entellektüelleri sorunsallaştırması –onların dünyaya karşı 

takınmaları gereken radikal ve entellektüel tutumları çerçevesinde tarihsel ve 

toplumsal rollerinin ne olması gerektiği sorunu- burada merkezlenir ve mevzilenir. 

Hatta entellektüel duruş meselesinin, onun ana ve yaşamsal bir sorgulama ve 

sorunsallaştırma konusu olduğu da ileri sürülebilir.  

Nietzsche’nin entelektüele ilişkin yaklaşımını kavrayabilmek için, öncelikle 

onun “perspektivizm” ufkunu ortaya koymak gerekir. Bu açıdan, Ahlakın Soykütüğü 

(1998a)’nde Nietzsche, “her görmenin belirli bir açıdan olacağını” belirterek 

“perspektivist” bir yaklaşım sergiler. Bu anlamda dünya, “ne denli çok değişik 

açıdan görülürse, o denli yeterli bir görmenin oluştuğu” öngörülmektedir. 

Devamında o, egemen bakışın maskesini düşürerek, her bakışın bir “güç istenci”ne 

yaslandığını ve “hiçbir bakış açısının, hakikati bildiğinin ileri sürülemeyeceğini” 

(Nietzsche, 1998b:8) belirtirken; aynı zamanda da “gücü elinde tutanların ve egemen 

ideolojilerin biliminin eleştirisine” yönelmektedir. Böylece o, kendi radikal gerçeklik 

anlayışını ve inanç tarzını ortaya koymaktadır. 
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Esasında Nietzsche, hiçbir vaad, kurtuluş ya da evrensel ortak akıl adına 

olduğu iddia edilen normatif ve sistematik bir model önerisi sunmaz. Kendi 

ifadesiyle, onun “‘insanlığı düzeltmek’ ve ona belli bir biçim vermek” gibi bir derdi 

yoktur. Onun için, “idealler yaratmak insanlık için yeni putlar dikmektir”; ki, o 

kendine, sunulan bu tarihsel durumda, radikal ve sıradışı bir putkırıcılık 

(ikonaklastisizm) rolünü/misyonunu biçmiştir (Nietzsche, 1998b:8). Derrida’nın 

terimleriyle, Nietzsche bir “bulunuş metafiziği” içerisinde yer almaz. İdealler 

anlamında putlar inşa eden filozoflarla/entellektüellerle kendi arasında uzlaşmasız ve 

giderilemez bir mesafe koyarak; açık, içten ve radikal tavrı doğrultusunda, felsefi bir 

sistem düşüncesinin kendine saldırır ve sistem istemini bir dürüstlük eksikliği olarak 

nitelendirir. 

Bu Nietzsche portresi, “hakikatin temelini dünyevi olarak radikalleştirmiş ve 

ideoloji eleştirisinin tüm metafizik önkoşullarına karşı (insan gerçekliğine karşı 

hakikat) kullanmış”; bu bakışın bir gereği olarak da “bir yaşama-istencinin tikelliğini 

ve irrasyonelliğini tesis etmiştir” (Stauth ve Turner,1997:244). Böylece o, devrimci 

bir ruhla hakikatin hakim soruşturulması tarzlarının karşısında yer alarak, çağının 

felsefecilerinin düşüncelerine hakim olan hakikat anlayışının dogmatik karakterini 

açığa çıkarmıştır:  

“Diyelim ki hakikat bir dişidir-, tüm felsefeciler dogmacı oldukları sürece, dişileri 
anlamada güdük kalmıyorlar mı? Yoksa, şimdiye dek, hakikate, ürkütücü bir 
ağırbaşlılık, yüzlerine gözlerine bulaştırdıkları koşuşturmalarla yaklaşma 
alışkanlıkları, bir yosmayı elde etmek için uygunsuz, beceriksiz bir yol değil mi? 
Öyleyse, nedir bu temelsiz kuşku? Kesinlikle vermez kendini o: Bugün her çeşit 
dogmacı, acıyla, yüreği burkulmuş, boynu bükük dikilip durmakta! Eğer durma 
denirse buna... Felsefedeki tam dogmalaştırmalar, kendilerini son, en son oldukları 
gibi, onca ağırbaşlı, onca kutsal bir hava yaratsa da, soylu bir çocukluk ve toyluktan 
öte bir şey değil” (Nietzsche,1997:7). 

Bunun karşısına o, kendi düşünümsel ve yaşamsal pratiği açısından hiçbir 

dogmatik hakikat biçimi inşa etmeyerek ve mutlak hakikat iddialarının her türlüsüne 

karşı çıkarak özneyi ve yaşamı özgürleştiren ayrıksı bir entellektüel portresini koyar. 

Bu entellektüel varoluş, radikal ve eleştirel bir tutumla, yüksek bir yaşama iradesi, 

cesareti ve korkusuzlukla, çağının yanlış gördüğü düşünce yapılarına ve eylem 

biçimlerine karşıt bir duruş geliştirmelidir. Böylesi bir tutum ise, gerek hakikatin 

ifadesi olduğunu iddia eden ideolojiler ya da dogmatik düşünme tarzlarına gerekse 

herhangi bir politik ya da toplumsal harekete “bağlanmamış” olmayı öngerektirir.  
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Bu anlayışını moderniteye uygulayan Nietzsche, zamanın “rasyonellik”80, 

“amaçlılık” ve “bireysel seçim” gibi nosyonlarının rafine gelişimini entellektüel 

yabancılaşmanın bir sonucu ve hatalı bir bireyciliğin bir görünümü olarak 

değerlendirir (Stauth ve Turner,1997:160). Profesyonel entellektüalizmi de “modern 

toplumun çürümesinin çaresi olarak sunulan bir hastalık olduğu” gerekçesiyle 

reddeder (Stauth ve Turner, 1997:172). Ona göre, entellektüeller -ya da daha özgül 

olarak felsefeciler-, kendilerini ancak devletin putlarına tapınmaktan kurtarmaları 

kaydıyla modern toplumda yeni değerlerin geliştirilmesi konusunda eleştirel ve 

radikal bir rol oynayabilirler.  

Nietzsche, entellektüelin ahlaki ve düşünümsel yönelimi olan “doğruluğun” 

aslında bir cesaret ve yüreklilik işi olduğunu belirtirken; aynı zamanda düşünce ve 

ifade boyutunda bunun bir bedel gerektirdiğinin de farkındadır. Bu bedel öncelikle, 

kişinin kendi içinde maruz kaldığı bir bedeldir: hem kişiyi bireyselliği içerisinde 

yalnızlaştırmakta hem de doğruluk huzursuz bir bilinç doğurmaktadır. Doğruluk 

istencine sahip bir entellektüel tutum, aynı zamanda kişiyi radikal, devrimci ve karşıt 

bir varoluşa sürükleyerek; onun dış dünyadan ve toplumsal bağlamından 

soyutlanmasını ve yalnızlaşmasını getirmektedir. Nietzsche, doğruluğun yanındaki 

bir ahlaki tutumun karşıtı olan entellektüel tutumun yanılgısını, bir ideale inancın 

gereği olan bir körlük olarak değil, bir korkaklık olarak nitelendirir; bu nedenle de 

idealistleri ve idealizmi karşısına alır.  

“Bir kafa ne denli doğruya dayanabilir, ne denli doğruyu göze alabilir? 
Benim için gitgide asıl değer ölçüsü bu oldu. Yanılgı (ülküye inanç) körlük değildir; 
yanılgı korkaklıktır... Bilgide her kazanç, ileriye atılan her adım yüreklilikten gelir, 
kendi kendine karşı sertlikten, dürüstlükten gelir... Ülküleri çürütmüyorum ben, 
onların önünde eldiven giyiyorum yalnız” (Nietzsche,1998b:8).  

“Şüphe değil, kesinliktir insanı deli eden... Ama bunu duymak için derin 
olmalı, uçurum, feylosof olmalı... Doğrudan korkarız hepimiz” 
(Nietzsche,1998b:33).  

“Yüreklilik nasıl büyüklüğü ölçüsünde ileri atılırsa, güç de tıpkı onun gibi 
büyüklüğü ölçüsünde doğruya yaklaşır. Zayıflar için, zayıflıklarının verdiği esinle, 
gerçekten korkup kaçmak, yani ‘ülkü’ nasıl bir zorunluluksa, güçlüler için de 
böyledir bilmek, gerçeğe ‘evet’ demek” (Nietzsche,1998b:53). 

                                          

80 Ona göre “akılcılık”, içgüdüye karşıt’tır ve  her şey pahasına bir “akılcılık” tutumu tehlikeli ve yaşamı yıkıcı bir 
güçtür (Nietzsche, 1998b:52). 
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Cesur ve yürekli bir ahlaki tutumun, ifade edilmeyi (sözü) zorunlu kıldığının 

altını çizen Nietzsche, “en kaba sözün bile susmaktan daha bir yüreklice ve dürüstçe 

olduğunu” dile getirir (Nietzsche, 1998b:19). Sözü olmak ve bu sözünü cesurca ve 

yüreklice dile getirmek, onun olumladığı entellektüel pozisyonun olmazsa olmaz 

koşuludur. Ancak, entellektüelin bilgece ortaya dillendirdiği sözün, hiçbir 

dogmatikleştirici etki yaratmadan özgürleştirici bir doğada olması gerekir. Bu 

özgürleşim, sürüden ve sürülükten uzaktaki her entellektüel bilinçlilik yöneliminin 

kendi otantisitesini üretebileceği, hiçbir guru’nun ve öğreticinin izlenilmediği ideal 

bir duruma işaret eder. 

“Tek başıma gidiyorum şimdi, ey çömezlerim! Sizler de gidin artık, tek başınıza 
gidin! Böyle istiyorum... Hep öğrenci kalan insan, öğretmenine borcunu kötü ödüyor 
demektir. Neden benim çelengimi yolmak istemiyorsunuz... Şimdi size beni 
yitirmenizi, kendinizi bulmanızı buyuruyorum; hepiniz beni yadsıdığınız gün, ancak 
o gün geri döneceğim sizlere...” (Nietzsche, 1998b:9-10). 

Nietzsche’nin hiçbir zaman onaylamadığı ve karşısında olduğu tutum, 

peygambervari entellektüel tutumdur. O, böylesi bir tutumun karşısında kendisini 

gerçek bir savaşçı olarak nitelendirmiş; güç istenci ve yaşamla temellenen bir 

savaşçılığa öykünmüştür. Ancak bu savaşçılık, “hınç”tan uzak ve gerçek anlamda 

ona karşıt olan, yapıcı, yaratıcı ve hayat verici bir şeydir. Hınç ise, aksine yaşamı 

güçsüzleştirir ve yok eder (Nietzsche, 1998b:21). Nietzsche’nin entellektüel 

açısından öngördüğü “yıkıcılık” ve “yaratıcılık” ise şöyle ifade bulur:  

“Her kim iyi ve kötü’de yaratıcı olmak ister, en önce bir yokedici olmalı, 
değerleri parçalamalıdır. 

En yüksek kötülük böylece en yüksek iyiliğe girer: Bunun da adına yaratıcılık 
denir” (Nietzsche,1998b:1001). 
Bu entellektüel duruş, yaşamın olumlanması, bilincin ve varoluşun 

özgürleştirilmesi ve bunları mümkün kılmaya yönelik bir putkırıcılık ve ifşa 

ediciliktir. Nietzsche’nin bu yaklaşımı, daha sonra Frankfurt Okulu 

entellektüellerinin negativizmine, Bataille’a ve oradan da (bu çalışmada da ele 

alınacak olan) Besnier’e kadar uzanan bir geleneği, Foucault, Delueze ve daha başka 

birçoklarını etkileyecek/yönlendirecek bir entellektüel varoluş biçiminin ve düşünce 

geleneğinin temelini oluşturmuştur.  
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2.7.2. FRANKFURT OKULU  

-Ayrıksı Radikal Entellektüalizm Olarak “Her Şeyin Solu” ve 

“Hükmetmeyici Manevileşme”- 

 Frankfurt Okulu’nun entellektüel pozisyonu, her şeyden önce “kapitalist 

toplum”un ve onun yarattığı bir biçim olan “kitle kültürü”nün hakimiyetine ilişkin 

radikal bir eleştirellikte ifadesini bulur. Martin Jay’in deyimiyle, “Frankfurt 

Okulu’nun geliştirdiği kritik teori, entellektüel ve onun ürünlerinin kapitalist süreç 

içindeki trajik konumuna ilişkin radikal bir eleştirel bir tutumun cisimleşmesi”dir 

(Jay, 1989:264). Onların bu kapitalizm eksenli kitle kültürü eleştirileri, 

entellektüellere dair bir imgelem sunar. Kökeni  Aydınlanma’nın belirli bir 

versiyonuna dayandırılan bir “araçsal akıl” kavramlaştırması karşısında radikalize 

olmuş bir eleştirellik pozisyonu, Frankfurt Okulu’nun entellektüel yönelimine temel 

oluşturur. Frankfurt Okulu entellektüellerinin ortak paydasını oluşturan şey, teknik, 

mekanik, araçsallaştırılmış ve kapitalist mantığın gereği olarak pazarlanabilir bir akla 

ve buna tabi olan mekanik bir sahte/güya-düşünümselliğe (pseudo-reflexion) karşı 

radikal eleştirel tutumdur. Örneğin, bu radikal eleştirel tutum Horkheimer tarafından 

şöyle dile getirilir:  

“Düşünceler otomatikleştiği ve araçsallaştığı ölçüde, kendi başlarına anlamlı olarak 
görülmeleri de güçleşir. Eşya olarak, makine olarak görülürler. Dil, çağdaş 
toplumun dev üretim aygıtındaki gereçlerden biri, herhangi biridir artık. Bu aygıt 
içindeki bir işleme denk düşmeyen her cümleyi anlamsız bulan sıradan insan gibi, 
çağdaş semantikçi de saf simgesel ve işlemsel cümlenin, yani saf anlamsız cümlenin 
bir anlamı olabileceğini düşünmektedir. Anlamın yerini, eşyanın ve olayların 
dünyasındaki işlev etki almıştır. Sözcükler açıkça teknik olarak geçerli olasılıkların 
hesaplanması (bu pratik amaçlar içinde dinlenme bile olabilir) kullanılmadığında 
herhangi bir gizli satış amaçları olduğu düşünülmektedir, çünkü doğruluk kendi 
başına bir amaç sayılmamaktadır” (Horkheimer, 1998:68). 

Ancak, onların pozisyonu tarihsel ve toplumsal konjonktüre göreli olarak ele 

alınacak olursa, “Frankfurt Okulu’na dahil entellektüeller arasında egemen olan 

entellektüel ve psikolojik ruh hali”nin, Touraine’nin deyişiyle, “özellikle bir 

‘bunalım saplantısı’nın somutlanması”dır. Ki,  

“faşizmle komünizmin kıskacında olunduğunun düşünüldüğü ve pek az kimsenin iki 
akımdan biri ya da öbürünün cazibesine kapılmadığı bir dönemde Frankfurt Ekolü, 
tarihin anlamının saptırılmalarına karşı, olağanüstü bir çifte direniş merkezi 
oluşturmuştur.. Frankfurt Ekolü’nün faşist ve komünist diktatörlükleri reddi, yerini, 
bir kuşak sonra, bulanık bir çekinceye, reddettikleriyle değil sunduklarıyla daha 
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tehlikeli görünen bir modernlik karşısındaki genel bir direnişe bırakmıştır” 
(Touraine, 1994:185).  

Bununla birlikte, Frankfurt Okulu, genel olarak tarihsel konjonktür ve 

modernite karşısında, aslen bir “pesimizm” ve “teslimiyetçilik” öneriyor da değildir. 

Belki tersine, -tam da Benjamin örneğinde olduğu gibi- “kapitalizmin kültür ve sanat 

üzerinde kurduğu hegemonyayı dağıtmak için entellektüellerin özel bir politik 

mücadelesini öngörmekte” (Jay, 1989:264); hatta bunun merkezi, temel ya da radikal 

bir tavır alış formu halinde düşünülmesi gereğini vurgulayarak, etik bir başkaldırı 

cesaretini imlemektedir. Akademik konuma ve düşünceye daha özel ve özerk bir 

paye addeden Marcuse örneğinde, Frankfurt Okulu’nun, bireyin ve toplumun 

özgürleşimine yöneldiği ve düşüncede hakikat arayışına bir anlamlılık atfedişi 

dışlamadığı görülmektedir. Marcuse, akademik kuruluşu istisna sayarak, “düşünce 

alışkanlıklarımız”ın, “uzak erimli bir kapitalist dönüştürme, hegemonikleştirme, 

buna dönük bir disipline etme, tek-biçimlileştirme ve projelendirme mantığına 

dayandığını ve bu mantığa hizmet ettiğini” teslim ederken; bu çerçevelemeye tabi 

ajanların, “düşünceleri ve hedefleri, yürürlükteki sistem tarafından zorunlu 

tutulanlarla eşgüdümlemeye, onları sistem içinde sınırlamaya, ve sistem ile uzlaşmaz 

olanları püskürtmeye” yaradıklarını belirtir (Marcuse, 1990:12). Kapitalist piyasa 

ilişkileri ve kitle kültürünün gereklilikleri içerisinde asimile edilen entellektüel 

pozisyonlar ve paketlenmiş düşünme pratikleri, Marcuse’ün odaklandığı ana 

konulardandır:  

...“Refah, toplumun mutsuz temeli üzerindeki üretken üstyapı, efendilerle onlara 
bağımlı olanlar arasında aracılık yapan ‘iletişim araçları’ içerisine yayılmaktadır. 
Bunların reklam uzmanları tek-boyutlu davranışa kendini anlatma olanağını veren 
iletişim evrenini şekillendirmektedirler. Bu evrenin dili özdeşleştirme ve 
birleştirmeye, olumlu düşünme ve yapmanın yöntemli olarak geliştirilmesine, aşkın, 
eleştirel kavramlar üzerine düzenli saldırılara tanıklık etmektedir. Yürürlükte olan 
konuşma yollarında, iki-boyutlu, diyalektik düşünce kipleri ile teknolojik davranış ya 
da toplumsal ‘düşünce alışkanlıkları’ arasındaki zıtlıklar görünmektedir” (Marcuse, 
1990:76). 

Bunun karşısına ise “hükmetmeyici bir manevileşme” ve bir “özgürleşim 

projesini” koymayı kendine sorun edinir. Yine “tahakküm”ün ve “öznenin 

şeyleştirilmesi”nin kapitalist özgül formunu sorunsallaştırıp merkeze alan Adorno 

ise, günümüzde her şeyin “yönetilen dünya” haline indirgendiğinden hareketle, 

“kişi/öznenin ortadan kaldırıldığını”, “bireyin dondurulduğunu” öfke ve hüzün 

karışımı bir üslupla dillendirir (Eichhorn, 1985:202).  
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Frankfurt Okulu entellektüelleri, ‘kurtuluşçu’ (emancipatory) bir retorikle 

“öznelleşme” (“özneleşme” değil) ve “biçimselleşme”yi kıyasıya eleştirirler. 

Horkheimer, aklın bugünkü bunalımının temelinde, “düşüncenin belli bir noktadan 

sonra nesnelliği ya hiç kavrayamamasının ya da bir sanrı olarak reddetmesinin” 

yatmakta olduğunu ifade eder. Ona göre, bu süreç giderek “bütün rasyonel 

kavramlara yayılmış”; sonunda “hiçbir gerçeklik kendi başına akla uygun olarak 

görülemez olmuş”; “içerikleri boşalan bütün temel kavramlar biçimsel kabuklara 

dönüşmüş”tür. Bu süreçte, akıl “öznelleşirken”, aynı zamanda da 

“biçimselleşmekte”dir (Horkheimer, 1998:58). Horkheimer, Akıl Tutulması’nda, akıl 

kavramının Aydınlanmayla birlikte söz konusu paradoksal ve negatif biçimlenişini 

şöyle dile getirir:   

“Akıl kavramı ne kadar güçten düşerse, ideolojik manipülasyona, hatta en kaba 
yalanların yayılmasına o kadar elverişli duruma gelir. Aydınlanma’nın ilerlemesiyle 
nesnel akıl düşüncesi, dogmatizm ve boş inanlar dağılıp gider; ama çoğu zaman 
gelişmeden en kazançlı çıkan gericilik ve cehalet savunucuları olur. Geleneksel 
insancı değerlere karşı olan yerleşik çıkarlar, her zaman ‘sağduyu’ adına, hadım 
edilmiş, iktidarsız akla başvuracaklardır” (Horkheimer, 1998:70). 

Günümüz yaşamının, total bir biçimde ve sürekli artan bir ölçüde 

‘rasyonelleştirilmesi’ araçsal bir ‘planlanma’ mantığına tabidir ki, buna bağlı olarak 

her bireyin hayatı, bugün -onun geçmişte özel dünyasını oluşturan en gizli dürtülerini 

de içine almak üzere- rasyonelleştirme ve planlamanın gereklerine uymak zorunda 

bırakılmaktadır. Bu koşullar içerisinde bireyin varlığını sürdürmesi için sistemin 

varolma gereklerine uyması zorunlu hale gelmiş; böylelikle birey, toplumca 

tamamıyla asimile edilmiş, “toplumdan kaçacak yeri kalmamıştır” (Horkheimer, 

1998:121). Yine onun deyişiyle, 

“...rasyonalizasyon süreci artık pazarın isimsiz güçlerinin değil, plan yapan bir 
azınlığın bilinçli kararının eseriyse, kitlesel özneler de kendilerini öyle bilerek 
uyarlamak zorundadır:  özne, bütün enerjisini, pragmatistlerin deyimiyle ‘şeylerin 
hareketinin içinde ve o harekin yönünde’ olmaya adamak zorundadır...Uyum, 
düşünülebilecek bütün öznel davranışların ölçütüdür artık. Öznel, biçimselleşmiş 
aklın zaferi, aynı zamanda, öznenin karşısına mutlak, egemen bir nesnellik olarak 
çıkan bir gerçekliğin de zaferidir” (Horkheimer, 1998:121-2). 

 Adorno ise, özellikle “sürgün entellektüel” kimliğinin uç noktasını oluşturur. 

Said’in deyişiyle,  

“Adorno, ‘paradoksal’, ‘ironik’ ve acımasızca ‘eleştirel’dir... İster kendi tarafına ait 
olsun ister başkalarına bütün sistemlerden eşit ölçüde nefret eden Adorno tam bir 
entellektüeldir... Hayatın en çok bir bütün halini aldığı zaman sahteleştiğine kanaat 
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getiren Adorno, Minima Moralia’da, entellektüeli, hem eskiyi hem de yeniyi aynı 
ustalıkla bertaraf eden daimi bir sürgün olarak temsil eden bir üslup kullanır” (Said, 
1996:61).  

Adorno’ya göre, her şeye rağmen, “bağlanmamış”, “askıda kalan” bir tavır hala 

en doğru bir davranış biçimidir ki, bu noktada “kendi evimizi ev olarak görmemek, 

orada kendimizi ‘evimizde’ hissetmemek, ahlakın bir parçasıdır” (Adorno, 1998:40). 

Bu çerçevede, modernitenin ve kapitalist kitle kültürünün belirlediği bir muhayyile, 

sembolleştirme ve buna bağlı yaşam tarzlarının total bir eleştirisine girişen Adorno, 

“yanlış yaşamın, doğru yaşanamayacağı” (Adorno, 1998:41) sloganını kendi 

entellektüel karşı tavır alışının ana mecrası olarak simgeleştirir. Bunun karşısına ise, 

her şeye rağmen batıni ve mistik bir öneriyle çıkar.  

Adorno’ya göre, konformist ve hayata dair çıkarlarla göbekten bağlantılı olan 

“profesyonalizm” anlayışı, entellektüel varoluş açısından sorgulanması gereken en 

temel noktalardan biridir. Hegemonyanın hizmetindeki entellektüelleri “maaşlı 

derinlik çarkına girenler” olarak niteleyen Adorno, onları “iktidarlar karşısında salt 

çıkar bağımlılıklarından dolayı ‘safdil olmak zorunda kalan’ pasif ajanlar” olarak 

görür. Ancak ona göre,  

“böyle bir zorunluluktan kaçınmak isteyen ya da bağımsızlaşma arzusunu taşıyan 
akademi-dışı düşüncenin de yüzyüze olduğu ontolojik ya da çıkara bulanmış bir 
tehlike de daha hafif bir gerçeklik teşkil etmez: ‘Pazar baskısı’... Pazar basıncı, 
Avrupa’daki akademisyenlerin hiç değilse bir ölçüde muaf olduğu ekonomik 
baskı”dır. Böyle bir baskılama ortamında yazarlıkla geçinmek isteyen felsefecinin 
her an aşırı değerli ve nadir bir şey sunması ve kürsü tekeline karşı seçkinlik tekelini 
çıkarması gerekmektedir... Bu, kapitalist tüketim ve kitle kültürünün mantığının bir 
gereğidir...  

...Yine de, denenmiş yoldan kaçınan bakış, hunharlıktan nefret, henüz genel şemanın 
içine alınmamış taze kavramlar bulma çabası, düşüncenin de son umut kapısıdır. 
Herkesi sorumlu ve emre amade kılan bir entellektüel hiyerarşide, ancak sorumsuz 
ve başına buyruk tavır hiyerarşinin hiyerarşi olduğunu dolambaçlara sapmadan 
söyleyebilir. Entellektüel marjinalleri yara bere içinde bırakan dolaşım alanı, 
satılığa çıkardığı zihne son bir sığınak açıyor -tam da sığınağın aslında mümkün 
olmadığı bir anda. Hiç kimsenin almak istemediği emsalsiz şeyi satışa sunan kişi, 
bunu istememiş olsa bile, mübadele yasasından özgürleşmiş olmayı temsil 
etmektedir” (Adorno, 1998:69, 70). 

Böylece Adorno, entellektüelleri, bir taraftan etik açıdan “kötü” olarak 

nitelendirdiği bir toplumun nimetlerinden yararlanan kimseler olarak görürken; diğer 

taraftan, yarar düşüncesinden özgürleşmiş bir topluma ulaşılmasını da yine onların 

“toplumsal açıdan yararsız çalışmalarına” bağlar. Ona göre, bu çok çetrefil bir 

çelişkidir:  
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“-öylece kabullenilebilecek ve dolayısıyla anlamını yitirecek bir çelişki değildir bu: 
Aydının yapıtının nesnel niteliğini durmadan kemirir. Aydın ne yaparsa yapsın yanlış 
yapıyordur. Geç kapitalizmin kendisine bağımlı herkese gizlice sunduğu alçaltıcı 
seçeneği canhıraş biçimde yaşar: Ya o da yetişkinlerden biri haline gelecek ya da 
çocuk kalacaktır” (Adorno, 1998:137). 

Yaşadığı çağa ve toplumsal koşullara dair radikal bir karamsarlık taşıyan 

Adorno, bütün her şeye karşın “umutsuzluk karşısında sorumlu bir biçimde 

sürdürülebilecek tek felsefenin, her şeyi ‘kurtarılmanın’ bakış açısından 

görünecekleri biçimleriyle düşünme çabası” olduğunu ifade ederek, ‘kurtuluşçu’ bir 

perspektif ortaya koyar. Ki, ona göre, bilginin “kurtarılışın dünyaya saçtığı ışıktan 

başka ışığı yoktur”; bunun dışında kalan başka her şey “kurgudur, tekrardır, sadece 

tekniktir” (Adorno, 1998:257). Bununla bağlantılı olarak, onun entellektüele ilişkin 

biçtiği radikal rol, şu ifadelerinde dile getirilir:  

“Perspektifler oluşturmalı, öyle perspektifler ki dünyayı yerinden uğratsın, yadırgı 
kılsın, onu bütün çatlakları, kırışıklıkları, yara izleriyle birlikte bir gün mesihin 
ışığında görüneceği gibi sefalet ve çarpıklığıyla göstersin. Keyfiliğe ya da cebre 
kaymadan, sadece nesnelerle temas yoluyla böyle perspektiflere ulaşmak -
düşüncenin görevi sadece budur” (Adorno, 1998:257). 

Entellektüelin ifşa/örtüsünü kaldırma rolü ve sorumluluğu, sadece siyasal 

alana ve farklı iktidar odaklarına ilişkin değil; aynı zamanda topluma ve toplumsal 

ilişkilerin tahakküm yapılarına ilişkindir. Aynı zamanda ve çok asli bir biçimde de, 

kendi katında olup da karşı çıktığı entellektüellerin, tahakkümü meşrulaştırma ve 

manipülasyonlarına ilişkindir. Bu rolün yerine gelişinin en iyi örneklerinden birisini 

ise Adorno’da görüyoruz. 

 

2.7.3. Jean Paul SARTRE 

-Evrensel Bir Tasarım Adına Sözü Olan ve Daima Muhalif Entellektüel- 

Sartre entelektüeli, her şeyden önce özgül bir tarihsel ve toplumsal bağlamın 

ürünü olarak görür. Ona göre, bu önbelirlemenin sınırları içerisinde entelektüel, 

“kendisini ilgilendirmeyen şeylere burnunu sokan ve küresel insan ve toplum 
kavramı adına kabullenilmiş gerçeklerin ve bundan kaynaklanan davranışların 
tümünü sorgulama iddiasında olan biridir... Entellektüeller, tümü de köken olarak 
zihinsel çalışmalarıyla (pozitif bilimler, uygulamalı bilimler, tıp edebiyat vb.) belli 
bir ün kazanmış, kendi alanlarından çıkarak, küresel ve dogmatik bir insan kavramı 
(belirsiz ya da belirgin, ahlakçı ya da Marksist) adına, toplumu ve kurulu düzeni 
eleştirmek için bu ünü kötüye kullanan çeşitli insanlar topluluğudur” (Sartre, 
2000:11). 
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Bu yüzdendir ki, entellektüel, “kendisini ilgilendirmeyen şeylere burnunu 

sokan”, “üstüne vazife olmayan şeylere karışan” biri olarak görülür. Sartre bu genel 

entellektüel tanımı çerçevesinde şu somut örnek üzerinde durur:  

“Atom silahlarını mükemmelleştirmek için atomun parçalanması üstünde 
çalışan bilim adamlarına ‘aydın’ denemez: onlar sadece bilim adamıdır. Ama 
yapılmasına göz yumdukları bu silahların yıkıcı gücü karşısında dehşete 
kapılan bilginler bir araya gelerek kamuoyunu atom bombasının 
kullanılmasına karşı uyaran bir manifesto imzaladıklarında artık birer 
aydındırlar” (Sartre, 2000:12).  

Yine bu örnek üzerinden Sartre, kişinin kendisini entelektüel düzleme taşıması 

açısından kriter olarak görülebilecek üç temel niteliği belirler:  

“1. Yetki sınırlarını aşmışlardır...; 2. Kamuoyunu sarsmak için, kendilerine 
bahşedilen ün ve yetkiyi kötüye kullanarak, bilimsel donanımlarıyla, geliştirdikleri 
silah konusunda bambaşka ilkelerden hareket ederek edindikleri politik 
değerlendirmeleri ayıran aşılmaz uçurumu maskelemiş olurlar; 3. Aslında bombanın 
kullanılmasını teknik hatalar saptadıkları için değil, ama insan yaşamını en yüce 
değer olarak kabul eden son derece tartışma götürür bir değerler sistemi adına 
kınamaktadırlar” (Sartre, 2000:12). 

Bu tanımlama çerçevesinde Sartre, “entelektüel”i “pratik bilgi uzmanı”ndan 

(ya da teknisyeninden) özenle ayırır. Tarihsel açıdan, Batı’da 16. yüzyıla kadar 

ruhban, bilgiyi elinde tutan en önemli sınıftır:  

“Kilise, ekonomik ve politik bir güce sahiptir ve Hıristiyanlık ideolojisi egemendir. 
Din adamı, karşılıklı olarak onların ortak bir ideolojiye/dünya görüşüne sahip 
olduklarına inanmalarını sağlayarak derebeyiyle köylü arasında bir aracılık işlevi 
görür. Dogmaları korur, geleneği aktarır ve uyarlar. Kutsal bir evrende insanın 
yerini ve yazgısını tanımlayan ve toplumsal hiyerarşiye vurgu yapan ‘mitik dünya 
imajı’nı sunar” (Sartre, 2000:14-15).  

“Pratik bilgi uzmanı” ise,  kapitalizmin ve ticaretin gelişiminin bilginlerin ve 

mühendislerin varlığını gerekli kıldığı bir ortamda, yani burjuvazinin gelişmesiyle 

ortaya çıkar. Bir noktadan itibaren de, “pratik bilgi uzmanları”nın içinden 

“entellektüeller” (filozoflar) doğar. Entellektüellerin çalışmaları, burjuvaziye, 

feodaliteye karşı savaşması için gerekli teorik-ideolojik silahları sağlamış ve onlara 

kendi sınıf bilincini vererek -ki bu dönemde burjuvazi, kendini evrensel bir sınıf 

olarak görmektedir- kendileri de bunu onaylamışlardır. Bu entellektüeller, doğa 

yasaları düşüncesini ekonomik alana da yayarak ekonomiyi laik ve insanın dışında 

bir sektör haline getirmişlerdir. (Sartre,2000:17-18). Sartre, Aydınlanma’nın 

filozoflarını entellektüeller olara görür. Çünkü,  
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“‘filozoflar’ bugün ‘entellektüeller’ nelerle suçlanıyorsa, ondan başka bir şey 
yapmamışlardır: yönetimlerini, ulaşması gereken amaçlar dışında, yani materyalist 
ve analitik bir bilimcilik üstüne dayalı bir burjuva ideolojisi kurmak için 
kullanmışlardır; dahası burjuvazinin ‘organik aydınları’ olmuşlardır. Kendileri de 
burjuva sınıfının içinde olduklarından, ‘bu sınıfın nesnel ruhunu ifade etme işlevini’ 
üstlenmişlerdir... Burjuvazinin içinde doğan, eğitim gören, yetişen ‘filozoflar’ onun 
da onayıyla burjuva ideolojisini ortaya çıkartmak için uğraşmışlardır” 
(Sartre,2000:18, 19). 

19. yüzyılın son çeyreğinde -özellikle de Dreyfus olayından bu yana- ise, bu 

filozofların torunları entellektüeller haline gelmişlerdir. 

Pratik Bilgi Teknisyeni ve Entellektüel 

Entellektüelin durumunu, “ondaki pratik bilgi (gerçeklik, evrensellik) ve 

ideoloji (tikellik) çelişkisiyle” tanımlayan Sartre, her “pratik bilgi teknisyeni”nin 

entellektüel olmadığını, ancak entellektüellerin de bunların arasından çıktığını  

belirtir. O, entellektüelin içinden çıktığı “pratik bilgi teknisyeni”ni (ya da uzmanını) 

niteleyen karakteristikleri ortaya koyarak, buradan hareketle entellektüelin hangi 

noktada ve ne şekilde ortaya çıktığını belirlemeye çalışır. Ona göre, pratik bilgi 

teknisyeni “tepeden”, “seçmeci” bir sistemle ve “ortalamanın”/“orta sınıf”ın içinden 

seçilmiştir. Entelektüel ise, egemen sınıfın pratik bilgi teknisyenine dönüştürdüğü 

sosyal hizmetlinin, kendi konumu ve işlevi ile aldığı eğitim sayesinde edindiği 

“hümanizm” ve sahip olduğu “evrensel değerler” arasındaki çelişkiyi yaşamasından, 

görmesinden ve rahatsız olmasından doğar (Sartre, 2000:19-26). 

Kendisini parçalayan bir çelişkiyle egemen sınıf tarafından üretilen “bilgi 

teknisyeni”,  

“bir yandan, üstyapılarda ücretli ve alt düzeyde görevli memur olarak doğrudan 
doğruya yönetenlere (‘özel’ kuruluşlar ya da devlet) bağlıdır; öte yandan da, hep 
evrensel olanı gerekseyen uzmanlık alanı, onun kendisini ve kendisine bahşedilen 
ayrıcalığı sorgulamasına yol açar” (Sartre, 2000:26-27).  

Oysa iktidar, teknisyenin gerçekliğinin “evrensel ile özel olanı sürekli ve 

karşılıklı olarak sorgulamak olduğunun” -en azından ‘rahatsız bir bilinci’ temsil 

ettiğinin farkındadır. Bu yüzden bir araştırmacı olarak “pratik bilgi teknisyeni”, 

egemen sınıfın gözünde “hem vazgeçilmez, hem de şüpheli biri”dir (Sartre, 

2000:56). Bu noktadan itibaren iki olasılık vardır: Birinci olasılıkta, bilgi teknisyeni, 

“egemen ideolojiyi kabul eder ya da onunla uzlaşır”. Böyle yapmakla o, “tamamen 

kötü niyetle evrenseli özelin hizmetine sokma noktasına gelir; özdenetim uygular ve 
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apolitikleşir, agnostikleşir, vb.” (Sartre, 2000:28). İkinci olasılıkta ise, “pratik bilgi 

teknisyeni”, ideolojisindeki ayrılıkçılığın farkına varır, bunu içine sindiremez; buna 

bağlı olarak da “otorite ilkesini bir özdenetim biçiminde içselleştirdiğini” kabul eder 

ve “kendisini biçimlendiren ideolojiyi” sorgulamak zorunda kalır. Nihayetinde 

kendisinin bilmediği ya da tartışılması kendisine yasaklanmış amaçların aracı ve 

hegemonyanın altdüzey görevlisi olmayı reddeder. İşte o zaman pratik bilgi görevlisi  

“bir canavar, yani üstüne vazife olmayan şeylerle ilgilenen (dışsal olarak: yaşamına 
yön veren ilkeler ve içsel olarak: toplum içindeki yeri), başkalarınınsa üstüne vazife 
olmayan şeylerle ilgileniyor dediği bir entellektüel oluverir” (Sartre, 2000:28).  

Bu anlamda entellektüel, 

“kendi içinde ve toplumdaki, pratik gerçekliğin araştırılmasıyla (gerektirdiği bütün 
normlarla) egemen ideoloji (geleneksel değerler sistemiyle birlikte) arasındaki 
karşıtlığın bilincine varan insandır. Gerçek olabilmek için, entellektüelde önce 
meslek çalışmaları ve işlevi düzeyinde oluşması gerekse de, bu bilinçlenme 
toplumdaki temel çelişkilerin, daha doğrusu sınıf çatışmalarının ve egemen sınıfın 
kendi içinde işlerin yürümesi için talep ettiği gerçeklikle, koruduğu ve 
hegemonyasını güvence altına almak için öteki sınıflara bulaştırmak istediği mitler, 
değerler ve gelenekler arasındaki organik bir çatışmanın üstündeki perdenin 
açılmasından başka bir şey değildir” (Sartre, 2000:30). 

Sartre’ göre, günümüzde toplumsal saygınlığı ve ayrıcalığı açısından “pratik 

bilgi teknisyeni”, toplum içinde üstyapıların altdüzey görevlisi olarak belli bir güce 

sahipken, bu teknisyenden doğan entellektüel, -parti yönetimine bağlı bile olsa- 

iktidarsız ve güçsüz kalmıştır (Sartre, 2000:57). Bir entelektüel olarak işlev 

görmekle o, çağına ve toplumuna tanıklık ederken bir kurban haline de gelebilir. 

İktidarlar, entellektüeli kendi propagandaları, meşrulaşımları ve 

manipülasyonlarında kullanmak isterlerken, aynı zamanda ondan sakınırlar ve 

temizlik harekatına daima ondan başlarlar (Sartre, 2000:57). 

Toplumsal/sınıfsal kökenleri açısından entellektüellerin nerede yer aldıklarını 

da sorunsallaştıran Sartre, “yoksul kesimden entellektüel çıkmadığını; onun pratik 

bilgi teknisyenlerinden türeyebildiğini; onlarınsa, egemen sınıfın seçiminden dolayı 

orta sınıftan geldiklerini” ifade eder (Sartre, 2000:33). Ki, onların burjuva kökenli 

oluşları, adeta çelişkilerinin bilincine varmalarında ve bir entellektüel olarak varolma 

iradesi göstermelerinde de belirleyici bir unsurdur: 

“Onu rahatsız eden çelişkisi, önce sadece bir acı olarak yaşanır. Ona bakmak 
için, onunla kendi arasına bir mesafe koyması gerekir. Oysa bunu yardımsız 
yapamaz. Bu yüzden, tamamen durumlara göre koşullanan bu tarihsel ajan 
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kuşbakışı bilincin tam tersidir... Egemen sınıfın ideolojisini yargılamak için, ideal 
olarak, kendini toplum dışında bir yere koymaya çalışsaydı, yaptığı en iyi şey 
çelişkisini de yanında götürmek olurdu; en kötüsündeyse, orta sınıfların üstünde 
...yer alan ve onlara tepeden bakan büyük burjuvaziyle özdeşleşir ve bu arada, hiç 
sorgulamadan onun ideolojisini kabul ederdi. O halde, içinde yaşadığı toplumu 
anlayabilmesi için aydının önünde tek bir yol var: o da, toplumu ezilenlerin bakış 
açısından ele almak” (Sartre, 2000:44). 

Nihayetinde entelektüel, verili ancak kendinin onaylamadığı bir konum olsa 

bile bir “pratik bilgi ajanı”dır ve onun çelişkisi, onu ezilen sınıfların evrenselleşme 

hareketine katılmaya itmekte ve onu burada konumlandırmaktadır. Bu özelliğiyle o, 

“hiç kimse tarafından görevlendirilmemiş” bir kimsedir. Egemen sınıf entelektüele, 

‘entellektüel’ olarak bir meşruiyet ve varlık alanı tanımaz ve onu olsa olsa “bir bilgi 

teknisyeni ve üstyapıda küçük memur” olarak görmeyi ister (Sartre, 2000:33). Onun 

“hiç kimse tarafından görevlendirilmemiş olması” ise, kendi entellektüel statüsünü 

hiçbir otoriteye borçlu olmaması demektir. Böylece “gerçek entellektüel”, 

“‘reformist’ gerekçeleri reddeder ve köktenci bir tavır içine girer” (Sartre, 2000:40). 

Bu noktada köktencilik ile entellektüele yaraşır eylemlilik aynı anlamı ifade eder 

(Sartre, 2000:41).  

Son olarak da Sartre, günümüz koşullarında ve toplumlarında entellektüelin 

asli rollerini şöyle özetler:  

“1. Halk sınıfları içinde ideolojinin hiç kesilmeyen yeniden doğuşuna karşı 
mücadele etmek. Yani gerek içte, gerekse dışta, onların kendileri ve güçleri hakkında 
oluşturdukları her türlü ideolojik tanımı yıkmak...; 2. Halkın kültürünü yükseltmek, 
yani evrensel bir kültürün temellerini atmak için, egemen sınıfın verdiği bilgi-
sermayesini kullanmak; 3. Gerektiğinde ve bugünkü koşullara uygun biçimde ezilen 
sınıflar içinden pratik bilgi teknisyenleri yetiştirmek ...ve onları işçi sınıfının organik 
teknisyenleri ya da en azından bu aydınlara ...en yakın teknisyenler haline getirmek; 
4. Onda, mücadelede herkes için ulaşılacak gerçek bir hedef, yani insanın geleceğini 
görerek, kendi hedefine (bilginin evrenselliği, düşünce özgürlüğü, gerçeklik) sahip 
çıkmak; 5. Acil hedeflerin ötesindeki uzak hedefleri, yani evrenselleşmeyi, çalışan 
sınıfların tarihsel hedefi gibi göstererek, başlatılmış eylemi radikalleştirmek; 6. Her 
türlü iktidara karşı çıkmak -kitle partileriyle ifade edilen politik iktidar ve işçi sınıfı 
örgütü de dahil- kitlelerin koştuğu hedeflerin bekçisi olmak...” (Sartre, 2000:52-53). 

 

2.7.4. Michel FOUCAULT 

-Radikal Özgürleşimci ve Mücadeleci “Spesifik” Entellektüel- 

Foucault entellektüele, konumu ve işlevsel nitelikleriyle bir bütünlük 

içerisinde bakar ve bunları birbiriyle organik bir biçimde bağlantılı ve ayrıştırılamaz 
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olarak görür. Onun perspektifi ve çözümlemeleri, daha genel bir çerçevede kendi 

düşünce sistematiğinin bütünlüğüyle de sıkı sıkıya bağlantılıdır. Keskin’in de 

belirtmiş olduğu gibi Foucault’nun entellektüellere ilişkin görüşlerini içeren 

metinleri üç grupta sınıflandırılabilir:  

“1. Entellektüelin siyasi işlevi üzerine yazdığı ve söylediği şeylere teorik arka plan 
oluşturan metinler, 2. Entellektüel kavramının doğrudan tartışıldığı metinler ve 3. 
Bir entellektüel olarak Foucault’nun kendi siyasi müdahalelerini örneklendiren ya 
da güncel siyasi sorunlar üzerine yazılmış ve pratik yanı ağır basan metinler” 
(Keskin, 2000:11).  

Birinci grupta yer alan – ve entellektüellerin kavramsallaştırılmasına teorik 

arka plan oluşturan- kavramlaştırmaları içerisinde, öncelikle Foucault’nun “hakikat” 

ve “iktidar”a ilişkin görüşleri merkezidir. Foucault “hakikat”i, “iktidar ilişkilerine/ 

yapılarına” bağlı söylemsel bir temele oturtur ve buna “hakikat rejimi” adını verir. 

Ona göre, bu “hakikat rejimi”, “ideolojik” ve “üstyapısal” bir niteliğe sahip değildir, 

ancak kapitalizmin gelişiminin koşulunu oluşturur. Entellektüelin sorunu ise bu 

“kurumsal hakikat rejimi”nin dönüştürülmesine ilişkindir (Foucault, 2000:50-51).  

Hakikatin kendisini iktidarın bizzat temel formu olarak anlayan Foucault, 

entellektüelin bu hegemonik duruma karşıt bir konumlanışla tanımlanması gereğine 

hükmeder. Ona göre, bir “hakikat söylemi” üzerine oluşturulmuş olan iktidarın, 

toplumsal, ekonomik ve kültürel hegemonya biçimlerinin dönüştürülmesi, 

entellektüeli ve işlevini tanımlayan merkezi bir konumlanıştır. Bu çerçevede 

Foucault, siyasi anlamda entellektüeli “bilgisini, uzmanlığını ve hakikatle ilişkisini 

siyasi mücadele alanında kullanan kişi” olarak tanımlarken; “hakikat uğruna” ve 

“hakikat etrafında” verilen kavgayı merkezi bir yere oturtur. Ancak buradaki 

“hakikat”, “keşfedilebilecek” ve “kabul edilmesi gereken” hakikatler bütününü değil, 

belirli bir söylem içerisindeki “doğru” ile “yanlışı” ayıran ve doğruya birtakım 

spesifik iktidar etkilerini yükleyen kurallar bütünüdür. Entellektüelin vereceği kavga 

ise, “hakikat”in statüsü ile ilgili olarak oynadığı siyasal ve ekonomik role ilişkindir. 

Dolayısıyla, entellektüellerin siyasi sorunlarının “bilim/ideoloji” terimleriyle değil; 

“hakikat/iktidar” terimleriyle düşünülmesi gerekir (Foucault, 2000:50-53). 

Teorik arkaplandan hareketle Foucault, farklı tarihsel, toplumsal ve politik 

durumlara ilişkin olarak, “evrensel”/“tümel” entellektüel ile “kısmi”/“spesifik” 

entellektüeli birbirinden ayırır. Ona göre, “evrensel entellektüel” figürü,  
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“19. yüzyılda ve 20. yüzyılın başlarında etkili olmuş olan, spesifik nitelikli bir 
tarihsel kişilikten türemiştir. Bu figür, zenginliğin iktidarı, despotizmi, suistimali ve 
küstahlığına karşı adaletin evrenselliğini ve ideal bir yasanın eşitlikçiliğini koyan 
itibarlı adalet/hukuk adamıdır ki, en eksiksiz ifadesini, herkesin kendisini 
tanıyabileceği değerlerin ve anlamların taşıyıcısı olan yazarda bulur” (Foucault, 
2000:79-80).  

“Spesifik” entellektüelin kaynağı ise tamamen başka bir figür olan “bilgin-uzman”dır 

(Foucault, 2000:80). Yine Foucault’a göre, “evrensel” entellektüelin siyasallaşması 

geleneksel olarak iki şeyden hareketle gerçekleşmekteydi:  

“1. Burjuva toplumunun kapitalist üretim sisteminde ve bu sistemin ürettiği veya 
dayattığı ideoloji (sömürülüyor olmak, yoksulluğa mahkum olmak, dışlanmış olmak, 
‘lanetli’ olmak, yıkıcılıkla ahlaksızlıkla suçlanmış olmak) içinde bir entellektüel 
olarak konumundan hareketle; 2. belli bir hakikati ortaya çıkardığı, hiç 
algılanmadıkları yerlerde siyasi ilişkileri göz önüne serdiği ölçüde kendi söyleminden 
hareketle” (Foucault, 2000:32).  

Bu “evrensel” ve “tümel” karakterdeki entellektüel, “hala hakikati görememiş 

olanlara”, hakikati söylüyordu; “vicdan”dı, “bilinç”ti, “belagat”ti (Foucault, 2000:32). 

Klasik çerçevede hakikat, tahakkümcü ve negatif bir iktidarın dışında ve ona karşı 

duran bir şey olarak algılanmaktaydı. Entellektüel ise, kitlelerden ayrı bir yerde 

durmaktaydı, çünkü o evrensel bir hakikatin bilincine sahip olduğu için “evrenselin 

sözcüsü” konumundaydı (Keskin, 2000:14-15). Ona göre, tarihsel olarak geride kalan 

bu “tümel”/“evrensel” entellektüelin konumu, Aydınlanmanın “evrensel/ortak akıl” 

kavramıyla çok yakından ilişkiliydi. Foucault, geleneksel entellektüelin prototipi 

olarak, Aydınlanma filozofunun mükemmel örneği olan Voltaire’i seçer. 

Entellektüelin rolüne ilişkin olarak, toplumsal eleştirisinin temelinde evrensel bir akıl 

nosyonu yer alır.  

“Entellektüel bu eleştiriyi tüm toplumu tarif eden ve herkesi bağlayan normatif ve 
global bir teori biçiminde formüle eder. Başka bir deyişle, entellektüel, bütünsel bir 
toplum teorisi verir ve spesifik sorular cevaplarını bu bütünleştirici bilgi bağlamında 
bulur” (Keskin, 2000:19). 

Evrensel adalet ve yasa adamı anlamında “evrensel”/“tümel” entellektüel, 

yerini giderek solcu entellektüele bırakmış; kitlelerin büyük yürüyüşü artık daha 

spesifik bir sınıf mücadelesi halini almıştır. Sınıflı toplumların şekillenişiyle birlikte, 

“sol entellektüel” uzunca bir dönem boyunca “hakikat ile adaletin efendisi olma 

kapasitesini taşıyan biri olarak konuşmuş” ve böyle konuşma hakkına sahip olduğu 

kabul edilegelmiştir. Entellektüel evrenselin sözcüsü sıfatıyla dinlenmiş ya da 
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dinlendiğini iddia etmiştir. Bu anlamda entellektüel olmak, “bir ölçüde hepimizin 

bilinci/vicdanı olmak” demektir. Foucault’nun deyişiyle,  

“nasıl proleterya, kendi tarihsel konumu gereği evrenselin taşıyıcısıysa, entellektüel 
de ahlaki, teorik ve siyasi seçimi yoluyla bu evrenselliğin bilinçli ve gelişkin biçiminin 
taşıyıcısı olmaya özenmiş; böylece entellektüel, kollektif biçimi proleteryada cisim 
bulan bir evrenselliğin berrak bireysel biçimi olarak görülmüştür” (Foucault, 
2000:46-47). 

Foucault’nun “spesifik entellektüel” olarak adlandırdığı figür ise İkinci Dünya 

Savaşı’ndan sonra şekillenmiştir. Ona göre, “evrensel entellektüel” ile “spesifik 

entellektüel” arasındaki geçiş noktasını temsil eden atom fizikçisidir. Foucault bu 

kırılmada ve dönüşümde bir sembol isim olarak Oppenheimer’ı görür. Onun 

ifadeleriyle,  

“Atom fizikçisi bilimsel bilgiyle ve kurumlarla doğrudan ve yerel bağlara sahip 
olduğu içindir ki müdahalede bulunabiliyordu; ancak, nükleer tehdidin bütün insan 
ırkını ve dünyanın kaderini etkilemesinden bu yana, atom fizikçisinin söylemi aynı 
zamanda evrensel olanın söylemi de olabiliyordu. Atom bilgini, bütün dünyayı 
ilgilendiren bu protestonun gölgesine sığınarak, bilginin düzenindeki kendi spesifik 
konumunu işin içine soktu. Böylece entellektüel, ...ilk defa olarak, ortaya koyduğu 
genel söylemi nedeniyle değil; kendi denetiminde tuttuğu bilgi sayesinde siyasi 
iktidarların kendi peşine düştüğünü gördü: İşte entellektüel tam bu düzeyde siyasi 
bir tehdit haline dönüştü” (Foucault:2000,48). 

Siyasi anlamda entellektüel artık “evrensel bir hakikatin hakimi” değildir;  

“bütünsel bir devlet teorisiyle donanmış, herkes için geçerli değerlerin taşıyıcısı, 
adil olmayan bir hükümrana, devlete ve aygıtlarına karşı çıkan ve ‘herkes için adil 
ve doğru olan’ adına çalışan ‘evrensel entellektüel’ artık varlık bulamaz. Yeni 
entellektüel, “spesifik bir disiplin ya da kurumda çalışan kişidir. ‘Spesifik 
entellektüel’in bilgisi, ‘bütünselleştirici bir bilgi’, ‘birleştirici bir toplum teorisi’ 
değil; spesifik ve yerel bir alandaki uzmanlığı ve becerisidir... Tarihsel olarak 
biyoloji ve fizik bu yeni entellektüelin oluşum alanıdır” (Foucault, 2000:50-51). 

Kitlelerin kendileri için neyin iyi ya da doğru olduğunu herkesten iyi 

bildiklerini düşünen Foucault, teorinin pratik için bir yol gösterici olmadığını, artık 

stratejik olarak kullanılabilecek bir araçsallık dışında bir hakikat değeri taşımadığını; 

olsa olsa “yeri geldiğinde işe yarayabilecek bir alet kutusu” olduğunu ileri sürer 

(Foucault, 2000:51). Bu bakımdan şu anda entellektüelin dikkate alınması gereken 

özelliği, “evrensel değerlerin taşıyıcılığı” değildir. Artık entellektüel “spesifik bir 

konum işgal eden kişi”dir. Ki, bu entellektüelin üç yönlü bir spesifikliği vardır:  

“Kendi sınıfsal konumunun (kapitalizmin hizmetindeki küçük burjuva ya da 
proleteryanın ‘organik’ entellektüeli olarak) spesifikliği; bir entellektüel olarak 
kendi durumuyla (araştırma alanı, labaratuvardaki yeri, üniversitede, hastanede vb. 
boyun eğdiği ya da başkaldırdığı siyasi ve ekonomik talepler) bağıntılı biçimde 
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yaşam ve çalışma koşullarının spesifikliği; son olarak da, toplumdaki hakikat 
siyasetinin spesifikliği” (Foucault, 2000:51). 

Günümüzde, spesifik alandaki uzmanlığıyla entellektüel, “hakikat (siyasal, 

ekonomik, kurumsal) üretimi rejimi”ne hizmet eder. Modern toplumlarda bu rejim 

“toplumsal, ekonomik ve kültürel hegemonya biçimleri” içinde işler. Entellektüel, 

“spesifik bilgisini” kullanarak bu hegemonya sistemini sürekli kılmaya hizmet 

edebilirken, diğer taraftan, aynı bilgiyi “kendi spesifik alanında yerleşmiş iktidar 

ilişkileri ve teknikleriyle savaşarak hakikat rejimini değiştirmek, hakikatin iktidarını 

bu hegemonya biçimlerinden ayırmak” için de kullanabilir (Keskin, 2000:25-26). 

Ona göre, günümüzde kitleler, “eksiksiz biçimde, açık seçik ve 

entellektüellerden çok daha iyi bir bilinçliliğe” sahiptirler. Ancak bu söylemi ve bu 

bilgiyi “engelleyen, yasaklayan, geçersiz kılan” bir iktidar sistemi vardır. Bu iktidar 

sadece “yüksek sansür mercilerinde var olan bir iktidar” değil; “bütün toplumsal ağa 

çok derinlemesine ve ustalıkla nüfuz eden” bir iktidardır. Entellektüeller de bu 

iktidar sisteminin parçasıdırlar ki, onların “bilincin ve söylemin failleri” oldukları 

düşüncesi de bu sistemin bir parçasıdır. Bu süreçte entellektüellerin rolü, “herkes 

hakkındaki ifade bulamamış hakikati söylemek” değil; daha çok “iktidar biçimlerine 

karşı mücadele etmek” olmalıdır (Foucault, 2000:32). Foucault’nun onayladığı ve 

olumladığı entellektüel tutum ve rol budur81.  

Foucault, kendi entellektüel pratiğinin neyi amaçladığını da şu sözlerle dile 

getirir: 

“İdeal olan şey, araçlar imal etmek değil, bombalar yapmaktır; çünkü imal edilen 
bomba bir kez kullanıldığında başka hiç kimse ondan yararlanamaz... Bomba-
kitaplar yazmak istiyorum, yani tam olarak birisi onları yazdığı veya okuduğu anda 
yararlı olacak kitaplar. Ardından, yok olacaktır. Bu kitaplar öyle olacak ki 
okunduktan veya yararlanıldıktan kısa bir süre sonra yok olacaktır... Patlamadan 
sonra, bu kitapların çok güzel bir havai fişek olduğu insanlara hatırlatılabilir” 
(Foucault, 2000:195). 

 

2.7.5. Edward SAID 

-Amatör, Sürgün, Marjinal ve Yabancı Entellektüel- 

                                          

81 Foucault’nun deyişiyle, “entellektüel, ötekiler pek de vicdan rahatlığına sahip olmasın diye çalışan kişiden başka 
nedir ki?” (Foucault, 2000:322). 
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Mevcut literatür hakkında kapsamlı bir birikime sahip olan Said, açıkça ve 

bilinçli bir taraflılıkla kendi duruşunu merkeze alan bir entelektüel imgesi ya da 

portresi çizmeye yönelir. O, sınırları çizerken özenle seçilmiş tarihsel ve toplumsal 

veriler yanında kendi imgelem gücünün canlılığını da kullanır. Bir taraftan, 

Gramsciyen anlamda, belirli bir toplumsal formasyon içerisindeki hakimiyet tarzına 

bağlı olarak ortaya çıkan tarihsel ve sosyolojik bir realite olarak “organik 

entellektüeller”in varlığına şahitlik ederken; diğer taraftan, Bendavarice, 

entellektüeli, hakikatin sözcüsü yüce rahip –ancak seküler bir düzlemde yer alan bir 

rahip- konumunda görmek ister (Said, 1995:85). Bu ikili boyuttaki gel-git içerisinde 

Said, entelektüeli bir yandan “olması gereken” yönüyle yüceltip idealleştirirken, 

diğer yandan entellektüelin “olan” düzlemindeki görünüşüyle belli bir sınıfın ya da 

egemen gücün hizmetindeki bir gerçeklik kategorisine tekabül ettiğini de teslim eder 

(Said, 1995:21-27).  

Profesyonalizm, Amatörizm ve Entellektüel 

Said, modern entellektüel açısından, dar anlamdaki “profesyonel” ve “uzman” 

kimliğini ‘yeterli bir koşul’ olarak değil, ancak ‘gerekli bir koşul’ olarak görür. Ona 

göre, entellektüel, “profesyonel” ve “uzman” kimliğini aşarak daha üst bir düzlemde, 

özgürleştirici, radikalist ve bağlanmamış bir ‘amatörist’ tutumu/duruşu yansıtan 

kişidir. Said’in deyişiyle o, “bir sürgün, marjinal, amatör, iktidara karşı hakikati 

söylemeye çalışan biri”dir (Said, 1995:14). Said’in deyişiyle, “dünya daha önce 

hiçbir zaman olmadığı kadar profesyonellerle, uzmanlarla, danışmanlarla -asıl rolleri 

otoriteye emekleriyle hizmet etmek olan, bunun karşılığı olarak da ceplerini 

dolduran entellektüellerle doludur” (Said, 1995:14). Halbuki sözün gerçek anlamıyla 

entellektüel,  

“kendini tamamen bir hükümetin siyasi hedeflerine, büyük bir şirkete ya da kafaları 
aynı biçimde çalışan profesyonellerden oluşan bir loncaya teslim etmiş bir memur 
ya da işçi değildir. Bu tür durumlarda kişiyi ahlaki vicdanını unutmaya, sadece 
uzmanlık alanı içinden düşünmeye ya da başkalarına ayak uydurmak için şüpheciliği 
rafa kaldırmaya iten ayartılar çok güçlüdür. Birçok entellektüel (aslında bir ölçüde 
hepimiz) bu ayartılara tamamen teslim olur” (Said, 1995:83). 

“Amatörizm”  ise,  

“kar ya da ödül beklentisiyle değil, tabloyu daha geniş çizmeye, belli çizgiler ve 
engeller arasında bağlantılar kurmaya duyulan aşk ve dinmek bilmez merakla; bir 
uzmanlık alanına kapatılmayı reddederek, belli bir meslekten olmanın insana 

 182



getirdiği her türlü kısıtlamaya rağmen düşüncelere ve değerlere özen göstererek 
hareket etme isteğidir 

... Dahası, entellektüelin amatör ruhu, çoğumuzun yaşadığı katıksız profesyonel 
rutinin içine girip onu çok daha hayati ve radikal bir şeye dönüştürebilir; insan 
kendisinden yapması beklenen şeyi yapmak yerine bunu niye yaptığını, bundan kimin 
yarar sağladığını ve kendi kişisel projesiyle ve orijinal düşüncelerle bunun arasında 
nasıl yeniden irtibat kuracağını sorabilir” (Said, 1995:76, 81). 

Gerçek entellektüel, “en çok, metafizik tutkunun, çıkar gözetmeyen adalet ve 

hakikat ilkelerinin etkisiyle yozlaşmayı mahkum ettiği, zayıfları savunduğu, hatalı ya 

da baskıcı otoriteye meydan okuduğu zaman kendisidir” (Said, 1995:23). Yine o, 

“kamusal alanda belli bir reçeteye, slogana, ortodoks parti çizgisine ya da katı bir 

dogmaya uygun bir biçimde davranmaya zorlanamayan, davranışları hakkında 

öngörüde bulunulamayan” bir kişidir (Said, 1995:12). Daha doğrusu onların 

duruşları ve tercihleri böyle olmalıdır.  

Said, entellektüelin tanımı üzerinde gereğinden çok duran sofistike 

çalışmaların, onun bu “imgesini, imzasını, fiili müdahalesini ve performansını” 

yeterince değerlendiremediklerini; oysa bunların “gerçek entellektüelin yaşam 

suyunu oluşturduğunu” belirtir (Said, 1995:28). Böylece Said’in entelektüel imgesi, 

belirli sınıfsal, toplumsal ve tarihsel konumlanışların bir ürünü olan yerel ve 

durumsal perspektiflerin ötesine fırlayarak, evrensel yönelimli ve göreli olarak aşkın 

birisi olarak cisimleşir:  

“Evrensel, tek bir standarda bağlı kalmak, bir tema olarak entellektüellerle ilgili 
tespitlerimde çok önemli bir rol oynuyor. Daha doğrusu evrensellik ile bölgesel, 
öznel olan, burada ve şimdi olan arasındaki etkileşim... Entellektüel mümkün 
olduğunca geniş bir halk kesimine seslenir (onları küçümsemez), bu kesim onun 
doğal muhatabıdır... Bir bütün olarak kitle toplumu değildir entellektüelin meselesi; 
kamuoyunu biçimlendiren, onu konformistleştiren, iktidardaki bir avuç çok bilmişe 
güvenmeye teşvik eden uzmanlar, eşdost grupları, profesyoneller, düzen 
adamlarıdır. Düzenin adamları belli çıkarları gözetirler, oysa entellektüeller 
şovenist milliyetçiliği, şirketleşmiş düşünce müsveddelerini ve sınıfsal, ırksal ve 
cinsel imtiyazları sorgulayan kişiler olmalıdırlar.... Evrensellik, çoğunlukla 
başkalarının gerçekliğini görmemizi engelleyen birer perde işlevi gören, yetiştiğimiz 
ortamın, sahip olduğumuz dilin ve milliyetin sağladığı ucuz kesinliklerin ötesine 
geçebilme riskini göze alabilmek demektir... Entellektüellerin ne söylemeleri ya da 
ne yapmaları gerektiğini belirleyen hiçbir kural yoktur; gerçekten laik bir 
entellektüel için tapılacak ve yanılmaz kılavuzluğuna güvenilecek herhangi bir tanrı 
da yoktur” (Said, 1995:12-13). 

Yani entellektüel, yerel ve partiküler ilgi ve çıkarlara aşkın (disinterested) bir 

konumda yer alan bir kimsedir. Bu noktada, sahte ve anti-hümanist entelektüel 
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tutumları mahkum eden Said, entellektüelleri, radikalist ve seküler bir evrenselci 

hümanizmaya davet eder.  

Said, günümüzde ideal portresini çizdiği bu entellektüelin ‘amatörist’ ruhu ve 

etkinliği karşısında üç temel baskı ve tehdit görür. Bunların ilki, “uzmanlaşma” 

(specialization)’dır ki, özellikle günümüzdeki eğitim sistemi içerisindeki 

uzmanlaşma, ilerledikçe daha dar bir bilgi alanıyla sınırlanmaktadır. Diğer taraftan, 

uzmanlık alanlarının gerekleri de son tahlilde bir tembellik yaratmaktadır (Said, 

1995:76). İkinci baskı ve tehdit unsuru ise, “bilirkişilik” (expertise) ve diplomalı 

“bilirkişi kültü”dür. Ona göre, -“bilirkişi kültü”, daha çok savaş sonrası dünyaya 

özgü bir baskı olup- “bilirkişi” olabilmek için uygun otoritelerden onay olma 

zorunluluğu, kişiyi iktidar yapısına doğrudan tabi/bağımlı hale getiren bir unsurdur 

(Said, 1995:77). Entellektüel otonomi ve amatörizm karşısındaki sonuncu tehdit ve 

baskı da “profesyonalizm”den kaynaklanmaktadır. Ona göre, “profesyonalizm”, 

“taraftarlarının kaçınılmaz olarak iktidar ve otoriteye doğru, iktidarın gerekleri ve 

imtiyazlarına doğru, ayan beyan iktidar adına çalışmaya doğru sürüklenmelerini” 

getirmektedir (Said, 1995:79). Profesyonalizm, aynı zamanda araçsal aklın 

cisimleşmesi olarak da, entellektüel için etik açıdan kusurlu; statükonun devamına 

ilişkin projelendirici ve manipülatif bir konumdadır. Yine profesyonalizm, bir 

hamilik’e tabidir; zira, “gözünüz haminizin üstündeyken bir entellektüel gibi 

düşünemezsiniz”, aksine sadece “itaatkar bir mürit gibi düşünebilirsiniz” (Said, 

1995:108-109). Said, hükümetlerin insan bilimleri bölümlerine, genel gündemi 

gözeterek yardımda bulunmalarının arkasında da böylesi bir artniyetlilik ve iktidarı 

meşrulaştırıp manipüle etme amacı görür. 

