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Siyasal Toplumun Psiqik Temelleri
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Geligmiq tilkelerin pek goiunda, bazen siyasal iliqkilerin belirsizliiine
ya da kurumlan arasrndaki yaprsal iligkilere dair farkh gekillerde ortaya grkan, devletin gapdaqinkanna iliqkin tartrqmalar; devletin kurumlanna ve
iiztine dokunmakta; siyasal kurumlann yetersizlifi ya da kusurlan noktasrna odaklanan elegtirile4bazert bu <iziioluqturan nedenlere dayanarak, siyasal toplumun psiqik temellerine saldrrmaktadrr.
Devlet bunahmr, iktidarrn ijziine iliqkin bir otorite bunahmr gibi ortaya
grkar; geleneksel toplum iliqkilerinin kopmasrna veya bu kopuqun hrzlanmasrna yol agar. Bu kriz, ga['daq insam, toplumun bainna koyan yeni bir
duyguyu ifade eder. Yine bu kriz, bireyin siyasi iktidardan beklentilerini ve
bu iktidar karqrsrndaki konumunu agrklar. Btiyle bir durumda, insamn bireysel bir varhk olmasr dolayrsryla suqlanan biling, toplumsal yaqam kiikenli bir veri gibi alglanmaz. Oysa, insanda grup bilinci, "ben" (moi) bllincin'
den daha <inceortaya grkmrgtrr. Bu bakrmdan, ilkel toplumlann antropolojisi, biitiin qiiphelerimizi ortadan kaldrrmaktadrr. Antik Yunan siteleri dtineminde dahi, bu ilkel psikolojiden artakalanlar hAlA btiytik bir iinem arz ediyordu. iggiidiilerinin ve ilahi zannetti$ esinlerin iginden geqenHomer insam; bireysel derinlikten ve gergek birliktelikten yoksundur. Bir anlamda
kendisine ve dawamqlanna yabancrdrrl. Bagka bir deyiqle, mitik diigiinceden akla (raison) gegiq, insamn oldu$u kadar, birey olma bilincinin de evrimleqerek geliqen yaprsrna eqlik etmiqtir. Bu geliqim; insam, ailenin ve gensin (gens) komi.in karakterli srkr baplanndan kurtaran bir olgu olarak, site
*

Mythe et I'id6ologie', Archives de Philosophie du Droit,
Roland Mospdtiot;"lT;tat,le
Vol.XIX, L974,s.339-355.
Marmara Universitesi Hukuk Fakiiltesi Genel Kamu HukukuAnabilim Dah Ofiletim Uyesi. Qevirinin yayrmlanmasrna izin veren "lAssociation Frangaise de Philosophie du Droit"
sekreteryasrna tegekkiir ediyorum.
-R.Schaerer, Lihomme antique et la structure du monde int6rieur d'Homire ir Socrate,
1958;J.P.Vernant,Mythe et pens6echez les Grecs: essai de psychologiehistorique, 1965,
2.e 6d.19?1, not. t. II.p. 95 et s.: la formation de la penseepositive dans la Grdce archaique
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rekabetlerinde daha aqikardrr. Bireyin geliqimi ile bilincin drqa kapah diinyasr, artrk iinceden belirlenenin iintinde durmayan, yeni iddialan ortaya koyan, pozitif diigiinceye ve ytintemli bir eyleme ytinelmig akla daha geniq qekilde agrhr. Burada Yunan trajedileri, gegmigin eroik de[erlerini dile getiren
mitos ve sitenin tercihleri arasrndaki gatrqmamn drqavurumu olarak takdim
edilebilir. Bu, aym zamanda, insanlann qartsrz kabul etti$ ilkelerle dopan
yasa ile ydneten site arasrndaki gatrqmayr dile getirmektedir. Sokrat'rn Sofistlere karqr koymasr ve bireysel direnigi tetikleyen muhalefetinden baqlayarak; bireyin Atina'yr tehdit ettiii kabul edilirse; Platoncu idealann aqkrnhlrm reddederek, Aristo'ya kadar uzanan siiregte, bir depiqimle sonuglanma
zorunluluiu yaqamrq olan Site, kendi ddneminin sembolii olan bir giigttir.
Qafdaq di.inya, Rdnesansile yeniden hayat bulan bir ivme ile yaqamrna
devam edebilmiqtir. Ancak, Rtinesans'rnktikenleri gok daha derinlerde aranmahdrr. Carolingien devrinden itibaren, gahqma iliqkilerindeki de[iqim, ortak tarlalardan oluqan biiyiik topraklarda ve manslarda* kitleler halinde
serflipe karqr gelen, topraSr iizgiirce iqleme talebinde bulunan birey iirne[i
unutulmamahdrr; ya da Fransisken Guillaume d'Ockham'rn, bireyin manevi dtinyasr konusunda, difer biittin dzgiirliiklere giire; inancr, her bireyin
kendi iradesi ile uyumunda gtirerek, herkesin dzel manevi alamm kendi iradesine terk etmesi tirnefinde oldufu gibi, qok farkh alanlardan baqka iirnekler de verilebilir.
Hiimanizmin eqliginde Riinesans, btitiin kiiltiirel alanlarda, insam iine
grkaran ve onun deierlerini pratif'e geqirmeye gahqanbir ba$msrzlaqma hareketi olmuqtur. Bu geligme, birbirlerine bafih olarak, otorite ilkesinin dafrlmasrna neden olmuq, bireyin otorite karqrsrndaki zayrflrptm ortadan kaldrrmrq, fakat onu kitleye ydneltmigtir2: "bijylece bilingaltrmn konumu, modern
yaqamrn rasyonalizmi yoluyla dlgtisiizce giiglendirilmiqtir. OyIe ki bu rasyonalizm, akrlcr olmayamn deperini kiigtimseyerek iqlevini durdurur ve bilingaltrna iter. Burada akrldrqr olamn, yani bilingaltrna itilenin, insanda kagrmlmaz yrkrcr etkileri olacaktrr" 3.
Reform Hareketi, Aydrnlanma QaErve nihayet 1789 Dewimi, bu siirecin belirleyici anlarr olarak giisterilebilir. Bireyciliiin genellegentaleplerini
bu giine aktarmasr agrsrndan, daha yakrn zamanlardaki geligmeler, bu stirecin etkilerini daha ileriye tagrmrgtrr. 19. ytizyrhn ikinci yansrnda oluqan
karmagrk krikenli yeni duygular, uzun kararsrzhklar ve duraksamalar gegirerek ortaya grkmrqlar ve gok yavaq olgunlagmrqlardrr. Nihayet bu akrq, bugiinrin insammn ortak do['asrm, belli bir oranda nihilizmle, giirtiniirdeki
diinyada gergek anlamryla var olmayanlara gok uygun gelen, nesnelerin
*
2
3

