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"İdeoloji" Kavramının Ortaya Çıkışı

"İdeoloji" sorunu, meta (maD ekonomisi ile birlikte geniş boyut-
lara ulaşmış bir sorun. Popüler kültürle de yakından bağıntılı. Bu-
nun başta gelen iki nedeninden hemen anlaşılacak olanı, çağdaş po-
püler kültür öğe ve türlerinin (formlarının) mekanik yeniden-üretim
teknikleri ve yöntemleri ile üretilmesi; meta olarak dağıtılması; üre-
ticisi ile tüketicisinin farklı uzam (mekan) ve yaşam denemlerinin
(kültürlerin) insanları olması; tüketicisinin popüler kültür nesnele-
lerinin üretim sürecine ilişkin bilgilenme ve etkileme. olanaklarının
dar oluşu; tüketicinin beğeni ve arayışlarının üretimin gerçekleştiril-
diği atelyeleri, üretimllkIeri (fabrikaları), plak basımevlerini, bası-
mevlerini, radyo ve televizyon şebekelerini beslemyankı (feedback)
aracılığı ile etkiler gibi gözükse de, aslında bunlara bağımlı oluşu-
dur. İkinci nedeni ise, popüler kültür nesnelerinin, bunlardaki içe-
riklerin, üretim süreci içindeki konumları itibarıyla belirli bir temel
sınıf sayılamayacak, daha doğrusu, sosyo-politik anlamda bir "sı-
nıf" özellikleri taşıdığı söylenemeyecek katmanların amorf bir görü-
nüm içinde sürdürdükleri günlük yaşamları içinde tüketilmekte olu-
şu; içerikleri .ya da biçimleri yönünden yapabilecekleri etkileri anla-
mak için, kendileri kadar, tüketicileri olan bu amon topluntuların
kaprisli, gerçek dünyaya aldırmaz görünümünün karışıklığını ve da-
ğımklığını anlamlı bir bütünlüğe kavuşturmak için tüketicilerin ya-
şam biçimlerine bakmak gerektiğidir. Başka bir deyişle bu yaşamın
gerçek yanı (varoluşlarının özdeksel koşullarını nasıl sağladıkları
ile, bundan kaynaklanan ve bunu "açıklamak". bunu yeniden-üret-
mek için oluşturulmuş gerçek yaşamın "fantazya" (düşseD görü-
nümlü yansımaları arasındaki çakışıklığı gözönünde tutmak zorun-
luğudur. Popüler kültür nesnelerinin ideolojik etkilerinin bir yan-
dan üretim aşamasında belirlenebilen etkenlere, bir yandan da
tüketicinin kamusal ve özel (kişisel) yanları gitgide içiçeleşen kendi
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yaşamındaki etkenlere göre belirlenmekte oluşu; bu nedenle de, ol-
dukça çok etkenli, değişken, birbiriyle çelişik yanlar taşıyan bir iş-
leyişi oluşudur.

Popüler kültürün, ilk elde belirtilmesi gereken özellikleri bunlar
olunca, popüler kültürün ideoojik işlevlerini inceleyebilmek için, ide-
oloji sorununun da, popüler kültürün bu özelliklerini incelemeye yat-
kın bir biçimde elealınması gerekmektedir. Bartka bir deyişle, çağdaş
toplumlarda ideolojinin, hegemonik ideolojiye dönüşmüş durumun-
da bile, yalnızca rijit, değişmez, kendi içinde bütünüyle tutarlı, çe-
lişkisiz bir olgu olarak elealınması durumunda saplanılan bazı açık
yanlışlıklara düşmernek için, ideolojinin gerek ism-olarak ideoloji ve
gerekse hegemonik ideoloji olarak oluşumuna ve işleyişine ilişkin
bazı yeni değerlendirmelerin gözden geçirilip tartışılması gerekmek-
tedir.

Bu 'incelemede temel konumuz bu olacak.

İdeoloji sorunu, günümüzde, çoğu kez, belirli bir toplumsal, dü-
zeni yasallığa kavuşturan ve yanlış-bilinç üreten hegemonik idea-
lardan oluşan homojen (benzeşik) ve oldukça rijit bir yapı olarak
düşünülmektedir. Bunlann tipik örneği, Frankfurt Okulundan Althu-
ser'e kadar uzanan ve herbiri çok farklı yerlerden yola çıkan yazar-
lardır. Bazılanna göre, ideoloji, yeni bir toplumsal yapı kurmaya
yönelen siyasal hareketlerin görüşlerini dile getiren; yeni toplumun
nasıl bir toplum olacağını anlatan bir "ism"dir. Buna örnek Alvin
Gouldner'ın çalışmalandır. Bazılan da, ideolojiyi başat idea'lar ola-
rak görmekte; ideolojiyi belirli bir toplumsar formasyon içinde in-
sanın dış gerçekliğini kurması için gerekli işlevleri yerine getiren
başat idealann topluluğu olarak tanımlamaktadır, Bu görüştekilerin
en ünlüsü ise Talcott Parsons idi. Yeni örneklerinden biri de Peter
Berger ve Thomas Luckman'ın çalışmalandır. İnsanbilim (antropo-
lojD açısından yola çıkanlardan bazılan ise, ideolojiyi, evrensel bir
mit'ler dizgesi (sistemi) olarak görmektedir. Örneğin Lewis Feurer.
Toplumbilimden yola çıkan bazılan ise, ideolojileri siyasal "izm"ler-
le eşit şeyler saymaktadırlar. Örneğin, Daniel BelI.

Aynca, gündelik konuşmada şimdi bile süren bir başka anlayış
da, "ideolojik" dediğimiz şeylerin bilimselolmayan, kitlelere sesle-
nen, sanatsal değeri duşük şeyler olduğunu ileri süren üstü-örtülü
bir onamadır (kabul etmedir). Örneğin, TV dizilerinde "hedef-kitle"
sıradan insanlann milyonlarcasından oluşan ve beğeni düzeyi düşük
topluntular olduğu için bu tür dizi-filmlere "ideolojik" denmekte,
ama Suç ve Ceza romanı için böyle birşey düşünülmemekte, onun
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evrensel insan'a seslendiği onanmaktadır. Ya da, bilim, eleştirel ku~
ram vb, gibi "rafine" çalışmaları ideolojik saymayız da, işçi sendi-
kalannın ve belirli partilerin yayın organlarında çıkan incelemeleri,
yazıları, haberleri "ideolojik" saymakta tezcanlılık gösteririz. Aslın-
da, belirtmek bile gereksiz, herkes kendinden yana olan açıklama-
ları kayırmaktadır, böylelikle! Polemiklerde, karşı tarafın söyledik-
lerini saygınsızlaştırmak için, "ideolojik" diye etiketlemiş oluyoruz
böylece! Bunun da ardındaki bir ikinci kullanımında ise, ideoloji te-
rimi, belirli sanat, düşün ve sav türlerini betimlemiş olmak için kul-
lanılmaktadır: yukardaki Suç ve Ceza ile, TV dizileri gibi. "İdeolojik"
demek, sanat olmayandır, bilim olyandır.

İdeoloji kavramı, ilginçtir ki, hem gerçekliği gizleyen ideoloji,
hem de yeni toplumsal yapılar içinde insanları harekete geçirecek
izlenceler anlamında kullanılabilmektedir. Böylece, ideoloji denen ol-
gu hem insanları ve toplumları değiştirip ileriye götürmeye yara ya-
bilen bir anlatım biçimidir, hem de tutucu ve insan'ın kendi ger-
çekliğini kavramasını önlemeyi amaçlayan bir yanlış-bilinç üretimi
düzeneğidir bu kavramlaştırmaya göre.

İdeolojiyi bir "izm" biçimi olarak görenler, toplumdaki ideoloji-
nin içinde, aynı anda, hem hegemonik ideaların bulunduğunu; hem
de varolan dizgeye karşı çıkan eleştirlci idealardan oluşan bir başka
ideolojinin (başat durumda olmaksızın) de bulunduğunu söylemek-
tedirler. Bunlar işlevsel kurarndan yararlanan bir çözümleme <ana-
liz) yaptıkları için, ideolojinin baskılayıcı işlevleri olduğunu aynm-
sayamamakta; olanı, olması gereken gibi görmekle yetinmektedirIer.
Bu kişiler, belirli bir toplumdaki başat idea'ların hepbirlikm bir yapı
kurarak toplum içindeki insansal ilişkilerin iyi ve etkin işletilme-
sine yaradığını; bunların toplumun çeşitli öğe ve kesimleri arasında
bir bağ oluşturduğunu ileri sürmektedirler. Bu sırada hegemonik
ideolojinin karşısında (başat kültür karşısındaki çeşitli alt-kültürler
gibi) çeşitli alt-ideolojilerin yer aldığını; hegemonik ideolojide bile
çelişkiler bulunduğunu söylemekte; fakat, çeşitli ideoloji alanlannda
bu çatışkın öğeler arasındaki etkileşimden sonra ortaya gene de hege-
monik ideoloji diye bir olgunun çıktığını vurgulamadıkları için, bir
yandan, izm-olarak ideolojiden hegemonik ideQlojiye nasıl ve niçin
geçildiğini incelememiş olmakta; bir yandan da ideolojinin yapısını
karşıtsız bir salt dengeye dayanan seçeneği bulunamayacak, çıkışı
olmayan bir yapı biçiminde açıklamış olmaktadır. Toplumsal yaşa-
mın sürmesi ile, ideolojinin bu kavramsallaştırılma biçimi, bir yerde,
var-olanı haklılaştırmakta, gündelik yaşamın bilinç düzeyini aşama-
makta, çeşitli ideolojilerin zıt nitelikteki çeşitli çıkarları maskeleyen
•
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araçlar olduğunu, hegemonik ideolojinin ise bunlar üzerinde baskı-
layıcı bir işlevi olduğunu gözardı etmektedirler.

Bu görüşlere yakın gibi gözüken bir anlayış ise, ideolojinin yeni
bir toplumsal formasyon (biçimi) kurmaya yönelen bir sınıfın elin-
de iken izm-olarak; bu sımf kendi toplumsal formasyonunu kurduk-
tan sonra ise, hegemonik ideoloji olarak ele alınması gerektiği yo;
lundadır. Gelişmeye yatkın yanlan olan bu anlayışa göre, ideoloji
her iki durumda da bireşimli (sentetik) bir olgudur. Yani, kavram-
lann, kuramlann, imgelerin, metaforların, öykülerin ve söylencele-
rin (mitlerin) bireşimU konfigürasyonudur.

İdeolojinin, izm-olarak ideoloji biçiminde ele alınması günümüze
özgü bir yaklaşımın sonucudur. Temelde, toplumbilimcHerden gel-
me bir açıklama gibi görünüyor. İnsanbilimden gelen bazı yazar-
lann yaptıklan ideoloji çalışmalannda ise, daha çok, ideolojinin
var-olan toplumsal formasyon içindeki tutucu (egemen sınıfın ya da
kesimlerin egemenliklerini kurmasım; egemen yanın, şiddete başvur-
ma olanağına her an sahip olmakla beraber, bu yola gitmeye zorun-
lu kalmaksızın modern çağdaki gelişkin üretim teknolojilerinin ge-
rektirdiği işgücünün toplumsal yaşama yoğun katılmasının sağlan-
masıyla, sistemin gizilgüç olarak sahip bulunduğu, verimliliği daha
ileri düzeylerde gerçekleştirebilmesini vurguluyorlar) işlevleri vur-
gulanmaktadır. Ama mitoloji, din ve hegemonik ideoloji diye üç ayrı
biçimde ele aldıklan bu sorunu açıklarken üretim teknolojisinin geri
olduğu toplum biçimlerinde toplumsal yapının tek bir haklılaştıncı
açıklaması varken, kapitalist topluma dOğru- bu haklılaştırıcı açık-
lamalarda karşı ideoloji dediğimiz çelişkin yanlara rağmen, hege-
monik Öğeleri ağır basan çok daha karmaşık yapıda bir haklılaştı-
ncı ve- yasallaştıncı açıklamaya' vanldığı da belirtilmektedir. Örne-
ğin, Maurice Godelier'nin açıklamaları.

İdeoloji kavramının ortaya çıkışından günümüzde kadarki ge-
lişmelerinde de izm-olarak ideoloji ve hegemonik ideoloji ikiliğini
görmekteyiz.

Burjuva toplumunun kurulması ve yeni toplumu açıklayacak
"ideoloji"nin başlangıcı

İdeoloji kavramını, ilk kez, Napolyon'un kurduğu ve Fransız
Devriminin felsefesi yönünde bir eğitim sistemi oluşturmakla gö-
revlendirdiği Ulusal Enstitünün üyesi ve Devrimin partizanlanndan
Antoine Destutt de Tracy kullanmıştır. İdeolojinin Öğeleri'nde (1801-
1815) bir küme aydın ile birlikte bu düşünür insanlığı derebeyci (fe-



• - J ~"'. ,.-, !'-~.' ...

POPÜLER KÜLTüR AÇısıNDAN "ıDEOLOJİ" KAVRAMı 201

oda}) toplumun yanlış inançlarından, düşüncelerinden, kutsallıkla-
nndan kurtannak için yola çıkmıştır. Bu yazarlar Aydınlanma'dan
gel~n inançlarının gereği olarak, insanların inandıkları idea'ların kö-
kenlerini, bunların doğalarını ve toplumsal işlevlerini incelemeye
yönelmişlerdir. Erekleri, derebeyciliğe karşı yeni burjuva devriminin
id~olojisini; yani, derebeyci (feodal) toplumun ideolojisi olan dinin
dünyayı açıklama biçimine karşı, yeni toplumun haklılaştıncı açık-
laması olan yeni ideolojiyi oluştunnaktı. Böylece, belirli bir üretim
biçiminin, belirli bir toplumsal fonnasyonuE, belirli toplumsal iliş-
kiler bütününün içinde, tarihte_bir süre mitolojiyle, daha sonraları
ise dinle yapılan ,toplumsal gerçekliğin zihinsel, yeniden-lıurulması
işi, bu kere, dinden özgürleşen yeni toplumdaki Aydınlanma insa-
nın ca idea'ların ayıklanınası ve yeniden açıklanması yoluyla varılan
"id~oolji" olarak yapılmaya başlamış bulunuyordu. Ne var ki, Dev-
rim'e kadar sınırsız bir ufkun sahibiymiş gibi gözüken Aydınlanma-
nın, kentsoylu (burjuva) toplumsal egemenliğinin gerçekleşmesin-
den itibaren, bu sonsuz ufuklarından yoksunlaştırılmasınm da gün-
deme gelmeye başladığı görülmektedir.

Nitekim, bu id~ologların çalışmalarını ilk zamanlar olumlu bu-
lan Napolyon, bunların Ulusal Enstitüye üye olmalarını da olumlu
karşılamıştı. Ama, kendi egemenliğini pekiştinneye yöneldikten son-
ra, bu kentsoylu ideologların çalışmalarını "metafizi/?-çilik olarak"
suçlamış; yeni düzen gerçekçi, pragmatist ve saltıkçı olmaya başla-
dığı için, Napolyon bunları ~ndi yönetimine zararlı bulmaya baş-
lamış,ı 20 Aralık 1812'deki Devlet Konseyi toplantısında "Sevgili

ı Buradaki temel görüşüm şudur: ı789 Devriminin öncesinde ideoloji ism-olarak
ideoloji idi. Kentsoylu sınıfın kendi etrafına toplayabildiği yoksullarla, kentli
küçük kentsoylu sınıfın beklentilerini de dile getiriyordu. Aydınlanmanın "ge-
niş ufuklan", kentsoylu sınıfın kendisi için, başlangıçta da, içtenlikle inanılan
birşey değildi. İktidar öncesinde etrafına diğer zümreleri ve kentlerdeki küçük
kentsoylu sınıfı da çekebilmek, toplayabilmek için buna katlanıyordu. Gerçek
Napolyon, kentsoylu sınıfın mali sermaye ile sanayi sermayesi kesimlerinin gö-
rece henüz güçsüz oluşlan nedeniyle, kentsoylu sınıfın içinden ticaret serma-
yesi kesimiile küçük mülkiyetli köylüleri esas alan bir denge oluşturmuştu.
Yoksul köylüler ise, silah ~ımak, asker olmak, yurttaş-birey olmak aynca-
lıklanna kavuşmuştu. Napolyon'un ı789 Devriminin canlandırdığı beklentileri
"daraltması" gerekmişti. ldeologlar ile arasının açılmasının nedeni de bu idi.
ı850'lerde, i. Napolyon'un "tıpkı-baskısı" olacakmış gibi görünüp, küçük mü 1-
kiyetli köylüler ile de-clase olmuşlann, serserilerin, bohemlerin aracılığı He
iktidara gelen; kentsoylu sınıf içindeki diğer kesimlere karşı bile, mali serma-
ye ile sanayi sermayesinin egemenliğini hem ekonomik hem de küıtürel düzey-
de pekiştiren III. Napolyon'un da ilk işi, kentsoylu sınıfın aydınlarma ve sa-
natçılanna çok sıkı bir sansür uygulamak olmuştur. Şiir, bu Napolyon gibi bir
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Fransa'mızın talihsizliklerinin nedeni bu ideolojidir, bu hain meta-
fizikçilerdir" demiştir. ı789Devriminin vaatlarından demokratik ni-
telikte olanlannın unutturulmasına büyük önem verilen bu dönem-
dı:!,Napolyonı "Fransa'yı kurtarmak' için ideolojilerin değil, insan
kalbinin bilinmesini ve tarihin öğrencelerinin (derslerinin) gözönün-
de tutulmasını" savunmaya başlamıştır!

İdeoloji nasıl bir kavram olarak bugünkü anlamıyla burjuva top-
lum biçimi ile birlikte oluşmuşsaı hegemonik ideoloji durumuna gel-
dikçe kendi içindeki çelişkilerinin ortaya çıkışı da kentsoylu sınıfın
iktidar oluşuyla birliktl:!başlamıştır. Egemen sınıfın kendi toplumsal
biçiminin kültür düzeyini kullanarak daha örgün bir toplumsal ege-

dolandırıcının, özel hariyenin, bir bohemin "sayesindedir" ki poesie pure'e yö-
nelmiştir! Sanat ürünlerinin metalaşmasına karşı direnenlerin, baskı teknoloji-
sinden gelen metalaşmaya onurlu karşı çıkışlarını dile getiren "sanat sanat için-
dir" anlayışı ise, başlangıçtaki içtenlikli tutumunun hemen ardından, peşpeşe
yeni nm'ler oluşturarak bulabildiği özel topluluklarını da kuşatan yaygınlaşan
meta ekonomisine yenik düşmüştür. Ama bunu uzun süre açıkca söyleyip ka-
bullenememiştir. Bugün de meta ekonomisi içinde satılan öykü, şiir, roman be-
tiklerini az sayıda bastırıp, tek tek numara vererek sanatçının ürününe özgül-
lük ve bireylik kazandırmak, sanatın tüketicisi ile üreticisi arasında dolaysız,
kişisel bir ilişki kurmak çabalarını sürdürmeye çalışanlar görülmektedir.
Bir özlemi canlı tutma ereğiyle yapılıyorsa hoşgörülebilecek bu tür çabalarda
erek meta ekonomisinde sanat ürünlerini metalaşmaktan kurtarmanın olanak-
sızlığını gözardı etmek; bu işin, sadece sanatın modernist tutumlarıyla olama-
yacağını görme gereğini önemsememek ise, buna karşı uyanık olmak, en başta,
sanat kamusunu aydınlatmayı üstlenen eleştirmenlere düşüyor, İnsanın birey-
liğini korumanın, modernleşmenin benimsenen nimetlerinin yaygınlaşmamasın-
dan yana bir bireyci yaşam içinde yapılan sınırlı modernleşmelerle olamıyaca-
ğı; çağcıllaşmanın yarattığı insansal sorunların çözümünün narsizim ile nihi-
lizm arasında gelip giden bir modernizm ile değil, modernleşmenin kısıtsız-
laştırılmasını sağlayacak yolların günümüz insanının varoluşsal koşulları açı-
sından neler olabileceğini açıklıkla anlatacak, sezdirecek direngin, sevecen, in-
sana güvenen bir sanatsal modernizmle olabileceğini bilmek gerekiyor. Kendi
yenik-benliğini yüceitme ya da -tersi durumda da- horlamaya oranla, bu tür
bir sanatsal modernizmin sanatçı için de çok daha geniş bir yaratı özgürlüğü
sağlayacağı düşünülemez mi?
Metalaşmaya karşı sanatın ve sanatçının direnişi, sanatçının kitaplarına tek tek
numara vermek gibi çocuklaştırmalarla değil, bu toplumsal konumun aşılma-
sına katkıda bulunacak tutarlı bir modernizmlo olabilir. Bu tür bir modern-
leşmeye erişmenin yolu ise, Marx'ın yüz yılı aşkın bir süre önce bile belirt-
tiği gibi, istese de istemese de modernist sanatın da meta ekonomisinin içinde
yer almakta oluşunun bilincine varmaktan geçiyor, Modernizmin yaşadığımız
kısıtlı modernleşmeyi aşabilmek için biçimsel arıtılmaların tümüne rağmen kur-
tulamayacağı temel gereksinimi olan direnginliği de Baudelaire'in, Melville'in,
Marx'ın, farklı farklı dillerle evrensel insana yaraşan bir düzeyde anlattıkları
gibi, bunun bilincine vardıktan sonra kazanılabilir.
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menliğe yönelmesi için yeterlikli bir ideoloji üretmeye çalışmaya
başlaması ile birlikte bu ilk ideologların Napolyon tarafından meta-
fizikçilik ile suçlanmış olmaları, bu bakımdan, siyasal düzeye ağır-
lık veren bir ideolojik çalışma olmuş ise de, Napolyon'un kültürel dü-
zenlemeleri de savsaklamadığı bilinmektedir. Devleti, hukuk dizge-
sini, polisi, oı"duyu, askerlik mesleğini kuran ya da yeniden biçim-
lendiren hep Napolyon olmuştur. Küçük mülkiyetli köylülere, Marx'ın
belirt~iği gibi, dünyanın durdurulacağı umudunu veren de o olmuş-
tur. Savaş ganimetlerinin bunda katkısı olmuştur. Fransa'da köylü-
nün asker olması, -Vichor Hugo'nun tambir hayranlıkla söylediği
gibi- Fransızcanın ulusal bir dil durumuna gelebilmesi, yoksul ile
zenginin ayni "devıim bayrağı altında" toplanması, yurttaş olarak
eşit olmaları, m~deni kanunun, kamu hukukunun düzenlenmesi, ti-
caret hukuku çalışmalarının başlatılması da bunlar arasındadır.
1830'larda ise bu kez ekonomik düzeyde (alanda) yeni ideolojilerin
oluşumu başlamıştır. 1a50'lerden 1870'lere kadar ise, toplumsal alan-
da (özel yaşam, aile yaşamı, eğitim, toplumsal yeni grupların çıkı-
şı, yeni toplumsal kurumların oluşumu); kültürel alanda (değerlerde,
dinde, sanatta, bilimde. felsefedeki hedonizme yönelim, ve ucuzla-
tılmış biçimleri ile bunun orta sınıfa da açılmasında, bireysel kur-
tuluşçulukta, yetkileri daraltılan bir dinde, bilirnde pozivitizme da-
yanan yeni anlayışta) ideolojik dönüşümler gerçekleşmeye başlamış-
tır.