“Yalnız” ve “Sürgün” Bir Kimse Olarak Entellektüel 

Said, entellektüelin her zaman “yalnızlık” ile “saf tutma” arasındaki gerilimi 

yaşadığını (1995:35, 43) ve her zaman bağlanmaya dönük amansız bir meydan 

okumayla kuşatılmış durumda olduğunu belirtir. Bu arada’lık durumu karşısında o, 

entellektüeli “yalnız” ve “sürgün” birisi olarak karakterize eder (Said, 1995:54). 

Arada kalmışlığı cisimleştiren bir “sürgün” olarak entellektüel,  

“ne yeni ortamıyla tamamen birleşebilir ne de eskisinden tamamen kopabilir, ne 
bağlanmışlıkları tamdır ne de kopmuşlukları, bir düzeyde nostaljik ve duygusalsa bir 
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başka düzeyde becerikli bir taklitçi ya da gizlice toplum dışına atılmış biridir” (Said, 
1995:54-55).  

Sürgün entellektüel “yalnız”dır; bu yalnızlığı ile de kendi öz-çıkarlarından bağımsız 

(disinterested) bir konuma sahiptir. Çünkü ne koruyacağı bir makamı ne de maddi 

zenginliği vardır.  

Aslında fiili bir durum olmakla birlikte, Said, “sürgün”ü, kendi amaçları 

açısından metaforik bir durum olarak ele alır. Ona göre, “sürgün”lük, göçlerin ve 

yerinden edilmelerin toplumsal ve siyasal tarihiyle de ilişkili olsa bile, bu tarihle 

sınırlı değildir. Bir toplumun mensubu bulunan entellektüeller bile, bir bakıma, 

“içeridekiler” ve “yabancılar” olarak ikiye ayrılırlar:  

“Bir yanda toplumun mevcut haline tamamen ait olanlar, onun içinde yoğun bir 
aykırılık ya da uyumsuzluk duygusu hissetmeksizin barınanlar ki, bunlara ‘evet-
deyiciler’ ya da ‘evde olanlar’ denilebilir; öte yanda ‘hayır-diyenler’, toplumlarıyla 
yıldızları barışmayan, bu yüzden de imtiyaz, güç ve şan şöhret edinmeme anlamında 
yabancı ve sürgün olan bireyler” (Said, 1995:58).  
Yine Said, sürgünlük, yabanlık ve yabancılık durumunu şöyle betimler:  

...“asla tamamen uyumlu olmama; kendini her zaman, deyim yerindeyse, ‘yerliler’in 
işgal ettiği aşina muhabbet dünyasının dışında hissetme; çoğunluğa intibak etmek ve 
milli çıkarları gözetmek gibi tuzaklardan uzak durma eğiliminde olma, hatta bu tür 
tuzaklardan hiç hazzetmeme durumu. Bu metafizik anlamıyla sürgün entellektüel için 
huzursuzluk, hareketlilik, devamlı tedirgin olup başkalarını da tedirgin etmek 
demektir. Geçmişte kalmış ve herhalde daha istikrarlı bir nitelik arzeden evde olma 
durumuna geri dönemezsiniz; maalesef yeni evinize de asla varamazsınız, yeni eviniz 
ya da durumunuzla asla özdeşleşemezsiniz” (Said, 1995:58-59). 
Bu noktada entellektüel, “paradoksal”, “ironik” ve “acımasızca eleştirel” bir 

pozisyondadır ki, Said için “ister kendi tarafına ait olsun ister başkalarına, bütün 

sistemlerden eşit ölçüde nefret eden Adorno” tam bir sürgün entellektüeldir (Said, 

1995:60). Said açısından, entellektüel için “sürgünle yerinden olma”, “asli 

yapıtaşlarını ‘idare etme’nin ve çizilmiş yollardan gitmenin oluşturduğu bildik bir 

hayat yaşamaktan kurtulmak” demektir. Bu anlamda “sürgün”,  

“her zaman bir marjinal olacağınız ve önceden belirlenmiş bir yolu izleyemediğiniz 
için bir entellektüel olarak yaptığınız her şeyi kendi kendinize yapmanız gerektiği 
anlamına gelir... Bu yazgı, bir mahrumiyet değil bir özgürlük; her şeyi önünüze 
koyduğunuz belli bir amaç tarafından belirlenen, kendi kendinize oluşturduğunuz bir 
modele göre yaptığınız, hangi konu ilginizi çekiyorsa onunla uğraştığınız bir keşif 
sürecinin deneyimlenmesini ifade eder” (Said, 1995:65).  

 

Kamusal Alan, Temsil ve Entellektüel 
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Said’e göre, entellektüel, “belli bir kamu için ve o kamu adına bir mesajı, 

görüşü, tavrı, felsefeyi ya da kanıyı temsil etme, cisimleştirme, ifade etme yetisine 

sahip olan bir birey”dir ki, bu rolün özel ve ayrıcalıklı bir boyutu vardır. Bu rol,  

“kamunun gündemine sıkıntı verici sorular getiren, ortodoksi ve dogma 
üretmektense bunlara karşı çıkan, kolay kolay hükümetlerin veya büyük şirketlerin 
adamı yapılamayan, devamlı unutulan ya da sümen altı edilen insanları ve 
meseleleri temsil etmek için var olan biri olma duygusu hissedilmeden oynanamaz” 
(Said, 1995:27).  
İşte entellektüel bunu evrensel ilkeler temelinde yapar. Entellektüelin 

statükoyu rahatsız eden biri olarak oynadığı kamusal rol  üzerinde odaklanan Said’e 

göre, nihai anlamda entellektüel kamusal alanda “temsil edici” bir kişidir. 

Entellektüel, “şu ya da bu bakış açısını görünür olarak temsil eden” ve “bu temsili 

muhatap aldığı kamu adına yapan” kişidir. Yani entellektüeller, “temsil etme sanatını 

görev edinmiş bireylerdir” (Said, 1995:28). Yine entellektüelin gerçekleştirdiği 

“temsil” edimlerindeki ve toplumuna bir davayı ya da fikri ifade etmesindeki asıl 

amacı, kendi egosunu güçlendirmek ya da statüsünün keyfini çıkartmak değildir. Bu 

temsil edimlerinin amacı, iktidarların bürokrasilerinde cömert hizmetkarlar olarak 

çalışmak değildir. Onun “temsil edimleri”, “kuşkucu, kendini durdurak bilmeksizin 

akılcı sorgulamaya ve ahlaki yargıya adayan bir bilince yaslanan faaliyetlerdir” 

(Said, 1995:34). Bu bağlamda, dilin kullanımı ve dile müdahale tarzını bilmek, 

entellektüel eylemin iki temel özelliğidir. Buna bağlı olarak entellektüelin bir görevi, 

“insan düşüncesini ve insanlar arası etkileşimi kıskacı altına alan ‘klişeleri’ ve 

‘indirgeyici’ kategorileri kırmaktır” (Said,1995:11). 

Said, salt özel alanda kalınarak entellektüel olunamayacağını; entellektüelin 

mutlaka “kamusal alan”da cisimleşen biri olduğunu vurgular. Kamusal bir görünüme 

sahip olan entellektüel,  kamu önünde konuştuğu veya sözcükleri kağıda döküp 

yayımladığı anda kamusal dünyaya girmiş kişidir. Bununla birlikte, “salt kamusal 

alana ait, sadece bir hareket, dava ya da konumun sözcüsü veya simgesi olan bir 

entellektüel” de olamaz. Entellektüelin “şahsi bir tınısı” ve “kişiye özgü bir 

duyarlılığı” da söz konusudur ki, o bununla söylenen/yazılan şeylere bir anlam verir 

(Said, 1995:28). 

 

 

 186



2.7.6. NOAM CHOMSKY  

-Sistemin Meşrulaştırıcı-Manipüle Edici Mühendisleri ve Endoktrinasyon 

Ajanları ya da Anarşist-Moralist-Eleştirel-Müfşi Entellektüel- 

Chomsky, hem kendisinin bir entellektüel olarak çizdiği portre açısından hem 

de gizil/örtük ya da açık bir biçimde statüko’ya eklemlenen entellektüellere ve bu 

çerçevede kabul görüp meşruiyet atfedilen entellektüalizm tarzlarına karşı yönelttiği 

radikal ve uzlaşmaz eleştirelliği bakımından önemli bir kişiliktir. Onun 

entellektüellere ilişkin yaklaşımı, siyasal, sosyolojik, tarihsel, kültürel, etik ve felsefi 

boyutlar içeren, multi-disipliner bir özellik taşır. Bununla birlikte, onun 

yaklaşımının, ağırlıklı olarak siyasal sosyolojik bir boyuta sahip olduğu söylenebilir. 

Nihai bir biçimde değerlendirilecek olursa, Chomsky, bizatihi toplumun ya da 

siyasetin kendi yapıları yanında, esasen entellektüellerin bu yapılar karşısındaki 

göreli özerkliklerinin, çatışmalarının ya da bağımlılıklarının içerdiği reel 

biçimlenmeleri ve dönüşümleri, yine onların bu yapılarla karşılıklı etkileşimleri 

içerisinde sorunsallaştırır. 

Chomsky’ye göre entellektüellere bakma biçimi, onların sistematik olarak 

nasıl tanımlanabileceklerine ilişkin safiyane ve özcü bir bilimsel odaklanma 

düzlemine oturtulamaz. O, safiyane özcü bir bakış karşısında, entellektüellere ilişkin 

-reel durumlar içerisinde üstlendikleri “statükocu” ve “hegemonikleştirici” işlev ve 

rolleriyle alakalı olarak- genel bir “karşıt tutumu”, “radikal bir eleştirel pozisyonu” 

idealleştirir. Chomsky, gerçekleri “ifşa edici” bir entellektüel pozisyonu olumlarken, 

Batılı entellektüellerin “endoktrinasyonuna”, “hegemonikleştirici işlevlerine” ve 

“statükoyu meşrulaştırıcı etkilerine” karşı sahici bir radikal tavır takınır. Chomsky, 

bu tutumu çerçevesinde, sistemik bir radikalizmin ve eleştiriciliğin aslında yeniden 

üreteci bir işleve sahip olabileceğinin de farkındadır. Buna karşılık o, uyanık ve 

bağdaşmaz bir radikalizmle anarşizme yönelir. Ancak Chomsky, bu radikalizmini, 

eleştiriciliğini ve anarşizmini nihai olarak rasyonalist bir tercihle/yönelimle 

temellendirir. Eğer entellektüellerin muhalefet ve eleştirisini, işlev ve niteliği 

açısından, birbirine karşıt bir biçimde “sistem-içi” ve “sistem-dışı/karşıtı” şeklinde 

ayrımlaştıracak olursak, Chomsky’nin ikincisine dahil edilebileceğini söyleyebiliriz. 
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Chomsky, “iktidar” ve “tahakküm” merkezli bir çözümleme çerçevesinden 

hareketle, düşünceyi ve varoluşu iktidarın baskısından ve tahakkümden kurtararak 

özgürleştirmeyi amaçlar. Onun düşüncesi, en uç noktada her türlü 

kurumsallaşmışlığı karşısına alan bir anarşizme savrulur. Onun olumladığı 

entellektüel varoluş, her türlü kurumsallaşmışlığın ve hegemonikleştirmenin ortadan 

kalktığı, iktidarsızlaştırılmış bir toplumsal bağlamı ima eder. Halbuki onun karşı 

çıktığı entellektüel pozisyondakiler, iktidara çıkarları temelinde bağımlı uzmanların 

ve profesyonellerin oluşturduğu, endoktrinasyon ajanlarıdır. Bunun karşısında 

Chomsky, “makbul entellektüellerden” bir entellektüelin duyması gereken 

sorumluluğu duymalarını beklerken, aslında onları mevcut toplumu ve iktidarı 

yapıçözümüne uğratma konusunda yetenekli ve potansiyel anlamda üst bir konumda 

görür. Oysa entellektüeller yaygın olarak bu potansiyellerini eyleme dökme 

konusunda ikiyüzlüdürler (Chomsky, 1994:52-53):  

“düşünce adamlarının sorumluluğu açısından, entellektüeller hükümetlerin 
ikiyüzlülük ve yalanlarını açığa vurarak, fiillerin neden ve saiklerini, kötü niyetlilik 
düzlemlerinde çözümleyecek, tartıya vuracak konumdadırlar. En azından Batı 
dünyasında onların siyasi düşünce özgürlüğünden gelen bir güçleri vardır, ki bu 
güç, bilgiye ulaşma imkanı ve ifade özgürlüğü ile birlikte kaim ve onlarla birlikte 
mevcuttur. Oysa Batı demokrasileri, böyle imtiyazlı bir azınlığa, tarihin olaylarının 
tam yansımasına engel oluşturan, tahrif ve karalama perdesini yutan, aynı etkiyi 
yaratan ideolojik saplantıların ve sınıf çıkarlarının etkisini de süzen bir filtre ve yok 
eden bir arayışı ve aralamayı mümkün kılan; zamanı, konforu (uylaşımcılığı), 
kolaylığı ve eğitimi sağlamaktadır... Oysa entellektüellerin sorumluluğu, gerçeği 
konuşma ve yalanları afişe etmektir” (Chomsky, 1994:52-53). 

Bu anlamda, Peck’in deyimiyle “Chomsky’de ideolojisizlik bir ahlaktır” (Peck, 

1994:12). 

Chomsky, entellektüellerin içerisinde yer aldıkları ve bağlı bulundukları 

düşünce ekollerinin ve paketlenmiş düşünme tarzlarının da, onların entellektüel olma 

nitelikleri bakımından engel oluşturduğu fikrindedir. Ona göre, pekçok entellektüeli 

içine çekmiş ekollerin ve düşünce tarzlarının hakimiyeti/hegemonyası, hem 

entellektüel derinliğin olmamasından kaynaklanmakta hem de derinleşme imkanını 

ortadan kaldırmaktadır (Chomsky, 1994:43). Böylece o, entellektüellerin ifade 

bulanıklıklarının ve manipülasyonlarının asıl nedenini, “en ağır biçimde endoktrine 

olmuş olmalarında”, bir diğer deyişle, “beyinlerinin yıkanmışlığında” bulur 

(Chomsky, 1994:45). 
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Entellektüellerin mesleki uzmanlıklarının, kendilerini tanımlayan ve işlevlerini 

belirleyen iktidarın biçimlendiriciliğinde varlık kazandığını ileri süren Chomsky’ye 

göre, “uzmanlıklar”/“uzmanlaşma”, devleti giderek daha çok “meşrulaştırma 

unsuru” haline getirmiştir. Bu noktada, sosyal bilimlerin organizasyonu, anlamı, 

birbirleriyle ilişkilendirilişi ve gruplanışı da “doktriner sağlığa” ve amaçlara hizmet 

eder duruma gelmiştir. Entellektüellerin gerçeği gizlemelerinin ve mistifiye 

etmelerinin arkasında ise, “propaganda mantığı” ile birlikte (Chomsky, 1994:46) 

“idealizmle ambalajlanmış kudret hırsı” (Chomsky, 1993:63) yatmaktadır. Ki, bu 

görünümleriyle, genellikle üniversite hocası olan entellektüeller, “mevcut duruma 

katkıda bulunmaktadırlar” (Chomsky, 1994:64). 

Chomsky’e göre, bu nitelikleri ve kimlikleri içerisinde tartışmalara yön veren 

entellektüeller –ki, bunlar “laik bir din adamları hiyerarşisi” oluştururlar-, 

teknokratlar ve propagandistlerdir. Bunların görevi “devlet mekanizmasının fiillerini 

süsleyip göze hoş göstermek”; “onun propaganda makinasının dile getirdiği yüce, 

aşkın idealleri inanılır kılmak”tır” (Chomsky, 1994:89). “Toplumsal mutabakat 

mühendisliği” konumları içerisinde birer ideoloji misyoneri olan entellektüeller, 

çıkar-bağımlı (interested) konumlarının gereği olarak “elitist” bir tutum 

içerisindedirler. Onların savundukları ideolojiler de aslında genel olarak bir “çıkar 

maskesi”dir (Chomsky, 1994:89). Bu yüzden entellektüellerin konumlarını sağlama 

almak ve güçlendirmek için sahip oldukları genel tutum, devletin merkeze 

oturtulması olmuştur. Entellektüeller, devleti güce, iktidara, saygınlığa, nüfuza giden 

yol olarak görürler. Örneğin Leninizm’de durum budur. Doktriner bir entellektüel 

olmak, ön saflara ulaşmak ve güçle buluşmak için gerekli bir niteliktir (Chomsky, 

1994:37). 

Chomsky’ye göre, entellektüeller bir kast ya da sınıf olarak anlaşılmalıdır. 

Ancak bu sınıf kendi içinde heterojen ve farklı nitelikler içeren bir dağılım 

göstermektedir. Geçmişin “fikri hür, vicdanı hür” entellektüellerinin yerini alan 

uzman-bilimadamları kendi aralarında sağlam bir mutabakata sahiptirler ki,  

“devletin bu ‘uslu ve sorumlu’ çocuklarının, çağdaş toplumda başgösteren teknik 
sorunları sözde ‘değer-bağımsız’ bir teknoloji ile çözümlere kavuşturdukları 
şeklindeki yaygın söylemleri, bu mutabakatı yansıtan somut bir göstergedir” 
(Chomsky, 1994:80).  
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Amerika içerisindeki bu uzman-bilimadamlarının mutabakatı, dışarıda Amerika’nın 

gücünü ve tasarruflarını sorgulamayanların sessiz mutabakatının ufak bir modelini 

oluşturmaktadır. 

Entellektüeller, özerklik/bağımlılıkları ve özgürlük koşulları bakımlarından, 

demokratik sistemlerde de totaliter sistemlerde de pek farklı bir konumda değildirler. 

Totaliter sistemlerin de ötesinde, demokratik sistemler, büyük ölçüde insanların 

yaptıkları yanında düşünümselliklerini de kontrol etmeye yönelmişlerdir. Burada zor 

kullanılamadığı için, entellektüel düşünümsellik daha doğmadan sistemin içinde ve 

kaynağında egemenliğin endoktrinasyonuyla dönüştürülmekte; bu sayede düzen 

kurtarılmakta ve yeniden üretilmektedir (Chomsky, 1994:126-128). 

Chomsky çözümler üretmemekte, ideal ve normatif karakterde ideolojik, 

toplumsal, siyasal ya da ahlaki bir model önermemekte, yalnızca örtüleri kaldırmakla 

uğraşmaktadır. Onda, “ideolojik basınca direnirken, insan onurunu, özgürlüğünü, 

yaratıcılığını ve çeşitliliği gözeten, ideolojisiz parlak bir görüş vardır” (Peck, 

1994:26). Bu noktada, Chomsky anarşizmde kurumsallaşmamış ve hakiki bir 

entellektüel özgürleşme potansiyeli görür. Ona göre, anarşist bir toplumda 

entellektüel, “emekçi” statüsünde olacaktır. Yine anarşist bir toplumda, örgütlü 

düşünüm topluluğunun ya da profesyonel entellektüelin ayrıcalıklı bir konumu da 

yoktur (Chomsky, 1994:37-38):  

“Anarşist toplumda, bilgi tekeli ellerinde olduğu için bazı kimseler devlete, 
dolayısıyla topluma hakim olamazlar. Halbuki entellektüeller kendilerini seçkin 
konumlarda düşündükleri için, fiiliyatta hep devlet sosyalizmi veya devlet 
kapitalizmi türü çerçevelere itmektedirler. Demokrasi teorisyenleri kendilerine o 
mümeyyiz yeri getirecek işleve bir de isim bulmuşlardır: ‘Toplumsal mutabakat 
mühendisliği’” (Chomsky, 1994:38). 

Onun anarşist düşünüşten anladığı şey, “özgür kurumlar ve özgür yapılar çerçevesinde 

toplumsal hayatın karmaşıklığı ve örgütlülüğü sorununa çözüm arayışıdır” (Chomsky, 

1994:39). Anarşizmde bir gelenek -yani herhangi bir doktrinin tarihsel seyrine sürekli 

ilgi- yoktur. Ona göre anarşizm bir doktrin değil, “tarihsel bir eğilim”, bir “düşünce 

tarzı”dır (Chomsky, 1994:43). 

Sonuç olarak, Chomsky’ye göre, şiddet, yalan ve hukuksuzluk, devletin doğal 

fonksiyonlarıdır. Buna karşın entellektüellerin realiteler içerisindeki rolü,  
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“haksızlıkların ve aksaklıkların tarih boyunca kişilerin özel kusur ve hatalarından 
değil, ülkenin kendine özgü işleyişinin kendine özgü özelliklerinden doğmuş 
olduğunu insanların açıkça anlamasına engel olmak, perde çekip kapatmak” 
(Chomsky, 1994:123) 

olmuştur. Entellektüeller bu anlamda kurumsal eğitimin gördüğü işlevi, “yani güce 

ve imtiyaza hizmeti” yerine getirmişlerdir (Chomsky, 1994:123). Bu anlamda, 

eğitim, “bakan ama göremeyen, bakıp da görmemek gibi bir fazileti veya kapasitesi 

olan entellektüelleri yetiştirmek” (Chomsky, 1994:125) işlevi görmüştür. O ise, 

entellektüelleri, asli olması gereken rolleri olan “maske düşürmeye”, “put kırıcılığa”, 

insanları ve düşünceyi devletten ve kurumlardan özgürleştirmeye davet eder. 

 

2.7.7. Jean-Michel BESNIER 

-İmkansızın Politikası ve Bir “Egemen” Olarak Entellektüel- 

Besnier İmkansızın Politikası adlı çalışmasında, entellektüellerin, “isyan” ile 

“bağlanma” arasındaki  gerilimli  gel-gitlerini sorunsallaştırırken (Besnier, 1996:20); 

aynı zamanda, yeni  bir alternatif bilinçlilik ve varoluş tarzı olarak Battaillecı “patetik 

entellektüel” duruşu betimler, benimser ve yüceltir. Esas olarak onun entellektüel 

kavramlaştırması/tanımlaması, birbiriyle gerilimsel ilişkisi bulunan ve birbirine 

karşıtlık oluşturan iki entellektüel tipi ya da formu üzerinde biçimlenir: “bağlanmış 

entellektüel” ve “patetik entellektüel”82. Genel olarak “patetik entellektüel”, “tanık 

olmaktan”, “yargılamaktan” veya “öğretmekten” ziyade, “tarihle bütün oluşturma 

kaygısında olan yazarları, felsefecileri, sanatçıları veya bilim adamlarını” (Besnier, 

1996:8) içine alan bir nitelemedir. Bu anlamda “patetik entellektüel”, “hiçbir zaman 

huzurlu olmamak niteliğinde bir entellektüel bilinç”tir; ki, “hiçbir zaman tatmin 

olmamak ve bu duruma bir çare bulunabileceğine inanma yanılsamasını terk etmek” 

bu bilincin asıl niteliğini oluşturur (Besnier, 1996:10). Besnier’ye göre, bu nitelikte bir 

bilinçle ve varoluşla cisimleşen “patetik entellektüel”, gerçek anlamıyla Battaille’daki 

“Egemen”i ifade eder:  

                                          

82 Besnier, sosyologların ve tarihçilerin ortak kullandıkları, “eleştirel entellektüel”, “devrimci entellektüel”, “organik 
entellektüel” veya daha basit bir biçimde “uzman entellektüel” vb. kategorilerin karşısına, Battaille’da cisimleştirdiği “patetik 
entellektüel”i çıkarır (Besnier, 1996:8). 
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“Egemen, eylemde bulunmaz ve dolayısıyla hiçbir projeden, tarihin hiçbir atılımından 
sorumlu değildir...Bataille’a göre Egemen, uzlaşmazlık içinde kalır; ona patetizmini 
veren de budur. Bir ihtiyaç olarak değil, bir aşırılıktan kurtuluş yolu olarak, iletişimi 
isteyen bir yalnızdır. Kendindeki ‘fazlalık paradoksu’nu, yani ‘kullanımı olmayan 
olumsuzluğun’ boğucu sıkıntılarını trajik bir biçimde yaşar. Bu onu, dorukları -aynı 
zamanda harcamaya ve iletişime elverişli fırsatlar olan bu en yüksek noktadaki 
tecrübeleri- aramaya iter. Mistik, erotik veya esrik olsun, Egemenin tecrübesi, sınırda 
etkisini gösterir; tıpkı eskiden devrimin, bütün sınırlara itiraz etmesi, ‘kaprisi içinde 
tüm hayatını ortaya koyma’ya davet etmesi ve bu dava için topluluksal bir birlik 
sürecine güdümlenmesi gibi. Bu anlamda patetik entellektüelin, bu sınırsızlık 
tecrübesine sunulan durumlar tarafından fethedilmeye veya sahiplenilmeye kendini 
bırakan entellektüeli de betimleyebileceği anlaşılıyor” (Besnier,1996:11). 

Bir “patetik entellektüel” olarak Battaille, Sartrecı bağlanmaya karşı, politikanın 

içindeyken bile bütün yaşamı kucaklamaya çalıştığı için “imkansız”a mahkum bir 

iradenin örneğidir. Patetik entellektüel, yaşamın bütününü kucaklamaya çalışırken 

hiçbir ilke oluşturmak istemez. Onun için “imkansız”, “sistem arayışına ve 

totaliterliğe karşı bir başkaldırı”; “umutsuzluğun özgürleştiriciliğine inanç”tır. Yine 

imkansız bir kopma ve ayrışma düşüncesini imler. Böylece de imkansızın politikası, 

mümkünün politikasını keşfetmenin yolu haline gelir. Ki, burada “patetik 

entellektüel”, “politikadan bütünsel varoluş vaadini talep eden biri”dir (Besnier, 

1996:30). 

Besnier’nin çözümlemesinde, Battaille örneğinde cisimleşen “patetik 

entellektüel” figürünün karşısında, Sartre örneğinde cisimleşen “bağlanmış 

entellektüel” figürü yer alır. Sartrecı “bağlanma”nın teorizasyonu, “tarihin bedeni 

içine nüfuz etmek arzusuyla kıvranan insanların yoğunluğunu ve aşırılıklarını 

açıklama” gücünden yoksundur (Besnier, 1996:8). Halbuki, günümüzde “sorumlu ve 

örnek teşkil eden bağlanmaya tamamen yabancı” yeni bir entellektüel tipi (“patetik 

entellektüel”) geçerli ve gerekli olmuştur:  

“Bu entellektüeller, ayaklarının sürçebileceği fikrine takılıp kalmazlar, zira 
onlar için esas olan, kendilerini coşkuların, esinlerin ve yüceliğin -kısacası kızışmış 
kalabalıkları derinlemesine kaynaştıran irrasyonel olanın- istilasına bırakmak gibi 
görünüyor. ...‘Patetik entellektüel’ ifadesinin belirttiği, bu davranıştır... 

...Patetik entellektüel, sanki yalnızlığa ve soyutlanmışlığa diğerlerinden daha 
fazla maruz olduğunu hissediyormuş gibi, empati duygusunu keskinleştiren tüm 
fırsatların peşinden gider. Politikacıların ataletinden ve gevşekliğinden kaçmak, onun 
için kategorik bir buyruk haline gelir. ‘Hemen olmak’, ‘varolmaktan başka bir amaç 
taşımaksızın orada olmak’ ister ve en yıkıcı görünen de budur; Bataille’ın Egemenlik 
olarak betimleyeceği şeyi ister. Her halükarda, 1947’deki Sartre’cı mesajın uzağında 
olarak her türlü kurtuluş etiğine ve ardından politik ideolojilere, hepsi de nihai bir 
uzlaşma vaat eden bu ‘din dışı dinler’e kayıtsız görünür. Patetik entellektüel, tümüyle 
trajiğin döneminde kendini yaşar: gücü ve güçsüzlüğü buradadır; her halükarda, 
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savaştan sonra onu, Sartre’ın yükselttiği bağlanma bayrağı altında yürümekten 
koruyacak olan şey budur” (Besnier,1996:9). 
Bu anlamda, tipik bir “patetik entellektüel” olarak Battaille, her şeyden önce, 

“bilmenin uzmanları”nın yakalayamadığı şeye, yani, “her türlü kurala itaatsizliğe”, 

“coşkuların kaosuna”, kaçınılmaz olarak insanlığı yaratan ve insanlığın sürekli olarak 

ona geri dönebileceği “heterojen olana hakkını teslim etmek” kaygısındadır. Bu 

entellektüel tipi, kendini, rasyonelleştirmelerden ve evrensel mesajlardan uzak olarak, 

kafasına dünyayı dönüştürmeyi veya eylem için idealler ortaya atmayı koymadığı için 

genellikle sorumsuz olarak yargılananların cephesinde bulur (Besnier, 1996:8).  

Besnierci entellektüel duruş açısından, “politik bağlanma”ya anlamını veren şey 

“iktidar” değildir; tersine, “iktidarın bizatihi kendisi vazgeçilmek zorunda olunan bir 

şey”dir. O, böylesi bir entellektüel varoluş ve pratik açısından, Battaille’daki 

“egemen” konumunu idealleştirir. Burada “totaliter” ve “sistemik” olana karşıt bir 

duruş vardır (Besnier, 1996:142). Böylece Besnier, entellektüeli, otorite ve iktidar 

karşısındaki tavır alışıyla değil, kendi içindeki egemenlik deneyimi çerçevesinde 

tanımlar. Bu bağlamda, yine Battaille’da cisimleştirdiği bağlanmamış “patetik 

entellektüel” ile Sartre’da cisimleştirdiği “bağlanmış entellektüel” arasındaki gerilime 

parmak basar. O, entellektüelin, politikanın hizmetine girmesini ya da politik iktidarı 

ele geçirmeye ilişkin yönelimlerini değil, aksine “hayatın bütününü kucaklamaya 

yönelen bir egemen” olarak hayata içkin bir varoluşsal “iktidar pratiği”ni öne çıkarır 

(Besnier, 1996:11-12).  

Besnier’ye göre “bağlanma”, “sorumlu ve çıkar gütmez bir tarzda hareket etme 

tercihinden gelmez”; aksine, “bir tutkunun, bastırılamaz bir arzunun sonucudur” 

(Besnier, 1996:28). O, bu nedenle bağlanma niteliğindeki bir konumlanışa itiraz eder: 

“İnsanın özünü tamamlamaya bir davet olarak anlaşılan bağlanma, buna rıza 
gösteren entellektüellere çifte bir çıkış yolu gösterir: ...insandışılığı insanlıkla yeniden 
bütünleştirmek ve ‘bütünsel insan’ın gelişine bel bağlamak. Ya da insanın özünü 
yadsıyan bu insandışılığın sınanması sayesinde insanın özünü aşmak ve ...bu anlamda 
antihümanizmin bir biçimini somutlaştırmayı kabul etmek” (Besnier, 1996:20). 

 Yine o, “bağlanma” ile “militanlık” arasında bir ilişki gördüğünden, bu nedenle de 

bağlanmaya karşı çıkar. Bu anlamda bağlanma, çıkar gütmez (disinterested) 

entellektüel pozisyonunun üzerine konulmuş bir ipotek olarak görülür (Besnier, 

1996:42, 103). İşte bu gerekçelerle, Besnier bağlanma karşısındaki tutumları 
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nedeniyle Battaille ve Nietzsche’yi yüceltir ve onları olumladığı anlamda gerçek ve 

ideal entellektüeller olarak görür.  

Besnier’de bağlanmanın boyutları, politik ve ideolojik olandan rasyonalizmin 

felsefi veya bilimsel sistemlerine kadar uzanır; ki o, entellektüel için bunlardan gerçek 

bir özgürleşmeyi talep eder. Sonrasında ise, bu özgürleşme talebi varoluşsal, etik ve 

entellektüel bir egemenlik erkine dönüşür (Besnier, 1996:104): 

“Gerçekten egemenlik, yurttaşlığın, bireylerin soyut farksızlığına razı olduğu 
noktada, indirgenemez özgünlüğün korunmasını ifade ediyor. Aynı şekilde, yurttaşlık 
daha ziyade kitle hareketlerinin yükselişini ve Nietzsche’nin ‘sürü güdüsü’ olarak 
betimlediği şeyin yoğunlaşmasını haber verirken, egemenlik yalnızlığı telkin eder. 
Sonuçta tıpkı Zerdüşt gibi egemen de yalnızdır; yalnız, fakat aynı zamanda ötekine 
duyduğu sınırsız arzunun verdiği canlılık içindedir” (Besnier, 1996:104).   

Bu noktada, entellektüelin görevi, yaşamla kucaklaşmaya yönelik uç noktaların 

denenmesidir (Besnier, 1996:20). Ancak Besnier, “sistematik pozisyonlar almadan bir 

dava için gerektiğinde eyleme geçen”, sonra da “tekrar kendi bağlanmamışlığına ve 

özgür varoluş dünyasına geri dönen” bir entellektüelin bir zamanlar mümkün 

görülebileceğini, günümüzde ise onun içinde bulunduğu trajiklikten dolayı bunun 

olanaksızlığını da teslim eder (besnier, 1996:14). Ona göre, bugünün entellektüelini 

niteleyen en önemli şey “trajik”tir:  

“Entellektüel için her türlü sosyal ve politik bağlanma uzun vadede tahammül 
edilemezdir. Entellektüel, kendi egemenlik pratiği içerisinde, kendisini kayıtsızca bir 
davaya verdiğinde, doğrunun ve evrenselliğin dayatmalarıyla hareket etmekte ve 
kendine ihanet etmektedir. Bir bağlanma döneminden sonra yeniden özgürlüğüne 
kavuştuğundaysa politik yobazlardan dönek muamelesi görmektedir” 
(Besnier,1996:14-15).  

Günümüzde patetik yönelimli bir entellektüeli niteleyen de işte bu trajiklik içeren 

durumudur. 

Besnier “patetik entellektüel”i “eleştirel entellektüel”den de ayrı ve daha 

ayrıcalıklı bir konumda görür. Ona göre, “patetik entellektüel” karşısında “eleştirel 

entellektüel” de, “eskatolojik ufku olmayan devrimcinin ya da kollektif hayatın 

düzensizlik dönemleriyle boy veren eylemcinin maskesinden öte bir şey değildir” 

(Besnier,1996:22). Oysa, onun patetik entellektüeli, kendisini “‘tarihi’ yapma 

görevinin başına koyan veya sadece bunun bilimini yapan” birisi değil; aksine 

kendisini, “‘basit olanın’ -mit, kutsal veya heterojen- kuşatmasına bırakan” birisidir 

(Besnier, 1996:18). Sonuçta bu, “imkansız” kavramıyla nitelenen, insan toplumunun 
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yalansız ve tehlikesiz olarak içinden çıkamayacağı sürekli entellektüel bir itiraz 

pozisyonudur:  

“Yararlının dünyasına ve bunun sonucu olan tek boyutluluğa itiraz. Toplumsal 
olarak her türlü kümeleşme kaynağını daha ortaya çıkmadan bastırmakla 
uğraşan toplumların sürdürdükleri bireylerin parçalanmasına itiraz... 
Komünist dünyaya karşı, kendi fonksiyonel boyutuna indirgenmiş özne lehine 
mücadele verir. Faşizme karşı, ‘aşağıdan gelen güçler’in hizmetindeki bir 
yıkıcılığın karşı-kuşatmasını getirir... Tamamen egemenliğe yönelik olan bu 
imkansız politiktir” (Besnier,1996:262). 

 

2.7.8. Cemil MERİÇ 

-Hiçbir Müesses İnanca ve Düzene Biat Etmeyen, Dünyayı Özgür 

Kafasıyla İnşa Eden Bir İnsan Olarak Entellektüel- 

Meriç, entellektüel kavramının, tarihsel zamana, ülkelere, ideolojik duruşlara 

ve dahası belli bir ideolojik duruş içerisindeki yazara/entellektüele göre değişen 

tanımsal nitelikler veya kriterlerinin bulunduğunu; her tanımlamanın, ya belli bir 

duruşun önyargısını yansıttığını ya da tarihsel bir dönemin özelliklerine göre ifade 

bulduğunu belirtir (Meriç, 1997:15). Ona göre, “her ülkenin, her çağın, her sınıfın, 

her ideolojinin entellektüel anlayışı başka”dır. Bu nedenle de genel kabul gören bir 

tanımlama kriteri yoktur (Meriç, 1997:24). Buradan hareketle Meriç, entellektüel 

kavramının farklı tarihsel dönemlerde, değişik toplumlarda ve belirli ideolojik 

pozisyonlar açısından nasıl anlaşıldığını serimleyerek daha bütünsel ve derinlikli bir 

bakışa yönelir: entellektüel, “tariflere hapsedilemez”; kavram, kendi tarihselliğine 

referansla “dalgalanışları içinde” kavranılmalıdır (Meriç, 1997:24). 

Ancak sonuçta Meriç, entellektüeli nihai olarak tanımlayan ve her duruma 

uygulanabilecek belli başlı kriterler koyar:  

“1. Entellektüel, zamanının bilgisine irfanına sahip olacak; ülkesini tanıyacaktır 
(ülkesinin dilini, edebiyatını, tarihini bilecek, dünyadaki belli başlı düşünce 
akımlarına yabancı olmayacaktır); 2. Önyargılara (peşin hükümlere) iltifat 
etmeyecek, olayları kendi kafasıyla inceleyip değerlendirecektir; 3. ‘dürüst’, ‘uyanık’ 
ve ‘cesur’ olacak, böylesi bir tutumun gereği olarak da, bir ‘bilgi hamalı’ değil; 
‘hakikat uğrunda her savaşı göze alan bağımsız bir mücahit’ olacaktır” (Meriç, 
1997:24).  
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Bu nitelikleriyle cisimleşen bir entellektüel, “daima gergin (gerilimli) bir bilinç; 

itiraz ve isyandır” (Meriç, 1993:288); “çevresiyle mutlu, çevresiyle mutsuz olan”, 

“sorumluluk duygusu taşıyan” bir insandır (Meriç, 1993:285). 

Ona göre, esasen “eleştirel” ve “muhalif” oluşu nedeniyle entellektüel “sol”da 

yer alır, onun “sağcılık” gibi bir konumu olamaz. Bu anlamda tarihsel olarak 

entellektüel, “yükselen bir sınıfın bilincidir” ki, bu nedenle tarih içerisinde hep 

“devrimci” olmuştur (Meriç, 1997:24). Ancak onun kullandığı anlamdaki “sol”, reel-

politik ve sofistike bir imadan ziyade, statüko ve iktidar karşısında takınılan 

“eleştirellik” ve “muhaliflik” tutumunu ihtiva eder.  

Meriç, entellektüelin hiçbir siyasal partiye ve ideolojik oluşuma angaje 

olamayacağını; onun düşünce ve pratik bakımından tarihte “ilerici” bir pozisyonda 

olması gerektiğini; bunun da Batı tarihselliği içerisindeki “sol” pozisyonunun 

temelini oluşturduğunu belirterek; vicdanının sesini dinleyen bir entellektüelin, 

toplumuna karşı duyduğu sorumluluk ve hakikat tutkusu yüzünden “muhalif” olmak 

durumunda olması gerektiğini vurgular. Oysa ona göre Batı’da sağ, kurulu düzenin 

savunucusudur (Meriç, 1993:285).  

Konumları açısından ise, ona göre entellektüeller, hiçbir çağda ve hiçbir ülkede 

bağımsız bir sınıf olmamışlardır. Aksine belirli toplumsal sınıflara göreli 

rolleri/misyonları ile varoluş kazanmışlardır. Kaldı ki, belirli bir sınıfın 

kendiliğinden menkul bir düşüncesi yoktur; ancak entellektüeller ya da fikir adamları 

onlara bir bilinç kazandırmışlardır (Meriç, 1993:154).  

Entellektüelin Soyağacı 

Meriç, bu noktada entellektüele ilişkin çıkarsamalarını tarihsel-sosyolojik bir 

perspektife dayandırarak, entellektüelin bir “soyağacı”nı çıkarır. Ona göre, 

entellektüellerin en uzak cedleri “sofist”lerdir (Meriç,1997:25). Yerleşik inançlara 

savaş açan “sofistler”, hem ahlak, hem de düşünce alanında birer devrimcidirler. 

Entellektüel ise, işte bu sofistlerin torunudur (Meriç, 1997:27-28). Tarihsel olarak 

sofistlerden sonra Ortaçağda tek okur yazar olan “rahipler” (clerc) gelir ki, bunlar 

senyörler sınıfının ideologudurlar (Meriç, 1993:287).  

18. yüzyılda ise burjuvazi, kendi temsilcileri ve sözcüleri olan “filozofları” 

tarih sahnesine çıkarır. “Filozoflar” kiliseyi temelden sarsmak ve feodaliteyi (şatoyu) 
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devirebilmek için dogmalarla (nas’larla) mücadele etmek zorunda kalmışlar; onların 

yücelttikleri “akıl”, “bütün dogmaları eriten bir kezzap” olmuştur (Meriç, 1993:287). 

Ancak diğer taraftan, entellektüelin babası olan bu filozoflar, toplumu 

projelendirmekle ve yeni sınıfın iktidarına yönelik akıl hocalığı yapmakla, aynı 

zamanda birer “pratik bilgi uzmanları” da olmuşlardır (Meriç, 1997:35-36). Bu 

filozoflar, aynı zamanda, tarihsel ve toplumsal bir süreçte oluşumu gerçekleşen ve 

bir ülkede “özgürce düşünmek isteyen insanlar topluluğu”nu ifade eden 

“entelijansiya”nın da öncüsüdürler. Bu anlamda çağımızın ilk entellektüelleri, tarih 

sahnesine birer “put kırıcı” olarak çıkan “Ansiklopedistler”dir (Meriç,1997:33-34).  

19. yüzyılın son otuz yılında ise, tarih sahnesine kendilerine taktıkları yeni 

adla “entellektüeller” çıkmıştır. “Entellektüeller” yine bilgi teknisyenleri arasından 

çıkmışlardır, ancak artık “hakim sınıf”tan değildirler, sadece onun tarafından 

seçilmekte ve görevlendirilmektedirler. Üniversitenin ve endüstrinin 

hizmetlileridirler. Entellektüellerden, teknik bilgilere dayanarak hakim sınıfın 

çıkarlarını korumaları ve karşıt ideolojilere karşı onun ideolojisini güçlendirmeleri ve 

ayakta tutmakları beklenmektedir. Bu anlamda entellektüel, artık bir “ajan”dır 

(Meriç, 1997:37). Ne var ki, entelijansiyanın kendi içinde bulunduğu tarihsel güçlerle 

olan işbirliği ilişkisi de geçici bir evredir. 

Batı tarihsel sürecinde “üçüncü sınıf” (burjuvazi) yavaş yavaş ilerici vasfını 

kaybetmiş, önce tutucu, sonra da gerici duruma düşmüştür. Böylece 19. yüzyılın 

sonlarına doğru Batı entelijansiyası, “gerici birer burjuva olmak”la “proleteryanın 

akıl hocalığını yapmak” arasında bir seçim yapmak durumunda kalmıştır. Sonunda 

entelijansiya gittikçe burjuvaziden kopmaya başlamış ve kendine daha güçlü bir 

yandaş (proleterya) bulmanın arayışına girmiştir. Onun görevi, “yıkıcılık” ve 

“yapıcılıktır” (Meriç,1997:39-40). Ki, o bu görevi tek başına 

gerçekleştiremeyeceğinin de bilincindedir. 

Dreyfus Davası ile de “entellektüel” yeni bir anlam kazanmıştır: artık o,  bütün 

toplumsal olaylar karşısında “uyanık bir vicdan”dır. Entellektüelin ayırıcı vasfı, 

“eleştiri” ve “hiçbir siyasal hizbin adamı olmayışı” haline gelmiştir. Bundan böyle o, 

ne aristokrasinin ne de burjuvazinin çıkarlarını savunamaz. Artık o, “kutsiyetine 

inandığı bir davanın alemdarı” değil, “muzdarip bir vicdandır” (Meriç, 1997:38). 
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Buradan itibaren o, “her türlü haksızlığa karşı uyanık bir bilinci” temsil eder (Meriç, 

1993:287). Karşısında iki yol vardır: Ya  

“kurulu düzenin yalanlarını bilimselleştiren –yani bir hakikat çarpıtıcısı- bir 
‘ideolog’, daha doğrusu bir ‘çoban köpeği’ olmak; veya ezilenlerin yanında yer 
alarak, her haksızlığa karşı gelmek ve her yalanı/manipülasyonu ifşa etmek” (Meriç, 
1997:38). 

Günümüz Entellektüelinin Durumu 

Meriç, günümüzde kapitalist rejim karşısında entellektüellerin göreli bir 

özerklikten yararlanabildiklerini; kapitalizmin de, entellektüel kesimi ciddi bir 

biçimde kontrol altına almak istemediğini, zira istese de buna gücünün 

yetmeyeceğini ileri sürer. Söz konusu koşullarda “tartışma özgürlüğü” kendini kabul 

ettirir ki, bu aynı zamanda kapitalist toplumun temellerini sarsacak bir şeydir. Çünkü 

entellektüeller mahiyetleri gereği “eleştirel”dirler. Entellektüeller kişileri ve olayları 

eleştirmeye öylesine alışıktırlar ki, hiçbir tabunun kalmadığı toplumlarda bile, 

sınıfları ve kurumları dillerine dolarlar (Meriç, 1997:43). Günümüzün 

entellektüelleri hakim vasfı “proleterleşme” olan kalabalık bir zümredir ki, 

kapitalizm başarı kazandıkça, bu zümrenin kapitalizm düşmanlığı da 

alevlenmektedir (Meriç, 1997:44). Bu nedenle iktidar entellektüelden hoşlanmaz ve 

onu ihanetle ve yıkıcılıkla suçlayarak mahkum etmek ister (Meriç, 1997:56). 

Bununla birlikte entelijansiya, orta sınıfla da karıştırılmamalıdır. Entelijansiyanın 

özgür düşüncesi, “bir yokluk duygusundan, ılımlı bir tedirginlikten, bir 

dengesizlikten doğmaktadır” ki, bu “kendine özgü bir tedirginlik”tir (Meriç, 

1997:39). 

Meriç’e göre, entellektüellerin bağımsız konumları açısından, düşünce 

ürününü satmak mecburiyeti de devlet ideolojisine boyun eğmekten daha az 

belirleyici ve trajik sonuçlar yaratmış değildir. Bunun sonucunda entellektüel, ya 

özdüşünümselliğine aykırı bir biçimde piyasaya ve pazarlanabilir olana yönelmek ya 

da yalnız kalmak gibi bir kaderle karşı karşıya kalmıştır (Meriç, 1997:52). Bir diğer 

deyişle, entellektüellerin bağımsız ve özgür konumuna ilişkin en önemli tehdit, 

siyasal iktidar yanında, sermaye ve piyasadan gelmektedir. 
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2.8. TARİHSEL-TOPLUMSAL BOYUTTA ENTELLEKTÜEL 

KAVRAMLAŞTIRMALARI 

Bu boyuttaki entellektüel kavramlaştırmaları daha bütünsel bir nitelik taşır. 

Entellektüeli, kendi tarihsel bütünlüğü içerisinde ve toplumsal 

bağlamı/bağlantısallığı çerçevesinde olabildiğince bütünsel bir zeminde 

kavramlaştırmaya yönelir. Yani bu tarzdaki kavramsallaştırma girişimleri, bir 

yandan entellektüelin ortaya çıktığı özgül tarihsel duruma ve koşullara vurgu 

yaparken; diğer yandan da onun, farklı toplumsal yapı bağlamlarına göreli olarak 

şekillenen karakteristik konumu ve rolü içerisinde portresini çizmeye yönelir. Bu 

çerçeveye dahil edilebilecek tarzdaki kavramlaştırmalar, tarihsel-sosyolojik ve 

kültürel boyutu içerme amacını taşıyan; bütüncül, ancak özgül olana da hak ettiği 

payeyi vermeyi öngören bir yönelimle karakterize olunabilir.  

 

2.8.1. Karl MANNHEIM 

-Öz-Bilinçliğin En Üst Aşamasında Yer Alan Bir “Üst-Bilinç” ve Bütün 

Perspektifleri Kuşatan Bir “Aşkın-Perspektif” Olarak Entellektüel- 

Bilgi sosyolojisinin en önemli isimlerinden birisi olarak görülen Mannheim, 

entelijansiyayı tarihsel olarak tamamen “yeni”, onun konumunu ve rolünü de önemi 

ve anlamı açısından muhteşem görerek, bütünsel bakış açısı içerisinde 

entellektüellere merkezi bir yer verir. Onun kendi bilim mantığının gereği olan üst 

düzlemde ve bütünsel (total) bir perspektif, tam da entellektüellerin konumundan 

mümkündür. 

Mannheim, bir bütün olarak insanlık tarihini “öz-farkındalık” ve “öz-

bilinçlilik” kavramları açısından okumaya tabi tutarak, buradan hareketle 

entellektüellerin tarihsel olarak ortaya çıkışını, tanımlanışını, konumunu ve rolünü 

ortaya koymaya çalışır. Ona göre,  

“yüce bir öz-farkındalık kazanma tutkusu”, sadece zamanımıza özgü bir özellik 
değildir. Bu ‘bilinçlilik istenci’ (will-to-consciousness), eşit bir biçimde insanlık 
tarihinin daha erken aşamalarında da bulunmuş; kendi varlıklarını yorumlayan 
insanların kendilerini nasıl anladıkları, çeşitli perspektifler içinde lokalize olmuştur 
(located)” (Mannheim,1993:69-70).  
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Bu temelde Mannheim, “öz-anlama” açısından insanlık tarihini dört aşamaya 

ayırır: “Tanrı’nın”, “aklın”, “tarihin” ve “sosyolojinin” perspektifinden “öz-

anlama”lar (Mannheim,1993:70). Ona göre, Tanrı’nın perspektifinden öz-

yorumlama, başlıca iki seçenek içerir: “Tanrılık (özelliği) ile insan kollektivitesi 

veya bireysel insanoğlu arasındaki ilişki, ya efendi ile köle arasındaki ilişkiyi ya da 

baba ile oğul arasındaki ilişkiyi andırır”. Bu ilişkide “Tanrı toplumsal kurumların 

temelinin garantörüdür; bu kurumların hepsi Tanrı’dan türer ve Tanrı bunların en 

tepesinde oturur” (Mannheim, 1993:70). Bu öz-anlama formuna günümüzde de 

aşinalık söz konusudur, ancak bu Orta Çağ’ın kapanışıyla, “akıl” temelli bir öz-

anlama formuyla sona erdirilmiştir. Bu noktada akıl, “Tanrısallığın tüm 

fonksiyonlarını teslim alır ve öz-yorumlamanın tam ve en temel garantörüne 

dönüşür” (Mannheim, 1993:70). Ancak, bu aşama da son nokta değildir ve aşılmıştır. 

Üçüncü aşamada, “tarih”in perspektifinden bir öz-anlama formu devreye girer ki, bu 

da aşılmış,  gelinen en son noktada “sosyolojik öz-bilinçlilik” doğmuştur. Bu 

perspektif ise, giderek bütün perspektiflerin kazanımlarını kendi içinde toplayan ve 

bütün perspektiflerin üzerinde yükselen entellektüellerin öz-bilinçliliğini 

doğurmuştur (Mannheim, 1993:71).  

Mannheim’a göre, sosyolojik öz-bilinçlilik aşamasının sunduğu perspektif, 

ilkin, proleteryanın öz-bilinçliliğe yükselişiyle cisimleştirilmiştir:  

..."sosyolojik durumunun sağladığı avantaj noktasından, bir kimsenin tarihsel 
misyonunu anlama metodu olarak sosyolojik öz-yorumlamanın gelişimi...en önemli 
toplumsal sınıf olan proleteryanın ürünüdür... Doğal olarak, bu düşünce tarzının 
bazı malzemeleri burjuva tarafından hazırlanılmıştı, ancak, o, uygun ve kapalı bir 
sisteme yalnızca proleteryada ulaştı... Proleteryan sınıf bilinçliliği, sosyolojik öz-
analizin ve öz-yorumlamanın benimsediğinden daha ilk ve çağ/çığır-açıcıdır (epoch-
making)” (Mannheim, 1993:72). 

Bununla birlikte, “yalnızca proleteryanın sınıf bilinçliliğini kazanabileceğini 

düşünmek” bir hatadır. Perspektiflerin kümülatif evrimi açısından, “tüm toplumsal 

gruplar birbirlerinden öğrenme süreci içindedirler ve düşünce karakteristiklerini ve 

yollarını karşılıklı olarak takas ederler” (Mannheim, 1993:72). Sınıf temelli olmayan 

bir grup bilinçliliği de pek tabii mümkündür ki, kadınların ve gençliğin kendi grup 

öz-bilinçliliklerini inşa etmeleri bunun örneğidir (Mannheim, 1993:74). Bundan aynı 

zamanda, “zihnin, tamamıyla sınıf tarafından determine edilmeyebileceği; ancak, 

onun önemli bir toplumsal güç oluşturduğunun da inkar edilemeyeceği” sonucu çıkar 
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(Mannheim, 1993:76). Buna karşın, eğitim de sınıflar kadar -hatta daha da fazla- 

belli bir bilinçlilik ve bu bilinçlilik temelindeki tabakalaşma açısından önemlidir.  

Mannheim’a göre, “entelijansiya”, “öz-bilinçlilik kazanma sürecinde, 

sosyolojik durumunun perspektifinden varoluşunun manasını anlamaya çalışan en 

son gruptur” (Mannheim, 1993:74). Entelijansiyanın tek varoluş koşulu ve bu 

varoluşunu anlamlandırma nedeni vardır: “kendi özel durumunun perspektifinden 

kaynaklanan bir metodu uygulamak”tan aşkın olmak (Mannheim, 1993:74).  

 “Bilinçliliğe ulaşma” (coming-to-conscicousness) prosesinin günümüz 

döneminin en temel başarısı olduğunu belirten Mannheim, buradan hareketle, 

entellektüelin, eğitilmişliği esasında “üst-bilinçliliğin” en üst düzlemde bir 

cisimleşmesi olduğunu savlar (Mannheim, 1993:69). Eğitilmişlik, aynı zamanda 

kültürel ve ruhsal bir katılımdır; ki, bunun anlamı, entellektüeli ayıran/ayrıcalıklı 

kılan, “farklı/çeşitli zihin durumları içine katılma kapasitesi ve fırsatı”dır 

(Mannheim, 1993:76). Bu üst-bilinçlikledir ki, gerçekliğe ayrıcalıklı gözlem 

noktalarından bakabilen entellektüeller, “farklı perspektiflerde geçerli olan ögelerin 

sentezini yapma yetenekleriyle tarihsel açıdan nesnel bilgiyi sağlayabilecek olan tek 

kesim”dirler (Swingewood, 1998:331). Onlar, öteki perspektiflerin yanlılığı ile 

deforme edici potansiyellerinin karşısına,  evrensel nitelikli ve üst-bilinçli bir 

perspektifi çıkarırlar. Bu perspektif, “kendisini hiçbir perspektife bağlamayan”; 

“tekilleştirilmiş tüm toplumsal konumların üzerine çıkan” (Mannheim, 1972:139); 

“yöreselleştirilmiş hiçbir rutin pratikle sınırlı olmayan” ve “tüm rutin pratikleri dar, 

sınırlı ve yalnızca kendi geçmişleriyle kurulmuş olarak damgalayan” bir perspektiftir 

(Bauman, 1996:131). Mannheim için, ‘tüm perspektifleri ortadan kaldıran’ bu 

perspektif, entellektüellerin tanımlayıcı özelliğidir.  

Total bir perspektife ulaşabilecek olanların yalnızca entellektüeller olduğu 

fikrini benimseyen Mannheim, İdeoloji ve Ütopya’da onları tarif ederken, Alfred 

Weber’in “göreli olarak sınıfsız bir katman” terimini kullanır. O, oldukça 

farklılaşmış ve eğitim bağıyla birleşmiş olan bu “katman”ı, “toplumsal bağlılığı 

olmayan entelijansiya” (ruhani görevliler, mühendisler, yazarlar, akademisyenler) ile 

“toplumsal bağlılığı olan entelijansiya” şeklinde  ikiye ayırır (Mannheim, 1972:140-

143). Bu şekilde, “özerk bilme faaliyetini yürütebilecek entellektüeller”i, “işlevi 
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doğrudan çıkarlarla bağlı ve bu yüzden ideolojik nitelikte olan entellektüeller”den 

ayırmayı dener (Swingewood, 1998:328). 

Mannheim’a göre, modern entelijansiyanın gelişmesi, entellektüeli himaye 

altında olmaktan ve devlet kurumlarına tam bağımlılıktan fiilen kurtaran, meslekleri, 

eğitimi, iletişimi ve sanayi toplumunun kültürel kurumlarını kapsayan geniş bir 

demokratikleşme sürecidir. Bu sayededir ki, modern entelijansiya “birleşik bir dünya 

görüşünden yoksun açık bir katmandır”; bakışı ise “demokratik” ve “kuşkucudur”. 

Bunun arkasında, eğitimli adamın, -eğitilmiş ufkunun ilgilerine bağlı olarak- 

“değişik yönlerde determine edilmiş olması” yatmaktadır (Mannheim,1972:138). 

Bununla birlikte Mannheim, entellektüellerin farklı perspektifler arasındaki 

yüzergezer “bağlanmamışlık” konumlarını/statülerini tehdit eden, onların gerçek 

ruhsal eğitiminin tamamını sınırlayan günümüzdeki büyük krizin de farkındadır ki, 

aynı zamanda bu kriz bazı büyük güçlerin çabalarının da bir sonucudur (Mannheim, 

1993:78). Mannheim, günümüzde entellektüellerin bilinçliliğine ve konumuna ilişkin 

krizi doğuran tehditleri iki düzlemde değerlendirir: “içsel” ve “dışsal” (devlet ve 

piyasa) tehditler. İlk tehdit (içsel), “zihinlerinin yönetici ve profesör olarak bazı 

sertifikalarla kafi derecede itibara kavuşturulduğunu düşünen entellektüeller”den 

gelmektedir. Ki bunlar, “yalnızca diplomalarının kabul görmesine bağlı olarak 

entellektüeller” kapsamına girmektedirler ve “fosilleşmiş bir zihin/akıl eksikliği”ni 

cisimleştirirler (Mannheim, 1993:78). İmtiyazla kazanılmış bu entellektüel türünün, 

sosyolojik olarak doğal yeri devlettir. Diğer taraftan, entellektüel etkinlik, “bilimin 

genel yönelimi (oryantasyonu) olmaksızın yükselen uzmanlaşma” ile ciddi olarak 

tehlikeye atılmaktadır (Mannheim,1993:78). Bu noktada Mannheim, 

entellektüellerin pozisyonunun ekonomik olarak sınırlandırılmasını önemserken 

uzmanlaşmanın yarattığı tehlikeler karşısında bu durumu ikincil önemde görür. 

Onun işaret ettiği üçüncü tehlike ise, politizasyona uğrayan entellektüelleri içine alan 

–Julien Benda’nın “entellektüellerin ihaneti” olarak nitelendirdiği- durumdur.  

Tahakküm ve taahhüt altına girmemiş (bağımsız) entellektüeli önemseyen 

Mannheim, -tıpkı Benda gibi- “entellektüelin ve her şeyin politizasyonu” karşısında 

duyarlı bir tutum sergiler. Ona göre, politizasyon nedeniyle, geleneksel “ayrıcalıklı”, 

“öz-yönelimli” ve “kendine-yeterli” entelijansiya kültü gözden kaybolma 
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sürecindedir. Buna karşın, kökten bir biçimde entellektüel, entellektüel kimliğinin 

belirli ödevleri emrettiğini de kabul etmelidir. Politizasyon tehlikesi, “kilisenin, 

devletin veya sınıf örgütünün sınırlamaları altında serbest düşüncenin 

kapsüllenmesi”dir. Bunların hepsi sadece dizginlenmiş ya da fonksiyoner bir 

düşünme biçimini arzu ederler (Mannheim,1993:79). 

Mannheim, toplumdaki değişik sınıflarla/gruplarla bağlanmamış entellektüelin 

ilişkisini ikili bir işlevsellikle ilgili görür. Bunlardan ilki, “çeşitli çatışmalı 

sınıflardan biri ya da diğeriyle iradi bir yakın ilişki içine girmek”; ikincisi ise, 

“kendisinin toplumsal olarak nerede demirlediğini araştırmak ve bütünün 

çıkarlarının önceden kararlaştırılmış entellektüel savunusu misyonu için soruşturma 

yapmak”tır (Mannheim, 1972:140). Birinci durumda entellektüel, toplumsal grup ya 

da sınıfların maddi çıkarlarına teorik bir ifade kazandırır ve bu eylemiyle, -onlara ait 

olmadan- bu tür sınıf ve grupların müttefiki haline gelir. Bu anlamda, çıkarların 

çatışmasını bir fikirler çatışmasına dönüştüren öncelikle entellektüellerdir 

(Mannheim, 1972:142). Bununla birlikte Mannheim, entellektüellerin politik 

fonksiyonunun, onları taleplerini kabul etmeye zorladıklarından dolayı, çatışan 

politik partiler dizisini delip geçmek veya içine işlemek olduğunu dile getirir 

(Mannheim, 1972:142). Nihayetinde entellektüeller, bir politik partiye 

bağlandıklarında bile hala bütünsel(total) bir yönelime sahip olmaya muktedirdirler. 

Yalnızca gerçek bir biçimde seçenek sahibi olan entellektüel, toplumsal ve politik 

yapının bütününü görmek yeteneğini taşımaya hep devam eder (Mannheim, 

1972:143). 

2.8.2. Raymond ARON 

-Kanaatleri ve Menfaatleri Teorize Eden Kimseler Olarak Entellektüeller- 

Aron’un bakış açısından entellektüelin tanımlanması/kavramsallaştırılması, 

göreli ve oynak bir çerçeveye oturtulur. Ona göre, bütün çözümlemelerin sonucu, 

“çeşitli tariflerin mümkün olduğunu” gösterir ki bu da, “tek bir tarife bağlanmanın 

doğru olmadığını” teslim etmemizi gerektirir (Aron, 1979:260). Aron, her şeyden 

önce entellektüel işlevin evrensel olduğunu, ancak onun her toplumda aldığı biçim ve 

niteliklerin farklılaştığını öne sürer. Her toplumda, kültür aktarıcıları (katipler; 

literati), müşavirler (danışmanlar; teknokratlar) ve bilginler/uzmanlardan oluşan ve 
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entellektüel etkinliği ifade eden üç zümre mevcuttur ki, bunlardan hiçbiri de 

moderniteye özgü değildir. Ancak modern endüstriyel uygarlığın öyle nitelikleri 

vardır ki, bu nitelikler entellektüellerin nicelik olarak kitleselliklerini ve yaşam 

koşullarını etkilemektedir (Aron, 1979:255).  

Aron, kültür aktarıcılarının (katipler; literati), müşavirlerin (danışmanlar; 

teknokratlar) ve bilginlerin (uzmanların) her birinin niteliklerinin ve öneminin, genel 

toplumsal değişimi yansıtan değişimlere paralel ve onlarla dolayımlanan bir biçimde 

ayrım gösterdiğini; sanayi toplumlarında ise, manuel olmayan bu üç türün, uyumlu 

olmasa da, aynı zamanda ve eşit bir önem ve ağırlıkta gelişme gösterdiğini belirtir. Ki, 

günümüzde bürokrasiler okuryazar, teknokrat ve uzmanlara iş sahaları açmakta; 

işçilerin yetiştirilmesini, sanayinin organize edilmesini, daha çok sayıda uzmanı ve 

daha fazla uzmanlaşmayı gerektirmektedir (Aron, 1979:256). Bununla birlikte, 

tarihsel olarak, entellektüeller bağımsız ve iktidarlı/güçlü konumlarda da 

olamamışlardır. Aron’un ifadeleriyle,  

“uzmanlar veya okur-yazarlar, her zaman bağımsızlığını koruyan bir çeşit 
Cumhuriyetler kuramamışlardır. Yüzyıllar boyunca, fikir adamları ve sanatkarlar, 
manen, Kilisenin ve Sitenin inançlarını ayakta tutmak veya yorumlamakla vazifeli 
rahiplerden ayrı değildirler. İçtimai bakımdan, kendilerine yaşama vasıtalarını 
sağlayanlara, Kiliseye, kuvvetlilere veya zenginlere, devlete bağlıydılar (Aron, 
1979:256). 

Bu çerçeve içerisinde entellektüelin nasıl tanımlanabileceği sorunsalı açısından 

Aron, en genişletilmiş kavramlaştırma kriteri, “kol işçisi olmayan emekçiler” tabirini 

kritik etmeye yönelir. Sonuçta o, bu tabirin tarihsel, toplumsal ve kültürel 

bağlamlarının görelilik ve farklılaşmasını göz önünde bulundurarak, buradan bilimsel 

olarak sonuçlandırıcı bir tanımlamaya ulaşılamayacağını belirtir. Aron’un 

sorunsallaştırıp kritik ettiği ikinci tanımlama kriteri ise, daha dar kapsamlı bir 

çerçeveye oturur: “uzmanlar” ve “kültür aktarıcıları”. Ancak bu iki kategori arasında 

da kesin bir sınır yoktur; “bir kategoriden ötekine derece derece geçilir” (Aron, 

1979:258). Aron’a göre, değişik zaman ve toplumsal durumlarda farklı duruş ve 

tercihler temelinde çeşitli unsurların entellektüel kavramının tanımlanmasında 

kullanılması, entellektüele ilişkin çeşitli anlam ve çağrışımlar getirilmesine yol 

açmıştır. Ki, bu durumda entellektüel kavramını aydınlatmak için en iyi yöntem, “sade 

örneklerden hareket ederek müpheme gitmek” (Aron, 1979:259) şeklinde olmalıdır. 
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Buradan hareketle o, entellektüeli tanımlamak amacına yönelik olarak bir “iç daire” 

kriterine yönelir. Böyle bir “iç daire” çerçevelemesi baz alındığında: 

“Hepsi de zihinleri ile yaşayan, romancılar, ressamlar, heykeltraşlar, 
filozoflar. Faaliyetin değeri ölçü alınırsa, Balzac’tan Eugene Sue’ye, Proust’tan 
macera romanları yazanlara, günlük gazete sütunlarını dolduranlara kadar yavaş 
yavaş inilir. Eserlerinde eski kalıpları aynen kullanan, yeni bir fikir, yeni bir şekil 
getirmeyen sanatkarlar, kürsülerdeki profesörler, labaratuvarlardaki araştırıcılar... 
bilgi ve kültür camiasında yer alırlar... Bu açıdan bakınca kategorinin merkezinde, 
yaratıcılar; sınır bölgesinde, halka anlayacağı şekilde bilgi ulaştırmayı bırakıp 
tahrife başlayan, başarı veya paradan başka bir şey düşünmeyen, okuyucunun diye 
farzettikleri zevkin esiri olan, faydalı olmaya çalıştıkları değerlere kayıtsız 
vülgarizatörler görülür” (Aron, 1979:259).  

Ancak Aron’a göre, bu tanımlama ve çözümleme biçimi de iki noktayı ihmal 

ettiği için kusurlu ya da mahzurludur: 1. Toplumsal durum ve gelir kaynakları, 2. 

mesleki etkinliğin kuramsal ve pratik niteliği (Aron, 1979:259). Bu noktada, “fikir 

(düşünce) adamı” ile “bilim adamı” (profesyonel; uzman) arasında da bir ayrım 

getiren Aron’, “entellektüel”i, yazarlık ve sanatçılık dolayımıyla “fikir/düşünce 

adamı”, bilimsellik ve teknik alandaki dolayımıyla ise “bilim adamı” olarak 

nitelendirir. Ancak esas olarak entellektüel, “insana ve akla inanır” olmakla kaim 

kişidir. Bu ise, günümüzde akılcı olmak iddiasındaki modern üniversitelerin 

projelendirdiği ve yaydığı bir kültür bağlamına ilişkindir (Aron, 1979:264).  