Orta Qa!'da feodal beye bafah, igindeki ev ve bahgesi ile birlikte bir aileye tahsis edilen kiigtik giftlik iqletmesi. (9.n.)
C.G.Jung, Lihomme DLla d6couverte de son Ame, trad. Genbve, 4e. 6d^.,1950, p.64.
C.G.Jung, Psychologie de I'inconscient, trad. GenEve,2e. 6d,.1963, p. 176.
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higlik yaruru gekicilife biirtindrirmeyi baqarmrqtrr. Entelektiiel alanda, ilke
kawamrrun benzersiz bir bunahmryla agrklanan bu davramg, siyasal toplum ve Devlet'e iliqkin duyguyu deligtirmekten baqka bir qey yapamamrqtrr.

t"rr"
diinyaya ait temel olgularrn, inBiling drqr duyuqlarda yer
".", insamn biyolojik dofasrna ba!'landrlr insamn sosyal do!'asrndan, doirudan
kar edilemez. Kendi metotlarryla srmrlanan sosyoloji, yaLnrzca kurumsal
agrdan inceledi[i kendine iizgti problemlerin drqrna grkmrqtrr.Ancak sosyoloji, kavramsal agrdan gok uzun zamandan beri antropoloji ve psikanalizle
olan iliqkileri sayesinde zenginlegerek, bize yeni ufuklar da agmrqtrr.
Bu aydrnlatma, siyasal toplumun doiasrm bir biitiin olarak kavramamrza yardrmcr olmaktadrr. Siyasal toplumun qok daha geniq kapsamh bir olgu oldu!'unu vurgulayarak, ewensel kesinlik igermedi[ini belirten Etnoloji
ise; bize, hAlA varhfrm siirdiiren ve en ilkelleii arasrnda sayrlan, siirekli geliqim, de[iqim ile da[rhm halindeki bazr topluluklarr, basit toplumlann yaprsrna Ornek gOstererek,siyasal toplumun igeriiiLnin daha iyi anlagrlmasrna
hizmet etmektedire. gok ilkel olsa bile, her siyasal toplum, risttinltiiiinii ve
g{icrinii gruplara ve bireylere kabul ettiren, yiice ve ilahi bir anlamla donanmrg, zorlayrcr bir gtice sahiptir; tite yandan "bir kabileyi, basit bir insan topluluiundan (bande; stitril) tam anlamryla aJnran unsur; tiyelerinin bir araya
gelerek bir birlik (unitd) meydana getirdiklerini ve diferlerinden farkh olduklarrnr hissetmeleridir"s. Yine bir kabileyi, basit bir insan grubundan
ayrrt eden difl'er unsur; kutsalhkla ba[' kuran ve otoritesini hissettiren bir
siyasi iktidann varh[rdrr. J.G. Fraizer tarafrndan ortaya konan bu iliqki
i.izerinde, geqitli boyutlanyla, srkga gahqrldr. Biilgesel yerleqim merkezlerinin kurulmasryla, pargalanmrqtoplumlarda dahi, aile bailanmn aqrldr[rm
varsayan siyasal birlik, siyasi iktidan kabullenmeyle, buyurunun egitsiz bir
qekilde da$hmrnr uzlaqtrran dinamik bir yapr oluqturur. Kaqrmlmaz olan,
reddetme ve karqr koymalarla stireklilik arz eden bu dinamizm, aynr zamanda tutundufu giiglerle bir uzlaqma igindedir. Siyasal baf, yalruz sosyal
bir gerqeklik iizerine kurulamaz, bu toplumun biitiin kurumlarrnda gtizlenebilen bir siiregtir. Toplumsal kararlann kayna$na iliqkin olarak, bilinen,
ona atfedilerek varhfl kabul edilmig, aglun bir gtig adrna iizel bir durum arz
eden bu yapr iginde insanlar, kendi akrqkanh$m iincelleyenbir topluma ddntiqiir. Drq olduiu kadar ig faktOrlerin etkisi altrndaki bu iliqki, geniqleyerek komqu toplumlarr da etkileyen geqitli qekillere btiriiniir. Bununla birlikte, basit topluluklar arasrnda, ilkel addedilmelerine raffmen, sosyolojik aqrdan son derece cizelve bazen aynksr durum taqryanlar vardrr. Bu bakrmdan

4
5

C.LAvi- Sfrouss. La vie familiale et sociale des Indiens Nambikwara,1948, p.86 et s.
Ralph Linton, De I'homme,trad. 1968,p. 263.
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Evance Princher6; Nuey'lerin kendi iginde diizenli bir anarginin iginde olduFunu, Anmak'lann siyasal yaprlarrnrn son derece karmaqrk ve defigken oIdu[.unu, Shilik'lann kutsal kralhSrm ve Azende'lerin ideolojik iktidarrn gticilnii bildiklerini belirterek, Giiney Sudan'da yaqayan toplumlann siyasal
qegitliliiinin altrm gizmiqtir.
Bu geqitlilik, Montesquieu'nun (Esprit des Lois,XI,5) giizlemlerine dayanarak ayrrt etti$ gibi, topluluiun bireysel ve dzgiin karakterlerini geqitli gciriiniimlerinden biridir: "biitiin devletlerin ayakta kalma amaglanmn yam
srra, yine her devletin kendine iizgii bir amacl vardlr". Herder, dikkat geken
bu gtiriiq aglsrm, bugiin toplum bilimlerinin btiyiik bir tinem atfettikleri dilbilim yaprlarrna dayanarak geligtirmiqtir. I6na devri, Hegel'in gtiziirrde,
Montesquieu'nun eserlerindeki dliimstizliik ile her halkrn bireysel ve rizgiin
karakterindeki sezgi (intuition) agrsrndankarqrlagtrrrhr. 1802-1803'de,"DoSal Hukuk" d,a(Droit naturel) qiiyle yazar; "siyasal ve hukuki sistemlerindeki aksamalarrn, rasyonel akhn konusu oldu["una inanan ampirik kuramcrlar, onu ewensel deneyim ve insan akhna indirgerler. Onlann bu qekilde
ulaqtrklan ak;J (raison) ve deneyimden ortaya grkan belirli yasalar, deney
tincesi (a priori) akrl ve insan bilinci de$ldir. Bir halkrn benli$i, yalntzca
Akrl, bilinq ve deneyim eqlilinde yaqar. Bu benlilin belirleyici temel rolii,
ancak gok ewensel bir zorunluluktan hareketle, en zirve noktasrna ulaqtrgrnda kavranabilir". Her halkrn ruhu, diinyevi ve kozmik bir diinyaya ba!'hdrr. Bu ba[rn kendisinden daha tinemli, daha etkin yiinti ise insamn, hala
gergekbir kiiltiire ulaqamamrqolmasrdrr(Encyclopddie,3e.6d.1830,&
393 ve
394). Bu iizel manevi baS devlete hasredilir, "dopal olarak belirli ve kendine
rizgti bir halkrn kendi varhfrm duyumsadr[r bir durumdur bu" (& 545), objektif ruhun bir amdrr (& 5a9); drq diinya ve do$a ile iliqkisinde, zaman iginde oluqan herhangi bir qey gibi, yapay bir olumsalhkla bilinglendirilerek
kendi igeri[ini kendinde bulur" (& 552); dzgrirliik, bilincin kendi drqrnda algrladrpr qeqitli do$al, drg iifelerden oluqan belirlemeler ile kurulur ve canlamr, nesnel diinyaya referanslar verir (&583)- sivil toplum tarafrndan tatmin
edilen iizel antropolojik ihtiyaglar, kiqisel iradelerin, difer iradelerle kurduklarr geqitli iliqki bigimlerinde hissedilir. Burada Hegel'in metafizipe entegre edilen spekiilatif mantrSn (logique spdculatiue) yenilenmesine gok iistiin bir defer atfetmesinin nedeni; Kantgr eleqtiri ve Aydrnlanma felsefesi
tarafrndan tehdit edilen hallomn tinsel hayatrm, kendi ruhuna yeniden kavuqturmak ve "metafizikten yoksun bir halkrn garip g<isterisini sona erdirmek igindir" (la Sciencede la Logique de 18L2 iinsiizilnden)
6