Başka bir deyişle, kapitalist sınıfın, derebeyci (feodal> toplumun
yerine kendi toplumsal biçimini (formasyonunu) kurması öncelikle
siyasal düzeyde başlamış ise de, daha. sonra ekonomik düzeydeki
gizilgüçlerinin (potansiyellerinin) olanak ölçüsünde genişce bir bö-
lümünü gerçekleştirmek için, toplumsal ve kültürel alandaki yeni
düzenlemelere başlamıştır. Beri yandan, ekonomik düzeyin artan ve-
rimliliği, toplumsal ilişkilerdeki ç~şitli düzenlernelerin kit1eselleştiril-
mekte olan çağdaş insan tarafından, olurlanmasına (kabullenilmesi-
ne) göreli bir ussallık görünümü kazandırmıştır. Üçüncü Napolyon
döneminin, bu hesaplı ve tutarlı gelişmeler sayesinde, ikili bir özel-
liği olması da bu açıdan ilginçtir. Ekonomik düzeyde, egemenlik ma-
li sermaye ile sanayicilere geçmektedir. Egemen sınıfın diğer alt-ke-
simleri bu ileri öğelere bağımlı kılınmaktadır. Siyasal düzeyde ise,
önceleri kendilerine yakın biri olmasa da, düzene çekidüzen vermek
için bu kesimlere e bulunmuş "kiliseyi kurtaracak ş~ytan" olan III.
Napolyon ve onun lumpenleri, aldatılmayı bekleyen küçük mülkiyet-
li köylüleri. "devlet" sayesinde zenginleşmiş, yükselmiş yuksek m'e-
murlar ve devlet müteahhitlerini kullanarak öne geçmişlerdir. Bu
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kadrolar, kendilerinden bt3klendiği gibi, "doğru olanı yapara~" ma-
li sermaye ile sanayi sermayesinin yolunu açmışlar; kendileri için
ise, rüşvete, yolsuzluğ~ ve eğlenceye açık, barikatlardan temizlenmiş,
Offenback müziği ile yaşanan bir Paris yaratmakla yetinmişlerdir.
Toplumsal ve kültürel yaşamda ise, bu değişimlere katılmayan, eleş-
tiren, ama toplum dışı kalma olanağını yitirmiş çağdaş insan, Bau-
delaire'in günlerini yaşamaktadır - yenik düşmüş bireylik, fantazya
düzenlemeleriyle toplumsal yaşama katılma, meta kültürünün tüm
insan ilişkilt3rini tüketim ideolojisinin buyruğuna uygun yönde araç-
sallaştırması, kitle iletişimininbu yöndeki gelişmeleri. Kısacası, Vic-
tor Hugo'nun eşitliğe ve kardeşliğe uygun bulduğu yeni toplumsal
ilişkilerin, bir diğer açıdan bakıldığında örneğin şair Baudelaire'in
deyişiyle "fratemal bir fuhşa" dönüşmt3si.2

2 Hemen belirteyim ki, Baudelaire'in direnen modernizminde, yeni dönemin in-
sanlar arası ilişkileri "kardeşçe bir fuhuş" sayılmaktadır . ..Bunda, insandan ya
da toplumdan kaçış felsefesi bulunmamaktadır. Kalabalıklann, bu ilişkilerin
gerçekliğini saklayan, algılanmasım zorlaştıran "zehirleyici" yanı kadar; kala-
balık içinde yaşayan insan'ın direnişinin, yaşı:imı s(jrdürmek için verdiği uğraş-
lann yükseltildi ği yanı da vardır. Barikat arkalanndaki direnme günlerinin ye-
nilgiyle sonuçlanması bile Baudelaire'i non-social bir tutuma yöneltememiştir.
Bu nedenle, Baudelaire'in kapsamlı ve direngin, ergilee olan modernizminin bu
yanlarım göremeyip, onu ondokuz yaşında yakalandığı frengisi ile, Paris'te
yaşayan Belçikalı bir mali sermaye sahibi borsacının metresi olan beyaz, uygar
sevgilisine bir gecelik başansız denemesine rağmen ona yaklaşamaması ile;
annesine olan tutkusu (ki bu da sıradan bir tutku .değil, Baudelaire'i hariciyeci
yapmaya çalışan, onu çok erken yaşta yitirdiği öz babasının bıraktığı serveti
dilediğince kull~aktan alakoyan üvey babasına karşılık, sevilen, affedici,
yargılamayıp sadece seven bir anneye olan tutkudur) ile açıklanabilecek bir
modernizmin şairi sayanlann görüşü, Baudelaire'in şiirinin metaforik bir dille
yansıttığı modern yaşamı anlamamış olmaktadır. Öte yandan, kaldı ki, ateşli bir
kadın olan -lesbienliği de ayn- melez metresi Jean Duval ile ilişkisini yirmi
yıl sürdürebilmiştir. Ama b'unun da birçok başka yanları vardır!
Oysa bir başka soy modemist olan Melville gibi, onun şiiri ve sanatı, o istese de
kendisini gerçek-dünyaya ve onun nimetlerinin paylaşılmasına katılmaktan ala-
koyan bir niteliktedir. Baudelaire'in şiirindeki metaforik anlatım, meta ekono-
misinin tüm toplumsal yaşamı biçimlendirecek duruma geldiği bir dönemde
lirik şiiri yaşatmanın uğraşı içinde oluşturulmuştur. Geleceğin zihinsel yönden
daha gelişkin insanının bilişsel açımlamasına göre bulunmuş bir anlatımdır.
Tıpkı, Melville'in 1850'lerde Moby Dick ve The ConCidence Man ile, 1880'lerde
ise Bily Budd'la, toplumsal egem~i1liğin masculine bir kültürle bağımlı kitleler
arasında iyice pekiştirildiği bir dünyaya direnirken geleceğin insanına seslen-
meye yönelmesi gibi. İlginç olan şu ki, gerek Baudelaire'in, gerekse Melville'in
insandan, toplumdan, kalabalıktan kaçışı savunmadıklan açıktır. Baudelaire'in
gemiyi Madagaskar yakınlannda terkedip Paris'e dönmesi (1842l; şiirlerinde ka-
labalığı hem zehir, hem kurtaneı olarak görmesi; MelvilIe'in ise Pierre'de top-
lumsal bir dramın bireyselolarak çözümlenmesinin melodrama varmak zorun-
da olduğunu göstermesi; Moby Dick'te ise Ahab 'ın, gemisinin New Bediord'dan
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İdeoloji kavramının anlaşılmasında en önemli dönüşüm, gene
o yıllarda Marx ve Engels ile başlamıştır. Alman İdeolojisi'ne kadar
(Paris'teki ilk çalışmalannın başlangıcı 1844-45, yazılması 1845-46),
Hegel'in Hukuk Felsefesinin Eleştirisi, Yahudi Sorunu, Ekonomik ve
Felsefe Elyazmaları ve Kutsal Aile'de Hegel ve Feuerbach'a kadarki
düşünürlerin ideolojilerinin ~leştirileri yapılmıştır. Ama Marxist bir.
ideoloji kavramı kullanımına yönelme henüz yoktur bu ilk yıllarda.
Alman İdeolojisi'nde ise Marx ve Engels, o zamana kadarki başat gö-
rüşe cepheden ve açık bir eleştiriye @çtikleri için, "yerde,n göğe doğ-
ru yükselen bir felsefe" oluşturmaya yönelmişler; "insan'a erişme-
nin yolu, insanın söylediklerinden, düşl~diklerinden, anlattıklann-
dan ya da insana ilişkin olarak anlatılan şeylerden değil, gerçek, et~
kin insanlardan, insanlann yaşam süreçlerinden geçer" anlayışı için-
de yeni bir açıklama geliştirmeye başlamışlardır. Ahlak, din, m~ta-
fizik ve ideolojiler kendi başlanna gelişebilen, kendi başlanna tarih-
leri olan şeyler sayılmasa da, artık, insanlann kendi özdeksel üre-
timlerini, özdeksel ilişkilerini ve gerçek varoluşlarını, geliştirmele-
riyle birlikte değişip gelişen şeyler olarak açıklamaya başlamışlar-
dır. Maddi yaşamlannın koşullannı geliştirdikçe, bunun yanısıra
kendi düşüncelerini ve düşünce ürünlerini de geliştiren insanlann.
böylece, yaşamlannın maddi koşullannı @liştirdikçe daha gelişkin
bir bilinç kazanabilecekleri savunulmuştur Alman İdeolojiS~'nde.

Marxist kurama göre ideoloji, son çözümlemede, üretim biçimi
tarafından belirlenen bir olgudur.3 Marxist kuram, daha çok, kapi-
talist sınıfın egemen olduğu modern Batılı toplumun' çözüml~mesin-
den yola çıktığı için ideoloji kavramı da çOğunlukla bu sınıfın he-
gemonik ideolojisi olarak incelenmiştir. Aydınlanmanın genel vaat-

ayrıldığı an ereğinin Moby Dick'i öldürmek olduğunu söyleyip, tayfaya da bu
ereği anlatmakla birlikte, hemen sonra. kaptan köşkünün küpeştelerinde düşü-
nüp, insanlan gelecekteki bir erek için birarada tutabilmek için onların gün-
delik yaşamları için gerekli olan balina avlarına, hiç aksatmadan, tıpkı eskisi
gibi katılmaya devam etmesi bunun bilinçli örnekleridir.

3 Buradaki ekonomik düzeyin tek yanlı, her zaman aynı etkinlikle başatlığını yü-
rüten bir başat değişken olarak vurgulanmasıyla ilgili olarak, sonraki yıllarda
Engels'in söyledikleri bilinmektedir. Bunun, zorunlu bir vurgulama olduğunu,
kuramsal çalışmalar için gerekli rahatlıktan uzak geçen siyasal polemiklerden
zaman bulamadıkları için, ekonomi ile diğer düzeyler arasındaki karşılıklı et-
kileşimi her zaman yeterince vurgulayamadıklarını; ama karşıtlarına. yanıt ver-
mek ya da onların şimdi bile başat durumdaki görüşlerini yıkmak için değil
de, bir belli tarih dönemini açıklamak için yaptıkları çalışmalarda bu abartma-
nın bulunmadığını; ekonomiye tel{ yanlı denecek l{adar ağırlık veren bazı genç
Marxistlerin işi abarttıklanni belirttiğini 1890'ların ilk yıllarındaki iki mektu-
bundan biliyoruz,
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lanna, iktidara geldikte sonra da bunlar meşruiyetini sürdürmesine
yararlı olacağı için, sa 'p çıkar gibi göründüğü'halde; kendi toplum-
saloluşumunu tam ola ak kurduktan sonra bundan vazgeçmiş görü-
nen, Devrim öncesi üt pyalanmn insan eliyle gerçekleştirebileceği-
ni aynmsamasından ü küntüye kapılan burjuvazi sonralan Aydın-
lanma geleneğini sımr~ bir izlenceye indir~miştir. Bu olgudan yo-
la çıkan Marxist düşü ürler, inceledikleri temel toplum biçimi olan
kapitalist toplumda id olojinin başat olamnın kapitalist sınıfın ideo-
lojisi olduğunu vurgul mışlardır. Bu çerçeve içinde ele aldıklan ide-
oloji sorununu inceler en, bu ideolojiyi olumlu karşılamamışlardır.
İdeolojiyi, AYdınıanm~ın herkes için yapılmış vaatlanna bağlı ola-
rak benimsenmiş be entilerin tersine, varolan toplumsal düzeni
olduğu haliyle yasall tıran; insan'ı varolam aşmaktan alakoyan;
bunu, İnsan'a ilişkin bi~yetersizlik ve bir olanaksızlıktan ötürü değil,
belirli bir toplum biçibinin egemen sınıfının ayncalıklı toplumsal
konumunu sürdürmek için yapan; akla ve kazanılmış olanaklara ters
düşen, bunlann bile grisinde kalmış bir idea'lar bütünlüğü olarak
incelemişler ve olums z karşılamışlardır. Evrensel gibi ve ussal gibi
görünmesine; hatta, h r zaman için bir gerekirlik ve dOğal bir ol-
gu gibi görünmesine arşın, ideoloji belirli bir toplumsal düzeni ya-
sallaştırdığı ve belirli bir egemen sınıfın egemenliğine yardımcı ol-
duğu için illizyondur yanılsa~a), yanlış bilinçtir ve bir yanıyla ta-
rihseldir. Hatta, bazı azarlara göre, Marx'ın ideoloji konusundaki
sakınganlığı (ihtiyatlıfğı) o dereGeyevarmaktadır ki, 1845~46'daEn-
gels ile birlikte yazdı ı Alman İdeolojisi'ni sağlıklannda hiçbir za-
man yayınlamamıştır. 1846'dan sonraki tüm çalışmalannda ideolo-
ji kavramı ile, sadece egemen sınıfın ideolojisini kastetmiştir Marx.
Egeınen sınıfın ideolojisi ile savaşımın etkin bir aracını ortaya koy-
mak için yaptığı kendi çalışmalannı ise, yalnızca işçi sınıfının ideo-
. lojisini oluşturmak içib değil" işçi sınıfının da, ,insanlığın da toplum-
sal yaşamın sınırsız gblişmeleriyle Aydı.nlanmanın açık ufkundan so-
nuna kadar yararlalbileCl3ği bir düzeye gelmek için gerekli olan
bir kuram, bir bilim luşturmak için sürdürmüştür.

İşçi sınıfının da yrı bir ideolojisi olduğunu söyleyen, böylece,
ideoloji kavramını M rxist kuram ve bilim olarak Marxism kavram-
la~ıyla birlikte kullankn ilk düşünür ve siyasal eylemci Lenin olmuş-
tur. Lenin'de, birçok lçağdaş siyaset bilimcinin belirttiği gibi, ideo-
loji kavramının ikili bir görünümü vardır. Bu kavramla proleterya-
nın ideolojisini anlatırken olumlu ve ilerici anlamda; egemen sınıf
olan kentsoylu sınıfın ideolojisini anlatırken ise olumsuz, gerici ve
biimseı-oımayan manasında kullanmaktadır bu kavramı.
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İdeoloji kavramının kullanılmasının asıl yaygınlaşması ve çeşit-
lenmesi ise, Avrupa'daki devrimci hareketlerin yenilgisini izleyen
1920'liyıllarda başlamıştır. Devrimci hareketin, rafine aydınlar olan
önderlerinden çoğu yenilgiyi kendi dışlarında aramışlar; yenilgiyi,
"işçi sınıfının hareketinin, dışardan, kentsoylu ideolojisi tarafından
bloke edilmesine (bekletime alınmasına)" bağlamışlardır. Nitekim,
işçi sınıfının kentsoylu ideolojisinden etkilendiğini, kendi ideolojisini
ise geliştiremediğini iler süren Karl Korsch, Georg Lukasc, Antonio
Gramscigibi düşünürler, "devrimin öznel koşulları" sorununu öne
çıkarmaya başlayan ilk yazarlar olmuştur.

Daha sonraları ise, 1929'daMannheim'in çalışmaları ile, bireyle-
re ait ve psikolojik gereksinimleri karşılayan kısmi (tikel) ideoloji
kavramı ile, bir çağın ya da somut bir tarihsel kümenin ideolojisi
anlamındaki total (tümeüZ) ideoloji kavramları ortaya çıkmıştır. To-
tal (tümcü) ideolojiyi anlamak için, Mannheim'e göre, toplumdaki
sınıfların çıkarlarının total (tümcü) konumunun, grup psikolojisinin
ve toplumsal ilişkilerin bilinmesi gerekmektedir. İd~olojideen önem-
li sorun, Mannheim'a göre, düşüncenin içine sınıf konumunu ve sı-
nıf çıkarlarını da sokmuş olmasıdır. Bunu ilk olarak gören de, Mann-
heim'a göre, Marx olmuştur. Ama gene Mannheim'a göre, Marxism
de belirli bir sınıfın çıkar ve yandaşlıklarım yansıttığı için, ideoloji
konusunu anlamak için Marxism'e değil, bilgi toplumbilimine baş-
vunnak gerekmektedir. Bunun nedeni, ideoloji sorununu "nesnel ola-
bilecek, bunun koşullarına uyabilecek bir toplumsal küme olan ay-
dınların" dışında yan tutmaksızın inceleyebilecek bir başka küme-
nin bulunmayışıdır. Soğuk savaş yıllarına doğru bu görüş, ilginçtir
ki, yöntembilim anlayışındaki d~ğişimler yüzünden daha 1930'largi-
bi çok erken yıllarda Mannheim'ın eleştirdiği Amerikan toplumbi-
limcilerince benimsenmiş ve onlarca kullanılmaya başlamıştır. Bu
düşünürler, XIX. ve XX. yüzyılları "ideolojiler çağı" olarak betim-
lemişler, gerçeğin yantutmayan toplumbilimcilerce bulunabileceğini
savunmuşardır. Henüz genel bir toplumsal kuram kurabilecek dü-
zeyde bir toplumbilimin geliştirilrnediğini; bu nedenle de, toplumsal
olguların tek tek, dar çerçeveler içinde ve betimleyici aniştırmalar-
la elealınması gerektiğini ileri süren bu toplumbilimciler, topluma
ilişkin genel kuramların, ancak, bu yöntembilim anlayışı içinde yapı-
lacak binlerce araştıı::madan sonra ve bunların geliştireceği betim-
lemelere dayanarak kurulabileceğini savunmaya başlamışlardır. Ama,
toplumsalolgular arasındaki karşılıklı etkileşimleri ve olgula.nn ta-
rihsel gelişmelerini gözönünde tutmaya istekli olmayan ampirik (gör-
gün araştırmacılıkla yetinen bu yöntembilim anlayışı ile, binlerce
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yıl da çalışılsa, örneğin, toplumdaki siyasal yaşamın kendisinin de-
ğll, ancak, mekanik bir düzenlilik olarak görülebilen oy verme dav-
ramşlarımn gözlemlenebileceği de ileri sürülmüştür.

Bu nedenle de, 20. yüzyılı "ideolojiler çağı" olarak adlandınp,
bilimi bir ideoloji olmaktan kurtarmaya çalıştıklarım söyleyen bu
bilginler, toplumdaki olguları tek tek ele alıp birbirleri ile etkileşim-
lerini atladıklan, tarihlerini bir yana bıraktıkları için, gerçekten
Mannheim'in 1930'larda görebildiği gibi, toplumu devingen bir sü-
reç olarak incelemekten uzak kalmışlardır. Göründükleri durumları
içinde elealdıkları toplumsalolguları, kendiliklerinden oluşmuş; top-
lumsal yapıyla, onun evrimi ile ilgisi bulunmayan sorunlar olarak
elealdıkları için, kurulu düzenin aşırı bozuk yanlarını (görev göre-
memeye başlayan yanlarımı giderecek tikel (kısmi) açıklamalarla
yetinmişler; böylece öznel niyetleri bunun aksi de olsa, kuruludü-
zenden yana bir bilim teknisyenliğine sürüklenmişlerdir. Mannheim'-
ın 1930'larda bu yöntembilimin nereye varacağını görebilmesi ilginç-
tir. Nitekim, 19S0'lerin ortalarında da. bu kez C. Wright Mills, top-
lumsal bilimlerin bu yöntembilim anlayışı ile Felsefeden ve Tarihten
korka korka sonunda kurulu düzenden yana ve klasik geleneğini
yadsıyan bilimlere döndüğünü; üstelik, varolana ters düşmeyen Tal-
cott Parsons'cı bir genel kuramcılığı da benimseyerek, iyice tutar-
sızlaştığını yazmıştır. Bu, toplumsal bilimlerin bilim olmaktan çı-
karak, varolandan yana bir "ideoloji"ye dönüşmesidir Mills'e göre.
Ama, daha Beyaz Yakalılar'da bile egemen sınıfın her an ideolojik
bir sıkılamayı uygun görmediğini; kendisinin egemenliğine yönel-
miş ciddi bir tehdit olmayan alanlarda "tutarlı bir ideolojik savaşım"
açmadığım; bu alanlarda yumuşak davranmayı yeğlediğini söyle-
miştir. Bu saptaması ile Mills, samrım, ideolojinin çağdaş kapitalist

" sanayi toplumlarında rijit bir yapı taşımadığını; esnek, koşullara
göre değişebil~m bir işleyişi .olduğunu; asıl ideolojik oluşumların, top-
lumsal ilişkileri bakımından aralarında daha yoğun ilişkiler bulu-
nan sınıf ve yandaşı katmanların ilişkileri içinde bunların kendi ara-
larındaki yakınlıklara dayanan ortak yaşamları; çocuklarını gönder-
dikleri okulların aynı oluşu; sorumsuz sorumluluk denen yeni yö-
netme biçiminin yapısı; Hollywood'un, basının, sporun birer kitle-
sel eğlence sanayiine dönüşmesi, vb. gibi olguların içinde üretildiğini
ileri süren ilk toplumbilimcilerden biri olmuştur.4

4 Bu görüşlerini ise İktidar Seçkinleri'nde geliştirir. Yaygın yöntembilim anlayışı
olan yararcı (pragmatik) deneyciliği (amprizminil incelediği kitabı ise bilin-
diği gibi Toplumbilimsel Düşün'dür.



.""' .....•••..

POPÜLER KÜLTÜR AÇısıNDAN "İDEOLOJİ" KAVRAMI 209

1950'lerin ikinci yarısında, Soğuk Savaşın içinde, McCarthy dö-
neminin sonrasında Daniel Bell'in a.dı ile birlikte anılan "ideolojinin
sonu" anlayışı ise, bollukçu, çOğulcu,demokratik "Büyük Amerikan
Toplumunun" sınıf çatışmasının ertelenmesini ussallaştırdığım; böy-
lece Marxist kurarnın geçerliğini yitirdiğini, köktenci kuramların
toplumsal gerçekliği yanlış gösterdiğini; yaşanan toplumda artık
önemli çatışmaların sınıfsal nitelikte olmaktan çıkıp etnik, cinsel vb.
farklılıklara dayanan tabakalar arası çatışmalara döndüğünü savun-
maya başlamıştır. Bu çatışmalar ise sistemin giderebileceği çatışma-
lar sayıldığı için, "ideolojiler çağı" bitmiş; olam iyi işletecek uzlaş-
macı ve akılcı bir çağ başlamıştır deniyordu. Bu nedenle, Bell vt3bazı
diğer "eski solcular" ve •'köktenciler", ilginç bir rastlantı sonucu,
McCarthy'cilikle aynı yılları paylaşan bu dönemde, eski görüşlerini
bıraktıklarını ve artık "toplumbilimcUik" yaptıklarım söylemiş olu-
yorlardı. Bunlar toplumsal sorunların incelenmesinde toplumsal iliş- .
kilerin sınıfsal boyutla;rda elealınmasım gerekli görmeyen bir yön-
tembilim anlayışım da paylaşmış olduklarından, varolan toplum ya-
pısım haklılaştıran ideolojiyi de yok göst\3ripya da yok sayıp bilimi
ideolojiye dönüştürmüş oluyorlardı. Ama, ortadaki yeni sorunları
anlamaktaki yetersızlikleri ile, var olan düzene de yaramadıkları
için, "boşlukta aydın" olmanın ruh ha.Iiiçinde aynı anda, hem tutu-
cu hem de köktenci özellikler taşıyabilen kendilerine özgü görü-
nümleri olan yazarlara dön~tüler ve bu yanları ile önem kazandı-
lar son yıllarda.

Amerikan toplumbilimlerinin 1950'lerdeki en ilginç gelişmelerin-
den biri de, Parsons'ın yaptığı gibi klasik düşünürleri pragmatist
ereklerle çarpıtmak ve çarpıtarak yorumlamak akımının karşısın-
da, Marx, Durkheim, Weber, Simmel ve Veblen gibi klasiklerın asıl-
larından yola çıkan bir "bağımsız toplumbilimciler" geleneğinin de
kurulması girişimlerinin gene bu dönemde başlaması olmuştur. Bü-
yük uygulamalı araştırmalar yapabilecek paraları veren vakıflar-
dan, sanayiden ve diğer kuruluşlardan ilgi görmeyen bu araştırma-
cılar bilimin bürokratik ethos'a bulaşmadığı klasik geleneği canlan-
dırmaya. yönelmişlerdir. Bunlar, araştırmacılığa değil, araştırmacılı-
ğın ekonomik çıkar çevrelerine bağımlı bürokratikleşmiş örgütlerde
yapılmasına; bunun bilimsel tecessüs geleneğine ters etkilerine karşı
çıkmışlardır. 196o'larda hemen başlayan Latin Amerika'ya açık mü-
dahaleler, Vietnam Savaşı ve Refah Devleti uygulamaları mn mani-
pülatif etkilerinin artışı yüzünden devletin geniş kesimlerden alınan
kaynakların kullanımını biçimlendirmede yer yer özel sektörün ve
üst-orta sınıfların canını sıkacak biçimde ve haclınde dolaysız ola-
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rak işlere lYarışması ve sistemin kendisine handikaplar yaratacak ka-
dar toplumsal yaşamın çeşitli alanlarında rolünün yaygınlaşması
sonunda, Daniel Ben gibi yazarların ileri sürdükleri "ideolojinin so-
nu" savının toplum yaşamının gerçekliğini yansıtmadığını düşünme-
ye başlayan bağımsız toplum bilimciler çoğalmaya başlamıştır .. Ta-
rih, toplumbilimciler için, kendi alanlarının vazgeçilmez bir destek-
çi bilim dalı olarak yeniden saygınlık kazanmıştır. Tarihsizleştirilmiş
bir görünüm içinde elealınan olguların açıklanmaya kalkışılmasının,
varolanı olduğu durumuyla haklılaştırmanın en arı yöntemlerinden
biri olduğu ileri sürü Imeye başlamıştır.

Bugün ise toplumsal bilimlerde çeşitli alanlarda işbirliğine gidil-
m'ekte; ayrıca, kültür ve sanat alanlarındaki çalışmalardan da ya-
rarlanılmaktadır. Tıpkı Adam Smith'in, Marx ve Engels'in, Veblen'in,
Simmel'in yaptıkları gibi, belli bir çağın düşünce sistemini anlayabil-
mek için gemi yapımı teknolojisindeki evrimlerden, dilin, akrabalık
ilişkilerinin, vb., evrimine kadar her alanda toplumların ve ideoloji-
nin evrimi arasında ilişkiler kurulmaya çalışılmaktadır günümüz-
de.

Bu yeni çalışmaların ideoloji sorunu ile ilgili olanları bitçok ba-
kımlardan açıklayıcı olmaktadır. Bunların en ilginçlerinden biri de,
ideolojiye bir kültürel sorun olarak yaklaşan Alvin Gouldner'ın ça-
lışmasıdır. Toplumsal formasyonların, kendil'erinden önceki toplum-
sal formasyonun içinde oluşması; ekonomik, siyasal ve kültürel dü-
zeylerdeki savaşımlar ile yeninin eskinin yerine geçmesi; daha son-
ra, yeni bir toplumsal formasyonun bu kez kendi içinde yeni bir
formasyonun oluşumunu önlemek için çeşitli önlemler almasına bağ-
lı olarak ortaya çıkan toplumsal değişimlerin kültür alanındaki gö-
rönümlerini (yani, baş at kültür, alt-kültürler, sapkın kültürler ve
bunların karşılıklı etkileşimlerini; göreli özerkliklerini; gelişkin top-
lumlarda bu kısmi özerkliğin, sistemin etkinliği için daha da bü-
yük bir gereksinim durumuna gelmesi gibi konuları) hatırlayacak
olursak, bunlarla, Gouldner'ın ideoloji konusundaki açıklamaları ara-
sında önemli ilişkiler olduğu anlaşılmaktadır.