Bu çerçevede entellektüeller, kendi tarihsel ve kültürel realitelerini hesaba 

katmakta ya da onları bilinç süzgecinden geçirmekte yetersiz ve 

duyarsız/düşünümselliksiz, “kendi memleketleri ve onun kurumları hakkında hüküm 

verirken bugünün gerçeklerini başka gerçeklerle değil, fikirlerle mukayese eden” 

(Aron, 1979:264) kişiler olarak da cisimleşirler. Sonuçta, tarihsel ve toplumsal 

dolayımı içerisinde, göreli ve oynak bir tanımlama çerçevesi çizen Aron, modern 

endüstriyel toplumlara odaklandığında, bu odaklanışına uygun yeni bir tanımlama ve 

kavramlaştırma ile karşımıza çıkar: entellektüel, “her kampta, kanaatleri veya 

menfaatleri bir nazariye haline getiren kimsedir; tarif olarak aydın yaşamakla 

yetinmez, yaşadığını düşünmek ister” (Aron, 1979:262). Böylesi bir 

angajelik/bağlanmışlık temelinde entellektüeli nitelendirmede karar kılan Aron’a göre,  

“bütün doktrinlerin, bütün partilerin –gelenekçilik, liberalizm, demokrasi, 
milliyetçilik, faşizm, komünizm– her zaman şairleri veya müttefikleri olmuştur. Hala 
da vardır...  
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...belirli ideolojik mücadeleler ve iktidar ilişkileri çerçevesinde ve onların 
angajmanlarına bağlı olarak, onlardan dilendiği gibi istifade edilebilir. Realite bunu 
göstermektedir... 

..Aydın, ne sıradan insanın sözlerine kendini bırakacak kadar saftır, ne de 
rejimi haklı göstermek için uysal olmayı kabul eder. O kadar titizdir imtiyazları için. 
Bu yüzden onda inançla şüphe içiçedir. Sözleri ile katılır ama içinden itiyatlı 
davranır. Akla uygun olmayan bir dogmatizmi kabul edemez. Ama anlaşılmaz bir 
ortodoksluğun hakimiyetinden de kurtaramaz kendini” (Aron, 1979:262, 264, 365). 

Batı’daki biçimiyle “entelijansiya”nın konumunun, kiliseye ve yönetici 

sınıflara göreli olarak, yani bunlarla olan ilişkilerinin niteliği bakımından ele 

alınması (Aron, 1979:269) ve bu çerçevede tarihsel ve toplumsal bağlamına 

oturtulması gereğini vurgulayan Aron, yaşanılan modern tarihsel dönem içerisinde 

entellektüelleri, gerek otoriteleri açısından ve gerekse saygınlıkları açısından, 

kilise’nin baskısından korunmuş ve birçok yönden göreli bir otonomi kazanmış 

kimseler olarak değerlendirir. Aron’a göre, okuyucu kitlenin niceliksel genişlemesi 

ve buna bağlı olarak hamilerin/mesenlerin ortadan kalkmasıyla birlikte, yazarlar ve 

sanatçılar güvenlik ve ekonomik bağımsızlık elde etmekte, buna bağlı olarak da 

özgürleşmektedirler ki, böylesi bir durumda “yaratıcı faaliyetlerinin yanı sıra bir 

meslekte çalışarak hayatlarını kazanma imkanları” daha da artmaktadır. Kapitalist 

piyasa ilişkilerinin gereği olarak, özel girişim ve devlet, entellektüelden bir uzman ya 

da profesyonel olarak ödediği ücretin karşılığı olan verimlilik ve performansı 

istemekte; ancak ona belli bir özerklik imkanı da tanımaktadır: “sinema şirketleri ve 

üniversiteler, stüdyoların veya ders salonlarının dışında kendi doğrularının 

savunulmasını pek mecbur kılmamaktadır” (Aron, 1979:257). 

Entellektüelin düşünme tarzı ile sınıfsal konumunu dolayımlayan Aron, 

“düşünme tarzı”nın “bir sınıfa ait olmaya bağlı” olduğunu ileri sürer (Aron, 

1979:341). Bununla birlikte, devlet ideolojisinin talepleri ve modern 

kapitalist/endüstriyel toplumun piyasa gerekleri de entellektüeli koşullandırır, sınırlar 

ve kendine tabi kılar. Ancak, zihni bir mal satmak zorunluluğu da devlet ideolojisine 

uymak da entellektüel için sıkıcıdır (Aron, 1979:376) ki, bu durumda “kültür adamı, 

kendini şehvet ile inziva arasında bir seçim yapmak zorunda hisseder” (Aron, 

1979:376). Ayrıca toplum da pragmatik bir tutumla faydalı bilgiler edinmeyi kültürlü 

olmaya tercih ettiğinden dolayı, “dünün ilim irfan sahibi olan kimseleri, bugün 

‘uzman olup çıkmak’ durumuyla karşı karşıyadırlar” (Aron, 1979:374). Bu durum, 

entellektüelin özgürlüğünü, yani entellektüel düşünümsellik, eylemlilik ve eleştirellik 

 206



bakımından otonomisini ve yaratıcılığını sınırlayarak onu bağımlı bir konuma 

itmektedir. 

Bununla birlikte, entelijansiyayı hiçbir biçimde kendi iktidar ve saygınlık 

konumuna ilişkin çıkardan bağımsız (disinterested) görmeyen Aron, 

“entelijansiyanın gözünün yükseklerde olduğunu” ve aynı zamanda da onun 

“elindeki araçların etkililiğini ve genişliğini” vurgular (Aron, 1979:274). Bu 

çerçevede entellektüellerin politik güç/iktidar arayışı ve toplumu tasarımlama 

yönelimi içerisinde olduklarını vurgulayan Aron’a göre, onlar için nihai amaç devlete 

düzen vermektir. Ki, böylelikle entellektüeller, kendilerine ekonomik, ulusal (milli 

bağımsızlık), siyasal (vatandaşların siyasal hakları) ve yaşam kültürü (yaşam 

düzeylerinin yükselişi) konularında bir öğreticilik vasfı atfederler (Aron, 1979:378). 

Aron, tarihsel ve toplumsal rolleri bakımından entellektüelleri, “bir değerler 

düzeni getirmek”, “korkulacak veya beklenecek bir altüst oluşu tamamlayacak 

reformlar telkin etmek” ve “sosyal bir dünya yorumu demek olan sistemler, ideolojiler 

icad etmek”le karakterize eder (Aron, 1979:347). Yine bu bağlamda onlar, gerçeği 

mahkum eden bir eleştirel rol üstlenirler ki, işte tam da burada “sadece gerçeği 

mahkum ettiğimiz an güçlük başlar” (Aron, 1979:264). Çünkü, bunun ardında duran 

ya da hemen arkasından gelecek olan teknik, etik veya ideolojik bir duruş ve tutum 

gündeme gelecektir. 

Aron, entellektüellerin bu eleştirel rollerini daha sistematik bir düzlemde 

sınıflandırarak, bu düzlemde üçlü bir temel ayrım geliştirir: “Teknik eleştiri”, “etik 

eleştiri” ve “ideolojik ya da tarihsel eleştiri”. “Teknik eleştiri” ile, entellektüeller 

kendilerini hükmedenlerin yerine koyarak; haksızlıkları gideren ya da azaltan 

önlemleri ortaya koyar. Ancak, “teknik eleştiri” ideal bir toplumsal örgütlenmeye ya 

da ütopik bir geleceğe atıfta bulunmaz. Sağduyu veya iyi niyetle, sistem içi sonuca 

götürmeye yöneliktir. “Ahlaki eleştiri”, olanın karşısına olması gerekeni, yani ideal 

olanı çıkarır. Burada, “olması gereken” müphem bir kavram olmasına karşın, 

zorunludur. Bu sayededir ki, örneğin, sömürgeciliğin zulümleri, kapitalist 

yabancılaşma, efendiler ile köleler arasındaki zıtlık, sefaletin yanı başında alabildiğine 

bir lüksün yer alması reddedilir. “İdeolojik veya tarihsel eleştiri” ise, gelecek bir 

toplum adına şimdiki toplumu eleştirirken, vicdanları rahatsız eden haksızlıklara 
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şimdiki toplumsal düzenin neden olduğunu ileri sürer. Buna göre, örneğin, kapitalizm 

ve özel mülkiyet, sömürüyü de, emperyalizmi de, savaşı da beraberinde getirmiştir. 

Bu eleştiri, insanın görevini sonul olarak tamamlayacağı temelden farklı ideal bir 

düzenin ana hatlarını çizer (Aron, 1979:264-265). Aron’a göre, aslında çoğunlukla her 

türlü eleştirinin ilk kaynağını “ahlaki eleştiri” oluşturur. Ahlaki eleştirinin bütün 

eleştirel tutumlar açısından en genel temeli oluşturduğunu belirten Aron, bunun en 

azından entellektüeller açısından geçerli olduğunun altını çizer. Ki, böylesi bir tutum 

entellektüellere, “hem ‘haksızlıkları düzelten’ biri olmak ve her şeye hayır diyen bir 

zihniyete sahip olmak şan ve şerefini sağlar”, hem de onları “söz mesleğinde şöhrete 

ulaştırır” (Aron, 1979:266). 

Bu noktada, hakikati tekelinde bulundurduğunu ve evrensel aklı temsil ettiğini 

düşünen entellektüel, bu dayanaklardan yola çıkarak kendisi için bir iktidar/güç 

pozisyonu atfederek, “devleti aklın kurallarına göre düzenlemeye” kalkışır ve buna 

merkezi bir önem atfeder. Bu da entellektüelin “bağlanma” sorununu gündeme 

getirecektir ki, ona göre bu noktada entellektüel bağlanmayı reddetmeyen bir kişi 

olarak cisimleşir. Ancak, söz konusu durumda, entellektüel açısından temel bir etik 

sakınca ortaya çıkar: “Harekete katıldığı gün, onun sertliğini kabul eder” (Aron, 

1979:380). Böylesi bir genel çerçeve çizen Aron, sosyolojik bir çözümlüme 

çerçevesini temele alarak, aslında bizatihi entellektüellerin tutum ve rolünün, onların 

her birinin toplumsal kökeni ve toplumsal-ekonomik-kültürel konumu ile izah 

edilebileceğini savlar (Aron, 1979:268). Yine entellektüelin farklı toplumsal 

bağlamlara ilişkin farklı hakim toplumsal işlevleri üzerinde de durur (Aron, 

1979:312). 

Toplumsal, kültürel/moral, tarihsel ve ideolojik konumlanışları teğet geçen 

eleştirel rolleri temelinde entellektüelleri ele alan Aron’a göre, “teknisyenler”in doğal 

konumu muhafazakarlıktır ve buna bağlı olarak oynayacakları rol de statükocu ve 

reformisttir (Aron, 1979:265). Aron, bu noktada “moralist” tutum içerisinde bulunan 

entellektüelleri ise “her şeyden fiili bir el ayak çekiş ile sözde kalan bir taviz 

vermezlik” arasında paradoksal bir gidip gelme pozisyonunda bulur ki, bu bakımdan 

onlar iki seçenekle karşı karşıyadırlar: “her şeye hayır demek” ya da “sonunda her 

şeyi kabul etmek” (Aron, 1979:265). “İdeolojik” noktadan/duruştan hareketle 

serimlenen bir eleştirellik de, ikili bir rol tablosu oluşturur: Statükoya karşı olma ve 
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statükonun yanında yer alma. Ancak nihai olarak bakıldığında, anti-Marksizmi kendi 

polemik eksenine alan Aron’un bu yorumun kendisi de ideolojik bir karşı duruşla 

(anti-Marksizm) ilişkilidir. 

 

2.8.3. J. L. GOFF 

-Yeni Kentlerin ve Kamusallığın Doğuşu ve Ortaçağ Tarihselliğinde 

Entellektüeller- 

Her ne kadar yaygın bir kanaat olarak entellektüellerin, ancak modernitenin 

özgül tarihselliğine ait bir kategori olduğu kabul edilse de, Goff, somut toplumsal bir 

kategori olarak gerçek anlamda entellektüellerin ilk defa Orta Çağ’da 

cisimleştiklerini iddia eder. Bu dönemde, çok sayıda entellektüelin özgürce 

düşündüğü ve araştırdığı, kendileriyle ve toplumla iletişimsel ve etkileşimsel bir bağ 

kurabildikleri bir entellektüeller topluluğu mevcuttur ki, “modern insan” imgesi de 

ilk defa bu entellektüellerin şahsında cisimleşmiştir. Goff, radikal bir meydan 

okuyuşla yalnız burada da kalmayarak, entellektüellerin bu modern insan 

imgelerinin, daha sonradan ulusallığın ve ulus-devletin ortaya çıkışına bağlı 

gelişmeler sonucundaki içe kapanmalarla ve Aydınlanmanın hümanizmiyle öz-

niteliğini yitirdiğini de iddia eder. Ona göre, ortaya çıkan bu özgül ve özgün 

kategori, hümanizma ve Aydınlanmayla daha da kurumsallaşmamış, 

merkezileşmemiş ve özgürleşmemiş, aksine belli bir zaman süresince 

marjinalleştirilmiş, ertelenmiş ve bastırılmıştır (Goff, 1994:15-16).  

Goff’un kavramlaştırma bağlamında entellektüel,  

“bilgin, hoca ve meslek gereği bir düşünür... O, aynı zamanda zihniyetlerden 
yansıyan, sertleşebilen, alışkanlık, mania haline gelebilen bazı karakter kıvrımları 
aracılığıyla ortaya çıkabilen psikolojik çizgileriyle de tanımlanabilir. Bu anlamda, 
bir ‘akıl yürütücü’ olarak entellektüel, kılı kırk yarmaya yuvarlanma tehlikesiyle, bir 
‘bilim adamı’ olarak ise ‘yavanlıkla’ karşı karşıyadır. Bir ‘eleştirmen’ olarak da, 
ilke olarak tahrip etmek, sistemi gereği gibi yermek özelliğini taşır” (Goff, 1994:17). 

Goff, 12. yüzyıldan itibaren ortaya çıkan bu tipi, aynı zamanda bir 

“entellektüel işçi/ emekçi” olarak nitelendirir. Onun deyişiyle,  

“12. yüzyılın kent entellektüeli kendini tam olarak diğer kentlilerin bir benzeri, bir 
zanaatkar, bir lonca mensubu gibi hissetmektedir. İşlevi düşünce sanatları’nın 
incelenmesi ve örgütlenmesidir” (Goff, 1994:84).  
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Lonca mensubu olan entellektüel, yüklendiği mesleğin bilincindedir. O,  

“bilim ile öğretim arasındaki gerekli bağlantıyı bilmektedir. Artık bilimin biriktirilip 
saklanmasına inanmamaktadır; aksine dolaşıma sokulmasının gerekliliğine ikna 
olmuştur. Okullar fikirlerin, tıpkı mallar gibi ihraç edildikleri atölyelerdir. Hoca 
kentsel şantiyede, zanaatkar ve tüccarla aynı üretici atılım içinde omuz omzadır” 
(Goff, 1994:85).  

İşte bu kentsel entellektüellerin ortamında artık düşünceler “kamusallık” kazanmış ve 

dolaşıma girmiş; bilgi ve fikir yaşam içerisinde sekülerize olarak, insan hayatının 

farklı alanlarıyla dolayımlanmaya ve onları dönüştürmeye yönelmiştir. 

Goff, “entellektüel”in karşısına ise, kendisinin dönüştürülmüş ve çarpıtılmış 

bir türevi ve tarihsel ardılı olan “hümanist”i koyar. Ona göre, “hümanist”, 

derinlemesine bir şekilde entellektüellik-karşıtı bir niteliğe sahiptir. Hümanist 

“bilimsel” olmaktan çok “edebi”, “akılcı” olmaktan çok “imancı”dır (Goff, 

1994:200). Bu da onun, entellektüelin düşünümselliğinin aksine zihinsel olarak sakat 

olmasının bir görünümüdür. Hümanist, iktidar karşısında da bağımlı konumdadır ve 

konformist tutum içerisindedir; ki, hümanistin bu konformizmi ve bağımlılığı, onu 

bir entellektüel olmaktan alıkoyan asıl nedenlerden biridir. Çünkü kentin kamusal 

alanından uzaklaşan hümanist, politizasyona uğrayarak düşüncesini hadım etmiş ve 

kendi bilgeliğini iktidara sunmuştur. Eleştiriden ve çıkar gözetmeyişten 

(disinterested) uzaklaşarak, çıkar gözetir ve gücü olumlar hale gelmiştir (Goff, 

1994:205-6).  Diğer taraftan, hümanist, entellektüelin başta gelen ödevlerinden biri 

olan kitleyle temas kurmayı, bilim ve öğretim arasındaki bağı terk etmiştir (Goff, 

1994:212).  

Entellektüelin Tarihsel Serüveni 

Goff, köklü dönüşümler ve bunlara bağlı olarak entellektüellerin doğuşu 

bakımlarından 12. yüzyılı bir milat sayarak, bu yüzyılın resmedilmesi ve 

yorumlanması üzerinde özel bir itina ile odaklanır. Entellektüellerin doğuşu, 

öncelikle 12. yüzyılda ‘kentlerin yeniden doğuşu’ ile örtüşür. Diğer bir deyişle, 

Batı’da ortaçağ entellektüeli bu yeni kentlerle birlikte doğmuş; kentlerin ticari ve 

endüstriyel (zanaatsal) işlere bağlı atılımlarıyla birlikte, “işbölümünün kendini 

dayattığı” bu kentlere yerleşen “meslek adamları”ndan biri olarak ortaya çıkmıştır 
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(Goff, 1994:21-22). O, 12. yüzyıl entellektüelini83, “malzemesini eskilerin 

oluşturduğu ve başlıca tekniği de eskilerin taklidi olan bir profesyonel” olarak görür 

(Goff, 1994:29). Kültürün ve tarihin ilerlediği duygusu, bu dönemde hakim olan bir 

imgedir (Goff, 1994:31). 12. yüzyıl entellektüelleri,  

“her şeyin dolaşıma girdiği ve mübadele edildiği, kendini inşa etmekte olan bu 
kentsel dekor içinde, tarih makinesini harekete geçirmekte ve öncelikle zaman içinde 
görevlerini tanımlamaktadırlar...  

...Kentler fikirleri mallar gibi yüklemiş olan insanların dolaşımlarının kavşak 
noktaları, mübadele yerleri, entellektüel alış verişin pazarları ve buluşma 
yerleridir” (Goff, 1994:31, 32).  

Böyle bir ortamda çevirmenler, Arapça’dan Yunanca çevirileri yapmakla merkezi bir 

rol oynamışlar ve Batı’daki bu entellektüel uyanışa ve Rönesans’a öncülük etmişlerdir 

(Goff, 1994:38). 

Goff’a göre, Parisli bir entellektüeller grubu/topluluğu olan “Goliardlar”ın 

öncü ve örnek bir entellektüel niteliği ve biçimlendiriciliği söz konusudur. Bunlar 

“bir cins kent entelijansiyası”ydılar ve  “feodalizme karşı ilan edilmiş tüm muhalefet 

biçimlerini açık bir devrimci ortam olarak görülüyorlardı” (Goff, 1994:42). Onlar, 

“yerleşik toplum düzenine yönelik eleştirilerin keyifle geliştiği bir ortam” 

oluşturmuşlardır. Onlar,  

“kentli, köylü, hatta soylu kökenli olan bu kişiler öncelikle gezgin olup nüfus 
patlamasının, ticaretin canlanmasının, kentlerin inşa edilmelerinin feodal yapıları 
havaya uçurduğu; köklerinden kopanları, cüretkarları, mutsuzları yollara atıp, 
bunları bu yolların kavşak noktaları olan kentlere yığdığı bir dönemin tipik 
temsilcileridir... Gelenekselci zihinler için, yerleşik yapılardan kaçan bu kişiler ilk 
rezaleti meydana getirmektedirler...Goliardlar ..kaçaklardır. Hiçbir maddi olanağı 
olmayan bu kaçaklar, kent okullarında sadakalar sayesinde yaşayan, talihli sınıf 
arkadaşlarının uşağı olan, dilencilik yaparak geçinen fakir öğrenciler grubunu 
oluşturmaktadır” (Goff, 1994:43). 

Hiçbir sabit mekanları, gelirleri ve mülkleri olmayan bu yoksul öğrenciler, hoşlarına 

giden hocayı izleyerek ya da ün kazanan hocanın yanına giderek entellektüel 

maceraya atılmakta, verilen eğitimin peşinde kentten kente dolaşmaktadırlar. Bunlar 

okullu serseri birlikleridirler, ancak bir sınıf oluşturmamaktadırlar ve farklı 

kökenlerden olup farklı tutkulara sahiptirler (Goff, 1994:43-44). Goliardlar 

                                          

83 Goff’a göre, Abelard ilk büyük entellektüel çehredir ve modernliğin 12. yüzyıldaki sınırları içinde ilk hoca’dır 
(Goff,1994:55). O, bir mantıkçı, bir ahlakçı, bir hümanist, akıl ile imanın birliğini talep eden kişi ve evlilik kurumunu 
sorgulayan biridir. 
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kaçınılmaz olarak toplumun eleştirmenleridir; gelişmeyi inkar etmekte, tarihin bir 

anlamı olduğunu da reddetmektedirler. Ortaçağ düzeninin tüm temsilcilerine 

saldırmakta, bu eleştirileri ruhbana, soyluya ve hatta köylüye yönelebilmektedir. 

Onlar, kilisedeki ve toplumdaki, toplumsal, siyasal ve ideolojik olarak en sıkı 

bağlarla bağlı olan kişileri (papa, piskopos, keşiş) en büyük hedefleri olarak 

görmektedirler (Goff, 1994:49). Goliardlar aslında “devrimci” olmaktan çok 

“anarşist” oldukları için “hiyerarşik bir toplumsal düzen”e saldırmaktadırlar (Goff, 

1994:50). Ancak, Goliardlar daha sonra marjinalleştirilmişler ve entellektüel 

hareketin kıyısına itilmişlerdir. 13. yüzyılda ise tarih sahnesinden silinmişlerdir 

(Goff, 1994:54).  

13. yüzyıl ise lonca üniversitelerinin yüzyılıdır. Bu dönem, kazanılmış siyasal 

özgürlüklerin, ekonomik alanda kazanılmış konumlarla loncalar halinde 

maddileştirildiği “kentsel atılımın kurumsal aşaması”dır. Ancak, “özgürlüğün 

anlamı” burada ikirciklidir: “Bağımsızlık mı ayrıcalık mı?” (Goff, 1994:91). 

Üniversiteliler ruhbana mensupturlar ve bulundukları yerin piskoposu onları 

uyrukları saymaktadır. Öğretim kilisenin işlevidir. Kilise tekelinin artık mutlak 

olmaktan çıktığı, manastırların güçlü bir okullaşma konumuna ulaştıkları yerlerde 

ise, üniversite loncalarının diğer rakipleri bu manastırlardır (Goff, 1994:92-93).  

Entellektüellerin, baskıya uğradıkları ya da ayartılmaya çalışıldıkları bir diğer 

odak/güç ise krallık iktidarlarının talepleridir. Entellektüeller, laik iktidarlara -

öncelikle krallık iktidarına- karşı konumlarının belirlenmesi açısından ciddi bir 

varolma sınavıyla karşı karşıyadırlar. Ancak Paris’te öğrencilerle krallık kolluk 

güçlerini karşı karşıya getiren kanlı 1229 olaylarından sonra, krallık karşısında 

üniversitelerin özerkliği bir daha kaybedilmemek üzere kazanılmıştır 

(Goff,1994:94). Üniversitelerin siyasal iktidara karşı özerklik kazanımında en büyük 

desteklerden biri de Papalık makamı olmuştur. Ancak Papalık makamı da 

entellektüelleri kendine tabi kılmanın, hegemonyası altına almanın ve kendi 

açısından işlevselleştirmenin peşindedir (Goff, 1994:96).  

Bununla birlikte, üniversite loncasının kendi iç çelişkileri de söz konusudur. 

Her şeyden önce üniversite, laikliğe yönelik bir hareketten doğmasına rağmen kilise 

içinde yer alan bir loncadır. Üyelerinin hepsinin kilise hiyerarşisi içinde yer 
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almamasına, hatta safları arasında düpedüz laik kişilerin sayılarının giderek artmış 

olmasına rağmen, üniversite mensupları ruhbandan sayılmakta, kilise yargısına, hatta 

bundan da ötesi, Roma’nın yargı yetkisine tabi olmaktadırlar. Ancak, paradoksal bir 

biçimde de olsa bu dönem üniversiteleri uluslararası  bir karakteristiğe de sahiptir. 

Bu niteliğinden ötürü, zaten, içinde doğduğu kentin çerçevesinin dışına taşmaktadır. 

Hatta, kentlilerle ekonomik olduğu kadar, hukuki ve siyasal düzlemlerde de 

zıtlaşmak zorunda kalmaktadır. Böylece bütün toplumsal sınıf ve gruplarla 

yarışmaya mahkum edilmiştir (Goff, 1994:99). 

13. yüzyıl entellektüelleri, donanımlarıyla çelişen bir biçimde zor tercihlerle 

karşı karşıyadırlar ve bir çok kararsızlığı göğüslemek zorunda bırakılmışlardır. Bu 

çelişkiler, bir dizi üniversite bunalımı esnasında açığa çıkmıştır. Entellektüel, kendi 

geçiminin cemaat tarafından sağlandığı bir keşiş olmaktan çıktığı andan itibaren, 

hayatını kazanması gereken birisidir artık (Goff, 1994:124). Bu noktada iki çözüm 

vardır: “ücret” ya da “kar”. O, bir ‘ücret’ karşılığında yaşamını devam ettiriyorsa, 

kendini, bilinçli olarak emekçi ve üretici olarak görmek durumundadır; ‘kar’a göre 

yaşamını devam ettiriyorsa, o, bu faaliyetini bir rantiye olarak gerçekleştirmektedir 

(Goff, 1994:124-5). Bu durum entellektüeli iki seçenekle karşı karşıya bırakmıştır:  

“‘emekçi’ ya da ‘ayrıcalıklı’ olmak. Bu noktadan sonra o, ‘ücretli’ olduğunda bile 
artık, ya ödemeyi öğrenciler yaptığı için bir ‘tacir’dir ya da ücreti bir iktidar ya da 
hükümdar tarafından ödendiği için bir ‘memur’ veya geçimini bir koruyucunun 
(mesen) cömertliğine borçlu olan bir ‘hizmetçi’dir (Goff, 1994:124-125).  

Bu paradoksal durum, bugün için de (belki tam da günümüz için) entellektüelin 

bağımsızlığı ve özgür düşünümselliği açısından hala merkezidir. 

Bu özgül tarihsel koşullar içerisinde Papalık, maaşa mahkum entellektüelleri, 

kendine çıkarsal olarak bağlamakta ve onların laikliğe dönük hareketini durdurmakta 

-en azından önemli ölçüde frenlemekte- idi (Goff,1994:126). Goff için bu durum, 

entellektüellerin iktidar içinde konumlanmaya yöneldikleri, birer “bürokrat” veya 

“teknokrat” olmaya başladıkları, özgür ve bağımsız düşüncenin yok olmasını ve yine 

entellektüel etkinliğin kamusal işlevini yitirip misyonerleşmesini doğuran bir 

moment/sonlanma noktası anlamına gelmektedir. Günümüzde de papalık ya da 

krallık yerine, daha da rafine ve totaliteryen ideolojik (bağlanma ve durumun tikel 

teorizasyonu), siyasal (iktidarın entellektüelin meşrulaştırımına ve manipülasyonuna 

gereksinimi) ve ekonomik (teknik uzmanlık bilgileri ve tüketicinin piyasaya 
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uyumu/asimilasyonu) hegemonya biçimleri, entellektüel varoluşa karşı –ve yine 

onları kendilerine asimile ederek meşrulaşım ve manipülasyon sağlamak için- aynı 

bağımlılık mekanizmalarını işletmekte ve dayatmaktadırlar. 

Goff’a göre, ortaçağın sonundaki söz konusu dönüşüm, sonu itibariyle aynı 

zamanda bir başlangıç olan Rönesans’a uzanan “üniversiteli entellektüel”den 

“hümanist”e doğru bir geçiş sürecidir (Goff, 1994:180-184). Uzun dönemde 

insanlığa gururlu ve tek başına sürdürülen birçok çalışmanın meyvelerini getirecek 

olan Rönesans, daha sonra bilimiyle, fikirleriyle ve başyapıtlarıyla insanlığın 

gelişimini besleyecektir (Goff, 1994:211).  

Gelinen aşamada, “ulus-devlet” ve “milliyetçilik” devlete “evrensel”bir değer 

atfetmiş; “kadir-i mutlak devlet”, toplumsal yaşamda bütünüyle egemen olmuş, 

bütün hakları kendinde toplamıştır. Ulus-devletin mutlakiyetçi formunda, “belli bir 

toprak parçası üzerinde, hiçbir uyruk hükümdarın otoritesinin dışında kalamaz” 

olmuştur. Aynı zamanda “laik” olan bu devlet, kiliseyi ruhani alana göndermekle 

yetinmemiş, ruhani olan üzerinde de egemenlik talep etmiştir (Goff, 1994:185). 

Entelektüeller ise, uluslararası ve evrensel konumlarını yitirerek, bu zihniyetin ya da 

dünya görüşünün misyonerleri haline gelmişlerdir. Entellektüellerin yeniden 

canlanışı ve küller arasından kendini yeniden alevlendirişi ise, günümüzün ortamını 

ve koşullarını gereksinen bir dönemi beklemiştir. 

 

2.8.4. Louis BODIN 

-Tarihsel Sosyolojik Yaklaşım ve Üç Boyutlu Entellektüel Tanımlaması: 

Kültür, Toplum ve Meslek- 

Entellektüelleri tanımlamanın güçlüğüne ve karmaşıklığına parmak basan 

Bodin, entellektüeller konusuna, çoğu kez, toplumsal bir gerçeklik olarak değil, 

ideolojik biçimde yaklaşıldığı saptamasında bulunur (Bodin, 1984:5). Buna karşın 

kendisi Aydınlar (1984)’da, sözlüklerdeki entellektüellere ilişkin etimolojik ve 

semantik kullanımlar arasında bir yolculuk yaparak, ardından tanımlama ve 

çözümleme çerçevesini, tarihsel sosyolojik bir yaklaşımı temele alacak bir biçimde 

geliştirir; bu yaklaşımı metodolojik gereklilik çerçevesinde önceleyip, bu esasta 
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entellektüellerin neye tekabül ettiğini resmetmeye girişir. Ona göre, ancak tarihsel 

bir sosyoloji perspektifi, entellektüellerin dinamik ve dönüşümsel niteliklerini 

serimlememize imkan verir. 

Bodin, “üniversitelerin”, “kentin”, “loncaların” ve bunların sonucu olarak 

ortaya çıkan entellektüel etkileşimin yanında, tarihsel bir moment olarak kitabın 

doğuşunu da özsel bir yere koyar (Bodin, 22-23). Ona göre, “kitabın doğuşu”yla, 14. 

ve 15. yüzyıldan başlayarak Avrupa’nın her yanında entellektüel bir dönüşüm ortaya 

çıkmıştır ki, üniversitelerin bu değişime katkısı azdır (Bodin,1984:24). Bu, 

entellektüel dönüşümün, resmi kurumsal ortamın dışında, gerçek toplumsal koşulları 

ve kaynaklarına ilişkin bir oluşumdur84 (Bodin, 1984:25). Bu koşullarda, entellektüel 

üretim ve etkileşim canlanırken, entellektüelin göreli olarak bağımsız bir konum 

kazanabilmesi imkanı doğmuştur. Böylece entellektüel,  

“16. yüzyılın başında, söz ve yazısını yaymaya yarayan aygıtlara kavuşmuş, 
neredeyse mesleğinde güvenli bir duruma gelmiştir. Ayrıca, entellektüel meslek 
yaygınlaşıp çeşitlenmeye başlamış; çevirmen, dizgici, kitapçı -yaratıcı ve patronlar 
dışında- çalışma ve kültürlerinden dolayı oraya katılmaya yüz tutmuştur. Yine 
bunlara uygun bir biçimde derin bilgi, eleştirel aklı belirleyen çalışma, sanat 
biçimlerini akılcılaştırma çabası, buluş ve yolculuk eğilimi bu dönemin belirgin 
niteliği haline gelmiştir” (Bodin,1984:26). 
Bodin, entellektüeller açısından 17. yüzyılı önemli bir dönüm noktası olarak 

görür ve “büyük yüzyıl” olarak nitelendirir. Bu yüzyılda artık kültür, “ne öğretim, ne 

de derin bilgidir”; her şeyden önce “eğitim” haline gelmiştir. “Salonlar”, 

“akademiler” ve “saray” bu kültürün doğal ortamları olmuştur: Yazarlar, salonlarda 

koruyucu (mesen) ve okuyucu bulmuşlar; akademilerde benimsenmişler; sarayda 

geçim araçlarına ulaşmışlardır (Bodin, 1984:28-29). Yine yazar sarayda, bir 

dalkavuk olarak değil, bir görevli olarak yerini almış; kendi geliriyle, tek başına, 

bağımsız yaşayamayacağı için, saygınlığını ayakta tutacak tek boyun eğişin, krala 

boyun eğişi olduğunun bilincine kavuşmuştur.  

Aydınlanmayla birlikte “bilgili insan”la daha belirgin bir biçimde karşı 

karşıya kalırız. Ki, bu insan, “doğaya daha yakın olan ve gücünü yeryüzünde 

göstermeye çalışan insan” haline gelmiştir. “Salonlar” ve “saraylar” entellektüelleri 

                                          

84 Matbaanın bulunuşu ve kullanıma sokulması bu dönemin kültür değişimi açısından önemlidir. 15. yüzyılın 
ortasından başlayarak kitap, elyazmasının yerine geçmeye başlamış; böylesi bir süreçte, okuyucu çevresi genişlemiş; yazar 
bireyselleşmiş ve konumu belirginleşmeye yüz tutmuştur (Bodin, 1984:25). 
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yanlarına alırken; bunlara, entellektüellerin, duygu ve düşüncelerini büyük bir 

serbestlikle anlattıkları, geniş görüşme yapma ve etkilerini artırma olanağı 

sağladıkları “kahve” ve “kulüpler” de eklenir. Diğer taraftan, Aydınlanma 

döneminde artık filozoflar, kralın esinleyicisi olarak, “aydınlanmış despotluğun” 

tepe noktasında yer alırlar. Bundan böyle yazar, yalnız tam “bilgili insan” olarak 

değil, “örnekliği ve evrenselliği olan insan” olarak konumlanır (Bodin, 1984:3034).  

Tanımlama Çerçevesinin Üç Boyutu: Kültür, Toplum ve Meslekler 

Bodin bu tarihsel arka planı, “kültür, uygarlık tarihinin parçası olan 

entellektüeller tarihini öğrenmektir”(Bodin, 1984:19) önermesiyle bütünleştirerek 

daha sistematik bir hale getirir ve güçlendirir. Bunun, entellektüellerin -özellikle 

günümüzdeki nitelikleri açısından- sosyolojik düzlemde bir tanıma kavuşturmasında 

merkezi bir değeri vardır. Bu çerçevede Bodin’in entellektüeller sorunsallaştırması, 

“kültür”, “toplum” ve “meslek” boyutlarının çevresinde dolaşır.  

“Kültür”ü, uygarlık tarihinin parçası olan entellektüellerin tarihiyle 

özdeşleştiren Bodin, böylelikle, “yalnızca, çeşitli kültürlere katılan entellektüel 

tiplerinin görünüşünün -özellikle Batı uygarlığının genel koşullarında- 

izlenilebileceğini” ileri sürer. Aynı şekilde, “toplum” da entellektüellerin 

incelenmesi, oluşumlarının ve dönüşümlerinin çözümlenmesiyle bütünleştirilirken; 

entellektüellerin yerinin ve rolünün belirlenmesi, bu genel tarihsel süreç içerisinde 

düşünülür. “Meslekler” ise, entellektüeli, “somutun içine sokan”, ona “toplumsal, 

kültürel, açık bir konum sağlayan”; ayrıca ona “yaşam gereçleri veren” bir boyuttur 

(Bodin, 1984:19-20). Bodin, böylelikle, entellektüellerin tarihsel süreçteki ve değişik 

kültürler içerisindeki görünümlerinden hareketle, onları somut toplumsal 

ortamlarında cisimleşmeleriyle ele almayı amaçlar (Bodin, 1984:39). 

Entellektüellerin toplumsal olarak somutlaşmalarının/cisimleşmelerinin, meslekler 

etrafında biçimlendiğini ileri sürerken, “entellektüel meslekler” analizini de bu 

sistematik bütüne yerleştirmiş olur. 

Entellektüelin, “ancak toplum içinde ve kültüre göreli olarak” 

tanımlanabileceğini ifade eden Bodin’e göre, “toplum” ve “kültür”, “tarih”  kadar 

“coğrafya”ya da bağlıdır (Bodin, 1984:16). Örneğin,  
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“Uzakdoğu ülkelerinin aydınları, bir yandan az sayıda okumuşa ayrılan ince bir 
kültürle yetişmiş oldukları için, toplumsal ve kültürel bir gelenek içinde yer alırlar; 
bu yönleriyle, bir bakıma çok erkenden, sınai toplumsal demokratlaşma, bir yandan 
da kültürel gelişmelerle karşılaşan Batı entellektüellerine karşı farklılık gösterirler” 
(Bodin, 1984:16). 

Bunun yanında, entellektüellerin tanımlanmasında, eğitim de önemli ve 

merkezi bir yer işgal eder. Eğitim, farklı toplumlarda ve kültürlerde, düzey, nitelik, 

önem ve işlevi açısından değişik görünümler arzeder. Buna göre, entellektüeller, 

toplumlarının ekonomik ve toplumsal gelişmişliklerine bağlı olarak özgül nitelikler 

taşırlar. Yine eğitim, doğal olarak meslek kategorilerine gönderme yapar. Bu 

çerçevede Bodin, gününün Fransa’sını esas alarak, entellektüellerin hangi mesleki 

kategorilerde dağılmış olduklarını belirler: 

“1. ‘Sanat, yazın ve bilim’ (grafik ve plastik sanatlar, edebiyat, tiyatro, müzik ve 
sinema); 2. ‘Serbest meslekler’ (yayıncılıktaki gibi entellektüel etkinlik gerektiren 
serbest meslekler); 3. ‘Ücretli emekçi entellektüeller’ (mühendisler, yüksek 
bürokratik kadrolar, öğretim üyeleri/görevlileri, teknisyenler ve ustabaşılar); 4. 
‘Genç entellektüel emekçiler’ (temel olarak üniversite öğrencileri)” (Bodin, 
1984:12-13). 

Bodin’e göre, entellektüellerin sayıca arttığı ve ekonominin gerçek bir 

olgunluğa ulaştığı 20. yüzyılın başında, bir grup bilinci gelişmeye başlamış; görev ve 

bilgilerde ortaya çıkan uzmanlaşma sayesinde, entellektüeller arasında bir toplumsal 

bütünleşme doğmuştur (Bodin, 1984:46). Yine günümüzde entellektüelin 

“meslekleşmesi” hemen hemen genelleşmiştir. “Laikleşme” ve “meslekleşme” 

arasındaki eşzamanlılık da bu gelişmeye güç katmış ve bir düzen sağlamıştır. Aynı 

biçimde, “teknikleşme” ve “uzmanlaşma”, bu durumu yeniden ele almayı 

gerektirmiştir. Ancak, paradoksal bir biçimde, bundan bir dağınıklık ve dediği dedik 

bir örgütlenme eğilimi de doğmaktadır. Araştırma ve üretim planlarına bağlanan 

teknisyenler, zamanla devletin buyruğuna girerek, yetkin olma konumlarını 

yitirmişler; devlet onlara, kendi kural ve sıkı düzenini benimsetir duruma gelmiştir 

(Bodin, 1984:100).  

Bununla birlikte, Bodin, bir “entellektüeller katmanı”ndan da söz 

edilemeyeceğini, diğer bir deyişle, entellektüellerin günümüzde açıkça bir 

“entellektüeller katmanı” oluşturmadıkları görüşündedir. Ancak, Bodin, 

entellektüellerin emekçileşmeye doğru gittiklerini, bununla birlikte maddi 

durumlarındaki bu değişime karşın, örneğin Fransız entellektüellerinin, egemen 
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ideolojinin (egemen sınıfın ideolojisinin) yayıcısı/taşıyıcısı olmak bakımından pek 

fazla niteliksel bir değişim geçirmediklerini dile getirir. Yine her ne denli toplumsal 

kökenleri daha çeşitliyse de, Sovyet entelijansiyası da, genel anlamda, egemen 

çevrelerden çıkmışlar; konumları ve işlevleri/rolleri bakımından, “ruhların 

mühendisleri” ve yönetimin öncüleri olmuşlardır (Bodin, 1984:40-41). 

Bodin’e göre, günümüz koşullarında, artık, ne “güdümlü entellektüel”den, ne 

de “özgür entellektüel”den söz edebiliriz. Ki, tarihsel-toplumsal realitesi içerisinde, 

bundan böyle “özgür entellektüel” kavramı bir yanılsama olmaya mahkumdur. Onun 

içinde bulunduğu topluma göreli olarak, -kapalı ya da açık bir biçimde- “güdümlü 

olmayan entellektüel”den söz etmek de mümkün gözükmemektedir. Ki, -şöyle ya da 

böyle- güdümlülük, entellektüelin mahkum olduğu realite ve toplumsal koşulların 

kaçınılmaz kıldığı bir durumdur.  Yine, bir kimsenin, “özgür entellektüel” olarak 

nitelenebilmesi, onun politik tutumlar açısından bir konuma taşınmasını da 

gerektirmez (Bodin,1984:18). Öte yandan, toplumsal tarih, çok belirgin bir 

kategorilendirilmişliği dıştalar; çünkü belirgin kategoriler genellikle somutu ve 

realiteyi kucaklayabilecek derinlikten yoksundurlar. Ki, bu kategorik bakış, tarihsel 

olarak şimdi “özgür” olan entellektüelin sonradan “bağımlı” bir duruma 

gelebileceğini ya da tam tersi bir dönüşümü gözden kaçırır. Ona göre, bu konudaki 

en iyi kanıt, Çin ve Rus entellektüellerinin tarihsel serüvenleridir (Bodin, 1984:53). 

Bodin, günümüzde entellektüellerin karşı karşıya oldukları sorunlar dizisi 

içerisinde, “hümanist entellektüel”in mevcut durumla gerilimini ön plana alır. 

“Hümanist entellektüel”, “yeni entellektüelin uzmanlaşmış kültürsüzlüğü” yanında, 

kendisinin “teknik karşısındaki uyumsuzluğu” sorunuyla da karşı karşıyadır (Bodin, 

1984:102). Bu gerilim, günümüzde “hümanist entellektüller”in en önemli/merkezi 

varoluş mücadelesi alanını oluşturur. Ancak “hümanist entellektüel” ile 

“uzmanlaşmış kültürsüzlük” arasındaki karşıtlaşma ve uyumsuzluğun oluşturduğu bu 

gerilime karşın, entellektüeller kategorisi içerisinde, -en azından bütün olarak- az çok 

bir bağlılık da vardır (Bodin,1984:64). Ona göre, “entellektüel kavramı”, doğal 

olarak, “kendi konum ve rolüne uygun bir bilinç verir” ki, tarih, entellektüelleri, 

yalnızca bu ölçüyle benimser (Bodin, 1984:17). 
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Ancak nihai olarak Bodin, entellektüeli, iktidarla toplum arasında gidip gelen 

çelişkili ve paradoksal bir konumda görür. Ona göre, entellektüel, yönetime ilişkin 

işlev ya da görevler ile düşünce yoluyla kamu yaşamına katılma arasında ikili bir 

pratikle cisimleşir. Bunun yanında kendi yaşamını ekonomik ve toplumsal olarak iyi 

bir biçimde sürdürme gereksinimi, onu etkin politikaya bağımlı kılmaktadır. Bu 

durum da onun, iktidar alanı ile sivil toplum arasında gidip gelen bir gerilimi 

yaşamasını dayatmaktadır (Bodin,1984:53). Bodin, entellektüelleri, bu gerilim 

ekseninde konumlanma ve işlevselleşme nitelikleri çerçevesinde bir sınıflandırmaya 

tabi tutar. Bunlar, aynı zamanda, entellektüellerin rolleri temelinde tipleştirilmesi 

girişimidir. Bunları başlıca üç kategoriye ayırır: 1. “Görevliler ve mühendisler”; 2. 

“Törelciler ve aykırıcılar”; ve 3. “Devrimciler ve politikacılar”. 

1. Görevliler ve Mühendisler: Bunlar, devletin, ekonominin ve toplumun 

hizmetçileri olarak görülürler. Bu tip entellektüeller, tarihsel olarak eski ve yapısal 

olarak kurumsallaşmaları oturmuş ülkelerde çoğunluğu oluştururlar 

(Bodin,1984:53). Toplumun projelendirilmesi rolüyle, toplum mühendisleri olarak 

karakterize olunurlar. Ki, bu anlamda, belki bir zamanlar devrimci ve özgür olan 

entellektüeller, belli bir toplumsal dönüşümün ardından “görevliler” ve 

“mühendisler” haline gelmişlerdir (Bodin, 1984:55). Bunlar eleştirel niteliklerini 

hepten yitirmemiş olsalar bile, sınırlı ideolojik bir sistem içerisinde kalmışlar; belirli 

bir üretim tarzının ve yönetim biçiminin etkinleştirilip hayata geçirilmesine 

katılmışlardır. 

2. Törelciler ve Aykırıcılar: Üzerinde en çok konuşulan ve yazarların pek 

çoğunun da gerçek entellektüel olduğunu düşündüğü kimseler bunlardır. Bu tip 

entellektüeller,  

“yaşamın düzensizliği içinde, düşüncenin ulviyetinin sözcüsüdürler. Ki, yüce 
görevleri, formül, yasa ve yapıtlarla, sınırsız gerçeği belirlemek ve düzene 
koymaktır. Gerçek, onlarla dile gelir ve düzene girer; inançları ve olayları 
doğrulayan/yönlendiren düşünceler onlardan çıkar” (Bodin, 1984:60).  

Onların asıl rolü, “kamuoyunu uyarmak ve erki(iktidarı) etkilemek”tir. Bu amaçla 

bildiriler yayımlarlar; gerekirse iktidardan düşenlerin ve güçsüzlerin yanlarında yer 

alırlar. Onların yaptığı işin özü, ‘herkese seslenir olmaları’dır (Bodin, 1984:65). 
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3. Devrimciler ve Politikacılar: Devrimci entellektüel, “hoşnutsuzlukları ve 

istekleri katalize etmekle yetinmeyip köklü bir değişimin araçlarını seferber eden ve 

önceden kestiren seyrek rastlanır bir tür”dür (Bodin,1984:68). Marx’ın “filozofların 

işi hep dünyayı yorumlamak olmuştur, halbuki aslolan onu değiştirmektir” önermesi  

tam da bu tipi cisimleştirir.  

Kaygısı, gerçeği aramak olan entellektüel eğilim ile onun siyasal uğraşı 

arasında bir tür uzlaşmazlık gören Bodin, siyasal oyunun, entellektüelin elini kolunu 

bağladığını vurgular (Bodin, 1984:69). Buna karşın, sonuçta Bodin, yeni seçkinler 

olarak entellektüellerin sürükleneceği savaşımın, kabalığa ve yığınlara karşı 

olduğunu  vurgular. 

 

2.8.5. Jürgen HABERMAS 

- Kamusal Alan Dolayımıyla Entellektüeller- 

Tarihsel açıdan, moderniteyle dolayımlanmış olarak kendi özgüllüğü içerisinde 

ve özel türde bir “kamusallığın” ve “kamusal” alanın ortaya çıkışı özsel öneme 

sahiptir. Bu türde bir kamusallık biçiminin ve kamusal alanının oluşumu, “modern 

entellektüeller” kategorisiyle de doğrudan ilişkilidir. Entellektüellerin ortaya 

çıkışıyla kamusal alanın oluşumu ve dönüşümü tarihsel açıdan birbirleriyle 

örtüşür/çakışır; dolayısıyla birbiriyle dolayımlanmış bir okumayı gerektirir. Bir diğer 

deyişle, entellektüellerin belirli koşullarda ortaya çıkış ve cisimleşmelerindeki, yine 

tarihsel ve toplumsal koşullara bağlı dönüşümlerindeki dinamik ve farklılaşan 

karakteristikleri, ancak kamusal alanın yapısındaki ve yeniden yapılanmalarındaki 

dönüşümlerle koşutluk içerisinde ve aralarındaki karşılıklı etkileşim ya da 

belirlenimin dolayımlanmasıyla anlaşılabilir. Habermas’ın Kamusal Alanın Yapısal 

Dönüşümü yapıtı, bu anlamda önemli bir yere oturur; kamusal alan dolayımıyla 

entellektüellerin yorumlanması ve sorunsallaştırılması açısından açımlayıcı ve 

ufuklandırıcı bir değer arzeder. Buna ilave olarak, Habermas’ın ‘özgür iletişimsel 

eylem’e ilişkin kavramlaştırma girişimi de entellektüellerin neyi inşa etme 

misyonunu üstleneceklerine ilişkin önemli bir tezdir. 

Tarihsel Süreç ve Kamusal Alan Dolayımıyla Entellektüeller 
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Kamusal alanın ortaya çıkışı sürecinde, bu alanın öncelikle bir burjuva kamusu 

haline gelişi kadar, entellektüellerin bu alanın dolayımıyla ortaya çıkışları, 

pozisyonlanmaları, misyon üstlenmeleri, kimlere ve nasıl seslendikleri ve nasıl bir 

düşünümsel ve eylemsel pratikle varoluşlarını cisimleştirdikleri de büyük önem taşır. 

Çünkü entellektüellerin kamusal alanın yaratılması ve dönüştürülmesi sürecindeki 

rolleri temel ve biriciktir. Habermas,  ‘burjuvazi kamusal alan’ı yorumlarken 

entellektüellerle burjuvazi arasındaki dayanışmayı vurgular. Ancak bu, tarihsel ve 

göreli bir dayanışma ve işbirliğidir (Habermas, 1997:152); çünkü bu “burjuva 

kamusu”, belli bir çağa özgü tarihsel bir kategoridir. Bu kategori,  

“Avrupa Orta Çağının son döneminde doğmuş olan ‘burjuva toplumu’nun benzersiz 
gelişim tarihinden kopartılamaz ve ideal-tipleştirici bir genellemeyle, herhangi bir 
tarihsel durumdaki biçimsel açıdan aynı olan yapılar bütününe aktarılamaz” 
(Habermas, 1997:10).  

Entellektüeller, kamusal alandaki “failler” olarak merkezi ve başat bir konumdadırlar. 

Ancak entellektüellerin tarihsel olarak cisimleşmeye başlamaları, “burjuva kamusunda 

eleştirel tartışmalar yürüten bir kamusal topluluk” olmalarıyla gerçekleşmiştir. 

Habermas’a göre, kamunun, devletle toplum arasındaki gerilim alanında açıkça 

siyasal işlevler üstlenmesinden önce, çekirdek ailenin mahremiyet alanından 

kaynaklanan “öznellik”, bir anlamda kendi kamusunu oluşturmuştur. Bu kamu, 

kendi yapısal dönüşümünün çizgilerini “siyasal kamu” olarak belirginleştirmeden 

önceki kamusallığın ilk çekirdeğini ya da doğuş aşamasını oluşturur. Kamu erkinin 

kamusallığının, özel şahısların siyasal usavurum süreci içinde -sonuçta bu erkten 

koparılmak üzere- sorgulanmaya başlanmasından da önce, bu kamusallığın örtüsü 

altında, tamamen siyaset dışı görünümle bir başka kamusallık oluşmuştur. Bu, 

siyasal işlev gören kamunun “edebi” nitelikli ön biçimidir (Habermas, 1997:96). 

17. yüzyıl Fransa’sında bu “kamu”ya (le public) dahil olanlar, sanat ve 

edebiyat izleyicileri, tüketicileri ve eleştirmenlerinden oluşmaktadır. Kamudan ise,  

“öncelikle sarayın yanı sıra dar bir yüksek burjuva tabakası ve Paris tiyatrolarının 
localarını dolduran şehirli soylular anlaşılmaktadır. Bu ilk kamusal topluluk, 
‘saray’ı ve ‘kent’i de içermektedir” (Habermas,1997:98).  

Habermas “kent”in ağırlığının, aralarındaki bütün farklılıklarına rağmen 

İngiltere’de ve Fransa’da aynı toplumsal işlevleri üstlenen yeni kurumlarla 

pekiştiğini belirtir: İngiltere’de “kahvehaneler”, Fransa’da ise “salonlar”. Bu 
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mekanlar, hem İngiltere’de hem de Fransa’da, aristokratik toplulukla burjuva 

entellektüelleri arasında okumuşluk temelinde bir eşitlik ve eşdeğerliliğin bulunduğu 

yerlerdir. Aynı zamanda da, önce edebi olarak başlayıp sonra siyasal bir nitelik 

kazanan “eleştiri”nin merkezleridir (Habermas, 1997:100):  

“Edebiyat, ‘entelijansiyanın’ aristokrasiyle bir araya geldiği salonlarda ve 
kahvehanelerde meşrulaşmış; böylece sanat ve edebiyat eserlerinde açığa çıkan akıl 
yürütme, çok geçmeden ekonomik ve siyasal tartışmalara da sirayet eder hale 
gelmiştir” (Habermas, 1997:101).  

Buna karşın “edebi kamu”, tamamen burjuvazinin ortamında gelişmiş de 

değildir; prens sarayının temsili kamusuyla belirli bir süreklilik ilişkisi arzeder:  

“Okumuş orta zümrelerin burjuva öncüleri, kamusal akıl yürütme sanatını, modern 
devlet aygıtının, monarkın şahsi alanından ayrışıp özerkleşmesi oranında saraydan 
koparak şehirde bir karşı güç oluşturan saraylı-soylu toplumun ‘kibar alemiyle’ 
kurdukları iletişim içinde öğrenirler” (Habermas, 1997:96).  

Bu süreçte ‘kent’, burjuva toplumunun yalnızca ekonomik hayat merkezi değildir; 

‘kent’, her şeyden önce, “‘saray’ın kültürel-siyasal karşıtı olarak, ‘kahvehaneler’de, 

‘salonlar’da ve yemek davetlerinde kurumlaşan ilk ‘edebi kamu’yu” tanımlar. Yine bu 

süreçte,  

“hümanist-aristokrat toplumun burjuva entellektüelleriyle buluşmalarında 
giriştikleri ahbapça münazaraları çok geçmeden kamusal eleştiriye dönüştüren 
varisleri; çökmekte olan saray kamusallığının kalıntılarıyla, oluşmakta olan burjuva 
kamusallığının ön biçimleri arasındaki köprüyü kurarlar” (Habermas, 1997:96-97).  

Habermas’a göre, Aydınlanma açısından ‘kendi kendine düşünmek’ ile ‘sesli 

düşünmek’ ve ‘aklın kullanımı’ ile onun ‘kamusal kullanımı’ örtüşen şeylerdir 

(Habermas, 1997:204). Bu bağlamda 18. yüzyılın tipik ürünleri, kurumlaşmış sanat 

eleştirisinin araçları olarak sanat ve kültür eleştirilerine yer veren Journal’lerdir. Bu 

dönemde bir yandan felsefe tamamen ‘eleştirel’ bir nitelik kazanmış, edebiyat ve 

sanat da bir ‘eleştiricilik’le birlikte yürüyen alanlar haline gelmişlerdir. Diğer 

taraftan, “kamusal topluluk”, “ilk olarak bu yolla felsefeyi, edebiyatı ve sanatı 

sahiplenerek aydınlanmış ve kendisini aydınlanmanın canlı süreci içinde 

kavramıştır” (Habermas, 1997:114-115). Habermas’a göre, edebi kamunun 

entellektüellerinin düşünümselliklerine karakteristiğini veren bu “eleştirellik” tarzı 

olmuştur.  
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“Edebi kamu”nun ardından “siyasal kamu” ortaya çıkacaktır ki, aslında bu 

“edebi kamu”, “siyasal kamu”nun önbiçimini ve çekirdeğini oluşturmaktadır. Ona 

göre,  

“hükümetçe tanzim edilen kamunun, akıl yürüten özel şahısların oluşturduğu 
kamusal topluluk tarafından temellük edilerek kamusal erke karşı bir eleştiri alanı 
olarak inşa edilmesi süreci, zaten kamusal topluluğa özgü kurumlaşmalarla ve 
tartışma platformlarıyla donatılmış bulunan edebi kamunun işlevsel değişimi olarak 
gerçekleşir” (Habermas, 1997:127).  

Edebi kamunun dönüşümü sürecinde, Fransız Devrimi’nin de etkisiyle, başta edebi ve 

sanat eleştiriciliği kimliği baskın, politize olmuş bir kamu ortaya çıkmıştır. Habermas 

bu değişimin sadece Fransa için değil, Almanya için de geçerli olduğunu belirtir. Bu 

süreçte,  

“‘toplumsal hayatın politikleştirilmesi’, kanaat gazeteciliğinin yükselişi, sansüre 
karşı ve düşünce özgürlüğü için mücadele, genişleyen kamusal iletişim ağının 19. 
yüzyılın ortasına kadar uzanan işlevsel dönüşümünün tanımlayıcı özellikleri 
olmuştur” (Habermas,1997:16-17). 

Söz konusu süreç “siyasal kamuya” dönüşmekteyken burjuva kamusunda, 

mutlakiyetçi egemenliğe karşı “genel ve soyut yasalar” kavramını ve bundan 

kaynaklanan bir talebi formüle eden ve  “kamuoyu”nun bu yasaların tek meşru 

kaynağı olduğunu savunan bir siyasal bilinç gelişmiştir. Bunun sonucu olarak 18. 

yüzyılın akışı içinde kamuoyu, “polemiksel-rasyonel kavrayışı bizzat kendisine 

borçlu olan normlar için yasama salahiyetini isteyecektir” (Habermas, 1997:130). Bu 

durum, Habermas’ın “siyasal düşünce üreten kamusal topluluk” olarak nitelendirdiği 

şeyi ifade eder. “Siyasal düşünce üreten kamusal topluluk”, öncelikle burjuvaların 

özel toplantılarında kendine mekan bulmuş; 18. yüzyılın sonlarında özel ve ticari 

okuma cemiyetleri, bütün kentlerde yaygınlaşmıştır (Habermas, 1997:156). Bu 

oluşum, aslında entellektüel cemaatin kamusal alan dolayımıyla şekillenişidir. Bu 

bağlamda, filozofların eleştirel zanaatlarını içinde icra ettikleri kamuoyu, merkezi 

noktası akademik olmasına rağmen, salt akademik bir nitelik taşımaz:  

“Filozofların tartışması, hükümet karşısında, onun bilgilendirme ve sınama amacına 
yönelik olarak cereyan eder; ‘halk’ topluluğu önünde ise, onu kendi aklından 
yararlanmaya yöneltmek amacını taşır” (Habermas, 1997:205). 

Tarihsel sürecin belli bir aşamasında (19. yüzyılın ortalarında) ise, 

“entellektüeller”, burjuvanın tahsilli tabakalarından ayrışmışlardır. Burjuvazi, kendi 

zaferinden ve iktidarı ele geçirişinden sonra, iktidarından o denli emin olmuştur ki, 
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vicdani çelişkileri onlar için önemini yitirmiş, eleştiriye de artık ihtiyaçları 

olmadıklarına inanmakta gecikmemişlerdir. İşte “entellektüeller” denilen toplumsal 

kategori, tam da bu aşamada burjuva kökenli eski eğitimli tabakanın içinden çıkarak 

ayrımlaşmıştır. Sonra da bu entellektüeller toplumsal açıdan proleteryaya 

eklemlenmişlerdir (Habermas, 1997:299-300). Proleteryanın çıkarlarını teorize 

etmeye soyunan bu entellektüeller, yeni angaje olmuşluklarıyla bir öncülük ve 

özgürleştiricilik misyonunu yerine getirmek istemişlerdir. Yani onlar artık siyasal 

kamuda proleterya adına söz almaktadırlar.  

Daha sonrasında ise entellektüeller, toplumsal koşulların ve gelişmelerin 

gereği olarak proleteryadan da ayrışarak kültür tüketicilerinin oluşturduğu yeni 

kamusal toplulukta, yalıtılmış bir duruma gelmişler ve kendilerini belirli toplumsal 

duruşlardan/sınıflardan özgürleşmiş “serbestçe salınan entellektüeller” olarak 

algılamaya başlamışlardır: 

“Aydınlar, kendileri hakkındaki ideolojik açıdan muhafazakar telakkilerin 
aksine, kültür tüketicilerinin oluşturduğu yeni kamusal toplulukta da, artık elbette 
daha az şanlı şöhretli olan önder rollerini kabul ettirebilmişlerdir... Modern sanat 
artık propagandanın örtüsü altında yaşıyor: Sanatçıların ve eserlerinin yayımının 
kabul ve tasvibi arasında sadece tesadüfi bir ilişki var: Burjuva tahsilliler 
kamusundan kopuşuyla başlayarak, ilerleyerek yalıtılışını kendisine toplumsal 
duruşlardan -yanılsamalı- bir özgürleşme olarak açıklayan, kendilerini ‘serbestçe 
salınan aydınlar’ olarak yorumlayan ‘aydınlar’, işte ancak o zaman ortaya çıkar” 
(Habermas, 1997:299). 

İletişimsel İktidar, Kamusal Söylem ve Entellektüeller 

Habermas’a göre, iletişim tarafından akışkanlaştırılmış bulunan egemenlik, 

toplumun tümü açısından önem taşıyan konuları keşfeden, değerleri yorumlayan, 

sorunların çözümüne katkılar getiren, iyi sebepleri üreten ve kötü sebepleri değerden 

düşüren “kamusal söylem iktidarı”yla geçerlilik kazanır. Söylemlerin bizatihi 

kendileri egemenlik kurmazlar. Ancak onlar, yönetsel iktidarı ikame etmeyen, sadece 

onu etkileyen “iletişimsel bir iktidar” üretirler. Bu etki, “meşruiyet sağlama” ve 

“meşruiyetten yoksun bırakma” ile sınırlıdır (Habermas,1997:50). Entellektüellerin 

işlevi, işte bu “kamusal söylem iktidarı”nın inşasına yönelik etkileridir. 

Entellektüeller, ya meşru olmayan bir yönetsel iktidarı ‘kamusal söylem iktidarı” ile 

meşrulaştırmanın ve ona itaati sağlamanın manipüle edici failleridirler; ya da bu 

yönetsel iktidarı yine “kamusal söylem iktidarı”nı inşaları temelinde yapıçözümüne 

uğratarak “meşruiyetten yoksun bırakma”nın ve ideal iletişim koşullarında meşru bir 
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yönetsel iktidarın oluşturulmasına ve özgürleşime yönelmenin failleridirler. Bu 

çerçevede, siyasal kamu alanı, en azından iki ayrı sürecin buluştuğu bir kavşaktır:  

“Bir taraftan meşru iktidarın iletişimsel yoldan oluşumu, diğer taraftan medya 
iktidarının sistemin emir kipleri karşısında kitlesel sadakat, rağbet ve “compliance” 
(itaat) üretmeye dönük manipülatif kullanımı... Siyasal işlev gören bir kamu, sadece 
hukuk devleti güvencelerine değil, kültürel geleneklerin ve toplumsallaşma 
kalıplarının müsait olmasına ve özgürlüğe alışık bir halkın siyasal kültürüne de 
muhtaçtır” (Habermas, 1997:51).  

Bu nedenledir ki, ideal iletişimsel eyleme yönelik kamusal entellektüellerin varlığı, 

belirli tarihsel, toplumsal ve kültürel koşulları gerektirmektedir. 

Habermas, “aklın kamusal kullanımı”ndan, “bir kimsenin, bütün okuyucular 

dünyasının oluşturduğu kamusal topluluğun huzurunda bilge sıfatıyla aklını 

kullanması”nı anlar. “Aklın özel kullanımını” ise, “bir kimsenin, ona tevdi edilmiş 

belli bir sivil mevki ya da görev içinde kendi aklından yararlanma imkanı” olarak 

nitelendirir; burada akıl yürütmeye izin verilmez, itaat etme mecburiyeti vardır 

(Habermas, 1997:206). Ona göre, “aklın kamusal kullanımı” serbest olmalıdır ve 

yalnızca bu kullanım tarzı “insanlar arasında aydınlanmayı sağlayabilir”; fakat “aklın 

özel kullanımı”, “aydınlanmanın ilerlemesi önemli ölçüde engellenmemek şartıyla, 

çoğu zaman katı bir şekilde sınırlanabilir”. Bu çerçevede Habermas, “yazıları yoluyla 

gerçek kamusal topluluğa, yani dünyaya hitap eden herkesi”, ‘yazar’, yani bir 

entellektüel görevi gören kimseler olarak görür (Habermas, 1997:206).  

 

2.8.6. Zygmunt BAUMAN 

-“Yasa Koyucu” Modern Entellektüel Ya Da “Yorumlayıcı” Post-modern 

Entellektüel- 

Bauman’ın entellektüeller kavramlaştırması, tarihselliği ve toplumsal bağlamı 

içerisinde onları toplumsal bütünle bağlaşıklıkları ve yapıda işgal ettikleri yer ve 

yerine getirdikleri işlevleri açısından ele alan son derece rafine ve derinlikli bir 

fonksiyonel çözümlemedir. Yasa Koyucular İle Yorumcular adlı eserinde Bauman, 

bu konuya ilişkin geniş perspektifini ustalıkla sergiler.  

Bauman, en başta, tanımlama düzleminde “entellektüeller kimlerdir?” 

sorusunun karşılığında bir dizi nesnel ölçütün, hatta  
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“şu şu kimseler entellektüeldir” biçiminde bir saptamanın anlamlı olmadığını, yine 
“üyelerini entellektüellerin meydana getirdiği bir meslekler listesi oluşturmanın ya 
da mesleki hiyerarşide bir çizgi çekerek, çizginin yukarısında yer alanları 
entellektüeller olarak tanımlamanın sosyolojik olarak yararsızlığını” (Bauman, 
1996:8)  

ifade ederek; “entellektüeller” ile “entellektüel olmayanlar”ı ayıran çizginin, hep 

“belirli bir faaliyet tarzına katılma yönünde verilen karar”la çizildiğine değinir. Ona 

göre gerçekte “entellektüeller”,  

“her yerde ve her zaman bir hizmet için bir araya gelmenin ve kendi kendini 
görevlendirmenin birleşik etkisiyle oluşurlar... ‘entellektüel olmak’, kişinin kendi 
mesleği ya da sanat türü ile ilgili kısmi uğraşının üzerine çıkması ve içinde yaşadığı 
zamanın -hakikat, yargı ve beğeni gibi- küresel konularıyla ilgilenmesi anlamına 
gelir” (Bauman, 1996:8).  

Yani Buaman, entellektüellerin, belirli ve özel türde bir faaliyet çerçevesi 

içerisindeki işlevsellikleriyle tanımlanabileceği yönünde bir anlayış ortaya koyar.  

Buradan hareketle Bauman, geniş toplum yapısı içindeki entellektüeller 

kategorisini, böyle bir yapı içindeki bir “nokta”, bir “yerleşim alanı” (yerleşke) 

olarak belirler. Entellektüeller kategorisini toplumsal biçimlenme içindeki yapısal bir 

öge olarak ele alır ki, bu, söz konusu kategorinin, “kendi iç nitelikleriyle değil, böyle 

bir biçimlenmenin temsil ettiği bağımlılıklar sistemi içinde işgal ettiği yer ve bu 

biçimlenmenin yeniden üretimi ve gelişiminde oynadığı rol ile tanımlanan bir öge 

olarak ele alınması” demektir (Bauman, 1996:27). 