E. E. Euans - Pritchard., Les Nuer = description des modes de vie et des institutions politiques d'un peuplenilote, Oxford,1937,trad.1968,p.210:"Nueflerde bir yiinetim orgamnrn,
hukuk kurumlanmn, yiineticiligi ilan edilmiq bir qefrn ve organize bir siyasal yagamrn olmamasr dikkate defier ". M. Kortel-E, E. Euans-Pritchard., Systbmes politiques africains,
1962,trad. 1964,p.I4-L7; "Dtizenleyicibir qefleri olmadrlrndan, sembollerleifadesini bulan
mitler ve gelenekler, siyasal yagamrn garantisi deiildir."
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Siyasal toplumlann gok yiinliilti$ii; Vico'nun, btittin toplumlann izledi[i ebedi kanunlann ideal tarihi olarak agrkladr$, toplumlann ortak dofasr
ile geliqmez.Antropoloji, mit diinyasrna ve arkaik toplumlarda sembolik diigiinceye iliqkin incelemelerinde, bu gdriiqleri teyit etmiqtir. Mit burada iktidarrn, ayncahklann ve mrilkiin, yeniden daprtrm sistemiyle varolan toplum
qeklini garanti eden bir "sosyal qart" roliine biiriimir. Bu bakrmdan MaIinowsky, "mitin bir kuruma afrrhk ve saygrnhk verme, dawamq qekillerini
cezalandrrma ve adetleri belirleme konusundaki normatif gi.iciiniin"T nasrl
oluqtuf"unu bize giistermigtir. Mit, hem normu agrklayrcrhem de normun giictinii ispat edicidir.
Leanhardt, qeflik makamrndaki mitik gtiglerin tineminin, altrm gizmiqtirs; mit, insana nasrl dawamlmasr gerektilini sciyler.Bununla birlikte, bireyselleqmenin geliqimine baih olarak, mitin gtictintin zayrflamasr, onun
esinlendirdili btittin deierlerle oluqan disiplinin yrkrlmasrna da yol agar.
Radcliffe-Brown'une, sosyal yaqamrn yaprsal geligimine iliqkin teorik
karqrlaqtrrmalann ve sosyal kurumlann tarihine iliqkin agrklamalann deierlendirilmesi zorunluluiuna dikkat gekmesine rapmen; karqrlaqtrrmalar
yoluyla yaprlan genellemelere daha tereddiitle yaklaqan Leachl0 sentetik
gdrtiqler ortaya koymaktadrr. Toplumlann diizenlenme bigimlerini giisteren
yaprsal oluqum, temellerinde farkhhk olan bir defi-iqkenlerbirleqimi olarak
ortaya grkarken, toplumun btitiintine dair tirgtitleyici diigiinceler, bir matematik diizeni meydana getirmektedir. Bu formtil, sembolik manttktan grkarrlmakta ve topoloji* (topologie) ya da geometrik qekiller gibi qahqrlarak elastik kavukguf"un ig yiizeyleri Sibi- siirekli bir deformasyonun etkisi altrnda defiqmeden kalan iizleri ve bu iizden birgok sapmayr ortaya koymaktadrr.
Leach, sosyo-politik dengelerin giireceistikrarsrzh$nr, Pareton'un "dengeli
hareketlerine" benzetmiqtir. "Dengeli hareketler" arastndaki geligkilerin
yansrmasrm, sosyal ve siyasal iliqkiler arasrnda srk gririilen uyumsuzlufia
benzeterek, bu uyumsuzluiun, siyasal iliqkilerdeki farkh yamlsamalanmn
altrm kuwetle gizmiqtir. Buna gtire, bir dtiqiinee sistemi iizerine oturtulan
yamlsamamn, toplumdaki etkin davramq bigimine niifuz etmesi zorunlu olmadr[rndan, "insan, mitlerin igine igledili geliqkilerden korkmamahdrr".
Ozellikle scizliiifadenin baskrn oldufu hassasalanlarda, yamlsamamn dinamizmi sosyalyaprdan aynk tutulamaz. Bu dinamizm, yani sosyalyaprya 6zgii hareketliligin kutuplan arasrndaki stirekli defiqim, siyasal ve kii]tiirel
7
8

B.Malinous&y, Les Argonautes du Pasifrque occidental, trad.1963, p.390.
M.Leenhard.t,De kamo,Ia personneet Ie mythe dans Ie monde m6lan6sien,1947,p.141 et
220 et.s.