Gouldner'ın açıklamaları özetle şöyle:

ı. İdeolojiyi, ait olduğu toplumsal formasyonun oluşum aşama-
sında bir Hizm" olarak ele almak; oluşumunu tamamladıktan sonra
ise, toplumsal yapım işlevinden çok, yapımı tamamlanmış belirli bir
toplumsal formasyon 'içindeki ayrıcalıklı konumlarını sürdürmeyi
amaçlayan sınıf v'e yandaşlarının egemenliklerini pekiştiren bir "he-
gemonik ideoloji" sorunu olarak ele almak yerinde olacaktır. "İzm"
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olarak ideoloji, Aydınlanmadan itibaren başlayan, yeni bir toplum
kurulması için ileri sürülen sistemli toplumsal kurarnlar ve izlence-
lerden (programlardan> oluşmaktadır. Bu bakımdan, ideolojinin sa-
dece bir yalan, bir aldanım, bir fantazya olduğunu ileri sünnek ek-
sik bir görüş olmaktadır. İdeoloji, daha gelişkin bir toplumsal for-
masyonun oluşumuna etkide bulunan sınıfa. kılavuzluk ettiğine gö-
re -ki burjuva devrimi bunun kanıtıdır- ideolojinin ussal bir özü,
tarihsel bir gücü olması gerekmektedir. Ussallığın bir nedeni de, da-
ha gelişkin bir toplum tasanmını kolaylaştırmaya.; yani, yeni bir
dil'in kullanımını geliştinneye, gelenekseı-toplumlardaki 'simge sis-
temlerinden farklı bu yeni dil ile konuşmaya yatkın oluşudur. Din-
deki ve mitolojideki İnsan ve insan ilişkisi ile, insan ve doğa ilişkile-
rini, dindeki ve mitolojideki geleneksel dilden ayrım lı bir dil ile açık-
lamaya yatkın oluşudur.5

5 Bilindiği gibi, geleneksel toplumlardaki ideolojik anlatımda, bireysel etkinlik-
ten çok, bireyin topluluğa başeğmesini haklılaştıran bir tutum savunulmakta-
dır. Bireylik arka plandadır.
Doğa ile insan arasındaki etkileşirnde kullanılan araçlar (materyal kültür) 'Ve
iş örgütlenimi basit ve ilkelolduğu için, bu dönemde bağımlı konumdaki insan
ile egemen konumdaki insan arasındaki kişiselleşmiş gibi görünen egemenIba-
ğımlı ilişkisi, bireyler-arası bir ilişki olma özelliğini de aşarak, egemen kişide
somutlaşmış ya da görülgünleşmiş topluluğun varlığı ile bireyarasında bir
ilişki olmak görünmektedir. Böylece, egemen/bağımlı ilişkisi tüm bir toplulu-
ğun varlığının yüceltimi içinde mistipiye edilmektedir. Fakat örneğin. İlyada ile
Odessiya destanlarının dilleri arasındaki karşılaştırmalardan görüleceği üzere,
özel mülkiyetin başlangıcında bile (hukuklaştınlması 1.Ö. 6. yüzyılda Klestines
ile oluyor) tüm -olarak- gelenekle yapılan açıklamaların yanısıra, bireyin ken-
di kavminden uzak düşebileceği, dış kültürlerle, Truva önündeki gibi kendi ge-
leneğinin içinde iken değil, tek başına kaldıktan sonra da daha yoğun etkile-
şimlerde bulunmak zorunda kalacağı durumlar için de bir anlatım vardır.
Troya Savaşları 1.0. ıooo yıllarında olmuştur. Bu tarih, 2000'lerde Anadolu'ya
gelip, küçük boylarının dışında yeniden İllirya'ya ve Makedonya ile aşağı Yu-
nanistan'a dönen Grek kabilelerinin, bundan bin yıl sonra dışa açılmaya ha-
zırlandıkları yıllara denk gelmektedir. Tüm olarak gelenek ile yapılan açıkla-
manın yanısıra, Olimpos'taki birinci sınıf tanrıların yerine, insana daha ya-
kın olan ikinci sınıf Tanrılar ve Tanrıçaların verdikleri akla göre hareket eden,
gündelik işlerini daha lail,, daha bireyci değerlendirmelerle yürüten insana ait
ikinci bir dünya görüşü, ikinci bir dış dünya anlatımı da bu yıllarda oluşma-
ya başlamıştır. Örneğin Truva Savaşlarında kavmiyle birlikte olan kahraman-
lara yol gösteren Olimpos Tanrıları iken, Odessfya'da ikinci sınıf tanrılardır.
Onlar da insan'a (egemen Odesseus'al, "Okyanus ırmağının ağzındakl Ölüler
Ülkesindeki billcilere başvurmasını, yurduna dönebilmek için neler yapması
gerektiğini o yaşlı billciden öğrenmesini söylerler. Bu ülke, dış dünyaya açıl-
maya hazırlanan Grek kabilelerin hayranlığına, hayretine yol açan; kendileri~
nin rastgele taşlardan duvar ördükleri bir dönemden binlerce yıl önce, geomet-
rik hesaplamalarla yontulmuş, daha sonra yerleştirilmiş düzenli taşlardan ya.-
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2. Bu niteliği sayesinde de, ideoloji, ~ndine özgü kuralları \1e
mantığı olan, teknik bir dil kullanımı Jçinde bileşim kazanan, göre-
li bir ussallığa sahip bir konuşma biçimi olmaktadır. Sınırlandırılmış
bir linguistik (dilbilimseV kod değildir. Değişmez bir geleneğe bağlı
olarak oluşmuş kurallan bulunan \1ekısıtlı stereotiplere dayanan dar
bir dil de değildir. Varolan toplumsal yaşamdan daha gelişkinin ta-
sanmım kolaylaştıran, eleştirel söylemin aradığı nitelikte bir kül-
türün oluşumuna yatkın, görünüştekianlamsal içeriğinden bağırn-
sızlaşıp soyut1aşabilen (örneğin, eşitlik değerinin, varolan toplumu
da aşan toplum biçimlerine yönelecek sınıflann anlayış ve beklenti-
lerine de uygun bir anlam içinde kullanılabilme yatkınlığı) bir dil
türüdür. Tarihsel gelişmeye -kullanmayı bilenin elinde- açık bir
"gelişkinleştirilmiş simgeler" dizesini içermektedir. Varolan toplum-
sal yaşama alternatif oluşturabilecek yeni toplumsal yaşam biçim-
lerinin tasarlanmasını kolaylaştıran bir dil olma görevi de yüklene-
bildiği için, izm-olarak ideoloji iken (yani, daha gelişkin bir toplum-.
sal biçimlenmeye geçmenin yararlanm, yollanm ve bunun için ya-
pılması gereken işleri anlatan bir kullanım içinde iken) ideoloji status
quo'yu aşabilen ve eleştirel bir dildir. Bu dönemde ideoloji, toplum-o
sal eleştiriye katılanlann kendi aralannda paylaştıklan bir ortak

pılan tapınaklar, piramit mezarlar yapmış bir eski uygarlığın akıl almaz ülkesi
olan Mısır'dır. Ölüıer Ülkesindeki yaşlı bilici ise, destanın metaforik diliyle
yüzeyde saklı ise de, kuşkusuz Olimpos Tanrılanndan, onlann dural toplu-
mundan çıkmaya yönelen Grek insanının aradığı "insan'ın kendisi"dir. Yaşlı-
lık ise, insanın tarihi, Tarih içindeki birikimleridir. Öyle anlaşılıyor ki. özel mül'
kiyetin servet aynmlan biçimindeki ilk görünümlerinden itibaren, tüm olarak
gelenek ile yapılan toplumsallaştırmanın içinde bile ikili bir anlatım başla-
mıştır. Tüm olarak gelenek ile yapılan toplumsallaştırma işlerin güncelliğinde,
kendini topluluğun esenliğine terkeden bireye pragmatik bir yarar sağlamak-
taydı ..Buna karşılık tüm olarak gelenekle insanlan toplumsallaştıran toplumun,
aynı anda bireyUği de hoşgörmesine gelince olağanüstü bunalımlarda toplu-
luğun yeniden filizlenmesi için gerekli olan insansal yeteneklerin (insanın ken.
di dış gerçekliğini, ondaki değişmeleri yeniden kendi başına anlamlandırabil.
me yeteneklerinin) canlı kalmasını amaçlamaktaydı. Ayrıca, özel mülkiyetin 6.
yüzyılda hukuken de yasallaşacağı günlerden önceki bu yayılmacı toplumun
dışa dönük ve girişken insan oluşturma ereklerine de uygun düşüyordu. Bar
ğımlı konumdaki insanlar için ise, bu yeni anlatımın ussallığı, artan nüfus, ge-
lişmeyen üretim teknolojisi, verimliliği düşen bir soy topluluğu ekonomisi kar-
şısında, özel mülkiyet aynmlaşmasına dayanan, özdeşleşmeyi soy topluluğun-
dan bir üst düzeydeki site topluluğuna (siyasal topluma) aktaran yeni düzen~
lemeler sayesinde daha gelişkin bir özdeksel yaşama erişilaceğini söylemekte
oluı,undan ileri geliyordu. Kuşkusuz dış dünyaya yönelme ve kolonileşmeler.
den sonra da, gitgide zayıflayarak da olsa, tümlüklü gelenekle açıklanan anar
yurda bağlılık ve aynı ethos'u paylaşma geleneği Pers Savaşlan sonrasına dek
sürmüştür.
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kültürdür de aynı zamanda. Yani, varolan toplumsal biçimlenmanin
hegemonik ideolojisi ile sürdürülen uzlaşmanın içinde yaşarken de
canlı tutulan bir seçenek (yeni bir toplumsal yaşam biçimi) arama
arzusunun, -bu arzu tutarlı bir yapı içinde olmasa dal siyasal
bir eylem biçimine dönüşmüş olmasa da- bir alt-kültür olarak ya-
şanmasıdır.

Bu döne~de, aynı alt-kültür içind~ki insanlar, toplumun reel-ya-
şamına katıldıklan alanlarda ve zamanlarda, hegemonik ideolojinin
gündelik dilini kullanmakta; reel-yaşamı aynen yansıtan bu kısıtlan-
dınlmış dilin (status quo'yu tutucu bir biçimde anlatan dilin) kap!llı
ve yoğ~nlaştınlmış simgeler ile metaforlara dayanan anlatımı için-
de bulunmaktadır.

Yaşanan aynı dönemdeki izm-olarak ideoloji is~ stat~s quo'yu
eleştiren ilerici nitelikte bir ideolojidir. İnsanlara, bir yandan, nasıl
bir dünyada yaşadıklannı;- toplumun ve insanın ne olduğunu; nasıl
bir tarih içinde evrimlendiğini anlatarak hegemonik ideolojidekime-
taforlann içyüzünü aydınlatır. Gouldn~r buna izm-olarak ideoLojinin
rapor-etme işlevi demektedir. Kuramsal bir açıklamadır bu iş: Ta-
rih'i öğretmektir, yaşanan olgulann o anki yüzeydeki anlamlannı
aşamayan dolaysız Ummediate) algılamalarla görülemeyen gerçek-
liklerinin özgürleşimci kesimlerce algılanmasını [sağlamaktır. İn-
san zihninin h~gemonik ideoloji içine kapatıldığı için anlamaktan
alakonulmak istendiği yaşam alanlannın içyüzünü göstermek, in-
sanın düşünsel yeteneğini canlandırmaktır.

İzm-olarak ideoloji., bunun yanısıra, daha gelişkin bir toplum-
sal yaşama ulaşabilmek için neler yapılması gerektiğini de açıklar.
Yeni toplumsal yapıyı gerçekleştirmek için ~reken eylemleri tasar-
lar ve bunlan bildirir. Gouldner buna izm-olarak ideolojinin komut-
lama işlevi diyor. Böylece, izm-olarak ideoloji'nin gücü, aynı anda,
bir yandan varolan dünyanın (insan dünyası anlamında) yeni bir
gözle (eleştirel bir gözle) algılanmasını; bir yandan da, bu yeni göz-
le dünyaya bakabil~nlerin yeni bir toplumsal yaşam kurmak için gi-
rişecekleri eylemlere ışık tutarak ikili bir işlev yüklenmiş oluşun-
dan ileri gelmektedir.

İnsanlann izm-olarak ideolojiye bağlanmalan ise, gene Gould-
ner'a göre, iki nedenledir: 1) İnsan bilincinin, yaşamı ~ni bir bi-
çimde algılamaya yatkın yeni idea'lar tarafından, yeniden-biçimlen-
dirilebileceğine olan inanç; 2) İnsanlann, dış dünyayı yeniden bi-
çimlendirmeye güçl~rinin yeteceğine inanç. Bu inançlar, ideolojilere



------------------------------------~...•.

214 ÜNSAL OSKAY

idealisÜk ve moral yönden bir öz kazandırmaktadır. Yani, iZ11l-olaralı
ideoloji olduğu aşamada taşıdığı bu öz sayesinde ideoloji kendisini
paylaşanlara entellektüel ve moral bir üstünlük duygusu kazandıra-
rak onları güçlendirmektedir .

.Bu arada, çağdaş dönemde basılı kitle iletişimi araçlarındaki ge-
lişmeler, düşünceyi ve siyasal tartışmayı yaygınlaştırdığı gibi, bu
araçlar olaylan ve düşünceleri sistemli ve özetlenmiş biçimleriyle ya-
yınladıklan için, insanların olgular üzerindeki düşünceleri de, bi-
çimce sistemli olmaya başlamıştır. Gazeteler, olayları tarihsel mat-
riksinden soyutlayarak verdikleri için olaylar hakkındaki bilgileri
<information) fragmanlaşan insanlar, bu fragmanları tümleyecek
(totalize edecek)" bir ideolojiye, gitgide daha da büyük bir gerek-
sinim duymaya başlamışlardır. Bu nedenle, ideolojinin önemi art-
mıştır. Basılı metinlerin kısa ve özlü oluşu, anlatılması gerekenleri
kapsamaya dikkat eden bir kodlama biçimiyle kodlanması, bu me-
tinlerin kalıcı iletiler olarak tekrar tekrar okunabilmeleri, değişik
yerlerde tartışılabilmeleri hem metnin kendi içinde, hem de metne
yönelik 'eleştirilerde bir ussallaşabilme olanağı sağlamaktadır. Böy-
lece, yazılı basında ilen sürülen savlar, bunları savunan kişilerden,
bu kişilerin yaşadıkları uzamlardan (mekanlardan) soyutlanarak,
düpedüz kendileri-olarak elealınıp değerlendirilebilmekte; eleştirilme-
leri de kolaylaşmaktadır. İdeolojilerin gelişebilmesinde, yeni çağın
yazılı iletişiminin iç mantığı, olanakları, bu nedenle, Gouldner'a gö-
re büyük önem taşımaktadır.

İdeoloji konusunda Gouldner'ın belirtmediği nokta

Buraya kadar söylediklerim ile ilginç yanları oldUğunu vur-
gulamaya çalıştığım Alvin Gouldner, hemen anlaşılacağı gibi, be-
lirli bir toplumsal biçimden daha gelişkinine geçerken, bu geçişten
yana olan sınıf ve katmanların ideolojilerini, yani "izm-olarak ideo-
lojiyi" elealmakta; tutucu olan (egemen) yanın geliştirip kullandığı
hegemonik ideolojinin işleyişin!, işlevlerini, özelliklerini ( baskıcı, ge-
rici bir ideoloji oluşunu) elealmamaktadır. Aynca, günümüzdeki kitle
iletişiminin yazılı iletişimden görsel-işitsel iletişime yönelmesinin ge-
tirmekte olduğu yeni sorunları da elealmamaktadır. Günümüzde ide-
olojinin hegemonya sağlayan ideoloji olarak neler yaptığını da in-
celer görünmekte ise de, ideolojiyi genelolaralı siyasal izm'lerle eşit-
lediği için, ideoloji olgusunu gelenek ile, yazın (edebiyat) ile, toplum-
sal bilimlerle yanyana bir olgu olarak incelemektedir. İdeolojinin he-
gemonik ideoloji olma işlevini; yani onun gündelik yaşamda insan-
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ların dünyayı yüzeydeki görünümünün ardındaki gerçekliği ile al-
gılamalarım çarpıtıp güçleştiren egemen idea 'lar olarak gördüğü
işleri esgeçmektedir. Hegemonik ideoloji sorununda da, işi iyice başka
yerlere kaydırarak, ideolojinin toplumdaki hegemonik ideoloji oldu-
ğunu ileri sürüyor. Böylelikle, kendi toplumsal varoluşlarını ve bu-
nun sağladığı ayrıcalıklı konumlarım sürdürebilme gereksinimiyle
üretim araçlarının mülkiyetini ellerinde tutan sınıf üyelerinin varo-
lan sistemi ussallaştırma yeteneklerini de kat kat aşan bir yetenekle
varolan sistemi ussallaştırmak için çalışan; onun değiştirilmesini de-
ğil, aşırı aksak yanlarını yeniden işlev-görür duruma getirmek için
tüm bilgi ve yetenekleri ile çalışmak zorunda olan teknokratların
kendileri için de gerekli olan toplumsal dizge içindeki bu durumları-
nı fazlası He abartİnaktadır. Onları, adeta, toplumun egemenler.i say-
maktadıi". Üretim araçlarına sahip olan kesimin egemenleri oldukları
toplumsal biçimin bütününü gözlernek (kazancın ençoklaştınlmas1
ile sınırlı olarak tek tek işletmelerin, hatta sektörlerin değil, tüm bir
toplumsal biçimin gereksinimlerini gözönünde tutabilmek) için var-
lıklarını ve göreli özerkliklerini kabul ettikleri teknokratlann bu du-
rumunu, göreli bir özerklik olarak da saymayıp, bunu da aşarak,
bunları egemen sınıfın kendisi ya da onun bir kesimi olarak saymış
olmaktadır.6 Böylece de, günümüzün ileri kapitalist toplumlarındaki
çağdaş ideolojinin teknokrasinin ideolojisi olduğu sonucuna varmak-
tadır.

Gouldner'a göre, çağdaş kapitalizm üst düzeydeki menajer ve
yöneticilerin sisteme bağlılıklarını sağlamaktadır. Böylece, günü-

6 Teknokratların konumuna ilişkin bu görüşleri Gouldner'ın, bilim ile teknoloji-
nin toplumların yönetiminde herşeyin önüne geçtiğini üzüntüyle söyleyen ye-
ni-muhafazakarlar, yeni-Hegelciler ve Frank:\lrL Okulu ile ortak yanları olduğu-
nu düşündünnektedir. Ama özel mülkiyetin bulunmadığı Sovyetler Birliğinde
bile. son on, onbeş yıldır yapılan bilim ve teknoloji ile !lgili araştınna ve

raporlarda, alınan politika kararlarında siyaset düzeyinin dışında, teknokrat-
larla toplumsal bilimcilerin çatışmakta olduğu; siyasal düzeydeki üst yöneti-
cilerin, bunlardan herhangi birinin başat duruma geçmesini önlediğini göste-
riyor. Bazı Amerikan bilim adamları ve teknokratların incelemelerinde ileri
sürüldüğüne göre, sosyalist ülkelerde de, kapitalist ülkelerde de teknokratların
bağımsız bir kesim olduğunu ileri sünnek güç görünmektedir. Yerleri, sistemin
yeniden üretilmesindeki katkılarını olumlu karşılayan, kendileri dışındaki ege-
men kesimlerce belirlenmektedir. [Sosyalist toplumlarla ilgili olarak, bk. Erik
P. Hoffmann, "Soviet Views of 'The Scientific-Tecnological Revolution'," World
Politics, 30 (4. Temmuz 1978), ss. 615-644; Amerika Birleşik Devletleri için de,
bk. Maurice'Zeitlin, "Corporate Ownership and Control: the Large Corporatloos
and the Capitalist Class", The American Journal oC Sociology, 79 (Mart ı974),
ss. 1073-11191
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müzde teknokrasinin ideolojisi başat durumageçmektedit. Çok da-
ha bağımlı konumdaki grupları consensus'a itense, teknolojik yol-
larla geliştirilmiş bulunan doyumlar aracılığı ile sağlanmaktadır. Da-
ha açık bir deyişle, bu alt kesimleri düzenle bütünleştir'en ideolojinin
benimsenip paylaşımı teknc,kratik ideoloji ve bu alt katmanların do-
laysız katılmaları ile değil, teknolojinin bugünkü toplumsal işleyiş
mantığına belirli bir ussallık kazandıran verimlileştirilmiş üretim iş-
lemlerinin yardımıyla bu geniş kesimlerin tüketimciliğin tadını ala-
bilmeleriyle, teknolojik olarak geliştirilmiş bulunan doyumların pay-
laşımına katılabilmeleriyle olmaktadır.

Gouldner'ın bu görüşlerini ise Kellner; (a) hegemonya olarak
ideolojinin işlevini açıklamakta yetersiz kaldığı için, (b) hegemon-
yamn gündelik yaşamdaki işleyişini açıklamakta yetersiz kaldığı için,
(c) ideolojiyiaktarmakta, hegemonya elde etmekte kitle iletişim araç-
larının neler yaptıklarmı, nasıl bir işleyiş biçimi içinde bunları yap-
tıklarım açıklamakta yetersiz kaldığı için eleştirmektedir.

"İzm-olarak. ideolojiden" "hegemonik. ideolojiye" geçiş 'süresi

Kellner, bu noktaları anlatırken önce Adam Smith'in burjuva
toplum biçiminin oluşumu içindeki ideolojik çalışmalarıyla söze baş-
lamaktadır. Kellner, Adam Smith'in çalışmalarımn yardımıyla der-
lenip toplanan kentsoylu ideolojinin, bu sınıfın kendi toplum biçi-
minin kuruluşundan başlayarak nasıl hegemonik ideoloji durumu-
na geldiğini de incelemektedir. Kellner'e gör'e, Adam Smith, John
Locke, Fransız Devrimi ve Amerikan Devriminin düşünsel ürünleri
ve açıklamaları, yükselen bir sımfın der'ebeyciliğe, onun hegemonik
ideolojisine'karşı geliştirdiği bir ideoloji oluşturmaktaydı. Bu neden-
le, insan'a anamalcılığa ilişkin yeni bilgiler, yeni bilgi bireşimieri
(sentezleri) kendini aynmsama (farketme) yeteneği, gelenekleri
eleştirebilme coşku ve cesaretini kazandıran; bunları aynmsadığı
ve yapabildiği oranda içinde kabaran gücü siyasal eyleme yönelt-
me isteği duyuran; bunun yol ve biçimlerini (form'larım) bulup bu
yönde kendini geliştirmesine yardımcı olan bir ideoloji idi bu. Kı-
sacası, yaşanan bir toplumsal hayatı olduğu durumuyla onama yeri-
ne, daha iyi bir toplum yaşamım tasarlamaya yönelmiş; derebeyci-
likten kurtulmk isteyen tüm zümreler ve katmanlara bunu yapacak
düzeye gelme olanağı tammış, yeteneği kazandırmıştır.

Kentsoylu sınıf kendi toplum biçimini kurduktan sonra bu yl3-
ni sınıfın toplumsal ve siyasal kurumları toplumun başat idea 'la-
rı durumuna yükselmiştir. İşte bu noktadan itibaren, vaktiyle yaşa-

rmı aşmak için insanları coşkulandıncı bir ideoloji Olankentsoylu ide-
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olojisi gerilemeye ba.şlamıştır. Varolan toplum yapısında denge sağ-
lamağa, sınıf egemenliğini meşrulaştırmağa yatkın öğelerini önde
tutan bir toplumsal den~tim aracına dönüşmüştür, Kellner'e göre.