Bauman, kollektif bir ad ve toplumsal bir kategori olarak “entellektüeller”in, 

görece yakın bir tarihin ürünü olduğunu dile getirir. Ona göre, bu terim, ilkin,  

“entellektüel rolleri üstlenenlere, partizan bölünmelerin ve sıradan hizipçi 
çıkarların üzerinde kalarak, ulusa ‘akıl’ adına seslenme hakkını (ve ödevini) 
vermekteydi. Aynı zamanda, onların söylediklerine, ancak böyle bir sözcülüğün 
sağlayabileceği mutlak doğruluğu ve ahlaki otoriteyi eklemekteydi” (Bauman, 
1996:30).  

Böyle anlaşıldığında, entellektüellerin bir grup olarak ayrımlaşmasının ima 

ettiği bölünme, zeki, düşünen, eğitimli, seçkin aydın kategorisinin sınırlarını aşan bir 

bölünme olmuş; bu kategori,  

“işlev ya da çıkarlarla bağlantılı herhangi bir kaygının kirletmediği fikirler için ve 
bu fikirlerle yaşayan insanlar olarak, ve yine ‘akıl’ ve ‘evrensel ahlaki ilkeler’ adına 
toplumun geri kalanına seslenme yeteneğini ve hakkını koruyan insanlar olarak 
‘başlı başına düşünürler’in hayaletini, uzmanların oluşturduğu parçalanmış alanın 
üzerine çıkarmıştır” (Bauman, 1996:31-32).  

 226



Bu nitelemeye konu olan entellektüeller, Bauman’ın “tümel entellektüeller” olarak 

ayrımlaştırdığı kesimdir. Onun “kısmi” olarak nitelendirdiği entellektüeller, belirli bir 

uzmanlık alanının/dalının sınırları dahilinde kısmi entellektüel pratikleri yerine getiren 

kimseler iken; “genel” ya da “tümel” entellektüeller, kendi kısmi uğraşlarının veya 

profesyonelliklerinin çizdiği sınırlılık ya da sınırlamaların üstüne çıkan kimselerdir 

(Bauman, 1996:11-12). 

Bauman “entellektüeller” kavramının, Batı Avrupa sözcük dağarcığına 

girdiğinde, anlamını Aydınlanma çağının kollektif belleğinden aldığını, modernitenin 

en belirgin vasfı olan iktidar/bilgi sendromunun da bu dönemde belirginlik 

kazandığını belirtir. Ona göre bu sendrom, modern çağın başlangıcında meydana 

gelen iki yeni gelişmenin ortak ürünüdür:  

“1. Toplumsal sistemi, önceden tasarlanmış bir düzen modeline göre biçimlendirip 
yönetmek için gerekli kaynaklara ve iradeye sahip ‘yeni bir tür devlet iktidarı’nın 
ortaya çıkması; 2. hem böyle bir modeli oluşturabilecek, hem de kullanımının 
gerektirdiği uygulamaları içeren ‘görece özerk, kendi kendini yöneten bir söylem’in 
kurulması” (Bauman, 1996:7).  

Bu iki gelişimin birleşmesi, belirli bir dünya görüşü ve onunla bağlantılı entellektüel 

stratejiler biçiminde dile getirilen ve “modernite” adını alacak olan deneyimi 

yaratmıştır. Ardından da devlet söylemi ile entellektüel söylem arasında daha sonra 

oluşan kopma, her iki alanın geçirdiği dönüşümlerle birlikte, bugün belirli bir dünya 

görüşü ve onunla bağlantılı entellektüel stratejiler biçiminde dile getirilen ve 

genellikle “postmodernite” adıyla anılan bir deneyime yol açmıştır (Bauman, 1996:7-

9). 

Modern ve Postmodern Entelektüel Konum ve Rol 

Bauman, bu çerçevede, “yasa koyucular” eğretilemesiyle nitelendirdiği 

“modern” entellektüeller ve entelektüel stratejiler ile, “yorumcular” eğretilemesiyle 

nitelendirdiği “postmodern” entellektüeller ve entelektüel stratejiler arasında bir 

ayrıma gider85. Dünyaya ilişkin tipik modern görüş, dünyanın özünde düzenli ve 

açıklanabilir bir bütünlüğü olduğu şeklindeki inanca dayanır. Bu düzenli ve 

açıklanabilir bütünlük inancı ise, aynı anda hem bir önceden tahmin aracı hem de bir 

                                          

85 Ona göre böylesi bir ayrım, birbirini ötekileştiren ve dışlayan dikotomik bir ayrım olmaktan ziyade, farklı 
toplumsal ve tarihsel bağlamların entelektüel stratejilerini ve fonksiyonellik tarzlarını izah etmeye yönelik olarak anlaşılmalıdır. 
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denetim aracı niteliği taşır (Bauman, 1996:10). Bu süreçteki entellektüel çalışmaya 

ilişkin tipik modern stratejiyi en iyi sergileyen şeylerden biri “yasa koyucu” 

eğretilemesidir. Bu rol,  

“görüş ayrılıklarını hükme bağlayan amirane ifadeler kullanmayı ve bir kez 
seçildiklerinde doğru ve bağlayıcı hale gelen görüşleri seçmeyi içerir. Bu durumda 
hüküm verme yetkisi, entellektüellerin toplumun entellektüel olmayan kesimine 
oranla daha kolay eriştikleri üstün (nesnel) bilgi tarafından meşrulaştırılır. Hakikate 
ulaşmayı, geçerli ahlaki yargıya varmayı ve uygun sanatsal beğeniyi seçmeyi 
güvence altına alan usule ilişkin kurallar sayesinde bu tür bilgiye daha kolay 
erişilir. Ki, usule ilişkin bu kurallar da, bunların uygulanmasının doğurduğu 
sonuçlar da evrensel geçerliliğe sahiptir” (Bauman, 1996:11).  

Tipik “postmodern dünya görüşü” ise, ilke olarak, “her biri görece özerk 

pratikler dizisi tarafından üretilen sınırsız sayıda düzen modeli” olduğunu ileri sürer. 

Postmodern bağlam içerisinde “düzen” “özerk pratikler”den önce gelmez, 

dolayısıyla onların geçerliliğinin dıştan ölçüsü olamaz. Bunun sonucu olarak birçok 

düzen modelinden her biri yalnızca onu geçerli kılan pratikler çerçevesinde 

anlamlandırılır. Bu ise, geleneklerin ve “mevziler”in dışında konumlanmış yerel 

pratikleri değerlendirecek ölçütlerin olmaması anlamına gelir. Bilgi sistemleri ancak 

kendi geleneklerinin “içinden” değerlendirilebilir. Entellektüel çalışmaya ilişkin 

tipik postmodern stratejiyi en iyi sergileyen şeylerden biri ise, “yorumcu” rolü 

eğretilemesidir (Bauman, 1996:10-12). Bu rol,  

“bir topluluğa özgü gelenek içinde dile getirilmiş ifadeleri, bir başka geleneğe 
dayanan bilgi sistemince anlaşılabilecek şekle tercüme etmeyi içerir. En iyi 
toplumsal düzeni seçmeye yönelmek yerine, bu strateji, özerk (bağımsız) katılımcılar 
arasında iletişimi kolaylaştırmak amacını taşır; iletişim süreci içinde anlamın 
çarpıtılmasını önlemeye uğraşır” (Bauman, 1996:11-12).  

Ancak Bauman’a göre postmodern strateji, modern stratejiyle sürekliliği 

içerisinde kavranmaksızın anlaşılamaz. Ve bu bağlam içerisinde yine de, kendi 

gelenekleri içinde entellektüeller, görüş anlaşmazlıklarında hüküm vermelerine ve 

bağlayıcı olma amacı taşıyan ifadelerde bulunmalarına olanak sağlayan meslek üstü 

otoritelerini korurlar (Bauman, 1996:12). 

Modern Entellektüelin Ütopyası ve Arketipi: Les Philosophes 

Bauman’a göre, modern entellektüellerin kendilerini kurma sürecinde les 

philosophes (filozoflar) grubunun elle tululur bir varlığı söz konusu olmuştur. 

Onların “anısı”, “mitosu”, “idealleştirilmiş imgesi”, entellektüellerin kendini kurma 

girişiminde başlı başına çok önemli bir etkendir. Les philosophes’un hatırlanan ya da 
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geriye dönük olarak yorumlanan tarzı ve rolü, entellektüel tutkuların ve başarıların 

ölçüldüğü, eleştirildiği ve düzeltildiği bir “standart” ve “aktif bir ütopya” olarak işlev 

görmektedir (Bauman, 1996:33).  

Onları tek, ancak güçlü ve belirleyici bir birleştirici etmen ise, “les 

philosophes’un yaptıkları işte, hatta onu yapış tarzlarında değil, yapma ediminin 

amaç ve öneminde” aranmalıdır. Bu edime amaç ve önem isnat edenler bizatihi 

philosophe’lardır. Ancak bu, aynı zamanda ve daha önemli bir biçimde “siyasal 

tarihle kısa ancak görkemli ve unutulmaz bir örtüşme”dir. Bu durum “bilgi ile 

iktidarı bir anda birbirine bağlayan koşullarca belirlenmiştir” (Bauman, 1996:34). En 

önemlisi de, Les philosophes topluluğunun “yalnızca tartışma etkinliği ile meydana 

getirilmiş, ayakta tutulmuş ve yeniden üretilmiş” olmalarıdır (Bauman, 1996:118). 

Bir diğer deyişle, filozofların özgür müzakere, tartışma ve iletişim topluluğu 

olmaları kuşkusuz, en hayati niteliklerinden biridir: 

...“Hiçbir kuruma bağlı olmamalarına ve ihtilaf yaratacak hiçbir bağlılıkları 
bulunmamasına karşın, les philosophes yalnızca bir bireyler topluluğu olmanın 
ötesinde bir şeydi. Les philosophes yoğun bir iletişim ağıyla birbirine bağlı, sıkı 
sıkıya kenetlenmiş bir grup oluşturuyordu: la republique des letters, les societes de 
pensee [düşünce toplumları], kulüpler, yoğun yazışmalar, karşılıklı eleştiriler, 
karşılıklı ziyaretler, Voltair’in Ferney’deki evinde kendi papalık mahkemeleri, jüri 
makamında düşüncenin oturduğu kendi yargı ve ceza sistemleri. Onlar bir gruptu, 
özerk bir grup: Düşünceyi, yazıyı, konuşmayı ve genelde dili, öteki tüm toplumsal 
bağların yerine geçecek bir toplumsal bağ olarak gündeme getiren bir grup” 
(Bauman, 1996:35-36). 

Modern entellektüellerin öncüleri olan bu yazarlar, bir “arketip” ve “ütopya 

ufku” olmuşlardır. Ancak bu özgül tarihsel entellektüeller kategorisi, kamuoyunun 

önderliğini üstlenmekten ziyade, kendileri bir kamu haline gelmişler, kamuoyunu 

yaratmışlar; bu kendi yaratılarına “hükümetin dizginlerini elinde tutanlar”ın 

iktidarıyla müzakereye girecek ya da onunla rekabet edecek bir otorite 

kazandırmışlardır (Bauman, 1996:45). Bu süreçte, “Edebiyat Cumhuriyeti” (La 

republique) “herkesin konuştuğu, konuşmadan edemediği ve her görüşün herkesin 

görüş birliğini, ortak görüşü (mutabakatı) aradığı” bir yer olmuştur. Yeni kesinliğin 

dayandığı tek zemin insan görüşü olduğu için de, “hakikate götüren asal yol 

tartışma”dır. “Hakikat” bir “insan yapımı”, “insan aklı” da “en üstün otorite” olarak 

görülmüş, insana “insani gerçekliğin düzenleyici gücü olarak kendine yeterli” bir 

varlık olarak bakılmıştır. Bu, “yalnızca tartışmayla ve toplumsal olarak 
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tanımlanmamış bireylerin görüşüyle” bütünlenen bir ortamdır (Bauman, 1996:48). 

Bu nedenle,  

“‘Edebiyat Cumhuriyeti’ (la republique des lettres) toplumsal olarak yaygın ve sıkı 
sıkıya kenetlenmiş bir karşılıklı iletişim ağı ile entellektüel olarak böyle bir ağı işler 
hale getiren bir dizi karşıt göreneğe dayanan bir yaşam tarzıdır” (Bauman, 
1996:48).  

Bilgi-İktidar İlişkisi ve Entellektüeller 

Ancak, filozofların bu özerkliği ve iktidardan soyutlanmaları çok uzun 

sürmemiştir. Görünüşteki sınırsız güç artık, toplumsal yapıyı yeniden biçimlendirme 

deneylerine girişmenin çekiciliğine kapılan mutlak monarkta toplanmış; mutlak 

monarşi, geleneksel araçlarla başa çıkılamayacak kadar geniş çaplı idari görevlerle 

karşı karşıya kalmış; toplumsal yapı ise, iktidarın çok geniş çaplı araçlarıyla 

karşılaştırıldığında artık işlenebilir ve esnek bir yapıya kavuşmuştur. Bu durum, daha 

iyi bir toplum için büyük bir tasarımı zorunlu kılmış; “uzmanlara”, “danışmanlara”, 

“daha iyi bilenler”e gereksinim yaratmıştır (Bauman, 1996:48-49). Sonuçta, ortaya 

çıkan “gözetim asimetrisi”, “denetleme” konumunda “uzmanları” da gerektirmiştir 

(Bauman, 1996:61-2). Bu yapı içerisinde entellektüellerin rolü ise,  

“çok sayıdaki bireyin çeşitlilik gösteren eğilimlerine tekbiçimli bir bedensel ritmin 
dayatılması, bir dizi amaçla hareket eden bir özneler topluluğunu tekbiçimli bir 
nesneler kategorisine dönüştürmesi olmuştur... Bu da uzmanlaşmış know-how ve 
becerilerle donatılmış bir aktörü, bir ‘insan davranışı mühendisliği’ni 
gerektirmiştir... Eğitim artık iktidarın vazgeçilmez bir bileşeni haline gelmiştir. 
İktidar bilgiye gereksinim duymuş; bilgi de iktidara meşruluk ve etkililik kazandırır 
hale gelmiştir” (Bauman, 1996:61-62).  

Halkı Eğitmek 

Bauman’a göre, bu süreçte eğitimin amacı itaati öğretmek olmuştur ki,  

“uyum gösterme içgüdüsü ve isteği, emirleri yerine getirme, üstlerin tanımladığı 
biçimiyle kamusal çıkar neyin yapılmasını gerektiriyorsa onu yapma, planlanmış, 
tasarlanmış, bütünüyle rasyonelleştirilmiş bir toplumun yurttaşlarının en çok 
gereksindiği beceridir” (Bauman, 1996:91).  

Dahası, aydınlanma köktenciliğinin özü de, “bilgiyi yaymak” değil, “yasalaştırmak, 

örgütlemek ve düzenlemek” olmuştur. Kaldı ki,  “en başından itibaren les 

philosophes, aydın despotun ya da yasa koyucuların bireyler üzerindeki pastoral 

gücü zeminine dayalı bir toplumsal düzen tasarlamışlardır” (Bauman, 1996:91-92). 

Böyle bakıldığında, Aydınlanma projesinin en başından itibaren ve zorunlu olarak 

iki yönlü olduğu açıklık kazanmaktadır: Bir yandan, devleti ve onun eylem 
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politikaları ile yöntemlerini “aydınlatma”yı, öte yandan da devletin yönetimi 

altındakileri denetim altında tutmayı, ehlileştirmeyi ya da düzene sokmayı 

hedeflemiştir (Bauman, 1996:93).  

Sonuç olarak Aydınlanma, birbiriyle yakından ilişkili olmakla birlikte farklı iki 

alanda gerçekleştirilecek bir uygulamaydı:  

“1. Devletin gücünü ve iddialarını genişletmek, devleti toplumsal düzenin yeniden 
üretimini planlama, tasarlama ve idare etme işlevi çerçevesinde yeniden 
örgütlemek; 2. Öğreten ve idare eden devletin yönetimi altında olanların toplumsal 
yaşamını düzenlemeyi ve kurallı hale getirmeyi amaçlayan, terbiye edici eylemin 
bütünüyle yeni ve bilinçli olarak tasarlanmış toplumsal mekanizmasını yaratmak” 
(Bauman, 1996:99).  

Bu iki alandaki tasarımlama ve işlevselleştirmelerin failleri ise, vazgeçilmez 

nitelikleriyle entellektüellerdir.  

Bauman, bu “modern entellektüel” figürünün, modern dönem açısından genel 

ve belirleyici olduğunu düşünür. Nitekim, “yasa koyucu” eğretilemesinde 

ifadelendirilen entelektüel konum ve rol, Marksizm eksenli ideolojik ve toplumsal 

oluşumlardan, faşizm, liberalizm vs. ideolojik ve toplumsal oluşumlara, oradan da 

ulusçuluk akımları ve dinsel hareketlere kadar uzanan geniş bir yelpaze açısından 

betimleyicidir. 

Yorumcunun Yükselişi ya da Postmodern Entellektüel 

Bauman’a göre, son dönemde ortaya çıkan yeni bir entelektüel figür önceki 

figürden temelden farklılaşan bir nitelik ve görünüm arzetmektedir. Bu entelektüel 

figür, “yorumcu” eğretilemesinde dile getirilen postmodern bir entelektüel konum ve 

rolü ifade eder. Ancak, yine bu iki figür birbiriyle karşıtlık oluşturmaktan ziyade 

birlikte okunmayı ve anlaşılmayı gerektirirler. “Yorumcu” eğretilemesinde 

resmedilen postmodern entelektüel figürün toplumsal bağlamı, “cemaat”tir. Ona 

göre,  

“‘cemaat’, bilinçli olarak postmodern olan felsefe ve toplum biliminin merkezi 
kavramıdır; akıl ile evrensel hakikatin ve her ikisine götüren yöntemin yerine 
geçmiştir... (Artık bundan böyle) batılı entellektüeller profesyonel rollerinin sağlam 
temelini insanoğlunun evrensel ilerlemesinden çok cemaatte arama 
eğilimindedirler” (Bauman, 1996:174).  

Bu bağlam içerisinde entellektüeller, cemaatler (gelenekler, yaşam biçimleri) 

arasında yorumcu işlevini görmeye çağrılmaktadır. Ancak yine, kendi cemaatleri 
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içinde, yasa koyucu rolünü oynamayı sürdüreceklerdir, şimdiki rolleri, karşıtlık 

durumlarında yargıda bulunmak ya da hakemlik etmek olacaktır (Bauman, 

1996:174). Evrenselciliğin ve akılcı merkezileştirmenin tekelinin kırılmasıyla 

birlikte, bilgi de yerel bağlamlara ve farklı kültürel cemaatlerin pratiklerine 

içkinleşmeye yönelmiştir. Entellektüellerin bu süreçteki rolü, farklı bağlamları 

birbirine tercüme etmek ve kendi bağlamlarına ilişkin anlam ve pratik üretimidir. 

 

2.9. BATI-DIŞINDAN ENTELLEKTÜELE BİRKAÇ BAKIŞ ÖRNEĞİ 

Entelektüelin batılı modern bir bakışla görünümü kadar onun batı dışından 

görünümü ve batı dışı toplumsal bağlamlarda –ve bu arada İslam toplumlarında ve 

bizde- neye tekabül ettiği de önemlidir. Entellektüelin batıdan görünüşü kuşkusuz 

daha manidar ve daha anlamlı bir yere oturmaktadır. Dolayısıyla onun görünüşünün 

batı dışında, doğudan ve özellikle bizim ve bize benzeyen toplumların açısından 

sahneye sürülen anlamı üzerinde de durmak gerekir. Sonuçta bu, “özgücü” tarzda 

entellektüeli kavramlaştırma bağlamıyla ilişkilendirilebilecektir.  Yine bu konudaki 

bir sorunsallaştırma çerçevesinde belirli bir girişimde bulunulmakla, bu anlam ve 

görünüş hesaba katılarak zihinde belirli tablolar ve yeniden sorunsallaştırmalar dizisi 

oluşturmak mümkündür. Bu gerekçeyle, mevcut literatür çerçevesinde Kagarlitski, 

Shayegan, Şeriati, ve Güngör gibi örnekler üzerinde durulmuştur. 

 

2.9.1. Boris KAGARLITSKI  

-Rus Entelijansiyası: Doğulu Asya Despotizminde İktidara Muhalif, 

Özgürleştirici, Popülist ve Eleştirel Entellektüeller- 

Kagarlitski, her şeyden “entelijansiya” teriminin yaratıcısı olan Rus 

toplumundan yükselen bir sestir. Öte yandan o, Rusya örneğinde cisimleşmiş olan 

Doğu-Batı gerilimini iliklerinde hisseden bir toplumun bir sesidir. Rusya, modern ve 

pre-modern dünyanın önemli bir parçası olduğu kadar, daha özelde bizim 
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dünyamızın tarihsel-toplumsal süreçteki niteliklerinin anlaşılması bakımından da 

önemli bir anolojik coğrafyadır86.  

Kagarlitski’ye göre, eğer “entellektüel” kavramı, “muhalif tutum takınma”, 

“eleştiri” ve “devletin değerlerinin reddedilmesi” olarak anlaşılacak olursa, o zaman 

Pomerants’ın şu paradoksal düşüncesinin gerçek bir temeli vardır: “Entelijansiya 

özel bir toplumsal katman olarak Rusya’da doğmuş ve ancak sonraları Batı Avrupa 

ile ABD’de biçimlenmeye başlamıştır” (Kagarlitski). O, Rus entelijansiyasının 

olağandışılığının, onun Batı’daki örneğe uygun olmayışından değil, son derece 

elverişsiz tarihsel koşullarda özel ve özgül bir katman olarak biçimlenerek ‘çok 

erken’ ortaya çıkışından kaynaklandığını  belirtir. Ki, Rus entelijansiyasının 

tarihindeki “trajikliğin” asıl nedeni de budur (Kagarlitski, 1991:25). Bu anlamda, 

Rus entelijansiyası, -Gerşenzon’un tarifiyle- “kendi topraklarında tecrit olma 

durumuna düşmüş bir yığın hasta adam”ı işaret eder (Kagarlitski, 1991:41). Ancak 

entelijansiya, Rusya’ya “yabancı” bir olgu, dışarıdan getirilmiş kimseler de değildir; 

Batı’dan alınan değerlerle yerel köklerin sentezinin bir ürünüdürler.  

Entellektüelin sırf “işlevsel” bir tanımının, “kültürel” tanımla tamamlanmadığı 

sürece yetersiz olduğunu belirten Kagarlitski (1991:22),  “fikirleri paylaşarak bir 

araya gelen bir grup; tinsel bir önder ve toplumsal idealler adına çalışan bir işçi 

olarak ‘entellektüel’/‘entelijansiya’” (intelligentsia) ile “zihinsel çalışmayla uğraşan 

ve uzman olan ‘aydın’” (intelligent) arasında belirgin bir ayrım koyar (Kagarlitski, 

1991:22). Bu bağlamda o, “işlevsel” tanımla “kültürel” tanım arasındaki çelişkinin, 

“görüngü” ve “öz” arasındaki bir çelişki sayılabileceğini belirterek, Rus 

entelijansiyasının kendi içlerinde kimi özellikler keşfetmesinin ve/veya 

geliştirmesinin, kendilerine özgü toplumsal-tarihsel ve tarihsel-kültürel 

özgüllükleriyle ilişkili olduğunu dile getirir. Ki, tarihsel özgüllüğü içerisinde 

“kendisini iki dünya arasındaki sınırda bulan” Rus entelijansiyası, düşünsel olarak 

eleştirel olmak zorunda kalmıştır (Kagarlitski, 1991:22-23). 

                                          

86 Türkiye ile Rusya arasında tarihsel ve yapısal benzerlikler bulan birçok karşılaştırmalı çalışma, Doğu toplumu 
olarak nitelendirilmeleri temelinde bu iki tarihselliği, coğrafi mekanı ve kültürü (özellikle siyasal kültürü ve ortodoksiyi) 
örtüştürerek anlama eğilimindedir. Bazılarında, tarihsel bir Doğu uygarlığı adı altında bu iki toplum çoğu zaman aynı daireye 
dahil edilmiş ya da aynı uygarlığın iki farklı görünümü olarak görülmüştür. Bu türden değerlendirme ve yorumlar, her iki 
toplumun toplumsal ruh ya da zihniyet benzerliği niteliklerine vurgu yapma eğilimindedirler. 
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Kagarlitski’ye göre, 19. yüzyılın başından itibaren, Rus entelijansiyası belirli 

bir ölçüde sistem dışı kalmıştır; Rus toplumunda oynayacakları işlevsel bir rol 

yoktur. Bu nedenle entellektüeller ‘lüzumsuz insanlar’ olarak ortaya çıkmış ve öyle 

kalmıştır/algılanmıştır. Toplumsal rollerindeki bu belirsizlik, onları verili topluma 

“dışarıdan” bakmaya zorlanmış “marjinaller” durumuna getirmiştir. Bu dışraklık ve 

kıyıda oluş hali, belli bir dönemin Rus entellektüellerini tanımlayan en belirgin 

niteliklerinden biridir. Bu entellektüeller, davranışlarını toplumsal çıkarlardan çok 

fikirlerin belirlemesi anlamında, birer radikal ve “ideolog” olmuşlar; “ideologluk”, 

tüm entellektüeller için tipik bir durum haline gelmiştir. Bu durumun olağanüstü bir 

güçte gelişmesini sağlayan temel etken ise, Rusya’daki nesnel tarihsel, toplumsal ve 

kültürel koşullardır (Kagarlitski, 1991:23). Yine aynı zamanda Rusya’nın tipik bir 

özelliği, devletin özlemleriyle orantılı, ama geri bir ülkenin gerçek gereksinimleriyle 

oransız gelişen akademik kurumlara sahip olmasıdır ki, bunun sonucunda 

entellektüeller nicel olarak epeyce kabarık/şişkin bir sayıya ulaşmışlardır 

(Kagarlitski, 1991:23-24).  

 Tarihsel olarak Rus toplumunda devletin sürekli merkezi bir konumu ve çok 

büyük bir gücü olmuştur -bu genellikle “Asya despotizmi” olarak nitelenen şeydir- 

ki, Rus Çarlığı 20. yüzyılın başında bile Asya despotizmi özelliklerini koruyan bir 

niteliğe sahiptir. Bu açıdan, Kagarlitski’nin “Marx’ın ‘hakim sınıfın çıkarlarını ifade 

eden devlet’ hakkındaki formülasyonu Batı için doğruydu, ancak Rusya’da devlet o 

sınıfın kendisiydi” (1991:18) önermesi anlamlıdır. Sırf burjuva demokrasisinin 

yokluğu anlamında değil, aynı zamanda serbest rekabetin ve liberal kapitalist 

ekonomilerin öteki özelliklerinin yokluğu anlamında da, Rusya’da ‘serbest’ 

kapitalizm hiç varolmamıştı. En büyük girişimci, Rus devletinin kendisiydi 

(Kagarlitski, 1991:18). Halbuki, bu tarihsel ve yapısal özellikler içerisinde bile 

entellektüeller siyasal iktidara bağımlı bir konuma düşmemişler, aksine başkaldırı, 

muhalefet ve eleştiri silahlarını kullanmışlardır (Kagarlitski, 1991:18-19). 

Dolayısıyla Rusya’da devlet ve siyasal alanla entelijansiyanın ilişkisi, bu özgül -

tarihsel, toplumsal, siyasal, ekonomik ve kültürel- dolayım gözetilerek 

anlaşılmalıdır. Bu dolayım diğer Doğulu toplum ve kültürlere karşı da göreli bir 

özgüllük içerir. 
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Kagarlitski, esasen Rus entellektüellerinin tarihini Petro ile başlatır. Ona 

göre, Petro öncesi Rusya’da popüler bir kilise-devlet kültürü vardır, ama ülke 

profesyonel bir entellektüeller katmanından yoksundur. Rusya’daki rahipler 

çoğunlukla “tinsel işler dairesindeki kamu görevlileri”dir ve Ortodoks Kilisesi, 

Katolik Kilisesi’nden farklı olarak, bir entelijansiya yaratmamıştı. Kaldı ki yine 

tohum halinde bir üniversite eğitimi bile yoktur. Rusya’da, ancak 17. yüzyılın sonuna 

doğru Batı uygarlığının temel unsurları kavranıp hayata geçirilmeye başlanmıştır. Bu 

anlamda Rus entelijansiyasını doğuran Petro’nun reformları olmuştur ki, bu da, 

toplumun bir ölçüde Avrupalılaştırılmasının bir sonucudur. Avrupa politik sahnesine 

girdikten sonra Rusya, Avrupa uygarlığıyla -belirli tipte bir kültür ve belirli kültürel 

görevlerle- ilişkiye geçmiş; bu görevlerin yerine getirilmesiyle uğraşan toplumsal bir 

katman ortaya çıkmıştır (Kagarlitski, 1991:19-20). Uğraşları, görüşleri ve düşünce 

tarzıyla Avrupalı olan Petersburg Rusyası’nın bu yeni entelijansiyası, reformlarıyla 

kendisini yaratmış olan Asyagil otokrasiyle çatışmaya girmişler, başından beri 

yönetim karşıtı olmuşlar ve “tarihsel devlet”in karşısına “hukuk”u çıkarmışlardır. 

Söz konusu dönemde, manevi kültürün tamamı politikleşmeye uğratılarak “kurulu 

düzenin eleştirisi”, Rus sanatının temel içeriği haline gelmiştir (Kagarlitski, 1991:20-

21). 

Bu entelijansiyanın edinmiş olduğu “idealler” ve “değerler” ile Rus devletinin 

tarzı arasında temel bir uyumsuzluk vardır. Devlet, entellektüelleri resmi toplumun 

zorunlu parçası haline getirerek “devşirmek”te ve kendi sistemi içine katmakta 

yeteneksizdir. Bu koşullar, “Rus politik ve toplumsal düzeninin eğitimli 

eleştiricileri” olarak entelijansiyayı özgül bir toplumsal katman olarak yaratan 

koşullardır (Kagarlitski, 1991:23-24).  

Diğer taraftan entelijansiya, “tecrit olmuş” ve halktan da ayrı düşmüştür. 

Ancak, er geç, Rusya’da uygarlığın gelişimiyle, halkın kendisi “Avrupalılaşıp 

entellektüelleştikçe”, kitlelere yakınlaşma mutlaka sağlanacaktır. Ne var ki çok ağır 

işleyen uzun bir zaman diliminde entellektüeller “tecrit” durumunda kalmışlardır 

(Kagarlitski,1991:26-28). Onların muhalefet ve toplumsal eleştiri geleneği olan 

radikal-demokratik çaba ise değişmeden kalmıştır.  
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Süreç içerisinde entelijansiya sayısal bakımdan çoğalmış ve saflarına emekçi 

sınıflardan kişiler katılmıştır. Bunun sonucunda bazı ara “yarı-entellektüel” 

katmanlar belirmeye başlamıştır. 1890’lı yıllarda entelijansiya kitlesel boyutlarda 

büyümesini sürdürürken; bunun sonucunda kırsal alanda artık toprak beyleri ile 

köylüler dışında, “üçüncü unsur” diye nitelenen insanlar -doktorlar, öğretmenler vb.- 

bulunmaya başlamıştır. En önemlisi de, entelijansiya artık geniş bir kesime hitap 

eder hale gelmiş; kentlerde Avrupalılaşmış demokratik seçkinler ile kitleler arasında 

aracı işlevi görebilecek, eğitimli katmanlar belirmiştir (Kagarlitski, 1991:30-33). 

Eski Rusya’nın çöktüğü 1917 yılı ise, entelijansiyanın, kültürün, özgürlük 

hareketinin ve devlet sisteminin tarihinde bir dönüm noktası olmuştur. İç savaşın 

sonuçları Rus entelijansiyası açısından trajik olmuştur. Burjuva-demokratik 

kurumlarının kaldırılması, entelijansiyanın yeni ve özgür bir Rusya ümidine ağır bir 

darbe indirmiştir.  Devrimden sonraki süreçte Rus entelijansiyası, “teknik bir 

bürokrasi” ve “devlete bağımlı bir ideograsi” haline gelmiştir. Egemen devlet bir 

yandan eski entelijansiya ile diyalog kurma girişiminde bulunurken, öte yandan hızla 

yenisini yaratmaya koyulmuştur (Kagarlitski,1991:69). Rusya özelindeki 

entelijansiya, “iktidara karşı muhalefet”, “özgürleştirici bir popülizm” ve 

“eleştiricilik” rolleriyle karakterize olurken, sonunda, büyük çoğunluğu itibariyle 

otonomilerini ve özgürlüklerini yitirip öncü partiyle özdeşleşmiş; bağlanmış/angaje 

bir entelijansiyaya, “öncü parti”nin organik entellektüellerine, ideolojikleştirme 

ajanlarına (komünizmin propagandistlerine) ve toplum mühendislerine dünüşmüştür. 

 

2.9.2. Daryush SHAYEGAN 

-Batı Dışı Mutsuz, Yaralı ve Şizofrenik Bilincin Parçalanmış Entellektüel 

Tarihselleşimi: Entellektüeller, Teknokratlar, İdeologlar ve Tanrı Stratejisi 

Uzmanları- 

Shayegan entellektüellere ilişkin yeni ve özgün bir kavramsallaştırmanın sahibi 

değildir. Ancak o, entellektüellerin hem İslam dünyasındaki cisimleşme ve 

yansılanma tarzlarını ortaya koyan, hem de bu dünyanın içinde yer alan bir 

entellektüeldir. Bu nedenle, onun entellektüellere ilişkin kavramlaştırmaları, aynı 
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zamanda İslam dünyasını da içine alan Batı dışı toplumlarda entellektüellerin ne türde 

ve hangi niteliklerle cisimleştiklerini anlamak bakımından önemlidir. 

Shayegan, -İranlı, Batı dışı ve İslam dünyasına ait bir kimse olarak-  batı dışı 

toplumsal realiteleri göz önünde bulundurarak kendisinin de içerisinde yer aldığı ya da 

ait olduğu tarihsel-toplumsal bağlama ait entellektüel etkinliklerin doğasına ilişkin 

dört farklı türde varolma tarzı saptar: “entellektüel varoluş”, “teknokratlık”, 

“ideologluk” ve “tanrı stratejisi uzmanlığı”. 

Kendi benimsediği ve idealize ettiği anlamıyla, hakiki entellektüel, -Adorno’dan 

esinlenerek- “kimliksizliğin kesin bilinci”dir ki, ona göre, gerçek entellektüel,  

“karşıtlıkların ötesinde kökensel ortak bağları (mitos ve akıl) yeniden bulan ‘bilge-
mistik’in ya da aklın soysuzlaşmış serüvenlerini yeniden mitolojileştiren ‘ideolog’un 
aksine, kahramanca, kimlik-dışılığın açık yarasına perçinlenmiş olarak kalan, 
herhangi bir düzenle bütünleşmeyi ve her tür kollektif bütünlüğe boyun eğmeyi 
reddeden; sonuç olarak da bireyin yegane, indirgenemez tekilliğini kurtaran 
kimsedir” (Shayegan, 1991:161).  

Bu anlamda entellektüeller, toplumun “mutsuz bilincini” temsil ederler ve 

“epistemolojik statüleri eleştiri” olan bir grup oluştururlar (Shayegan, 1991:134). 

Özünde benimsediği bu tanıma bağlı olarak, Shayegan entellektüelleri, 

teknokratlardan, ideologlardan ve Tanrı stratejisi uzmanları olarak nitelendirdiği 

ulemadan ayırır ve onların karşısına koyar.  

Farklı toplumsal süreçler içerisindeki tarihsel yaşanmışlık, uygarlık ve kültürel 

özgüllükler düzleminde bir ayrıma giden Shayegan’a göre, İslam dünyası özelindeki 

entellektüeller, onun “yaralı bilinç” eğretilemesiyle dile getirdiği “şizofrenik” kültür 

ve zihniyet yapısının koşullarına tabi olarak okunmayı gerektirecek bir tablo 

oluştururlar (Shayegan, 1991:134): 

“İslam dünyasındaki entelijansiyanın büyük bir bölümü çarpıklıklar alanında yüzer. 
Entellektüellerin, bilim adamlarının ve yönetici kadroların işlevleri zaten Batı’daki 
gibi kesin hatlarla belirlenmemiştir” (Shayegan, 1991:134). 

 İslam dünyasındaki genel ve yaygın kanaate göre entellektüel, “okuma-yazma 

bilen” veya “zihinsel bir faaliyet gösteren” birisi olarak algılanır. Toplumun “mutsuz 

bilinci”ni temsil eden, epistemolojik statüsü eleştiri olup ayrı bir grup oluşturan 

entellektüel” tipi ise, İslam dünyası vb. toplumlarda henüz görülmemiştir. Bu nedenle 

de entellektüel, “salt bir entellektüel” olarak özel (ve özerk) bir statüden gerçek 

anlamda yararlanamaz (Shayegan, 1991:134). Oysa, ona göre, bu toplumlarda “en çok 
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rağbet gören entellektüeller iktidara muhalif olup, eylemleri her şeyden önce siyasi 

olanlar”dır. Bunlarsa aslında, “bağlanmış entellektüellerin sert çekirdeğini oluştururlar 

ve bundan dolayı daha ziyade ideologturlar” (Shayegan, 1991;134). 

Entellektüeller, İslam toplumlarında (özellikle de İran’da) ‘teknokratlar’la 

‘Ulema’nın ortasında, iki ateş arasında kalmışlar; bu yüzden de etkilere en açık kesim 

olmuşlardır (Shayegan, 1991:141). İslam dünyasındaki entellektüellerin mesafeli bir 

bakışları olmadığı gibi kuşatıcı ve tam bir bilgi donanımları da yoktur. Söyledikleri ve 

düşündükleri bağlam-dışı kalır; ülkenin tarihsel koşullarının dışında ve gerçekçi 

olmaktan uzaktır (Shayegan,1991:145). Ki, bu entellektüellerin çarpık, bağlam-dışı ve 

mesafelenmemiş muhalefet niteliklerine, onların “bağlanma” ile ilgili sağlıksız 

tutumları da eklenir. Böylesi bir tarihselleşimde ve toplumsal bağlamda -İslam 

dünyasında ve İran özelinde- entellektüeller, çok yaygın bir biçimde ideologlara 

dönüşmüşlerdir; bunların çoğu da, eleştirel güçten yoksun ve kuşkuculuktan uzaklaşan 

kesin yargılarda bulunma eğiliminde olduğu için, entellektüelle ideolog arasındaki 

çizgi belirgin değildir. İslam dünyası özelinde ve İran’da entellektüellerin çoğunun 

“ideolog” olması, onların “sahte bilinç”, “sahte özümseme” ve “fikirlerin bilinçsizce 

melezleşmesi” gibi “çarpıklık”lardan acı çekerek, ardından bunları pratiğe geçirmeyi 

uman kişiler olmalarına yol açmıştır. Bu noktada, “fikirlere pragmatik bir biçimde 

yaklaşma” eğilimi, “kuramsal amaçlar”ın önüne geçmiştir (Shayegan, 1991:156-157).  

“İdeolog”,  

...“aklın sınırları içinde kendini rahat hissetmeyen, insanın olayların ötesine 
gitmedeki yetersizliğinden tatmin olmayan kişidir. Dolayısıyla, ona, bir yumağı çözer 
gibi dünyanın akışını çözecek ilk nedenler, numenler, tözel gerçeklikler gerekmektedir 
ve ‘ideolog’u, ‘entellektüel’den ve mistikten ayıran da onun bu eğilimidir...  

...Entellektüeldeki ‘kuşkucu çatlama’, ‘mesleki nevroz’, ‘şeylerin parçalara 
ayrılması’, ‘çemberlerin birbirinden kopması’, ‘alanların ayrılması’, ‘temellerin ve 
fikirlerin dağılması’, kısacası çözümlemenin gerektirdiği bütün eritici çalışma 
ideologu korkutur. İdeolog, ‘varlık’la ‘yokluk’, ‘mitos’la ‘akıl’ arasında asılı 
kalamaz; orta mekanların aralıklarına baş dönmesine kapılmadan giremez. Muğlak 
durumlar, konumların ikiyanlılığı, kendi kaynaklarıyla sınırlanmış bireyselliğin 
yalnızlığı onu aşırı derecede sarsar” (Shayegan,1991:158, 159). 

Shayegan teknokratlara ise, aklın araçsallaştırması düzleminden bakarak, onları, 

“modern toplumun bilimsel, ekonomik, siyasal ve teknik çemberlerinin işletmecileri” 

(Shayegan, 1991:163) olarak görür. Teknokratlar toplumda güçlü bir konumdadırlar, 

çünkü üretimi ve üretimin yerine getirilmesini onlar programlar. Ancak 
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işlevselleştirilmelerini sağlayan dünyanın bir yansıması olarak kendileri de 

kişiliksizleşmişlerdir: “Düzenini cisimleştirdikleri teknik ve bürokratik rasyonalite 

gibi onlar da üretimin etik açıdan doğuracağı olumlu ya da olumsuz sonuçlara 

kayıtsızdırlar” (Shayegan, 1991:163). Yine onlar, geçerli ideolojilerin ve statükonun 

atmosferiyle uyum içindedirler. Batı dışı toplumlarda ve İslam dünyası özelinde, 

entellektüel gibi teknokratta da eleştiri gücü eksiktir, ama o, şirketlerin yönetiminde 

(manegement) ve bürokratik süreçlerde yer alan profesyonel bir kişi olduğu için, 

mesleğini icrasının gerektirdiği gerçeklik duygusuna sahiptir (Shayegan, 1991:165-6); 

ancak yine de,  

“bir tür kalkınma fikrinin önceden dayattığı modeller burada da teknokratı, yaşadığı 
ülkenin gerçek kapasitelerine dayanmadığı için, bariz olarak yıkıldı yıkılacak bir 
durumda bırakır” (Shayegan,1991:66).  

Teknokrat, herhangi bir ideolojiyi benimseyebilir, ancak o her durumda, eylemiyle -en 

azından işlevinin yabancı doğası yüzünden- geleneksel kültürü tahrip eder. Zira -

aksini iddia etse bile- iliğine kadar “Batılılaşmış”tır. Bilgilerinin hemen hepsi, ister 

istemez temel direklerinden biri olduğu modernlikten doğmuştur. “‘Yerli’, özellikle de 

halis memleket ürünü olan entellektüel karşısındaki ikiyanlılığı  da buradan gelir” 

(Shayegan, 1991:167). 

Shayegan’ın “tanrı stratejisi uzmanları” olarak nitelendirdiği “ulema” ise, daha 

çok İran özeliyle sınırlıdır; İran ulema’sı, yani mollalar odaklıdır. Bununla birlikte, 

mollalar’a ilişkin yorumları, yine sınırlı bir biçimde de olsa İslam dünyasındaki 

ulema’ya genellenebilecek belirlemeler içerir. Shayegan, İran’da bir ruhban sınıfı 

olarak mollalar’ın, tarihsel ve toplumsal kaynaklarının ve temellerinin bulunduğunu, 

yani gerçek anlamıyla tarihsel bir sınıf olarak İran’da entelijansiyayı yüzyıllar 

boyunca mollaların oluşturduğunu ifade eder. Ona göre, bu ruhban sınıfının gücü, 

“halkla aynı dalga boyunda olmalarından” gelmektedir. Ki, kültürel olarak iki taraf 

(halk ve mollalar) da modernlik-öncesi’nde düşünmekte ve yaşamaktadır. Referans 

modelleri ve hafızaları aynı yörüngede hareket ettiği için birbirlerini anlamaktadırlar. 

Çünkü zihinsel dünyaları aynı arkaik dönemde yaşam sürmektedir, yani “zihinsel 

olarak çağdaş”tırlar (Shayegan,1991:173). Bu anlamda molla, halkın iç dünyasının bir 

dışavurumu ve sözlü ifadesidir. Teolojik konumunun ona tanıdığı yetkiyle molla 

bütün cevapları elinde bulundurur ve insanlar üzerindeki otoritesi ve üstünlüğü 
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buradan kaynaklanır. Yani “dolaysız olarak vahyin kaynaklarından türeyen o, 

doğuştan gelen bilimin bilginidir” (Shayegan, 1991:175).  

Shayegan’a göre Batı’da entellektüeller görece özerk bir statüye sahiptirler ve 

bir tür güç dengesi içerisinde bağımsız bir yer edinmişlerdir. Oysa Batı dışı toplumlar 

ve özelde İslam dünyası açısından bunu söylemek mümkün değildir. İslam dünyasında 

gelenek ve kültür çemberi öyle güçlüdür ki, entellektüellerin ayrışmış ve bağımsız bir 

grup olarak varolmasına izin vermez; iktidar ve kültür güçlü nitelikleriyle diğer 

alanları gölgede bırakır (Shayegan, 163-165). Entellektüellerin, ayrışmış, zımni de 

olsa tanımlanmış ve görece özerk olarak nitelenebilecek belirgin görünürlük kazanmış 

bir konumları yoktur. Entellektüellerin çoğu da zaten ideologluğa savrulmuşturlar 

(Shayegan, 1991:141). Geçimi devlet tarafından karşılanmayan, gerçekten serbest 

entellektüellerin sayısı nispeten azdır. Bu durum ise entellektüellerin bağımsızlığını, 

eleştirel ve özgür düşünümselliğini sınırlamaktadır. Yine entellektüeller, ulema ile 

teknokratlar arasında sıkışıp kalmış, gerilimli ve çapraşık konumda yer alırlar.  

Halbuki teknokratlar, entellektüellere göre daha güçlü bir konumda 

bulunmaktadır. Teknokratlar, kendi teknik işlevsellikleri dolayısıyla, her duruma 

uyum gösterip, iktidar ya da kültürle belli biçimlerde eklemlenebilmekte veya belli 

ölçüde bütünleşebilmektedirler. Ulema ise, çok daha özerk ve güçlü bir konumda yer 

almaktadır (Shayegan, 1991:170). 

Toplumsal ve kültürel taleplerine rağmen batı dışı bu entellektüeller genellikle 

kısırdırlar ve özgün hiçbir şey yaratmazlar. Halbuki entelijansiya,  

“bu dünyada eleştirel rolünü yerine getirebilse, iki dünyanın (Doğu ile Batı, 
teknokrasi ile gelenek ve ulema) birleşme noktası olabilecek, ikisini birbirine 
bağlayabilecek ve kavramsal arka-planlarını zorunlu olarak ayıran kırılma çizgisine 
dokunmadan diyaloglarını birbirine eklemleyebilecektir” (Shayegan, 1991:144).  

Özellikle İslam dünyasındaki ve İran’daki entellektüeller bu işlevlerini yerine 

getirme konusunda yeteneksizdirler ve üretken değildirler. 
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2.9.3. Ali ŞERİATİ 

-Üçüncü Dünyacılık, Öze-Dönüşçülük ve Öz-kültürcülük Bağlamında 

Entellektüel Tanımlaması- 

Şeriati’ye göre, “aydın”, soyut ve özsel bir kavram değil, tarihsel, toplumsal ve 

kültürel koşullara göreli bir kavramdır (Şeriati, 1989:140). Bir diğer deyişle, aydının 

açık ve kesin bir tanımı, ancak, onun kendi tarihsel, toplumsal ve kültürel bağlamına 

göreli olarak olanaklıdır. Bununla birlikte, Şeriati, en genel düzlemde aydını, “belli bir 

tarihsel mekan ve zaman diliminde kendi insani statüsünün bilincinde olan kimse” 

(Şeriati, 1989:8) olarak tanımlar. Ona göre, bu bilinç aydına, sorumlu bir insan oluşun 

yükünü yükler. Bu nedenle de aydın, “halkına, zihinsel, toplumsal ve devrimci 

faaliyetlerde önderlik yapması gereken kendi kendinin bilincinde sorumlu bir 

kimse”dir (Şeriati, 1989:8-9).  

Ancak Şeriati, kendi “öze-dönüşçü” ve “öz-kültürcü” pozisyonunun da bir 

gereği olarak, aydının farklı toplumsal bağlamlara göreli olarak değişen tanımı ve 

anlamı üzerinde özel bir dikkate sahiptir. Bu farklılaştırma, onda, daha çok Doğu ile 

Batı ve daha özelinde de Batı ile İslam toplumları arasındaki özcü bir ayrım 

temelinde, tarihsel, toplumsal, dinsel ve kültürel niteliklere referansla 

oluşturulmuştur. Bu bağlamda Şeriati’nin, “aydının tarihsel, toplumsal ve kültürel 

bağlama göreli tanımlanabileceği” biçimindeki yaklaşımı ile, “toplumların ve 

kültürlerin, kendi tarihsellikleri ile birlikte belli ve az çok değişmez bir öze sahip 

oldukları” biçimindeki yaklaşımı arasında bir tutarsızlık ve çelişki var gibidir. Ancak 

yine toplumların gelişmişlik-azgelişmişlik çerçevesinde konumlandırılışı onun bu 

yaklaşımındaki tutarsızlığı bir ölçüde yumuşatır.  

Şeriati, kendi aydın tanımlamasının ayırıcı sınır çizgilerini belirlerken, “aydın” 

ile “entellektüel”i tamamen birbirinden farklı kategoriler olarak görür. Ondaki 

“entellektüel” imgesi, entellektüel teriminin “zihinsel emek” pratiği olarak 

tanımlanışında olduğu gibi tam da “uzman” ya da “profesyonel” olarak nitelendirilen 

ve seçkinlerin de bir parçasını oluşturan bir kategoriye tekabül eder. “Aydınlar”sa, 

entellektüellerin aksine toplumda seçkin konumların sahibi değildirler ve toplumsal 

bir sınıf tavrıyla, halkın dışında yer almazlar. Ona göre,  
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“aydın, zorunlu olarak entellektüel değildir; ancak entellektüel ile aydın arasında 
genel ve özel yönleriyle ikili bir bağ da vardır. Entellektüelin görevi, yaşamı teknik 
olarak yönetmek, toplumun teknolojik gücünü artırmak, refah seviyesini yükseltmek, 
yani insanların iyiliğini ve mutluluğunu sağlamakken; aydının mesajı, yaşamı 
organize ederek, toplumun hidayetini (doğru yola yönelimini) ve mükemmelliğe 
yönelik değişimini sağlamak, yani insanı ‘asıl olması gereken’e ulaştırmaktır (Şeriati, 
1991:183).  

Şeriati’nin işlevsel çerçevedeki bu tanımlayışı açısından, iki dikotomi bir yerde 

birbirini tamamlamakta, ancak aydına öncelikli ve merkezi bir rol atfetmektedir. 

Buradaki ayrım, teknik düzeyde faaliyet gösteren araçsal akıl ile, aşkın ve 

özgürleşimci üst akıl arasındaki ayrımı anıştırmaktadır.  

Şeriati, Batı tarihselliği bağlamında Avrupalı entellektüellerin somutluk 

kazanmasını, Avrupa toplumunun özgün, doğal ve mantıksal koşullarına dayandırır. 

Onun açısından, Batı’daki entellektüeller kategorisi, özgül bir grup olarak  burjuvazi 

kültürünün ve sınıfının bir uzantısıdır. Doğulu ve İslam ülkelerinin aydınları ise, aynı 

tarihsel koşulların ürünü değildirler ve farklı nitelikte karakterize olunurlar. Onlar,  

“kendi toplumsal gerçekliklerinden uzaklaşarak, ona yabancı kalarak, kendi tarihiyle 
aralarına mesafe koyarak, kültürlerine, maneviliklerine, toplumlarının yerel/bölgesel 
özelliklerine yabancılaşarak, Avrupalı entellektüelleri (körü körüne) taklit etmişler; 
sözde aydın olma konumlarını, yapılan tercümeler ve bu taklit yoluyla elde 
etmişlerdir” (Şeriati, 1990:46).  

Şeriati, kendi tanımlama çerçevesinde “uzmanlar” ve “profesyoneller”den 

oluşan “entellektüeller”in uluslararası bir konuma ve niteliğe sahip olabileceğini kabul 

ederken, “aydın”ın konumunu, daha çok “ulusal toplum”la bütünleştirir. Bu durumda 

her ülkenin aydını, mevcut koşullara göre, -tıpkı Avrupa’da oluşturulan aydın sınıfının 

doğması örneği çerçevesinde- kendi toplumsal, dinsel, kültürel sınıfsal ve tarihsel 

koşullarına göre konumlanmalı ve biçimlenmelidir: 

“Aydın, kendi özelliklerini seçmeli ve ondan sonra yola düşmeli, çalışmalı, sosyal 
meselelerde hak ve batıldan başka bir sözü olmalı ve onun da ‘coğrafi söz’ olduğunu 
bilmelidir” (Şeriati,1990:27). 

 Politik duruşu açısından aydının pozisyonunu “statüko karşıtı” olarak gören 

Şeriati’ye göre, aydın her konuda ve konumda “eleştirel” bir görüş sahibidir ve 

öncelikle o bir “statüko” karşıtıdır. Bunun gereği olarak o, her durumda statüko’ya 

karşıt bir biçimde, alternatif olarak arzuladığı/tasarladığı “ideal sistemi” getirip 

oturtmanın çabası içerisindedir (Şeriati, 1991:307). Bu noktada Şeriati’nin aydınlar 

için öngördüğü konum, açıkça aşkın bir liderlik ya da peygambervari bir önderliktir. 
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Ki o aydınları, belirli bir vizyon çerçevesinde, genel olarak topluma, daha sınırlı bir 

anlamda da belirli toplumsal hareketlere önderlik yapan kimseler olarak görür. Bu 

anlamda aydınlar müstesna/seçkin/aşkın bir grup oluştururlar ve konum ve misyonları 

açısından peygamberlerle özdeşleşirler (Şeriati, 1991:365; Şeriati, 1989:131, 133, 

151). Böylece Şeriati, aydının yerel tarihsel-toplumsal-kültürel misyonunu ağırlıklı bir 

biçimde vurgularken, aynı zamanda onun evrensel anlamdaki misyonunu da inkar ve 

ihmal de etmez, hatta birçok durumda bunu önceler. 

Sonuçta, Şeriati, aydını ideoloji ve/veya dünya görüşü temelli bir yerde 

konumlandırır. Kendi aydın tanımı da dinsel-ulusalcı-üçüncü dünyacı ve Batı karşıtı 

bir olumlama içermekte; sonuçta bu da bir dünya görüşü ya da ideolojiye 

dönüşmektedir. Şeriati dinsel karakteri ağır basan bir “öze dönüşçülük” tavrını 

benimserken; kültürel, tarihsel, toplumsal ve dini olarak “özcü” bir bakış ve tanım 

çerçevesine dayanmaktadır. 

 

2.9.4. EROL GÜNGÖR  

-Milliyetçi Öz-kültürcülük, Entellektüelin Yerel-Ulusal Konumlandırılışı 

ve Halka, Tarihe ve Öz-kültüre Yabancılaşma Temelli Aydın Eleştirisi- 

“Entellektüel” sözcüğünü, Türkiye’nin tarihselliği ve kültürel özgüllüğü 

çerçevesinde, hiçbir biçimde tercihe şayan bulmayan; “aydın” sözcüğüne ise, kendi 

ideolojik/dünya görüşüne bağlı dilsel tercihi nedeniyle sıcak bakmayıp sahte bulan 

Güngör, “münevver”i bizim için çok daha sahici görür (Güngör, 1993a:223). Bu ise, 

öz-kültürcülüğü ve yereli temele alan bir anlayışın yansımasıdır.  

Güngör, kendi tercih ettiği anlamda “münevverler”in ayırdedici ve 

tanımlayıcı niteliğini/vasıflarını, onların görmüş oldukları eğitime bağlar (Güngör, 

1993a:223). Eğitim düzeyiyle tanımlanan bu “münevver tabaka”, kendilerinin bu 

ortak vasıfları dolayısıyla toplumda belirli bir konumu işgal eden bir sosyal grup 

oluştururlar (Güngör, 1993a:223-4). Ancak, ona göre, bu “münevver tabaka”, bir 

ekonomik-toplumsal sınıf da değildir; çünkü, gördükleri eğitim bakımından ortak 

vasıflara sahip olan bu insanlar, değişik toplumsal sınıflara bağlı olabilirler veya 

içinden çıkmış oldukları sınıfla olan bağlarını devam ettirebilirler (Güngör, 

1993a:224). Sonuçta Güngör’ün entellektüeli tanımlamakta kullandığı temel ölçüt 
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“eğitim” ölçütüdür ki, bu da her toplumun kendi nitelik ve koşullarına göre 

belirlenen bir düzeyi ifade eder. 

Güngör’e göre, toplumun bütünleşmesi açısından olduğu gibi, toplumsal 

sınıfların ihtiyaç ve koşulları açısından da “münevver” (entellektüel/aydın) belirli bir 

işleve sahiptir; o, toplumsal yaşamın bütünlüğü ve işlevselliği içerisinde vazgeçilmez 

bir misyonu icra eder (Güngör, 1993a:224). İdeolojik misyonları ve konumlanışları 

açısından ise, münevverlerin kimi muhafazakarlar arasında -azınlık hareketlerinden 

doğabilecek tehlikeye karşı onları uyanık tutmaya çalışırlar-, kimi proleterya/işçiler 

arasında, -bir gövdeye baş olmak ve bazı ideallerinin gerçekleştiğini görebilmek için- 

kimi de büyük sanayi sahipleri (burjuvazi) ile işçi kitlelerinin (proleterya) ihtilafları 

arasındadır –ki bunlar çok defa ihmal edilen münevver bürokrasisini korumaya 

çalışırlar- (Güngör, 1993a:224-225). Bir diğer deyişle, entellektüeller, hem kendi 

toplumsal kökenlere hem de temel toplumsal sınıflara göreli konum ve 

işlevleri/rolleri/misyonları açısından heterojen bir dağılım gösterirler. 

Güngör, Türkiye’de münevverlerin konumunu ve oynadıkları rolü ise şöyle 

dile getirir: 

“Türkiye’de münevver zümre, II. Dünya Harbi’ne kadar, devlet kadrolarını dolduran 
bir bürokratik elit olarak karşımıza çıkmaktadır...Hepsi de esas itibariyle devletin 
kuvvetlenmesi ve ayakta kalabilmesi meselesini birinci planda tutuyorlardı. Bu 
yüzden Türkiye’deki siyasi ve ideolojik mücadeleyi bir sınıf mücadelesi şeklinde 
değil, fakat memleketin kurtuluşu hakkında –bilhassa gördükleri eğitimin farklılığı 
yüzünden- değişik fikirlere sahip bulunan münevverler arasında bir kavga olarak 
görmek daha doğru olur” (Güngör, 1993a:235).  

Güngör açısından, entellektüeller kültür değişmesinin ajanlarıdır. Bu 

çerçevede, Batı örneğindeki “serbest kültür değişmesi” modeli içerisinde işlev gören 

entellektüel rol idealleştirilirken, Batı-dışı toplumlarda ve bu arada özellikle 

Türkiye’de hakim olduğu hükmüne varılan “mecburi kültür değişmesi” modeli 

içerisindeki entellektüel rol, özcü bir kültür kavramlaştırma temelinde eleştiriye tabi 

tutulur ve reddedilir (Güngör, 1993a:40-42). 

Güngör, günümüz bağlamında ele alındığında, Türkiye’de ve Batı-dışı 

toplumların pek çoğunda münevverin, entellektüel hak ve özgürlükleri korumaktan 

öte, toplumun siyasal ve ekonomik yapısını değiştirerek güçlendirmek gibi bir 

görevle karşı karşıya olduklarını ifade eder. Bu çerçevede Batı ile Türkiye arasındaki 

farklılığı, bizdeki münevverlerin devlet görevlisi/memuru statüsünden kaynaklanan 
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bir durum olarak belirler (Güngör, 1993a:226-7). Ona göre, Batı’daki gelişmeleri 

izleme ve algılama konusunda bile yetersiz olan geri kalmış ülke entellektüelleri, ne 

olduğunu tam da bilmedikleri bir modernizm ve pozitivizmden hareketle kendi 

kültürlerine ve halklarına düşman ve yabancı hale gelmiş kimselerdir (Güngör, 

1993a:39; Güngör, 1993b:209). 
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3. LİTERATÜRDEKİ ENTELLEKTÜEL KAVRAMLAŞTIRMALARININ 
ANALİZİ 

Bu bölümde, sununumu yapılan literatürdeki entelektüel 

kavramlaştırmalarının sistematik bir analizini sunmaya dönük bir çerçeve yer 

almaktadır. Bu çerçeve içerisinde entellektüel aklın niteliğinin, teorize eden ve 

modelleştiren tümel ve evrensel bir aklı mı, yoksa kısmi çıkarlara göreli tikel bir aklı 

mı ima ettiği ya da cisimleştirdiği sorunsalı açımlanacak, değerlendirilecek ve 

çözümlenecektir. Yine bu çerçevede, entellektüelin toplumsal konumu ve rolü, onun 

topluma içrek ya da dışrak olmasına ilişkin yorumlara göreli bir biçimde ele 

alınacak; bu bağlamda entelektüelin, siyasal-ideolojik ve toplumsal-sınıfsal duruşu 

ve toplumsal bir sınıf oluşturup oluşturmaması konusunda literatürdeki görüş ve 

yaklaşımlar değerlendirilecektir. 

3. 1. ENTELLEKTÜEL AKLIN NİTELİĞİ 

-Teorize Eden Ve Model Kuran Tümel/Evrensel Akıl Ya Da Kısmi Çıkarlara ve 

İlgilere Dönük Tikel Akıl- 

Entellektüele ilişkin bir kavramlaştırma, öncelikle “akla ilişkin olan” ile “akla 

ilişkin olmayan”ın ayrımlaştırılmasını ve bu çerçevede entelektüel etkinliğin akılla 

ilişkilendirilmesini  öngörür. Bu çerçevede, en basit ve klasik hale gelmiş biçimiyle 

entellektüel ve entellektüelin çevresi arasındaki ilişkinin niteliği “el emeği (manuel 

emek)” ile “zihinsel (mental) emek” arasındaki ayrımlaştırmayla dile getirilmiş; 

entellektüel, toplumsal işbölümünün akıl ya da zihinle ilişkili yanı ağır basan 

faaliyetlerinde işlevselleşen birisi olarak görülmüştür. Bu, entellektüeli 

kavramlaştırmak ve tanımlamak bakımından çok basite indirgenmiş bir ayrımdır.  

Bununla birlikte, entellektüelin kavramlaştırılmasına ilişkin her girişim, 

öncelikle akıl küresiyle ilgili bir tavır alışa sahiptir ve entellektüelin bu küreyle 

ilişkisinin niteliği üzerinde bir anlayış içerir. Dolayısıyla entelektüel 

kavramlaştırmaları açısından, entellektüelin akılla ve akıl dairesinde belirli tarzlarda 

tanımlanışının genel geçer bir durum olduğunu söylemek mümkündür87. Diğer bir 

                                          

87 Kaldı ki rasyonalizm anlamında akla karşı çıkanların bile akıl aracılığını (enstrümanını) kullanarak aklı hükümsüz 
kılmaya çalıştıkları bir gerçektir. Akıl-duygu ikiliği günümüzde bile devam eden bir çatışmadır; ancak aklın üstünlüğünün 
otoritesine yönelen bir eleştiri ya da saldırı da yine kendisini akıllı temellendirmek sorumluluğunda  hissetmek ve buradan 
hareketle bir başarıya ulaşmak durumundadır. 
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deyişle, entelektüel etkinliğin özsel olarak “akıl” ya da “zihin”le ilişkili varoluşu ve 

pratiği temelinde algılanışı (ki buna her türlü anti-entellektüalist duyuş ve düşünüş 

biçimi de dahildir), tarihsel olarak moderniteye içkin olduğuna hükmedilebilecek 

bütün kavramlaştırma/tanımlama, anlama ve yaklaşım girişimlerince ortak bir 

biçimde paylaşılmaktadır.  

Yine entellektüel etkinliğin “akla ilişkinlik” boyutunda nerede ve ne türde bir 

konumlanış çerçevesi ekseninde algılandığı, literatürdeki tüm kavramlaştırma 

girişimleri açısından genel anlamda bir duruş belirleme düzlemidir. Bu noktada “ne 

türde bir aklilik” ya da “neye göreli olarak, kimin açısından ve ne tarzda bir aklilik?” 

sorularının özsel bir önemi vardır.  

Kuşkusuz, insanın akılla olan ilişkisi evrensel bir nitelik arzetmektedir. 

Ancak modernite bağlamında akla belirli bir tarzda/nitelikte merkezi bir değer ve 

işlevsellik atfedilmesi özgül bir tarihsel durumun ifadesidir. Bu çerçevede öncelikle 

entellektüelin ilişkili olduğuna hükmedilen söz konusu bu “aklın”, hem değişik bakış 

açılarınca/kavramlaştırma çerçevelerince ve bunların bağlamsal pratiklerince 

içerdiği/içerebileceği anlamlarının ve imalarının nasıl bir okumaya tabi tutulduğuna 

hem de tarihsel-toplumsal-kültürel düzlemlerde  somut ve reel olarak 

entellektüellerce aklın pratik ediliş tarzlarına ilişkin ikili bir irdeleme yapmak 

gerekir. Bu irdeleme, ‘akıl’ kavramının modernite sürecindeki serüveniyle ilişkili 

olmakla birlikte, asıl olarak çeşitli duruş noktalarından onun hangi bağlama 

oturduğunun soruşturulmasını içerir  

Bu değerlendirmenin ışığında entellektüel aklın kullanımıyla ilintili olarak, 

literatürdeki okuma ve kavramlaştırma biçimlerini, üç ana kümede toplamak 

mümkün gözükmektedir:  

1. Entellektüelin, hakikati kuşatarak külli bir tarzda teorize ettiğini, vizyon 

geliştirdiğini, evrensel hakikati temsil ettiğini öngören “tümel” ya da “ortak akıl”a 

dayanan görüş. Bu görüş açısından entellektüel, özgürleşimin kendi tarihsel eksenini 

de dikkate alarak, nihai ve son-erek olarak özgürlükçü düşünüme ve pratiğe dönük 

tümel bir varoluşsal öz-eylemlilik yönelimi içerisinde bulunan kimsedir. Yine o, 

siyasal iktidara ve genel olarak yaşamımızın her alanına sinmiş ya da sinme 

potansiyeli taşıyan tüm güç/tahakküm yapılarına/ilişkilerine karşı, sorgulayıcı, 
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eleştirel ve radikal bir düşünme tutumu ve bunu dile getiren bir pratik’e sahip olan 

bir kişidir. İlgi ve çıkar bağımlı bir duruş sergilemeyen bu entelektüel, kendini her 

türlü bağ(ım)lılığa karşı mesafelendirmiştir. Dünyaya, hayata özgün bir biçimde 

bakarken daima öz-düşünümsellik içerisindedir. Kendi özgün düşünceleriyle 

uyumlu bir pratik içerisinde olmaya özen gösterirken, o bu pratiği ahlaki bir yaşam 

olarak anlar. 