9- A.R. Radcliff-Brown,
Structure et fonction dans la soci6t6, primitive, London, 1952, trad.
1969.
10 E.R.Leach,Critique de I'anthropologie, trad. 1968, id., Les sytdmes politiques des hautes
teres de Birmanie, London, 1954, trad. L972.
Ust-alt, 6n-arka, sag-sol ba$ntrlanyla yer saptama. (q.n.)
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btittinleqme arasrnda brit{inctil ancak bazen negatif bir giiriintim sergiler.
Qaldaq siyasal toplumlarr galkalandrran olgularr anlayabilmek igin, iizellikle bu qeliqki, giizden kaybedilmemelidir.
Ozgrir insamn, sosyal yaprlara etkili ve verimli miidahale edebilmesi
diigiincesine sahip olmayan ve insamn ilkel kaiklerine kadar giden arkaik
zihniyet, bilincimizin depiqmeyen tarafrm temsil eder. Toplumdaki arkaik
zihniyet, genellikle 6zne ve nesnenin fenemenolojik verilerine, entelektiiel
bir dtigiincenin duygusalhktan anndraca!:. manevi def'erler ytiklemektedir.
Biiylece, bir topluma katrhm bigiminin biling tarafrndan ayrrt edilmesinin
bir qekilde iistesinden gelineceii kabul edilmektedir. Tartrgmaya agrk, ancak daha yeni bir yorum, bu agrklamalann tersine, ilkel diigiincenin mantrk
tincesi olmadrSm; ne belirsizlik ve kanqrkhk, ne de sisteme katrhma dayanmadr[r iddiasrm destekler. Bu yeni yorum; ruhun, akhn iqleyiqine ba['h, fiziki ve semantik iizellikleri olan bir eq zamanh evrenden hareket ederek,
karqrhklar ve iistiinltkler iizerine bina edilmiq ham diiqiincenin, iizel bir
mantrfa itaat ettifini stiylemektedir.
Antropolojinin, siyasal iktidarrn ve toplumun en ilkel qekillerinin ardrnda keqfetti[i mitler, tipik arkaik diiqtincenin iizel qekillerinden birini meydana getirmektedirler. Qopunlukla dopa kuwetleri gibi gayri qahsi etkenler,
burada sanki qahsi yaratrklarmrq gibi temsil edilirler. Mitler, sadeceteogoni* (th6ogonies)ve kozmogoni* (cosmogoni.es)agrklamalanm desteklemekle
kalmazlar; istemli ve qairane bir tarzla, ashnda diiqtinsel bir doktrini dile
getirirler; biiylece toplumun sosyal diizenine ve egemenlik doktrinlerine bir
dayanak saplarlar.
Sosyal hayatrn geliqkilerini alt etmek igin sanki tizel bir gayrete karqrhk gelen bazr temel konular, gegitli halklann, saJnsrzve birbirinden farkh
mitleriyle rirtriqrirler. Mitler, qeylerin gizli nedenlerini dikkatle incelemek
igin, kavramlarrn drqrnda,farkh sesleri kullamrlar, bilmekten gok bir hissetme aracrdrrlar; insamn zarnanaiginde varolmasrna ve stfekli bir gerge!'e ait
olduiunu agrklamasrna yardrm ederler. Bir toplumu yaratmakla birlikte,
geqmiqeyiinelik olarak meqrulaqtrrdrklarr yaprlann izlerini tagrrlarll. Mitler, kendi de kutsalhkla olugturulmuq bir grubun etrafindaki manevi unsurlardan dofar ve sosyal gruplan ydneten kurallan agrklar; bilinmezlik ya da
anlagrlmazhk sanki onun iiztidiir.

*
*
u

Ayttt soydan gelen ve bir toplumun mitolojisini meydana getiren tannlarrn ttimti, tannlann kiikenlerini agrklayan doktrin. (9.n.)
Evrenin doiumunu agrklayan astronomi dah. (g.n.)
Mit, bazen, pargalanmrq gmplar arasrnda sosyal diizeni kabul ettiren, popiiler tartrqmalar
bigiminde de gdriilebilir. (Luc de Heusch "Mythe et soci6t6 f6odale, le culte du Kubandwa
sans le Rwanda traditionnel" (Archives de sociologiedes religion, 18; 1964, p.133 et s.) Bu
halde bile, mit dinsel alana aktanldr[rnda, gtinltik geleneksel diizenin benimsenerek onaylanmasrna hizmet eder.
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Mit olgusunun agrklamasr,gegmiqtegok srk denendi. Bunlann arasrnda,
frzyolojik agrklama modelinin en eskisi F. W. Schelling'indir. Schelling,
1793'denbaqlayarak, bu soruya cevap vermek igin erken bir deneme yapmrqtrr. 1825'de,Mitler Felsefesinin Eleqtirel Tarihine Ginq (Introduction historico-critique d' la philosophie des mythes), L842'deMitoloji FelsefesineFilozofrk
Giiq (Introduction philosophique d.la philosophie de Ia rnythologie) adlt eserlerinde, bu soru5rutekrar ele ahr. Mitoloji, rasyonalizmi reddeden Schelling'in
son gahqmalannda da tinemli bir yer tutmaktadrr. Bu gahqmalarda,"mantrkh" (logique) diiqiinceye karqrt olarak, tarihsel dtiqiince ile, gereksinim sistemIerine karqrhk olarak da balrmsrzhk sistemi ile Spinoza'ya, Fichte'ye ve Hegel'e kafa tutan bir d{iqtince ortaya konur. Schelling igin, mitoloji, bir anlamda insan bilincinin tarihidir. idealist felsefenin belirsizliline karqr, bir organik
geliqim sezgisini destekler. Mitlerin temelini, teogoninin tarihine dayandrrsa
da mistizme dair agrklamalanm biitiin sosyaliliqkilerin incelemesineindirger.
Schelling'e gtire, mitler, kolektif ruhun iginden gegenlerin nesnelleqmesidir. Bir halkr meydana getiren, ortak bir biling ve ortak bir diinya gdriiqi.idtir. Kendi yazgrsrmn kdklerini iiren, mitolojisi olmayan bir halk diiqiintilemez. Trplic bir hall<rn dilinin, o halkrn toplumsal yaqamr istikrar bulduiunda, istikrar bulmasr gibi; "kendi varoluqunun baqlangrcrndanhareketle, herhangi bir mitoloji ve sonunda kendi mitolojisi hakkrndabelirleme yapmayan
bir halk yoktur"12.
Mit, ilkel insamn ig dtiLrnyasrmnbir tiirevidir; diiqtinceden ve iradeden
baSmsrz, toplumsal yagamda gerekli bir siireg olarak ortaya qrkar; itiraz
edilemeyen, giirritiiLlemeyenve sanki gergefe karqr kedini kabul ettiren "bilingten" yanadrr. Halklar, kendi ufuklarrm aqan mitleri anlamadan, ona hizmet ettikleri bu siirecin araglanndan baqka bir qey depildir. Giisterilerinden
kagrnmak, kabul etmek ya da etmemek bireylerin ya da halklarrn iradesine
bafh delildir. Sunumlan ve ritiielleri ile adeta drqardan gelerek, halkrn iqine niifuz eder ve go["uzaman varhf:.m hissettirmeksizin halkrn iginde yaqar.
Siyasal toplumlar agrsrndan da aym iliqkiler diizeninden bahsedilebilir.
"Devlet, do!'amn taleplerine uygun olanlarrn baqrnda gelir ve insan akhndan bafi,rmsrzolarak doSar; bu belirlemenin ulaqacafr sonug: bir siyasi iktidann kavradr[r toplum iginde bir araya gelenlerin, onun meydana geliqi,
unsurlan, zamanlve qekli hakkrnda hig bir biling sahibi olmamasrdrr. O halde, bilingsiz bir devlet olgusundan, Devlet bilincine gegmek, yalr-lrzcadiiqiincede gergeklegir. Gergekte, devleti kabul etmeden iince, onu olugturan ve geliqtiren iigeler, Devlet Dtigiincesi'nin (Idde d'Etat) iginde yer almaktadrr.
Kendine igkin bir plandan hareketle, Devlet kendini yiicelten bir di.igtinceye
diinriqiir. Bu stireg, a priori olarak felsefr bir balag agrsrda igermektedirl3.
L2 F. W. Schelling,Introduction