İktidar öncesindeki izm-olarak ideoloji'nin kendi içindeki bu da-
ralmasımn nedeni, kentsoylu demokratik hakların. özgürlüklerin.
eşitlik anlayışının, demokratik katılma olanaklarının toplumun bü-
tününe sağlanmasının toplumsal biçimin kendi varoluşunu sürdür-
mesinde yararlı görünmeyişidir. Kentsoylu toplum biçimi. eşitsizliği
ve bireyciliği kendine temel aldığı için bunları hoş karşılamamak-
taydı. Bentham, bunun artık açıkça söylenmeye başladığımgösteri-
yordu. Buna bağlı olarak da. maddi kültürde elde edil~n sınırsız ge-
lişme gizilgücünün (potansiyelinin) gerçekleştirilebilen bölümü de,
toplum biçiminin kendi varoluşunu koruması açısından olabilir say-
dığı ölçülerde olabiliyordu. İktidar öncesinde savunulan liberal fel-
sefudeki bu daralma da. yine. toplum biçimini korumak durumunda
olan bir sınıfın, toplumun gelişmesi ile olabilecek değişm~lerden duy-
duğu ürküntüsünden kaynaklamyordu. Ekonomik dÜzeyin 1850-1870
arasındaki gelişmelerine kadar, egemen sımf herş~yden çok gelişme
gizilgüçlerinin (potansiyellerinin) bilincine varılmasını önlemeye; bu
nedenle de, kültür alanında önemli bir yenileşme yapmamaya dikkat
ediyordu. Bunun sonucunda da, liberal kuram ile kentsoylu sınıfın
toplumsal uygulayımı birbirine ters düşmeye başlıyordu. Bu neden-
le, bu durumun kavranmasını güçleştirmek için de, iktidara gelin~-
ye dek kentsoylu sınıfının "izm-olarak ideolojisi" ~ni bir toplum kur-
ma izlencesi (programı) olmaktan çıkarak, özel mülkiyet ile pazar
ekonomisi temellerine dayanş.n yeni toplumsal formasyonu savun-
makla yetinmeye başlamıştır. Eleştirel ~ ütopyacı olmaktan çıkarak
gerçekçileşmiş, hegemonik olmaya başlamıştır. Bir hegemonik ideo-
loji oluşundan itibaren de, Aydınlanma'nın tüm topluma "seslendi-
ği" gelişmeci ve özgürlükçü toplum olma vaadinden vazgeçmiş;
bağımlı durumdaki sınıf il~ katmanların durumlarını onamalarını
kolaylaştıracak biçimde, bilime, teknolojiye, insanın kendine olan gü-
venine, toplum yaşamına karşı kuşkular yaratacak hegemonik bir
ideolojiye dönüşmüştür. Buradaki ussallığı ise, insanlığın kentsoylu
toplum biçimiyle tarihte ilk kez yaşadığı ve gördüğü kendi geleceğini
kendi elleri ile kurabilme olanağı açısından düşünülecek olursa, bu
geçişteki maddi kültürdeki gelişmeden sonra tinsel kültürd~ de ge-
lişmeler olacağını düşünüp bundan çekinen egemen sınıfın ürkün-
tüsünden kaynaklanmaktaydı. Bu nedenle, insanın varabildiği ~el-
dünyasım açıklamayı değil mistifiye etmeyi amaçlayan bir ussallaş-
ma olduğu için insan ile insan arasındaki ilişkiyi özgür insanlar ara-
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sındaki ilişkiye evrimleştirmeyi öngörmüyor; eşitsizliği ve egemen
insan-bağımlı insan aynmlaşmasını benimsetmeyi amaçlıyurdu. Çün-
kü, belirli bir üretim biçimi, onun etkili bir biçimde işletilmesi için
gereken düzenlemelerden oluşan bir belirli toplumsal biçimle sınır-
landınımak durumundaydı. İdeoloji düzeyindoeki bu gizlemenin us-
salolmayışı, bu nedenle, kendinden değil, temelindeki üretim biçi-
mindendi. Maddi kültürdeki gelişmeyi nicel gelişmelerde sınırlı tuta-
bilmek için, tinsel kültürde gelişme olanakları arttıkça, ideoloji bu
olanEl-kların insan tarafından ayrımsanmasını kısıtlıyol'; toplumsal
formasyonun ekonomik kertesindeki ekonomik düzeyi.n gelişme çiz-
gisinde tutuyordu. Engels'in 1850'lerdeki işçilerin eğitim durum-
ları ile 1870'lerdeki durumları arasındaki değişmelel'le ilgili ola-
rak belirttiği gibi, okul açmak, daha ileri teknolojiye geçmek için
emeğin kesinlikle bilgisizlikten kurtarılması gereğinin sonucu ol-
duğu kadar, "yurttaş" bilincinin aşılanması için de gerekliydi. Tıp-
kı, kentlerin çevresini saran fabrikalarla birlikte hijyen koşulları ile
ilgilenilmeye başlaması gibi... Kuşkusuz, bu okullarla yapılan top-
lumsallaşma ile, işçilere kendi durumları için uygulayabilecekleri bir
bilinç kazandırılmamaktaydı. Sadece, belirli bir toplumsal konumda
kalmış olma durumunu aşamadan, işliklerdeki gelişkin teknolojileri
kullanabilmeleri için gerekli ,olan temel kültürel yetilere <mekanik
bilgiler, basit bir okuma-yazma, bazı temel vatandaşlık bilgileri gi-
bi) sahip olmaları amaçlanıyordu. Daha sonraki dönemlerde tüketim
ideolojisine katılmaya yarayan kültürel değerler ve davranış biçim-'
leri aşılanıyor; reel-yaşamda bulamadıkları doyumları, 1850'lerden
itibaren, tüketim ideolojisi içinde aramaya yöneltiliyorlardı. Bunun
için bile, ekoI1omik düzeyin belirli bir verimlilik düzeyine eriştiril-
mesini beklemeleri gerekmiş bulunuyordu. Tüm bunların aracılığıy-
la, reel-bilinç içinde tutulan bağımlı sınıf ve katmanların kendileri
için bir kültür oluşturmaları ve bunun yardımları ile daha gelişkin
bir toplumsal yaşam tasarlayabilmeleri güçleştirilmiş olmaktaydı. İş-
te bu noktadan itibarendir ki, kentsoylu sınıfın iktidar öncesinde
"izm-olarak ideoloji" olan ideoloji, nitelik değiştirerek, varolan top-
lumun kurumlarını meşrulaştıran bir meşrulaştırma bilimine7 dönüş-
müş oluyordu.

Kellner'in ilginç bir savı da, "izm-olarak ideolojiden" hegemonik

7 "Meşrulaştırma bilimi" anlamında ideolojiye bakıŞ, Oskar Negt'in II. Entemas-
yonal'de Sosyal Demokrasinin çıkışından sonre. Marxismin "meşrulaştırma bili-
mine dönüştüğü yolundaki savlarından geliştiriliyor. lBk. Oskar Negt "Marxism
as a Science of Legitimation, Frankfurt: Pirate Edition, ı968'den aktaran, KeIIner,
op. cit., S. 47.1
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ideolojiye geçişin egemen s111ıf111 geleceğine güven duymayışından,
işçi sınıfının karşısında duyduğu kuşkudan kaynaklanmakta oldu-
ğudur. Kellner'e göre, gerçekten dengeli, ölçülü (ussal), kendini ye-
terli bulabil~n, kendine inanan bir toplumun, varoluş biçimini (o gün-
kü görünümünü) ideolojik tasarda (planda) haklılaştırmaya gerek
duymaması gerekmektedir. Maurice Godelier'nin fetiş'in çıkışına ve
ideolojinin oluşumuna ilişkin çalışmalannda a<;ık bir dille anlatıldığı
üzere, nasıl salt bir dola-ysız iktidar ilişkisinde bir ideolojiye gerek
yoksa; egemen-bağımlı ilişkisinin bu iki yanın da varolabilmesi için
temel alınmadığı; özgürlüğün, hakların, esenliğin söylenenlere uy-
.gun bir gerçeklik içinde herkese açık olduğu bir toplumsal ya-
şamda da ideolojik haklılaştırmalann olmaması gerekmektedir. Çün-
kü, böyle bir toplumsal yaşamda, toplumsal yaşayışın kendi kurulu-
şu kendi haklılaştırılmasını kendisinin sağladığı yaşamın somutun-
dan üretebilme durumuna da gelmiş olmaktadır.s

Sorunun bu açıdan ele alınması ise, ideolojinin daha somut ola-
rak incelenmesini de kolaylaştırmaktadır. Toplumsal yaşamın eko-
nomik düzeyi ile kültürel düzeyi ayrı varoluşlara sahip olmakla be-
raber, bunlar arasında bir etkileşim olduğunu da biliyoruz. Her top-
lum biçiminin, hem kendisinden önceki toplum biçiminden hem de
gelecekteki toplum biçiminden öğeler taşıdığını; birincisinden olan-
ların birer tortu olarak, ikincisinden olan .öğelerin ise alt-kültürler
olarak bir "embriyon" durumunda bulunduklarını biliyoruz. Hege-
monik ideolojinin işleyişini de toplumsal gelişmenin bu yapısı, bu
işleyiş biçimi belirlemektedir. Toplumda, çeşitli kültürler gibi, çeşit-
li ideolojiler bulunmakta; bunlar aynı toplumsal yaşamın içinde kul-
lanılmakta ve. üretilmektedir. Hegemonik ideoloji de, aynı anda, hem

s Kuramsalolarak, ideolojinin ortadan kalkabilmesi işbölümünün yolaçtığı ay-
rımlaşmaların kurumsallaşabilmekten alakonulduğu; birey-toplum etkileşiminin
egemen kesimde toplumun, bağımlı kesimde bireyin zararına işlemekten çıka-
rılabildiği; siyasal toplum ile sivil toplum zıtlığının ortadan kaldırıldığı 50cietal
yaşama varınca olacaktır. Çok yabanıl ve çok ilkel ilişkilere dayanan top-
lum biçimlerinde ve çok uzun süre "dengeliliğini" sürdürebiimiş durağan gele-
neksel toplumlarda da ideoloji görülmemektedir. Daha doğrusu kapitalizme ge-
linceye kadarki geleneksel tolpum biçimlerinde "tüm olarak gelenek" toplumsal-
laştmlmakta; kültür bir tüm olarak bütün toplum katmanlarınca paylaşılmak-
ta; bu nedenle, farklı alt-kültürleri yapıya uygun bir tümlüğe sokmak için tüm-
lüklü geleneğin dışında ayn bir ideolojik düzenlemeye başvurmak gerekme-
mektedir. Kapitalizmle birlikte, kültür ile ideolojinin ayn düzenlemeler olarak or-
taya çıkışı, bu nedenle, (a) egemen sınıfın bağımlı sınıf ve katmanlar üzerinde
mutlak bir iktidar uygulamayamamasından; (b) mutlak bir iktidar uygulayı-
mına yöneldiğinde,. işgücü ve tüketici olarak geniş kitleleri reel-toplumun ye-
niden-üretiminde tam bir etkinlikle kuııanamamasındandır.
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kendi toplumsal biçimini açıklamakta, hem bir tortu olarak varlığını
sürdüren eski toplumsal formasyondan kalma yaşam alanlanndaki
ideolojiler ile savaşmakta ve hem de gelecekteki toplumsal biçimin ya-
ratıcısı olan sınıf ve katmanları (teknolojideki nicel gelişmeler ile
emeğe olan gereksinim azaldıkça, egemen sınıf karşısında bu ba-
ğımlı sınıf ve katmanlar, neredeyse, toplumun tamamını kapsaya-
cak bir oyluma erişmektedir) kendileri için bir ideoloji Hzm-olarak
ideoloji> üretmekten alakoYmak için uğraş vermektedir.

Böylesine ilginç bir sorunu değerlendirebilmek için de, soru-
nun tartışılmasına, en az egemen sınıfın (kendisinin ya da günü-
müzdeki gibi onun adına işletilen düzeneklerde görevalanların) an-
layış gelişkinliği düzeyinde başlamak gerekmektedir. İşin bu ya-
nım Kellner'den izleyecek olursak, şunları gözönünde tutmak yarar-
lı olacaktır:

Öncelikle dikkat edilmesi gereken nokta, ideoloji sorununun, ne
sadece "idealar dünyayı yönetir" demekle ve ne de sadece, "ekono-.
mik temel herşeyi belirler" demekle açıklanabileceğidir. Kentsoylu
toplumunun meşrulaştırılmasına yarayan hegemonik ideolojiı:ıinbu
sım! tarafından üretilmesi ve kullanılması bile toplumsal yaşamın
varolduğu biçimiyle sürdürülmesinin sadece ekonomik düzeydeki dü-
zenlemelerle sağlanamayacağım; bu gerçeğin, kentsoylu sınıf tara-
fından iyi .bilindiğini göstermektedir. Ayrıca, ekonomik düzeyi o za-
mana kadarki verimliliğini yitirmeye başlayan ve kendinden daha ge-
lişkin bir üretim biçimine geçişi önlemeye çalışan bir toplumsal olu-
şumda üst-yapı kurumlarının, geçerliliğini yitirmiş bu toplumsal olu-
şumun varlığını sürdürmekte gördüğü işler de bu durumu kanıtla-
maktadır. Bu nedenle, üst-yapı öğeleri olan idea'lann oluşumlarının,
maddi (materyal> çıkarlarla toplumsal koşullara bağlı olmakla bera-
ber, onların varoluşlarım sürdürmelerinde de etkin olduklarını; top-
lumsal oluşumun kuruluşundan itibaren, ekonomik temelin geleceği-
ni etkileyebilecek, görece ayrı bir güç durumuna gelebildiklerini
unutmamak gerekmektedir.

Bu görece bağımsızlık, ideolojinin ekonomik bazdan tam bir ba-'
ğımsız1ığı anlamına gelmemektedir.9 İdeoloji, Karl Korsch'un 1923'-

9 Kellner, ı920'lere doğru önem kazanan ideoloji tartışmalarında Lukacs'ın (ideo-
lojiyi yeni-Hegelci bir biçimde kullandığı için) Hegelci dünya-ruhu, Diltheyci
dünya görüşü ve Weberel ideoloji kavramlarımn bir alaşımını yaptığım; ideo-
lojiyi, ekonomik bazın üstünde bir bağımsız değişken olarak ele aldığım söylü-
yor, rStuart Hall, "Hinterland of Science; Ideologyand the 'Sociology of Know-
ledge'" Working Papers in Cultural Studies, 10 (ı977) 'den aktanldığı yer, bk.:
Kellner, op. cit., s. 481
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deki Marxism ve Felsefe adlı yapıtında savunduğu gibi, toplumsal.
gereçsel (materyal ya da özdekseD bir gerçektir. Korsch, ideolojiyi.
ekonomik düzeyin sadece bir yanürünü sayan II. Enternasyonaldaki
görüşe dej ideolojiyi, tin'in görüntüsü sayan idealist görüşe de, ideo-
lojiyi saf bilincin (pure consciousness) görüntüsü sayan yeni-He-
geleilerin savundukları görüşe de karşı 'çıkmıştır. .

Korsch'a göre, ideolojinin özdeksel (materyal> bir tabanı var-
dır. Bu nedenledir ki. toplumsal yaşamda önemli bir yeri vardır.
Varoluş ile varoluşa ait bilinç arasında tam bir yansıma yoktur. Bu
ikisi arasında bir etkileşim vardır. İdea'lann, varoluş ile varoluşa ait
bilinç arasındaki etkileşimde göreli bir bağımsızlığı vardır (bilinç
ile öğeleri, varoluşu etkiler anlamında). Bu nedenle, ideoloji soru-
nunu anlamakta, idealizm de, diyalektik (eytişimseD olmayan bir
Marxist kavramlama da yetersiz kalmaktadır. Çünkü, ideoloji için-
deki idea'lara sadece birer idea, birer içi boş fantazya olarak bak-
mak, yaşamın yaşanma uygulayımını (pratiğini> açıklayamamakta- -
dır. Marxism, ideolojilere, bunların içlerindeki idea'lara, felsefelere
boş fantazyalar olarak değil, birer gerçek olarak bakmalıj bunlan,
uygulamada da, öyle ele almalıdır. Düşünsel yaşam, toplumsal ve si-
yasal yaşamla birlikte ele alınırsa anlaşılabileceği için, toplumsal
varoluş biçimleri (ekonomi. siyaset. ya da hukuk olarak en geniş
anlamda) ile. toplumsal bilinç (bu bilincin çeşitli görünümleri> ta-
rihsel süreci!).bileştirici öğeleri olarak birlikte ele alınmadıkça. belir-
li bir toplumsal formasyonun ekonomik, siyasal, kültürel kertelerde
ne gibi düzenlemelerle kendi varoluşunu sürdürebilmekte olduğunu
açıklayacak gelişkin bir kurumsal düzeye varmak mümkün olrtuya-
caktır. Böyle eksik bir kuramsal donanımla da. sınıf savaşımının -
Marx-Engels'in kentsoylu toplum biçimine geçiş içinj Lenin'in ise.
bir sıçramayla, işçi sınıfının kendi toplumsal biçimine erişmesi için
önemli bir mücadele aracı saydığı ideolojik donanımın tarihsel öne-
mini ayrımsamak da zorlaşacaktır,ıo

10 Bu görüşleri, Kellner. Korch'un kitabının Monthly Review'den çıkan 1970bas-
kısının 72.,73. sayfalarından aktarıyor. Kellner. Op. cit., ss. 48-49.Aynca, Mihaly
Vajda, "Karl Korch's Marxism and Philosophy", Dick Howard ve Karl E. Klare
(edsJ.The Unknow Dimensionı European Marxism since Lenin (New York ve
Londra: Basic Books, Ine, 1972),ss. 131-4S'deKorsch'un bu görüşlen tanıtılıyor,
Vajda, Korsch'un en önemli görüşünün, inı;an bilincinin insanın dış gerçeğinin
karşısında sadece edilgin bir durumda bulundu~unu söylemenin, insanın dış
gerçeğinin bir oranda onun ürünü olduğunu görmezlikten gelerek, özdeği (mat-
ter) mutlaklaştıran; tinin yerine özdeği koyarak bir başka türlü Hegelcilik ya-
pan; bu nedenle de, Marx-öncesi özdekçiliğin çizgisine düşen yanlış bir Marxism
yorumu olacağını ileri sürmesi olduğunu belirtiyor, (B.: Vajda. op, cit.. s, 137)
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İdeolojiyi toplumsal, özdeksel bir gerçeklik sayan; yani, gündelik
yaşamın bilincinin oluşturueusu sayan bir düşünür de Gramsci'dir.
Gramsci'nin ideoloji kuramında temel kavram, bilindiği gibi, hege-
monyadıro Gramsci, iktidar ilişkilerini irdelerken, egemen sınıfın ik-
tidarını yürütüşünde ve toplumsal denetimi sürdürmesinde, biri güç
(force), diğeri rıza elde etme (consenı> olmak üzere iki yol izlediği-
ni söylüyor. İdeoloji, toplumsal düzenin içinde, egemen sınıfın (blo-
kun) güç ve açık baskı kullanmaksızın rıza elde etmesine yarayan
bir araçtır. Bu nedenle de, "toplumsal bloku kendi iç tutunum ve bir-
liğine kavuşturmakta; gündelik hayatta yaşayan bir olgu olmakta-
dır." Başka bir deyişle, ideoloji, Gramsci'ye göre, canlı bir toplumsal
güç, önemli bir toplumsal denetim biçimi olmaktadır. Bunu; yani,
bunca işe yarayan ideoloji'yi oluşturma, üretme ve kurma işini ise
aydınlar yüklenmektedir. Aydınlar, egemen bloka katılan kesimleri
ile, egemen blokun iktidarım ideolojik düzen~emelerle yürütmelerine
yardımcı olmakta; toplumsal denetim kurmalarını sağlayacak hege-
monik ideolojiyi onlar üretmektedir. Devrimci aydınlar ise işçi sını-
fının karşı-ideolojisini üretmektedirler.l1

Görülüyor ki, Gramsci'deki ideoloji kavramının kullanımı, bir
yandan, Gouldner'da gördüğümüz "izm-olarak ideoloji" anlamında,
yani birleştirici kurarnlar anlamındadır; bir yandan da, Kellner'in
geliştirdiği, az ilerde göreceğimiz, "ideolojik bölgeler" anlamındadır.
Gramsci'nin ideolojinin hegemonik ideolojiye dönüşümünü, egemen
sınıf blokunun kültürel hegemonyasının oluşumu sorunu olarak açık-
ladığını biliyoruz. Bu açıklamaya göre, kültürel hegemonya sayesin-

II Burada ilginç bir nokta, aydınların bu' işleviyüklenmesini olumlu karşılayan
egemen sınıfın, aydınların üretim araçlarının mülkiyetini değil, kullanım yet-
kilerini egemen sınıfın elinden alacak toplumsal düzenlemelere yönelmesinden
hoşlanmamasıdır. Çağdaş kapitalist toplumlarda, emeğin ürettiği artı-değer ara-
cılığı ile uygulanan Refah Devleti uygulamalarında bile, bu bakımdan "ileri
giden" aydınlar, kendi varoluşlarını borçlu oldukları varolan düzenin genel Çı-
karlarını üretim araçları mülkiyetini kendi ellerinde tutan egemen sınıfa oran-
la daha uzun si~reli hesaplarla düşündükleri için, zaman zaman, bu yönde ka-
rarlar almaya heveslenmekte; aynı anda da. egemen sınıfın "uslandırıcı", diz-
ginleyici önlemleri ile karşılaşmaktadırlar. Çok eski bir örneği ise 1.0. 730'larda
Asur krallarının, toprakların % 30'u kadarının tapınağın (ruhbanın) eline geç-
mesi üzerine, devlet ile t&pınak arasındaki ilişkileri değiştirerek, kutsalotorite
ile lai], otoriteyi hükümdarda birleştiren Urartu devletini örnek alan geniş dü-
zenlemelere gidişidir. Kısacası, tarih boyunca, adeta, egemen zümre ya da sınıf,
ruhbanın ya da aydınların üretim araçları üzerindeki mülkiyet biçimine iliş-
meden hegemonik ideoloji üretmelerini olumlu karşılarken, bu zümrelerin ege-
menliği, toplumsal denetimi bizzat kendi ellerine almalarınıı iyi gözle bakma-
malttadıl".
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de, egemen bloku n ideolojisi, şeyleri toplumsal yaşamdaki varoluş
durumları ile betimlemekte; bunun böyle kabullenilmesini sağlamak-
ta; böylece, egemen bloku n (topluluğun) ideolojisi hegemonik bir
ideolojiye dönüşmektedir. Gramsci, bu görüşünü tam olarak siste-
matize edememiş olsa bile (Hapishane Notdefterleri'nin ne koşullar
altında yazıldığını hatırlatmak bile gereksiz), yazdıklarının biraraya
getirilmesinden, dışardan herhangi birşey katmaya gerek kalmadan,
çıkan anlam bu olmaktadır. Egemen topluluğun ideolojisinin işlevi
de, Gramsci'ye göre, böyle bir netleşmeYe varabilecek bir düşünce
gelişkinliğinde, varolan toplumu, onun kurumlarını, onun yaşam bi-
çimini meşrulaştırmaktır.

İdeolojinin,. hegemonik ideolojiye dönüşmesi, Gramsci'ye göre, şu
işleri yapması ile olmaktadır:

a) Şeyleri oldukları durumları ile tanımlamak, bu tanımlama-
ların toplumda geniş bir kesim ce benimsenmesi ni sağlamak;

b) Kişileri, varolan topluma, onun yaşam biçimine uymaya yö-
neltmek; bu yaşam biçimini doğal, güzel, onurlu saydırmak; varolan
toplumu adaletli bir toplum saydırmak;

c) İnsanların gündelik yaşamdaki bilinçlerine, bu işleri göre-
cek bir ideoloji olarak aktarılmak; böylece, toplum yapısının iç tu-
tunumu (cohesiveness) ve dengesi için önemli bir güç olmak; bir
"dolaylı hükmetme" aracı olarak hizmet görecek duruma gelmek.

Hegemonik ideolojinin, burada dikkati çeken en önemli özelliği,
reel-yaşamda (varolan toplumsal yaşamda) olanları, oldukları du-
rumları ve biçimleri ile kabul ettirme, benimsetme özelliğidir. Bunun
anlamı ise; (a) hegemonik ideolojide toplumsal yaşamın uygulayım-
larına, kurumlarına denk düşen en geniş kabule kavuşmuş inanç
ve tutumların yeralmış olması; (b) hegemonik ideolojinin devlet, eko-
nomik alanda serbest girişimcilik ve insan doğası gibi konularda ge-
lişkin kurarnlar kurabilen aydınların ürünü olması, görece sofistike
bir yapıya sahip olması; (c) kimi z~man da, yaşanan hayattaki bi-
rinci! düzeyden algılamalara dayanan önyargılara, yanhhklara, ya
da yabanıl bir egemenliğin kaba bir örtüsü ne dönüşebilmekte olu-
şudur. (ırkçılık, faşizm, totalitaryanizm, şovenizm, ergillikçi cinsiyet-
çilik-sexizmı gibi>.

İdeolojinin "betimleyici" işlevi

İdeolojilerinı ilginç bir diğer özelliği de, ayIl;I anda hem betim-
leyici, hem de ilgili konularda nasıl davranılması gerektiği yolunda

...J
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reçeteler sunucu öğelere sahip olmalandır. Betimleyici öğeleri ile,
insanın dünyasındaki, pazar ilişkilerindeki, siyasal yaşamdaki çe-
şitli kurumlan belirli bir toplumsal formasyonun mantığına göre
nasılolmalan gerekiyorsa öyle betimlerler. Reçete oluşturucu öğe-
leri ile de insanın varolan dünyasındaki, siyasal yaşamdaki, günde-
lik. yaşamdaki söz konusubirimlere karşı insanlann davranışlannın
nasılolması gerektiğini gösterirler. Bu iki işleVi ile ideoloji, siyaset,
ekonomi, eğitim, vb., konularda topluma etkide bulunacak temel ku-
ramları kurmakta; belirli başat kurumları ve btınlann temelindeki
idea'lan meşruluğa kavuşturmaktadır. Aynca, aynı şeylerin bu be-
timlenimlerini, bunlann bireylerin davranışları açısından görünüm-
lerini betimleyerek bireylerin davranışsal alanda konformist kabul-
lenimlerine kavuşturulması için bunların herbirinde birer reçete gibi
önlerine koyar.ı2 Böylece, ideoloji, özünde bir değer aşılama iş-
levi de yüklenmiş olmakta; gündelik yaşam ile dolaysız bir bağlan-
tı içinde bulunmakta; gündelik yaşama, düzenlediği toplumsal uygu-
layımlar (pratikler) yönünden, dolaysız olarak bağlı bulunmaktadır.
Gündellk yaşamla bu dolaysız bağlantısı nedeni ile de ideoloji, hem
hegemonik ideoloji durumuna gelebilmek için, hem de daha sonra
bir hegemonik ideoloji olarak yüklendiği işlevleri yerine getirebilmek
için, ilk bakışta samIdığının tersine, rijit olmamak zorundadır. İdeo-
loji, hegemonik ideoloji olduğu zaman bile değişmez değildir. Bü-
tünü ile us dışı da değildir. Bu özelliklerini daha yakından görme-
miz gerekiyor.

Hegemonik ideolojin~n işleyişi, ÇelişJıinin Yanlan, Özellikleri

Hegemonik ideoloji, egemen sınıfın rakip kesimleri arasında va-
rılan uzlaşmanın ürünüdür. Bu uzlaşmayı yansıtır. Ama kimi za-
man gözden kaçan bir durum, hegemonik ideolojinin, aynı anda,
karşıt gruplardan ve karşıt ideolojilerden gelen baskılara karşı ve-
rilen (egemen sınıfca) ödünleri de yansıtmakta oluşudur. Yani, he-
gemonik ideoloji, bir yandan, egemen sınıfın kendi içindeki çatışkın
kesimler arasında sözkonusu olan bir zorlamanın ürünüdür; bir yan-
dan da, egemen sımfın içindeki çeşitli kesimlerinin birbirleri ile çe-
lişkilerine oranla çok daha önemli olan, karşıt sınıf ve katmanlarla
olan çelişkilerin doğurduğu bir zorlamanın da sonucudur. Örneğin,

ı2 Bu "reçeteieme"ye bireylerin uymaları, kuşkusuz, ortada reçete var diye ol-
mamaktadır. Az sonra değineceğimiz gibi, gerçek-yaşama uymak bireyin kendi
varoluşunu sürdürmek için gerekli olduğu için olmaktadır. Hegemonik ideolo-
jiyi (onun söylemini> tophimsal yaşamın genel alanlarında benimsemek, belirli
bir u96allık da taşımaktadır.
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çağdaş sanayi toplumlarında, çeşitli gelişmelerle beraber hem bu
toplumların kendi iç çelişkilerinin artması, hem bu çelişkilerin en
önemlilerini somutlaştıran temel iki kesimin belirgin duruma gel-
mesi sonucunda, laissez-faire'ci ideolojiden Refah Devlııti ideolojisine
geçilmiştir. Bu geçiş, egemen sınıfın hem kendi içindeki kesimleri
arasındaki, hem de egemen sınıf ile işçi-emekçi sınıf ve katmanlar
arasındaki çatışma ve zorlamalardan oluşmuştur. Bu nedenle, Marxist
olmayan Dahrendorf gibi Amerikan siyaset bilimcilerinin çalışma:
larının da ortaya koyduğu gibi, hegemonik ideolojilerin bile donmuş,
rijit ve değişmez şeyler değil, çatışmalarla; çelişkilerle, uyarlamalar-
la dolu bir yapıda olduklannı gözönünde tutmak gerekmektedir.