Bu akıl, ilkin Aydınlanma’da içerildiği ve simgeleştirildiği düşünülen, daha 

sonra da bu tarihsellikten kök bulan bir entellektüel geleneğin/duruşun tevarüs 

ettiğine hükmedilen “ideal” ve “evrensel” nitelikteki bir “akıl”dır. Söz konusu akıl, 

“hakikat”i, hakikatle temellenen evrensel bir insan ve toplum tasarımını, buna bağlı 

olarak tümel insani kurtuluşu ve özgürleşimi işaret eden ve literatürdeki “amaçsal”-

“araçsal” akıl dikotomisinde ilkini kapsayan bir muhtevaya sahiptir. Böyle bir akılla 

ilişkisi içerisinde entellektüel, dünyayı üst bir perspektiften teorize ederek insanlara 

hakikatin, kurtuluşun, ortak mutluluğun ya da özgürleşimin reçetesini/evrensel 

modelini sunan ve tümel akla sahip bir kimse olarak konumlandırılmakta, ondan bu 

rolü icra etmesi beklenmektedir. Entellektüelin modernite ve pozitivizm bağlamında 

algılanış biçimlerinin pek çoğuna bu ruh sinmiştir ki, isim olarak bunun listesini 

tutmak bile çok uzun olacaktır. Bunun tarih-dışı ve normatif karakterdeki en uç ve 

tipik örneklerinden biri ise Kant’tır88. 

Bu anlamda entellektüel,  

“işlev ya da çıkarla bağlantılı herhangi bir kaygının kirletmediği fikirler için ve bu 
fikirlerle yaşayan”; “akıl ve evrensel ahlaki ilkeler adına toplumun geri kalanına 
(eğitimli-seçkin kesimin diğer kısımları da dahil) seslenme yeteneğini ve hakkını 
koruyan kimsedir” (Bauman, 1996:32).  

Yine o,  

“dünyevi menfaatler karşısında manevi külli değerlerin emanetçiliğini yapmakta... 
siyasi iktidarın suistimallerine karşı maşeri vicdanın temsilciliğini üstlenmektedir” 
(Winock, 2002:610-1).  

Bu entellektüel figürü, Konrad’ın idealleştirdiği anlamda, “yüce 

entellektüeller” teriminin ima ettiği bir yorum bağlamına oturur, ki o, düşünümselliği 

                                          

88 Kantgil çerçevede bakıldığında entellektüel, Koçak (2001)’ın belirttiği gibi, “Kant’ın ‘kategorik buyruk’ 
düşüncesini ciddiye alan kimsedir”; ki, o, “kişisel ya da kısmi çıkarı daha genel, daha tümel çıkar(lar)la denkleştirme ya da 
sınırlama yeteneği” yanında, “yeri geldiğinde her türlü çıkar düşüncesini askıya alabilme yeteneği”ne de sahiptir. 
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esasında “ruhun gücü”nü yaratan ve temsil eden evrensel karakterdeki bir “kültür 

cemaati”nin üyesidir (Konrad, 1984:218). Sartre’ın terimleriyle ifade edildiğinde ise, 

bu entellektüel,  

“kendisini ilgilendirmeyen şeylere burnunu sokan ve küresel insan ve toplum 
kavramı adına kabullenilmiş gerçeklerin ve bundan kaynaklanan davranışların 
tümünü sorgulama iddiasında olan biridir... Entellektüeller, tümü de köken olarak 
zihinsel çalışmalarıyla (pozitif bilimler, uygulamalı bilimler, tıp edebiyat vb.) belli 
bir ün kazanmış, kendi alanlarından çıkarak, küresel ve dogmatik bir insan kavramı 
(belirsiz ya da belirgin, ahlakçı ya da Marksist) adına, toplumu ve kurulu düzeni 
eleştirmek için bu ünü kötüye kullanan çeşitli insanlar topluluğudur” (Sartre, 
2000:11). 

Foucault’nun terimleriyle de o, farklı tarihsel, toplumsal ve politik konjonktürlere 

ilişkin olarak “evrensel”/“tümel” entellektüel dikotomisi çerçevesinde 

“tümel/evrensel entellektüel” figürü, 19. yüzyılda ve 20. yüzyılın başlarında etkili 

olmuş olan “zenginliğin iktidarı, despotizmi, suistimali ve küstahlığına karşı adaletin 

evrenselliğini ve ideal bir yasanın eşitçiliğini koyan itibarlı adalet/hukuk adamından 

türemiş” ve en eksiksiz ifadesini “herkesin kendisini tanıyabileceği değerlerin ve 

anlamların taşıyıcısı olan yazarda bulmuş” (Foucault, 2000:79-80) bir kişiliktir. 

Said’in imgesinde de o, “belirli sınıfsal, toplumsal ve tarihsel konumlanışların bir 

ürünü olan yerel ve durumsal perspektiflerin ötesine fırlayan, evrensel yönelimli ve 

göreli olarak aşkın bir kimse” olarak cisimleştirilmiştir (Said, 1995:12-13). 

Entellektüellerin perspektifi öylesine genel ve derinlikli bir perspektiftir ki, onlar 

bunun sayesinde öteki perspektiflerin yanlılığı ile deforme edici potansiyellerinin 

karşısına,  evrensel nitelikli ve üst-bilinçli bir perspektifi çıkarırlar. Yine bu 

perspektif,  

“kendisini hiçbir perspektife bağlamayan, tekilleştirilmiş tüm toplumsal konumların 
üzerine çıkan, yöreselleştirilmiş hiçbir rutin pratikle sınırlı olmayan ve tüm rutin 
pratikleri dar, sınırlı ve yalnızca kendi geçmişleriyle kurulmuş olarak damgalayan 
bir perspektiftir” (Bauman, 1996:131). 

Shils’in terimleriyse entellektüeller,  

“herhangi bir toplumda, iletişimlerinde ve ifadelerinde, toplumlarının çoğunluktaki 
öteki üyelerine göreli olarak daha yüksek sıklıkta, insan, doğa ve evrenle ilgili genel 
kapsamlı ve soyut referansın sembollerini kullanan kişilerin bütünüdür” (Shils, 
1968:399). 

Bodin’in “törelciler” ve “aykırıcılar” olarak adlandırdığı bu tipteki 

entellektüel, yaşamın düzensizliği içerisinde “düşüncenin ulviyetinin sözcüsü” 

olmuş; onun yüce görevi, “formül, yasa ve yapıtlarla, sınırsız gerçeği belirlemek ve 
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düzene koymak” anlamını taşımıştır. Ki, “gerçek, onunla dile gelmiş ve düzene 

girmiş”; “inançları ve olayları doğrulayan/yönlendiren düşünceler” ondan çıkmıştır 

(Bodin, 1984:60).  

Mannheim’ın terimleriyle de tümel ve evrensel aklı cisimleştiren bir sınıf 

olarak “aidiyetsiz”, “sınıfsız”, “köksüz” ve “havada serbestçe süzülen” bu 

entellektüel, düşünceyi varoluşa bağlılığından “kurtarmış”, toplumsal sınıflar ve 

tabakalar arasında nispeten “serbestçe süzülme” bağımsızlığından dolayı farklı 

sınıfsal bakış açılarını anlayabilmiş ve dolayısıyla da toplumu uzlaşıya götürebilme 

yeteneğini taşıyan tarihsel bir kategoridir (Mannheim, 2002:283; Okyayuz, 2002:23-

24). 

2. Entellektüel aklın rolünü, “toplumu birilerinin tikel aklı adına ikna eden ve 

yönetselleştiren”, kısmi çıkar ve ilgilere dayalı yani çıkar-bağımlı (interested) olarak 

anlayan görüş. Bu görüş önemli ölçüde entellektüeli, hakimiyet, güç ve çıkar 

ilişkilerin  meşrulaştırıcısı ve manipüle edicisi olarak, yine bir sınıfın ya da grubun 

kısmi çıkarlarını toplumun genel çıkarlarıymış gibi “teorize” eden ajanlar olarak 

görür. Bu bağlamda onlar, egemen söylemin/hakim güçlerin vazedici 

papazları/vaizleri/hahamları ve teorisyenleridir. Kapitalist düzenin 

sermayedarlarının ve  siyasala egemen olanların (iktidarın) organik aydınlarıdır. 

Toplumsal alanın, siyasetin ve ideolojinin egemence vazedilen doğrultuda inşası için 

işlev gören, sistemin inşaatçı ve projelendirici mühendisleri; toplumsalın 

programlamlandırıcı/projelendirici  ajanları ya da sivil toplumdaki manipülatif 

meşruluğun kurucu aktörleridir. 

“Tikel akıl” boyutuyla entellektüel, “her kampta, kanaatleri veya menfaatleri 

bir nazariye haline getiren kimsedir” (Aron, 1979:262). Böylesi bir bağlanmışlık 

temelinde entellektüeli nitelendirmede karar kılan Aron’a göre, “bütün doktrinlerin, 

bütün partilerin –gelenekçilik, liberalizm, demokrasi, milliyetçilik, faşizm, 

komünizm– her zaman şairleri veya müttefikleri olmuştur” (Aron, 1979:262). Ki, 

onlar hala da vardır. Realitenin gösterdiği biçimiyle, belirli ideolojik mücadeleler ve 

iktidar ilişkileri çerçevesinde ve onların angajmanlarına bağlı olarak, onlardan 

dilendiği gibi istifade edilebilir (Aron, 1979:264). 
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Marx’ta, egemen sınıfın fikirleri, tarihin her döneminde egemen olan 

fikirlerdir, ki toplumda egemen maddi güç olan sınıf, aynı zamanda toplumun 

egemen entellektüel gücünü de oluşturur ve maddi üretime sahip olan güç/sınıf, 

zihinsel üretimi de kontrol eder. Marx’ın Alman İdeolojisi’ndeki ifadeleri şöyledir: 

“Egemen sınıfın düşünceleri, bütün çağlarda, egemen düşüncelerdir, başka bir 
deyişle, toplumun egemen maddi gücü olan sınıf, aynı zamanda egemen zihinsel 
güçtür. Maddi üretim araçlarını elinde bulunduran sınıf, aynı zamanda, zihinsel 
üretimin araçlarını da emrinde bulundurur, bunlar o kadar birbirinin içine girmiş 
durumdadırlar ki, kendilerine zihinsel üretim araçları verilmeyenlerin düşünceleri 
de aynı zamanda bu egemen sınıfa bağımlıdır. Egemen düşünceler, egemen maddi 
ilişkilerin fikirsel ifadesinden başka bir şey değildir, egemen düşünceler, fikirler 
biçiminde kavranan maddi, egemen ilişkilerdir, şu halde bir sınıfı egemen sınıf 
yapan ilişkilerin ifadesidirler; başka bir deyişle, bu düşünceler, onun egemenliğinin 
fikirleridirler” (Marx ve Engels, 1999:75). 

Marx’ın bu bakışı ışığında düşünüldüğünde, belli bir ölçüde bu ideolojinin 

üretici ve meşrulaştırıcı failleri olarak görülebilecek entellektüeller, havada salınan, 

sınıf ve tahakküm ilişkilerinden bağımsız kimseler değil; aksine büyük ölçüde belli 

bir sınıfın çıkarlarını söylemleştiren/teorize eden, manipüle ederek evrenselleştirilmiş 

egemen düşünceler haline dönüştüren kimselerdir.  

Gramsci açıdan ise entellektüeller, yapıya -ekonomik alandaki temel 

sınıflara- bağlı ve bu sınıflara “tarihsel blokun türdeşlik ve yönetimini verecek, 

üstyapıyı hazırlamak ve çekip çevirmekle görevli ayrımlaşmış bir toplumsal 

katmanı” oluştururlar (Gramsci, 1983:15; Portelli, 1982:97-9). Üstyapısal bütünlüğü 

(kompleksi) çekip çevirmek, yapıyla üstyapıyı kaynaştırmakla görevli 

entellektüellerce sağlanır. Althusser de “hakim bir toplumsal düzen genel bir ideoloji 

ürettiğini ve yeniden ürettiğini” (Althusser, 1994:19) belirtir, ki bu ideolojinin 

birincil taşıyıcı ve üreticileri kültür üreticileri anlamında entelektüeller olarak 

görülebilir. Dolayısıyla ajan-fail entellektüellerin yürüttüğü kültürel faaliyet, devletin 

ideolojik aygıtlarına ait bir pratik olarak nitelendirilebilir. 

Yine sınıf-bağımlı entellektüeller kavramlaştırması çerçevesine 

oturtulabilecek Williams’ın gözünde, kültürel üretim, hakimiyet ve boyun eğme 

pratikleri temelindeki bir mücadele bağlamına oturtulurken; entellektüeller, özel bir 

kültürel faaliyet türünde uzmanlaşmanın yanında, kurulu toplumsal sisteme dair 

bağlılık ve bağımlılıkların oluşturulmasına ilişkin mücadelenin uzmanlaşmış failleri 

olarak görülürler. Onlar, yalnızca bir kültür üreticileri kategorisi olarak değil; bizatihi 
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özgül tarihsel modernite sürecinin hegemonikleştirme dinamiklerine tabi tipik bir 

kategori olarak varlık kazanırlar (Williams, 1993). Williams, “görece taahhüt altına 

girmemiş entelijansiya”nın, “ideal bir önerme” niyetiyle değil, “nesnel bir 

betimleme” amacıyla yapılmış bir niteleme olduğunu belirtirken, bunun istisnai 

olduğuna ve sosyolojik tanımlama açısından somut bir toplumsal kategoriye karşılık 

gelmediğine parmak basar: 

“Aslında köklü bir bağımsızlık sergileyen düşünür ve sanatçı örnekleri açısından 
bugün de hiçbir eksiğimiz yoktur; bu, özellikle liberal devlet ve piyasa koşullarının 
hakimiyeti altında, ...önemli ölçüde büyük sayılara ulaşır. Bu radikal bağımsızlar, 
örnek kahramanlar haline dönüşüyor ve çoğumuz onları ...şerefli bir yere oturtma 
konusunda birliğiz. Fakat yine de (bu durumun E.G.) kültür üreticilerini ve kültürel 
üretim alanını örnekleyen sosyolojik bir tanım olarak, pratik bir yararı yoktur. Hatta 
bir ilişki tipini normal (ve ideal) diye ayrı bir yere koyup sonra da, kültürel üretimi 
ve birçok kültürel üretici türünü dar, kendi kendini teyit eden bir ‘entellektüeller’ 
tanımına indirgeyerek konuyu örtmektedir” (Williams, 1993:243). 

Bu bağlamda Chomsky de, gerçekleri “ifşa edici” bir entellektüel pozisyonu 

olumlarken, Batılı entellektüellerin “endoktrinasyonuna”, “hegemonikleştirici 

işlevlerine” ve “statükoyu meşrulaştırıcı etkilerine” karşı sahici bir radikal tavır 

takınır. Bu tutumu çerçevesinde Chomky, sistemik bir radikalizmin ve eleştiriciliğin 

aslında yeniden üreteci bir işleve sahip olabileceğinin de farkındadır (Chomsky, 

1994).  

Siyasal ve toplumsal rolleri içerisinde entellektüelleri üç ayrı tip olarak 

ayrımlaştıran Bodin ise, özellikle “görevliler ve mühendisler” olarak adlandırdığı 

tipin, devletin, ekonominin ve toplumun hizmetçileri olduklarını belirterek, bunların, 

tarihsel olarak eski ve yapısal olarak kurumsallaşmaları oturmuş ülkelerde 

çoğunluğu oluşturduğunu ifade eder (Bodin,1984:53). Bunlar toplumun 

projelendirilmesi rolleri açısından toplum mühendisleri olarak karakterize olunurlar. 

(Bodin, 1984:55).  

3. Entellektüeli, “insani kurtuluşu esas alarak, total bir uygarlık ve dünyanın 

rasyonalizasyonu eleştirisinden hareketle, radikal-eleştirel bir tutuma yelken açan”; 

bu bağlamda “öncülük ve teorizasyon kaygısı olmaksızın insanı kurtarma ve 

kuşatma kaygısını ilke edinen bir kimse” olarak resmetmeye yönelen görüş. Bu 

görüş bilindiği gibi daha çok Frankfurt Okulu’nun yönelimini ifade eder. Üçüncü şık 

çerçevesindeki eleştirel pozisyon açısından bakıldığında, entellektüel aklın reel 

tarihsel biçimi olarak temsil yeteneğine hükmedilen soyutlayıcı/kavramlaştırıcı akıl, 
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hiçbir biçimde kendi içinde bir masumiyet değeri taşımaz; aksine hegemonik ve 

manipüle edici bir anlam taşır. Buradan bakılınca, evrensel ortak akıl olarak 

sununulan şeyin egemenlik ilişkileriyle ilgili ve çıkar-bağımlı (interested) bir 

karakteri vardır ve bunu tarihsel özgürleşim olarak takdim etmek mümkün değildir. 

Bu anlamda entelektüeller, modernite dolayımında seküler hayatın reçete yazıcıları, 

paket çözüm imalatçıları ve pazarlamacılarıdırlar. Evrenselci mutlakçılığın/ 

totaliteryenliğin, hakikati vazeden ruhani memurlarıdırlar. 

Bu bağlamda, “düşünme” faaliyetinin ufkunun, yönetimsel-araçsal akla 

teslimiyetini eleştiren Frankfurt Okulu’nun “eleştirel düşünce” tarzı, düşünceye, 

varolan kavramsal kalıp ve sistemleri sarsmak, hakim ideolojinin halkalarını kırmak, 

tekdüzeleşmiş pratikleri dönüştürmek misyonunu yükler. Adorno’nun negatif 

diyalektiğinde, düşünme faaliyeti iktidar yapılarına hizmet etmez; metafizik sistemler 

de kurmaz. Sadece varolanı sorunsallaştırır89. Aklın öznelleşmesi ve tikelleşmesi; 

Aydınlanma’ya içkin ya da onun yaratımında temel olduğu varsayılan bir “araçsal 

akıl” tanımlaması ve bu çerçevede radikalize olmuş bir eleştirellik ekseni Frankfurt 

Okulu’nun kendi çözümleme bağlamına tabi kıldığı entellektüel posizyonlanma ve 

rollendirişi nitelendirmede temel oluşturur. Frankfurt Okulu entellektüellerinin ortak 

paydasını oluşturan şey, teknik, mekanik, araçsallaştırılmış ve kapitalist mantığın 

gereği olarak pazarlanabilir bir akla ve buna tabi olan mekanik bir pseudo-

düşünümselliğe karşı radikal eleştirel tutumdur. Örneğin, bu radikal eleştirel tutum 

Horkheimer tarafından şöyle dile getirilir:  

“Düşünceler otomatikleştiği ve araçsallaştığı ölçüde, kendi başlarına anlamlı olarak 
görülmeleri de güçleşir. Eşya olarak, makine olarak görülürler. Dil, çağdaş 
toplumun dev üretim aygıtındaki gereçlerden biri, herhangi biridir artık. Bu aygıt 
içindeki bir işleme denk düşmeyen her cümleyi anlamsız bulan sıradan insan gibi, 
çağdaş semantikçi de saf simgesel ve işlemsel cümlenin, yani saf anlamsız cümlenin 
bir anlamı olabileceğini düşünmektedir. Anlamın yerini, eşyanın ve olayların 
dünyasındaki işlev etki almıştır. Sözcükler açıkça teknik olarak geçerli olasılıkların 
hesaplanması (bu pratik amaçlar içinde dinlenme bile olabilir) kullanılmadığında 
herhangi bir gizli satış amaçları olduğu düşünülmektedir, çünkü doğruluk kendi 
başına bir amaç sayılmamaktadır” (Horkheimer, 1998:68). 

Stauth ve Turner’ın deyişiyle,  

                                          

89 Bkz. Bu çalışmadaki ilgili konu başlığı 
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“Frankfurtçu perspektifte, medeniyetin bunaltıcılığından geri çekilmenin yolu 
yoktur. Horkheimer ve Adorno’ya göre geriye kalan tek şey eleştiri görevidir: 
‘Günümüzde insanlığın doğaya bağımlılığının toplumsal protestodan ayrı 
tutulmaması gerekir’. Bir yanda otokratik öznesinden, öbür yanda doğal dünyanın 
kör nesnesinden oluşan ikiliği yaratan aydınlanmanın kendi kendini tahrip edici 
sonuçlarına karşı, Horkheimer ve Adorno değişmenin gerçekleştirilmesi görevinin 
yerine getirilmeyi beklediğini savundu. Nitekim, aydınlanmanın pozitivistik bir kendi 
kendini tahribi olarak doğanın tahakküm altına alınması projesine karşı, aydınlanma 
içerisinde ve aydınlanmış bir gelenek içerisinde eleştiri düşüncesini korudular. 
Adorno: Toplumsalın yanlışlığına karşı akıl ve eleştirinin kavramsal bir inşa olarak 
kullanılabilirliği” (Stauth ve Turner, 1997:238-9). 

Bu bağlamda, Benjamin’in “‘şu ya da bu doğrultunun değil, ama ne varsa onun 

solunda’ şeklindeki ifadesi tipik Frankfurt Okulu’nun anlayışını yansıtır (Eichhorn 

vd., 1985:198). Kuşkusuz Frankfurt Okulu’nun en önemli entellektüel 

dayanaklarından birisi Nietzsche’dir ki, 

“Nietzsche’nin modern toplumlarda akıl ve iktidarın meşum alaşımına saldırısı 
papaza ve alime, daha özgül olarak da bunların modern nesillerine, kültürel 
zevksize, yeni devlet memurları sınıfına, Protestan ahlakçılarına, Katheder-
sosyalistlere ve ‘Reich-işçileri’ne yönelik bir saldırıydı” (Stauth ve Turner, 
1997:246). 

Akla ve entellektüele ilişkin olarak Nietzsche’den bu tutum, Frankfurt Okulu 

yanında Battaille, Besnier, Said gibi daha pek çok kimseyi etkilemiş ve beslemiştir.  

 

3.2. ENTELLEKTÜELİN TOPLUMSAL KONUMU ve ROLÜ 

 

3.2.1. Entellektüelin Topluma İçrek Ya Da Dışrak Olması Açısından 

Konumu ve Rolü 

Entelektüellerin topluma “içrek” ya da “dışrak” olmak bakımından 

konumuna ilişkin olarak literatürde farklı görüşler vardır. Bazı görüşler 

entellektüelin topluma içrek bir konum işgal ettiğini belirtirken; bazı görüşler de 

onun topluma dışrak, ondan yalıtılmış –Said’in terimleriyle, marjinal, sürgün ve 

evsiz oluş- niteliğini öne çıkarırlar. Üçüncü bir görüş açısından ise, entelektüellerin 

konumlanışları açısından marjinallik, dışraklık veya yalıtılmışlık niteliği 

taşımalarına karşın, diğer bir yönüyle de topluma içrek tarzda anlaşılabileceğini dile 

getirir. 
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1. İlk olarak “sınıf-bağımlı entelektüel” entellektüel  kavramlaştırmaları ile 

entellektüelleri “göreli olarak özerk ve bağımsız bir sınıf ya da katman” olarak 

gören kavramlaştırmalar, entellektüelleri topluma içrek bir konumda görürler. Bu 

kavramlaştırmalar açısından entellektüeller, belirli toplumsal sınıflar açısından 

işlevler gören ya da kendileri göreli olarak bağımsız bir sınıf olarak toplumun 

içerisinde ve ona içkindirler. Örneğin “sınıf ve hegemonya)-bağımlı” bir 

entellektüeller kavramlaştırması çerçevesinde Gramsci, “bütün insanların toplumda 

entellektüel işlevini görmediklerini” ve entellektüeli tanımlamadaki ölçütün,  onu 

karmaşık toplumsal ilişkilere bağlayan “tüm ilişkiler sisteminin bütününde” 

aranmaması gerektiğini ifade eder (Gramsci, 1983:19). Yine bu açıdan Gramsci’nin 

“organik entelektüel” kavramı anlamlıdır: 

“Ekonomik üretim dünyasındaki temel bir görevin/işlevin doğuşu alanında 
ortaya çıkan her toplumsal katman, kendisiyle birlikte, organik olarak, bir ya da 
birkaç ‘entellektüel kat’ yaratır. Bu entellektüel katlar, toplumsal katmana, yalnız 
ekonomik alanda değil, politika ve toplum alanlarında da bir ‘türdeşlik’ ve ‘görev 
bilinci’ sağlar” (Gramsci, 1983:15).  

Bunlar, “organik entellektüeller”dir ve bir toplumsal sınıfla organik bağ(lar)ı 

temelinde tanımlanırlar. İşlevleri, ekonomik, politik ve toplumsal alandaki 

hegemonik bilincin oluşturulması ve meşrulaştırılmasıdır. Bir diğer deyişle, 

“organik entellektüeller”, bir toplumsal sınıfla birlikte ve onun ürünü olarak var 

olurlar; rolleri, söz konusu sınıfa kültürel, siyasal ve ekonomik alanlarda homojen 

bir özbilinç kazandırmaktır. Organik entellektüeller çoğu durumda bir uzmanlaşma 

olarak karşımıza çıkar: 

“Organik entellektüel kategorisi yalnızca ideologları ve felsefecileri değil, 
bunların yanı sıra siyasal eylemcileri, sanayi teknisyenlerini, ekonomi politikçileri, 
hukuk uzmanlarını ve daha başkalarını da kapsar. Gramsci ‘de bu tür bir figür, 
eski idealist tarz aydın gibi, derin felsefi düşüncelere dalan bir kimse olmaktan çok, 
toplumsal yaşama etkin bir biçimde katılan ve bu yaşamda zaten içerilmekte olan 
olumlu siyasal akımların kuramsal ifade kazanmasına yardım eden, örgütleyen, 
inşa eden, ‘daima ikna eden’ bir kimsedir” (Eagleton, 1996:171). 

“Kapitalist işletme sahibi, kendisiyle birlikte, hem endüstri teknisyenini, 
ekonomi bilginini yaratır, hem yeni bir kültürün, yeni bir hukukun vb.nin 
örgütleyicisini... Her yeni sınıfın, kendisiyle birlikte yarattığı ve gelişimi boyunca 
yetiştirdiği “organik” entellektüeller, çoğu zaman birer “uzmanlaşma”dır; yeni 
sınıfın yarattığı toplumsal tiplerin ilk çabalarını bazı yönleriyle temsil eden birer 
‘uzmanlaşma’” (Gramsci, 1983:15-16). 
Entellektüelleri göreli olarak otonom bir toplumsal sınıf olarak 

kavramlaştıran Saint-Simon açısında ise, bilimci ve akılcı bir üretim ve bunun 
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planlanılmasını gerektiren bir sanayi uygarlığı fikri, zorunlu biçimde bir 

mühendislik nosyonunu ön plana çıkarırken; toplumun planlanmasında ve 

projelendirilmesinde profesyonellere ve uzmanlaşmış toplum mühendislerine 

ihtiyaç ve işlev yaratmıştır. Yine burada da entellektüeller, topluma içrek bir 

konumda görülür: 

“Saint-Simon’a göre, sanayi sınıflarını pratiklerinin bilincine ulaştırma ise 
toplumsal düşünürün, yani ‘entelektüel’in görevidir. Toplumsal düşünür bunu, tam 
anlamıyla endüstriyel politik ve ideolojik birer sistem formüle ederek 
gerçekleştirir” (Göle, 1986:22-23). 

Saint-Simon üreticilerin yanında, fikir adamlarına (yani filozof ya da 

entellektüellere) “kılavuzluk” gibi büyük bir ödev yükler ki, yaşadıkları çağ için en 

iyi ve uygun toplumsal düzeni onlar bulacaklardır. Bunun için de, toplumu 

izlemeleri, öncelikle toplumsal realiteyi tanımaları, sonra da yönetim ve yönetimin 

denetimi işlevini yerine getirmeleri gerekmektedir (Meriç,1995:54). 

2. Entellektüelin konumunun “dışraklık”la nitelenmesinin en çarpıcı 

örneğini ise, genel olarak entellektüeli “muhalif ve radikal bir eleştirici olarak 

kavramlaştıranlar sergiler. Buna ilave olarak “idealist yüce entellektüeller” 

kavramlaştırmalarında da benzer bir vurgu bulunmaktadır. Belli ölçüde “evrensel 

ortak aklın temsilcisi olarak entellektüeller” kavramlaştırmaları da buraya dahil 

edilebilir. 

Yaşam ve düşünce pratiğinde tam bir “marjinallik”le, “kıyıda oluş”la ve 

“dışraklık”la karakterize olunabilecek olan Nietzsche’nin entellektüel duruşu, 

yaşamın olumlanması, bilincin ve varoluşun özgürleştirilmesi ve bunları mümkün 

kılmaya yönelik bir putkırıcılık ve ifşa edicilik olarak nitelebilir90. Nietzsche’nin bu 

yaklaşımı, daha sonra Frankfurt Okulu entellektüellerinin negativizmine, Bataille’a 

ve oradan da, Besnier’e kadar uzanan bir geleneği, Foucault, Delueze, Said ve daha 

başka birçoklarını etkileyecek/yönlendirecek bir entellektüel varoluş biçiminin ve 

düşünce geleneğinin temelini oluşturmuştur. 

                                          

90 Nietzshe’nin entelektüel duruşuna ilişkin olarak bkz. Bu çalışmadaki ilgili konu başlığı 
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Frankfurt Okulu’nun önde gelen isimlerinden olan Adorno, kendi yaşam ve 

düşünce pratiği açısından “dışrak” ve “sürgün entellektüel” kimliğinin uç noktasını 

oluşturur. Said’in deyişiyle, Adorno,  

“‘paradoksal’, ‘ironik’ ve acımasızca ‘eleştirel’dir… İster kendi tarafına ait olsun 
ister başkalarına bütün sistemlerden eşit ölçüde nefret eden Adorno tam bir 
entellektüeldir. Hayatın en çok bir bütün halini aldığı zaman sahteleştiğine kanaat 
getiren Adorno, Minima Moralia’da, entellektüeli, ‘hem eskiyi hem de yeniyi aynı 
ustalıkla bertaraf eden daimi bir sürgün’ olarak temsil eden bir üslup kullanır” 
(Said, 1996:61).  

Adorno’ya göre, her şeye rağmen, “bağlanmamış”, “askıda kalan” bir tavır 

hala en doğru bir davranış biçimidir ki, bu noktada “kendi evimizi ev olarak 

görmemek, orada kendimizi ‘evimizde’ hissetmemek, ahlakın bir parçasıdır”. Bu 

çerçevede, modernitenin ve kapitalist kitle kültürünün belirlediği bir muhayyile, 

sembolleştirme ve buna bağlı yaşam tarzlarının total bir eleştirisine girişen Adorno, 

“yanlış yaşamın, doğru yaşanamayacağı” (Adorno, 1998:40-41) sloganını kendi 

entellektüel karşı tavır alışının ana mecrası olarak simgeleştirir. Bu bağlamda 

Adorno, konformist ve hayata dair çıkarlarla göbekten bağlantılı olan 

“profesyonalizm” anlayışını, entellektüel varoluş açısından sorgulanması gereken 

en temel konulardan biri olarak görür (Adorno, 1998:69). 

Entellektüelin her zaman “yalnızlık” ile “saf tutma” arasındaki gerilimi 

yaşadığını ve her zaman bağlanmaya dönük amansız bir meydan okumayla 

kuşatılmış durumda olduğunu belirten Said, bu arada’lık karşısında o, entellektüeli 

“yalnız” ve “sürgün” birisi olarak karakterize eder. Arada kalmışlığı cisimleştiren 

bir “sürgün” olarak entellektüel,  

“ne yeni ortamıyla tamamen birleşebilir ne de eskisinden tamamen kopabilir, ne 
bağlanmışlıkları tamdır ne de kopmuşlukları, bir düzeyde nostaljik ve duygusalsa 
bir başka düzeyde becerikli bir taklitçi ya da gizlice toplum dışına atılmış biridir” 
(Said, 1995:55).  

Sürgün entellektüel “yalnız”dır; bu yalnızlığı ile de kendi öz-çıkarlarından bağımsız 

(disinterested) bir konuma sahiptir. Çünkü ne koruyacağı bir makamı ne de maddi 

zenginliği vardır.  

Aslında fiili bir durum olmakla birlikte, Said, “sürgün”ü, kendi amaçları 

açısından metaforik bir durum olarak ele alır. Ona göre, “sürgün”lük açısından bir 
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toplumun mensubu bulunan entellektüeller bile, bir bakıma, “içeridekiler” ve 

“yabancılar” olarak ikiye ayrılırlar:  

“Bir yanda toplumun mevcut haline tamamen ait olanlar, onun içinde yoğun bir 
aykırılık ya da uyumsuzluk duygusu hissetmeksizin barınanlar’ ki, bunlara ‘evet-
deyiciler’ ya da ‘evde olanlar’ denilebilir; öte yanda ‘hayır-diyenler’, 
toplumlarıyla yıldızları barışmayan, bu yüzden de imtiyaz, güç ve şan şöhret 
edinmeme anlamında yabancı ve sürgün olan bireyler” (Said, 1995:58).  

Said açısından, entellektüel için “sürgünle yerinden olma”, “asli 

yapıtaşlarını ‘idare etme’nin ve çizilmiş yollardan gitmenin oluşturduğu bildik bir 

hayat yaşamaktan kurtulmak” demektir. Bu anlamda “sürgün”,  

“her zaman bir marjinal olacağınız ve önceden belirlenmiş bir yolu izleyemediğiniz 
için bir entellektüel olarak yaptığınız her şeyi kendi kendinize yapmanız gerektiği 
anlamına gelir ki, bu yazgı, bir mahrumiyet değil bir özgürlük; her şeyi önünüze 
koyduğunuz belli bir amaç tarafından belirlenen, kendi kendinize oluşturduğunuz 
bir modele göre yaptığınız, hangi konu ilginizi çekiyorsa onunla uğraştığınız bir 
keşif sürecidir” (Said, 1995:65).  

Besnier ise  “dışraklık” bağlamında, “kendisinden rahatsız”, “bir projesi 

olmadan sadece kitle hareketlerine eşlik eden”, “kollektif coşku için eylem 

arzusuyla kıvranan” patetik entellektüelin simgesi olarak Bataille’ı görür (Besnier, 

1996:30). Ona göre, “dışraklık” anlamında patetik entellektüelin pozisyonu, 

“imkansız” kavramıyla nitelenen, insan toplumunun yalansız ve tehlikesiz olarak 

içinden çıkamayacağı sürekli entellektüel bir itiraz pozisyonudur:  

“Yararlının dünyasına ve bunun sonucu olan tek boyutluluğa itiraz. Toplumsal 
olarak her türlü kümeleşme kaynağını daha ortaya çıkmadan bastırmakla uğraşan 
toplumların sürdürdükleri bireylerin parçalanmasına itiraz... Komünist dünyaya 
karşı, kendi fonksiyonel boyutuna indirgenmiş özne lehine mücadele verir. Faşizme 
karşı, ‘aşağıdan gelen güçler’in hizmetindeki bir yıkıcılığın karşı-kuşatmasını 
getirir... Tamamen egemenliğe yönelik olan bu imkansız politiktir” 
(Besnier,1996:262). 
3. Üçüncü bir düzlemde ise, entelektüellerin konumunun hem “içreklik” 

hem de “dışraklık”ı içeren ikili bir görünümle karakterize olunabileceğine ilişkin bir 

görüş söz konusudur. Bu görüşün versiyonu, entellektüelin bu çerçevede 

konumlanışındaki ağırlık noktasını birinden ya da diğerinden yana olacak biçimde 

görerek, bu çerçevede birincil ve ikincil olanı belirlemeye yönelirken; diğer bir 

versiyonu, entellektüelin konumlanışına ilişkin bu durumu, doğal bir iç içe 

geçmişlik, gelgitlilik ve  entellektüelin konumunun kendi içindeki bütünsel bir 

görünümü olarak değerlendirir.  
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Bu çerçevede, entellektüelleri kavramlaştırma tipi olarak önemli ölçüde 

“genel kültür üreticileri kategorisi” içerisinde değerlendirilebilecek olan Weber, 

“bir kültür cemaatinin biçimlendiricileri ve ulusal değerler sisteminin üreticileri” 

olarak görür91. Aynı kavramlaştırma tipini yansıtan Shils de entellektüelleri, “genel 

kapsamlı ve soyut kültürel sembollerin üreticileri ve kullanıcıları” olarak görür 

(Shils, 1968:399). Ancak Weber’in ve Shils’in bu tanımlamaları, bir taraftan 

entelektüellerin topluma içrek olabileceklerini kabul ederken, aynı zamanda da 

onların topluma “dışrak” bir konumda görülebileceklerini ima etmektedir.  

Aynı biçimde, entellektüelleri “hayali bir cemaat” kategorisi olarak gören 

kavramlaştırma tipinin de belirli bir ölçüde ikili bir imaya sahip olduğu söylenebilir. 

Ki, Shils’in kavramlaştırma biçiminin aynı zamanda bu tipteki anlayışa dönük 

çizgiler taşıdığı söylenebilir. Shils açısından entellektüel cemaatin her üyesi, 

faaliyeti boyunca entellektüellerin komünal standartlarını kullanırken “dışrak” bir 

profil çizerler (Shils, 1972:14). Ancak daha bütünsel bir bakışla entellektüeller iki 

uçta dururlar: “ya hakim normlara karşıdırlar ya da kamusal hayatta düzen ve 

süreklilik sağlamak için vardırlar” (Said, 1995:46). 

Yine, entellektüelleri tarihsel-toplumsal boyutuyla ve bir bütün olarak 

anlamaya yönelen kavramlaştırma tipinde de entellektüelin konumu genel olarak 

ikili görünümü içerisinde ele alınmıştır. 

Modern entelijansiyanın gelişmesinin, entellektüeli himaye altında olmaktan 

ve devlet kurumlarına tam bağımlılıktan fiilen kurtardığını ve ona bir “dışraklık” 

olanağı sağladığını ileri süren Mannheim’a göre,  

“modern entelijansiya birleşik bir dünya görüşünden yoksun açık bir katmandır’; 
onun bakışı ise ‘demokratik’ ve ‘kuşkucudur’. Bunun arkasında, eğitimli adamın, -
eğitilmiş ufkunun ilgilerine bağlı olarak- değişik yönlerde determine edilmiş olması 
yatmaktadır” (Mannheim,1972:138). 

Bununla birlikte Mannheim, özellikle günümüzde entellektüellerin farklı 

perspektifler üzerindeki yüzergezer “bağlanmamışlık” konumlarını tehdit eden ve 

onların entelektüel dünyasını sınırlayan bir kriz noktasının altını çizer. Özellikle 

günümüz entellektüelinin bilinçliliğine ve konumuna ilişkin olan bir krizi doğuran 

                                          

91 Weber’in görüşlerine ilişkin olarak bkz. İlgili konu başlığı. 
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tehditler iki boyuta sahiptir: “içsel” (entelektüellerin kendilerinden doğan 

zafiyetleri) ve “dışsal” (devlet ve piyasa) (Mannheim, 1993:78). Ona göre 

entelektüel etkinlik, devletin ve piyasanın basıncı yanında, “bilimin genel yönelimi 

(oryantasyonu) olmaksızın yükselen uzmanlaşma” ile ciddi olarak tehlikeye 

atılmaktadır (Mannheim,1993:78). Onun işaret ettiği üçüncü tehlike ise, 

politizasyona uğrayan entellektüelleri içine alan –Julien Benda’nın 

“entellektüellerin ihaneti” olarak nitelendirdiği- durumdur. Tahakküm ve taahhüt 

altına girmemiş (bağımsız) entellektüeli önemseyen Mannheim, -tıpkı Benda gibi- 

“entellektüelin ve her şeyin politizasyonu” karşısında duyarlı bir tutum sergiler. 

Ona göre, politizasyon nedeniyle, geleneksel “ayrıcalıklı”, “öz-yönelimli” ve 

“kendine-yeterli” entelijansiya kültü gözden kaybolma sürecindedir 

(Mannheim,1993:79). 

 

3.2.2. Entellektüelin Siyasal-İdeolojik ve Toplumsal-Sınıfsal Duruşu 

Açısından Konumu ve Rolü 

-Entellektüelin Özerklik ya da Bağımlılık Açısından ve Angaje Olup 

Olmama Noktasından Konumu ve Rolü- 

Entellektüelin angaje olup olmamasına ilişkin sorunsallaştırmalar, onun 

konumun  kavramlaştırılması ve değerlendirilmesi bağlamında literatürde anlamlı 

bir yer tutmaktadır. Bu sorunsallaştırma çerçevesinde literatürdeki görüşleri, 

temelde iki ucu olan, ancak bu iki ucun arasında yer alarak bir yerde de onların 

açımlamalarından yararlanarak belirli bir sentezlemeye uğratan yorumlar olarak üç 

ana kategoriye ayırabiliriz. Bu görüşlerden ilki, entellektüeli, angaje olmayan ya da 

olmaması gereken bir varoluş ve düşünümsellik pratiği temelinde tanımlarken; 

ikincisi, entellektüelin belirli ideolojik söylemler ve sınıfsal ya da siyasal 

oluşumlar/hareketler içerisinde bağlanmış/angaje bir kimlikle 

cisimlen(ebil)diklerinin altını çizer. Üçüncü bir anlayış ise, angaje olsa bile, 

entellektüelin yine de mesafeli ve aşkın tutumunu yitirmemesi gerektiğini ve de 

yitirmeyebileceğini dile getirerek, bir taraftan reel durumu tespit ve kabul ederken, 

diğer taraftan esasında birinci görüşün baz alınması gerekliliğine ağırlıklı olarak 

vurgu yapar. 
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Entellektüelin angaje olup olmaması etrafındaki sorunsallaştırmalar, onun 

topluma “içrek” ya da “dışrak” bir pozisyonda değerlendirilmesiyle de ilintilidir, ki 

bu bağlamda “angaje olmayan entelektüel” figürü “dışrak” entelektüel figürüyle 

örtüşen bir dolayımlanmanın konusudur. Bu tutumun bir örneği, “idealist yüce 

entellektüeller” kavramlaştırmaları içerisinde Benda ve Konrad tarafından 

dillendirilirken; diğer bir örneği de, “muhalif ve radikal bir eleştirici olarak 

entellektüeller” kavramlaştırma tipi içerisindeki belli başlı bazı isimlerce ifadeye 

kavuşturulmuştur. Yine “evrensel ortak aklın temsilcileri olarak entellektüeller” 

kavramlaştırmalarının da böyle bir ima içerdiğine hükmedilebilir. 

Gerçek entellektüeli hiçbir biçimde maddi çıkarla ve çıkar-bağımlılıkla 

ilintilendirilmemesi gereken “bir okumuş, bir sanatçı ya da bir bilim adamı” olarak 

niteleyen Benda, yine kendi  entelektüellik sanatına inançla bağlanan bu 

entellektüeli, “adeta mutluluğunu ‘Benim saltanatım bu dünyada değil’ dercesine 

sadece manevi hazlarda bulmuş bir kişi” olarak niteler. O, “aklını kalabalıkları 

yönlendiren aile, ırk, vatan, sınıf gibi dünyevi ihtiraslarının üstüne çıkarmış”; bunun 

sonucunda da kendini “ebedi olanın, tümel (külli) hakikatin sahibi ve temsilcisi 

olma” konumunda ve sorumluğunda bulmuştur (akt.Winock, 2002:197-8). Onun bu 

nitelemesi bağlamında gerçek entellektüeller,  

“bir tür ruhban sınıfı oluştururlar, ki gerçek dünyada  bunlar pek nadir bulunan 
yaratıklardır. Çünkü bu dünyaya ait olmayan ebedi hakikat ve adalet 
standartlarının bayraktarlığını yaparlar. Benda’nın bu insanlar için ruhban (clerc) 
gibi dini bir terim kullanmasının arkasında, onlara maddi avantajlar edinme, 
kendini geliştirme ve mümkünse dünyevi güçlerle yakın ilişkiler kurma gibi dertleri 
olan sıradan insanlarınkine karşıt bir statü ve davranış tarzı atfetmesi yatar” 
(Said, 1995:22-23).  
Ki, bu anlamda Benda’nın Entellektüellerin İhaneti adlı eseri, 

entellektüellerin “ulusal sınırlardan da etnik kimliklerden de etkilenmeyen bir tür 

evrensel alanda yaşadıkları izlenimini verir” (Said, 1995:37) ve bağlanmamış bir 

konumu simgeleştirir. Yani onun “gerçek entellektüeller” nitelemesi, kısmi/tikel, 

dünyevi ve çıkarlara angaje olmuş bir tutumu dıştalar.  

Benda’nın “entellektüellerin ihaneti” olarak gördüğü olgu ise, onların “genel 

işlere karışmalarını, önayak olmalarını ve kendilerini bir meseleye bağlamalarını” 

değil; “insan zihnini ve düşüncesini dünyevi taraftarlıkların ve bir anlamda da 
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politikanın emrine vermelerini” ifade eder (akt.Winock, 2002:199). Bu bağlamda 

Benda,  

“tahakküm altına girmemiş, bağımsız düşünürün neslinin tükenmekte olduğunu 
inleyerek haykırarak, aynı zamanda, ayrıcalıklı bir öz-yönelimliliğe sahip, kendine-
yeterli entelijansiya kültünün gözden kaybolması olgusuna ve bu olumsuzluğu 
ilerletecek bir sürecin başlamasına işaret etmektedir” (Mannheim, 1993:79).  

Yine entellektüeli “angaje olmamışlık”la karakterize eden Konrad açısından 

da, bir entellektüel, “ancak ve ancak devletin veya halkın hatırı için kendini 

sansürlemeyi reddederse ruhsal otoriteye sahiptir”; ki, başarılı ve güçlü bir 

entellektüel, ancak bu durumda “her görünümüyle gerçek anlamda kendi yüzünü 

gösteren birisi” olarak entellektüel performansını sergileyebilir (Konrad, 1984:223). 

Entellektüellerin herhangi bir siyasal harekete ya da iktidara bağlanmalarının ya da 

katılmalarının, onların entellektüel olma niteliklerini kısıtlama ya da çarpıtma 

anlamında yol açabileceği sonuçlara değinen Konrad (1984:218-9)’a göre, 

“entellektüel aristokrasi”, zeki ve sorumlu stratejilerin yolunu tutmuş kimseler 

olarak, devlet yönetimini ya da herhangi bir güç ya da çıkar elde etmeyi bir kenara 

itmeyi göze alan kişilerdir. Kaldı ki,  

“entellektüel aristokrasinin üyeleri bunu, devletten bağımsız öz-yönetimli 
entellektüel cemaatin bir parçası olarak yaparlar. Entellektüellerin peşinde olduğu 
şey, en önemli yazarların, düşünürlerin, bilginlerin ve sanatçıların binlerce yıldır 
egzersiz etmiş oldukları ‘ruhsal otorite’dir” (Konrad, 1984:225).  

Yine “muhalif ve radikal bir eleştirici olarak entellektüeller” 

kavramlaştırmaları bağlamında Nietzsche, devrimci bir ruhla hakikatin hakim 

soruşturulması tarzlarının karşısında yer alarak ve yine çağının düşüncelerine hakim 

olan hakikat anlayışının dogmatik karakterini açığa çıkararak “bağlanmamış 

entelektüel”in tipik bir örneğini oluşturur. O, düşünümsel ve yaşamsal pratiği 

içerisinde hiçbir dogmatik hakikat biçimi inşa etmeyerek ve mutlak hakikat 

iddialarının her türlüsüne karşı çıkarak, özneyi ve yaşamı özgürleştiren ayrıksı bir 

entellektüel portresi ortaya koymuştur. Bu entellektüel varoluş, radikal ve eleştirel 

bir tutumla, yüksek bir yaşama iradesi, cesareti ve korkusuzlukla, çağının yanlış 

gördüğü düşünce yapılarına ve eylem biçimlerine karşıt bir duruş geliştirmiştir. Ki 

bu tutum, gerek hakikatin ifadesi olduğunu iddia eden ideolojiler ya da dogmatik 

düşünme tarzlarına gerekse herhangi bir politik ya da toplumsal harekete 

“bağlanmamış” olmayı öngerektirir. Bu çizgiyi Frankfurt Okulu geleneği içerisinde 
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temsil eden Adorno’ya göre de, her şeye rağmen, “bağlanmamış”, “askıda kalan” 

bir tavır hala en doğru bir davranış biçimidir ki, bu noktada “kendi evimizi ev 

olarak görmemek, orada kendimizi ‘evimizde’ hissetmemek, ahlakın bir parçasıdır” 

(Adorno, 1998:40-41).  

Entellektüelin her zaman “yalnızlık” ile “saf tutma” arasındaki gerilimi 

yaşadığını ve her zaman bağlanmaya dönük amansız bir meydan okumayla 

kuşatılmış durumda olduğunu belirten Said ise, entellektüeli “yalnız” ve “sürgün” 

birisi olarak karakterize ederken entellektüelin “bağlanmamışlığını” olumlayan bir 

tutum sergiler (Said, 1995:54-55). Ona göre “sürgün entelektüel”, 

“bağlanmamışlığı” ölçüsünde “yalnız”bir kimsedir; yine bu yalnızlığı ile de o, kendi 

öz-çıkarlarından bağımsız (disinterested) bir konuma sahiptir. Çünkü ne koruyacağı 

bir makamı ne de maddi zenginliği vardır. 

“Bağlanmama” terimi açısından ele alındığında Besnier’nin “patetik 

entellektüel” kavram ikilisi, “hiçbir zaman huzurlu olmamak niteliğinde bir 

entellektüel bilinç”i ifade eder; ki, bu bilinci niteleyen şey, “hiçbir zaman tatmin 

olmamak ve bu duruma bir çare bulunabileceğine inanma yanılsamasını terk 

etmek”tir (Besnier, 1996:10). Besnier’ye göre, bu nitelikte bir bilinçle ve varoluşla 

cisimleşen “patetik entellektüel”, gerçek anlamıyla Battaille’daki “Egemen”i ifade 

eder:  

“Egemen, eylemde bulunmaz ve dolayısıyla hiçbir projeden, tarihin hiçbir 
atılımından sorumlu değildir...Bataille’a göre Egemen, uzlaşmazlık içinde kalır; 
ona patetizmini veren de budur. Bir ihtiyaç olarak değil, bir aşırılıktan kurtuluş 
yolu olarak, iletişimi isteyen bir yalnızdır. Kendindeki ‘fazlalık paradoksu’nu, 
yani ‘kullanımı olmayan olumsuzluğun’ boğucu sıkıntılarını trajik bir biçimde 
yaşar. Bu onu, dorukları -aynı zamanda harcamaya ve iletişime elverişli fırsatlar 
olan bu en yüksek noktadaki tecrübeleri- aramaya iter. Mistik, erotik veya esrik 
olsun, Egemenin tecrübesi, sınırda etkisini gösterir; tıpkı eskiden devrimin, bütün 
sınırlara itiraz etmesi, ‘kaprisi içinde tüm hayatını ortaya koyma’ya davet etmesi 
ve bu dava için topluluksal bir birlik sürecine güdümlenmesi gibi” 
(Besnier,1996:11). 

Ona göre, bir “patetik entellektüel” olarak Battaille, Sartrecı bağlanmaya 

karşı, politikanın içindeyken bile bütün yaşamı kucaklamaya çalıştığı için 

“imkansız”a mahkum bir iradenin örneğidir. Patetik entellektüel, yaşamın bütününü 

kucaklamaya çalışırken hiçbir ilke oluşturmak istemez. Onun için “imkansız”, 
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“sistem arayışına ve totaliterliğe karşı bir başkaldırı”; “umutsuzluğun 

özgürleştiriciliğine inanç”tır (Besnier, 1996:30). 

Besnier’nin bu çözümlemesinde, Battaille örneğinde cisimleştirilen “patetik 

entellektüel” figürünün karşısında, Sartre örneğinde cisimleşen “bağlanmış 

entellektüel” figürü yer alır. Ona göre, Sartrecı “bağlanma”nın teorizasyonu, 

“tarihin bedeni içine nüfuz etmek arzusuyla kıvranan insanların yoğunluğunu ve 

aşırılıklarını açıklama” gücünden yoksundur. (Besnier, 1996:8). Halbuki, 

günümüzde “sorumlu ve örnek teşkil eden bağlanmaya tamamen yabancı” yeni bir 

entellektüel tipi (patetik entellektüel) gerekli olmuştur. Bu anlamda, tipik bir 

“patetik entellektüel” olarak Battaille, her şeyden önce,  

“bilmenin uzmanlarının yakalayamadığı şeye, yani, her türlü kurala 
itaatsizliğe, coşkuların kaosuna, kaçınılmaz olarak insanlığı yaratan ve 
insanlığın sürekli olarak ona geri dönebileceği heterojen olana hakkını teslim 
etmek kaygısındadır. Bu entellektüel tipi, kendini, rasyonelleştirmelerden ve 
evrensel mesajlardan uzak olarak, kafasına dünyayı dönüştürmeyi veya eylem 
için idealler ortaya atmayı koymadığı için genellikle sorumsuz olarak 
yargılananların cephesinde bulur” (Besnier, 1996:8).  

Yine Besnier’ye göre “bağlanma”, “sorumlu ve çıkar gütmez bir tarzda 

hareket etme tercihinden gelmez”; aksine, “bir tutkunun, bastırılamaz bir arzunun 

sonucudur” (Besnier, 1996:28). O, bu nedenle bağlanma niteliğindeki bir 

konumlanışa itiraz eder. Yine o, “bağlanma” ile “militanlık” arasında bir ilişki 

gördüğünden, bağlanmaya karşı çıkar. Bu anlamda bağlanma, çıkar gütmez 

(disinterested) entellektüel pozisyonunun üzerine konulmuş bir ipotek olarak 

görülür. İşte bu gerekçelerle, Besnier bağlanma karşısındaki tutumları nedeniyle 

Battaille ve Nietzsche’yi yüceltir ve onları olumladığı anlamda gerçek ve ideal 

entellektüeller olarak görür (Besnier, 1996:42, 103).  

Besnier’de bağlanmanın boyutları, politik ve ideolojik olandan 

rasyonalizmin felsefi veya bilimsel sistemlerine kadar uzanır; ki o, entellektüel için 

bunlardan gerçek bir özgürleşmeyi talep eder. Sonrasında ise, bu özgürleşme talebi 

varoluşsal, etik ve entellektüel bir egemenlik erkine dönüşür (Besnier, 1996:104).  

Bağlanmanın olabilirliğine ya da reel bir durumun tespiti olarak görülmesi 

gerektiğine ilişkin görüşlerin kendi içinde arzettikleri görünümün ise karmaşık bir 

durumu vardır. Bu çerçevede entellektüellerin, belirli bir ideolojiye, siyasal-

toplumsal harekete ya da ya da sınıfsal oluşuma bağlanmalarının ya da 
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angajeliklerinin gerek tespiti ve gerekse olumlanabilirliği anlamındaki görüşler de 

kendi içinde farklılaşmış bir yelpaze oluşturmaktadır. Zira, “sınıf-bağımlı” 

kavramlaştırmalar bile bunu kendi içlerinde farklı düzlemlere oturtabilirken, 

Sartre’ın örnekliğinde dile getirilen yorumlama bağlamından hareketle “bağlanma” 

sorunsallaştırmalarının da değişik açılımları söz konusu olmuştur.  

Aron “her kampta, kanaatleri veya menfaatleri bir nazariye haline getiren 
kimseler” (Aron, 1979:262) olarak nitelemekle entellektüelleri, ‘bağlanmışlık’ 
içerisinde görür. Yine bu bağlamda ona göre,  

“bütün doktrinlerin, bütün partilerin –gelenekçilik, liberalizm, demokrasi, 
milliyetçilik, faşizm, komünizm– her zaman şairleri veya müttefikleri olmuştur” 
(Aron, 1979:262). 
Entellektüelin düşünme tarzı ile sınıfsal konumu arasında da bir ilişki gören 

Aron, “düşünme tarzının, bir sınıfa ait olmaya bağlı olduğunu” (Aron, 1979:341) 

dile getirir. 

Marksist gelenek içerisinde de entelektüel, “bağlanmışlık” ve “bağımlılık” 

düzleminde ele alınır. Marx’ın “tarihin her dönemindeki egemen fikirlerin, egemen 

sınıfın fikirleri olduğu” şeklindeki önermesiyle birlikte düşünüldüğünde, bir 

toplumdaki egemen maddi gücün entelektüel gücü de kendine tabi kıldığı 

söylenebilir. Hakim sınıf, toplumun “egemen entelektüel gücünü” de oluştururken, 

entelektüel de bu güce bağlı ve bağımlı olma konumundadır (Marx ve Engels, 

1999:75). Yani, ideolojinin üretici ve meşrulaştırıcı failleri olarak entellektüeller, 

havada salınan, sınıf ve tahakküm ilişkilerinden bağımsız kimseler değil; aksine 

büyük ölçüde belli bir sınıfın çıkarlarını söylemleştiren/teorize eden, manipüle 

ederek evrenselleştirilmiş egemen düşünceler haline dönüştüren kimselerdir.  

Gramsci’de de entellektüeller, yapıya -ekonomik alandaki temel sınıflara- 

bağlılıkları temelinde tanımlanmış; bu sınıflara “tarihsel blokun türdeşlik ve 

yönetimini verecek, üstyapıyı hazırlamak ve çekip çevirmekle görevli ayrımlaşmış 

bir toplumsal katmanı” olarak görülmüştür (Gramsci, 1983:15; Portelli, 1982:97-9). 

Bu bakımdan da Gramsci’nin “organik entelektüel” kavramı anlamlıdır. Gramsci 

açısından “organik entellektüeller” bir toplumsal sınıfla organik bağ(lar)ı temelinde 

tanımlanırlar. Ona göre, “organik entellektüeller”, bir toplumsal sınıfla birlikte ve 

onun ürünü olarak var olurlar (Gramsci, 1983:15). 
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Williams’ın gözünde ise, kültürel üretim, hakimiyet ve boyun eğme 

pratikleri temelindeki bir mücadele bağlamına oturtulurken; entellektüeller, özel bir 

kültürel faaliyet türünde uzmanlaşmanın yanında, kurulu toplumsal sisteme dair 

bağlılık ve bağımlılıkların oluşturulmasına ilişkin mücadelenin uzmanlaşmış failleri 

olarak görülürler (Williams, 1993). Williams, “görece taahhüt altına girmemiş 

entelijansiya”nın, “ideal bir önerme” niyetiyle değil, “nesnel bir betimleme” 

amacıyla yapılmış bir niteleme olduğunu belirtirken, bunun istisnai olduğuna ve 

sosyolojik tanımlama açısından somut bir toplumsal kategoriye karşılık 

gelmediğine parmak basar (Williams, 1993:243). 

Tarihsel-sosyolojik bütüncül kavramlaştırmalar açısından da entellektüelin 

bağlanmışlık düzleminden hareketle sorunsallaştırılmasının ikili bir anlamı vardır. 

Örneğin, “sınıfın organik ifadesi olan bir partiye bağlanın, ancak bir fonksiyoner 

olarak düşünmeyin, özgür bir adam olarak düşünün!” (Mannheim, 1993:79) diyerek 

entellektüelin “angaje olabilirliğini” tamamen dışlamayan Mannheim, diğer taraftan 

asıl olarak “tahakküm ve taahhüt altına girmemiş (bağımsız) entelektüel”i önemser. 

Yine Mannheim, -tıpkı Benda gibi- “entellektüelin ve her şeyin politizasyonu” 

karşısında duyarlı bir tutum sergiler. Ona göre, politizasyon nedeniyle, geleneksel 

“ayrıcalıklı”, “öz-yönelimli” ve “kendine-yeterli” entelijansiya kültü gözden 

kaybolma sürecindedir (Mannheim,1993:79). O, entellektüelin içerisinde bulunduğu 

bu tehdit ve tehlike karşısında büyük endişe duyar. 

Bu bağlamda Mannheim, toplumdaki değişik sınıflarla/gruplarla 

bağlanmamış entellektüelin ilişkisinin iki biçimine parmak basar: 1. “çeşitli 

çatışmalı sınıflardan biri ya da diğeriyle iradi bir yakın ilişki içine girmek”; 2. 

“bütünün çıkarlarının önceden kararlaştırılmış entellektüel savunusu misyonu için 

soruşturma yapmak” (Mannheim, 1972:140). Birinci durumda entellektüel, 

toplumsal grup ya da sınıfların maddi çıkarlarına teorik bir ifade kazandırır ve bu 

eylemiyle, -onlara ait olmadan- bu tür sınıf ve grupların müttefiki haline gelir. Bu 

anlamda, çıkarların çatışmasını bir fikirler çatışmasına dönüştüren öncelikle 

entellektüellerdir (Mannheim, 1972:142). Bununla birlikte Mannheim, 

entellektüellerin politik fonksiyonunun, “onları taleplerini kabul etmeye 

zorladıklarından dolayı, çatışan politik partiler dizisini delip geçmek veya içine 

işlemek” olduğunu dile getirir. Ancak entellektüeller, bir politik partiye 
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bağlandıklarında bile hala bütünsel(total) bir yönelime sahip olmaya muktedirdirler 

(Mannheim, 1972:141-143). 

 

3.2.3. Entellektüellerin Toplumsal Sınıf Oluşturup Oluşturmama 

Açısından Konumu ve Rolü 

Entellektüellerin bir toplumsal sınıf ya da katman oluşturup 

oluşturmadıklarına ilişkin olarak da literatürde farklı yaklaşımların ve 

kavramlaştırma biçimlerinin olduğu açıktır. Bir görüş, entellektüellere farklılaşmış 

ya da bağımsız bir toplumsal sınıf/zümre/katman olarak bakarken; diğer bir görüş 

ise, entellektüelleri, bağımlı ya da dağınık ve heterojen bir toplumsal grup ya da 

kategori olarak ele almaktadır.  

Entellektüellerin “göreli olarak özerk ve bağımsız bir sınıf ya da katman” 

tipi olarak kavramlaştırıldığı yaklaşıma literatür sunumu içeren bölümün bir alt 

başlığı olarak da yer verilmiştir. Ancak ana hatlarıyla ele alınacak olursa, bu 

görüşün düşünsel kökenleri açısından Saint-Simon’a kadar uzanan bir çizgi izlediği 

söylenebilir. Saint-Simon’un entellektüelleri ise, endüstriyel toplum temelinde 

ortaya çıkan, toplumun örgütlenmesinde ve projelendirilmesinde merkezi ve temel 

bir işlev gören, ve yine realiteye ve içerisinde bulunulan koşullara uygun kültürel 

tasarımları ve dünya imajlarını üretip yaygınlaştıran ve meşrulaştıran göreli olarak 

özerk bir toplumsal sınıf ya da zümreyi oluştururlar92. Onun bu kavramlaştırması, 

sonradan başka düşünürler ve sosyal bilimcilerce, yükselen “yeni sınıf/sınıflar” ya 

da “yeni güçler”, “entellektüel sermaye”, “kültürel sermaye”, “entellektüellerin 

yönetimi/hakimiyeti”, “profesyonalizm” ve  belki de “bilgi toplumu” vb. 

kavramlaştırmalara ve bu kavramlaştırmalar temelindeki çözümlemelere öncülük ve 

kaynaklık etmiştir. 

Bu çizginin bir devamı olarak görülebilecek Gouldner, 20. yüzyılda 

dünyanın yeni oluşan sosyo-ekonomik düzeninin bir parçası haline gelen bütün 

ülkelerde, “(hümanist) entellektüeller”den ve “teknik entelijansiya”dan oluşan bir 

“yeni sınıf”ın oluştuğunu ileri sürer. Ona göre bu “yeni sınıf”, toplumun ekonomisi 

                                          

92 Bu değerlendirmeyle ilgili olarak çalışmadaki ilgili konu başlığına bakınız.  
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üzerinde denetime sahip olan gruplarla çatışmalı bir ilişki içerisine girmiş ve 

yükselen yeni güç haline gelmeye başlamış bir sınıftır (Gouldner, 1993:7-10). Bu 

sınıfın bir parçası olan “teknik entelijansiya”, temelde teknik ilgileriyle öne 

çıkarken; (hümanist) “entellektüeller” ise, esas ilgileri bakımından “eleştirel, 

özgürleştirici, yorumlayıcı, dolayısıyla çoğunlukla politik” nitelikte bir görünüme 

sahiptir. Bu iki elit'i birleştiren ortak nitelikler ise, “incelmiş bir dil varyantını 

kullanmaları ve eleştirel söylem kültürüne bağlı olmaları”dır (Gouldner, 1993:78). 

Sonuçta bu “yeni sınıf”, “eleştirel söylem kültürüne bağlı bir konuşma cemaati” 

olan entellektüellerin oluşturduğu bir kategoridir.  

Ancak bir “yeni sınıf” olarak entellektüeller, konumları ve buna bağlı rolleri 

açısından çelişkiler içeren bir “sınıf”tır da. Bazı ilgi alanları, onları göreli olarak 

kendi çıkarlarından bağımsız ve aşkın bir özgürlüğe yöneltirken; yine kültürel bir 

burjuvazi olarak öteki ilgi alanları onları, çelişkili bir biçimde gelirleri ve 

ayrıcalıkları tekelleri altına almaya çalışan bir elit haline getirmiştir (Gouldner, 

1993:129). Buna karşın “‘yeni sınıf’ın tarihsel sınırları, kendine özgü akılcılığının 

içeriğinde ve bir kültürel burjuvazi olarak sahip olduğu yükselme güdüsünde 

saklıdır” (Gouldner, 1993:133).  

Yine aynı çizgide bir bakış açısına sahip olan Zimmerman, günümüzde 

entellektüellerin gözde ve seçkin bir azınlık grup oluşturduklarını, yarı özerk ve 

bağımsız bir durum sergilediklerini ileri sürer. Ancak ona göre, bu durumda 

entellektüellerin bürokratikleşmesi gibi bir olgu söz konusudur, ki bu 

bürokratikleşme eğilimi, büyük iktidarı ele geçiren gruplar için kaçınılmaz bir 

durumdur (Zimmerman, 1964:17). Onların devrimci sonuçları doğuran rolleri 

sayesinde “yeni bir yaşam biçimi” ortaya çıkmıştır (Zimmerman, 1964:4). 

Nihayetinde Zimmerman endüstriyel toplumun bütün varoluş temeli ve dinamizmi 

entellektüellere ve onların toplumda oynadıkları rollere bağlar. Onun 

entellektüelleri, vurgulandığı ve savunulduğu biçimiyle tamamıyla araçsal aklın 

failleri olarak uzmanlar ve profesyonelleri içine alır. 

Kavramlaştırma biçimi olarak katman/sınıf temelli olduğu söylenebilecek 

Bottomore’daki “entellektüeller” ise, yatay ve hiyerarşik olarak yapılanmış genel 

“seçkinler” katmanının bir alt kategorisini oluştururlar. Onlar, “entellektüeller”, 
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“yöneticiler” ve “bürokratlar”ın oluşturduğu üç ögeli bir seçkinler kümesinin 

içerisinde yer alırlar (Bottomore, 1990:74). Bottomore, özellikle gelişmiş Batı 

toplumlarındaki entellektüelleri “seçkinler” sınıfına ya da katmanına dahil ederken; 

entellektüellerin sınıfsal konumunun, farklı tarihsel, toplumsal ve kültürel 

bağlamlarda değişik görünümlere ya da niteliklere sahip olduğu gerçeğinin de altını 

çizer. Bu açıdan özellikle günümüzde, çeşitli Batı toplumlarında ve Batı dışı 

toplumlarda entellektüeller farklı saygınlık konumlarına sahiptirler. Buna karşın, 

modern toplumlarda entellektüellerin “seçkin” konumuna yükselmekte eğitimin 

merkezi bir önemi ve rolü bulunmaktadır (Bottomore, 1990:78).  

Entellektüelleri bir toplumsal sınıf, katman ya da zümre olarak algılayan bu 

yaklaşımın yanında, onları daha esnek ve gelgitli biçimde bir konumlanma 

içerisinde gören bir başka yaklaşım söz konusudur.  