A la philosophie de Ia mytologie, trad. S. Jank6l6vitch, 1946,
t.I, p. 133.
1 3 F. W. Sehelling,loc.cit., t.II, p. 323.
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Schelling {izerine yaptr$ gahqmalarda, Onun ele aldr[r konularrn aqkrnhfrm ayakta tutma uiraqr altrnda bazen ezildifini belirten Jacob Boehme, She1ling'inAlman mistizmini canlandrrarak onu felsefe dtizeyine taqrdrprm dtiqrinmektedir. Diiqiincelerinin bir kesinlik igermemesi ve Hegel'e karqr olan ihtirasr yiiziinden 1807'den sonra aynlmrglar ve bir dizi rastlantrsal
igin baqrna gegmiqlerdir. Ancak, Schelling her zaman felsefenin, balrmsrz
dtigiincenin eseri oldu!'unu ve felsefr alandaki geligimin, insamn kendi varh[rmn geliqmesine den] bir dep'ertaqrdrfr.m kuwetle hissetmiqtir. Bununla
birlikte, tarih, Onun diiqiincelerinde ontolojinin yerine geqenfelsefi geliqimlerin ve qeliqkili oluqumlann itici gticiinii oluqturur. finsel giiglerin etkisi ve
bilingli ve bilingsiz etkinliklerin sentezine duyarh olduiundan, Schelling,
olalan qartlarda doiamn ve mitlerin rolti ile ortaya grkan problemleri gtizmeye hazrrdrr.
Mitoloji, giiniimiizde gok iinemli bilimsel gahqmalann konusudur.
Striiktrializmin kuruculanndan biri olan G. Dum6zil, kendini, teolojiyi, destam ve temelini sihirli ve hukuki egemenlikte bulan siyasal diizenin kuruluqunu aydrnlatan Hint-Avrupa toplumlanmn baghca mitlerine adamrqtr.
$zellikle dinler tarihiyle ilgilenen Mircea Eliade, insan davramqr ve uygar[k <ifesi olan "mit"te - yine uygarhlrn dfeleri ve insani bakrmdan- insanh!rn, ilkel ve gocukgabir eserinden ziyade dtinyada bir varolug geklinin ifadesini giiriir. Ona gtire;"kutsal" olan, bilincin tarihinde bir ewe deflil, bilincin yaprsrm oluqturan iipelerden biridir ve drqandan gelerek insan bilincine
hakim olan biling drqr oluqumlann muhtevasr, mitolojik frgiir ve imgelerle
qaqrrtrcr benzerlikler gdsterirlerla.
R.Caillois, otuz sene dnce yazdrklannda, genel olarak kabul edilen dtiqtincelere sadrk kalarak, gdriiglerini qdyle iizetlemiqtir: "insan ruhunun en
gizli, en keskin, sonsuz talepleriyle, toplumsal varoluqun en dayatmacr ve
en qaqrrtrcr baskrlan arasrndaki gizli anlaqma en canh qeklide "mit"te kavramr;...insamn hayal giiciiniin geliqim seyri olarak, duygusal yaqamrn tepkilerinin go!'unluiu iizerinde "mit"lerin karanhk gticiinii yayan bir gtilge tirti.isti vardrr. Ancak insan bu gtilge ile stirekli bir mticadele igindedir"15.
Daha yakrn bir gegmiqte, G. Gustorf, "mit"sel bilinq ile tepkisel bilincin
karqrhkh olarak birbirlerini tamamladrklanm gdzlemiqtir. "Mit", sadece
muhakemeden grkarttrfimrz formiillere dayanarak dile getirebilecefimizden daha fazla bir gergeklik anlamr igerir, herkese anlayabileceli diizeyde
bir diile hitabeder. "Mitsel biling, btitiin deneyiistti savlann oda$m meydana getirmektedir"l6; ideal insamn ifadesi olarak; onu, yine onun btitiin 6zlemlerini yticelterek tatmin eder, mitin sessizli['i kendisini tinsel bir noktat4 Mircea Eliade, Le sacr6et le profane, 1957,6d.1965,p.177.
15 R.Coillois, Le mythe et I'homme,1938,p.10et 212.
16 G.Gusd.orf, Mythe et m6taphysique, 1963, p.261; cf . E.Cassirer, La philosophie des formes
symboliques, t.[, La pens6e mhthique, trad. 1972.
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ya yiikseltir. Sadece"mit"sel bilincin siirekliliii, deney iistiictilii[n, onu bir
kutsal biiti.inliiie diinrigttirmeyi sailar. Mitin rolii, krsaca, insan dofasrna
bir anlam kazandrrmaktrr ve bu rol, diinyamn tutarsrzhf,r ve anlaqrlmazhfr
dlgtistinde zorunludur. Oyle samyorum ki mit, bugtin geqmiqtekinden daha
maddi bir karaktere sahiptir. Artrk teokratik de[il antropolojiktir; insamn
gelecepini ve toplumdaki konumunu iinseziyle bilen, ortak bir bilincin duygulanm dile getiren, kurgusal bir gelece[in imgesi olarak eyleme gegmeyi
saflar. Ancak krikeni, George Sorel'e kadar giden bu belirleme; mitin modern ktilttir diinyasr tarafrndan anlaqrlmasrmn hangi noktada durdu$unu
ya da geleneksel mit kavramrmn, modern kiiltiir diinyasr tarafindan hangi
noktaya kadar anlaqrlabildilini giisterir.
***
Qafidaq iiSreti, mitlerin yorumu konusunda iki kuram sunmaktadrr.
C.G. Jung'un psikanalitik yorumu ve C.L6vi Strauss'un striiktriralist yorumu (interprdtation structuraliste). Her ikisi de toplumsal yaqamrn, en 6nemli belirtilerinin, bilingaltr yaqamda ortaya qrktrklanm kabul etmelerine ve
bazt yizeysel benzerliklerine rafmen, bu iki yorum son derece farkh, neredeyse gatrqkr halindedir.
L6vi Strauss"Mythologiques"'i qiiyle bitirir: "mitler, bize dtinya diizeni,
gerqe!'in dofasr, insamn kiikeni veya yazgusrkonusunda e[.itici higbir qey
stiylemezler;...buna karqrn, iginden dopduklarr toplumlarda bir iqlevi olan,
iizel gizli gi.igler hakkrnda bize gok qey ti[retirler. inanglanmn, adetlerinin
ve ilk bakrqta nasrl diizenlendili anlaqrlmaz gibi giiziiken kurumlanmn oluq
nedenini aydrnlatrrlar; sonunda, asrrlar boyunca depigmeyen ve gok geniq
alanlara yayrldrklan igin temel addedilen, rizellikle insan akhmn geqitli eylem qekillerinin agrklanmasrna yardrm ederler"l7. Organik baplar, bir toplumu aym mit iginde birleqtirir; "mitler, insanlann haberi olmaksrzrn onlarrn
igine srzar ve orada yaqar; iiyle ki insan ruhu, kendi mitleri tarafindan beIirlenmiq olarak yeniden dopa1"18.
L6vi-Strauss'un yorumu, iginde katr yaprsalcrh[rn matematiksel karakterli niteliklerinden esinlenmiq bir diiqtinceyi banndrrmaktadrr. "Biz, toplumsal yaprlan; insanlann bilincinden ba$msrz olarak algrlayarak, bilincin
kabul etti$i sosyal yapryr diizenleyen maddi gergeii; onun hakkrndaki varsayrmlanmrzdan ve duyarh tasvirlerimizden farkhhk giisterdi['i tilgiide, sosyal yaprlann yarattrklan imgeden farkh nesneler olarak kavramaya ytineliriz; oysa bir gelene[i uygulamamrzrn, bir inancr paylaqmamrzrn gerekgesi
olan bilingsiz nedenler, onu hakh krlmak igin ileri siirdtiklerimizden gok
farkhdrr;...viicudumuzu besledi!.i halde mideye yabancr besinler gibi biling
drqr dawamqlar da imgelere yabancrdrr. Bilingaltr, iizel bir iqlevin orgam
L7 C.Ldvi-Strauss,
18 C.Ldai-Strauss,