Hegemonik ideolojiler, diğer yandan, daha önce de belirtildiği .
gibi, hem' geleceğe yönelik kökten ci ideolojiler ile, hem de eski top-
lum biçiminden kalma ideolojiler ile savaşmak durumunda oldukla-
rından, çoğu kez, hegemonik ideolojinin içinde eskiden kalma ideo-
lojiden de, yeni oluşan köktenci ideolojiden de çeşitli öğeler bulun-
maktadır. Örneğin, günümüzün ileri kapitalist toplumlarındaki hege-
monik ideolojinin içinde, bu ideolojinin eski Uıumanist) geleneğin-
den ~alma bireyin onuru, bireyin değeri, kültürün önemi gibi öğeler
ile, bunlara zıt nitelikteki kapitalist temellükçü <iyelikçil bireycilik,
kazanım hırsından kaynaklanan çalışma tutkusunun yüceltilmesi,
vb., birarada bulunabilmektedir. Aydınlanmanın tüm insanlığın daha
gelişkin bir toplumsal yaşama erişmesini erekleyen değerleri ve
inançları ile, saldırgan, ırkçı ve şovenist öğeler de birlikte bulun-
. maktadır. İnsanlar arasında karşıhklı yardımlaşmayı, sevgiyi, se-
viyi (aşkı), dinsel duyguları, kişinin özel yaşamını, aileyi ve insanın
iç dünyasını yücelten değer ve. inançlar ile, bencilliği, metalaşmış
(paranın egemenliğine girmiş) ilişkileri, tüketimciliği, başkalarına
sevgi ve yakınlık duymadan yaşamayı ı kendi iç dünyasına çekilip
toplumdan kaçmayı, hatta toplumdaki diğer insanları tehlikeli say-
dırmayı öneren non-sbcial değerler ve yargılar birlikte bulunabil-
mektedir. Liberal kapitalizmdeki öğeler ile, devletçi planlamayı, Re-
fah Devleti müdahaleciliğini, vb., öngören değer ve yargılar bu-ara-
da yer alabilmektedir.

İşte tüm bu özellikleri yüzündendir ki, hegemonik ideoloji bile,
çoğunlukla esnektir ve değişime açıktır. Tarihsel koşullar değiştikçe
kendini bunlara uyarlayabilmektedir. Her dönemde, karşı çıkan (mu-
halefet eden) sımf ve katmanlara karşı esnek bir tutuma sahip ol-
muştur. Bu nedenle de, hegemonik ideoloji çelişkilerle doludur. Kar-
şıt gruplara karşı yer yer ödün bile verebilen bir yapıya sahiptir.
çünkü, böyle olması gerekmektedir.

,I
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Ancak, hegemonik ideolojinin tüm bunları yaparken, geri çeki-
lemeyBceği bir hoşgörü sınırı da vardır.

Hegemonik İdeolojinin Hoşgörü Sınırları

Hegemonik ideolojinin tüm esnekliğine rağmen, hoşgörüsü, kuş-
kusuz belli bir yere kadardır. Çünkü. gizilgüç olarak sahip olduğu
verimliliğini olanak ölçüsünde en yüksek düz'eyde gerçekleştirebil-
mek isteyen çağdaş toplumsal sistem toplumun geniş kesimlerini,
katmanlarını işlikte, büroda. "serbest zamanlarında" evinde, vitrin
önlerinde, tel'evizyon başında, seçim sandıklarının önünde belirli rol-
leri yerine getirmeye yöneltmek, özendirmek zorundadır. Bu roller
ise, sınırlı katılmalardan ileriye gitmeyen; bir tarafın egemen, diğer
tarafın is'e bağımlı konumda olma durumunu ortadan kaldırmayan;
üstelik de sistemi bu kesim ve katmanların gözünde belirli bir de-
recede meşruiyet'e kavuşturan düzenlemelerdir. Bu düzenlemelere
yönelmek, bugünkü toplumlarda, egemen tarafın kendi iktidarını
yürütebilmek için- oldukça rafine bir hegemonik ideolojiye ihtiyaç
duymasından dolayı gerekmektedir. Kaba yöntemler, katılma sağla-
mamakta, sistem potansiyelolarak sahip buluriduğu ekonomik alan-
daki üretkenliğinin büyük bir bölümünü bu rafine kültürel düzen-
lemeler olmaksızın gerçekleştirememektedir. Tüm bu 'esnekliğine,
hoşgörülülüğüne rağmen, sistem temel alanlarda işini gerçekten sı-
kılamayı da unutmamaktadır. Hegemonik ideoloji, 1960'ların baş-
larında bile "sapkın küıtür" saydığı Hipiliği, suç saydığı cins'er sap-
kınlıkları, aralarındaki ayrımlara dikkat bile etmeden zorgücü kul-
lanarak bastırdığı toplumsal karşıtlık görünümlerini 1.960'ların or-
talarından itibaren ileri kapitalist ülkelerde birer "aıt-kültür" say-
maya yönelmiştir. İşçi sınıfıyla örgensel(organik) bir bağlantısı-
nın bulunmadığını anladığı orta sınıftan ve bunun alt kesimlerini
oluşturan küçük kentsoylu sınıftan gBlen Yeni Sol'un, Öğrenci Solu'-
nun toplumsal karşıtlık görünümlerinden ise; egemen sınıfın prog-
ressive kesimlerinin 1960 ortalarından beri çizdiği politikaya uygun
olarak, yararlanma yoluna gitmiştir. Tüm bunları, kapitalist toplum
biçimini iç ve dış koşullardaki değişmeler karşısında koru~anın en
iyi yollarının neler olduğunu araştıran bir temel siyasa içinde, ken-
di içinde de tartışmaları sürdürerek yapmıştır. Kapitalizmin karşıt
düşünen, hareket eden topluluklar karşısında korunmasındaki du-
yarlılığını ise hegemonik ideoloji asla yitirmemiştir. Hegemonik ideo-
lojiyi gen'el olarak benimseyen, ama aralarında yer yer çelişkiler
olan egemen sınıfın "geri" kesimleri de progresir kesimle birlikte dü-
zenin temel kurumlarına yönelik eleştirilere karşı ideolojik düzeydeki



POPÜLER KÜLTüR AÇısıNDAN "ıDEOLOJı" KAVRAMI 227

ortak savaşımlarını yavaşlatmamışİardır. Düzene cepheden ve örgütlü
kitle hareketleri olarak eleştiri yön~lten siyasal eylemlere karşı ise,
ideolojik savaşımın da dışında başka yollar kullanmaya başlamışlar-
dır.

Bu ikili devinim içinde, hegemonik ideoloji, toplumda, düzenin
neresinin hangi noktaya kadar eleştirilebileceğini de belirlemeye ça-
lışmakta, kamusal görünüm kazanacak olan tartışmalarda elealına-
cak konu ve sorunları belirlemekte; cepheden, açıkça ve tutarlı bir
biçimde karşı çıkan eyleml~ri ise kamu oyuna marjinal grupların
eleştirileri gibi göstermeye çalışmaktadır. Bu tür örgensel, karşı çık-.
makta kararlı devinimleri hırçınlaşmaya itmeye çalışan egem~n ke-
sim örgensel eylemlerin. geniv kesimlerle iletişim kuramadan ir-
kiltici bir görünüm edinmesi için onların önünü kesmeye dikkat ve
.özen göstermektedir. Bunun için temel nitelikteki alanlarda (örne-
ğin, kapitalist mülkiyet kurumuna ya da pazar kurumuna ilişkin
alanlarda) yapılanmış bir sessizlik oluşturmaya öz~n göstermekte;
tüm bunlarda, onayabileceği hoşgörünün sınırını ise, durup durur-
ken kendisi genişletmemektedir. Bu sınırı egemen sınıfın kendi iç
tutunurnu, kendi iç çelişkileri, karşıt' sınıf ve kesiml~rin kendi ideo-
lojik etkinlikler ve yetenekleri arasındaki etkileşim belirlemektedir.
Ama egem~n sınıfın kovboy türü filmlerden açık-saçık (porno) film-
lere ya da bilimsel çalışmalara kadar çeşitli alanlarda karşılaşılabi-
leceği karşıtlıkları dar çerçeveli bireysel görünümler içinde tutmaya
verdiği önem, bu sınıfın kendi tutumunu n~ denli bilinç le oluştur-
duğunu da göstermektedir.

Bu nedenle de, içinde çelişkiler taşıyan bir yapı olarak varsa-
yıldığında, hegemonik ideolojinin bile, bağımlı konumdaki insanlar
için terkedilmemesi gereken bir ideolojik savaşım alanı olduğu orta-
ya çıkmaktadır. Ancak, bu' konu, ilk .bakışta ters görünse de, çok
önemli olduğu için, bununla ilgili görüşlerden iyimser olanını da,
kötümser olanını da geniş olarak özetlernemiz; ana hatları ile bir
kez daha gözd~n geçirmemiz gerekmektedir.13

Hegemonik İdeolojiyi "yanlış bilinç" Olarak Açıklayanlar

Kellner'e göre ideoloji konusunda en kötümser olanlar Frankfurt

13 Bu özetlernede, iyimser görüşün tutarlı sayılabilecek bir örneği olarak -Enzens-
berger gibi bu iyimserliği, sadece, küıtür endüstrisinin egemen sınıfca diğer en-
düstriler kadar sıkı denetlenememekte oluşuna dayandırmayarak, "beka. stra1ıe-
jisi" gibi bir kavramla açıklamaya çalıştığı. için- Kellner'in savlannı gözönünde
tutuyorum.
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Okulu ile, onlardan farklı biçimde yola çıktığı hald~, onlardan da kö-
tümser sonuca varan Althuser oluyor.

a) Frankfurt Okulunun Kötümserliği

KelIner'den aktararak özetl~yecek olursak, Fr~nkfurt Okulunun
kötümser sonuca varan ideoloji açıklaması şöyle bir gelişme izli-
yor:

ı. İdeoloji, bir yanlış-bilinçtir. Karmaşık toplumsal süreçleri, uy-
gulayımları (pratikleri> ideoloji yalınç (basit), doğal, değiş-
mez durumlar olarak göstermektedir. H~gemonik ideoloji be- .
lirli bilinç ile toplumsal ilişki biçimlerini doğal, evrensel, us-
sal, sonsuz şeyler olarak göstermektedir. Evrensel, genel gö-
züken idea'ların, ya da çıkarlann, @rçekte, özel çıkarlann
maskeleri olduğunun anlaşılmasım önlediği için ideoloji bir
yanlış-bilinç durumuna varmaktadır. Hegemonik ideoloji, özel
olanı, özel çıkarları, bölümsel (kısmi> olanları genelmiş, ka-
musaImış, kamusal çıkara uygunmuş gibi gösterir.

Tüm ideoloji biçimleri, ı"efleksiteden (tepkeden), eleştirel-
likten yoksundur. İdeolojilerde bulunmayan bu özellikler, an-
cak Eleştirel Kurarnda bulunmaktadır. Çünkü, ideolojiyi ya-
panlar izm-olarak ideoloji yaparlarken dünyayı değiştirme-
yi; hegemonik ideoloji yaparken ise yaşanan toplumsal du-
rumu haklılaştırmayı ön~ alırlar. Üstelik böylesi bir düşün- .
ce yetersizliği içinde ideolojil~r oluşturup kurumsallaştırdık-
ça ve bunları hegemonik ideoloji durumuna getirdikçe yap-
tıklan açıklamalar bilişimsel (cognitive) bir yozlaşmaya ve
çarpıklaşmaya uğrar.

2. Frankfurt Okulunun çalışmalarının en önemli yanı, Kell-
ner'e göre, ideolojinin tarihsel yozlaşmasım incelemiş olma-
sıdır. Çağdaş toplumlarda kapitalist, toplum cu ideolojinin ko-
numuna önemli ölçüde ışık tutmuş olmasıdır. Frankfurt Oku-
. luna göre ideoloji durmadan tekrarlana tekrarlana, insanın
kafasına dört bir yandan yansıya yansıya bir dizi stereotipe,
basmakalıba, bir tür sözde-hikmet'e, sözde-sağgörü'ye (pseu-
do-wisdom) dönüşmekmdir. Oysa yozlaşmadır.

3. Çağdaş totalitaryanizm dedikleri faşizm, tekelci kapitalizm
ve Stalinizm yüzünden, Kültür Endüstrisinin etkisİ altında
kültür bir hegemonya biçimine dönüşmüştür. İnsancıllaştıhcı
tüm özelliklerini yitirmiştir. Adomo'nun d~yişiyle, bu okula
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göre, "kim kültürden söz ediyorsa, hükmetmeden (yönetme-
den) söz ediyor demektir:'14

Kültür ürünlerinde yansıyan şeyler de, gitgide ideolojikle-
şen gündelik yaşamdaki reel-bilinç olmaktadır. Bu bilinç
ise, insanlan tüketirnci yapan ve bilinçlerinin gelişmsini
kısıtlayan bir bilinçtir. Yığın-ürün (mass-production) olan
günümüz ideolojisi, yaşadığımız toplumun kendisidir; şeylerin
varolan durumlarıdır. Bu içerik, kitlelerin, Kültür Endüstrisi-
nin arkasında anonim bir görünüm içinde yeralan, ya da bi-
linçli olarak yayılmasına çalışılan (propagate) kurallar ve
koşullar ile bireşimci (sentetik) bir biçimde özdeşmelerini sağ-
lamaktadır. Oluşturulmuş "nzaya" uymayan herşey sıkıca
den~tlenmektedir. Başkaldıran herşey ya görmezlikten gelin-
mekte, ya da açıkça suçlanmaktadır.

Kültür Endüstrisinde ideoloji bir tür sözde-gerçekçilik bi-
çimine bürünmektedir. Dıştaki görgül (amprik) gerçeğin ol-
duğu gibi yeniden-üretimini (reproduction) yapmaktadır. Bu
nedenl~, insanın yaşamda karşılaştığı, yaşadığı dış gerçekli-
ginin, aslında, insana kendisinin dışından sunulmuş bir dış-
gerçeklik; toplumsal denetime uygun olarak hazırlanmış, in-
sanın, onu algılamasından daha önce, önüne konulmuş bir
dış gerç~klik oluşunu anlamasını önlemektedir. Bunun böyle
olduğunu anlamaya başlar gibi olanlann da görüşlerini bu-
landırmaktadır. Bu nedenle de, ideolojinin etkisindeki çağ-
daş insan, dünyaya, toplumsal yaşamının karmaşıklığını kav-
ramaya yetmeyen, alabildiğine bir yanlış-bilince dönüşen
kalıplar ve stereotipler ile bakmaya alıştınlmış olmaktadır.

İdeoloji, böylece. "kısıtlanmış bir dilbilimsel kod" olmuş
bulunmaktadır. Kitl~ iletişim araçları, Kültür Endüstrisi bu
alanda büyük bir işlev yüklenmiştir. Bu araçların, bugün-
kü kitle iletişim tekniklerinin etkisiyle de insanlar, kısıtlandı-
rılmış bir dilbilimsel kod olan ideoloji içinde yeni bir benlik
(self) oluşturamamakta; bu sınırlı dil, bu konuda insana yar-

14 Adorno'nun bu yazısı için, bk.: Telos, Sayı 37, Sonbahar ı978, ss. 93-11ı CAdor-
no'nun ı960'daki bir dersinin ı960'da Merkur'de çıkan tam metninin İngilizcesi.)
Frankfurt Okulunun görüşlerini özetlerken Kellner, Frankfurt Sosyal Araştır-
ma Enstitüsfuıce yayınlanmış Toplumbilimin Sorunlan CAspects of. Sociology
diye İngilizceye çevrilmiş olan bir yayını kullanıyor. Bu kaynak ı9sS'te Adorno
ve Horkheimer'in Hür Berlin Radyosundaki bir seri konuşma için birlikte yaz-
dıklan metinlerden oluşmaktadır. Oldukça, genel nitelikte metinlerdir.. .
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dım etmemektedir. İdeoloji dünyayı bugün varolduğu duru.
muyla olumsuzlamamakta; tersine dış dünyanın bugün varo-
lan düzenlenim (aranjman) biçimini olumlu saymakta; ona
süreklilik ve güvence sağlamaktadır. Ayrıca, insanların si-
yasal eylemde bulunmasını, siyasal yaşama kendileri için ka":
tılmasım desteklememekte; tersine, ~dilginlik ve konformizm
oluşturmaya özen göstermektedir. ıs Diğer yandan, tüm. top-
lumsal çelişkileri örtülüyerek, varolan yaşam biçimindeki se-
çenekleri baskı altında tutarak yanlış-bilinç oluşumuna yar-
dım etmektedir. Hegemonya olarak ideoloji, dış 'ta olanları bir
ayna gibi aynen yansıtmaktadır; reel-olam sağduyu, gerçek-
çilik ve şeylerin doğal düzenlenimi olarak göstermektedir. Bu
n-edenle, hegemonik ideoloji, toplumdaki otoritenin dağılgın-
laştırılmış ve araçları yenilenmiş bir sesidir. Kişileri, toplum
yapısı neyin, nasıl yapılmasını istiyorsa onlara ve öyle ya-
pilmasına yönelten toplumsal, siyasal üst-benidir (süper-ego-

ıs Frankfurt Okulunun, Yeni Sol'un bu görüşlerinin tekelci kapitalizmin 1930-1960
dönemindeki durumunu yansıttığını; 1960'lardan itibare'n, bu eleştirilerden de
yararlanan ileri sanayi toplumlannın ise örgensel-olmayan (artificiall toplum.-
sal eleştiriyi ve çeşitli siyasal katılmalan, vb., artık olumlu karşıladığını ileri
sürenler de var. Bu konudaki ilginç tartışma" sürüyor. [Bk, Paul Piccone'nin "Tek
Boyutluluğun Bunalımı" (The Crisis of One-Dimensionality); Tim Luke'\,lIl "Ya-
pay Negativite çağı" (The Age of Artificial Negativity) adlı yazılan, Telos,
Sayı 35, Bahar 1978; ve bu ikisinin John DeBrizzi'nin Boyutsuzluğu" <DeBrizzi's
Undimensionality) başlığı ile, DeBrizzi'nin bir eleştirisine verdikleri yanıtlan,
Telos, Sayı 37, Sonbahar 1978.1 Picco ne ile Luke'un bazı görüşleri Carter'ın ye-
niden "tutucu" bir yön tutturması ve Reagan'ın gelişiyle iyice tutarsızlaşmak-
ta ise de, 1914'ten 1950 sonlanna kadar gitgide artan ve genişleyen devlet mü-
dahaleciliği ile toplumu düzenleme önlemlerinin toplumsal yaşamda sponta-
neliğin tümüyle kalkmasına yol açması yüzünden, Amerikan toplumunda 19~O
ortalanndan itibaren sivil topluma biraz daha nefes aldıracak yeni dÜzenleme-
lerin arandığı savı ilginç görünüyor. DeBrizzi ise, bu aranışların bile Refah Dev-
leti uygulayımlarının gitgide genişletilmesi olarak ele alınması gerektiğini söy-
lüyor. Orta sınıfın köktenci gibi görülen bazı eylemlerinin, bu uygulamalar yü-
zünden orta sınıfın vergi yükünün artışından; bunun yanı sıra, çeşitlI ayrıca-
lıklannı koruma zorluklannın da artışından dolayı ortaya çıktığını; örneğin,
Medeni Haklar eyleminin, yoksullukla savaş kampanyasının federal harcama-
lan (vergileri) artırıp orta sınıfı rahatsız ettiğini; Vietnam'a asker yollamanın
gönüllü kampanyasını da aşıp, zorunlu asker yollamaya dönüşmesi ile orta sı-
nıfın radikalleşmesi arasında bağlantı bulunduğunu ileri sürüyor. Radikal ha-
reketlerde zencilerin ayrılması üzerine orta sınıfın ürktüğünü; öğrenci Yeni-So-
lu'nun ise Vietnam'a zorunlu asker yollama yasası ile birııkte başladığını söy-
lüyor. Ama, Piccone ve Luke'a veremediği yanıtlar da çok önemli, çok ilginç-
Reagan'ın seçilmesi ise, orta sınıf radikalleşmesinin tutucu yönde de olabile-
ceğini lşaret ediyor.
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sudur). İdeoloji, insanın rüyalarına, umutlarına, fantazyala-
rına, aklına yerleşip tüm buralan mekan tuttuğu için hege-

i
monyasını sürdürebilmektedir. Çalışma'da <İş'te), düşüncede
varolan toplumsal düzenin aşılmasını da bu sayede önleye-
bilmektedir. Bireyliğin yitirilmesi, özerkliğin yitirilmesi, yö-
netilmenin, konformizmin yaygınlaşması, bu nedenledir ki,
sanayi toplumunun başa çıkılması güç hegemonik kültürü-
nün sonuçları olarak ortaya çıkmış bulunmaktadırlar.

Üstelik, Frankfurt Okulunun bu kötümser 'açıklamaları,
sadece günümüz için değil, bitmiş bir tarih için de geçerli şey-
ler olarak savunulmaktadır. (Adorno'nun 1968Olaylarında ya-
yınlanan İstifa başlıkb bir yazısında şu görüş savunul-
makta idi: Tüm bunlara rağmen, bunlardan çıkışın yollarını
arayan eleştirel düşüncenin barınabilmesine izin verecek hiç-
bir parti ya da sınıf örgütü olmamasına rağmen, insanlığın
bugün aynmsayamadığı, savunamadığı eleştirel düşüncenin
üretimine birilerinin devam etmes:i, yaşadığımız dönem için,
devrimci uygulamadan çekirrnek değil, bu uygulayırnın en
doğru olanını inatla sürdürmek demektir. Adorno, kuşkusuz
son derece ender yetişen bir aydın. Burjuva kültürünün de,
önceki kültürlerin de hepsini şaşılacak kadar özümsemiş, bir
düşünür. Trajik bir çağın insapı. Otoritaryan Kişilik diye meş-
hur olmuş çalışma ile yetinen değerlendirmelerde onun ede-
biyata, müziğe, genelolarak kültüre ilişkin çok yararlı, çok
özgün görüşleri olduğu nedense unutulmaktadır. Oysa, örne-
ğin Lazarsfeld ile yaptığı ünlü radyo araştırmasındaki yön-
tembiHm tartışmalan bile, bugünlerde ülkemizde de önem
kazanan popüler müzik araştırmalan için kesinlikle incelen-
mesi, yararlanılması gereken değerdedir. Ne var ki, Frank-
furt Okulu, ideolojiye çağdaş insanın dış gerçekliğini kavra-
yamaması süreci içinde merkezsel bir yer vermekle de kal-
mamakta; ideolojinin tüm toplum yüzeyinde yaygınlaştırılan
bir kitlesel aldanım olduğunu; en çok da, kitle iletişimi araç-
ları ile işletilen bir Kültür Endüstrisi aracılığı ile yaygınlaştı-
rıldığını savunmaktadır. Kitle iletişimi araçlarının manipülas-
yon aracı olmaları durumunu abartarak, tekelci kapitalizmin
kendini yeniden-üretmesinin kitle iletişimi araçları, ideoloji,
toplumun ya da toplumsal yaşamın kendisi'nden oluşan üçlü
bir yapı içinde gerçekleştirildiğini söylüyor. Öyle ki, bunlar
arasında hiçbir gerilim, hiçbir çelişki olmadığını peşinen ona-
mış oluyor. İdeolojide çatışkın öğ'eler olup olmadığını da ele
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almıyor. Bu nedenle, Frankfurt Okulundan düşünürler ideo-
lojiyi sadece hegemonik ideoloji olarak ele alıyorlar ve tam,
bir kötümserliğe varıyorlar.

i
f.
t.' .

b) Althusser'in Kötümserliği

KeIIner'in, kısa da olsa, burada belirtilm~si gereken bir diğer
görüşü ise, Althusser'in de, Frankfwi; Okulunu "yeni-Hegelci idea-
listler" diye eleştirdiği halde, çok daha monolotik, çok daha tek bo-
yutlu, çok daha kötümser bir açıklama düzeyinde kalmış olduğu-
nu ileri sürmesidir.

Althusser'~ göre, DİNlar (Devletin İdeolojik Aygıtları), aslında
baskıcı bir devletin aygıtlarıdır. DİA'lar toplumsal ilişkilerin yeni-
den-üretilmesine yarayan kitlesel, her tarafı kaplayan bir sisteme
döndürmektedirler ideolojiyi. Althusser'e göı'e, okullar, kitle iletişimi
araçları, devlet ve ekonomi ile ideoloji arasında, ya da ideolojinin
,kendi içinde çelişkilerin bulunması söz konusu değildir. Bu eleştiri-
sind~, Althusser'in Lenin ve Felsefe'de, "Değişik DİA'ların arasındaki
birlik, çoğu kez birbirleriyle çelişecek biçimlerde, egemen ideoloji
tarafından, egemen sınıfın ideolojisi tarafından, sağlanır" sözlerin-
den yola çıkıyor Kellner.