Bu bağlamda, entellektüellere tamamıyla bir toplumsal katman ya da sınıf 

olarak baktığı söylenemeyecek olan Louis Bodin de, entellektüellerin sayıca arttığı 

ve ekonominin gerçek bir olgunluğa ulaştığı 20. yüzyılın başında, entellektüeller 

arasında bir grup bilinci gelişmeye başladığını; “görev ve bilgilerde ortaya çıkan 

uzmanlaşma sayesinde, entellektüeller arasında bir toplumsal bütünleşmenin 

doğduğu” belirtir (Bodin, 1984:46). Ona göre, günümüzde entelektüel etkinliklerin 

“meslekleşmesi” de genelleşmiş bir durumdur. Ancak, paradoksal bir biçimde,  

“bundan bir dağınıklık ve dediği dedik bir örgütlenme eğilimi de doğmaktadır. 
Araştırma ve üretim planlarına bağlanan teknisyenler, zamanla devletin buyruğuna 
girerek, yetkin olma konumlarını yitirmişler; devlet onlara, kendi kural ve sıkı 
düzenini benimsetir duruma gelmiştir” (Bodin, 1984:100).  

Kuşkusuz Bodin’in bu değerlendirmesinin arka planında Weber’in 

entellektüel çalışmadan “meslek” olarak söz etmiş olması da yatmaktadır. Bununla 

birlikte Bodin, bir “entellektüeller katmanı”ndan da söz edilemeyeceği, diğer bir 

deyişle, entellektüellerin günümüzde açıkça bir “entellektüeller katmanı” 

oluşturmadıkları görüşündedir (Bodin, 1984:40-41). 

Bu yaklaşıma diğer bir örneği de Mannheim oluşturur. Gelinen tarihsel 

aşama itibariyle total bir perspektife ulaşabilecek olanların yalnızca entellektüeller 

olduğu fikrini benimseyen Mannheim, İdeoloji ve Ütopya’da onları tarif ederken, 

Alfred Weber’in “göreli olarak sınıfsız bir katman” terimini kullanır. Ancak diğer 
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taraftan Mannheim, “entellektüelin, özel bir sınıfa ait olduğunun da kabul edilmesi 

gerektiğini” belirtir. Ona göre entellektüelin ait olduğu katman,  

“eğitim temelinde açık bir katmandır ki, entellektüele özel bir bilinçlilik verir.  Ve 
o, kendini bu sınıfa, içinde kendini evde hissetmediği bir sınıf içinde bir sahte-üye 
gibi batırmamalı, gerçekten ve tam inançla girmelidir. Ve o partisine 
bağlanmalıdır” (Mannheim, 1993:75).  

Bununla birlikte, Mannheim’a göre entellektüellerin sosyolojik konumu, 

toplumsal-ekonomik sınıflara referansla anlaşılamaz. Halbuki belirli bir teorik 

yönelim içerisinde entellektüeller, ya bir sınıftırlar ya da bir sınıfa ilave oluştururlar 

(Mannheim,1972:138). Bu anlayışın geçerliliği ve kavrama potansiyeli sınırlıdır. 

Ancak, oldukça farklılaşmış ve eğitim bağıyla birleşmiş olan bir entellektüeller 

katmanı vardır ki, bunlar “toplumsal bağlılığı olmayan entelijansiya” (ruhani 

görevliler, mühendisler, yazarlar, akademisyenler) ile “toplumsal bağlılığı olan 

entelijansiya” şeklinde  ikiye ayrılmışlardır (Mannheim, 1972:140-143). 

Son olarak, entelektüellerin toplumsal bir sınıf ya katman olarak 

görülemeyeceklerini ve dolayısıyla onların bağımlı bir konumda heterojen bir grup 

olarak anlaşılabileceklerini ihtiva eden kavramlaştırma biçimlerini ya da 

girişimlerini de kendi içinde çeşitlendirmek mümkündür.  Ancak buradaki 

çözümleme bağlamı açısından “sınıf-bağımlı” kavramlaştırmaların merkezi bir 

önemi bulunmaktadır. Zira entellektüellerin toplumsal konumlanışlarının, bizatihi 

sınıf-bağımlı bir çerçeveye mi, yoksa göreli olarak bağımsız ve özerk bir pozisyona 

mı içkinleştirildiğinin ya da oturtulduğunun büyük önemi vardır. 

Entelektüellerin, egemen güç ve tahakküm ilişkileri çerçevesinde bağımlı, 

dağınık ve heterojen bir konumu içkin olduğuna hükmedilebilecek Marksist bakış 

açısından “ideoloji”, ekonomik ve sınıfsal çıkarlarla doğrudan bağlı olan bir gölge-

fenomendir (Swingewood, 1998:104). Bu ideolojinin üretici ve meşrulaştırıcı 

failleri olan entellektüeller ise, havada salınan, sınıf ve tahakküm ilişkilerinden 

bağımsız kimseler değil; aksine büyük ölçüde belli bir sınıfın çıkarlarını 

söylemleştiren/teorize eden, manipüle ederek evrenselleştirilmiş egemen düşünceler 

haline dönüştüren kimselerdir (Marx ve Engels, 1999:28, 77). Böylece Marx’ın, 

düşünceleri ve onların failleri olarak entellektüelleri, sınıf ve parti 

mücadelelerindeki kamusal işlevleri açısından değerlendirdiği söylenebilir. Bu 

görünümüyle entellektüeller, bağımlı bir konumu cisimleştirirler: 
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“Şimdiye değin tarihin başlıca güçlerinden birisi olarak ...işbölümü, egemen 
sınıfta, zihinsel ve fiziksel emeğin bölünmesi olarak kendini gösterir. Böylece, bu 
sınıf içerisinden bir kesim, sınıfın düşünürleri olarak (sınıfın kendi hakkındaki 
yanılsamalarının oluşumunu kendi başına geçim kaynakları haline getiren faal ve 
kurumsal ideologları olarak) ortaya çıkarken, diğerleri, gerçekte bu sınıfın faal 
üyeleri oldukları halde kendileri hakkında hayal ve düşünceler yaratmaya daha az 
zamanları olması nedeniyle, bu düşünce ve yanılsamalara karşı tutumları daha 
pasif ve kabullenicidir” (Marx ve Engels, 1999:76). 

Burada, zihinsel ve bedensel emek arasındaki bölünmenin niteliği bir 

işbölümü biçiminde ortaya konulmakta; böylesi bir işbölümü temelinde, belli bir 

sınıfın içinde zihinsel üretimi gerçekleştiren düşünürler (entellektüeller) 

kategorisi/kesimi ayrımsanmaktadır. Entellektüeller, belirli bir tahakküm yapısı 

içerisinde, “sınıfın kendi hakkındaki yanılsamalarının oluşumunu kendi başına 

geçim kaynakları haline getiren faal ve kurumsal ideologlar” olarak 

nitelendirilmekte ve konumlandırılmaktadır. 

Gramsci de konumları bakımından entellektüellerin, gerçek anlamda bir 

sınıf oluşturmadıklarını; ancak değişik toplumsal sınıflara bağlı gruplar 

oluşturduklarını dile getirir (Gramsci, 1983:15). Ona göre, toplumdaki en önemli ve 

en karmaşık katmanlar, ekonomik alandaki temel sınıflardan başlayarak oluşurlar. 

Bununla birlikte, “tarihsel iktidar bloku”nun devrilmesi, “tarihsel blokun ‘bükülgen, 

ama çok dayanıklı ana dayanağı’ olan entellektüel blokun dağılmasını gerektirir”; 

ki, “hegemonik sistemi entellektüel blok -ya da ideolojik blok- geliştirir ve yönetir” 

(Portelli, 1982:123-4). Bu bakımdan, entellektüeller kategorisi, tarihsel blokun 

özsel ögelerinden birini oluştururlar. Ki, entellektüeller, yapıya -ekonomik alandaki 

temel sınıflara- bağlı ve bu sınıflara “tarihsel blokun türdeşlik ve yönetimini 

verecek, üstyapıyı hazırlamak ve çekip çevirmekle görevli ayrımlaşmış bir 

toplumsal katmanı” oluştururlar (Portelli, 1982:97-9). Ki bu bağlamda, organik 

entellektüeller kategorisi, Gramsci de entellektüelin konumsal portresini belirlemek 

açısından merkezidir. 

Althusser’in “hiçbir sınıf Devletin İdeolojik Aygıtları içinde ve üstünde 

hegemonyasını uygulamadan devlet iktidarını sürekli olarak elinde tutamaz” 

(Althusser, 1994:36) önermesinden hareket edecek olursak da onda entellektüellerin 

nasıl bir konumda yer aldıklarına ilişkin sezgisel bir anlamaya ulaşabiliriz. Zira, bu 

hükme itibar edecek olursak, entellektüeller, sınıfsal tahakkümün rızaya dayalı 
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hegemonikleştiriciliğine bağlı olarak ideolojik düzlemde/kertede konum ve 

işlevsellik kazanırlar. 

Aşağıda, literatürdeki entellektüel kavramlaştırmalarının analizine yönelik 

olarak geliştirilmiş bir şema yer almaktadır. Bu şemada, sunumu yapılan 

literatürdeki isimlerin, entellektüel aklın niteliğine ve yine entellektüelin toplumsal 

konumuna ve rolüne ilişkin olarak hangi görüş ve kavrama tarzını yansıttıkları 

ayrıntılı bir biçimde sunulmuştur. Şemada da görülebileceği gibi entellektüellerin 

toplumsal konumu ve rolüne ilişkin olarak literatürde çok çeşitli ve farklılaşmış 

niteleme ve okumalar söz konusudur. Literatürdeki entellektüel 

kavramlaştırmalarının analizi şeması, literatürün bir özetini sunması yanında, 

entelektüel kavramlaştırmalarının sınıflandırılması açısından da bir veri oluşturacak 

niteliktedir. 
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4. LİTERATÜRDEKİ ENTELLEKTÜEL 

KAVRAMLAŞTIRMALARININ SINIFLANDIRILMASI 

Literatüre odaklanan ve onu veri olarak kabul eden bir inceleme 

göstermektedir ki, “entellektüeller” kategorisi93, hem tarihsel, toplumsal ve kültürel 

düzlemde hem de zihinsel kurgulama ve tanımlama düzleminde gerçeklik kazanan 

inşalardır. Bu inşaların niteliği, içerisinde bulunulan yer ve zamana bağlı olarak 

tayin edildiği gibi, bakış açıları ve duruşlar açısından da farklılaştırılmaktadır. 

Tarihsel ve toplumsal düzlemde entellektüel, Küçük’ün ifadeleriyle, “üst üste 

katlanmış, iç içe girmiş bir etkiler dizisinin”, yani, “tarihin, toplumun, eylemin ve 

örgütünün ürünü” (1985:570) ve inşası olup, toplumsal bütünlüğü ve sürekliliği 

içerisinde kendi sınıfsallığını ve tarihselliğini yansıtır. Diğer taraftan, entellektüel, 

sadece tarihsel, toplumsal ve kültürel durumların basit bir değişkeni de değildir; 

aksine bu durumlar karşısında aşkınlık geliştirerek mevcut duruma ilişkin belirli bir 

mesafe oluşturur ve onu dönüştürmek için çaba gösterir (Öğün, 1995a:14).  

Toplumsal bir realite ya da zihinsel kavramlaştırma düzlemindeki bir kategori olarak 

entellektüele ilişkin inşalara temel oluşturan ortak karakteristikler saptanabileceği 

gibi, aynı biçimde farklı tarihsel, toplumsal ve kültürel bağlamlara ilişkin 

özgüllükler üzerinde de durulabilir. 

Literatüre odaklanıldığında, entellektüele özgü olarak görülen nitelikler 

çoğunca keyfi bir biçimde, belirli duruşlar (ideolojik, politik, sınıfsal, metodolojik 

vs.) temelinde ve bu duruşlara bağlı sübjektif seçimler sonucu derlenmiş ve 

                                          

93 “Kategori”, Aristoteles’te “var olan üzerindeki deyiş biçimleri” anlamına gelirken Kant’ta “her deneyin özsel 
koşulu olan salt anlık kavramları” olarak dile getirilir. “Aristoteles’te kategoriler hem varlığın hem düşüncenin özellikleri 
olduğu halde, Kant’ta yalnızca düşüncenin özellikleridir” (Akarsu, 1994:113). Entellektüel, “hem zihinsel, hem de tarihsel ve 
toplumsal bir kategoridir” önermesini bu açılım ve ayrımlaştırma çerçevesinde ele almak mümkündür. Sosyolojik terminolojiye 
dahil edildiğinde de Marshall şu tanımlamayı getirmektedir:  “...Kategori, türdeş verilerle ilgili bir gruplandırmadır. Örneğin, 
‘cinsiyet’ değişkeninde iki kategori, erkek ve kadın kategorileri bulunurken; ‘toplumsal sınıf’ değişkeninde üç kategori, üst, orta 
ve çalışan sınıflar kategorileri görülecektir” (Marshall, 1999:392).Poulantzas da, Marksist bir açıdan bakarak “toplumsal 
kategoriler” teriminden, ‘yeterli etkinlikli’ toplumsal bir araya gelişlerin anlaşılabileceğini; “ekonomik olmayan yapılar 
üzerindeki, özgül, üst-belirleyici etkinliklerin” bu toplumsal kategorilerin ayırt edici özelliklerini oluşturduğunu belirtir. Ona 
göre, devlet, bürokrasi ve ideolojik alanla ilişkilerinde “aydınlar” buna bir örnektir (Poulantzas, 1992:77). Arslan’ın sosyolojik 
yorumu ise, özellikle Durkheimyen bir tarz içerisindeki bakışı ve bu çerçevedeki epistemolojik-metodolojik duruşu yansıtması 
bağlamında anlamlıdır:  “Nihai noktada bilgiyi belirleyen ...toplumdur ve bilgi toplumsal bir olgudur. Toplum en temel noktada 
bilgiyi düşünce kategorileri yoluyla belirler. Kategoriler, entellektüel hayatın bütün ayrıntılarını hakimiyeti altında tutan 
toplumsal varoluşlardır. Kategoriler, nesnelerin en genel nitelikleridir. Varlığın kaosu onlarla düzene sokulur. Kategoriler 
kavramlardır. Düşünce kategorilere, kategoriler dile, dilse topluma bağlıdır. Kategoriler, bireylerden bağımsız bir varlığa 
sahiptirler ve birer toplumsal olgu olarak birey üzerinde bir dış baskı oluştururlar” (Arslan, 1992:18). Bununla birlikte, Fichter 
sosyolojik anlamda çok daha yetkin bir “toplumsal kategori” tanımı geliştirmiştir. Ona göre, “toplumsal kategori”, “fizik, dış 
gerçeklikte değil de gözlemcinin yargılarında bir araya gelmiş kişileri ifade eder. Gözlemci, bir veya daha çok özelliğe sahip 
olduğunu düşündüğü kişileri bir sosyal kategori olarak tanımlayabilir... Sosyal kategorilerin tanımlanmasında en önemli nokta 
kişilerin bir takım ortak özellikleri paylaşmakta olmalarının saptanmasıdır” (Fichter, tarihsiz:40). 
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sistematize edilmiş özellikler olarak zihinsel kavramlaştırmalar biçimindeki 

inşalardır. Dolayısıyla, her çalışmanın kendi sentezinin biçimini ve niteliğini de 

sübjektif olarak görülebilecek bu seçimler ya da tanımlamalar belirler. Bu noktada, 

Bauman’ın tanımlamaların doğasına ilişkin şu ifadeleri aydınlatıcıdır: “Her tanım 

olumsal olduğundan ve son tahlilde birilerinin onu uygulama gücüne dayandığından, 

ilke olarak tartışmalıdır ve aslında zararlı olan etkilerinin kurbanı olanların itirazıyla 

karşılaşacaktır” (Bauman, 1999:206). Nietzsche’nin “perspektivizm” anlayışı ise her 

görmenin belli bir açıdan bakmaya dayandığını vurgular. 

Bu bakımdan, örneğin Rousseau’nun; entellektüelin en karakteristik ve tipik 

bir örneği olduğu savıyla, entellektüele en aykırı ve en entellektüel karşıtı bir kimlik 

oluşturduğu savı eşit ya da aynı inandırıcılıkta/ikna edicilikte bir mantıkla/akla 

yatkınlıkla savunulabilir. Diğer taraftan, Foucault’ya göre, bir özgürlük aşığı olan 

Rousseau, Fransız Devrimi’nde bir toplumsal tahakküm modeli kurma maksadıyla 

kullanılmıştır (Foucault, 2001:3). Bu türde çoğaltılabilecek örnekler aynı zamanda, 

duruş ve çıkar-bağımlı (interested) farklı okumaları ve bu okumaların bir iktidar 

aracı olarak pratik edilişlerini de ortaya koyar.  

Sonuçta entellektüelin düşünümselliğinin ve eylemliliğinin niteliğine ilişkin 

tartma işlemi sonucunda, araştırmacı kendi elde ettiği kanıt yığınını subjektif bir 

modelle biçime sokmak zorundadır. Denilebilir ki, belirli bir sorunsallaştırma 

bağlamında ve bazı sosyolojik ve epistemolojik-metodolojik sınırlamalarla 

entellektüel, kendisini nasıl tanımlıyorsak, sınıflandırıyorsak ve analiz ediyorsak 

öyledir. Böyle bakıldığında ve değerlendirildiğinde entellektüelin en genel 

düzlemde bir tanımını yapmanın yararı yok gibidir. Hatta, bir tanımlama çabası o 

kadar çok çekince ve tutarsızlıklarla dolu olacaktır ki, anlamlı bir geçerlilik de 

içermeyebilecektir. Ya da mantıksal tutarlılığın/geçerliliğin öncelenmesi uğruna o 

denli sınırlandırılacaktır ki, sağduyuyla bu tanımın kapsamına girebilecek şeyler bile 

sürekli ayıklanacaktır. Lipset’ın de belirlemesiyle, “entellektüeller”in rolüne ilişkin 

literatür, hiçbir teorik çerçeveyle bütünleştirilemeyecek bir biçimde, geniş bir 

tanımlayıcı “diller” oluşturmaktadır (Lipset ve Basu, 1975:433). Dahası, 

entellektüele ilişkin bir tanımlama çabasının ya da kavramlaştırma girişiminin 

kimden yana olduğu veya neye hizmet ettiği gibi açıkça dile getirilen ya da gizil 

olarak bakanların zihinlerinin arkasında duran soru hep etkin bir konumda 
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kalacaktır94. Ancak sosyolojik bir çalışma açısından entellektüel teriminden özsel 

olarak anlaşılması gereken, yaşamın örgütlenmesi, kurumsallaştırılması, 

sürdürülmesi ve anlamlandırılması sürecinde oynadığı merkezi ve toplumsal bütünü 

ilgilendiren roldür. Dolayısıyla, entellektüelin, söz ustalığı, duyguları ve tutkuları bir 

an için harekete geçiren gücü değil; Gramsciyen tabirlerle “pratik yaşama yapıcı, 

örgütleyici, ‘sürekli inandırıcı’ olarak karışması” (Gramsci, 1983:20) odağa 

alınmalıdır. 

Literatürde bakış açılarına, konularına ve sorunsallaştırma tarzlarına göre 

farklılaşan ve şekillenen çok sayıda ve çeşitli türlerde ‘entellektüel’ tanımlamaları 

bulunmaktadır. Ancak, Bauman’ın da isabetle vurguladığı gibi, bu tanımlamaların 

tümünde de, onları diğer tüm tanımlamalardan ayıran ortak bir özellik söz 

konusudur: “Entellektüel tanımlarının hepsi de, kendini tanımlamalardır”. Bir diğer 

deyişle, entellektüel tanımlamalarını yapan kişiler, tanımlamaya çalıştıkları 

kategorinin üyeleridir; dolayısıyla, “önerdikleri her tanım, kendi kimliklerinin 

sınırını çizmeye yönelik bir girişimi” (Bauman, 1996:15) ifade eder. Böylesi bir 

durumun kaçınılmaz sonuçlarından biri ve belki de en önemlisi, bilimsel bir bakışın 

gerektirdiği nesnellik ve mesafelilik kaygısı ile öznel ve etik tercih ya da 

önceliklerin birbirine karışmasıdır. Ampirik olanın öncelenmesi gerekirken normatif 

ve değer-yüklü kriterlerin devreye sokulması; tanımlamanın, bilimsel disipline 

yönelik sınır ya da sınırlamaları en azından zorlaması ve zedelemesi anlamını taşır.  

Bu çalışmada “özcü”, “işlevsel” ve “hem özcü hem işlevsel” nitelikler içeren 

tanımlamalar arasında bir ayrımlaştırma yapılırken, bir yerde de bu disipliner ve 

metodolojik sınır açımlanmakta ve vurgulanmaktadır. Bu ayrımlaştırma, en genel 

                                          

94 Toplumsal yapı içerisindeki konumları ve rolleri açısından entellektüeller gibi sosyologlar da iktidar/güç ilişkileri ağı 
içerisinde hep farklı, çelişkili ve karşıt anlamlandırmalara konu olmuşlardır. Bauman’ın da yerinde bir biçimde işaret etmiş 
olduğu gibi, belirli bir bakış açısı/yaklaşım/anlayış bakımından “...sosyoloji zaten ipleri elinde tutanların denetim güçlerine güç 
katar; zaten elleri güçlü olanların şansını daha da artırır. Böylelikle, eşitsizlik ve sosyal adaletsizlik davasına hizmet etmiş olur... 
Bir tarafın sosyolojiden yapmasını istediği şeyi öteki taraf kötülüğün nedeni (ve kötülük mühendisliği/ideologluğu vs.E.G.) 
olarak görmekte ve ona karşı kararlılıkla direnmektedir (ki, sosyoloji bu haliyle bir hegemonya savaşımı ve mücadele aracı 
olarak işlev görmekte; bir nevi kamusallık mekanı/alanı olarak bu mücadeleyi yansıtmakta; taraflarca ele geçirilmek istenmekte; 
süreç içerisinde ele geçirip geçirememeye bağlı olarak suçlanmakta ya da yüceltilmektedir E.G.)” (Bauman, 1999:243). Ancak 
entellektüeller gibi sosyoloji de “genelde toplumu parçalayan somut bir sosyal çatışmanın, bir iç çelişkinin kurbanı olmuştur, bu 
onun çözemeyeceği bir çelişkidir... Çelişki modern toplumun doğasından gelen, bizatihi rasyonelleştirme projesinde yatar. 
Rasyonellik iki tarafı keskin bir kılıçtır. Bir yanda, insan bireylerinin kendi eylemleri üzerinde daha fazla denetim 
kazanmalarına yardım eder... Öte yandan, bir kere bireysel eylem çevresine -genelde toplum örgütlenmesinde- uygulandığında, 
rasyonel analiz pekala bireysel tercihlerin ufkunu daraltabilir ya da bireylerin amaçları peşinden gitmek için 
faydalanabilecekleri amaçlar havuzunu kurutabilir” (Bauman, 1999:244).  
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düzlemde entellektüel tanımlamalarının sınıflandırılmasını ortaya koyarken, aynı 

zamanda da hem sosyolojik bir tanımlama çabasının içermesi gereken nitelikleri 

belirleyen kriterlerin hem de  çeşitli entellektüel tanımlamalarının bu 

sınıflandırmada nereye tekabül ettiklerinin saptanabilmesi olanağını sağlamaktadır. 

Bu genel sınıflandırıcı çerçeveye oturtulmak istendiğinde, literatürdeki 

“entellektüel kimdir?” sorusuna verilen yanıtlar, öncelikle iki ayrı ana kategoriye 

dönüştürülebilecek sorular/sorunsallaştırmalar ve bu soruların/sorunsallaştırmaların 

biçimlendirdiği yanıtlar kümesiyle hesaplaşmakla ilgili olmuştur: 

1. Salt zihinsel düzlemdeki bir soyutlamaya dayalı bir kavramsal inşa ve 

idealleştirme düzleminden hareketle, tarihsel ve toplumsal koşulların göreli 

belirleyiciliğini aşmış bir bilinç ve eylemlilik pratiği olarak entellektüel kimdir? 

Tarihin/çağın, toplumun ve kültürün/zihniyetin çerçevelediği, içerisinde varolduğu 

bağlamının dolayımına soktuğu bir zamansallık ve mekansallığın üzerinde, bir üst-

düzlemdeki aşkın bilinçlilik ve varoluş tarzı olarak entellektüel kimdir? Bu 

entellektüel varlık/varoluş, kendi öz-dönüşümünün pratiğinde özgürlük ya da 

bağımlılık çerçevesinde nasıl bir yere sahiptir? Yine içerisinde bulunduğu ve göreli 

olarak ona karşı aşkın olduğu düşünülen tarihsel ve toplumsal realite karşısında ne 

tür bir pozisyona sahiptir/sahip olmalıdır? İdealize edilmiş bir çerçevede 

entellektüelin konumu, sorumluluğu, rolü ya da işlevi ne olmalıdır? Aşkın bir 

entellektüel varoluşa giden yolda, entellektüelin bir kişilik ve kimlik olarak kendinde 

bulundurması gereken etik nitelikler ve normatif gereklilikler nelerdir? Entellektüelin 

belirli koşullardan bağımsız olarak kendini tanımlayan ve onu diğer kategorilerden 

ayıran öz-nitelikleri nelerdir?95  

Bu türden sorular kümesi entellektüelin tarihi aşkın, tarihe uzak, tarih-

ötesi/dışı, idealize edilmiş ve salt-soyutlanmış kavramsallaştırma düzlemindeki bir 

okunuşuna gönderme yapar. Yoğun tarih-dışı felsefi göndermeler, etik ve normatif 

önerme ve dolayımlanmalar içerir. Kant örneğinde olduğu gibi, buradan hareket eden 

                                          

95 Kuşkusuz bu sorular daha da çeşitlendirilebilir ve detaylandırılabilir. Burada, soruların işaret ettiği “özcü” 
tanımlama bağlamına vurgu yapmak amaçlanmıştır. Aynı şekilde aşağıda sıralanan 2. kümedeki sorular da asıl olarak “işlevsel” 
tanımlama bağlamına vurgu yapmaktadır. Bu sorular, aynı zamanda, entellektüel aklın niteliği açısından yapılan bir 
ayrımlaştırmaya işaret ederken; aşağıda, 2. kümedeki sorular, entellektüelin tanımlanması açısından yapılan bir ayrımlaştırmaya 
göndermede bulunur. 
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ve yine burada noktalanan bir kavramsallaştırma tarzı, metafizik sınırlar içerisinde 

kalır ve kendisini kolaylıkla (toplumsal) felsefe alanından ve normatiflikten 

mesafelendiremez. Dolayısıyla buradan hareketle bir entellektüel tanımlaması 

oluşturma girişimi idealleştirilmiş ve yüceleştirilmiş bir varoluşa ya da duruma 

gönderme yapma anlamında sosyolojik bir çalışma için manidardır. Bu türden 

tutumlar nihai olarak “özcü” ve “normatif”/”etik” temelde bir kavramlaştırmaya 

yönelirler. 

2. Entellektüel soyun Batı’nın kendi tarihsel dönüşümü içerisinde ortaya 

çıkışını önceleyen toplumsal, ekonomik ve kültürel koşullar nelerdir? Entellektüeller, 

içerisinde doğdukları ve var oldukları, kendilerini kuşatan bu tarihsel gerçeklik 

zemini ile nasıl bir dolayımlanma ilişkisi içerisinde olmuşlardır? İçerisinde varoluş 

imkanı buldukları bu tarihsellik ve toplumsal yapı bütünü içerisinde göreli olarak 

otonomi geliştirebilme, mesafelenebilme ve aşkınlaşabilmelerinin imkan ve 

sınırlılıkları ne düzeydedir? Entellektüeller bilinçlerinin göreli aşkınlaşmışlık ve 

özgürleşmişliği ile toplumlarının ve tarihin inşası üzerinde ne ölçüde bir 

dönüştürücülük gücüne sahip olmuşlardır/olabilmişlerdir? Kendi dışlarında bir 

tarihselliğe sahip olan toplumsal yapıların, kurumsallaşmaların ve somut realitelerin 

dönüşümü ile entellektüellerin kendi öz-dönüşümlerinin, düşünme ve eyleme 

pratiklerinin  dönüşümü arasında ne türden bir  ilişki (karşılıklı etkileşim, başatlık ya 

da belirleyicilik ilişkisi) bulunmaktadır? Tarihselliği içerisinde entellektüellerin 

toplumsal konumları ve rolleri/işlevleri/misyonları ne olmuştur ve entellektüel zaman 

ve zemine bağlı olarak ne tür dönüşümler geçirmiştir? Özgül bir kategori olarak 

entellektüel soy ve ayrıcalıklı bir tarz olarak entellektüel faaliyet, modernite olarak 

adlandırılan tarihsel bir kırılmanın ya da kırılmalar serisinin sonucu olarak mı ortaya 

çıkmıştır, yoksa evrensel bir niteliğe ve yaygınlığa sahip bir entite midir? Böylesi bir 

tarihsel oluşumun genelde batı-dışı toplumlarda ve daha özelde bizde ortaya çıkışı, 

konumu ve misyonu/rolü açısından arzettikleri nitelikler nelerdir? 

Bu ikinci türden sorularla ilgili bir soruşturma/irdeleme (investigation) girişimi 

ise entellektüel’in tarih içre, yani zamansallık ve mekansallık düzlemindeki bir 

okunuşuna tabidir. Bu çerçevedeki sorular ve sorunsallaştırma biçimleri açısından 

entellektüeller kategorisi, genel ya da özgül tarihselleşme bağlamlarına ait, reelliği 

içerisinde tarihsel ve toplumsal entiteler, yani somut bir ürün ya da inşa olarak 
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kategorize edilir. Böylesi tutumlarsa “işlevsel” ve “ampirik” temelde bir 

kavramsallaştırmaya yönelirler. 

Ancak, temelde, bu iki ayrı soru ve sorunsallaştırma kategorisinden hareketle, 

farklı okuma biçimlerinin birbirleriyle sarmalandıkları ve harmanlandıkları, bu iki 

kavramsallaştırma arasında gidip geldikleri, karşılıklı geçişkenlikler içeren 

tanımlama ve kavramsallaştırma96 biçimleri de söz konusudur. Bazı okuma biçimleri, 

özcü ya da işlevsel olarak ayrımlaştırılabilirken; bazılarında her iki okuma biçimine 

ilişkin ögeler de içerilebilmekte, ancak bunlardan biri başat durumda öne çıkmakta; 

bir kısmında ise bu iki tarz birbiriyle organik bir biçimde örtüştürülmekte, 

dolayısıyla hangisinin başat olduğunu ayrımlaştırmak güçleşmekte ya da 

önemsizleşmektedir. Böylece biz genel olarak entellektüel tanımlamalarını, 1. 

“özcü”, 2. “işlevsel” ve 3. “hem özcü hem de işlevsel” nitelikler içeren tanımlamalar 

şeklinde ayrımlaştırarak sınıflandırabiliriz. Dördüncü olarak da bu tanımlama 

biçimlerine, farklı kültürel özgüllükleri ve farklı tarihselliklere ilişkin zihniyetlerin 

karakteristiklerini öne çıkaran “özgücü” (ya da “kültürel”) tanımlama tarzını ilave 

edebiliriz97 ki, aynı zamanda bu boyuttaki tanımlama girişimleri, yerine göre hem 

“özcü” ve hem de “işlevsel” tanımlama biçimleriyle belli bir biçimde ya da ölçüde 

örtüştürülebilir ve bütünleştirilebilir nitelikler içerirler98. 

 

 

 

                                          

96 “Tanım” ve “kavram” sonuçlanmış, sınırları belirgin, katı ve durağan bir çağrışıma sahipken; “tanımlama” ve 
“kavramlaştırma”, dinamik, süreçsel, zihinsel sürecin olgularla ve realiteyle sürekli karşılıklı etkileşimi içerisindeki inşai karakterine 
göndermede bulunur. Bu nedenle, metin boyunca genel olarak “tanımlama” ve “kavramlaştırma” terimleri tercih edilmiştir. 
Entellektüel ve aydın da, durağan, sınırları belirgin, olup bitmiş bir entiteyi/varlığı/olguyu işaret eden bir “kavram” olarak değil, tam 
tersine sürekli yeniden inşa edilen, dinamik, sonul olarak tamamlanmamış, dönemlere ve toplumlara ve bunlar içerisindeki farklı 
pozisyonelliklere ve  bağlantılara  göreli olarak dönüşüme uğrayan bir “kavramlaştırma” olarak ele alınmıştır.  

97 Boris Kagarlitski, entellektüellerin Rusya tarihindeki konumunu ve rolünü ele alan Düşünen Sazlık adıyla 
dilimize çevrilen çalışmasında işlevsel tanımlama unsurlarının mutlaka kültürel tanımlama unsurlarıyla tamamlanması ve 
bütünleştirilmesi gerektiğini vurgular (1991:22). Ona göre, bu özellikle Rus tarihinin belirli bir döneminin ve bu dönemde 
entellektüellerin oynadığı özgül rolün ortaya konulabilmesi açısından oldukça önemlidir. “Kültürel” tanımlama boyutu, aynı 
biçimde bizde Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerindeki “aydın” çözümlemeleri bağlamında da anlamlı bir yere oturur. 

98 Kültürel düzlemde bakma mantığının ya da yaklaşımının kültürel özcülükte temellendiğini söyleyenler bulunduğu 
gibi; aksine, tarihsel-kültürel özgüllüğe ilişkin bir duyarlılığın yapısal olanı ortaya koymakta çok önemli bir uğrak olduğunu 
dillendirenler de vardır. 
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4.1.  “ÖZCÜ”99 ENTELLEKTÜEL KAVRAMLAŞTIRMALARI 

Sosyal bilimlerin hakim anlayış tarzı olarak metodolojik özcülüğe eğilimli 

olduğunu ileri süren Karl Popper’a göre, özcülerin, hem bilimsel bir kuramın 

doğruluğunu kesin olarak ortaya koymanın mümkün olduğu, hem de bilim 

adamlarının, bir fenomenin görünüşünün arkasında yatan özü yani derin gerçekliği100 

ortaya çıkararak eksiksiz açıklamalara ulaşabilecekleri doğrultusunda ikili iddiaları 

vardır. Yine onun ifadeleriyle, metodolojik özcülüğün çerçevesi içerisinde  

“herhangi bir sosyal varlık için ‘özü söz konusu olduğu sürece, başka herhangi bir 
yerde ve şekilde bulunabileceği, ve yine gerçekte değişmeden kaldığı halde 
değişebileceği veya fiilen değiştiği tarzdan başka bir tarzda değişebileceği’ 
söylenebilir (Husserl). Mümkün olan değişikliklerin derecesi a priori  olarak 
sınırlanamaz. Bir sosyal varlığın hangi çeşit değişikliklere dayanabileceği ve buna 
rağmen aynı kalabileceğini söylemek imkansızdır...   

...(Özcülük açısından bilim veya bilgi), “değişmeyen ve kendisiyle aynı kalan bir 
şeyin, bir özün varlığını peşin kabul eder. Burada tarih, yani değişmenin tasviri ve 
öz, yani değişme sırasında değişmeden kalan şey, karşılıklı ilişki içindeki kavramlar 
olarak ortaya çıkarlar... İlgili şey değiştiği halde onda değişmeden ve aynı kalan bir 
şey olduğu ilkesi, onun özü (veya ideası, veya formu, veyahut tabiatı veyahut da 
cevheri) demek ise, o zaman o şeyin maruz kaldığı değişikler onun ve bu sebeple 
onun özünün değişik yanlarını ve yönlerini veyahut imkanlarını gün yüzüne çıkarır. 
Buna göre öz; eşyada saklı bulunan kuvvet (potansiyel güç)’lerin toplamı veya 
kaynağı olarak, değişmeler (veya hareketler) ise onun özünde saklı kuvvetlerin 
gerçekleşmesi veya fiile geçmesi olarak yorumlanabilir... Bu demektir ki bir şey, yani 
onun değişmeyen özü, ancak onun değişmeleri yoluyla bilinebilir... Bu ilkeyi 
sosyolojiye uyguladığımızda, bir sosyal grubun özünün, ya da gerçek karakterinin 
kendini ancak tarihi yoluyla açığa vurabileceği ve bilinebileceği sonucuna varırız. 
Fakat eğer sosyal gruplar ancak kendi tarihleri yoluyla bilinebilirlerse, onları tasvir 
etmede kullanılan kavramların tarihi kavramlar olması gerekir”  (Popper, 1985:60-
62). 

Bu hakim özcü tutum açısından sosyal bilimler, devlet, ekonomik etkinlik, 

toplumsal grup vs. sosyolojik kategorileri anlamak ve açıklamak durumundadırlar; 

bu da ancak onların özlerine (kurucu ve tanımlayıcı öz-niteliklerine) nüfuz etmekle 

mümkündür. Özcülere göre,  

                                          

99 Bedia Akarsu’nun Felsefi Terimler Sözlüğü’nde “öz”, terimi şöyle karşılanmaktadır: 1. Varlığın aslını kuran şey; 
temel özellik. Karşıtı: “ilinek”. 2. Bir şeyin ne olduğu, nasıl olduğu olgusu; bir şeyi o şey yapan, öyle oluşunu sağlayan şey; bir 
varlığın yapısını kuran şey. Karşıtı: varoluş. 3. Kalıcı, değişmez olan, gelip geçici olmayan, her zaman var olmakta olan varlık. 
Karşıtı: Değişen, değişmekte olan varlıklar. 4. Bir şeyin bireysel ve gerçek olan kendine özgü biçimi; kendine özgü belirtisi. 5. 
Fizik ötesinin konusu olarak: Kendinde varlık. Karşıtı: Görüngü (fenomen). 6. İç, çekirdek. Karşıtı: Dış, kabuk (Akarsu, 1994).  

100 Burada, “görüntü” (appearance) ve “gerçeklik” (realite) arasında temel bir ayrıma gidilmekte, “öz” ise  “derin 
gerçeklik”i ifade etmektedir. Bu anlamdaki bir “gerçeklik” anlayışı, daha altta olanı imleyen özcü, realist ve yapısalcı çağrışım 
düzlemlerine ilişkindir. 

 280



“ortada hala bir devlet bulunduğuna göre, önemli ölçüde değişmiş de olsa özü 
itibariyle aynıdır. Onun modern toplumdaki fonksiyonu, özü itibariyle o zaman 
gördüğü fonksiyonun benzeridir. Tasvir edilebilir özelliklerinden herhangi birinin 
aynı kalmış olması çok zor ise de, kurumun özel kimliği (esas hüviyeti) korunmuştur; 
öyleki kurumlardan birini diğerinin değişik bir şekli olarak kabul edebiliriz. 
Değişmez bir özü önceden kabul etmeden ve bu sebeple de metodolojik özcülüğe 
uygun bir şekilde hareket etmeden, sosyal bilimlerde, değişmelerden ve 
gelişmelerden söz edemeyiz” (Popper, 1985:60). 

Yine Popper’ın ifadeleriyle, bu metodolojik özcü yaklaşım açısından “her 

önemli sosyolojik varlık, kendi tasviri için tümel (evrensel; universal) terimleri 

önceden varsayar”; ki, “sosyal bilimin görevi böyle varlıkları açık ve uygun bir 

tarzda tasvir etmek, yani öze ait olanı, gelip-geçici olandan ayırmaktır; fakat bu da 

onların özlerinin bilinmesini gerektirir” (Popper, 1985:58). Bunun yanı sıra 

“özcülük” (essentialism) terimi, ayrıca, tanımların şeylerin özsel niteliklerinin 

betimlenmeleri olduğunu, tanımlara ulaşma çabalarının bu tanımların ortaya koyduğu 

betimlemelerin doğruluğu ya da yanlışlığı biçiminde değerlendirilebileceğini öne 

süren betimlemeler kuramı için de kullanılmaktadır. Bu açıdan bilim, bu özlerin 

keşfedilmesini, dolayısıyla doğru tanımların yapılmasını gerektiren bir etkinliktir 

(Marshall, 1999:569). Özcülük teriminin çağdaş kullanımı ise yaygın ölçüde 

küçümseyici bir anlam taşır; çoğu bilim felsefecisi açısından tanımlamalar ve bilgi 

tarihsel ve göreli olduğu için geçici bir nitelik taşır. Yine olguların (hakikat ve 

gerçeklik gibi) daima kuramın belirlediği çerçevede kavramsallaştırıldığı kabul 

edilmektedir. 

Özcülüğe ilişkin ögeleri içermesi bakımından pek çok tanımlama girişimi,  

“tanımlanan grubu toplumun kalanından ayıran mevcut ya da mevcut olduğu 
varsayılan toplumsal ilişkiye herhangi bir göndermede bulunmaksızın, 
entellektüellerin özelliklerini sıralamaya girişirler...Bu süreçte göz ardı edilen nokta, 
entellektüelleri ayrı bir varlık olarak kuran şeyin, onların bir grup olarak sahip 
oldukları özel niteliklerinden ya da donanımlarından çok, bizzat bu ilişkinin kendisi 
olduğudur” (Bauman, 1996:16).  

Kendilerine ilişkin algılamalarını özcü bir çerçeveye oturtarak kendilerini tanımlayan 

entellektüeller, daha sonra ayrılıklarını kendilerine ait bir kimliğe dönüştürmeye 

çalışırlar. Halbuki söz konusu işlemin entellektüel biçimi -kendini tanımlama- onun 

evrensel içeriğini gizler: “Belirli bir toplumsal yapının ve o yapı içindeki belirli bir 

gruba verilen (ya da onun adına talep edilen) statünün yeniden üretilmesi ve 

pekiştirilmesi” (Bauman, 1996:16). Böylesi tanımlama girişimleri, bir yönüyle 

entellektüel kimliği içten inşaya yönelen etik ve normatif duruş ya da tercihleri işaret 
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etseler bile, diğer taraftan aynı zamanda toplumsal yapı ve tarihsel realite 

bağlamından koparılmış bir öz-manipülasyonu da içerirler. 

Özcü tanımlama bağlamına referansla sınırlandırıldığında entellektüel 

tanımlamaları çoğunlukla, Mert’in kavramlarıyla, birer “entellektüel mitleri” olarak 

görülebilir. Onun ifadeleriyle,  

“bu mitlere esin kaynağı olan düşünen insanlar mutlaka olmuştur, ancak özellikle 
postmodern çağda ahlaki/etik kaygının açıktan açığa terk edilmesi veya 
reddedilmesiyle bu mit giderek entellektüelleri tanımlamaktan uzaklaşmakta, diğer 
taraftan entellektüeller giderek daha fazla masal kahramanlarına 
benzemektedirler” (Mert, 1995:50).  

Zira, entellektüeller, örneğin, mevcut düşünce sistemine, statükoya, hakim 

toplumsal düzene vs. karşı kendi sahip çıktıkları ve evrensel olduğuna inandıkları 

bir değer, ilke, model ya da ortak akıl adına eleştiri getiriyorlarsa eleştirel olarak 

varlık kazanırlar; yoksa entellektüel adı altında ne adına olduğu belirsiz bir biçimde 

havada salınan fikir yürütme faaliyeti kendi başına eleştirel ve entellektüel olmayı 

kendi içinde ve kendi başına garantilemez (Mert, 1995:50). Bu anlamda, etik 

yüklenimleriyle idealize edilmiş, normatif bir teorik/kavramsallaştırma düzlemine 

içkin kılınmış ve özcülüğe vurguda bulunan bir entellektüel tarifi çarpıcı bir biçimde 

Blanchot’nun şu ifadelerinde dile getirilir: 

“Kim bu aydın? Şair değil, yazar da, filozof da değil, tarihçi de, ressam da, 
heykelci de değil, öğretim üyesi de olsa, bilgin değil. Öyle görünüyor ki, insan her 
zaman aydın sayılamayacağı gibi, katıksız aydın da olamaz. Aydın olarak 
nitelenen, bizi kısa süre için asıl görevimizden saptırmakla kalmayıp, dünyada 
olup bitenlere yönelten, bunları yargılamaya, değerlendirmeye iten yanımızdır. 
Başka deyişle, aydın genelde eyleme ve iktidara yakın olan kişidir ama onun 
eylemine katılmadığı gibi, siyasal iktidarı da kullanmaz. Bununla birlikte iktidara 
olan ilgisinden vazgeçmez. Siyasete mesafeli durur ama ilgisiz kalmaz, ondan 
elini eteğini hiç çekmez ama aradaki mesafeyi ve geri durma çabasını kollayıp 
sürdürmeye, böylelikle onu ondan uzak tutan bu yakınlıktan, o alana (geçici bir 
süre için) yerleşmek ve bunu yalnızca bir gözlemci gibi gözlem yapmak, uyanık 
durmak, kendinden çok başkalarına dönük bir dikkat içinde beklemede kalmak 
için yararlanmaya çalışır” (akt.Tabucchi, 2002:162). 

Blanchot’nun bu entellektüel tarifinden yola çıkarak, sosyolojik anlamda bir 

kategori olarak entellektüellerden söz edebilmemiz mümkün olamaz. Çünkü burada 

olgu ve realiteden önce, idealize edilmiş, belli insanların yaşamlarının belirli 

dönemlerinde ve geçici bir süre için ortaya koydukları etik tavırları ve sürekli bir 

biçimde işgal etmedikleri pozisyon ve duruşları esas alınmaktadır. Belirli tipteki ya 

da etkinlik türündeki insanlar, bir kategori oluşturacak biçimde hayatlarının genel ya 

 282



da belirli dönemleri içerisinde entellektüel sayılamayacaksa ya da biz bir insanı 

genelde entellektüel olarak nitelendiremiyorsak, o zaman sosyolojik anlamda bir 

entellektüel(ler) kategorisinden bahsetmemiz uygun değildir. 

Bir sınıf sistemi içerisinde entellektüellerin pozisyonunu ele alan çalışmasında 

Bergel, “entellektüeller” olarak adlandırılan ve sınıflandırılabilen bireylerin, tarihsel 

olarak ilkel düzeyin yukarısında yer alan her toplumda var olduğunu; ancak onların, 

zamanımıza kadar önemli bir sayısal varlığa sahip bir kategoriyi teşkil etmediklerini 

dile getirir. Ona göre, zamanımız öncesinde entellektüel olarak nitelendirilebilecek 

kimseler bulunsa da bunlar izole edilmiş bir realiteye sahiptirler ve gruplar olarak 

biçimlenmemiştir. Onlar,  

“bazı kurumsallaşmış sosyal grupların standartlarına boyun eğmemeleri anlamında 
uyumsuzdurlar; onlar, alay edilseler de (bu kuraldır) ya da saygı gösterilseler de 
(bu istisnadır)  daima ‘grup dışında kalan kimseler’dirler. Güç/iktidar sahibi 
değildirler, otorite sahibi değildirler. Toplumsal güçlerle ilgili ya da bizzat 
kendileri bir toplumsal güç değildirler” (Bergel, 1962:278).  

Entellektüeller, tarihsel ve sosyolojik bir kategoriye tekabül eden bir olgu olarak 

belli bir uygarlık düzeyinde veya bağlamında vücuda gelmişler; kendilerine bir 

toplumsal kategori niteliği kazandıran yeterli çokluğu sağlamışlar ve “yalnızca bir 

entellektüel olmayı değil aksine bir entellektüelin hayatını yaşamasını mümkün hale 

getiren belirli koşullar”ın varolmasıyla bir sosyal tabaka ya da küme 

oluşturmuşlardır. Bütün bunların üzerinde, entellektüellerin var oluşuna olanak 

sağlayan ekonomik koşullar bir öngerekliliktir ki, gerçek bir biçimde entellektüelin 

neyi düşündüğü ya da istediği, ekonomik bağımsızlıkla bir bütündür; bu, ona 

hayatını ekonomik olmayan alandaki yeteneklerine bağlı aktivitelere adamakla 

sağlanmış, çalışarak kazanılmamış geliri sağlar (Bergel, 1962:279-280). 

Halbuki, normatif ve etik bir düzlemde idealize edilen entellektüel, kendisi 

için öngörülen ideal bir durum ve pratik çerçevesinde, zihni ve refleksiyonu üzerinde 

bulunan, onun hatırına ya da onun buyruğunda yaşayacağı veya hareket edebileceği 

hiçbir iktidar, buyruk, müesses ideoloji veya din ya da kurumsallık biçimine prim 

vermeyen; zihnini kolonize ettirmeyen (sömürgeleştirmeyen) kişidir. Yine zihinsel 

manipülasyona karşı da uyanık ve aşkın olma durumunda olan entellektüel, 

kavramları mistifiye etmeyen ve fetişleştirmeyen bir kimsedir. Kavramların 

mutlaklaştırıcı veya manipüle edici büyüsüne kapılmayan, ancak onların inşa 
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edilişinin ve yorumsal özgürlük sunma potansiyelinin bilincinde olarak onlara sahici 

bir değer biçen kimsedir. O, müzakeresel/istişari temelli kanaatler geliştiren (mutlakçı 

ve evrenselci bir ön iddiası bulunmayan), entellektüel aklın billurlaşmış halidir. 

Entellektüel refleksif düşünen ve bu şekilde bir üst düzleme çıktığı hayata oradan 

bakan, burada bilincine varacağı ölçütlere göre hayatı değerlendiren ve hayatını da 

artık bu düzlemde yaşayan kimsedir. Böylesi bir resimleme içerisinde entellektüel, 

toplumsal bağımlılıklardan ve bu bağımlılıklar sistemi içerisinde kendi konumundan 

aşkın bir üst konuma oturtulmuştur. 

“Özcü” kavramlaştırmalar ya da tanımlamalar, toplumsal yapıları ve 

entellektüellerin bu yapılarla karşılıklı bağımlılık ve ilişkilerini göz ardı ederek, 

entellektüel faaliyetin kendine özgü, özüne ya da doğasına ilişkin olduğu farzedilen 

nitelikler üzerinde yoğunlaşarak, entellektüeli ait ve ilişkili olduğu toplumsal ve 

tarihsel varoluşundan izole ederler; buradan hareketle entellektüel olanlarla 

olmayanlar arasında bir çizgi, bir sınır koymaya, entellektüele özsel bir kimlik 

belirlemeye ve entellektüel olmayanı ötekileştirmeye yönelirler. Diğer bir ifadeyle, 

nihai olarak bakıldığında “özcü” tanımlamalar, toplumsalın dışında ve tarih-dışı ya 

da tarih-ötesi kavramlaştırma eğilimlerinin hakim olduğu bir metodolojik soyutlama 

tutumunu ve zihinsel duruşu yansıtırlar. Bunun bir sonucu ya da görünümü olarak da, 

teorik ya da etik olarak normatif ya da değer-yüklü bir karakter taşırlar. Bu 

bağlamda, özcü temeldeki bir entellektüel tanımlaması ya da kavramlaştırması 

karşısında şu soruyu yöneltmek gerekir: Çıkardan bağımsız (disinterested), tarihsel, 

toplumsal, sınıfsal, ekonomik veya kültürel belirlenmişliğe (determination), 

etkileşime (interaction) ya da bağlantıya (contact) karşı göreli olarak aşkın, 

tamamıyla kendi otantik özdüşünümselliği temelindeki bir yaşam pratiği içerisinde 

varolan bir entellektüel konsepsiyonu mümkün müdür? Entellektüel, tarihsel ve 

toplumsal olarak farklı toplum kesimleri/güçleri/unsurları ya da sınıf yapılarıyla 

fonksiyonel bir bağlantı, göreli bir bağımlılık ve karşılıklılık ilişkisi içerisinde değil 

de, bunlardan başka bir heyula olarak mı varlık/varoluş kazanmıştır? Ki, “havada 

serbestçe salınan” bir entellektüel konum, düşünümsellik ve varoluş iddiası bugün 

bile en azından piyasanın ve tüketim kültürünün entellektüel üretim talebine 

bağımlıdır. İdealize edilmiş biçimiyle ya da etik bir tercih olarak, bir nevi ütopik olan 

bu kurgulamaya sahip çıkmak ve onu diriltmeye çalışmak gerekse de bu tutum ancak 
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bilimsel bir kavramlaştırmanın ardından gelebilir. Mannheim’ın İdeology ve Ütopia 

(1972)’sında ortaya konulmuş olduğu gibi, ütopya, belli bir anlamıyla, bir gelecek 

tasarımı ve olumsuz durumdan kurtuluş haritası ya da bilincidir. Bu anlamda, 

idealize edilmiş, hayali bir entellektüel portresi ve buradan temellenerek gerçekliğin 

olumsuzluklarının eleştirisi, geleceğin inşai kurgulanış amacı/yönelimi açısından 

önemli bir işleve sahiptir. Bununla birlikte, özcü ve idealist bir kurgu ya da 

kavramlaştırmanın, entellektüelleri masumlaştırıcı, meşrulaştırıcı, onlara bir iktidar 

addedici ya da yaygın olarak gözlemlendiği gibi, onların hali hazırda icra ettikleri 

tahakkümcü misyonlarını ve meşrulaştırma işlevlerini manipüle edici bir anlamı da 

olmuştur. Dahası, etik ve entellektüele ilişkin ütopya yüklü “özcü” bir anlama ve 

yorumlama çabası, genel olarak sosyal bilim mantığının, daha da özelde sosyolojik 

bir çabanın ontolojik ve epistemolojik çerçevesiyle giderilemez ve kendini inkar 

edici bir çelişki arzeder. Ancak, “özcü” yaklaşımın, gerçekliği anlamada refere edici 

bir değeri (kendine referansla gerçekliğe yaklaşmayı olanaklı kılan normatif bir 

çerçeve olma niteliği) olduğundan, sosyal bilimlerin ve sosyolojinin kendini 

özcülükten ya da özcü niteliklerden tamamen arındırması mümkün değildir. Aksi 

durumda, post-modernist söylemin belirli bir biçimi tarafından dillendirildiği gibi, 

radikal bir görelilikçi tutumla birlikte bilimsel üretim imkanının temelleri tamamen 

ortadan kaldırılmış olacaktır. 

Özcü tanımlama, aynı zamanda, Derrida’nın modernitenin kurucu tarihsel 

motifi olarak nitelendirdiği ve “bulunuş metafiziği”101 olarak adlandırdığı bir zihinsel 

duruşun ana yönelimi olarak da görülebilir. Bulunuş metafiziğinin asimile ettiği 

ikili/ikici (dikotomik) bir zihinsel kurgulanışta, “biz” (entellektüel) ve “öteki” 

(entellektüel olmayan) arasında, bir entellektüel-entellektüel olmayan hiyerarşisi 

ikame edilmekte; merkeze alınana güç ve imtiyaz addedilirken, entellektüel 

kategorisi dışındaki  “öteki” mahkum edilmektedir. Kavramsallaştırma açısından 

bunun bir yapıçözüme tabi tutulması önem taşımaktadır. Bauman’ın da belirttiği gibi, 

her sınır, alanı ikiye ayırmaktadır: “Burası” ile “orası”, “içerisi” ile “dışarısı”, “biz” 

ve “onlar”. Sonuçta, her kendini tanımlama, sınırın bir yanında bulunup, öte yanında 

                                          

101 Derrida’nın “bulunuş metafiziği” terimleriyle ifade ettiği Batı’nın modernite bağlamındaki  zihinsel duruşuna 
ilişkin çözümlemeleri için Sarup’un Post-yapısalcık ve Post-modernizm (1995) ve Megill’in, Aşırılığın Peygamberleri 
(1998) çalışmalarına bakılabilir. 
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bulunmayan ayırt edici bir özelliğin vurgulandığı bir karşıtlığın dile getirilmesidir 

(Bauman, 1996:15). 

Nihai olarak bakıldığında, özcü tanımlama/kavramlaştırma biçimleri de kendi 

içinde yekpare bir bütün oluşturmamakta; aksine önemli karakteristiklerle 

ayrımlaşmaktadırlar. Bu çalışmadaki literatür incelemesi bağlamında “özcülük”, üç 

ana kategori içerisinde farklılaştırılarak sınıflandırılabilir: 

1. İdealize edilmiş ve yüceltilmiş (sublime edilmiş) bir üst 

ahlaki/insani duruma/düzleme göndermede bulunan ve bu düzlemde 

entellektüeli evrensel hakikatlerin cisimleştiği ve temsil edildiği bir varlık 

olarak gören “maneviyatçı özcülük”102; 

2. Kavramsal soyutlama düzleminde entellektüele öz-nitelikler 

atfeden tarih-dışı tümelci “metodolojik özcülük”103; 

3. Her kültürel bütünlüğün kendine özgü zihniyet ve değer kodları 

esasında entellektüeli anlamlandıran tikelci ve özgülleştirici “kültürel 

özcülük”104 (“Öz-kültürcülük” diye ifade edilse de yanlış olmaz). 

 

4.2. “İŞLEVSEL” ENTELLEKTÜEL KAVRAMLAŞTIRMALARI 

İnsanların ‘bir araya getirilmiş’ olmadan önce herhangi bir öze sahip 

olduklarını düşünmenin temelden yanlışlığını vurgulayan Carr’a göre, “‘insan 

doğası’ denilen kaypak şey, ülkeden ülkeye, çağdan çağa o kadar çok değişmiştir ki, 

onu egemen toplumsal koşulların ve göreneklerin biçimlendirdiği bir tarihi olgu 

saymamak güçtür”. Bu bağlamda Carr, Durkheim’e referansla, toplumsal ve tarihsel 

olanın dışında, “bireye açık olan tek yetkin özgür eylem”in intihar olabileceğini; 

                                          

102 Örneğin, Julien Benda ve George Konrad’ın entellektüel kavramlaştırmaları ayrıntılı olarak ele alındığında bu 
başlıktaki bir ayrım daha iyi bir biçimde serimlenmiş olacaktır. 

103 Bu tarzdaki bir özcülük, genel hatlarıyla, yukarıda açımlandığı üzere daha çok Popper’ın ve “betimlemeler 
kuramı”nın refere ettiği çerçeveye girmektedir; ki, Kant’ın entellektüalize olmuş konumu, evrensel ortak aklın 
kusursuzlaşmış/yetkin/ergin bir temsilcisi olarak nitelendirişi, buna hala karakteristik ve dorukta bir örnek olarak gösterilebilir.  

104 “Öze dönüş” gibi belirli bir dönemin revaçta olan Üçüncü Dünyaya özgü anti-emperyalist vurgulu ideolojik-
düşünsel hareketleri; bunun yanında Alman geleneğinden güç ve kaynak alan “öz-kültür”, “zihniyet” ya da “volkgeist” benzeri 
dünya tarihinin özellikle modernite sürecinden izole edilmiş kavrayış biçimleri burada anılmalıdır. Bizde ise, -kendisine 
değinileceği üzere- Erol Güngör ve kendisinin temsilcisi olduğu gelenek, bunun çarpıcı bir örneğini oluşturur. Yine Siyah Deri 
Beyaz Maske eseriyle de tanıdığımız Frantz Fanon bu tür öz-kültürcülüğü simgeleştiren bir isim olmuştur. Ali Şeriati de 
Üçüncü Dünyacılığın öz-kültürcü tarafını temsil eden birisi olarak  bu çalışmada, söz konusu sınıflandırma çerçevesinde 
üzerinde durulan bir isimdir.  

 286



bunun dışında kalan her eylemin “şöyle ya da böyle onun topluma üyeliğini 

içerdiğini” (Carr, 1994:39-41) dile getirir. Aynı şekilde Foucault da “insan 

doğası”nın, Marx’ın praxis anlayışı105 doğrultusunda, “bir biçim imalatçısı olan 

insani etkinlik vasıtasıyla inşa edildiğini” (Hutton, 2001:125) vurgulayarak, bu 

noktayı kendisine bir duruş ve hareket noktası olarak seçer. Yine sosyal bilimler 

yelpazesi içerisinde multi-disipliner düzeyde klasikleşmiş ve görüşleri yaygın kabul 

görmüş İnsan Üstüne Bir Deneme adlı eserin sahibi Cassirer, “insanın ‘özüne’ veya 

‘doğasına’ ilişkin herhangi bir tanım varsa, bu tanımın tözsel106 olarak değil, ancak 

işlevsel bir tanım olarak anlaşılabileceğini”; bunun dışında insanın “ne metafiziksel 

yapısını oluşturan doğuştan bir ilkeyle, ne de deneysel gözlemle araştırılabilecek 

herhangi bir doğal yeti veya içgüdü aracılığıyla tanımlanabileceğini” belirtir. Ona 

göre de, “insanın göze çarpan ayırtkanı (karakteristiği), ayırıcı göstergesi, 

metafiziksel doğası olmayıp yaptığı iştir”. Ki, ‘insanlık’ halkasını tanımlayıp 

belirleyen bu ‘iş’, “insan etkinliklerinin bir dizgesini” (Cassirer:1980:71) meydana 

getirir. Bu çerçevedeki bir bakış açısı, entellektüele dair epistemolojik ve 

metodolojik duruşumuz temelindeki ayrımlaştırma ve sınıflandırma açısından öyle 

merkezi bir noktadır ki, bu da fonksiyonel düzlemdeki bir tutumu  gerektirir. Bu 

noktadan hareket etmek, salt özcü bir temelin karşısındaki salt işlevselci107 bir temeli 

ikame etmeye yönelmek demektir. 

İşlevsel tanımlama/kavramlaştırma açısından “entellektüel”, toplumdaki belirli 

bir insan kategorisine atfedilebilecek ya da isnat edilebilecek gerçek ya da 

varsayımsal özelliklere -doğuştan gelen nitelikler, elde edilmiş vasıflar ya da 

edinilmiş özellikler gibi- göndermede bulunmaz. Bauman’a göre,  

“daha da radikal bir tutumla, hangi bireylerin ya da grupların ‘hala’ entellektüel 
kategorisinin birer parçasını ‘oluşturduğunu’, hangilerinin bunu ‘kıl payı 

                                          

105 Burada Marx’ın “insanın varoluşunu belirleyen bilinci değil, tersine bilincini belirleyen toplumsal varoluşudur” 
şeklindeki ünlü deyişi, varoluşun bilinci determine etmesinin uzanımı olan imaları yanında, insanın etkinlikleri aracılığıyla 
anlaşılabileceği ve tanımının praxisi doğrultusundaki işlevselliğiyle bir yere oturtulabileceği biçiminde de yorumlanmaktadır ya 
da yorumlanmalıdır. 

106 Töz: Değişen durumlar ve niteliklere karşı kalıcı olan; bir başka şeyle ya da bir başka şeyde değil, kendi 
kendisiyle, kendi kendisine var olan. Öznede değil, kendinde var olan. Bağımsızca kendi içinde var olan. (Spinoza): “Varoluşu 
için başka bir şeye gereksinme duymayan”; Tözcülük: 1. Bir ya da çok tözün varlığını kabul eden öğretiler. 2. Ruhun bir töz 
olduğunu kabul eden öğreti. Karşıtı: Etkincilik (Akarsu, 1994). 

107 Buradaki “işlevselci” nitelemesinin sosyolojik terminolojideki işlevselci yaklaşımla karıştırılmaması 
gerekmektedir; “özcü” ve “işlevsel” nitelemeleri ya da tanımlamaları bu metnin kendi kavramsallaştırma bağlamına göreli bir 
anlama ve referanslar çerçevesine sahiptir. 
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kaçırdıklarını’ saptamaya yönelik siyasal açıdan önemli, ancak sosyolojik açıdan 
ikincil nitelikteki tartışmaya katılmaktan da kaçınmak gerekir” (Bauman, 1996:27). 

 Bauman için bu tartışma, “ya ‘alanı kapatma’ mücadelelerine hizmet etmesi 

amacıyla kategorinin bazı kesimlerince geliştirilen iktidar retoriğinin bir ögesi” ya da 

“iktidar retoriği ile sosyolojik çözümlemeyi karıştıran, dışarıda kalanların çabalarının 

bir sonucu” olarak görülebilir (Bauman, 1996:27). Bu tanımlama çerçevesinden 

hareketle Bauman, Yasa Koyucular ve Yorumcular eğretilemeleriyle (ki, aynı 

zamanda kendine sıkça referans yapılan eserinin  de adıdır) entellektüellere dair 

sosyolojik, tarihsel ve işlevsel çerçevede bir kavramlaştırma girişiminde bulunur. Bu 

çerçeveye oturtulmuş çalışması ona göre, geniş toplum yapısı içerisinde entellektüel 

kategorisini, böyle bir yapı içindeki bir “nokta”, bir “yerleşim alanı” (yerleşke) 

olarak belirleme göreviyle sınırlandırmayı gerektirmektedir; ki, bu yerleşke, “tüm 

sıradan yerleşim alanları gibi, üzerinde değişen bir nüfusun yaşadığı, işgallere, 

fetihlere ve yasal hak iddia etmelere açık bir yerleşim alanı” (Bauman, 1996:27) 

olarak anlaşılmayı gerektirmektedir. 

İşlevsel tanımlama açısından entellektüel kategorisi toplumsal formasyon 

içindeki yapısal bir ögedir. Dolayısıyla kategori, kendinde özsel olarak içerildiği 

düşünülen öz-nitelikleriyle değil, somut toplumsal biçimlenmelerin bağımlılıklar 

sistemi içinde işgal ettiği yer ve bu biçimlenmenin yeniden üretimi ve gelişiminde 

oynadığı rol ile tanımlanan bir öge olarak ele alınır. Bu bağlamda, toplumsal bir rol 

kategorisi olarak entellektüeller  Talcott Parsons’un “The Intellectual: A Social Role 

Category” (1970) adlı makalesinde, belli bir toplumsal sistemin bütünlüğü içerisinde 

kavramlaştırılır. Burada, entellektüeller, işlerine tutkun “profesyoneller”den oluşan, 

topluma katkılı bir grup olarak ele alınır. Ona göre, entellektüeller, modern toplumsal 

sistem içerisinde kollektiviteye yönelmiş bir elit düzeyine yükselmekte, profesyonel 

güçleriyle yeni bir soylu elit meydana getirecek bir oluşum sergilemektedir. 

Gramsci de entellektüelin tanımlanmasındaki en yaygın yöntem yanlışlığının, 

ölçünün düşünce çabalarının özünde aranması olduğunu belirtir. Oysa, bu ölçü, 

“düşünce çabalarının bir araya geldiği karmaşık toplumsal ilişkilere bağlayan tüm 

ilişkiler sisteminin bütününde” aranmalıdır. Bu açıdan bakıldığında, bütün etkinlikler 

(bütün toplumlarda ve özellikle de çağdaş toplumlarda) zihinsel bir boyut 

gerektirdiği için “bütün insanlar entellektüel kişilerdir. Ancak bütün insanlar 
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toplumda entellektüel işlevini görmezler” (Gramsci, 1983:19). Bu temelde 

entellektüelin kim olduğu, onun toplumsal işlevinin niteliğiyle doğrudan ilişkilidir. 

Tarihsel olarak modern ve post-modern bağlamlarda entellektüellerin farklılaşan 

toplumsal rollerini ele aldığı yapıtında Bauman da, işlevsel tanımlamanın çarpıcı bir 

örneğini şu ifadelerinde sergiler: 

“‘Entellektüeller kimlerdir?’ sorusunu sorup, karşılığında bir dizi nesnel 
ölçüt, hatta ‘şu şu kimseler entellektüeldir’ biçiminde bir saptama beklemenin pek 
bir anlamı yoktur. Üyelerini entellektüellerin meydana getirdiği bir meslekler listesi 
oluşturmak ya da mesleki hiyerarşide bir çizgi çekerek, çizginin yukarısındakileri 
entellektüeller olarak tanımlamak anlamsız. Her yerde ve her zaman, 
‘entellektüeller’ bir hizmet için bir araya gelmenin ve kendi kendini 
görevlendirmenin birleşik bir etkisiyle oluşurlar. ‘Entellektüel’ olmanın anlamı, 
kişinin kendi mesleği ya da sanat türü ile ilgili kısmi uğraşının üzerine çıkması ve 
içinde yaşadığı zamanın -hakikat, yargı ve beğeni gibi- küresel konularıyla 
ilgilenmesi demektir. ‘Entellektüeller’ ile ‘entellektüel olmayanlar’ı ayıran çizgi hep, 
belirli bir faaliyet tarzına katılma yönünde verilen kararlarla çizilir” (Bauman, 
1996:8). 