Mythologiques,
Mythologiques,

IV, I'Homme nu, 1971,p. 57L.
I, Le cru et le cuit, L964,p.18 et 20.
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olarak; iqgiidtilea heyecanlar, tasvirler, amlar gibi drgtan gelen eklemsiz
Ofelere, onlann gergeklifini sona erdiren yaprsal kurallan ve yasalan dayatarak srmrlar"l9. Bu giiriiq, L6vi-Strauss'u, dzetle "yaprsal analiz, zaten tinceden bedende varoldu$u igin, ustan ortaya grkanlamaz"Zosonucuna ve birgoklan tarafindan daha tatmin edici bulunan, J.Piaget'in ortaya koyduiu
kalrtrmsal strtiktiiralizme dof"ru sapmayr tamamen reddetmeye giitiirmektedir. Qahqmalarr gok yararh olmasrna raimen, L6vi-Strauss'un kabul ettiii, mitlerin yaprsalcr yorumu, sadecegok srmrh bir topluluk tarafrndan kabul gtirmiiqttir.
Jung igin, halklarrn mitleri ortak bilingaltrmn gergek gtistergeleridir.
Bu kalrtsal tinsel biittnliigii, insanh[rn yaqadrfn her qeyin, beynin ve sinir
sisteminin yaprsrndaki birikimini meydana getirir. Mitsel motiflere verilen
kalrtrmsal isim olan ilk iirnekler, psiqik yaqamrn tiziindeki gizlilik iginde yi.izen bilingaltrmn karmaqrk btitiinltiiii ile geliqki halindedir. Birey veya "ben"
bilinci, evrimin gecikerek elde edilememesidir, bilingaltr her zaman daha iincedir, bugiin dahi "insan bilinci, tehdit eden bir deniz gibi, bilingaltrmn uqurumlarryla sanlmrgtu" 21.Bilingaltt, "Ben" (Moi) nzeine gok btiyiik bir baskr yapar. insanhprn ruhunda birbirinden duyulmamrq derecede ne kadar
farkhhk olursa olsun; dinsel yaSamr oldu[u kadar, siyasal yaqamr da qekilIendiren ve diizenleyen ytiksek ilkelerin kiikenindeki ortak bilingaltrnda, iIkel egitlik sarsrlmadan varh$m strdtirecektir. Jung, her birimizin iginde,
bireysellik izlenimi vererek kendini oluqturan ortak psiqilin bir losmrm gizleyen maskeye "persona" adtnt verir. Persona, ortak psiqi[in zorlama dawamqlar rizerindeki biitrin ba$mhhklarrm dile getirir. Mit, birey ile toplum
arasrnda adeta, "ne zaman birincisi ikincisinin iginden ortaya grkacaktrr'"22
sorusuna cevap olarak beliren bir uzlaqma qeklidir.
"Mitler her qeyden iince tinin dofasrm temsil eden psiqik belirtilerdir"2s.
Tin, psiqik igerikleri bilingli bir hazrrhktan gegirmeden tince mitlerin kaynaklandr[r biittin imgeleri igerir. Ashnda bilingaltr, hareketli ve acr geken
bir ijznedir. ilkel insan, bu tiznede biiyiik ve ktigtik btitiin dofa olaylarrmn
igindeki dramr, iirnekseme yolu ile yeniden bulur. Aqiret doktrini, biittiniiyIe ondan etkilenip kutsal bir karakter edinmiqtir. Tarih boyunca, insanda,
ortak bilingaltr, bir kahntrlar toplamrndan meydana gelir ki, belli bir toplum
iginde bunlarrn zamansal iqerili herkes igin aymdrr; mit, biiylelikle ortak ve
kiqilik iistti, tinsel bir altyapryr temsil eder, "kendisi" (Soi) kavramrm tizerk
bir birim, bir biitiin haline getiren bireyselleqme siireci, biling dtinyasrmn
derin bilingaltr ve onu dolduran mitlerle biittinleqtipini varsayar; ortak bi19
20
2l
22
23

C.LAai- Straass, Anthropologie structurale, 1958, p.t34,25 et 224.
C.L6ai-Strouss, Mythologiques, IV, l'Homme nu, 1971, p.619.
p.40.
C,G.Jung, I'homme h la d6couverte de son Ame, trad. Gendve, 4e.6c1.,1950,
C.G.Jung, Dialectique du moi et de I'inconscient, trad.1964, p.95.
C.G.Jung, Les racines de la conscience= 6tudes sur les arch6types, trad.,1971, p.16.