Yani, K~llner'in Althusser yorumuna göre, Althusser'de tek bir
egemen sınıf ideolojisi vardır. Bu tek bir egemen sınıf ideolojisi, bas-~ .
kıcı devlet aygıtı ile DIA'lar arasındaki uyumlu işbirliğini oluşturur.
İdeoloji, içselliği olarak, toplumsal bir zorunluluk olarak görüntü,
ya da yanlış-bilinçtir. İdeoloji, kişilerin gerçekteki varoluş koşullan.
ile düşs~l ilişkilerinin gösterimidir. £Lenin ve Felsefe'den, ss. 149,
150, 162'den yapıyor bu alıntılan. İngilizce baskısından.P6

Daha açık bir anlatımla, Althusser'e göre, bireylerin gerçek-va-
roluş koşullarıyla düşselleştirilmiş ilişkilerinin temsil edilişi olan
ideolojide (ideolojilerin tümünde), toplumda varolan ü~tim ilişkile-
rinin ~ bu ilişkilerden türeyen diğer ilişkilerin kendileri değil; ki-
şilerin üretim ilişkileriyle, bunlardan türe~n diğer ilişkileriyle olan
düşselleştirilmiş ilişkileri yer almaktadır. Bu nedenle ideolojiler ger-

16 Türkçede Althusser'in İdeoloji ve Devletin ideolojik Aygıtlan başlığı altında ya-
yınlanan üç yazısına da bakılabilir. Murat Belge'nin Althusser'den yana gözü-
ken önsöz'ü ile sunulan bu yazılardan ilki olan aynı başlıklı yazıda (ss. 56-7!'de),
"ideolojinin tarihi olmadığı" savı ile, "ideolojinin, bireylerin gerçek varoluş
koşulları ile düşsel ilişkilerinin bir tasarımı olduğu" savları işleniyor. [Bk. L.
Althusser, İdeoloji ve Devletin İdeolojik Aygıtlan (çev. Y. Alp, M. Ozışık), (İs-
tanbul: Birikim Yayınları, 19781
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çek-olanın çarpıtılmasıdır. Bu çarpıtma oluşları aracılığı ile, gerçek
ilişkileri değil, kişilerin gerçek ilişkileri ile kurdukları düşselleştiril-
miş ilişkilerini yansıtmaktadırlar. £Lenin ve Felsefe, ss. 164-165'ten
özetliyor. ı

Ayrıca, ideoloji bireyleri özneler olarak kabul ederek onlara ses-
lenir, bildirimde bulunur, ~yleminden, eylemlerinden siygaya çe-
ker.17 Bununla da bitmemektedir iş: tüm toplumlar, kendilerini ye-
niden-üretmek için metabolizmik işlemlerinde ideoloji özümsedikle-
rinden Althusser'e göre, ideoloji etemal'dir (ölümsüzdür). Tıpkı,
Freud'un bilinçaltı dediği olgu gibi. İd~olojiyi, toplumsal bakımdan
zorunlu olarak yanlış-bilinç sayınca; ideolojinin tüm toplumlarda
varolacağını, ideolojinin sosyalizmde de işlerliğini sürdüreceğini; ve
ideolojinin toplumsal varoluşun daimi bir bölümü olduğunu söyleyin-
ce de, sonuçta, Althusser, "ideolojinin tarihi yoktur" diyebilmektedir.
!Bunları, Kellner şuralardan alıntılıyor: Lenin ve Felsefe, s. 159 ve
devamı; Marx İçin, ss. 231 ve devamı; ayrıca, s. 235.1

Kellner'e göre, bu görüşleri ile Althusser, Frankfurt Okulundan
bile kötümser bir sonuca varmış olmaktadır. Sınıf savaşımlarından,
ideolojinin içindeki çelişkilerden söz etmekte ise d~, tüm bu çeliş-
kilerin hegemonik ideoloji tarafından giderilebildiğini onadığı için,
böyle bir kuramsal çerçeve içinde sınıf savaşımının nasıl varolabile-
ceğini, bu çelişkilerin nasıl varlık kazanabileceklerini, ideolojik de-
ğişimin (emancipation'un) nasıl gerçekleştirilebileceğini açıklamı-
yor. Kellner'in sorunsalı açısından söyleyecek olursak, ideoloji için-
deki çelişkiler, Althusser'e göre, ideolojinin kendi içinde hegemonik
ideoloji tarafından ortadan kaldırılabiliyorsa, hegemonik ideolojinin
bu denli etkinlikle ortadan kaldıramayacağıideolojik mphalefet
(karşıtlık; ideolojid~ki emancipation'a eriştirici zihinsel, davranİş-
sal yollar için kullanılabilecek özgürleştirici ögeler) nasıl varolabi-
lecek, bunlar nasılortaya çıkabilecektir? Bunu söyleyebilmek, Alt-
husser'in kuramsal çerçevesinden çıkmadıkça, olanaksız kalıyor.
Kellner ise, bu sorunlara bir çıkış arıyor. Bunlan da görelim.

ı7 Althusser'in bizdeki çevirisinde "ideoloji bireyleri özne diye adlandınr" diye
geçen bu tümce, İngilizceye seslenmeyi aşan bir anlam taşıyan interpellate söz-
cüğü ile çevrilmiş. İdeolojinin, hem dış gerçekliğin betimlenmesi, hem de dav-
ranışların düzenlenimi konusundaki reçeteleme işlevini açıklamakta bu ıngiliz-
ce karşılık daha iyi görünüyor. Interpellate, bir kişi ile, onu yargılamaya yönelik
bir konuşma (seslenme) biçimidir; karşılıklı bir iletişim değildir. Kişinin, be-
lirli bir eyleminden, ya da ilintili eylemlerinden. hatta hareketlerinden dolayı
sorguya çekilmesi anlamına gelmektedir. Dolayısı ile, ideoloji içindeki kişi,
ideolojinin karşısında edilgin bir konumda sayılmış olmaktadır.
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Hegemonik İdeoLojinin Tarihi, Özgürleştirici Öğeleri:

Kellner'in ilk karşı çıkışı, ideolojinin bir Tarih'e sahip olduğu-
nu ileri sürmek oluyor. İdeoloji bu tarih'ine gündelik yaşamdaki de-
ğişimleri ile amorf bir görünüm içinde; ama, "sınıf mücadelesine"
bağlı olarak, değişen tarihsel koşulların kendi evrimi içinde kendisi
de yeni biçim'ler ve yeni içerikler kazanacak bir tarzda sahip ol-
maktadır.

Kellner'e göre hegemonik ideolojinin kendini henimsetebilmesi"
tepeden inme birşeyolmasından değil, halkın gündelik yaşamı ile
içiçe ve onunla uyumlu olmasının yardımıyla mümkün olmaktadır.
Güvenilirliğini sürdürebilmek için de halkın yaşamındaki, toplum-
sal koşullarındaki değişmelere uymak, bunlan izlemek zorundadır.
Hegemonik ideoloji, aileden, okuldan, tapınaktan, kitle iletişimi araç-
larından, işyerlerinden, işliklerden, bürolardan, s~rgenlerden' (vit-
rinIerden) vb. oluşan ideolojik aygıtlar topluluğunun aracılığı ile
öğrenilir, bir kuşaktan diğerine aktarılır (kültürün toplumsallaşma-
sı olarakL. Bu ideolojik aygıtlar otorite, hiyerarşi, konformite ideo-
lojileri oluşturarak heg~monik ideolojinin tüm diğer öğelerini birara-
ya getirir, bunları belirli bir yapıya kavuşturur, güçlendirir, iç tu-
tunumunu yaratır.

Diğer yandan, hegemonik ideolojiyi üreten hegemonyacı sınıfın
yandaşı olan kesimdeki aydınlar, içinde yaşanılmakta olan toplumu
kendine dayanak aldığı özgürlük, es-enlik, eşitlik gibi her sınıf ve
katmana seslenen genel vaadlerini bile tutmadığı için' eleştiren top-
lumsal gelişmeden yana ikinci kesimden' aydınları hem eleştiri dü-
zeyinde, hem de gerektiğinde baskı uygulayımı düzeyinde ,dışıama-
ya çalışırlar.

İdeolojik aygıtlar diye yukarda bazılarını belirttiğimiz aygıtlar
ise, ideolojiyi kurumsallaştırmaktadırlar. Bunlar aracılığı ile yaşam-
dan, yani varolan toplumsal yapıya göre yaşanan gündelik yaşam-
dan kaynaklanan ideoloji, günd~lik -yaşamın bilincinin tümü olarak
degil, sadec-e bir bölümü olarak oluşur ve kurumlaşır. Yaşamın
uygulayımında özne olur, kendi başına bir yaşama kavuşur. Top-
lumsal yaşam denemleri ile değişikliklere uğramaya, değişen koşul-
lara göre kendini değiştirm-eye başlar. Bunlan yapabildiği oranda
tarihsel değişmelere karşı yanıt verebilecek, onlar üzerinde etkide
bulunabilecek bir sürekli oluşuma dönüşür.

Bu n-edenle Kellner, ideolojiyi kendisinin dışında belirlenen bir
Tarih (sınıflı toplumlann tarihi) içinde anlamlandırmak gerektiğini
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söyleyerek, "ideolojinin tarihi yoktur;' diyen Althusser'in ideolojiyi
toplumsal kararlı denge sağlayan bir kurum; kişilere varolan top-
lum yapısı adına seslenen bir kurum sayan görüşüne katılmamak-
ta; "gerek ideoloji kavramının (genelolarak ideoloji>, gerekse belirli
ideolojiler diyebileceğimiz ideolojinin özgül durumlarının tümüyle ta-
rihsel olduğunu" ileri :;ürmektedir.

Althusser ile Kellner'in İdeolojinin Tarihi Yolıtur ya da İdeolo-
jinin Tarihi Vardır biçimindeki birbirine ters düşen görüşleri, özet-
le, şurdan kaynaklanıyor: Althusser, ideolojilerin ait oldukları top-
lumsal formasyondaki toplumun somut tarihi olarak öznel bir tari-
he sahip olduklarını, ama "genelolarak ideolojinin tarihinin olma-
dığını" söylüyor. Çünkü, ideoloji, dış gerçekliğin yansıtılması değil,
çarpıtılmasıdır. Bu hep böyle olduğu için, ideolojideki zihnin işleyiş
düzeneği de hiç değişmemektedir. Bu nedenle, bilinçaltı gibi, ideoloji
de tarihsizdir. Ancak, bu tarihsizlik ideolojinin içinde tarih bulun-
madığı anlamında olmayıp, ideolojinin kendisinin dışındp, gelişen bir
tarihi olduğu; ya da, pozitif (olumlu] anlamda bir tarihe sahip ol-
madığı anlamındadır.

Kellner ise, ideolojinin tarihine ideolojinin kendisi dışında -sınıf
mücadelesinin kapsamına giren uygulamalar, onların içeriği olan de-
ğerler, yöntemler ve kurumlar aracılığı ile- kazanılan bir tarih
olarak bakmamak gerektiğini; ideolojinin sınıf savaşımının seyrin-
de bütünüyle bağımsız bir değişken biçiminde olmamakla birlikte,
görece bağımsız bir etmen olarak yer alabildiğini; bu nedenle, olum-
lu bir tarihinin bulunduğunu; sınıf mücadelesinin yöntemleri, araç-
ları, açıklamaları geliştikçe ideolojinin de gelişebildiğini ileri sürü-
yor.

Bu nedenle, ideolojinin zihinsel düzeneği hiç değişmiyorsa, işbö-
iümünün, yabancılaşmanın, kapitalist toplum biçiminin ortadan kalk-
ması ile varılacak olan ideolojiye gerek duymayan topluluksal ya-
şama hangi insanla, nasıl varılabileceğini, bugün için sınıf müca-
delesini (bir avuç bilimsel bilgi ile haşır-neşir aydın dışında) kim-
lerin, hangi zihinsel koşullar da yürütebileceğini açıklamakta Alt-
husser çıkmaza saplanırken, Kellner bu çıkmaza sü\üklenmemenin
yollarını araştırıyor. Şimdilik, hiç değilse bu arayışın gerekliliğini
göstermeye çalışıyor.

Kellner'in bir başka ilginç savı ise hegemonik ideolojide bile
özgürleştirici öğelerin bulunduğudur. Çünkü, hegemonik ideolojinin
toplumda varolan egemenliği, eşitsizliği, adaletsizliği gizlediği, mas-
kelediği doğru olmakla birlikte -tıpkı "izm-olarak ideolojide us dışı
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bir yanın da bulunmakta oluşu gibi- hegemonik ideolojide de us-
sal bir yan bulunmaktadır. Hegemonik ideoloji, toplumda değerle-
rin, imgeIBrin, idea'ların ortaklaşalığını sağlar. Uygulayımsal, top-
lumsal bir işlevi vardır. İnsanları, toplumdaki başat inançlar, uy-
gulayımlar yönünde yönlendirir; onların, toplumun nasıl işlediğini
anlamalarını sağlar. Böylece, kişilere, gündelik yaşamlarında r.asıl
davranacaklarına ilişkin bir kılavuz harit~ olarak yardım eder. Ör-
neğin, toplumda yarışmanın (rekabetin), paranın, hiyerarşisinin öne-
mini hatırlatır. Onları jŞ'B,'toplumsal ilişkilere hazırlar. Kişiler, he-
gemonik ideolojiye bakarak, yaşamak zorunda oldukları toplumda
kendilerine yol gösterecek bir bekd stratejisi bulmuş olurlar. Bu be-
ka stratejisi, varolan toplum karşısında tam bir bozguna uğramak
yerine, insanlara, varolan toplum yapısında yaşarken' de bazı yan-
larını koruyabilBcekleri bir strateji içinde toplumla ilişki kurmala-
rına yardım ~der. Fakat özgürleşim beklentileri ortadan kalkmaz,
sürer.

Öte yandan, hegemonik ideolojinin kendi içinde şimdi bile yer
alan eşitlik, özgürlük, adalet gibi izm-olarak ideoloji döneminden
kalma değerlBr, günümüzde de savunulur gözükül en ve bunlarla ya-
pılan açıklamalar.m aracılığı ile hegemonik ideolojinin kendisine kar- .
şı çıkarılabilecek değerlerdir. Bunlar varolan toplumun eleştirilme-
sinde dB temelolabilirler. Bu eleştirilerin haklılaştınlmasında işlev-
lendirilebilirler. Örneğin, hegemonik ideolojideki eşitlik, özgürlük kav-
ramları benimsenir, derinliğine savunulursa, bunlarla geliştirilen bir
toplumsal eleştiri aracılığı il~ seçkinci yönetim ideolojilerine karşı
direnilebilir. Geniş kesimlere bu tür eleştirilerle erişmek daha kolay
olabilir. Onların da bu eleştirilerB katılması, kendi yaşam uygula-
yımlarını yeniden anlamlandırarak bu eleştirileri zenginleştirme-
leri olasıdır. Çünkü hegemonik ideolojide bile, bu idBolojilerin "izm-
olarak ideoloji" oldukları dönemden kalma bu değerler günümüzde
tümüyle, açıkça reddedilemBmektedir. Bu değerler, hem egemen sı-
nıf' ve yandaşlarının, hem de bağımlı kesimlerin ortak bir kimlik
kazanmalarına yaradıkları için, bir tarafa atılamamakta; ama, top-
lumsal yapı değiştirilmedikçe, ancak sınırlı olarak gerçekleştirilmek-
tedirler. Bu nedenle,. Kellner'e göre, bağımlı kesimlerin reeı-toplum
yaşamına katılmalarına yardımcı oldukları için savunulur Jsö-
zükülen bu değerler, aslında, sisteme eleştiri yöneItecekler için ütop-
yanın canlı tutulmasına ,da yarapıış olacaklardır. Başka bir deyişle,
bu nedenlB, hegemonik ideolojinin bile bir bölümü varolan toplumu
savunur ve yeniden-üretirken, ütopyan yanı köktenci seçeneklere yö-'
nelik ideolojilerin üretilmBsi için potansiyel (gizilgüç) bir güç ola-
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rak varlığını sürdürme olanağı bulabilmektedir. Başka bir deyişle
kendini meşru gösterebilmek için eşitliği, özgürlüğü, bireyliği ken-
dine temel aldığını söyleyen bir toplumda bunların oluşturduğu ilı-
tidar öncesi izm-olarak ideolojisini materyalize etmekten yüzgeri et-
miş bir egemen sınıfa karşı, bu k~simdeki değerler hegemonik ideo-
lojiye karşı işlevlendirebilecek öğelerdir. Bunun için Kellner'e göre,
gündelik yaşamlarının akışı içindeki geniş kesimleri varolan toplu-
mun k~ndi hegemonik ideolojisi içinde şimdi bile canlı tutuyormuş,
savunuyormuş gibi göründüğü bu vaadlerini unutmasının önlenme-
si şarttır. Bu unutmama sayesinde, Kellner'e göre, varolan toplum-
sal düzenin ideolojik makyajı ile, onun gündelik yaşamının ardın-
daki asıl gerçekliği arasındaki uyumsuzluk ve iki yüzlülüğü bağım-
lı kesimlere kendi yaşam uygulayımlanna uygun dÜş13cekbir "kod-
lama" ile hatırlatılabilir; bu kesimlerin yaşamlarının gerçek koşul-
ları ile, fantazyaları arasındaki varoluşsal bağlantının algılanmasın-
daki güçlekler bu yakın dille anlatılabilir; bunu, kendilerinin bile
yapmaları kolaylaştırılabilir. Böylece düzenin sürdürür göründü-
ğü vaadlerinin unutturulmaması aracılığı il~, bu vaadleri gerçek-
leştirmekteki isteksizliği kendi somut toplumsal konumundan kay-
naklanan egemen kesimin toplumun özgürleşmesine karşı çıkmak
zorunda bir sınıf olduğu ortaya konulabilir. Bunlar ise, Kellner'in
iddiasınca, düzenin kendi gazetel~ri ile, televizyonu' ile, eğitim diz-
gesi ile, siyasal kurumları ile yaptığı, hoşgördüğü yanıltıcı etkile-
meletin yeniden, bağımlı ke'simler açısından değerlendirilmesini ko-
laylaştırabilir. ıa

Kellner, bu konudaki uyarısına. destek olmak üzere, örneğin kül-
türel üretim araçlarının materyal (gereçseD üretim araçları kadar
etkinlikle .denetlen~meyeceğini;, bu nedenle yazarların, sanatçıların,
toplumsal eleştiri y~pabilecek diğer kişilerin hegemonik ideolojiye
karşı çıkabileceklerini; hegemonik id~olojinin içindeki özgürleştirİci
öğeleri canlı tutan işlevler yüklenebileceklerini ileri sürüyor.ı9 He-

18 Kurulu düzenin değişmesini değil göze batar dereceye varmış aşırı acımasızlık-
larını ve köktenci tepkilere yolaçacak "kaba:' yanlarını düzeltmeyi erekleyen ba-
zı çağdaş sosyal bilimcilerin, ı950-60 döneminde geri kalmış ülkelerin "gelişme-
si" için halkın "uyUşukluktan, yazgıcılıktan ve doğU. felsefesinden çıkarılmasını"
savunurken, bugün bu dediklerinin tam tersine, "yükselen beklentiler de,,--
rimi "nden sözetmeleri de Kellner'in bu görüşünü doğruluyor.

19 Enzensberger'in de buna bşnzer görüşleri vardır. Ancak, Kellner'in görüşlerine
oranla onunkiler dalıa biçimlenmiş. Enzensberger, iletişim araçlarını bunların
içindeki ilerici görevlilerin bir oranda etkileyebilecekleri bir etken sayıyor. Kit-
le iletişimi araçlarının diğer endüstrilere oranla denetimi daha güç bir Emdüst-
ri olduğu doğru olmakla beraber, bu endüstrinin ıırdındaki di~er endüstrilerin

,
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gemonik ideolojiler, işte bunlardan dolayı, KBllner'e göre, yukardan
empoze edilen, egemen kesimin egemenliğinin monolitik bir aracı
olmaktan çok, yaşamın gündelik koşullarına uyumlu olacak biçimde
reaktif (tepkin), amorf, sınıf mücadelBsine göre değişen şeylerdir;
tarihsel koşullardaki, sım!' mücadelesindeki değişmelere göre yön
değiştirebilmektedir. İdeoloji tarihleri denebilBcek tarih (kültür ta-
rihi> araştınnaları da ideolojinin bu dönüşümleri yapabildiğini gös-
tennektedir. :0

İdeolojinin ele alınmasındaki indirgemecilikler ... ve
İdeolojik Bölgeler konusımdaki eksilı anlayışın etkileri

Gerçekten, ideolojinin değişmez birşeyolmadığım söylemek, bazı
sorunları gözönünde tutmamak, bunları hesaba katmamak konuyu
yanlış anlamamıza neden olabilmektedir. İdeoloji toplumsal varolu-
şun önemli tüm alanlarında vardır, işlev görmektBdir. Bunları gör-
mek ideolojinin işleyişini anlamak için yararlı olacaktır. Bu alan-
ların sıralamadan önce, Kellner'den aldığımız ideolojik alan ve bölge

dolaylı ya da dolaysız etkisi altında olduğunu unutmamak gerekmektedir. Ay-
rıca, bunlan belirtilen yönde etkiiemenin bir sınırlılığı da, dinleyici-izleyici kit-
lesinin bugünkü amorf (kitleseD durumudur. Örgütsüz, aLomize edilmiş, yan-
lış-bilinç içindeki kitlelerin bu durumu da --sistem, bir oranda aydınlann me-
dia'yı Enzensberger'in umduğu gibi kullanmasını engeııeyemese bile- önemli
bir sınırlama oluşturmaktadır.

20 Kellner'in bun~da örnek verdiği Alan Wolfe, Sigmund Dianıond, Daniel Beıı'in
çalışmalarından sadece Beıı'inkini biliyorum. Bir de, Keııner'in sözetmediği
ıB20-30'lardaki sentimentalizmden ıB70-BO'lerdeki doğalcılık ve gerçekliğe ge-
çi~.teki Amerikan kültürünün kadınlaştınlmasına ilişkin Ann Douglas'ın il-
ginç yeni çalışmasını biliyorum. Bir başka örnek de, Walter Benjamin'in ıB30'lar-
dan ıB70'lere kadarki Fransa'da Baudelaire'in çağını anlatma biçimiyle ilgili
('alışması oluyor. Bunlara bakacak olursak, Keııner'in bu iyimserliği de
abartmalı görünüyor. Üstelik, Enzensberger'inki gibi, yanlış yerden kaynaklan-
dınlmaya çalışılan bir iyimserlik gibi görünüyor. Örneğin, Daniel Bell'in çalışma
ethics'i ile, serbest zamandaki (1eissurel hedonistie ethleS'i birbirlerinin karşıtı
sayması; bunlara bakarak, kapitalizmin kültürel çelişkilerlnin arttığını söyleme-
si ekonomik ve siyasal analizleree doğrulanmayan bir sav. Kapitalist toplum için
bu kültürel çelişkileri n sorun olabilmesi, ekonomik düzeyin verimliliğini sürdü-
rememesi durumunda ortaya çıkabilecek birşey. 1960'lar ise, bir büyüme dönemi
olmuştur. Bedonistik ethies, çalışma yaşamının değiştirilemeyişinin bir kar-
şı-dengesi olarak, sistemin içinde yeralmıştır. Petrol bunalımı, bazı stratejik
önem taşıyan mineraııer ile iigili olarak son yıııarda başlayan kısıtlamalar ise,
sistemin, bu tür hedonistle ethles ile de kendini bağlı görmediğini; "devlet"
düzeyinde yeni politikaların uygulanmasına başlayabileceğini de gösteriyor.
Kültür düzeyinde ise, yeni bir kıtlık ve tutumluluk ideolojisinin oluşturulmasın-
dan sözediliyor şimdilerde. Daniel Bell'in radikal tutucu önerileri eğer ekono-
mide bir daralma olursa, asıl önümüzdeki günlerde itibar bulacağa benziyor.
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kavramlannı da açıklayalım. İdeolojik Alan, Kellner'in kendi açık-
lamasına göre, birşeyin hakim olduğu, yönettiği ya da ~tkin olduğu
(rule, prevail sözcüklerini kullanıyor açıklamasında) bir yüzey. Böl-
ge ise, açıklanan bu alanlardan birinde, ideolojinin, başka şeylerin
yanısıra, onlarla birlikte, ama aynı alandaki kendi kesiminde ken-
disinin egemtm oluşunu belirtmek için kullanılan bir kavram oluyor.
Bu anlamda, bölge, örneğin, ideolojinin "A" alanında egemen oldu-
ğu, devamlılığa sahip olduğu bir yüzey kesimi ,ya da bir uzam (me-
kan) bölümünü anlatıyor.