Tarihsel açıdan “entellektüeller”, Batı Avrupa sözcük dağarcığına, anlamını 

Aydınlanma çağının kollektif belleğinden alan bir kavram olarak girmiştir. 

Bauman’a göre, modernitenin en belirgin vasfı olan iktidar/bilgi sendromu bu 

dönemde belirginlik kazanmıştır. Bu sendrom, modern çağın başlangıcında meydana 

gelen iki yeni gelişmenin ortak ürünüdür:  

“Toplumsal sistemi, önceden tasarlanmış bir düzen modeline göre biçimlendirip 
yönetmek için gerekli kaynaklara ve iradeye sahip yeni tür bir devlet iktidarının 
ortaya çıkması; hem böyle bir modeli oluşturabilecek, hem de kullanımının 
gerektirdiği uygulamaları içeren görece özerk, kendi kendini yöneten bir söylemin 
kurulması” (Bauman, 1996:8).  

Entellektüeller, hem siyasal-yönetsel hem de söylemsel açıdan bütünleşen bu yeni 

tarihsel ve toplumsal özgül biçimlenmenin söylemsel kuruluşu ve kurgulanışı 

boyutunda işlevsellik/faillik niteliği kazanarak bir gerçeklik haline gelmişlerdir. Bunu 

izleyen tarihsel dönüşümler sürecinde entellektüeller, toplumsal yapılaşmalara göreli 

olarak konumlanmışlar; toplumsal biçimlenmeler üzerindeki rolleri bu tarihsel 

paydaya göreli ya da onunla ilişkili bir anlam taşımıştır. 

Avrupa’nın modern tarihi boyunca entellektüelleri birleştiren şey, toplumsal 

dünyanın rasyonel örgütlenmesine duyulan gereksinim ve böyle bir örgütlenmenin 

ürününün bir tür sürekli “iç eğitim programı” olacağı şeklindeki imge olmuştur. 

Böyle bir ideale atfetmekten hiçbir zaman geri durmadıkları bir nitelik,  
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“Akıl ile onun sözcülerine tanınan yüksek otoriteydi. Mevcut toplum türlerini aynı 
bakış açısından değerlendirme eğilimi söz konusuydu; bu toplumlar hakkında, Akıl 
modeli krallığına olan yakınlık dereceleri ve kendi başlarına böyle bir modelin tam 
olarak uygulanması noktasına gelebilme olasılıklarına göre hüküm veriliyordu” 
(Bauman, 1996:203). 

Ancak, tarihsel olarak Batı’da entellektüeller, 19. yüzyılın ortalarında 

fikirlerin dünyayı yönettiğine olan inançlarıyla, kendilerinin etkin konumda oldukları 

bir gelecek hülyasına kapılırken; 20. yüzyıl ortalarında bu tablo tersine dönmüş, 

entellektüeller de Touraine’nin deyişiyle, “felaket, anlamsızlık ve tarihsel edimcilerin 

yok oluşu duygusunun etkisinde kalmışlar”, sonuçta “barbarlığın, mutlak iktidarın ya 

da tekelci devlet kapitalizminin önlenemez yükselişini mahkum eder hale 

gelmişlerdir” (Touraine, 1994:172). Böylece entellektüel yaşamla toplumsal yaşam 

birbirinden ayrılırken, entellektüeller, kendilerini aşırı bir radikalizme ve giderek 

artan bir marjinalliğe sürükleyen tümel bir modernlik eleştirisinin içinde 

hapsolmuşlardır. 

Başlangıçta, Tanrı adına söz alan papazlardan sonra, entellektüeller de akıl ve 

tarih adına konuşmuşlar, kendilerini evrensel akla ulaşmada ve bunu dillendirmede 

yetkin bir konumda görmüşlerdir. Ancak, Touraine’nın saptamasıyla,  

“dünya çapında kamu alanı dev bir biçimde genişlediğinde, totaliterizmler eskinin, 
eskinin kaba ama sınırlı despotluklarının yerini aldıklarında, bir yandan kitle 
hareketleri örgütlenip, aynı zamanda da kalabalıklar seslerini duyurduğunda, 
entellektüeller, tıpkı eski papazlar gibi, oligarşik iktidarlarının anahtarını ellerinden 
kaçırmışlardır... Kendilerini, konuşma tekelinden yoksun kılan ve ardına saklanıp da 
hem düşüncelerini geliştirdikleri, hem de mücadelelerini yürüttükleri seçkinci 
iddialarını ellerinden alan üretime, tüketime ve kitle kültürüne direnir hale 
gelmişlerdir” (Touraine, 1994:180).  

Yine onun çarpıcı vurgusuyla, “Fransız Devrimi’nden sonra Voltaire 

düşünülemez; aynı biçimde eleştirel kuram da 20. yüzyılın sonunda mümkün 

olamaz”. Çünkü, giderek entellektüellerin toplumsal pratikler alanı farklılaşmış ve 

“kökleri yerde değil de gökte yer alan, yaratım, akıl ya da tarih ağacının bir dalına 

oturup da dışarıdaki dünyaya hitap etmek” (Touraine, 1994:180) güçleşmiştir. Diğer 

yandan, “kültürün geçerliliğini nicelleştirilebilir talebin pratik yargısına bağımlı 

kılmakla pazar, kültürel seçkini, tüketicinin dikkatini çekebilmek için birbiriyle 

yarışan birçok ‘beğeni-çıkar grubu’ndan birine indirgemiştir” (Bauman, 1996:188). 

Entellektüelin, tarihsel sürecin başlangıcında burjuvaziyle olan çıkar birliği ve 

işbirliği, ardından proleteryaya yönelen ilgisi, Frankfurt Okulu’yla birlikte bir kitle 
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kültürü eleştirisi olarak cisimleşirken, postmodern bağlamda da çoğulcu bir hakikat 

tasarımı çerçevesinde bir bağlamlar ve bağlamlararası yorumculuğa dönüşmüştür. 

Hatta, şimdilerde belirli yorum çerçeveleri içerisinde, ideolojilerin sonu108 tezinde 

olduğu gibi entellektüellerin sonundan109 ya da tarih sahnesinden çekilmelerinden 

bahsedilmektedir.  

Batı-dışı toplumlarda, özellikle de kalkınmacı ideolojilerin ve ulus-devlete 

ilişkin oluşumların tarihsel bağlamında üçüncü dünyada, entellektüellerin (daha 

doğrusu aydınların) kendi toplumsal yapıları bağlamlarındaki konum ve rolleri ise 

apayrı bir çözümleme konusunu oluşturmaktadır. 

 

4.3. HEM ÖZCÜ HEM DE İŞLEVSEL ENTELLEKTÜEL 

KAVRAMLAŞTIRMALARI 

Literatürde farklı okuma biçimlerinin birbirleriyle sarmalandıkları ve 

harmanlandıkları, bu iki kavramsallaştırma arasında gidip geldikleri, karşılıklı 

geçişkenlikler içeren tanımlama ve kavramsallaştırma biçimleri de söz konusudur. 

Bazı okuma biçimleri, “özcü” ya da “işlevsel” biçiminde ayrımlaştırılabilecek türden 

kavramlaştırmalarken; bazılarında ise her iki okuma ve kavramlaştırma biçimine 

ilişkin ögeler de içerilebilmekte, ancak bunlardan biri başat durumda öne plana 

çıkmaktadır. Bir kısmında ise bu iki kavramlaştırma tarzı birbiriyle organik ya da 

eklektik bir biçimde örtüştürülmekte, dolayısıyla hangisinin başat olduğunu 

ayrımlaştırmak güçleşmektedir. Sonuçta bu iki boyutu da içine alan kavramlaştırma 

biçimlerinin daha derinlikli ve verimli olabilme niteliği taşıdıkları söylenebilir. 

 

4.4. “ÖZGÜCÜ” ENTELLEKTÜEL KAVRAMLAŞTIRMALARI 

                                          

108 Belirli bir dönem güncellik kazanan ideolojilerin düşüşü ya da reddi teması açısından kapsayıcı ve örnek teşkil 
edici kaynak çalışmalardan birisi de kuşkusuz Rejai’nin Decline of Ideology (1971) adlı eseridir. Ayrıca  Waxman’ın,  The 
End of Ideology Debate(1969) adlı çalışmasına da bakılabilir. Daniel Bell’in ideolojilerinin sonuna ilişkin yorumu da zaten 
klasikleşmiştir ve referansı bile neredeyse gerektirmemektedir. 

109 “Entellektüelin düşüşü” teması açısından örneklendirilebilecek erken çalışmalardan birisi ise Thomas Molnar’ın 
The Decline of Intellectual (1961) adlı çalışmasıdır. Özellikle son dönemdeki hakikatin göreliliği ve evrensel/ortak aklın 
geçersizliği savlarına bağlı olarak post-modernizmi olumlayan yorum bağlamları, entellektüelin sonuna ilişkin çıkarsamalar 
yapmakta hayli cesur davranmışlardır. 
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“Özgücü” tanımlama girişimi, farklı tarihselliklerin ve kültürel bağlamlarının 

entellektüeli ya da aydını farklı bir inşa olarak cisimleştirmeleri üzerinde odaklanır. 

Bu odaklanmada esas olan Doğu-Batı, kapitalist-pre-kapitalist, modern-pre-modern 

gibi ikili ayrımların da ötesine giden bir kendine özgülüğün ifade edilmesidir. Ancak 

bu girişim, belirli bir tarihsel-kültürel formasyonu ve bu farmosyona özgü olarak 

gördüğü entellektüeli, kendi içine kapalı bir bütünün kendiliğindenliği olarak 

görmekle de yetinmez; aksine belirli bir kültürel formasyonu, bu formasyonun kendi 

etkileşimi çerçevesinde, ilişkili olduğu dış çevre ve belirleyici dış dinamiklerle 

ilişkisi çerçevesinde, kendi bakış açısındaki gerçekçi ya da çarpıtılmış bir gerçeklik 

algısına bağlı olarak ilişkilendirerek de değerlendirir. Kültürel düzlemi ve 

özgücülüğü esas alan bir tanımlama girişimi özünde, tarihsel, toplumsal ve ekonomik 

boyutuyla da bütünleştirilmek koşuluyla, yine Batı’nın kendi içindeki 

farklılaşmalarını da içine almak üzere, genel anlamda farklı zihniyet desenlerinin ve 

kültürel formasyonların özgüllüklerinin entellektüellerin belli bir toplumdaki 

cisimleşmelerine ilişkin sonuçlarına yöneliktir. Örneğin, Batı’da Aydınlanma’nın 

İngiltere, Fransa ve Almanya’da arzettiği karakteristikler ve özgül nitelikler, söz 

konusu toplumların kendi tarihsellik, zihniyet ve kültürel biçimlenmelerinden gelen 

ayrılıklarla biçimlenmiştir110. Buna bağlı olarak da, doğal olarak beklenilebileceği 

gibi,  bu ülkelerde entellektüele ilişkin algılama ve konumlandırmalar da farklı 

olmuştur. Örneğin, Aron’un şu ifadelerinde Batı’daki toplumsal saygınlık konumları 

açısından entellektüellerin farklı algılanma biçimlerini dile getirilir:  

“Diplomalıların veya dil işini meslek edinenlerin sayısı hem mutlak olarak hem de 
oran olarak Amerika’da Fransa’dan daha yüksek. Bu sayı iktisadi ilerleyişle beraber 
artmaktadır. Fakat Amerika’da entelijansiya’nın tipik temsilcisi bir okumuş değil, 
bir uzman iktisatçı veya sosyolog bir uzman. Orada kültürlü adama değil, teknisyene 
itimat edilir. Edebi konularda bile, işbölümü gittikçe yaygınlaşıyor... Fransa’da 
romancı veya filozofun yeri sahnenin önüdür. Fakat Amerika’da, romancı ve 
filozofun entelijansiya üzerinde etkisi yoktur. Ne damgasını vurabilmiştir, ne de 
dilini kabul ettirebilmiştir. Eğer Seine nehrinin sol yakasındaki Paris, yazarların 
cenneti ise, Amerika Birleşik Devletleri’ne yazar cehennemi diyebiliriz... Fransa, 
kendisini yerin dibine batıran aydınları göklere çıkarır. Amerika Birleşik Devletleri 
ise, kendisini göklere çıkaran aydınlara karşı merhametsizdir (Aron, 1979:287-8). 

                                          

110 İngiliz, Fransız ve Alman Aydınlanmaları arasındaki özgüllükler ve farklılaşmalar için Çiğdem’in Aydınlanma 
Düşüncesi (1997)’ne bakınız. Ayrıca, Amerikan, İngiliz, Fransız ve Alman toplumlarında entellektüellerin saygınlık 
konumlarına ve Batı-dışı toplumlarda oynadıkları rollere ilişkin farklılaşmaları açısından da Bottomore’un Seçkinler ve 
Toplum (1990) adlı çalışmasına bakılabilir.  
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Yani, yine Aron’a göre, “her şeyden önce, entellektüel işlev evrensel olmakla birlikte, 

onun her toplumda aldığı biçim ve nitelikler farklılık gösterir” (Aron, 1979:259). 

Üçüncü Dünya’da entellektüellerin (daha doğru bir terimle aydınların) çizdiği 

portreler açısından da, kültürel düzlemdeki/boyuttaki bir kavramlaştırma gereği çok 

daha açık bir biçimde ortaya çıkmaktadır. Sosyo-kültürel düzlemdeki bir 

ayrımlaştırmanın gereğini ortaya koyması bakımından yine Aron’un şu ifadeleri 

oldukça manidardır: 

“Fransa’da hiç kimse büro memuruna, üniversiteden diploma almış olsa bile, 
aydın demez. Bir işletmeye girip işi belli şeyleri yapmaktan ibaret olan diplomalı, 
yazı makinesini çalıştıran bir işçidir... Falan azgelişmiş bir ülkede, herhangi bir 
diplomalı, aydın sayılabilir. Bunda hakikat payı vardır” (Aron, 1979:258).  

Entellektüelin, ancak “toplum içinde ve kültüre göreli olarak” 

tanımlanabileceğini ifade eden Bodin’e göre, “toplum ve kültür tarih kadar 

coğrafyaya da bağlıdır” (Bodin, 1984:16). Örneğin Uzakdoğu ülkelerinin aydınları, 

bir yandan az sayıda okumuşa ayrılan ince bir kültürle yetişmiş oldukları için, 

toplumsal ve kültürel bir gelenek içinde yer alırlar; bu yönleriyle, bir bakıma çok 

erkenden, endüstriyel toplumsal demokratlaşma, bir yandan da kültürel gelişmelerle 

karşılaşan Batı entellektüellerine karşı farklılık gösterirler. 

Ancak, özgücü tanımlama mantığı, bir uçta, bizim toplumumuz, kültürümüz, 

tarihsel kimliğimiz (bunların özü ya değişmez karakteri anlamında) gibi özcü 

çağrışımları içerebilirken; diğer uçta ise, kendi tarihselliğimizden ve kendi 

dışımızdaki toplumlarla bize özgü girdiğimiz özgül ilişkilerden kaynaklanan, içsel ve 

dışsal dinamiklerin birlikte oluşturduğu bir kombinezonla belirlenen özgül tarihsel-

toplumsal-kültürel karakteristiğimiz anlamında, işlevsel ve yapının indirgenemez-

ayırıcı niteliklerine vurgu yapan bir çağrışıma da sahip olabilir. Burada belirli 

toplumsal biçimlenmelerdeki (formation) zihniyet desenlenmeleriyle, bu 

desenlenmelerin tarihsel cisimleşmesi; yine bu desenlenmelerin diğer 

toplumsal/kültürel formasyonlarla gerçekleşen ilişkilere göreli olarak dönüşümü ya 

da dönüştürücü niteliği, kültürel düzlemde entellektüele bakmanın çerçevesine girer. 
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Özellikle “zayıf tarihsellik”111 bağlamında, Batı’nın normatif modernite 

çerçevesine atıfla açıklanamayacak (ya da en azından onun gölgesinde sönükleşmiş 

ve ona göreli bir biçimsizleşmeyle veya o normatif modele göreli çarpık bir 

biçimlenmeyle karakterize olunabilecek) özgül bir entelektüeller (daha doğrusu 

aydınlar)  kategorisi söz konusudur ki, bu kategori Batı’ya göreli bağımlı bir 

oluşumu cisimleştirmesi yanında batı-dışı toplumların her birinin kendine özgü 

kültürel ve zihniyet desenlenmelerinin de belirlediği bir realite olarak anlaşılmalıdır. 

Özgücü/kültürel boyuttaki bir okumanın içersemesinde, entellektüeli/aydını kendi ait 

olduğu tarihsel ve toplumsal bütünlük içerisinde ayrım kazanmış ve özgülleşmiş bir 

olgu olarak düşünmek ve kavramsallaştırmak öncelenmektedir. Bu ayrımlaştırma ve 

özgülleştirme tarihsel olarak ayrı bir önemdeki Rusya tarihselliği kadar, bunun 

yanında batı-dışı deneyimi yaşayan, Meksika112, Mısır, İran113, Türkiye ve diğer batı-

dışı ülkeler ve Afrika Güney Amerika gibi yine batı-dışı bölgesel tarihsel 

biçimlenişler açısından da entellektüelin olgusal ve zihinsel düzlemlerdeki inşasının 

kavramlaştırılması gereğini gündeme getirmektedir. 

Entellektüelin “sırf işlevsel” bir tanımının, bir “kültürel (özgücü) tanımla” 

tamamlanmadığı sürece yetersiz kalacağını belirten Kagarlitski’ye göre, “bu iki 

tanım arasındaki çelişki, görüngü ve öz arasındaki bir çelişki” olarak görülmelidir 

(Kagarlitski, 1991:22). Bu açıdan bakıldığında, 19. yüzyıl Rus entellektüelleri, kendi 

içlerinde Batı’da kendilerine muadil olarak görülen meslektaşlarının o zamana değin 

hiç kullanmadıkları kimi önemli temel özellikler keşfetmiş ve geliştirmişlerdir. Ki, 

bu Rus entelijansiyasının varlığının kendine özgü toplumsal-tarihsel ve tarihsel-

kültürel özgüllüklerinden ötürüdür. Bu tarihsel, toplumsal ve kültürel biçimlenme 

                                          

111 Burada “zayıf tarihsellik” Göle’nin Mühendisler ve İdeoloji (1986)’ ve Modern Mahrem (1991)’de dile 
geliştirmiş olduğu kavramsal çerçeveye referansla kullanılmaktadır.  

112 Paz’ın Yalnızlık Dolambacı (1990), özellikle Meksika aydınlarının ele alındığı ve onların Batı’yla olan 
bağımlılık ilişkileri yanında kendi tarihsel-toplumsal-kültürel özgüllüklerine ilişkin çözümlemelerin de öne çıkarıldığı bir 
eserdir. 

113 Batı-dışı toplumsal-tarihsel formasyonların batı ve moderniteyle etkileşim ve  bağımlılık ilişkileri sürecinde 
zihniyet çarpıklaşması ve kültürel bağlamdaki izdüşümleri açısından ele alan, genelde İslam toplumları ve daha özelde ise İran 
açısından entelektüelleri de içeren bir betimleme sunan bir çalışma olarak Shayegan’ın Yaralı Bilinç (1991) adlı eseri örnek 
gösterilebilir. Yine İranlı sosyolog, yazar ve düşünür Ali Şeriati’nin “aydın” konusundaki yorum ya da görüşleri kültürel 
özgüllük yanında özcü kültürcülüğü de içine alan bir anlama çerçevesi sunar. Bu yorumlama için Şeriati’nin, Medeniyet ve 
Modernizm (1989), Aydın (1990) ve Öze Dönüş (1991) gibi eserlerine bakılabilir. 
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içerisinde, Rus entelijansiyanın114 devrimciler doğurması da oldukça doğal bir olgu 

olarak belirginleşir:  

“Bu toplumsal grubun Batı toplumunda tam karşılığı yoktu; buna karşın, 
paradoksal olarak, Rusya üstündeki Batı etkisinin sonucuydu. Entelijansiya, 
birbirine benzemeyen iki uygarlık arasındaki kültürel ilişkinin ürünüydü... 
Entelijansiya kendisini iki dünya arasındaki sınırda bulmuştu ve düşüncesi eleştirel 
olmak zorundaydı” (Kagarlitski, 1991:22-23). 

Öyle ki, 19. yüzyılın başından itibaren, Rus entelijansiyası belirli bir ölçüde 

sistem dışı kalmış; Rus toplumunda oynayacağı işlevsel bir rolü olmamış; 

entellektüeller ‘lüzumsuz insanlar’ olarak ortaya çıkmış ve öyle kalmıştır. Toplumsal 

rollerindeki bu belirsizlik, onları verili topluma “dışarıdan” bakmaya zorlanmış 

“marjinaller” durumuna getirmiştir. Ki, ona göre bu ‘dışraklık’ ve ‘kıyıda oluş’ hali 

belli bir dönemin Rus aydınlarını tanımlayan en belirgin niteliklerinden biridir. 

Bunun sonucu olarak Rus toplumunda entellektüeller, “davranışlarını toplumsal 

çıkarlardan çok fikirlerin belirlemesi anlamında, radikal ve ‘ideolog’ haline 

gelmişlerdir” (Kagarlitski, 1991:23). Böyle bir “ideologluk”, elbette genel olarak 

modernite bağlamındaki tüm entellektüeller için belli bir açıdan tipik bir durumdur; 

ancak Rusya’daki nesnel koşullar bu durumun olağanüstü bir güçte ve kendine özgü 

karakteristikleriyle gelişmesini yansıtır niteliktedir. Alman Aydınlanması’nda ve onu 

izleyen belli bir süreçte de entellektüellerin “çölde vaaz veren papazlar” konumunda 

olduğuna ilişkin yorumlar, belirli bir dönemin Avrupa coğrafyasında Almanya’nın 

İngiltere ve Fransa’ya oranla tarihsel “gecikmişlik” içerisinde bulunduğunu ima 

etmesi yanında, bu ülkenin kendine özgü kültür ve zihniyet niteliklerini de dile 

getirir. 

Shayegan’ın yerinde saptamasıyla İslam dünyasında genel olan yaygın kanaate 

göre entellektüel, “okuma-yazma bilen” veya “zihinsel bir faaliyet gösteren” kişileri 

adlandırmaktadır. Bu adlandırma çerçevesinde, doktorlar, yazarlar, çevirmenler, 

mühendisler, öğretmenler, yönetici kadro vb. mesleki kategoriler, doğrudan kendi 

üyelerinin entellektüel olarak kabul edildiği saygın ve öncü bir konum taşırlar. 

Shayegan’ın Batı literatüründen rafine ettiği anlamda, “toplumun ‘mutsuz bilinci’ni 

temsil eden, epistemolojik statüsü eleştiri olup ayrı bir grup oluşturan entellektüel” 

                                          

114 Yine Rus entelijansiyasının ve 18. ve 19. yüzyıllardaki Rus entellektüel geleneğinin nitelikleri için önemli bir 
makale olması bağlamında bkz. Confino, 1972.  
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tipi, İslam dünyası ve benzeri toplumlarda henüz görülmemiştir. Ki, bu nedenle, söz 

konusu toplumlardaki entellektüeller, “sadece bir entellektüel olmak gibi özel bir 

statüden gerçekten yararlanamazlar”  (Shayegan, 1991:134). Batı-dışı toplumlar 

genelinde ve İslam dünyası özelinde (Shayegan’ın odağında olduğu gibi daha özelde 

de İran toplumunda) en çok rağbet gören entellektüeller iktidara muhalif olup, 

eylemleri her şeyden önce siyasi olanlardır ki, bunlar aslında, “bağlanmış (angaje) 

entellektüellerin sert çekirdeğini oluştururlar ve bundan dolayı daha ziyade 

ideologturlar” (Shayegan, 1991:134). Halbuki, Shayegan’a göre, Batı’da 

entellektüeller görece özerk bir statüye sahiptirler ve bir tür güç dengesi içerisinde 

bağımsız bir yer edinmişlerdir. Oysa Batı dışı toplumlar ve özelde İslam dünyası 

açısından bunu söylemek pek mümkün değildir (Shayegan, 1991:163-4). Kendi 

toplumsal ve tarihsel gerçekliğimiz açısından bakıldığında ise, örneğin Ülgener, 

Batı’daki “entellektüel” kategorisi ile bizdeki “aydın” kategorisini karşılaştırır ve 

ikisi arasında bir ayrım koyar. Karşılaştırma açısından onun betimlemesine itibar 

edecek olursak:  

“Batı’da entellektüel deyince hatıra ilk planda muharrir, romancı, gazete yazarı ve 
yorumcusu, bir kelime ile fikir ve edebiyat adamı ...geldiği halde, bizde aydın okur 
yazarla beraber onun üst kademede bürokratla kaynaşmış türünü hatıra getirir. Bir 
yüzü ile devamlı hikmetler savuran, her şeyin doğrusunu yalnız kendisi bilen bir 
‘akl-ı evvel’; öbür çehresi ile yetki ve uygulama alanında her şeye gücü yeten, 
‘dediği dedik’ bir kuvvet ve iktidar odağı. Batıda entellektüel: mantığı, çenesi ve 
kalemi devamlı işleyen kişi; fakat hiç bir zaman bir te’dip ve haddini bildirme cihazı 
değil! Bizde ise ikisi bir arada: Hem dili dönen, hem gücü yeten! Bazen aynı kişi, 
bazen ayrı; fakat biri öbürünün devamlı desteği” (Ülgener, 1983:73). 

İslam dünyası özelinde düşünüldüğünde, gelenek ve kültür çemberi öyle 

güçlüdür ki, entellektüellerin ayrışmış ve bağımsız bir grup olarak varolmasına izin 

vermez; iktidar ve kültür güçlü nitelikleriyle diğer alanları gölgede bırakır 

(Shayegan, 1991:165). Bu tür tarihsel-olgusal durumlar entellektüelin kültürel 

düzlemde ayrımlaştırılmış bir okunuşunu apaçık ortaya koymakta ve gerekli 

kılmaktadır. Aynı şekilde, yine İranlı yazar ve sosyolog Şeriati’nin şu saptaması da, 

kendi içinde etik tercihleri ve kültürel taraf olmayı yansıtsa bile, belli bir ölçüde 

kültürel düzlemdeki bakış açısından yerinde görülebilir: 

“Sartre, Batı Avrupa’nın, yani kültürü, sosyal psikolojisi ve düzeni kapitalizm içinde 
şekillenen sanayileşmiş bir toplumun aydınıdır. Ama acaba onun gibi existansiyalist 
bir aydın bir başka topluma giderse (orada) yine aydın kalabilir mi? Öncelikle 
nereye gideceği önemlidir. Eğer Fransa’dan, Almanya’ya, İngiltere’ye veya Birleşik 
Amerika’ya giderse kesinlikle aydındır, hatta Sartre’dan da aydındır. Zira acılar, 
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bilinçler, duyarlılıklar, toplumsal düzen ve tarihin bu aşaması Amerika’yı ve diğer 
ülkeleri öylesine sarsmıştır ki, onları infilakın eşiğine getirmiştir... Sartre kesinlikle 
bir aydındır... Sartre Batı’nın kurtarıcısıdır. Fakat Asya, Afrika ve Latin Amerika ile 
yoksulluktan kurtulmak isteyen, açlık ve sefalet zincirini kırmaya çalışan, sanatta ve 
sanayide geri kalmış bir toplum için Sartre, bir kurtuluş kahramanı değil, aksine... 
bir faciadır. Böyle bir toplumda Sartre’ı izleyen ...bir kişi bir aydın olamaz, böyle 
bir insanın fedakarlıkları ve bilinçsiz hizmetleri istemese dahi sonuçta onu 
ihanetlere götürür” (Şeriati, 1989:137-138).  

 

4.5. ÇOK BOYUTLU YA DA BÜTÜNCÜL YAKLAŞIM 

Nihai olarak bakıldığında, Aron’un bakış açısı örneğindeki gibi, entellektüeller 

kategorisinin tanımlanması ve kavramsallaştırılması, göreli ve oynak bir çerçeveye 

oturtulabilir. Ona göre, bütün çözümlemelerin sonucu, “çeşitli tariflerin mümkün 

olduğunu” gösterir ki bu da, mutlak anlamda ve statik bir biçimde “tek bir tarife 

bağlanmanın doğru olmadığını” teslim etmemizi gerektirir (Aron, 1979:260). Yine 

Meriç’in, “her ülkenin, her çağın, her sınıfın, her ideolojinin entellektüel anlayışı 

başka olduğunu”; bu nedenle de “dünyaca kabul edilmiş bir entellektüel kriteri 

olmadığını” (Meriç, 1997:24) belirten ifadeleri ve literatürde bunu çeşitli 

örnekleriyle vurgulayıp doğrulayabileceğimiz çok sayıda örnekler, bütüncül ve çok 

boyutlu bir açıdan entellektüele ilişkin bakışımızın, söz konusu sınıflandırma 

bağlamındaki her üç boyutu da göz önünde bulundurmamız gerektiğini ortaya koyar. 

 Sonuçta, -tarihsel, toplumsal ve kültürel bütünlüğü temele oturtmak 

koşuluyla- “özcü” ve “işlevsel” ya da normatif ve ampirik düzlemlerdeki 

kavramlaştırma ve tanımlamalar, birbirinin içine geçerek, gerçekliğe ilişkin 

algılamalarımız üzerinde uzlaşımsal (convantional) bir inşa oluşturabilirler. Nihai 

olarak, bu kavramsallaştırma tarzları ve bu tarzların ardındaki duruşlar/pozisyonlar 

bütünleştirilmeye gereksinim duyarlar ki, ancak böylelikle hem tarihsel-toplumsal-

kültürel realiteyi hem de zihinsel inşaları ön-kavramlaştırmayı mümkün kılan, 

zengin ve kapsayıcı betimleme ve genellemelere olanak sağlayan bir ideal-tip 

kurgulanabilir ya da kapsayıcı bir entellektüel profili/portresi çizilebilir. Bu okuma 

biçimlerinin geçişkenlikler içermeksizin, kendi içine kapanıklaştırılmış uç örnekleri 

ise, birbirine tercümenin ve karşılıklı bütünleştirmenin olanaklarını ortadan 

kaldırarak gerçekliğe dair algılamamıza manidar sınır ve sınırlılıklar getirir. 

Nietzscheyen bir perspektivizmin penceresinden, gerçekliğe ne kadar çoğul bir 
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perspektiften yaklaşıyorsak, kavrayışımız o kadar derinlikli ve kapsayıcı olacaktır 

diyebiliriz.  Bu bağlamda, örneğin, “evsizlik” ve “sürgün” kavramlaştırmalarının 

zihinsel düzlemde entellektüeli kavramaya dönük metaforik kullanımının115, hem 

öznel, etik ve normatif çağrışımı hem de realiteye ilişkin tarihsel ve sosyolojik 

dolayıma tabi bir okunuşu bakımından ele alınması, bir taraftan gerçekliğe tekabül 

etmede yaratacağı zenginlik ve derinlik imkanı bakımından önemlidir; diğer taraftan 

da sosyolojinin özgürleştirme pratiğine katkısı bakımından vazgeçilmezdir. Bir 

başka örnek olarak, ‘azade’ ve ‘özgür’ olma temelindeki bir bilinçlilik, varoluşu ve 

gerçekleme niteliği salt kavramsal düzlemde temellenip anlamlandırılabilirken; 

tarihsel olarak belli toplumsal sınıflara, yapıya ya da iktidara angajelik, bağımlılık 

ve çıkarlar bağlamında aşkınlık sorunsalını da içermelidir; dolayısıyla ikili bir 

okumayı gereksinir. 

“Azade”, dışsal bir belirleyici/tayin edici ya da yönlendiriciden aşkınlaşmayı; 

psikolojik, sosyolojik, tarihsel, ekonomik ve kültürel zincirlerden kurtulmayı ifade 

ederken; “özgürlük”, ‘öz’ün ‘gür’ olması, kendindeki düşünce, yaratıcılık ve 

varoluştaki bir aşmayı/aşkınlaşmayı116 ifade eder. Azadelik bir şeyden ya da bir şeye 

karşı serbest hale gelme ve onun kendi üzerindeki belirleyiciliğini aşabilme iken; 

özgürlük, kendi potans’ını, yaratıcılığını, hayata karşı genel anlamda tavrını ve 

yorumunu, kendinde bir değer/amaç olarak dışsallaştırabilme ve bu anlamda bir 

“öz”ü ”gür”lük olarak (özünden gelen/doğan bir gürlük) dışsallaştırabilme prosesini 

dile getirir. “Özün gürlüğü”, kişinin her şeyden önce kendi varoluşunun, kendini 

anlamlandırışının ve hayata karşı genel ve radikal tutumunun 

otantikliğine/kendiliğindenliğine göndermede bulunan biricikliğini dile getirir. 

“Azadelik” ise tarihten, toplumdan, dinden vs. kurtulma ve bütün sınırlayıcılıklara 

karşı aşkın olma eğilimi/yönelimi ve durumu anlamını içerir. Bu çözümleme ve 

kavramlaştırma biçiminin doğal sonucu olarak şöyle bir düzeyleme yapmak 
                                          

115 Metin içerisinde, Nietzsche, Frankfurt Okulu, Besnier ve Said’de bu metaforik kullanımlar çerçevesindeki 
kavramlaştırmalar açımlanmaktadır. Dolayısıyla, bu metaforik kullanımlar çerçevesindeki entellektüel kavramlaştırmaları için 
ilgili kısımlara bakılmalıdır. 

116 Burada Marx’ın “bir şeyden özgürleşme” (from freedom) ve “bir şeye ilişkin/karşı özgürleşme” (in freedom) 
arasında yaptığı ayrımla birlikte,   Ali Şeriati’nin İnsanın Dört Zindanı (1984) adlı eserinde dile getirdiği “doğal, tarihsel ve 
toplumsal koşullar ve belirlenimler”den kurtulma yanında “insanın kendi ruhsal ve zihinsel zindanı” aşması anlamında bir 
özgürleşmeye gönderme yapılmaktadır. Yine, İsmet Özel’in Bakanlar ve Görenler (1983) adlı eserinde, “içe doğru” özgürlük 
ile “dışa doğru” özgürlük’ün farklılığına dikkat çekerek  “özgür”lük’ün “öz”ün gürlüğüne tekabül ettiğini, “hür”lük’ün ise 
dışsal olana karşı/dair bir kurtuluş ve seçme olanağı anlamına geldiğini,  dolayısıyla bu iki kavramın birbirine indirgemez bir 
ayrıma sahip olduğunu dile getiren yorumu da esinlendirici olmuştur.  
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mümkündür: Önce azadelik, yani kendi otantikliğini ve özvaroluş ve 

düşünümselliğini sınırlayan/belirleyen yapı, etken ve ögeleri aşmak; sonra da 

özgürlük, yani kendiliğinden yaratıcı bilinç ve kendine mündemiç olmaya çalışan 

varoluş; yani ikili bir aşamalılık formu öngörülebilir. Ancak, sosyolojik ve tarihsel 

bir bakış açısının gereği olarak, realiteler göz önüne alındığında, tersi ya da ikisi bir 

arada da düşünülebilir ve olasılıklı olarak görülebilir. Nihai ve reel düzlemde 

bakıldığında ise, sosyolojik realitesi içerisinde bu ikisi birbiriyle bağlantılı, birbirine 

bağımlı ve karşılıklı diyalektik bir ilişki ve belirleyim ilişkisi içerisinde serimlenir: 

Belli bir durumda bizi özgürleşmeye yönelten ya da bunu uyaran motifler çoğunca 

azadelik itkimiz ya da ihtiyacımızdır; bir başka durumda ise kendi göreli özgürleşim 

yönelimimiz, bizi azadelikte yol alabilmek  açısından radikal adımlar atma ve göreli 

risk alma yönünde uyarır, yönlendirir ve yapıyı/realiteyi, ona dönüştürücü bir 

unsur/güç olarak yönelen bir bilinçlilik konumunda aşmayı varoluşumuz için 

psikolojik zorunluluk hale getirebilir. Dolayısıyla, bu iki sürecin karşılıklı ve 

birbiriyle ilişkili bir bütün olarak düşünülmesi gerekir. 

Entellektüel sorunsallaştırması açısından azadelik, birincil ve mutlaka aşılmak 

durumunda olan bir aşama olmakla birlikte; onun potansiyelini ve rolünü 

tanımlamakta esas olan özgürlük ve özgürleşim boyutudur. O, özgürleşerek ve bunu 

dışsallaştırıp kamusal alana taşıyarak başkalarının azadeleşmesine ve özgürleşmesine 

çağrıda bulunan ve buna kapı aralayan kişidir. Entellektüel açısından, düşüncede, 

varoluşta ve eylemlilikte tarihsel ve toplumsal zorunluluk ya da belirlenimi aşmak ya 

da en azından buna yönelmek/niyetlenmek esastır; ki o, bu anlamda kendi örtülerini 

ve hakikate örtülmüş örtüleri kaldırarak ifşa eder ve radikal bir tutumla bunlara karşı 

bayrak açar. Ancak bu arada Kant’taki gibi kendisi için seçtiğini, insanlık için de 

düşünüp önerebileceği/öngörebileceği bir yaşama, anlamlandırma ve eylemliliği de 

sürekli imbikten geçirip rafineleştirmeye çalışarak hayata katılır ve katkıda bulunur. 

Bununla birlikte entellektüel, hem yapıları inşa etmekte bir münşi (inşa edici) ve 

fonksiyoner olurken, hem de yapıları parçalayan, bu yapıların ve ilişkilerin 

ardındakileri ifşa eden bir müfşi (ifşa edici) ve putkırıcıdır. 

Tarihsel bakış açısının önemini vurgulayan Mills’in sosyolojik kuramının, 

toplumsal olguları çözümlemede merkezi bir yer verdiği üç öge, entellektüellerin 

çözümlenmesinde de geçerlidir. Bunlar: 1. Düşüncelerin, insan tarihinde sahip 
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olduğu önemli yer; 2. Gücün (power) doğası ve bilgiyle ilişkisi ve; 3. Ahlaki eylemin 

anlamı ve bilginin ahlaki eylemdeki yeridir (Mills, 1978; Poloma, 1993). Çatışma 

geleneği içerisinde değerlendirebileceğimiz Mills Toplumbilimsel İmgelem 

(1978)’de, “tarih-yapı-biyografi” üçlüsünün bütünlüğünden bakarak, “tüm erkek ve 

kadınların tarihlerini yapma özgürlüğüne sahip olduklarını; ancak, bazılarının 

gerçekte diğerlerinden daha çok özgürlüğe sahip olduklarını ileri sürmüştür” 

(Poloma, 1993:300). Entellektüellerin de ne ölçüde tarih yapıcı bir özgürlüğe ya da 

potansiyele sahip olabilecekleri bu çerçevede düşünülebilir. Ki, bu aynı zamanda 

entellektüellerin özgürleşme ve özgürleştirme güçleri ve imkanları yanında 

hegemonikleşitirici rolleri açısından da ele alınmasını gerektirir.  

Skocpol’ün tarihsel sosyolojik bir bakışın içermesi gereken niteliklere ilişkin 

belirlemesi, entellektüellerin bütüncü bir bakış açısıyla ele alınması bağlamında da 

yol göstericidir: 

“Hakiki tarihsel sosyolojik incelemeler, ...en temel olarak, zamana ve mekana 
somut bir şekilde yerleşmiş olduğu anlaşılan toplumsal yapılar ya da süreçlerle ilgili 
sorular sorarlar. İkincisi, süreçleri zaman içinde ele aldıkları gibi, sonuçların 
nedenlerini açıklamada zamansal ardışıklığı da ciddiye alırlar. Üçüncüsü, pekçok 
tarihsel çözümleme, bireysel yaşamlarda ve toplumsal dönüşümlerde niyet edilen ve 
edilmeyen sonuçların açığa çıkmasından anlam çıkarmak için, önemli eylemlerin ve 
yapısal bağlamların etkileşimine dikkat eder. Son olarak, tarihsel sosyolojik 
incelemeler, özgül türden toplumsal yapıların ve değişim kalıplarının tikel ve değişik 
özelliklerini aydınlatırlar. Zamansal süreçlerin ve bağlamların yanı sıra, toplumsal 
ve kültürel farklılıklar da tarihsel yönelimli sosyologların asli ilgi alanıdır” 
(Skocpol, 1999:2). 

Bu yaklaşım ışığında, Öğün’ün ‘metin’e dair çıkarsamalarını 

entellektüellerin ontolojik ve epistemolojik statüsü açısından da genellemek 

mümkündür: 

“Sadece metinler üzerine yapılan çalışmalar daima eksik kalmaya mahkumdur. 
Çünkü metinlerin kendileri kadar, belki de onlardan da önemli olarak, onların 
nasıl ve nerede tarihselleştikleri dikkate alınmalıdır” (Öğün, 1995:15). 

 Tarihsel ve toplumsal koşullarından soyutlanmış bir biçimde sadece 

entellektüelin kim olduğuna ilişkin ortaya konulan tanımlamalar daima eksik ve 

kusurlu kalmaya mahkumdur. Çünkü entellektüelin kim olduğu ya da onun ne 

türde mesleki ya da düşünsel bir praxisle nitelenebileceği kadar -belki de ondan da 

daha önemlisi- onun nasıl ve nerede tarihselleştiği dikkate alınmalıdır. Yine 

entellektüellerin tarihsel-kültürel durumları dönüştürebilme ihtimali kadar, 
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tarihsel-kültürel durumlar tarafından da dönüştürülme ihtimali göz önünde 

bulundurulması gereken bir gerçektir. Aynı zamanda entellektüele ve 

entellektüelin kim olduğuna ilişkin bakışlar/kavramlaştırmalar, tarihsel, 

toplumsal, ideolojik, zihniyetsel, sınıfsal, coğrafik vs. koşullamaların her birinden 

ya da bunların bazılarının birlikte oluşturdukları bir kombinezondan kaynaklanan 

duruşlar temelinde ortaya konulmuş zihinsel inşalardır. Bu nedenle tarihsel 

realiteler düzleminde entellektüel ile onun zihinsel soyutlama düzlemindeki 

kavranışının/kavramlaştırılmasının, iki uçlu dinamik bir inşa olarak karşılıklı bir 

diyalektik okumaya tabi tutulması gerekir. 

Entellektüellerin zihinsel soyutlama düzlemindeki tanımlanmaları ve 

kavramsal inşaları, -tarihsel olarak hem sürekliliğin hem de kırılmanın izlerini 

üzerinde taşıyarak- değişik dönemlerin ve toplumların yapı ve koşulları içerisinde 

gerçeklik kazanan ve şekillenen farklı bilimsel, ideolojik, politik, sınıfsal, kültürel 

vs. oluşumlarla bağlantılı ve dolayımlanmış olan farklı bakış açıları ve duruşların117 

ürünüdürler. Sosyo-tarihsel ve kültürel yapı ve süreçler içerisindeki reel inşalar 

olarak entellektüeller ise, somut tarihsel, toplumsal ve kültürel koşulların ve 

yapıların ürünü olarak ortaya çıkan reel bir konumun ve rolün icracısıdırlar. 

Paradoksal gibi duran bu iki yönlü ele alış bütünlüklü bir biçimde okunduğunda, 

hem algılanışı hem de rolü ve konumu bu bakımdan entellektüelin, tarihsel ve 

toplumsal olarak dinamik bir biçimde realitenin yapılanışı diyalektiği içerisinde 

biçimlendiği söylenebilir. Diğer bir deyişle, entellektüelin realitesi ontolojik olarak 

farklı tarihsel dönem ve koşullar ve farklı toplumlar içerisinde sürekli yeniden inşa 

edilip yapılandırılmakta; entellektüel ise, bir inşa ve yeniden imal edici fail olarak, 

                                          

117 Mannheim, bir pan-ideolojizm saplantısına da kapılmayarak, bilgi sosyolojisinin epistemolojik perspektifine 
işaret eden ‘relationism’ (‘relativizm’e zıtlık içinde) teriminin de mucididir. Ona göre ‘relationism’, sosyo-tarihsel 
relativitelerin önünde bir düşüncenin kapitülasyonunu değil, ancak bir bilginin her zaman belli bir pozisyondan bilgi olmak 
zorunda olduğunun ölçülü bir kabulünü ifade eder. Mannheim’ın düşüncesinde Dilthey’in etkisi de büyük önemi açısından 
bu noktada olmuştur.  

Mannheim, farklı toplumsal grupların kendi kapasiteleri içindeki dar pozisyonlarını aşmak için değiştiklerine 
inanmıştır. Bu bağlamda o, başlıca umudunu göreli olarak sınıf çıkarlarından özgür olduğuna inandığı, çatlağa ait bir tabaka 
türü olan ‘toplumsal olarak bağlanmamış (unattached) entelijansiya’ya bağlar. Ki, Mannheim (ideolojiye benzer bir biçimde) 
toplumsal realitenin değiştirilmiş bir imajını üreten, fakat (ideolojiye benzemez bir biçimde) onun imajını o realiteye 
dönüştürmek dinamizmine sahip olan ‘ütopyan’ düşüncenin gücünü vurgulamıştır (Berger ve Luckmann, 1975:22). 

Ancak, temel bir kuşkucu sorgulama ve duruş-bağımlılığı aşıp aşamama sorunsalı çerçevesinde o, kendisinin 
olgulara bakışında, “Amerikan orta-sınıf adetlerinin sosyolojik analizinde kullandığı kategorilerin düşüncenin tarihsel olarak 
göreli biçimleri tarafından koşullandırılmadığına, kendisinin ve düşündüğü her şeyin genleri ve meslektaşlarına ilişkin içine 
battığı düşmanlık tarafından belirlenmediğine ve bunların tümünü kapsayacak bir biçimde, kendisinin Amerikan orta sınıfının 
bir üyesi olması tarafından belirlenmediğinden nasıl emin olabileceği”ni dert edinmiştir (Berger ve Luckmann, 1975:25). 
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içerisinde bulunduğu realiteyi dönüştürüp yeniden üretime tabi tutmakta etkin bir 

konum ve rol üstlenmektedir. Bu nedenledir ki, farklı tarihselliklerin ve toplumsal 

biçimlenişlerin (ve yine bu bütünlükler içerisindeki daha alt oluşumlara bağlı 

duruşlarla ilgili kavrayışların) entellektüeli bilinç düzeyinde paketlemeleri başka 

başkadır.  

Aydınlanmanın filozofu, daha sonraki ya da ileri aşamadaki bir kapitalizmin 

ve endüstriyel biçimlenişin koşullarında burjuva liberal söyleminin ya da 

proleteryan devrimci söylemin teorizasyonuna angaje bir entellektüelden, -belki 

işlevinin özü itibariyle özdeşleşse de- tarihsel konumu ve misyonu/rolü itibariyle 

farklıdır. Yine aynı tarihsel dönem ve toplumsal bütünlük içerisinde yer alsa bile 

farklı ideolojik-politik duruşların (faşizan, Marksizan, liberal, cinsiyetçi, ulus-

devletçi/bağımzsızlıkçı/kalkınmacı, dinsel vs.) kendi söylemlerine teorik ifade 

kazandıran entellektüelleri başka başka profillerdir ve ayrı yorumlama ve okuma 

bağlamlarını gerektirirler. Günümüzdeki entellektüel pozisyonlanışlar açısından ise, 

küresel-yerel ve modern-post-modern ayrımlaştırmaları geçmişin sağ-sol gibi 

ayrımlaştırmalarından daha güncel ve temelli bir entellektüeller profiline geçerlilik 

ve gerçeklik zemini oluşturmaktadır. Ancak bütün bu tarihsel durumlar çerçevesinde 

entellektüelleri toplumsal bağlantısallıkları ve yapısal bağımlılıkları içerisinde 

entellektüel olarak nitelememizi zorunlu kılan ortak ve üst bir soyutlayıcı nitelik ya 

da nitelikler bütünü de olmalıdır. Aksi halde entellektüel kavramı, radikal bir 

biçimde tamamıyla tarihsel göreliliğe gömülmek durumundadır ve asla bir sosyal 

bilimin –daha özelde de sosyolojinin- analiz ya da odaklanma objesi olarak kabul 

edilemez. 

Bilhassa radikal modernite projesi açısından bakıldığında entellektüel, bir 

yandan, özsel olarak toplumsal öznenin özgürleşimi adına, hem özneye özgürleşim 

çağrısında bulunan hem de iktidara ve topluma onun özgürleşiminin koşullarını nasıl 

engellediğine ilişkin uyarıda bulunup bunu ortadan kaldırmaya davet etme, eleştiri 

ve muhalefet misyonunu yerine getiren biridir. Diğer taraftan o, projelendirici ve 

manipüle edici rolü içerisinde, belirli sınıfsal-politik-ideolojik çıkarların  sözcüsü, 

teorik imalatçısıdır.  
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Bu iki karşıt ve çelişkili rol algılanışı içerisinde entellektüeller, her zaman, 

genel bir kabul/saygınlık görme ve meşruiyet temeli bulmakta ontolojik bir zorluk 

yaşarlar. Bir başka boyutuyla da modern toplumun entellektüelleri, bizzat kendileri 

iktidar olmak ya da kendilerine esaslı bir iktidar payı çıkarmak yönelimde olan 

kimseler olarak cisimleşirler. Bu anlamda, Mert’in deyişiyle, modern toplumun 

entellektüeli, “bilginin iktidar olma biçimlerinden birinin kişileşmiş tezahürüdür”. 

O,  kendisini toplumun üstünde yol gösterici birisi olarak görmekte, daha iyi ve 

doğru düşünme ayrıcalığına ve tekeline sahip olduğuna inanmakta ve başkalarından 

da mutlaka bu inancı benimsemelerini beklemektedir (Mert, 1995:52). Nihai olarak 

bakıldığında, entellektüeller, tarihsel olarak politik alanla ilişkileri bakımından 

sürekli bir kriz halini yaşamışlardır. Bir yandan politik güce karşı göreli bir 

“özerklik” duygusu yaşarlarken, diğer yandan politik iktidarların onlardan 

yararlanmak amacıyla uyguladıkları baskılara maruz kalmaktadırlar. Yine onların 

bizzat iktidar olma yönündeki kendi arayışları da, entellektüellerin politik 

alan/yaşam ile ilişkilerine karmaşık bir görünüm vermektedir (Öğün, 1995b:22). 

Diğer bir taraftan, entellektüellerin, tarihsel ve toplumsal dönüşümlerde 

sözüyle ve praksisiyle etkin failler olup olmadıklarına –ya da bunun derecesine- 

ilişkin olarak da çok farklı ve hatta karşıt değerlendirme ve kanaatler bulunmaktadır. 

Bir uçta, entellektüelleri, tarihsel ve toplumsal durumun basit bir ajanı ya da etkisiz 

bir öznesi olarak gören ve -anti-hümanistik ve özneyi kurumsal süreçlere ya da 

deterministik belirlenimlere bağlı bir itaat nesnesi olarak kabul eden- daha çok 

yapısalcı bir vurgu içeren tutum yer almaktadır. Ki, buradan yola çıkılarak, 

entellektüelin hayatı teorik ya da daha üst bir düzlemdeki  kavramlaştırmasının, 

toplumsal nüfuzunun ve kamusal kabulünün sınırlılığına ilişkin bir yargıya 

ulaşılabilir. Bu açıdan entellektüeller, “kendi yapmadıkları yasalarla belirlenmiş bir 

çerçevede ideoloji üreten” kimseler olarak da görülebilir ki, yaşadıkları ve 

kamusallaştırdıkları şey, son aşamada toplumun egemen ideolojisiyle bağlantı ve 

bağımlılık içerir (Yıldız, 1995:358). Dolayısıyla, tarihi inşa edenler/yapanlar 

entellektüeller değildir. Onlar, ancak belirli izler/işaret koymak ve tarih düşmek gibi 

sınırlı rolleri icra ederler. Gerisini ise, sorguladıkları, tavır aldıkları, meydan 

okudukları iktidarlar -üstelik kendileri için uygun zaman ve koşullarda- tamamlarlar 

(Ilgaz, 2002:115). Bu yaklaşım, Durkheimyen sosyolojizm (toplumun her şeyin 
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kaynağı ve belirleyicisi olduğu)  nosyonu yanında, Marksist gelenek içerisinde haklı 

olarak yaygın bir kabul görmüş bir görüşe -varoluşun ve somut tarihsel koşulların 

bilişsel ve ideolojik olanı determine ettiği inancı- ve yine bireyin/öznenin ve bilincin 

önemini yoksayıp (ya da en azından küçümseyip) göz ardı etmekle anti-hümanist bir 

karakter ve formülasyona sahip olduğuna hükmedebileceğimiz yapısalcı 

paradigmaya kadar uzanan geniş bir yelpazede, ana bir gelenek oluşturmuş ve 

temellerini bulmuştur118. Ki, bu yaklaşım, materyalizmin ve materyalist determinizm 

anlayışının da genel ekseni ve uzanımlarında şekillenir. 

Diğer uçta ise, tarihsel dönüşümlerin ve devrimlerin kaynağının ya da başlatıcı 

kıvılcımının/ilhamının/ivmesinin, entellektüel bir sıçrayış ya da yeniden kavrayıcı 

dirilişle ilişkili olduğunu öne süren bir anlayış söz konusudur. Bu anlayış içerisinde 

değerlendirebileceğimiz Galbraith’e göre, “devrimleri hazırlayan düşünceler 

kitlelerden –başka bir deyişle, normal olarak başkaldırmak için en çok nedene sahip 

bulunan insanlardan- çıkmamıştır. Aksine bunlar entellektüellerden gelmiştir119 

(Galbraith, 1989:197). Keynes’in saptamasındaki gibi, “gaipten sesler duyan iktidar 

sahibi deliler, gerçekte bu çılgınlıklarını birkaç yıl öncesinin akademik 

kalemşörlerinden aktarmaktadırlar”. Ki, belirli bir abartı payı olduğuna hükmedilse 

bile, “her türlü düşünsel etkiden arınmış olduğuna inanan pratik insanlar bile, 

geçmişte yaşamış bir iktisatçının kölesidirler” (Galbraith, 1989:13). Bu yaklaşım ise, 

bir taraftan Saint-Simon ve Comte pozitivizminin pozitif düşünceye ve 

entellektüellere öncü bir konum atfetmeleriyle eklemlendirilip 

temellendirilebilirken, diğer taraftan düşüncenin ya da aklın esas alındığı 

(aklın/düşüncenin varlığı determine etmesi anlamında), Hegelci bir idealizmle de 

birlikte okunabilir. Ancak entellektüelleri, sosyalist bir vurguyla ilerici ve öncü bir 

toplumsal tabaka ya da sınıf olarak ilk kez öne çıkaran kişi Saint-Simon olmuştur120.  

Günümüzdeki sosyolojik analiz tarzı ve formülasyonu bağlamında Gouldner ise, çok 

daha radikal bir biçimde entellektüelleri, en ilerici tarihsel güç/sınıf olarak 

                                          

118 Bu önermelerin dayandığı referanslar için bkz. ilgili bölüm ve başlıklar. 
119 Ona göre, “Lenin bu gerçeği biliyordu ve entellektüellerin ele avuca sığmaz, ters ve uzlaşmaz oldukları 

düşüncesindeydi. Ama aynı zamanda, şuna da inanıyordu: Entellektüeller olmadan proleter ordular amaçsız yığınlara dönüşüp 
ufalanırdı” (Galbaith, 1989:197). 

120 Bkz. İlgili bölüm ve konu başlığı. 
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niteleyerek onların tarihsel-toplumsal-politik-kültürel dönüşümlere öncülük 

ettiklerini ileri sürmüştür. Gouldner’in entellektüelleri, “hümanizma” ve “eleştirel 

bir söylem kültürü”yle kendi sınıfsal bütünlüklerini ve tarihsel koşullarını inşa 

ederek bizzat kendileri iktidar olmaya yönelmiş, evrensel ama kusurlu bir ilerici 

sınıftır121. 

Nihai anlamda bakıldığında, entellektüelin tarihsel anlamda ikili bir 

profilinin olduğu söylenebilir. Ki, bu profiller onun öz-düşünümselliği içerisinde 

kendisini yeniden üretimiyle/inşasıyla, iktidarla ve toplumla giriştiği ilişkisinin 

niteliğiyle, ve bunlarla bağlantılı olarak kendisinin farklı duruşlarca algılanışıyla 

ilgilidir.  

Olumsuz bir bakışla entellektüel, çıkar-bağımlı (interested) bir kimse olarak 

her şeyden önce iktidar ve nimetlerinden pay alma yöneliminde olan bir kimsedir. 

Bu yönelim, ya onun iktidarın gözüne girerek kendisi için avantajlı bir statü elde 

etme ve bunu sürdürüp güçlendirme ya da bizzat kendisinin bir iktidar veya iktidarın 

asli bir unsuru olma ihtirasını ifade eder. Yani o, iktidarın bir aleti ya da bizzat 

kendisi/müttefiki olan yahut olmayı amaçlayan biridir. Topluma karşı ise yerleşik 

değer, inanç ve ilişkileri sanki doğalmış gibi kabul ettirmeye ve bunların arkasındaki 

güç ilişkilerini manipüle etmeye çalışan biridir. Yine asalakça yaşama, çok bilmişlik 

ve öyle olmadığı halde kendini vazgeçilmez gösterme gibi nitelikler de olumsuz 

entellektüel algılamasındaki işlenen temalara anahtar olmuştur. Ki Barthes bu 

anlamda, ideolojik bir duruşla da dolayımlanmış bir olumsuz entellektüel 

algılayışının ve karşı-entellektüel duruşunun çarpıcı bir özetlemesini sunar:  

“Poujade’e göre... her söylensel varlık gibi aydın da genel bir izleğe, bir töze 
bağlanır: havaya, yani boşluğa. Yukarıdan bakan kişi olarak, aydın havada durur, 
gerçeğe... ‘oturmaz’. Dükkanına düzenli olarak aydınlar gelen bir lokantacı 
helikopter diye adlandırır onları, yani yukarıdan uçuştan uçağın erkeksi gücünü 
çekip alan, aşağılayıcı bir imge kullanır: aydın gerçekten kopar, ama havada, 
olduğu yerde, kendi çevresinde dönüp durur; yükselişi ödlekçedir, büyük dinsel 
gökten de, sağduyunun sağlam toprağından da aynı ölçüde uzaktır. Eksiği, ulusun 
bağrında ‘kökler’i bulunmamasıdır. Aydınlar ne ülkücüdür, ne gerçekçi-, puslu, 
‘alık’ yaratıklardır...  

...Aydınlar yükseklerde boşluğa asılı dururken boşlukla dolmuşlardır, ‘yelle 
öten davul’durlar: burada her türlü karşı-aydıncılığın kaçınılmaz temelinin 

                                          

121 Bkz. İlgili bölüm ve konu başlığı. 
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belirdiğini görüyoruz: dil kuşkusu, kendinde görmediği kusuru başkasında 
yakalamak, kendi kusurlarının etkisini başkalarına yüklemek, kendi körlüğünü 
karanlık, kendi sağırlığını sözün çığırından çıkması diye adlandırmak biçiminde 
ortaya çıkan küçük kentsel tartışmaların yöntemine uygun olarak, her türlü karşıt 
sözün bir gürültüye indirgenmesi... Aydınlar yalnızca düşünme makineleri 
olduklarından, mekanik bir soyutlama söz konusudur burada (eksiklikleri, duygucu 
filozofların söyleyeceği gibi, ‘yürek’ değildir, sezgiyle beslenen bir tür taktik olan 
‘açgözlülük’tür). Bu makinemsi düşünce izleği kötülüğünü daha da artıran özgün 
niteliklerle donanmıştır: önce alaycılık, ...sonra da kötücüllük, çünkü makine 
soyutluğu içinde ‘sadik’tir... 

...“Aydınlar, sorbonne’sallar, politeknikliler ve memurlar hiçbir şey 
yapmazlar: ‘estet’tir bunlar, taşranın içkili kahvesine değil, sol yakasının şık 
barlarına giderler. Burada tüm güçlü yönetimlerin gözde izleği aydınlığın 
başıboşlukla özdeşleştirilmesi çıkıyor karşımıza: aydın tanımı gereği tembeldir, onu 
şöyle bir güzel işe koşmak, ancak zararlı aşırılıklarıyla ölçülebilen bir etkinliği 
somut çalışmaya dönüştürmek, yani onu poujade’çı ölçünün sınırları içine almak 
gerekir” (Barthes, 1998:169-171).  
Olumlu boyutta ise, entellektüel, tam anlamıyla bir birey olarak kendi öz-

düşünümselliği içerisinde dünyayı, toplumu ve hayatı anlamlandırmak ve yeniden 

inşa etmek üzere zihninde bütün ayrıntıları ve gerçekliği içerisinde yeniden 

canlandırır ve yaşar122. Bu boyutuyla o, dünyaya, hayata ve topluma zihninde inşa 

ya da imal ettiği üst düzlemdeki kavramlardan bakar ki, bu bakma, kendi özgür ve 

sorgulayıcı aklının süzgecinden/imbiğinden geçirilmiş bir bakmadır. Entellektüel, 

kendi iç dünyasında ve bireyliğinde123, bu bakma biçimiyle inşa edilmemiş hiçbir 

ilkeye, değere, güce, müesses düşünce ve inanca biat etmez (Cangızbay, 1996; 

Meriç, 1997:231, 252). Bu, onun sözünü ve eylemini, kendisinin entellektüel vasfını 

kazandığı kamusal alanda, bir söz ve praksis olarak ortaya koymasından önceki 

sahici öz oluşumudur. O, iktidara doğruları söyleyecek; onun kötü niyetlerini, kendi 

çıkarlarını tek doğru ya da evrenselmiş gibi göstermeye dönük manipülasyonunu 

ifşa edecek; iktidara karşı muhalefet ederken mağdurdan yana saf tutacak; doğru 

                                          

122 Bu anlamda Weber, entellektüelleri, “dünya kavramını bir anlam sorununa dönüştüren kişiler” (1963:124-5) 
olarak; Mannheim ise, “içinde yaşadıkları topluma bir dünya tasavvuru sunmakla görevli insanlar grubu” (1972:10) olarak 
tanımlar.  

123 Entellektüel, kelimenin tam anlamıyla bir bireydir. Oysa örneğin dinsel dünya görüşü, özü itibariyle bireyden çok 
bir kuruma, topluluğa, bir müminler topluluğuna, cemaate referansı gerektirir ve pratiği kurama önceler. Entellektüel içinse 
kuram ya da zihinsel imbikten geçirme, pratiğe öncel ve ondan önemlidir (Arslan, 2002:209). Düşünsel güce ve teorik dayanağa 
sahip olan bir entellektüel, yalnızlığa göğüs gerebilme gücü yüksek bir kimsedir. Küçük’ün ifadesiyle, entellektüel, “yalnızlığa 
dayanabilen hayvandır. Ve teorik güç ile yalnızlığa dayanma gücü doğru orantılıdır. Çok büyük bir doğallıkla; çünkü teori 
dünyadır” (Küçük, 1985b:19). Ağaoğlu ise, entellektüelin bir “birey” olarak değil bir “kişi” (person) ve “kişilik” (personalite) 
olarak anlaşılması gerektiği kanaatindedir. Ona göre, entellektüel, “verili olanla yetinmeyen, kendinden ve tarihinden, çağından 
sorumlu olan, sorgulayıcı, dolayısıyla değişimci, değişim yollarında başkalarıyla yanyana gelebilen, yaratıcı, paylaşımcı bir 
‘kişi’dir”. O, her ortalama vatandaş bir kimlik kartı taşıyan, vergisini veren, hak ve sorumluluklarını bilen bir kimse, yani 
modern toplumun öngördüğü anlamda klasik bir ‘birey’ (individu). “Kişi”de, “birey”den (individu) farklı bir yan vardır ki, o, 
“sürüdışında kalabilen, yalnızlığı seçebilen, gereğinde kendi suçunu kendisi tayin edip cezasını da kendisi kesebilen” bir 
kimsedir (Ağaoğlu, 1995:224). 
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ilişkilerin ve değerlerin düzlemini savunan biridir. Yine toplumdaki yerleşik 

inançların, ön-kabullerin ve genel kabul gören doğruların toplumsal güç ilişkileri ve 

onların taşıdıkları hakikat değeri açısından eleştirisini yapmak da onların görevidir. 

Ancak tarihsel, toplumsal, siyasal, ekonomik ve kültürel bütünlüğün inşasının 

bir ürünü olarak onun kendisi de göreli olarak bir ürün, yani inşadır. Bu inşanın 

gerek genel tarihsel karakteristikleri ve gerekse özgül tarihsel farklılaşmaları 

üzerinde durabilmek için, çok çeşitli ve çetrefil, ve yine aynı zamanda paradoksal 

kavramlaştırmalar ve bedenleştirmeler yığınının üstesinden gelmeye dönük bir 

hesaplaşma ve irdeleme zorunluluğu vardır.  

 

4.6. LİTERATÜR OKUMALARININ SINIFLAMADAKİ 

YERLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Kuşkusuz bu çalışma bağlamında literatürdeki entelektüel kavramlaştırma 

tiplerinin bu sınıflandırma çerçevesinde nerede yer aldıklarının gerekçeli  bir biçimde 

ve belirli kriterler çerçevesinde belirlenmesi gerekir.  

1. İlk olarak “idealist yüce entellektüeller” kavramlaştırmaları/tanımlamaları 

“pürist” bir karaktere sahip olmaları nedeniyle genel hatları itibariyle “özcü” bir 

karakteristiğe sahiptir. Bu kavramlaştırmanın uç noktası, tarihsel-toplumsal 

oluşumların reel ve olgusal zeminini atlayarak,  idealist düzlemde saf/pür entellektüel 

öz-niteliklere ve bu niteliklerden ayrıştırılamayacak bir aşkın entellektüel varoluşa 

öykünmeye yönelir. Bu nedenle, kaçınılmaz olarak “özcü”dürler; yine bunun doğal bir 

sonucu olarak, evrensel hakikati cisimleştirdiği düşünülen bir entellektüel aklı ve 

insanlığa yol gösteren “moralist” bir vurguyu özsel olarak içlerinde barındırırlar. Bu 

anlamda entellektüeller, Bauman’ın deyişiyle, “işlev ya da çıkarla bağlantılı herhangi 

bir kaygının kirletmediği fikirler için ve bu fikirlerle yaşayan”; “akıl ve evrensel 

ahlaki ilkeler adına toplumun geri kalanına (eğitimli-seçkin kesimin diğer kısımları da 

dahil) seslenme yeteneğini ve hakkını koruyan insanlar” (Bauman, 1996:32) dan 

oluşan seçkin ve sınırlı bir gruptur. 

Bu anlamda “idealize edilmiş entellektüeller”, Winock’un deyişiyle, “ülkenin 

dünyevi menfaatleri karşısında manevi külli değerlerin emanetçiliğini yapmakta, 

başka zamanlarda da sadece kendilerinin yahut en iyi kendilerinin başaracaklarına 
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inandıklarında, siyasi iktidarın suistimallerine karşı maşeri vicdanın temsilciliğini 

üstlenmektedirler” (Winock, 2002:610-1). Moralist ve maneviyatçı karakterdeki 

normatiflikleri ve değer-yüklülükleri dolayısıyla “yüce entellektüel(ler)” 

kavramlaştırmaları, “olan”ı değil, “olması gereken”i merkeze alırlar. Bu çerçevede, 

ideal bir entellektüel “stereotip(leştirme)”, “prototip(leştirme)” ya da “ideal(ize)-

tip(leştirme)” inşa ederek, entellektüel olmayanı ötekileştirirler ve entellektüeli 

yüceltime (sublimation) uğratırlar; dolayısıyla, bu, onların temel olarak dikotomik 

karakterdeki “normatif” niteliklerini yansıtır. Diğer bir deyişle, bu kavramsallaştırma 

tarzında, entellektüel(ler)in idealleştirilmiş-ahlaki-hayali bir portresi ya da tipolojisi, 

kendisine kıyasla entellektüelin kim olduğunu saptayabileceğimiz bir kıstas olarak 

esasa alınıp; bu ahlaki ve normatif model kriterine göre, entellektüel olmayan 

kaplamı ötekileştirici ve aynı zamanda gerçekliği buna göre zihinsel olarak 

algılanabilir bir düzene sokucu bir açıklama ya da yorumlama çerçevesi amaçlanılır. 