Dog. Dn Mehmet Somet'in Antslna Armapan

821

lingaltrmn iizerine bir gamur tabakasr gibi yerlegmig kiqisel bilingaltr tabakasrm inceltmeye ytineltir; btiylelikle toplam bilingaltrmn, ortak ve tizellikle
bireysel eylemini agtrlr qartlarr yaratan sadecetin tarafrndan kawanabilen
soyut gergekler halinde bir araya gelen isimsiz, anonim birlikler yararrna
bireyselli$i drglayan ya da bastrran dtinyamn sayrsal imgesinin iisttin geldi!.ii son gtine kadar; somut insana saygr giistererek toplumsal grubun birliflini korur. "insan igin en biiyiik tehlike, btinyesinde bilingaltrmn etkinliklerinin birikip, bilincin mantrkh isteklerini bopan, susturan kitleden kaynaklarur"24.
G6rard Mendel, Freud'dan aldr[r esin ile psikanalizin daha deliqik
perspektifrnden bakarak, tinsel ve siyasal olaylarrn analizinde, bilingaltrmn
arkaik malzemesinin iinemi iizerinde rsrarla durmustur2s.

insamn zihinsel mimarisine J;
bulunarak; mitler, siyasal toplumlar igin yetkeyi, hukuku, erkin devrini ve her qeyin tizerinde, bir yiiceli[in
desteli olmadan varhSrm stirdtiremeyecek olan, aym siyasal birlife aidiyeti megrulagtrran benzersiz bir destek meydana getirirler. Bir dayamqma ile
"dteki"nin (autres) drglanmasrmn beraberli!'i olan bu duygu, ulus diiqtincesini; daha sonra belli bir biilgesel yerlegimden destek alarak ve ekonomikkiiltiirel ballarla kuwetlenerek vatan diigtincesini dofurur. Ulus ve vatan
diiqtincesi, siyasal ba[rn birlegtirici gtcii olarak ortaya grkar. Akhn titesindedirler ve en elverigsiz gartlarda bile kendilerine bir yaqam alam bulurlar.
Bazen, modasr gegmigtagrahhk zannedildiklerinde, kendilerine has dopalan sayesinde bilingaltrmn titizve belirleyici siizgecinden gegerek yeniden ortaya grkarlar.
Devletin doiuqu, bu iligkileri depiqtirir mi? Onceden organize edilmiq
bir siyasal toplumun, kendisinden farkh tist yaprsr; btinyesinde inqa edilenin mevcut olana, mekaniklilin ba[rmsrzh$a, rasyonel olamn, doial olana
tistiin geldiEi bir iist yapr olan Devlet, tamamryla bilincin buyrufundadrr.
Toplum stizleqmesinin atomize perspektifrni dile getiren modern siyasal kurama gdre; Devlet ilkesi, tekil varhlrn iradesine dtiniiqtii[ti zaral;art,
artrk mitik alamn kapsamr drqrnda kalrr. Ancak, siyasal toplumun evrimleqmesi olarak ele ahnan devletin ortaya grlaqr gegmiqin yrkrlmasr pahasrna olsa da;
devlet, kendi varh[rna bir hazrrhk ewesi olarak, toplumun btinyesinde daha uzun zamandan beri yaqayan ama daha az kawanan mitlerin, siyasal
bap ilkesini korumasr gerektilini unutturamaz. Bireylerin kafasrndaki en
karanhk kdqeleri ile ortak bilingaltr arasrndaki ballann devamhh[r ve saplamh!,r, iktidarrn megruiyetinin ve itaat edilen egemen gticiin giivencesidir.