Kapitalist sanayi toplumlarında ideolojinin işlev görmekte ol-
duğu alanlara gelince, bunlar sırasıyla şöyle (harcı alem d~yişlerden
örnekleriyle) :

a. Ekonomik alan: Üretim .sürecine, değişime, bölüşü!lle ilişkin
davranışlan düzenlemekle görevlendirilmiş çeşitli ideolojiler.
Örnekler: Köylü olmasa millet aç kalır/ toprak anamızdır/
sorumluluk müşteriye aittir (Roma Hukukundan beri tecim
hukukuna da kuralolarak girmiştir) / üreten değil satan ka-
zanır/ mal senin, istediğini söyle/ beş parmağın beşi bir de-
ğil/ ağanın eli tutulmaz/ (son dönemin bu konuda.ki en kap-
samlı ideolojisi olan) özgür girişim olmadan, özgürlük ol-
maz, vb.,

b. Siyasal alan: Devlet~, demokrasiye, yurttaşlık haklarına, hu-
kuk sistemine, ask~re, polise vd. ilişkin ideolojiler.
Örnekler: Devlet anal devlet baba/ devlet kuşu/ devletin ma-
lı deniz, yemeyen domuz/ dünyada en büyük mutluluk me-
mur yüzü görmemektir/ demokrasi erdemdir/ demokrasi kö-
tülerin en iyisidiri iyi yurttaş iyi insandıF/ özgürlük başkası-
nın özgürlüğü ile sınırlıdır/ adalet mülkün temelidiri asker-
lik vatanı için cari verme mesleğidir/ polis yurttaşın can, mal,
namusunun bekçisidir, vb.

c. Toplumsal alan: Kişinin özel yaşamına, aileye, eğitime, top-
lumsal kurumlara, grup yaşamına, toplumsal gruplara Hiş-
kin ideolojiler. Önelıler: Kişinin özel yaşamı onun gizliliğidir,
kimse karışamaz/ aile kutsaldır/ aile ulusun çekirdeğidir/
eğitim görmek adam olmaktır/ din toplumun temelidiri Ford
için iyi olan ülke için iyidir/ sanat altın bileziktir/ memura kız
verilmez/ devlete sırtını dayamak/ her koyun kendi bacağın-
dan asılır/ insan insanın kurdudur/ köprüden geçinceye ka-
dar ayıya dayı del birey milletin içinde erimeHdir/ halk kadın
gibidir, arada bir dayak ister, vb.,



240 ÜNSAL OSKAY

d. Küıtürel alan: Kültüre, değerlere, bilime, teknolojiye, felse-
feye, sanata, dine, popüler (yayılgan) kültüre, kitle iletişimi
araçlarına, vb. ilişkin ideolojiler. Örnekler: Tekniğe egemen
olan güçlüdür/ parası yok ama okumuş adamı gazetede yaz-
dı ise doğrudur/ gazeteciler yalancı olur/ felsefe yapma, ger-
çeği söyle/ felsefesiz devlet yönetilmez/ az izm çok işi paran
kadar konuş/ "batsm bu dünya" / "yarab beni baştan yarat" /
Çar halkın babasıdır/ Führer biziz!, vb.,

Bu id~oloji alanları ve bölgeleri konusunda değinilmesi gereken
bir sorun da, ideoloji konusuna ayrımlı açılardan yaklaşanların, ken-'
dilerinin önem verdikleri açılara göre herbirinin ayrı ayrı indirge-
meler yapmakta olduklarıdır. Bu indirgemeciliğin nedeni, ideoloji so-
rununu değerlendirirken bir tek ideolojik bölgeye eğilinmesi, diğer
bölgelerin bunun dışmda tutulmasıdır.

Örneğin, ekonomistik Marxistlerin ideoloji anlayışı, daha çok, eko-
nominin kendi ideolojisini nasıloluşturduğunu incelemekte, ekono-
mik alanda oluşturulan ideolojiyi, ideolojinin diğer alanlarını kapsa-
yacak bir genişlikte tutmaktadır. Böylece, ekonomiyi, ekonomik alan-
daki ideolojiyi abartmakta, tek bir ideolojik bölgeyi tüm diğer ideo-
lojik bölgelerin yerine de saymış olmaktadırlar. Tersind~n söylersek,
Kellner'e göre ekonomik, siyasal, toplu:msal, kültürel diye dört ayrı
bölgeyi -ya da toplumsal bölge ile kültürel bölgeyi kültür bölgesi di-
ye tek bölge sayarsak üç bÖlgeyi-':' bir tek ekonomik ideoloji bölgesi-
ne indirgemiş olmaktadırlar.

Politik alandaki ideolojinin abartılması ise, bir başka indirgeme
biçimi olouyor. Bu indirgemecilik için Gouldner ve Poulantzas'm du-
rumunu örnek veriyor Kellner. Bunlar da, siyasal alanı, bu alanın
ürettiği siyasal ideolojiyi, diğer ideolojik bölgeleri de içine alacak bi-
çimde geniş tutmakta; diğer ideolojik bölgeleri de siyasal ideoloji
bölgesinin içinde elealmış olmaktadırlar. Bu nedenle, di~r ideoloji
bölgelerinin özgüllüklerini, özerJ< yanlarını yeterince görememekte-
dirler.

Üçüncü indirgeme biçimi toplumbilimcilerin yaptığı indirgeme
oluyor. Bunlar ise, ideoloji sorununu -diğer ideoloji bölgelerini ayrı
ayrı ele almaksızm- aile, özel yaşam, eğitim, kurumlar, grup iliş-
kileri gibi konulardaki ideolojiler içinde ele almaktadır.

Dördüncü indirgemecilik ise, kültür kuramcılarınınki. Bunlar,
ideoloji sorununu kültür, değerler, bilim, teknoloji, felsefe, sanat gibi
kültürel alanlara ilişkin ideolojilerin içinde inçelemekte; küıtür ala-
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nındaki ideolojinin dışındaki ideolbjik alanlann ayn varoluşlara sa-
hip, olabil\3ceklerini gözden kaçırmaktadırlar.

Bu indirgemeciliklerden kaçınmak için, ideolojik alanların hem
ayn varoluşlara sahip olduğunu, hem de aynı anda, bir üst düzey-
deki hegemonik ideolojide, -mutlak olmayan- bir bütünlüğe ka-
vuştuklarına dikkat etmek gerekmekt\3dir.

Gerçekten, bir kere, tüm bu ideolojik alanlar, aynı zamanda, ayrı
ayn ele alınması da gereken, birbirinden farklı işlevleri olan, uzman-
laşmış ideoloji alanlandır. çünkü, id\3olojitek bir alandaki görünümü
ile incelenmesi olanaksız, karmaşık bir olgudur. İdeoloji, ayn ideolo-
jik bölgelerde özgüllükler gösterebilmesi sayesinde, daha yukardaki
daha geniş kapsamlı ideolojik bildirimler içinde tümlüklü yanlannı
biraraya g\3tirecek genel bir ideolojik yapı oluştunnaktadır.2ı Öte yan-
dan, bu, çeşitli ideolojik bölgeler arasında birligi sağlayan, bireşimi
(sentezi) oluşturan ise, en kapsamlı ideoloji diyebileceğimiz hegemo-
nik ideoloji olmaktadır. Dinsel ideolojinin Orta Çağdaki konumu, kla-
sik liberalizmin, Marxizmin ve faşizmin günümüzd\3ki konumlan bu
oluyor Kellner'e göre. Adam Smith'in' yaptığı da, örneğin, bu an-
lamda bir hegemonik ideoloji kurmak olmuştur. Smith, bu ideolojik
yapıda, "kapitalist pazar ekonomisi en etkin (verimli) ekonomik dü-
zeneğe (mekanizmaya) sahiptir linsan doğasına uygundurl bilimin,
mknolojinin geliştirilmesine en yatkın olanıdır" demiş; ayrıca, bunun
insan yaşamının geliştirilmesi bakımından da 'en iyi sistem olaca-
ğını söylemiş; devletin etkinlik alanının en aza indirilmesini, ekono-

2ı Toplumbilimsel açıdan, KelIner'in bu savının dayanağı, toplumun çok sayıda.
sistemlerden (dizgelerden) oluşan bir üst-sistem oluşu; dizgeler arasında bir
tümleşmenin bulunuşu, ama bu tümleşmenin de herzaman tam bir tümleşme
olmayışı biçimindeki işlevselei. kurarndaki açıklamalardır denebilir.. Daha da
geliştirildiğinde. şu çıkıyor: aile sistemi, eğitim Sistemi, ulaşım sistemi din ile
inanca sistemi, vb. gibi sistemler birbirlerini tümleştirirler. Bu tümleşmeye olan
katkılan, her sistemin diğer sistemlerle yaptığı maddi ve duygusal girdi-çıktı
alış verişindeki dengeli işleyişleri ile olmaktadır. Din ile inancalar olağanüstü
durumlar içIn bir güç fazlası (yedeği>sağlarlarsa, günlük yaşamın dışında kar-
şılaşılacak, kıtlık, savaş, vb. gibi durumlarda üst-sistem olan toplumun iç tutu-
numu (cohesiveness) ve tümlüğü bozulmamış olur. Sırası ile her sistem ve
üst-sistem olan toplum bu nedenle, üyesi olan kişiler ya da alt-sistemler içIn
ussalIığı olan birimler olur böylece. Niteldm bazı yeni çalışmalarda Sistem
Kuramcılan, Marx'ın da kendilerine yakın bir kuramcı olduğunu bile ileri sür-
meye başlamışlardır, Sistem Kuramcılan, tek hücreliler planktasyonlanndan. so-
lucanlara, bitkilere, gelişkin hayvanlara, insana, topluma kadar her düzeydeki
sistemi aynı şema ile açıklanabilir birimler saymaktadır. Marx ise, toplumun
özgül bir birim olduğunu; tek insanı açıklamak ile toplumun açıkla,namn,yacağı-
nı -tersini de söylüyor doğal olarak- ısrarla belirten bir kuramın kurucusu.
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mik alanın özel bir alan (devletin karışmaması gereken bir alan) ol-
duğunu ileri sürerek, ~konomiyi diğer yaşam alanlarının üzerinde
bir konuma getirmiştir. Böylece, ekonomiden yola çıkarak, kapita-
list toplumun hegemonik ideolojisiniAdam Smith düzenlemiştir. Özel
müllıiyet, pazar kurumuna dayanan hegemonik ideolojiyioluşturmuş,
diğer ideolojik alanlan (diger yaşam alanlannı) buna bağımlı kıla-
rak, farklı farklı ideolojik alanlardaki ideolojileri de bir bütünlüğe
kavuşturmuştur. Bunu yaparken, kendinden sonraki bazı diğer li-
b~ral doktrincilerde olmayan bir öğeyi de işe katan Smith, özel çı-
karların karşısında toplumun çıkarlarını gözetecek bir kurumdan
da sözetmiştir. Daha sonraki Liberalizm bunu da ortadan kaldır-
mıştır .

.Ama bununla da iş bitmemektedir. Çünkü, hegemonik ideoloji
bu bütünlüğü sağlasa bile, bu bütünlük bir tam bütünlük olarnamak-
tadır.

Kellner'e göre, ideolojik bölgeler hepbirlikte varlık sürdürmekte,
ama aralarında tam bir uyum bulunmamaktadır. Bunlar, bu uyum
içinde de karşılıklı etkileşirnde bulunmaktadırlar. Aralarında çelişki-
ler olabilmektedir. İdeolojiler, bu dört alandan (bölgeden) birinde
oluşturulmakta ise de (örneğin, özgür girişim ideolojisi ~konomik
alanda oluşturulmaktadır), diğer alanların da bunlara katkısı olmak-
ta, her alandaki ideoloji diğer alanlardan etkilenmektedir. Bu alanlar
belirli bir ideolojinin biçimlendirilmesinde, geliştirilmesinde, daha arı
bir biçime sokulmasında ya da basitleştirilmesinde roloynarlar. Ör-
n~ğin, özgür girişim ideolojisi ekonomik alanda oluşturulduktan son-
ra okuldaki, ailedeki ideolojilerce ya da siyasal alandaki (devlete
ilişkin) ideolojilerce yaygınlaştırılma, geliştirilme, kapsamlaştırılma,
basitleştirilme (vülgerize edilme; gezginci limon satıcısının özgür
girişim diye adlandırılması, "çağrılması" gibi> durumundadır.

Ama temelde, her ideolojik bölge görece özerktir. Toplumun ideo-
lojik yapısı, toplumsal bütünselliğin çeşitli alanlarına ait ideolojilerin
hepsind~n oluşan bir destedir. Toplumdaki hegemonik ideoloji, tüm
bu toplumsal varoluş alanlarındaki uygulamaları, kurumları, toplum-
sal ilişkileri insanın zihninde yeniden-üreterek, yaşanan toplumsal
tümlüğe ilişkin temel idea'ları, geçerlikteki (cari) kurumları, uygu-
layımları meşruiyete kavuşturmaktadır. Bunları, kişilerin k~ndileri-
nin de benimsedikleri idea'lar olarak göstermektedir. Bunların çevre-
sinde bir görüş birliği (consensus) oluşturmakta, kendi hegemonya-
sını da bu yolla kurmaktadır. Yani, kendini h~gemonik ideoloji du-
rumuna bu yolla getirmektedir.
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Kısacası, toplumsal varoluş alanlarında, bu varoluş alanlarının
birbirleri arasında (siyasal alan, ekonomik alan, kültürel alan,
toplumsal alanlar arasında), aynca, ideolojik alanların birbirleri ara-
sında, son olarak da ideolojik alanların kendi içlerindeki (devleti
yücelten ideolojik bir bildirirnin yamsıra, devleti .Irendinden uzak du-
rulması gereken bir güç sayan ideolojik bildirimlerin de yeralabil-
mesi gibi) ilişkiler karşılıklı etkileşim olarak görülmelidir, Bun-
lar arasında hem bir uyum, hem bir zıtlaşma söz konusudur. İdeo-
lojilerin, değişik alanlardaki ideolojilerden oluşan toplumsal tümsel-
li!pn hegemonik ideolojisinin işleyişi, devinimİi ve değişkendir. Zıt-
lıklar içinde sürekli oynak bir yaşam ve gelişm~ sürdürürler.

Bu durum, ideoloji sorununun onemli bir başka yamnı daha
vurgulamamızı gerektiriyor. Şöyle ki, b~Iirli bir toplumsal varoluş
alanında üretilmiş bir ideoloji bu alandaki uygulayımları, kurumla-
n meşrulaştırır. Böylece, ideoloji, meşrulaştırması için oluşturulduğu
bu uygulayırnlar alanında maddi (özdesel> bir roloynamaya
başlar.22

Ama buna rağmen, varoluşsal alanın kendisi ile o varoluşsal

22 Çünkü. ideoloji. öznelerini kendisinin oluşturulduğu varoluşsal alandaki uygu-
layımlara ilişkin işlevsel bir nzaya (consensus) vardırarak, o uygulayımlann
yerine getirilmesini, hem de etkin bir biçimde yerine getirilmesini sağlamak-
tadır. [Örneğin, Pers Savaşlannda Yunanlı komutanlar, savaşın zorlaması kar-
şısında, siyasal topluma geçiş öncesinde olduğu gibi, ordunun birliklerini aynı
soydan olanlan aynı askeri birlik birimi içinde savaş hattına sokacak biçimde
yeniden birimlendirdiklerinde, siyasal alandaki bir ideolojiyi, toplumsal alan-
daki bir ideolojiyle ve onu özdeksel bir güce dönüştürerek desteklemiş olmuş-
lardır. Morgan'ın anlattığı bu örnekte ideolojinin materyal güce dönüşmesi şöyle
oluyor, soy toplumu sonrasında, siyasal toplumda askerlerin ordu içindeki birim-
lere ayrılması sınıflara göre, diyelim on, yüz, bin kişilik birimler biçiminde ol-
makta; aynı bölükte ayn soylardan Atinalılar döğüşmekte idi. Savaşta yaralanan
ve ölenlerle fazla ilgilenilmemekteydi. Atina'da ise demos'lar biçimindeki yer-
leşimde, tribülerin mek~nı bu demos'lann düpedüz coğrafi alanı olduğu için.
gelişkin işbölümüne rağmen site yaşamının yanısıra., demos'larda hıll~ yakın
soylar ve soydaşlann ortak yaşamlan sürüyordu. Savaşın zorlaşması üzeri-
ne askerleri soylarına göre birimlendirmek, savaş alanına., savaş öncesi dönemin
geleneklerinin gücünü katıyordu. Savaştan sonra sağ kalındığında yaşanacak
gündelik yaşamdaki itibar bakimından ise, demos'lardaki soy yaşamının gele-
neklerinin yapacağı etkiler ayn bir önem taşıyordu. Savaşcı kişi yaralamrııa
savaş alanında bırakılmamak; ölürse cesedinin açıkta, sahıpsiz bırakılmaması
güvencesi kazanıyordu. (Cesedin belirli törenlerle gömülmesi, öte-dünya kav-
ramının o günkü durumu nedeni ile, çok önemli olduğu için bu güvence ara-
cılığı ile askerler savaşta sakin ve metin kalabiliyor; birlikte davranabilme gü-
cü kazanıyorlardI. Yunan ordusu, böylece materyal bir güç oluşturan soy top-
lumu ideolojisiyle Pers'lere karşı gücünü artırmış oluyordu.
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alanın ideolojisi arasında çatışkanlıklar da görülebilmektedir. Örne-
ğin, 1940'larda ekonomik alanda üretilen ideoloji bildiğimiz "bıra-
kınız yapsınlar" ideolojisi iken, dönem değişmiş, uygulayımda Refah
Devleti uygulamasına geçilmiştir. Oysa, ideoloji, devletin ekonomik
alana karışmamasını söylemektedir. Devlet ise, ekonomik alana ka-
nşmakta, hatta düzenleyici roloynamaktadır. Bu durumda, ideoloji
ile uygulayım arasında, aynı alanın bu iki. görünümü arasında bir
çatışma çıkmaktadır. Bir belli süre sonra, ya ideolojinin kendisinde
ya da ilgili ideolojiyi üreten varoluşsal alanın kendisinde değişme-
ler başlamaktadır. Çünkü bu değişmeler gerekli olmaktadır.

Kimi zaman ise, varoluşsal alanların herhangi birinin ideolojisi
ve uygulayımlan (koşulları) ile, başka bir varoluşsal alanın ideolojisi
ve uygulayımlan arasında çatışkınlıklar görülmektedir. Bunun şu
günlerde en ünlü örneği, Daniel Beıı'in hakkında bir de kitap yazdığı
(Kapitalizmin Küıtürel TezadlanJ çağdaş kapitalizmin ekonomi ala-
nındaki uygulayımlanyla, ideolojisindeki değişmeler (hedonistik/haz-
cı ethics'e geçiş, beklenmesiz doyurnlara düşkünlük ve yeniye. tutku
duyulması gibi ideolojik değişmeler ile, bunlara bağlı olarak, haz alı-
nan herşeyin olağanlaştırılması, kısa yoldan yaşama atılıp para ka-
zanmak, arabanın, mobilyanın, vb., eskimeden yenilenmesi, yeni diye
gözüken herşeyin hemen moda olması gibi> yüzünden, ekonomik a,lan
ile monogami, aile ve dinin yeraldığı toplumsal alan arasında, çeliş-
kilerin oluşmasıdır.

Bu nedenle, Kellner'e göre, bugünkü' toplumlarda aile, okul, iş,
çalışma yaşamı, spor, kitle iletişimi araçları gibi toplumsal yaşam
alanlarındaki ideolojik bölgeler ile, bu bölgelerdeki ideolojinin meş-
rulaştırmak istediği, böylece bu alanlardaki uygulayımlara ilişkin
consensus'lar oluşturmayı amaçladığı toplumsal ilişkiler arasında iki-
li bir bağıntı olduğunu gözönünde tutmak gerekmektedir. Bu bağın-
tı içinde, toplumsal alanlar ile ideolojik alanlar hem karşılıklı olarak
birbirlerini üretmekte ve birbirini pekiştirmekte, hem de aynı anda
bunların arasında gerilimler, çatışkılar bulunmaktadır. Frankfurt
Okulu ile Althusser ise, aile, kilise, okul, iş, çalışma yerleri, spor,
kitle iletişimi araçlan, vb. arasında monolitik bir yapı bulunduğunu
savunmakta; bunların, hepbirden hegemonik ideolojiyi oluşturacak
biçimde, tümüyle uyumlu ve çatİşkısız bir işleyişle toplumsallaşma
araçlan olarak işgörebiIdikleri sonucuna varmaktadırlar. Oysa, ça::
!ışma alanındaki ethic ile tüketim 'ethic'i; konformite ilebireylik, vb.
gibi çeşitli ideolojik bölgeler arasında ayrılıklar bulunmaktadır. Hat-
ta, bazı alanlar arasında sistemin temel değerleri ve kurumlanna
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. yönelik karşıtlık öğeleri de vardır; karşı- kültür ideolojileri gibi,23

Kellner'in "başat ideoloji" dediği, aydınların, bürokratların, yö-
neticelerin ideolojisinde pozitivizm ve teknokrasi etrafında örgütlen-
miş tutarlı bir yapı görülmekte iken, halkın çoğunluğu arasındaki
ideolojilerde böyle örgün bir yapı görülmemektedir. Bu durumda,
toplumun iki farklı alanında iki ayn ideolojik yaşam oluşmaktadır.
Bolluk ve tüketimcilik ideolojisi ile tutumluluk ideolojisi; yüksolmek
için çok çalışmayı, sadece kendine güvenmeyi aşıl::?yan "self-deter-
minizm" ideolojisi ile, haz düşkünlüğü (hedonizın) ideolojisi bir'iikte
yaşanmaktadır bu kesimlerde.

Üstelik, Popüler Kültür diyeceğim iz taniıni. güç, ama gitgid8 önem
kazanan ve genişleyen bir özel alanda bu çelişkiler yeniden ve ye-
niden üretilmektedir. Örneğin, TV'nin eski dizi filmlerinde aile ku-
rumu ve bu kurumun içinde yeraldığı toplumsal varoluş alanının
ideolojisi yüceltHip toplumsallaştırılırken; son yıllarda, bekar ve
çalışan kadınlann, tek ebeveynli ailelerin yaşamıişhmmekte. bun-
lann değerleri savunulmaktadır. TV'nin suç (ceza) dramları:ıda ise-
bazı dizilerde toplumun kurallarına uymak gerektiğini aşılayan uy-
macı konformist) bir ideoloji aşılanmakta; bazılarında suçun olu-
şumu, bir sorun olarak, yansız bir görünüm içinde işlenmekte; düze-
nin, bu işi çözümleyecek donanımlannın kesinlikle duruma bir çö-
züm getireceği söylenmektedir. Bazılannda ise (Madigan'da olduğu
gibi> suçun görüldüğü yerde ezilmesi, hukukun olağan süreçlerinin
işlemesinin beklenmeyebileceği savunulmaktadır. Bazılannda ise (Ba-
retta dizisinde olduğu gibi) suç/ suçlu/ ve suçluyu kovalayan özdeş
denecek kadar aynı çeVr'enin kişileri gibi gösterilmekte; toplumun ku-
rallannı savunan Baretta suça, suçlulann çıkışına engelolama.
makta; sadece suçluları, düztmle onlann açısından çok büyük
maliyet gerektirecek çatışmalara girmekten alakoymaktadır. Adama-
kıllı yoldan çıkmış profesyonel suçlular bile bir ölçüde sevimli gös-
terilmekte, kadın satıClsı Zenci (bunlar kirli işler olmakla beraber,
reel-toplum için gerekli bir servis bölümü olduğu gibi belki de) po-
lisin korumasında "icra-i sanat" eylebilmektedir. Sonunda Baretta
iyi niyetli, ama düzene açıktan eleştiri yöneltmeyen, öfkesini kendin-
den çıkaran bir mazoşist olup çıkmaktadır!

23 Karşı-küıtür ideolojileli birara fazla ciddiye alınmış bir konu. Şimdilerde ise.
kendileli bile birbirleline ters ve birbirleliyle çelişkili oldukları için, sistemin
etkilerine açık ve materyal gücü zayıf bu karşı-küıtürlelin, eninde sonun-
da, birer "kültür adacığının" içinde yaşamını sürdüreceği; bir süre sonra da,
yelini başka türlü bir karşı-kültüre bırakacağı; üyelelini uzun süre bırarada
tutamayacağı söyleniyor.

.~:
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Bazı TV dizilerinde ise, bu düzenleme. çok daha gelişkin bir kur-
gulama içinde ypılmaktadır. Bunlarda hem bir gruba (topluluğa)
uymayı öneren konformist ideoloji öğeleri var, hem de dizinin aynı
bölümlerinde, dizideki grubun öbür üyelerinden daha üst düzeyde
bir süper-üye var. Böylece. aynı anda hem konformizm, hem de top-
luluğa hükmetme aşılaması var. Doğaldır ki, bu karmaşık ileti dü-
zenlemesinin algılanmasında televizyon izleyicilerinin farklı kat~go-
rilerinin özelliklerini de. hesaba katmak gerekmektedir. Bu aynmlı
kategorilerden bazılan için TV dizilerind~ gösterilen topluluk için-
deki süper-üyenin varlığı konformizm yönündeki etkiyi arttıncı bir
ek-öğe etkisi yapabilmektedir. Diğer bazı kategorilerde ise nihilist,
kendini yok~tme içgüdüsünden kaynaklanan bir duygusal gereksi-
nime bağlı olarak, bir süper-kişilik arayışına yanıt yerine geçmek-
tedir. Kojak dizisi, bu tür karmaşık kurgulu TV dizilerinin örneği
olarak gösterilebilir:24

\

Bazı televizyon dizilerinde ise, ilk bakışta ters gözükse de, dana

24 Baretta tipi ile Kojak tipi 1940'lann bir başka tipi olan Humprey Bogart ile kar-
şılaştınldığında, düzene "karşı çıkan" kahramanlann bugünkü Baretta'da da,
Kojak'da da "yalmz kişi' olmaktan çıktığım; bir bürokratik yapı içinde, ya da.
bir topluluk içinde yaşamaya başladığını; Humprey Bogart'ın gerçek-yaşamda
itibar edilmeyen ve daha eski bir dünyanın soylu değerlerj uğruna savaşıp ye-
nik düşmesine karşılık, Baretta'nın gerçek-dünyaya az maliyetle uyumlanabil-
mekle yetinen, bireysel yaşamı bile gerçek-dünyamn bürokratik örgütlerinin ko-
mutlarına bağımlı kılınmış iyi ve yalnız biri olduğunu görüyoruz. Baretta, sis-
temin bozuk yanlanm, onun nza sınırlan içinde düzeltmeye çalışan biri. Kojak
ise, yoğun anomi içinde biri.
Bu değişmeler, bilindiği gibi, Huizinga'mn Orta Ça~ın Yaprak Dökümü'nde ve
Homo Ludens'de elealdığı; ama, çağdaş insanın oyununun (fantazyasının) ger-
çek-yaşamın. buyruğu altına girdiğini; gerçek-yaşamın bir tamamlayıcı öğesine
dönüştüğünü göremeyip, oyun'un gerçekten yitirildiğini söylediği açıklamala-
nnda çok güzel anlatılmaktadır. Eşit konumdaki insanlann kurallanm önceden
koyabildikleri; gerçek-yaşamla ilgili araçsallaştınlmış bir yanı olmayan ve için-
den istendiği zaman çıkılabilen oyun olarak oynayabildikleri yaşam yerine,
Huizinga, çağdaş toplumda insanın oyun ve yaşamımn çocuklaştınmlara dö-
nüştüğünü; sözde-,oyuna dönüştüğünü söylüyor. Böylece, Huzinga bir kültür
tarihçisi olarak. oyun'un oyun olarak oynanabilmesi için, (a) katılan taraflann
oyunun kurallanm koymakta, bunlan bilmekte, bunlara uymakta olanakça ve
bilinçce eşit durumda olmalanm; (b) oyunun pratiksel bir erek taşımaması
gerektiğini olaukça açık bir dille anlatabilmiştir. Göremediği yan ise, Engels
ile Marx'ın Huizinga'dan çok daha önce belirttikleri gibi, modern toplumun
"yeraltı dünyasının", onun gün ışığında çalışan Faustiyan yanının ürünü 01-.
duğudur. Yani, oyun'un özgür bir oyun olmaktan çıkıp, bağımlı insanın ilen
yaşta çocuklaştınlmasına dayanan bir sözde-oyuna dönüştürülmesinin oyunun
reel-yaşama uyumlanmanın zorunlu bir aracına ve reel-yaşamın kaprisli bir
tamamlayıcısına dönüştürülmesi nedeniyle olmuş bulunmasıdır.