2. Evrensel ortak aklın ve hakikatin sözcüsü/temsilcisi olarak entellektüel 

kavramlaştırmalarının da “özcü” bir karaktere sahip olduğu söylenebilir. Zira tarihsel 

zemini ve toplumsal bağlamı dıştalayarak evrensel bir düşünen yetkin adam olarak 

entellektüeli kavramlaştırmak, bizatihi “özcü” karakteristiği imleyen bir yönelimdir. 

Bunun tarih-dışı ve normatif karakterdeki en uç ve tipik örneklerinden birisi ise 

Kant’tır. 

3. “Genel kültür üreticileri” bağlamındaki entelektüel kavramlaştırmaları ise, 

mutlak ve kesin çizgileri bakımından ayrımlaştırılabilecek bir biçimde “özcü” ya da 

“işlevsel” bir temele zorunlu bir referansı da gerektirmezler/içermezler. Belki aksine, 

bu ikisinden herhangi birini ağırlıklı ya da saf bir biçimde içerebilirlerken, aynı 

zamanda bu iki temeli kendine özgü bir senteze ya da dolayımlamaya da 

uğratabilirler. Ayrımlaştırma ve sınıflandırma açısından çizilebilecek çerçeve şu 

olabilir: “Özcü” kavramlaştırma temelindeki bir “kültür üreticileri” kategorisi olarak 

entellektüeller, tarihseli-toplumsalı aşkın, olgu/realite zeminini kendine asimile 

ettiren, tarihsel gerçeklik ve toplumsal olgular/bağımlılıklar bağlamından izole 

edilmiş evrensel bir hayali kültür cemaatinin üyeleridirler. Tarihselliğe ve 

toplumsallığa üstün bir kültür misyonerleri (üretici, yayıcı ya da aktarıcıları olarak) 

ya da bütün tarihselliği içeren bir süreç içerisindeki kültür 

fonksiyonerleri/memurlarıdırlar. “İşlevsel” kavramlaştırma temelindeki bir “kültür 
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üreticileri” kategorisi olarak ise entellektüeller, belirli bir tarihsel düzleme ya da 

toplumsal biçimlenişe özgü karakteristik/ayırıcı nitelikleri ve işlevleri temelinde 

“kültür ürecileri/fonksiyonerleri” olarak görülürler; ancak, onlar moderniteye özgü 

kılınmayabilirler de. Entellektüellerin moderniteye özgü görülmeleri, farklı bir 

ayrımlaştırma mantığını ve tarihsel süreçlendirme anlayışını cisimleştirir. Bu anlayış 

ya da mantık açısından entellektüellerin kavranışı daha rafine bir dolayımlamayı 

içerir124. Böylelikle, “özcü kavramlaştırma bağlamında, literati de dahil olmak üzere 

bütün toplumlardaki ‘kültürlü adam’lar bu kategoriye girebilirken, işlevselci 

kavramlaştırma bağlamında, ancak belirli bir tarihselliğe ait/dair ‘kültürlü adam’ tipi 

entellektüelin cisimleşmesidir” demek de mümkün değildir. 

4. (Hayali) bir cemat olarak entellektüellerin kavramlaştırması da yine hem 

işlevsel hem de özcü imalar içermektedir. Zira, entellektüellerin hayal edilmiş bir 

cemaat ya da cemaatleşme biçimi olduğunu düşünmek, mutlak anlamda özcü ya da 

işlevsel düzlemde bir kavramsallaştırmaya referansı gerektirmez. Entellektüellerin 

kendilerini hayal etme/edilme temelinde bir cemaat olarak 

algıladıklarını/kurguladıklarını saptamak; tarihselleşimlerini ve toplumsal 

konumlanışlarını buradan kalkarak oluşturduklarını ifade etmek pekala işlevsel bir 

bakışı yansıtır. Buna karşın, onları evrensel bir değer olarak idealleştirilmiş bir 

cemaat olarak hayal etmek; bu cemaate aidiyet ve onun normlarına, değerlerine, 

etiğine ve insanlık adına modelleyişine/ütopyacılığına ilişkin bir çağrıda bulunmaksa 

özcü bir referansa götürür. Ayrıca entellektüellerin ulus-devlet içre ya da global (ve 

belki de tarihsel açıdan genel ve evrensel) olarak bir cemaat biçimindeki tasavvur 

edilişleri çerçevesinde de temel ve niteliksel bir ayrımlaştırma yapılması zorunluluğu 

vardır. Bu ayrımlaştırma, entellektüellerin hem “işlevsel” hem “özcü” ve hem de 

“kültürel” tanımlanma tarzlarını ayrımlaştırabilmek açısından gereklidir. 

Entellektüelleri tarih-ötesi/tarih-dışı ve tarihi aşkın bir cemaat olarak düşünmek 

esasen “özcü” bir yaklaşımın ifadesi iken; onları belirli bir tarihsel-toplumsal-

kültürel formasyonda içkinleştirilmiş ve işlevselleştirilmiş işlevsel bir kategori olarak 

görmek, daha çok “işlevsel” bir yaklaşımın anlayış biçimini yansıtır. Yine, özellikle, 

                                          

124 Ancak, aksine bir bakışla batı-merkezli ve oryantalist bir bakışı da meşrulaştırıp cisimleştirebilir. Bu konuda 
azami bir analitik dikkat gerekir. 
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batı dışı toplumların aydın kategorisine ilişkin olarak, bu kategorinin özgüllüklerine 

vurgu yapan; ve belirli bir ulus-devletle ve bu ulus-devletin ve hegemonik 

merkezinin, belirli bir tarihsel dönemde  bu kategoriye ilişkin yüklemiş olduğu 

misyona ve onlardan beklediği inşa edici/projelendirici rolle ilişkin vurguları içeren  

bir yaklaşım da “kültürel” bir anlayış tarzını somutlaştırır. Bu nedenle, hayali 

cemaatler temelindeki entellektüeller kavramlaştırması oynak bir merkez oluşturur. 

5. Sınıf-bağımlı entelektüel kavramlaştırmalarında ise, egemen ideoloji tezi 

çerçevesinde entellektüeller, tarihsel-sosyolojik olarak en genel anlamında 

entellektüel etkinlik, doğası gereği tahakküm ilişkileriyle doğrudan ve özsel bir ilişki 

içerisinde görülmüştür. Bu çerçevede, entellektüel rolün temel/özsel olarak ikili 

karakteristiğine vurgu yapılmıştır: Ya tahakkümün inşa edilmesi ve onun yapısal 

düzeyde yeniden üretilerek sürekliliğinin sağlanmasında üstlenilen sistemin iç 

gereklerine ilişkin rol ya da tahakküm karşısındaki itiraz ve direnişi dillendirerek 

özgürleştirici stratejilerin inşası ve bu yöndeki bilinçliliğin yapımında/ 

yapılandırılışında işlevsellik değeri taşıyan göreli aşkın ve eleştirel bir bilincin 

taşıyıcılığı rolü. Bu gerekçelerle, kuşkusuz, tahakküm ve tahakkümden 

kurtuluş/direniş stratejileri çerçevesinde, entellektüel(ler)e ilişkin vurgu ve 

problematikleştirmeler sınıf-bağımlı kavramlaştırmalara göreli olarak çok daha genel 

ve yaygın bir karakter arzeder. Ancak, Marksizmi temel alan sınıf-bağımlı 

açıklamaların bu zeminde daha ayrı, ayrıcalıklı ve özgül bir değeri, yeri ve önemi 

vardır. 

Sınıf-bağımlı entellektüel kavramlaştırmaları, entellektüelleri, onların temel 

toplumsal sınıflara bağlı/bağımlı konum ve işlevleri temelinde analize dahil eder, 

sorunsallaştırır ve kavramlaştırır. Entellektüellerin, tahakküme göreli olarak yerine 

getirdikleri işlevleri (tahakkümü meşrulaştırıp meşrulaştırmama, onaylayıp 

onaylamama yahut ifşa/direnme/başkaldırma misyonları), hegemonya karşısındaki 

konumları bakımından neye/nereye tekabül ettikleri ve temel toplumsal sınıflardaki 

sirkülasyonları gibi konular sınıf-bağımlı entellektüel kavramlaştırmalarının esas 

odaklanışını oluşturur. Böylesi bir sorunsallaştırma biçimi ise, “egemen ideoloji 

tezi” içerisinde formüle edilmiştir. Böyle bir kavramlaştırma biçimi ise doğal olarak 

bu çalışma bağlamında işlevsel tanımlama olarak nitelendirilebilir. 

 310



6. “Göreli olarak özerk ya da bağımız bir sınıf olarak entellektüeller” 

kavramlaştırmaları da sonuçta “işlevsel” bir tanımlama çerçevesine oturmaktadır. 

Zira bu bağlamda entelektüel İşbölümünün ve araçsal rasyonalitenin egemen olduğu 

bir dünyada entellektüel, sadece aklını özel ve özsel bir biçimde kullanması 

yeteneğiyle değil, aynı zamanda bilgiyi iktidara tahvil ederek “ayrıcalıklı” bir 

konum kazanma çabasıyla öne çıkan bir kimsedir. Böylesi bir realite düzleminde, 

entellektüel için “bilgi” ve “düşünce”, gerçeğe ulaşmanın ve onu açıklamanın 

ötesinde ve kendi içinde iktidar sağlamakta bir amaç haline gelmektedir. Tarih 

felsefesi açısından da düzçizgizel (lineer), evrimci ve ilerlemeci bir normatif 

çerçeveyi esas alarak, entellektüellere, tarihsel dinamikler ve zorunluluklar 

çerçevesinde ilerlemenin ve evrimin bir ürünü olarak olumlu anlamda otonom bir 

sınıf değeri ve misyonu yükleyen bu yaklaşımın asıl vurgusu/odaklanışı, kapitalizm, 

endüstriyalizm ya da modernite, bunlara bağlı olarak da entellektüellerin bu 

süreçteki (ya da bu sürecin en önemli ya da temel kırılma aşamalarındaki) merkezi 

rol ve konumları sorunsallaştırılır. Endüstriyel toplum ve yükselen “yeni sınıf(lar)” 

çözümlemeleri/öngörüleri odağındaki tartışmalarda, ya entellektüeller bir “yeni 

sınıf” kavramlaştırması çerçevesinde heterojen yapıya sahip genel bir kategori 

olarak; veyahut bu “yeni sınıf” veya “yükselen güçler” içerisinde önemli, merkezi 

ve temel bir alt kategori olarak görülür. Yeni sınıf(lar) ve yükselen yeni güçler 

kavramlaştırmalarını merkez alan çözümleme biçimleri/çerçeveleri ise düşünsel 

temellerini ve kaynaklarını genel olarak Saint-Simon’a referansla ifade ederler.  

7. “Muhalif ve radikal bir eleştirici” olarak entellektüeller kavramlaştırmaları 

da, “bütüncü” olmayan, ancak (neredeyse bilinçli bir biçimde) “özcü” olanı öne 

çıkararak ve (zorunlu bir biçimde) entellektüelin tarihsel-işlevsel reel durumunu da 

göz önünde bulundurarak; entellektüelin hem işlevsel hem de özcü düzlemlerde 

kavramlaştırılmasının örneklerini  sunmuşlardır. Ki, “muhalif ve eleştirel 

entellektüel” tanımlamaları açısından, “ifşa” (maskesini düşürme; foyasını açığa 

vurma) entellektüelin temel, özsel ve olmazsa olmaz vasfı ve misyonu/rolüdür. Bu 

tutum açısından, iktidarlar/hegemonya karşısında, olumlayıcı/onaylayıcı, 

meşrulaştırıcı ve manipülatif tarzdaki sahte entellektüel pozisyonlar reddedilirken; 

toplumsal ilişkilerin yapısındaki güç, tahakküm, hegemonya, iktidar veya sömürü 

ilişkilerinin ifşası ve bunlara karşı muhalefet hakiki entellektüelin ahlaki 
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sorumluluğu ve asli misyonu olarak yüceltilir.  Buna göre, bilgiyle iktidar ya da 

tahakküm/hegemonya arasındaki bağlantı ortaya koyarak sözde bilimsellik 

söyleminin maskesini düşürmek; o güne değin kabul edilmiş tabuları, yerleşik 

inançları, doğallaştırılmış kodlamaları mesafeli bir biçimde ve titizlikle imbikten 

geçirerek eleştirmek; kendi zihninde gerçekliği doğasına uygun bir biçimde yeniden 

inşa ederek kamusallaştırmak; böylelikle olumlu manada bir putkırıcılık ve 

özgürleştiricilik misyonu üstlenmek entellektüelin görevidir. 

8. Sonuçta ise, -tarihsel, toplumsal ve kültürel bütünlüğü temele oturtmak 

koşuluyla- “özcü” ve “işlevsel” ya da normatif ve ampirik düzlemlerdeki 

kavramlaştırma ve tanımlamalar, birbirinin içine geçerek, gerçekliğe ilişkin 

algılamalarımız üzerinde uzlaşımsal (convantional) bir inşa oluşturabilmektedir. 

Nihai olarak, bu kavramsallaştırma tarzları ve bu tarzların ardındaki 

duruşlar/pozisyonlar bütünleştirilmeye gereksinim duyarlar ki, ancak böylelikle hem 

tarihsel-toplumsal-kültürel realiteyi hem de zihinsel inşaları ön-kavramlaştırmayı 

mümkün kılan, zengin ve kapsayıcı betimleme ve genellemelere olanak sağlayan bir 

ideal-tip kurgulanabilir ya da kapsayıcı bir entellektüel profili/portresi çizilebilir. Bu 

okuma biçimlerinin geçişkenlikler içermeksizin, kendi içine kapanıklaştırılmış uç 

örnekleri ise, birbirine tercümenin ve karşılıklı bütünleştirmenin olanaklarını ortadan 

kaldırarak gerçekliğe dair algılamamıza manidar sınır ve sınırlılıklar getirir.  Bu 

anlayış ise çok-boyutlu ve bütüncül bir kavramlaştırma demektir ki, literatür analazi 

bağlamında bunlar “tarihsel-toplumsal boyutta entellektüelerin 

kavramlaştırılması”na tekabül eder.  

Son bir ekleme olarak da entellektüelin “özgücü” kavramlaştırma tarzlarına 

değinmek gerekmektedir. Bu bağlamda, entellektüelin sırf “işlevsel” bir tanımının, 

“kültürel” tanımla tamamlanmadığı sürece yetersiz olduğunu belirten Kagarlitski 

(Kagarlitski, 1991:22),  -fikirleri paylaşarak bir araya gelen bir grup; tinsel bir önder 

ve toplumsal idealler adına çalışan bir işçi olarak- “entellektüel”/ “entelijansiya” 

(intelligentsia) ile –zihinsel çalışmayla uğraşan ve uzman olan- “aydın” (intelligent) 

arasında da belirgin bir ayrım koyar125. O, “işlevsel” tanımla “kültürel” tanım 

                                          

125 Kagarlitski, kavramsal olarak Rusça’daki intelligent (aydın) sözcüğünün, bugün genellikle Batılı “entellektüel” 
[intellectual] sözcüğünün eş anlamlısı olarak kullanıldığını, ancak çıkış biçimiyle entelijansiya [intelligentsia] kavramının, 
“entellektüeller” kavramıyla tam bir zıtlık oluşturduğunu vurgular  ki, bunun bizdeki karşılığı, tam tersine, okuryazar  ve belirli 
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arasındaki çelişkinin, “görüngü” ve “öz” arasındaki bir çelişki sayılabileceğini 

belirterek, Rus entelijansiyasının kendi içlerinde kimi özellikler keşfetmesinin ve/ 

veya geliştirmesinin, varlıklarının kendine özgü toplumsal-tarihsel ve tarihsel-

kültürel özgüllüklerinden kaynaklandığını belirtir. Ki, bu tarihsel özgüllüğü 

içerisinde “kendisini iki dünya arasındaki sınırda bulan” entelijansiya, düşünsel 

olarak eleştirel olmak zorunda kalmıştır126 (Kagarlitski, 1991:22-23). 

“Özgücü” tanımlama girişimi, farklı tarihselliklerin ve kültürel bağlamlarının 

entellektüeli ya da aydını farklı bir inşa olarak cisimleştirmeleri üzerinde odaklanır. 

Bu odaklanmada esas olan Doğu-Batı, kapitalist-pre-kapitalist, modern-pre-modern 

gibi ikili ayrımların da ötesine giden bir kendine özgülüğün ifade edilmesidir. Ancak 

bu girişim, belirli bir tarihsel-kültürel formasyonu ve bu farmosyona özgü olarak 

gördüğü entellektüeli, kendi içine kapalı bir bütünün kendiliğindenliği olarak 

görmekle de yetinmez; aksine belirli bir kültürel formasyonu, bu formasyonun kendi 

etkileşimi çerçevesinde, ilişkili olduğu dış çevre ve belirleyici dış dinamiklerle 

ilişkisi çerçevesinde, kendi bakış açısındaki gerçekçi ya da çarpıtılmış bir gerçeklik 

algısına bağlı olarak ilişkilendirerek değerlendirir. Kültürel düzlemi ve özgücülüğü 

esas alan bir tanımlama girişimi özünde, tarihsel, toplumsal ve ekonomik boyutuyla 

da bütünleştirilmek koşuluyla, Batı’nın kendi içindeki farklılaşmalarını da içine 

almak üzere, genel anlamda farklı zihniyet ve kültürel formasyonların 

özgüllüklerinin entellektüellerin belli bir toplumdaki cisimleşmelerine ilişkin 

sonuçlarına yöneliktir. 

 

                                                                                                                      

mesleklerin sahibi olan “aydın” olarak anlaşılmalıdır. Ona göre, yaygın anlamıyla “entellektüel” terimi, zihinsel çalışmayla 
uğraşan kişi veya uzman demektir. Bu biçimle kavramda ahlaksal ya da ideolojik bir içerik taşımaz. İntelligent (aydın) kökenine 
bağlı entelijansiya ise çeşitli toplumsal sınıflardan oluşmuştur ve ortak bir mesleği ya da ekonomik konumu değil, fikirleri 
paylaşarak bir araya gelen bir gruptur ki, burada “entellektüel” olarak tercüme edilebilir (Gouldner’in “hümanist entellektüel”i 
entelijansiyayı, “teknik entelijansiya” terimi ise tam olarak buradaki aydını/intelligent’i karşılar). Entelijansiyanın önemli 
ayırdedici özelliği, yalnızca biçimsel olarak zihinsel çalışmayla uğraşmada değil, aynı zamanda Avrupa kültürüne duyulan 
olağandışı bir ilgiyle de ilgilidir. Ne var ki Kagarlitski, bu tanımın bile eksik kaldığının gösterilebileceğini belirtir. Onun 
deyişiyle, “başlangıçta intelligent (aydın) sözcüğü açıkça ahlaki bir değerlendirme taşıyordu... 19. yüzyıl Rusya’sında aydın bir 
tinsel önder, toplumsal idealler uğruna çalışan bir işçi” (Kagarlitski, 1991:22) anlamını içermekteydi. 

126 “Anlaşılan, 19. yüzyıl Rus entellektüelleri kendi içlerinde Batılı meslektaşlarının o zamana değin hiç 
kullanmadıkları kimi önemli temel özellikler keşfetmiş ve geliştirmişlerdi... Rus entelijansiyasının varlığının kendine 
özgü toplumsal-tarihsel ve tarihsel-kültürel özgüllüklerinden ötürüydü bu. ...Baron, entelijansiyanın devrimciler 
doğurmasının oldukça doğal olduğu gözleminde bulunuyordu: ‘Bu toplumsal grubun Batı toplumunda tam karşılığı 
yoktu; buna karşın, paradoksal olarak, Rusya üstündeki Batı etkisinin sonucuydu. Entelijansiya, birbirine 
benzemeyen iki uygarlık arasındaki kültürel ilişkinin ürünüydü...’ Entelijansiya, kendisini iki dünya arasındaki 
sınırda bulmuştu ve düşüncesi eleştirel olmak zorundaydı” (Kagarlitski, 1991:22-23). 
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SONUÇ 

Bu çalışmada literatürdeki entellektüelin ortaya çıkışına, tanımlanışına, 

konumuna ve rolüne ilişkin belirli tiplerdeki kavramlaştırmaların sunumu, analizi ve 

sosyolojik açıdan bir sentezinin ve sistematik sınıflandırılmasının ortaya konulması 

konu edilmiştir. Dolayısıyla bu çalışmanın konusu, entellektüelin tarihsel olarak 

nasıl ortaya çıktığını anlatmak ya da entellektüeli daha doğru bir biçimde 

tanımlamak değildir. Diğer bir ifadeyle, çalışmada, ilkin konuya ilişkin literatür 

seçici bir ayıklamaya tabi tutularak sunulmuş; bu sunum, belirli tiplerdeki tekil 

tanımlama ve kavramlaştırma örneklerinin sistemleştirilmesi biçiminde 

serimlenmiştir. Sonrasında ise, entellektüele ilişkin kavramlaştırmaların zihinsel 

düzlemde “hangi duruştan hareketle ve ne şekilde inşa edildiği” yine belirli bir 

sistematik içerisinde ele alınmış, değerlendirilmiş ve analiz edilmiştir. En sonunda da 

bu analiz ve değerlendirmenin ışığında bir sentezlemeye ulaşılmış ve literatürdeki 

entelektüel kavramlaştırmaları belirli bir temelde sınıflandırılmıştır. 

Bu çerçevede çalışmanın I. bölümünde, ilkin, entellektüelin tarihçesi ve 

ortaya çıkış koşulları hem tarihsel sürekliliği içerisinde hem de entellektüelin 

dolayımlandığı literati, Aydınlanma, modernite, kamusal alan, ideoloji vs. belirli 

tarihsel-toplumsal oluşumlar belirli bir bütünlük içerisinde sunulmuştur. Bu amaçla, 

ilkin, karşılaştırmalı olarak modern entellektüelin doğuşunu önceleyen dönemlerdeki 

entellektüel işlevin genel ve evrensel karakteristiği üzerinde durulmuş; “literati”nin 

karakteristikleri entellektüelle karşılaştırmalı olarak ele alınmış; Orta Çağ’dan 

itibaren üniversitenin genel görünüşü ve tarihsel evriliş seyriyle birlikte ‘hümanist’e 

ve ‘entellektüele’ giden yol haritasının betimlemesi ve yorumu geliştirilmiştir. 

Ardından da modernite bağlamında entellektüelin ortaya çıkışı ve tarihsel dönüşü 

belirli dolayımlılıkları içerisinde ortaya konulmuştur: Entellektüelin ortaya çıkışında 

ya da tarihsel olarak cisimleşmesinde, Aydınlanma’nın, filozofların, Edebiyat 

Cumhuriyeti’nin ve kamusal alanın oluşumun tarihsel bir kırılma ve zemin yaratma 

niteliği üzerinde durularak; devamında modernite, kapitalizm, ideoloji ve ulus-devlet 

gibi entitelerin entellektüeller açısından ne gibi bir dolayımlama içerdiği konu 

edilmiştir. Modernite açısından entellektüelin soruşturulması ve sorgulanması da, 

ulus-devlet ve milliyetçilik olgularının; 19. yüzyıl sonunda “entellektüel”in bir isim, 

kimlik ve yeniden algılanmış bir cisimleşme olarak ortaya çıkışının; ideoloji, iktidar, 
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tahakküm ya da hegemonya kavramları çerçevesinde onun ne şekilde ya da hangi 

tarzda konumlanıp işlev kazandığının ele alınmasını içermektedir. Son olarak da 

Batı-dışı toplumsal formasyonların tarihsel gecikmişlikleri ve zayıf tarihselliklerinde, 

entellektüel etkinliğin manzarasının resmedilmesi tabloyu tamamlamak açısından 

anlamlı görülmüştür. Tezin II. Bölümü ise, literatürde belirli tiplerdeki entellektüel 

kavramlaştırmalarının sistemli bir sunumunu içermektedir. Bu sunum aynı zamanda 

analitik bir amaca yönelik materyali oluşturmaktadır. Tezin III. Bölümünde de, 

sunumu yapılan literatürdeki entellektüel kavramlaştırmalarının sistematik bir 

biçimde analitik değerlendirmesi yapılmaktadır. Bu çerçeve içerisinde, entellektüel 

aklın niteliğinin teorize eden ve modelleştiren tümel ve evrensel bir aklı mı, yoksa 

kısmi çıkarlara göreli tikel bir aklı mı ima ettiği ya da cisimleştirdiği sorunsalı 

açımlanmakta, değerlendirilmekte ve çözümlenmektedir. Yine bu çerçevede, 

entellektüelin toplumsal konumu ve rolü, onun topluma içrek ya da dışrak olmasına 

ilişkin yorumlara göreli bir biçimde ele alınmakta; bu bağlamda entelektüelin, 

siyasal-ideolojik ve toplumsal-sınıfsal duruşu ve toplumsal bir sınıf oluşturup 

oluşturmaması konusunda literatürdeki görüş ve yaklaşımlar ele alınmaktadır. Son 

olarak tezin IV. Bölümü, literatürdeki entelektüel kavramlaştırmalarını yine belirli 

bir sistematik içerisinde ve belirli bir temel üzerinde üst bir düzlemde 

sınıflandırmaya yönelik bir nitelik taşımaktadır. Ki bu bölümde ortaya konulan 

literatürdeki mevcut entelektüel kavramlaştırmalarının yeniden değerlendirici bir üst-

kavramlaştırma çerçevesinde sınıflandırılması girişiminin orijinal bir değer taşıdığı 

düşünülmektedir.  

Kuşkusuz entellektüel, Batı’nın ve modernitenin kategorisidir. Tarihsel ve 

toplumsal bir kategori olarak “entellektüeller”in doğuşu, belirli koşulların ve 

oluşumların sonucudur. Yani entellektüellere hayat veren belirli tarihsel, toplumsal, 

kültürel ve ekonomik oluşumlar ve uygun bir ortam bulunmaktadır. Bu bağlamda 

ilkin, modern entellektüelin ortaya çıkışıyla modernitenin doğuşu arasındaki bir 

örtüştürmeden bahsetmek mümkündür. “Modernite” ise kendisini oluşturan 

parçalarıyla ve dönüşümlerinin farklı karakteristikleriyle izlenilmesi ve ilgilenilmesi 

gereken bütüncül bir tarihsel süreçtir. 16. yüzyılı başlangıç alarak merkezi yönetimin 

büyümesi, erken modern toplumun oluşumunda temel eksenlerden birisidir. Buna 

ilaveten moderniteyi ima ve işaret eden belirli tarihselleşme ve kurumsallaşma 
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realiteleri bulunmaktadır ki, bunlardan biri, ortaçağın sonlarında “hümanist”i ve daha 

sonra da hayata belirli bir düzlemin üzerinden bakan entellektüelin içinden çıktığı 

profesyoneli ve uzmanı yaratan üniversite kurumudur. Yeni kentlerin ortaya çıkışı da 

modern kamusal alanın oluşumu için zemin hazırlamıştır. Dolayısıyla sanayileşme 

ve kentleşme ilişkisi tarihsel olarak entellektüelin kamusal alanda varoluş zeminine 

ilişkin olarak önemli bir yere oturmaktadır. Kamusal alanın ortaya çıkışı ile 

entellektüelin ortaya çıkışı eş zamanlıdır. Edebi kamunun ortaya çıkışıyla birlikte, 

yayın hayatında özgür akıl yürütmenin varlığı da görülmeye başlamış; bu kamunun 

siyasal kamuya evrilmesiyle birlikte entellektüel kendisine misyon imkanı ve varlık 

koşulu bulmuştur127. Mutlakiyetçi devletin ortaya çıkışı ve bir ulus-devlet formuna 

dönüşümü sürecinde, yönetim cihazının, entellektüel misyona gerek teknik-idari 

gerek meşruiyet sağlama (milliyetçilik) anlamında duyduğu gereksim de  siyasal 

alanla entellektüel ilişkisine organik bir görünüm ve işlevsellik kazandırmıştır128. 

Yine kapitalizm ve pazarın ortaya çıkışı ile kamusallığın ortaya çıkışı arasında da bir 

koşutluk bulunmaktadır. 

Zira Aydınlanma’nın da, günümüz entellektüel figürü açısından, çok 

ayırdedici bir yeri bulunmaktadır. Aydınlanma’nın filozofları, özgür akıl 

yürütmelerini çeşitli kamusal mekanlarda (salonlar, kahvehaneler vs.)  ve yazılarında 

kamusal alana taşımışlar; aralarındaki özgür tartışma ve müzakerelerle bir “Edebiyat 

Cumhuriyeti”ne hayat vermişlerdir. Bu filozoflar, günümüz entellektüelinin de atası 

ve arketipi haline gelirken; onların düşünceleri ve imgeleri bir ideal olmuştur129. 

Önce kendisini burjuvazinin idealleriyle ittifak içerisinde gören bu entellektüel 

figürü, daha sonra başka toplumsal unsurlarla bağlantı ya da ittifak içerisinde 

olmuştur. Ki, bu bağlamda entellektüellerin ideolojilerle ilişkileri özseldir. 

Kuşkusuz entellektüelin varoluşunu olanaklı hale getiren ve onu oluşmuş 

olan artık değerden pay sahibi yapan somut tarihsel, toplumsal, ekonomik, siyasal ve 

kültürel koşullar bulunmaktadır. Ancak bu noktada entellektüelin; 1.Artık-değer ve 

artık-değerden pay alma temelinde mi; yoksa 2. Modernite, yani belirli bir bilinç 

                                          

127 Bkz. (Habermas, 1997).  
128 Bkz. (Gellner, 1992; Hobsbawm, 1993) 
129 Bkz. (Bauman, 1996) 
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formunun/yapısının ortaya çıkışı ve bunun öncülük ettiği bir belirlenim bağlamında 

mı; ya da 3. her ikisinin de karşılıklı dolayımlandığı bir tarihsel-toplumsal süreçle mi 

varlık bulduğunun ortaya konulması büyük önem taşımaktadır. Bu sorun, aslında 

“zihniyet-yapı” ikiliği ya da karşıtlığı bağlamında da ele alınabilir ki, söz konusu 

bağlama tercüme edildiğinde şu iki soruya tercüme edilebilir: 1. Zihniyetteki 

dönüşümün yapıya yansıması ve onu determine etmesi/dönüştürmesi mi; 2. Yapıdaki 

dönüşümün zihniyete yansıması ve onu determine etmesi/dönüştürmesi mi öncel ya 

da başattır? Bu sorulara verilebilecek yanıt, “her iki etkenin de karşılıklı birbirini 

etkileyip beslediği diyalektik bir süreç ve karşılıklı diyalektik belirlenim”dir. Yani 

üçüncü bir alternatiftir. 

 Literatürdeki entellektüelleri kavramlaştırma tiplerine bakıldığında, bunları 8 

ana başlık altında toplamak mümkündür. Bu ana başlıklar içerisinde bakıldığında da 

görülebileceği gibi, literatürdeki entelektüel kavramlaştırmalarının, belirli ideolojik-

politik-kültürel-akademik duruşlarla, bunlarla ilintili genel bakış açılarıyla, bu 

duruşların gerektirdiği ve yönlendirdiği genel tanımlama kriterleriyle ve akademik-

düşünsel geleneklerle ilişkili bir çerçevesi bulunmaktadır. 

1. İlk olarak “idealist yüce entellektüeller” kavramlaştırmaları tipik bir 

biçimde “pürist” bir karaktere sahiptir. Bunun kavramlaştırmanın uç noktası, 

tarihsel-toplumsal oluşumların reel ve olgusal zeminini atlayarak,  idealist düzlemde 

saf/pür entellektüel öz-niteliklere ve bu niteliklerden ayrıştırılamayacak bir aşkın 

entellektüel varoluşa öykünmeye yönelir. Bu nedenle de, kaçınılmaz olarak 

“özcü”dürler. Bunun doğal bir sonucu olarak da, evrensel hakikati cisimleştirdiği 

düşünülen bir entellektüel aklı ve insanlığa yol gösteren “moralist” bir vurguyu özsel 

olarak içlerinde barındırırlar. Bu anlamda “idealize edilmiş” entellektüeller, 

Bauman’ın deyişiyle,  

“işlev ya da çıkarla bağlantılı herhangi bir kaygının kirletmediği fikirler için ve bu 
fikirlerle yaşayan; akıl ve evrensel ahlaki ilkeler adına toplumun geri kalanına 
(eğitimli-seçkin kesimin diğer kısımları da dahil) seslenme yeteneğini ve hakkını 
koruyan insanlar” (Bauman, 1996:32)  

dan oluşan seçkin ve sınırlı bir gruptur.  Winock’un deyişiyle de onlar,  

“ülkenin dünyevi menfaatleri karşısında manevi külli değerlerin emanetçiliğini 
yapmakta, başka zamanlarda da sadece kendilerinin yahut en iyi kendilerinin 
başaracaklarına inandıklarında, siyasi iktidarın suistimallerine karşı maşeri 
vicdanın temsilciliğini üstlenmektedirler” (Winock, 2002:610-1).  
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2. İkinci olarak da “tümel/evrensel aklın sözcüsü olarak entellektüeller” 

kavramlaştırmaları, entellektüeli tarihseli aşkın ve yetkin bir konumda görürler. 

Entellektüelin modernite ve pozitivizm bağlamında algılanış biçimlerinin pek 

çoğunda da bu algılama ve kavramlaştırma anlayışı hakimdir. Bunun tarih-dışı ve 

normatif karakterdeki en uç ve tipik örneklerinden biri ise Kant’tır. 

3. “Genel kültür üreticileri kategorisi olarak entellektüeller” 

kavramlaştırmaları ise, kültür merkezli bir nitelik taşırlar. Gerek “işlevsel” gerek 

“özcü” bir temele otursun, bu kültür merkezli tanımlama çerçeveleri, en genel 

düzlemde entellektüelleri bir “kültür üreticileri” kategorisi olarak kavramlaştırırlar. 

Bu bağlamda, örneğin, Lipset’in “entellektüel” tanımı, tipik bir biçimde “kültür 

merkezli”dir. Ki, Lipset, “kültür’ü, yani sanat, bilim ve din dahil olmak üzere insanın 

sembolik dünyasını yaratan, yayan ve uygulayan herkesi” entellektüel addeder 

(Lipset, 1986:304). Ona göre, bu grubun içerisinde de iki ana kısım vardır:  

“‘Kültürün özü’ ya da ‘yaratıcıları’ -bilginler, sanatçılar, yazarlar ve bazı 
gazeteciler- ve ‘kültürü yayanlar’ -çeşitli sanatların uygulayıcıları, çoğu 
öğretmenler ve çoğu muhabirler-.... ‘kültürü uygulayanlar’ ise bir yan grup 
oluştururlar -hekim ve hukukçu gibi serbest meslek sahipleri-...” (Lipset, 1986:304-
5). 

 Lipset’in bu kavramlaştırması, Weber’in, entellektüelleri, “bir ‘kültür 

cemaati’nin liderliği’ni biçimlendiren ve bir ulusal değer sistemini üretmeyi 

‘önceden kararlaştıran’ bir toplumsal grup” olarak nitelemesiyle önemli ölçüde 

örtüşür. 

4. Entellektüellerin “(hayali) bir cemaat olarak”kavramlaştırıldığı bakış açısı 

ya da yaklaşım çerçevesinde entellektüellerin tahayyül ya da tasavvur edilişi, aynen 

ulus ya da Marksist evrensel proleterya sınıfının global idealizasyonu ve bu 

temeldeki kavramsallaştırılması gibi bir görünüm arzeder. Bu anlamda 

entellektüeller, bir yandan hayal edilme esasında evrensel bir cemaat olarak nesnel 

bir belirleme içerisinde ele alınabilirken; diğer yandan idealleştirilebilmekte, dünya 

yüzeyinde evrensel ve ilerici bir tarihsel güç -dünyaya yol gösterici, üst bir 

perspektiften bakan, öncü insanların seçkin ve sınırlı sayıda bir kitlesi- olarak 

resmedilebilmektedir. 

5. “Sınıf-bağımlı” entelektüel kavramlaştırmaları ise, “egemen ideoloji tezi” 

çerçevesinde entellektüelleri temel toplumsal sınıflara bağımlı işlevleri temelinde 
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kavramlaştırmaktadır. Bu kavramsallaştırma biçiminde sorunsallaştırılan şey, 

entellektüel etkinliğin, -en genel tarzda ve tarihsel-sosyolojik anlamda ve yine doğası 

gereği- tahakküm ilişkileriyle doğrudan ve özsel ilişkisi sorunsallaştırmasının 

merkezi bir önemi vardır. Bu çerçevede, en genel düzeyde ve düzlemde entellektüel 

işlev, temel ve özsel olarak ikili bir anlama sahiptir ve gerilimli bir biçimde her 

toplumdaki çatışmalı iktidar oluşumları ve bunların karşısındaki gizil ya da açık 

direnmeler açısından temel bir stratejik unsur olarak algılanmıştır. Yani genel 

tarihsel bütünlüğü içerisinde entellektüel işlev, ya tahakkümü inşa ederek onu 

yapısal düzeyde yeniden üretip sürekliliğini sağlayan bir meşrulaşıma asimile 

ettirmek ya da tahakküm karşısındaki itirazı ve direnişi dillendirerek özgürleştirici 

stratejilerin inşası ve bu yöndeki bilinçliliğin yapımı/yapılandırılışında kendisini 

görevli kılmak anlamını taşımıştır. İkinci rolü ve etkisi/etkinliği içerisinde 

entellektüel, göreli olarak aşkın ve eleştirel bir bilincin taşıyıcılığını ve fail özneliğini 

üstlenen kimsedir. Bu bağlamda, literatürdeki “tahakküm” ve “tahakkümden 

kurtuluş/tahakküme direniş” stratejileri çerçevesinde entellektüel(ler)e ilişkin bir 

vurgu ve problematikleştirme, zorunlu olarak “sınıf-bağımlı kavramlaştırmalar”a 

göndermede bulunmakta ya da onlara ilişkin bir çağrışım yaratmaktadır. Zira, 

Marksizmi temel alan sınıf-bağımlı açıklamalar, zemini, teorizasyonu, entellektüel-

akademik bağlamı ve tarihsel önemi açısından çok merkezi bir değer taşımaktadır. 

Sınıf-bağımlı entellektüel kavramlaştırmaları, entellektüelleri, onların temel 

toplumsal sınıflara bağlı/bağımlı konum ve işlevleri temelinde analize dahil eder. 

Entellektüellerin, tahakküme göreli olarak yerine getirdikleri işlevleri (tahakkümü 

meşrulaştırıp meşrulaştırmama, onaylayıp onaylamama yahut 

ifşa/direnme/başkaldırma misyonları), hegemonya karşısındaki konumları 

bakımından neye/nereye tekabül ettikleri ve temel toplumsal sınıflardaki 

sirkülasyonları gibi konular sınıf-bağımlı entellektüel kavramlaştırmalarının esas 

odaklanışını oluşturur. 

6. “Göreli olarak özerk ya da bağımsız bir sınıf olarak entellektüeller” 

kavramlaştırmaları, esas olarak entellektüellerin temel ya da önemli bir sınıf ya da 

katman oluşturdukları önermesini/varsayımını olumlayan bir tutum içerirler. Bu 

anlamda işbölümünün ve araçsal rasyonalitenin egemen olduğu bir dünyada 

entellektüeller, sadece aklını özel ve özsel bir biçimde kullanması yeteneğiyle değil, 
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aynı zamanda bilgiyi iktidara tahvil ederek “ayrıcalıklı” bir konum kazanma 

çabasıyla öne çıkan kimselerin oluşturduğu bir kategoridir. Böylesi bir realite 

düzleminde, entellektüel için “bilgi” ve “düşünce”, gerçeğe ulaşmanın ve onu 

açıklamanın ötesinde ve kendi içinde iktidar sağlamakta bir amaç haline gelmiştir. 

Tarih felsefesi açısından düzçizgizel (lineer), evrimci ve ilerlemeci bir normatif 

çerçeveyi esas alarak, entellektüellere, tarihsel dinamikler ve zorunluluklar 

çerçevesinde ilerlemenin ve evrimin bir ürünü olarak olumlu anlamda otonom bir 

sınıf değeri ve misyonu yükleyen bu yaklaşımın asıl vurgusu/odaklanışı, kapitalizm, 

endüstriyalizm ya da modernite, bunlara bağlı olarak da entellektüellerin bu 

süreçteki merkezi rol ve konumlarıdır. Endüstriyel toplum ve yükselen “yeni 

sınıf(lar)” çözümlemeleri odağındaki tartışmalarda, ya entellektüeller bir “yeni sınıf” 

kavramlaştırması çerçevesinde heterojen yapıya sahip genel bir kategori olarak; 

veyahut bu “yeni sınıf” veya “yükselen güçler” içerisinde önemli, merkezi ve temel 

bir alt kategori olarak görülür. 

7.  “Muhalif ve radikal bir eleştirici olarak entellektüel” kavramlaştırmaları, 

entellektüelin “ifşa” (maskesini düşürme; foyasını açığa vurma), muhalefet ve 

eleştiri rollerini önplana çıkararak onda ideal ve kurtuluşçu bir söylem biçimi ve 

portre görürler. Bu tutum çerçevesinde, iktidarlar/hegemonya karşısında, 

olumlayıcı/onaylayıcı, meşrulaştırıcı ve manipülatif tarzdaki sahte entellektüel 

pozisyonlar reddedilirken; toplumsal ilişkilerin yapısındaki güç, tahakküm, 

hegemonya, iktidar veya sömürü ilişkilerinin ifşası ve bunlara karşı muhalefet hakiki 

entellektüelin ahlaki sorumluluğu ve asli misyonu olarak yüceltilir.  Bu açıdan, 

bilgiyle iktidar ya da tahakküm/hegemonya arasındaki bağlantıyı ortaya koyarak 

sözde bilimsellik söyleminin maskesini düşürmek; o güne değin kabul edilmiş 

tabuları, yerleşik inançları, doğallaştırılmış kodlamaları, mesafeli bir biçimde ve 

titizlikle imbikten geçirerek eleştirmek; kendi zihninde gerçekliği doğasına uygun bir 

biçimde yeniden inşa ederek kamusallaştırmak; böylelikle olumlu manada bir 

putkırıcılık ve özgürleştiricilik misyonu üstlenmek entellektüelin asli varlık nedeni 

ve etik misyonu olarak nitelenir.  

Kendi otantikliğinden kaynaklanan bir özdüşünümselliğin gereği olarak bu 

entellektüel, meşruiyeti ve özgürleşimi, radikal bir boyun eğmezlik içerisinde kendi 

düşünümsel ve varoluşsal eylemliğinde bulan etik bir varoluş içerisindedir. Bu 
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varoluş, “muhalefet” ve “isyan”/“başkaldırı” boyutunu kendi içinde barındırır, bunun 

olmayışı bir entellektüel olarak onun varoluşunu anlamsız ve geçersiz kılar. 

Entellektüelin bu başkaldırısı aynı zamanda kendine karşı da bir başkaldırıdır ki, bu 

yeniden bir öz-düşünümselliği ve ona tabi bir eylemlilik/pratik ediş içerisinde sürekli 

bir öz-dönüşümü ve kendini ahlakileştirmeyi içerir. Aynı zamanda bu başkaldırı, 

tarihsel, toplumsal ve kültürel kodlamalara ve belirleyimlere karşı radikal bir ifşayı 

ve inşa edici düşünümü, dolayısıyla da bunun kamusallaştırılmasını (söz, yazı, 

protesto vs. aracılığıyla) ve bu bağlamda keskin muhalefet bilincini içerir. Bu 

bağlamda, hakikatin sözcüsü olmayı temel kaygı edinen entellektüel, kendinden 

başlamak üzere herkese seslenen, susmayan, haykıran ve özgürleştirici dönüşüme 

çağıran biridir. Bu entellektüel, kendi yalnız ve özgür bireysel dünyasında 

düşünümsellikle ifşa ve inşa ettiğini kamusal alana taşıyan, orada eyledikten sonra da 

tekrar kendi dünyasına dönen ve orada gerçekliğe/hakikate dair yeniden üretime 

dalan bir kimsedir. O, asla salt bir toplum mühendisine, uzmana ya da profesyonele 

indirgenemez.  

8. Son olarak da tarihsel-toplumsal boyuttaki entelektüel kavramlaştırmaları, 

daha bütünsel bir nitelik taşır. Entellektüeli, kendi tarihsel bütünlüğü içerisinde ve 

toplumsal bağlamı/bağlantısallığı çerçevesinde olabildiğince bütünsel bir zeminde 

kavramlaştırmaya yönelir. Bu tarzdaki kavramsallaştırma girişimleri, bir yandan 

entellektüelin ortaya çıktığı özgül tarihsel duruma ve koşullara vurgu yaparken; diğer 

yandan da onun, farklı toplumsal yapı bağlamlarına göreli olarak şekillenen 

karakteristik konumu ve rolü içerisinde portresini çizmeye yönelir. Bu çerçeveye 

dahil edilebilecek tarzdaki kavramlaştırmalar, tarihsel-sosyolojik ve kültürel boyutu 

içerme amacını taşıyan; bütüncül, ancak özgül olana da hak ettiği payeyi vermeyi 

öngören bir yönelimle karakterize olunabilir. 

Literatürdeki bu entelektüel kavramlaştırma tipleri daha ayrıntılı bir biçimde 

analiz edildiğinde ise, karşımıza çok daha karmaşık ve çetrefil bir tablo çıkar. Bu 

tablo içerisinde entellektüellerin, gerek kendilerini niteleyen entelektüel aklın 

kullanımı açısından, gerek onların konumları ve toplumsal-tarihsel rolleri açısından 

farklı farklı algılandığı ve nitelendiği ortaya çıkar.  
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Entelektüelin aklını kullanımı bağlamında onu, kimileri “teorize eden, model 

sunan ya da evrensele yönelen” “tümel” ve “evrensel” aklın cisimleştiği bir kimse 

olarak görürken; kimileri de belirli ilgi, çıkar ve duruşlara göreli “tikel” veya “kısmi” 

bir aklı kullanan bir ajan ya da manipülatör olarak görür.  

Entellektüellerin toplumsal konumu ve rolüne ilişkin olarak da literatürde çok 

çeşitli ve farklılaşmış niteleme ve okumalar söz konusudur. Entellektüelin topluma 

göreli konumu açısından, kimi görüşler entellektüeli topluma”içrek” bir konumda 

görürken; kimi görüşler ise topluma “dışrak” bir konumda görmektedir. Bunun 

yanında kimi görüşler de entellektüellerin ikili bir görünüm içerisinde 

cisimleştiklerini ileri sürmektedir. Bu çerçevede entellektüelin siyasal-ideolojik ve 

toplumsal-sınıfsal ögelerle ya da güçlerle ilişkili konumu, yine literatürde farklı 

biçimlerde ele alınmıştır: Bir kısım görüşler, entellektüele, angaje olan ya da angaje 

olması yüksek olasılıktaki bir kimse olarak bakmış; onu belirli siyasal-toplumsal-

ekonomik güçlerle, otoriteyle ya da iktidarla bağımlılıkları çerçevesinde ele almıştır. 

Diğer bir kısım görüşler ise, entellektüeli, angaje olmayan ya da olmaması gereken 

bir kimse olarak nitelemiş; bu anlamda ona göreli olarak özerk bir konum atfetmiştir. 

Bunlara ilave olarak üçüncü bir görüş de entellektüeli, “angaje olabilen ancak 

entelektüel mesafeliliğini de koruyabilen” bir kimse olarak nitelendirmiş; yine onu, 

konumu açısından bağımlılık niteliği içermekle birlikte göreli bir özerkliğe de sahip 

olabilen bir kimse olarak görmüştür. 

Yine literatürdeki kavramlaştırmalar, entellektüelin tarihsel-toplumsal-

kültürel rolüne ya da misyonuna ilişkin olarak da farklı görüş ve nitelemeler 

içermektedir. Söz konusu bu görüşleri ve nitelemeleri şöyle sıralayabiliriz: 

1. Eleştirel-özgürleştirici ya da statükocu-hegemonikleştirici misyonu 

açısından entellektüele ilişkin görüş ve nitelemeler: 

1.1.1. Aklileştirmenin eleştirmeni olarak entelektüel; 

1.1.2. Aklileştirmenin ajanı olarak entelektüel; 

1.2.1. İktidarın eleştirmeni olarak entelektüel; 

1.2.2. İktidarın ajanı olarak entelektüel; 
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1.3. Ajanlık niteliğinin yanında eleştirelliğini de koruyabilen bir 

kimse olarak entelektüel. 

2. Vizyon sahibi ya da misyon sahibi oluşu açısından entellektüele 

ilişkin görüş ve nitelemeler: 

2.1. Vizyon sahibi bir kimse olarak entelektüel; 

2.2. Misyon sahibi bir kimse olarak entelektüel. 

3. Etkinliğinin niteliğine (üretici ya da yansıtıcı oluşuna) bağlı olarak 

entellektüeli niteleyen görüşler: 

3.1. Kendi dışından aldığı ve ona aşkın olan ışığı/hakikati 

yansıtan/aktaran bir kimse olarak entelektüel; 

3.2. Dünyaya kendi özgün ve üst konumdaki bakışıyla söz sahibi olan 

bir kimse olarak entelektüel130. 

Ancak mevcut literatürdeki çok çeşitli, dağınık, ve paradoksal görünen bu 

görüş, tanımlama ve kavramlaştırma biçimlerini, belirli bir temelde sentezlemek ve 

sınıflandırmak mümkündür. Zira, literatürdeki hangi kavramlaştırma tipinin 

sosyolojik düzlemde belirli bir sınıflandırma çerçevesinde nereye düştüğünün 

belirlenmesinin ve değerlendirilmesinin önemli bir ihtiyaca yanıt verebileceği ve bir 

boşluğu doldurabileceği düşünülebilir. Bu bağlamda “Literatürdeki Entellektüel 

Kavramlaştırmalarının Sınıflandırılması” başlığını taşıyan IV. bölümünde, belirli bir 

sentezleme ve sınıflandırma mantığına bağlı olarak literatürdeki entelektüel 

kavramlaştırmalarının sistematik ve indirgeyici bir düzlemde yeniden 

değerlendirilmesine çalışılmıştır. Bu üst-kavramlaştırma ve sınıflandırmada 

entellektüel kavramlaştırmaları beşe ayrılmıştır: 1. Özcü entellektüel 

kavramlaştırmalar; 2.  İşlevsel entellektüel kavramlaştırmaları 3. Hem özcü hem de 

işlevsel entellektüel kavramlaştırmaları; 4.  Özgücü entellektüel kavramlaştırmaları 

ve 5. Çok boyutlu ya da bütüncül entellektüel kavramlaştırmaları. 

                                          

130 Bu çalışmadaki literatürde entellektüel kavramlaştırmalarının analizinin yapıldığı bölümün sonunda 
yer alan sahife 273’teki ilgili şemaya bakınız. 
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Literatürdeki “özcü” kavramlaştırmalar, toplumsal yapıları ve 

entellektüellerin bu yapılarla karşılıklı bağımlılık ve ilişkilerini göz ardı ederek, 

entellektüel faaliyetin kendine özgü, özüne ya da doğasına ilişkin olduğu farzedilen 

nitelikler üzerinde yoğunlaşarak, entellektüeli ait ve ilişkili olduğu toplumsal ve 

tarihsel varoluşundan izole ederler. Bunun sonucunda da entellektüel olanlarla 

olmayanlar arasında bir çizgi, bir sınır koymaya, entellektüele özsel bir kimlik 

belirlemeye ve entellektüel olmayanı ötekileştirmeye yönelirler. Nihai olarak 

bakıldığında “özcü” tanımlamalar, toplumsalın dışında ve tarih-dışı ya da tarih-ötesi 

kavramlaştırma eğilimlerinin hakim olduğu bir metodolojik soyutlama tutumunu ve 

zihinsel duruşu yansıtırlar. Bunun bir sonucu ya da görünümü olarak da, teorik ya da 

etik olarak normatif ya da değer-yüklü bir karakter taşırlar. Bu çerçevede özcü ve 

idealist bir kurgu ya da kavramlaştırmanın, entellektüelleri masumlaştırıcı, 

meşrulaştırıcı, onlara bir iktidar addedici ya da yaygın olarak gözlemlendiği gibi, 

onların hali hazırda icra ettikleri tahakkümcü misyonlarını ve meşrulaştırma 

işlevlerini manipüle edici bir anlamı da olmuştur. Dahası, etik ve entellektüele ilişkin 

ütopya yüklü “özcü” bir anlama ve yorumlama çabası, genel olarak sosyal bilim 

mantığının, daha da özelde sosyolojik bir çabanın ontolojik ve epistemolojik 

çerçevesiyle giderilemez ve kendini inkar edici bir çelişki arzeder. Ancak, “özcü” 

yaklaşımın, gerçekliği anlamada refere edici bir değeri (kendine referansla 

gerçekliğe yaklaşmayı olanaklı kılan normatif bir çerçeve olma niteliği) de 

olduğundan, sosyal bilimlerin ve sosyolojinin kendini özcülükten ya da özcü 

niteliklerden tamamen arındırması mümkün değildir.  

İşlevsel tanımlama açısından ise, entellektüeller kategorisi, toplumsal 

formasyon içindeki yapısal bir ögedir. Dolayısıyla kategori, kendinde özsel olarak 

içerildiği düşünülen öz-nitelikleriyle değil, somut toplumsal biçimlenmelerin 

bağımlılıklar sistemi içinde işgal ettiği yer ve bu biçimlenmenin yeniden üretimi ve 

gelişiminde oynadığı rol ile tanımlanan bir öge olarak ele alınır. 

Ancak mevcut literatür göz önüne alındığında farklı okuma biçimlerinin 

birbirleriyle sarmalandıkları ve harmanlandıkları, bu iki kavramsallaştırma arasında 

gidip geldikleri, karşılıklı geçişkenlikler içeren tanımlama ve kavramsallaştırma 

biçimleri de söz konusudur. Bazı okuma biçimleri, “özcü” ya da “işlevsel” biçiminde 

ayrımlaştırılabilecek türden kavramlaştırmalarken; bazılarında ise her iki okuma ve 
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kavramlaştırma biçimine ilişkin ögeler de içerilebilmekte, ancak bunlardan biri başat 

durumda öne plana çıkmaktadır. Bir kısmında ise bu iki kavramlaştırma tarzı 

birbiriyle organik ya da eklektik bir biçimde örtüştürülmekte, dolayısıyla hangisinin 

başat olduğunu ayrımlaştırmak güçleşmektedir. Sonuçta bu iki boyutu da içine alan 

kavramlaştırma biçimlerinin daha derinlikli ve verimli olabilme niteliği taşıdıkları 

söylenebilir. 

“Özgücü” kavramlaştırma girişimi ise, farklı tarihselliklerin ve kültürel 

bağlamlarının entellektüeli farklı bir inşa olarak cisimleştirmeleri üzerinde odaklanır. 

Bu odaklanmada esas olan Doğu-Batı, kapitalist-pre-kapitalist, modern-pre-modern 

gibi dikotomik ayrımların da ötesine giden bir kendine özgülüğün ifade edilmesidir. 

Ancak bu girişim, belirli bir tarihsel-kültürel formasyonu ve bu farmosyona özgü 

olarak gördüğü entellektüeli, kendi içine kapalı bir bütünün kendiliğindenliği olarak 

görmekle de yetinmez; aksine belirli bir kültürel formasyonu, bu formasyonun kendi 

etkileşimi çerçevesinde, ilişkili olduğu dış çevre ve belirleyici dış dinamiklerle 

ilişkisi çerçevesinde, kendi bakış açısındaki gerçekçi ya da çarpıtılmış bir gerçeklik 

algısına bağlı olarak ilişkilendirerek de değerlendirir. Kültürel düzlemi ve 

özgücülüğü esas alan bir tanımlama girişimi, özünde, tarihsel, toplumsal ve 

ekonomik boyutuyla da bütünleştirilmek koşuluyla, yine Batı’nın kendi içindeki 

farklılaşmalarını da içine almak üzere, genel anlamda farklı zihniyet desenlerinin ve 

kültürel formasyonların özgüllüklerinin entellektüellerin belli bir toplumdaki 

cisimleşmelerine ilişkin sonuçlarına yöneliktir. 

Sonuçta, -tarihsel, toplumsal ve kültürel bütünlüğü temele oturtmak 

koşuluyla- “özcü” ve “işlevsel” ya da normatif ve ampirik düzlemlerdeki 

kavramlaştırma ve tanımlamalar, birbirinin içine geçerek, gerçekliğe ilişkin 

algılamalarımız üzerinde uzlaşımsal (convantional) bir inşa oluşturabilirler. Nihai 

olarak, bu kavramsallaştırma tarzları ve bu tarzların ardındaki duruşlar/pozisyonlar 

bütünleştirilmeye gereksinim duyarlar ki, ancak böylelikle hem tarihsel-toplumsal-

kültürel realiteyi hem de zihinsel inşaları ön-kavramlaştırmayı mümkün kılan, zengin 

ve kapsayıcı betimleme ve genellemelere olanak sağlayan bir ideal-tip kurgulanabilir 

ya da kapsayıcı bir entellektüel profili/portresi çizilebilir. Bu okuma biçimlerinin 

geçişkenlikler içermeksizin, kendi içine kapanıklaştırılmış uç örnekleri ise, birbirine 

tercümenin ve karşılıklı bütünleştirmenin olanaklarını ortadan kaldırarak gerçekliğe 
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dair algılamamıza manidar sınır ve sınırlılıklar getirir. Nietzscheyen bir 

perspektivizmin penceresinden, gerçekliğe ne kadar çoğul bir perspektiften 

yaklaşıyorsak, kavrayışımız o kadar derinlikli ve kapsayıcı olacaktır diyebiliriz.  
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 ÖZET 

Bu çalışmada literatürde entellektüelin ortaya çıkışına, tanımlanışına, 

konumuna ve rolüne ilişkin belirli tiplerdeki kavramlaştırmaların sunumu, analizi ve 

sosyolojik açıdan bir sentezinin ve sistematik sınıflandırılmasının ortaya konulması 

konu edilmiştir. Dolayısıyla bu çalışmanın konusu, entellektüelin tarihsel olarak 

nasıl ortaya çıktığını anlatmak ya da entellektüeli daha doğru bir biçimde 

tanımlamak değildir. Diğer bir ifadeyle, çalışmada, ilkin konuya ilişkin literatür 

seçici bir ayıklamaya tabi tutularak sunulmuş; bu sunum, belirli tiplerdeki tekil 

tanımlama ve kavramlaştırma örneklerinin sistemleştirilmesi biçiminde 

serimlenmiştir. Sonrasında ise, entellektüele ilişkin kavramlaştırmaların zihinsel 

düzlemde “hangi duruştan hareketle ve ne şekilde inşa edildiği” belirli bir sistematik 

içerisinde ele alınmış, değerlendirilmiş ve analiz edilmiştir. En sonunda da bu analiz 

ve değerlendirmenin ışığında bir sentezlemeye ulaşılmış ve literatürdeki entelektüel 

kavramlaştırmaları belirli bir temelde sınıflandırılmıştır. 

Bu çerçevede ilkin, entellektüelin tarihçesi ve ortaya çıkış koşulları hem 

tarihsel sürekliliği içerisinde hem de onun dolayımlandığı literati, Aydınlanma, 

modernite, kamusal alan, ideoloji vs. belirli tarihsel-toplumsal oluşumlar belirli bir 

bütünlük içerisinde sunulmuştur.  

Daha sonra ise, literatürde belirli tiplerdeki entellektüel 

kavramlaştırmalarının sistemli bir sunumu yapılmıştır. Bu sunum aynı zamanda 

analitik bir amaca yönelik materyali oluşturmaktadır. Devamında sunumu yapılan 

literatürdeki entellektüel kavramlaştırmalarının sistematik bir biçimde analitik 

değerlendirmesi yapılmıştır.  

Son olarak da, literatürdeki entelektüel kavramlaştırmalarını belirli bir 

sistematik içerisinde ve belirli bir temel üzerinde üst bir düzlemde sınıflandırmaya 

yönelik bir girişimde bulunulmuştur. Ki bu girişimin orijinal bir değer taşıdığı 

düşünülmektedir. Bu sınıflandırmada entellektüel kavramlaştırmaları 5 ayrı kategori 

içerisinde ele alınmıştır: 1. Özcü entellektüel kavramlaştırmaları; 2. İşlevsel 

entellektüel kavramlaştırmaları; 3. Hem işlevsel hem de özcü entellektüel 

kavramlaştırmaları; 4. Özgücü entellektüel kavramlaştırmaları; 5. Çok boyutlu ya da 

bütüncül entelektüel kavramlaştırmaları. 
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ABSTRACT 

 This dissertation is a sociological attempt to analyze the 

conceptualisations of intellectual. The aim of this dissertation is systematically to 

present, to analyse and to syntesize the some conceptualizations concerning to the 

role and definition of intellectual in sociological literature. The subject of this study 

is not to describe the intellectual correctly, or to explain of how the intellectual 

appear. In this study, firstly, the literature about the subject has been presented 

selectively and at this presentation, these conceptualizations and definitions has been 

systematized. Secondly, the issue of how the the conceptualizations interested in 

intellectual constructed has been evaluated and analyzed. Finally, in the light of these 

analysis the conceptualizations about intellectuals has been classified in terms of 

some standards. 

 In this frame, firstly, the history of intellectual concept has been 

presented in terms of both its historical continuity and historical-social facts such as 

enlightenment, modernity, public sphere, ideology etc. That is why the concept of 

intellectual is mediated through these facts. Secondly, some conceptualizations of 

intellectual in literature has been presented. This presentation has an analytical goal. 

Finally, these conceptualizations about intellectual has been classified 

systematically. It can be said that this classification of the existing conceptualisations 

of intellectual is original. 

 In this classification the conceptualisations about intellectuals has 

been evaluated 5 different category: (1) essensialist conceptualisations of 

intellectual; (2) functional conceptualisations of intellectual; (3) both essensialist and 

functional conceptualisations of intellectual; (4) specific conceptualisations of 

intellectual; and (5) multi dimensional conceptualisations of intellectual. 
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Danışman: Prof.Dr.Nilgün ÇELEBİ, 337 s. 

ÖZET 

Bu çalışmada literatürde entellektüelin ortaya çıkışına, tanımlanışına, konumuna 

ve rolüne ilişkin belirli tiplerdeki kavramlaştırmaların sunumu, analizi ve sosyolojik açıdan 

bir sentezinin ve sistematik sınıflandırılmasının ortaya konulması konu edilmiştir. 

Dolayısıyla bu çalışmanın konusu, entellektüelin tarihsel olarak nasıl ortaya çıktığını 

anlatmak ya da entellektüeli daha doğru bir biçimde tanımlamak değildir. Diğer bir 

ifadeyle, çalışmada, ilkin konuya ilişkin literatür seçici bir ayıklamaya tabi tutularak 

sunulmuş; bu sunum, belirli tiplerdeki tekil tanımlama ve kavramlaştırma örneklerinin 

sistemleştirilmesi biçiminde serimlenmiştir. Sonrasında ise, entellektüele ilişkin 

kavramlaştırmaların zihinsel düzlemde “hangi duruştan hareketle ve ne şekilde inşa 

edildiği” belirli bir sistematik içerisinde ele alınmış, değerlendirilmiş ve analiz edilmiştir. 

En sonunda da bu analiz ve değerlendirmenin ışığında bir sentezlemeye ulaşılmış ve 

literatürdeki entelektüel kavramlaştırmaları belirli bir temelde sınıflandırılmıştır. 

Bu çerçevede ilkin, entellektüelin tarihçesi ve ortaya çıkış koşulları hem tarihsel 

sürekliliği içerisinde hem de onun dolayımlandığı literati, Aydınlanma, modernite, kamusal 

alan, ideoloji vs. belirli tarihsel-toplumsal oluşumlar belirli bir bütünlük içerisinde 

sunulmuştur.  

Daha sonra ise, literatürde belirli tiplerdeki entellektüel kavramlaştırmalarının 

sistemli bir sunumu yapılmıştır. Bu sunum aynı zamanda analitik bir amaca yönelik 

materyali oluşturmaktadır. Devamında sunumu yapılan literatürdeki entellektüel 

kavramlaştırmalarının sistematik bir biçimde analitik değerlendirmesi yapılmıştır.  

Son olarak da, literatürdeki entelektüel kavramlaştırmalarını belirli bir sistematik 

içerisinde ve belirli bir temel üzerinde üst bir düzlemde sınıflandırmaya yönelik bir 

girişimde bulunulmuştur. Ki bu bölümde ortaya konulan literatürdeki mevcut entelektüel 

kavramlaştırmalarının yeniden değerlendirici bir üst-kavramlaştırma çerçevesinde 

sınıflandırılması girişiminin orijinal bir değer taşıdığı düşünülmektedir. Bu 

sınıflandırmada entellektüel kavramlaştırmaları 5 ayrı kategori içerisinde ele alınmıştır: 1. 

Özcü entellektüel kavramlaştırmaları; 2. İşlevsel entellektüel kavramlaştırmaları; 3. Hem 

işlevsel hem de özcü entellektüel kavramlaştırmaları; 4. Özgücü entellektüel 

kavramlaştırmaları; 5. Çok boyutlu ya da bütüncül entelektüel kavramlaştırmaları. 



 

 



GENÇ, Ernur, Intellectual Cenceptualizations for Sosyological, 

Doctorate’s Thesis, Advisor: Prof.Dr.Nilgün ÇELEBİ, 337 p. 

ABSTRACT 

 This dissertation is a sociological attempt to analyze the 

conceptualisations of intellectual. The aim of this dissertation is systematically 

to present, to analyse and to syntesize the some conceptualizations concerning 

to the role and definition of intellectual in sociological literature. The subject of 

this study is not to describe the intellectual correctly, or to explain of how the 

intellectual appear. In this study, firstly, the literature about the subject has 

been presented selectively and at this presentation, these conceptualizations and 

definitions has been systematized. Secondly, the issue of how the the 

conceptualizations interested in intellectual constructed has been evaluated and 

analyzed. Finally, in the light of these analysis the conceptualizations about 

intellectuals has been classified in terms of some standards. 

 In this frame, firstly, the history of intellectual concept has been 

presented in terms of both its historical continuity and historical-social facts 

such as enlightenment, modernity, public sphere, ideology etc. That is why the 

concept of intellectual is mediated through these facts. Secondly, some 

conceptualizations of intellectual in literature has been presented. This 

presentation has an analytical goal. Finally, these conceptualizations about 

intellectual has been classified systematically. It can be said that this 

classification of the existing conceptualisations of intellectual is original. 

 In this classification the conceptualisations about intellectuals has been 

evaluated 5 different category: (1) essensialist conceptualisations of 

intellectual; (2) functional conceptualisations of intellectual; (3) both 

essensialist and functional conceptualisations of intellectual; (4) specific 

conceptualisations of intellectual; and (5) multi dimensional conceptualisations 

of intellectual. 

 