________ .J
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dün denecek kadar yakın bir geçmişin başat ideolojileri demistify
edilmekte; aile ile monogaminin eleştirildiği, alay konusu edildiği gö-
rülmektedir. Bazılarında da polise, mesleklere, çalışma dünyasına,
cinselliğe, dine ilişkin ideolojiler çlemistify edilmektedir. Kimilerinde
ise, başat ideolojilerden biri elealınmakta, bu ideolojiden güldürü an-
latımı içinde yola çıkılarak çağdaş varoluş alanlarından birindeki
bir ideolojinin içindeki çelişkiler sergihmmekte ve açımlanmaktadır.
En son, en ilginç denemelerden biri de, korku ve gerilim türü sa-
do-mazoşist filmlerdeki yeniliklerdir. Drakula ile Frankeştayn. bilin-
diği gibi, 19. yüzyıl başlarında kensoylu sınıfın kendi fantazya dün-
yasından hayat bulmuşlardır. Ama daha sonraları popüler versi-
yonları <tür) ile küçük kentsoylu sınıfın fantazya dünyasına yerleş-
mişlerdir. Bugünlerde ise, köktenci küçük kentsoylu sınıfın yaptığı,
tecimsel gösterimi de olan bazı avant-garde korku ve gerilim film-
lerinde Drakula. kendi yaratıcısı olan düzeni yıkmaya yöneltilmek-
tedir! Kimilerinde ise, iş'lik ile aile ortamının (kamusal yaşam ala-
ro ile, özel yaşam alanı) içiçe girdiği bir dekor düzenlenimi içinde
ana, baba ve çocuklar ile üst kuşaktan bir figürün yeraldığı yaşa-
mın günlük akışı anlatılırken yaşamın aksaklıkları "sızlanma" yön-
temi içinde değil, bir "direnme" yöntemi içinde anlatılmakta; bu ak-
saklıklardan ve varolan toplumsal yapıda edinilmiş kişilikten kurtu-
luşun negatif bir serbesti için dÜzenle pazarlık yaparak değil, ona
cepheden ve bir tüm olarak karşı çıkarak olabileceği ileri sürülmek-
tedir. Şematik bir yapıya sürüklenmemek için de, anlatırnda kon-
vansiyonel öğeler kullanılmakta; bunların iç bileşimindeki yeni dü-
zenlemelerin tümünden yararlanarak yeni bir anlamlandırmaya eri-
şilmek istenmektedir.35

Sonuçlar ya da Bazı Belirtiler

Yer yer ilgili gördüğüm yanlarıyla başka yazarların görüşlerini
de metinde ya da sayfa altı açıklamalarında özetlemeye çalıştığım,
fakat ana çerçevesi bakımından Kellner'in çalışmaSından yola çık-
tığım bu incelememde kapitalist sanayi toplumlarının ideolojik ya-
pılarının işlevleri, bu işlevlerin nerelerde görülmekte olduğu, bun-
lara karşı diğer karşı-ideolojilerin öğelerinin, alanlarının ve bölge-
lerinin nerelerde bulunabileceği, hegemonik ideolojinin kendi için-
de bile özgürleştirici öğelerin yer alıp almadığı gibi konularda or-
taya şu sonuçlar çıkıyor diyebiliriz:

:ıs Bu konuda bk.: Robin Wood, "Return of the Repressed," Film Comment, Tem-
rr,uz/Ağustos 1978, 65. 25-32.

•
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ı. Çağdaş sınaileşmiş kapitalist toplumlarda kapsamı geniş, bir-
leştirici bir hegemonik ideoloji olmakla beraber, bu hegemonik ideo-
lojinin kendi içinde bile çelişkiler bulunmaktadır. Diğer varoluşsal
alanlardaki ideolojilerin arasındaki çelişiklerin yanısıra, bunların
arasında bir tümlük ve tutarlılık sağlayan hegemonik ideolojinin
kendi yapısı da ne rijittir, ne de tümüyle homojendir. Tersine, es-
nek, çelişkilerle dolu, fakat böyle olduğu için koşullara göre kendini
yenileyebilen bir yapıdadır hegemonik ideoloji. Bu esnek yapı, he-
gemonik ideolojinin toplum yaşamının materyal koşullarındaki de-
ğişmeleri izleyebilmesine, kendini onlara uyumlayarak bu değişim-
lerin içinde yeralmasına yardımcı olmaktadır. Böylelikle, hegemonik
ideoloji bu değişimleri, toplumsal formasyonun kendini yenilemesine
yarayan sınırlı kılınmış meydan okumalar (chaIlenge) olarak işgör-
me düzeyinde tutma olanağı bulmaktadır. Ama, hegemonik ideoloji
bu işlevlerini mutlak bir etkinlikle yapamamakta; ekonomik düzeyi-
nin verimliliğindeki asgari yükselme rutinine, insanların .yaşama iliş-
kin beklentilerinin düzeyindeki rutin yükselmelere göre bu etkin-
liği değişiklikler göstermekte; bu iki rutinde kesinti ve kırılma ol-
duğunda ise, açık baskıcı yöntemlere ~ bunların yeraldığı düzeyle.:.
re başvurulmaktadır. Olağan koşullarda ise, "farklılığın" tümüyle
yokedjlmesi yerine, onun "evcilleştirilmesi" ve "organik karşıtlık"
niteliği kazanmasının önlenmesi yeğlenmektedir.

2. Bu durumda, varolan toplumsal yaşam yerine daha gelişki-
nine geçmek için gözönünde tutulması gereken uğraş alanlarından
biri olan ideolojik mücadelenin, tarih boyunca rastladığımız yükse-
selen her sınıf için toplumsal yaşamın her alanında yapılabildiği ve
yapılabileceği anlaşılmaktadır. Hegemonik ideolojinin bile günümü-
zün modern toplumlarında varoluşsal alanlardaki çeşitli ideolojiler
aracılığı ile ve esnek bir yapı içinde etkinliğini sürdürebildiği gözö-
nünde tutulduğunda, bu mücadelenin homojen, rijite ve yalnızca tek
bir sınıfın ideolojisini oluşturmaktan çok, bugün için henüz "sınıf
konumunda bulunmayan, ama toplumsal yaşam koşulları açısından
hegemonik ideolojiye tümüyle katılmadıkları, hatta Fantazyalarında
olsun karşı çıktıkları görülen çeşitli kesimlerin farklı yaşam alanla-
rına uygun seslenme yetisi olan geniş, esnek ve demokratik öğeleri
zenginleştirilmiş bir "ism-olarak-ideoloji" oluşturmayı hedef alması
gerekmektedir.

Popüler kültür diyebileceğimiz kültür, bu tür sıIiıflaşmamış ke-
simlerin ideolojileıinin de en yoğun yeraldığı alan olduğu için, po-
püler kültür çağdaş toplumların ve çağdaş toplumsal yaşamın ideolo-
jik yapısının anlaşılması ve evrinlendirilmesi açısından büyük önem
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taşımaktadır. Popüler kültür yaşamı, bu toplumlardaki yaşamın ye-
rine daha esenlikli, daha insan onuruna yaraşır bir yaşama geçebil-
mek içi!! yapılacak ideolojik çalışmaların etkinliğini arttırmak için
her yönüyle incelenmesi, araştınlması, açıklamaya çalışılması gere-
ken bir yaşam alanı olmaktadır. Yeni "ism-olarak-ideoloji"nin oluş-
turulmasında, popüler kültürün ve popüler kültür yaşamının bilin-
mesi, gözönünde tutulması gerektiği anlaşılmaktadır. Popüler kültü-
rün bilinmesi, öte yandan, alışılmış toplumsal yaşamın rutin işle-
yişindeki kırılmalartla, kesintiye uğrama dönemlerinde radikalleşen
küçük mülkiyetli ve mülkiyetsiz alt tabaka ve kesimlerin tutucu ve
gerici siyasal eylemlere kapılmalarının önlenebilmesi açısından da
önem taşımaktadır. (*) Böylesi dönemleri demokratik yaşamı yıkın-
tıya uğratmadan aşmayı amaçlayan siyasal hareketler için, bu tür
kritik dönemlerde alt kesimlerln bu dönemlerde artan radikalleşme-
sinin, bu kesimlerin örgütsüz bırakılması durumunda, anti-demok-
ratik gerfci ve baskıcı radikal hareketlere eğilim gösterebileceğini
bilmek büyük önem taşımaktadır. Toplumun çeşitli sınıf ve tabaka-
larını ~başat kültürün (bir yönüyle de, hegemonik ideolojinin) içinde
tutan alışılmış yaşam rutininin kırılmalara ve kesintilere uğramaya
başladığı kritik dönemlerde kültür yaşamı ve ideolojik yapı da par-
çalanmalara uğradığı için, alt-kültürlerin ve çeşitli ideolojik alan ve
bölgelerin kendi önemleri de artmaktadır. Bu nedenle, kritik dönem-
lerde, popüler kültür yaşamının olağan zamanlardaki yumuşak bir
yapılanma içindeki dağılgan alan ve bölgelerdeki işleyişine demok-
ratik amaçlarla müdahalelerde bulunabilmek için, en temel demok-
ratik değerlerin bütün bu alan ve bölgelerdeki değişik ideolojik öğe-
lerle sarmallaştırılarak bu alan ve bölgelerdeki ayrı ayrı yapılanma-
lar içinde de sonulmasına ve savunulmasın özengöstermek gerekmek-
tedir. Nitekim, hegemenik ideolojinin de yaptığı, bu tür kritik dö-

(") Walter Benjamin. Tarih Fels.efesi Üzerine Tezler'inde bu konuyla ilgili olarak.
insanlığın çok eski zarnanlardan beri reel-olanla yetinmemek ve reel-olanı aş-
mak özlemi içinde bulunduğunu. çekilen acıların hakettirdiği özgürleşimi ger-
çekleştirecek Mesih beklentisi geleneğinin de bu özlernin bir yansıması oldu-
ğu belirttikten sonra şunlan söylüyor:

•.... Her çağda geleneği, kendisini yenilgiyeuğrataeak olan conCormism'e
karşı yeniden ve yeniden direndirmeye çalışılmalıdır. Mesih, yoksun bırlit-
kılmışlann kefaretinin [çektikleri acıların hakettirdiği özgürleşimin - ç.)
gerçekleştiricisi olarak gelecek değildir ille de. İsa düşmanlannın buyru-
ğuna girmiş bir zulınedici olarak da gelebilir deniyor. Geçmişin bağrından
umudun közünü bulup yeniden şavklandıracak olan tarihçi, yalnız ve yal-
nız, yengiyi kazanacak olursa eğer düşman zulmünden ölülerin bile kur-
tularnayacağını iyi bilen olabilir. Ve bu düşmanın yengiyi kazanacak yan
olma olasılığı yeterince azaltıla~lmiş de değildir." [VI. Fragınan'dan.!
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nemlerde, çeşitli ideolojik alan ve bölgeler için ayrı ayrı "seslenm~le-
re" başvurmak; fakat, bu ayrı gibi görünen "seslenmelerin" hepsin-
de, en altta, aynı tem-el değerleri savunmak olmaktadır. Bu en alttaki
temel değerler, her ideolojik alan ve bölgede, o alanın ya da o ide-
olojik bölgenin kendi ideolojik öğeleriyle sarmallaştırılarak sunulup
savunulduğu için, dikkatli bakılmadığı sürece, her ideolojik alan ve
bölgenin ötekilerle çelişik bir ideolojisi olduğu sanısına kapılınmak-
tadır. Oysa, bu, günümüzün ileri sanayi toplumlarının artan iç çeliş-
kilerinin -en başta da, aşırı bürokratikleşmenin, aşırı rasyonelleş-
tirimin ve manipülasyonun sistemin kendi etkinliği için bile handi-
kaplar yaratacak düze~ varmış oluşunun- gerektirdiği yeni ve ka-
lıcı bir durumdur. Çağdaş toplumların demokratik ve özgürlükçü top-
lumsal yaşama geçiş sürecine yatkınlaştırılmasını amaçlayan siyasal
hareketlerin, günümüzde, hegemonik ideolojinin bt! yeni örgütlenim
biçimine karşı spontane bir biçimde ortaya çıkan ve direnimci nit~-
likteki çeşitli alt-kültürlere ve karşı-ideoloji alan ve bölgelerine bir
yandan eleştirel bir tutumla yaklaşması, bunla.rın spontane hare-
k"etler olarak kaldıkça sistemi güçlendirecek kural-dışılıklar olmak-
tan ileriye gidemeyeceklerini gözönünde tutması, fakat bir yandan
da bu spontane oluşumlardaki demokratik potansiyeli küçümseme-
mesi, onlarla geniş ve sabırlı bir etkileşimde bulunmaya tahammül
etm"esi gerekmektedir.

Bu açıdan düşünüldüğünde, popüler kültürün gözönünde tutul-
ması gereken "enönemli özelliği, sanırım, onun hem hegemonik ideo-
lojiye ait öğeleri, h"em de "acılar içindeki" im:anlığın özgürleşme
beklentilerini yansıtan karşı-ideolojik öğelerini birlikte içinde barın-
dırmasıdır. Re-el-yaşamın örgütlendirilmesi, günümüzün toplumla-
rında da, tıpkı çok eski zamanların toplumlarında olduğu gibi, bir
yandan egemen kesimin temel değerlerine' göre düzenlenmiş bir
reel-yaşam alanının; bir yandan da, egemen k-esimin kültürel hege-
monyası aracılığı ile bu gündelik yaşamın içindEl işlerliğe kavuştur-
duğu egemenliğine ve tahakkümüne karşı direnıneyi, ya da, hiç de-
ğilse, g"eleceğe ertelenmiş bir kurtulma beklentisini canlı tutmayı
amaçlayan bağımlı kesimlerin yeniden, erişmek istedikleri temel de-
ğerlere göre düzenlenmiş fantazyaların oluşturduğu ayrı bir yaşam
alanının varlığıyla olmaktadır. Bu, çok eski zamanların Mısır,
Sümer, Grek ve Roma dünyasında egemen kesimlerin egemenlik araç-
larının etkinlik kazanmasını önleyen mesafe probleminden kaynak-
lanmaktayk"en, günümüzün modern toplumlarında sınırsız denecek
bir düzeyde potansiyel etkinliğe (müessiriyete) sahip olan gelişkin
üretim teknolojisinin dolaysız ve dolaylı olarak maddi ve maddi-olma-
yan değerlerin üretilmesinde en g"enişölçülerde istihdam edilebilmesi
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için ge eken "toplumsal yaşama alt kesimlerin de kat!lmaları" duru-
munun bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Ne var ki, bir nokta-
dan sonra, modern toplumlann kurulu yapısı içinde bu kesimler için
gerçeklaştirilebilen "toplumsal yaşama katılma biçimleri", bu kesim-
lerdeki insanların bu toplumsal yaşama katılma durumunda kendi-
liğindenlikli ve özgünlük taşıyan bir yaşama biçimine sahip olabil-
dikleri sanısı kazanmalarına yetmez olmaktadır. Hegemonik ideolo-
jinin, günümüzün ileri sanayi toplumlarında, yirminci yüzyıl başla-
nna gelinceye kadarki girişimci kapitalizm dönemindeki hagemo-
.nik ideoloji ile bile karşılaştırılmayacak kadar karmaşık, çelişkilerle
dolu, esnek ve alabildiğine değişken görünümlü bir yapılanmaya
geçmesinin nedani de modern toplumlardaki bu yeni durumdur.

Modern toplumların bu karmaşık yapısına karşın, bağımlı ko- .
numdaki insanların bütünüyle ortadan kaldırılamayan kendi bek-
lentHerini dile getiren ayrı kültür alanları ve bölgeleri; bu alan ve
bölgeleri zenginleştiran özgürleşimci fantazyaları günümüzde de
sürmektedir. Reel-yaşamın, giderek, iş'likteki çalışma saatlarının dı-
şındaki zamanı da kendi çalışma disiplin ve ethics'ine bliLğımlıkılma-
sı bile bunu bütünüyle önleyememaktedir. Bu nedenle, bağımlı ke-
simlerin bu özgürleşim beklentileri ve fantazyalan Tarih'in zaman
boyutu dışında başka bir zaman boyutuna terk edilmiş olarak da ol-
sa, varlığını sürdürmektedir. Huizinga'ya göre. özgürleşim beklenti-
lerinin, naredeyse, yalnızca rüya ve fantazyalarda yeralabilmesinin
nedeni; (a) günümüz toplumlarında kültürün .tinsel yanları ile top-
lumun materyal güçleri arasında uyumlu bir dengenin oluşturula-
mamış bulunması; (b) buna bağlı olarak, "toplumsal reformlar yolu
ile daha iyi bir toplumsal yaşamın sağlanamaması... dünyanın dü-
zeltilmesinin güç, ölmenin ise zor olduğu [modern zamanlarda! ...
reel-olandan daha iyisini istemektan ve arzu etmekten hiçbir zaman
vazgeç:meyen insana bugünün uygarlığının tek bir yol bırakmış ol-
masıdır: rüyaya ve fantazyaya kaçış. "26

Ne var ki, reel-olanın karşısında rüyaya ve fantazyaya kaçış,
reel-yaşamı değiştirmeye yetmemaktedir. Reel-yaşam içindeki za-
man, insanın kendini özgürleştirerek ve bilinçlendirerek, Aristo'nun
ve ondan yola çıkan Huizinga'nın söylediği gibi kendini "yüceltme-
sina" elveren bir serbest zaman olarak yaşanamamaktadır. Yaşam,

2l! Johan Huizinga., The Waning of the Middle Ages ı A Study of the Fonns of
Life. Thought, and Art in France and Netherlands in the Dawn of the Renais-
sance (Gordon City, N.Y.: 1954)'OOnaktarıldığı yer için, bk.: Robert Anchor,
"History and Play: Johan Huizinga and His Critics," History and Theory, XVII
(1: 1978), 6S. 69-70.
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her ilişkide, bir tarafın kuralları koyan taraf; diğer tarafın ise, bu
kurallara uyan taraf olmasına dayandığı ve insanlar arasındaki iliş-
kilerin insan'ın insan üzerindeki egemenliği aracılığı ile egemen in-
sanın doğa ile etkileşimde bulunmasının bir araç'ı haline @lmiş bu-
lunduğu için iş'likte de, iş'liğin dışındaki saatları dolduran müzikte,
sporda, tatil endüstrisi 19tkinliklerinde,eğlence endüstrisinin etkin-
liklerinde, "resmi geçitlerde", kitleselleştirilmiş bayramlarda, bilim-
de, sanatta vb., bir tür "ileri yaş çocuklaştınmına" dönüşmüş bulun-
maktadır.27 Başka bir deyişle, günümüzde, reel-yaşamın yarattığı acı-
lar karşısında kendi özgürleşim beklentilerini dile getiren kendi rü-
yalarına ve kendi fantazyalarına kaçmaya çalışan bağımlı kesimle-
rin rüyaları ve fantazyalan bile günümüzde denetim altına alınmak
istenmektedir. Bunun amacı ise, acı da olsa söylemesi, Walter Ben-
jamin'in 1940'lara doğru belirttiği gibi, toplumsal yaşamına özgür
ve bilinçli bir bireyolarak katılabilme olanağı azalan çağdaş insa-
nın, genişletilen toplumsal yaşama katılma olanaklarına rağmen,
gerçekte toplumsal yaşama değil, toplumsal yaşamın estetize edilmiş
replikasına katılmakla yetindirilmek istenmesidir. Bunun temelinde
ise, Huizinga'nın kültürün maddi yanı ile, kültürün tinsel yanı ara-
sında uyumlu bir dengenin kurulamadığını belirtirken söylemek is-
tediklerini daha bir açıklayan Walter Benjamin'e göre, kendi varolu-
şunu sürdürebilmek için bir yandan teknolojinin gelişmesini devam-
lı olarak sürdürmek zorunda olan, bir yandan da teknolojinin geliş..
mesini doğalolmayan bir yöne sevketmek (yani, yaşama destek ola-
cak yöne değil, yaşamın yerine ölümü egemen kılacak yöne sevket-
mek) zorunluğunda bulunan insan ilişkileri bulunmaktadır. İnsan'ı
insan'dan uzaklaştıran, ayrıca, insan'ı doğa'ya düşman kılan da, as-
lında, Benjamin'e göre, hep bu insan iIişkileridir.28

Böylesi bir tarih döneminde, popüler kültürün ideolojik işlevle-
rini incelemenin, anlamaya çalışmanın önemini vurgulamak bile ge-
reksiz. Bu açıdan bakıldığında ise, artık, sadece işçi ve emekçi sınıf
ve katmanları için değil, modern toplumlarda politik rejim farklı-

27 Johan Huizinga, Homo Ludens: A Study of the Play Element in Culture, İng.
çev. ve Giriş'in yazarı George Steiner (London: Paladin. ı971). GS. ı85-B6; ve
1955 baskısından da. s. 23B.

28 Bu konuda Walter Benjamin'in "Alman Faşizminin Kuramlan" başlıklı ince-
lemesine bakınız. Aynca, yakın yıllarda çıkan Ansgar Hillach'ıI1, "Walter Ben-
jamin'in 'Alman Faşizminin Kuramlan'" başlıklı uzunca bir incelemesine de
bakılabilir. Birlikte incelenmesi, özellikle, Frankfurt Okulunun ve Benjamin'i
yeni tanıyan bizler için çok yararlı, hatta gerekli. Her iki yazı için de, bk. New
German Critlque, an Interdisciplinary Journal of German Studies, 17 (Bahar.
1979). sırasıyla her iki yazı için bk.: ss. 120-129 ve 99-120.
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lıklarını bile aşarak bütün toplumlarda ve toplumlann bütün ke-
simleri için yaşamsal sorunlar yaratmaya başlayan modem toplum-
sal yaşamın yeniden düzenlenmesi; etkin ve özgür bir iletişim or-
tamı içinde eleştiriden geçirilip yeniden biçimlendirilmesi gerektiği
anlaşılmaktadır. Bunu yapabilmek ve bunun gerçekten tek umut ol-
duğunu anlayabilmek için de, özgürleşimci, demokratik ve insansal
değerlere aykırı düşmeyen bir ideolojik aydınlanma programının bi-
çimlendirilmesi gerekmektedir.

Böyle bir yeniden-oluşum sürecinin en başında yapılması gere-
ken ise, gene Benjamin'in en umutsuz yıllarda bile söylediği gibi,
"rüyalanmızın ve fantazyalanmızın birer Tarihsel ürün olduğunu
bilerek onlara sahip çıkmak... uzak geçmiş zamanlardan beri sür-
dürülen özgürleşim beklentilerini her Tarihsel dönemin koşullarına
göre değişik anlatım biçimleri ile dile getiren bu rüya ve fantazya-
lanmızdaki özgürleşim beklentilerimizi gerçekleştirme~n yollarını
aramak, bulmaktır. Bu ise, Benjamin'in Tarih Felsefesi Üzerine Tez-
ler'inde duyarlı bir yapı içinde dokureasına anlattığı üzere, rüyala-
nmızın ve fantazyalanmızın dile getirdiği özgürleşim beklentisini,
Tarih'e ait zaman boyutunun dışındaki messianistic zaman boyutun-
dan çıkanp, onu, siyasallaşmış insan'ın kendi elleriyle müdahalede
bulunabileceği Tarihin kendi zaman boyutuna konumlaştırmamıza
bağlı bu.lunmaktadır.'

Bu nedenle, popüler' küı.tür yaşamını bilmek, popüler küıtürün
yapısını ve işleyişini inceleyip öğrenmek, "toplumun gelişmesi" ol-
gusu ile, "insamn özgürleşmesi" ya da insanın "kişi" olmaktan çı-
karak "birey" durumuna gelebilmesi arasındaki çelişkiyi ortadan
kaldıracak yeni bir tarih dönemine geçebilmek için önemli yararlar
sağlayacaktır. Bunlann başında ise, söz konusu geçiş'in, hegemonik
ideolojinin karşısında bile, kendi kültür yaşamlarında da olsa, özgür-
leşim beklentilerini canlı tutmaya çalışan geniş kesimlerin de katı-
lacağı özgür bir iletişim ortamının oluşturulması ile içiçe gerçek-
leştirilmesi için gerekli olan kültürel ve politik etkileşimlerin (bu
geçiş'i tasarlayan toplumsal kesimler ile, bu geçiş'in itici gücü olan
toplumun geniş kesimi arasında) daha kolay sağlanabilecek oluşu
gelmektedir.

1 .••
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