24 C.G.Jung,l'Homme
d la d6couverte de son ame, trad.Genbve, 4e.6d.,1950, p.402.
25 Gdrard Mendcr, Anthropologie diffdrentielle
,L972.
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Bu agrklamalar; Edmund Burke'un, devletlerde, atalardan miras kalan
ve uluslarrn anamahm oluqturan, geneldnyargrlann altrm gizerken diiqtindiikleridir. Bu iinyarglar, ytizyrllann saffduyulu ortak kamu mirasrm oluqturmaktadrr. Onlar ebedi diinya diizenine uygun olarak, gdriinen ve giiriinmeyen diinyayr, insan akhmn gok az etkileyebildi!'i sabit iliqkilerine giire
birleqtirirler. Kamusal yaqamrn dtinyevileqtirilmesi, akla uygun yaqam alamnda tiyle baqarrlar kazanmrqtrr ki, ilkel mitlerden iidi.inq ahnan ii!'elerin
hala hayatta kalmasr garip giiriinebilirdi. Bununla beraber, modern dtinyada meqruiyeti inceleyen Max Weber, bize liderin gok kiqisel, iletiqime kapah, gizem ve saygrnhk tizerine kurulmuq karizmatik gticiinti agrklamrqtrr. Mitolojik diiqtinceden aynlarak bir denge oluqturan akrl drqrve doSal unsurlar,
bu erk iginde tinemli bir yer tutmaktadrn 20. yij:zyrl, iizellikle geligmiq uluslar arasrnda, bize bunun etkileyici iirneklerini sunmuqtur. O kadar garprcr
olmayan, ancak gop"unluklakesin kararh gtinliik dawamq yoluyla, kendilerini gegmiqten qok kopmuq sayan vatandaqlann gofunun bilingaltrnda, erkin ve onun eski kutsal}frmn kalrtr, yetkenin ve yasamn saygrn[[rm taglandrnr. Acaba bu, gelecekte de btiyle mi olacak?
ve tesadiifr bir qekilde sa4adr[r
Mit'in, devlete, artrk sadec" ;;:"
destek giini.imi.izdeideoloji ile denkleqtirilebilir mi?
Doium belgesi kesinlikle Fransrzca'dan grkanlabilen nadir siizctiklerden biri olan "ideoloji", ideolojinin Ogeleri Projesi (Proiet d'6l6ments d'id6ologie IX ytl=1801) adlt eseri btiytik yanh uyandrran Destutt de Tlacy tarafrndan, 1?96'da Enstitti'ye verdi$ dtiqiinme yetisi iizerindeki bir inceleme
kapsamrnda tinerilmig bir siizctiktiir. Buna giire, "entelektiiel yeteneklerini
kawamamrg insan, anlama yetisi heniiz tamamlanmamrg bir hayvandan
baqka bir qey de!.ildir; ideoloji, zooloji biliminin bir pargasrdrr ve iizellikle insamn ideolojik yiinii derinlemesine araqtrrmaya de!'er bir iineme sahiptir".
ideoloji, "insan bilincini, genel anlamryla diiqiincelerini konu edinen, diigiincelerin karakterlerini ve yasalarrm, onlan temsil eden imgelerle arasrndaki
iliqkiyi ve <izellikle diiqiincelerin kiikenlerini inceleyen bir bilimdir". Bu,
Condillac ve miiritlerinin yarattrS Fransrz materyalizmi ve duyumculupunun baloq agrlarrndan biridir. Victor Cousin'in deyimiyle ideoloji, "Lock'un
iivey krzrdr.r".
"ideoloji" siizciiiiintin kullammr hemen saptrnlmrgtrr. Farkh nedenlerle
olsa bile, ideologlara Napolyon'un duyduiundan daha fazla sempati duymayan Chateaubriand'rn, 1802'de basrlan "Hrristiyanh$n Dehasr"nda (Gdniedu
christianisme llI.ii,2): "Lebiniz, Locke'u ideolojide zayrf bulur" demesi, gergek
bir krqkrrtmaydr. Karakteri "ideologlara" uygun olan Stendal ise "ideoloji"yi,
Tain'e tarafindan tekrarlanan, ancak Destutt de Tlacy'ninkine uymayan; iizel
bir diigiinme bigimi anlamrnda kullanrr. Condillac ve Destutt de Tbacy'denyola gkarak, "Ben"'in iradi gabasrmnbilinci daha derin ve gizli bir gerqeie agrl-
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masryla, onlardan yavaq yavag aynlan Maine de Biran 1828'deHegel'e yolladrlr bir mektupta, "Condillac ekoliinrin kahntrlarrmn eski rakiplerini tamyarak baqkaldrrdrklannr" yazaL Bununla birlikte, biitiin "Temmuz Monarqisi"
boyunca Fransa'da gergek bir felsefi egemenlik kuran Victor Cousin'den sonra, "ideologlar" unutulmuq ve "ideoloji" artrk bir diiqiinceler bilimi olmaktan
grkmrqtrr.

(d,ied,eutscheld,eologie)yayrmla"ideoloji", 1845'de "Alman rd"t"l*r'",
yan Marx'Ia ikinci defa do[ar ve bir belirli diiqiinceler sistemine ytinelik olarak kullamlrr. Bununla beraber, Destutt de Tbacy ve Marx'rn "ideoloji"lerinin ortak ve temel bir takrm noktalan vardrr. Her ikisinde de ideoloji, yorumlanmn vazgegilmez qartr olan, materyalist felsefeye dayandrnlrr. Oyle
ki, s<izciiiiin btittin tiirevlerinde, kdkenlerinden en uzak sapmalarda bile bu
materyalist karaktere baph kahnmrqtrr. ideoloji'nin agrklamasrnda, sosyoekonomik yapryr ortaya koyan bir bigim tercih edilse de; "ideal" olamn karakterini taqryan, nihai "gergek" (la udriti) ile felsefi idealizmin kiiklerine
dayanan, "ideallik" birbiriyle higbir iliqkisi olmadr!,r halde, bu iki srizciiitin
kullammr daima birbirine karrqtrnlmrqtrr.
Marx, dtiqiincesini ilk kaleme aldrflrnda, materyalizmin eski bigimlerinden uzak de[ildi: "ampirik olarak itiraz edilebilen ve iinceden varsayrlan
uzantrlara ba!'h olarak, kendi yaqamsal araglanyla biittinlenmesi kagrmlmaz olan; bilinqle iliqkilendirilen ahlak, din, metafizik ve ideoloji drqrnda
kalan yaprlarda olduiu gibi, insan beyninin belirsiz iiretimleri, baSmsrzhk
gdnintiisiinti artrk uzun srire koruyamayacaktrr"26.
Marksist "ideoloji", btittin anlamrm tarihsel materyalizm gerqevesinde
kazanmrqtrr. "Ekonomi Politi!'in Elegtirisine Katlo" -1859, srmflarrn ve srmf
grkarlanmn roltinrln, diiqtinsel tinemini agrklar. Buna giire, her "ideoloji", tarihsel agrdan bir iistyapr olarak giizrimlenmelidir. Toplumdaki iistyaprlar
her zaman bir tarihsel blok oluqtururlar; bu karmaqrk, qeliqkili ve uyumsuz
biitiin, iiretim araglanmn ve iggiiciintin kendini yenilemesini ve iiretmesini
giivence altrna alan iliqkilerin yansrmasrdrr2?.
Tarihsel materyalizm ve ideoloji kawamrmn hazrrlamqrnda, Marx ile
aym noktayr paylagan Engels, "Luchvig Feurbach ve Klasik Alman Felsefesinin Sonu" adh eserinde, ideolojiyi; "yagayan diiqiincelerin btitiinlii!'ii iginde; sade, kendine iizgii yasalara tabi, balrmsrz bir yaqam" olarak tammlar
ve qunu ilave eder: "beyinlerinde bu ideolojik stireg devam eden insanlann
iizdeksel kogullarr, son giiztimlemede -bu stirecin seyrini belirlemesi balcmrndan- ijnceden bilinemez ve algrlanamaz. Bunun tersi, biitiin ideolojilerin
26 K. Marx, CEuvres philosophiques, trad.Molitor, t. V I , 1 9 3 7 ,p . 1 5 8 .
27 A.Gramsci, CEuvres choisies, trad. 1959, p.63 et 72 et s.; cf. H.Portelli, Gramsci et Ie bloc
historique,1972.
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sonu olurdu". Burada stjz konusu olan, insamn adeta kendi bilinci drqrna
qrktr[r bir durumdur. Althussey'e giire: "bireylerin gergek varoluq koqullanyla, dtqsel iliqkilerinin bir temsili" olan bu "sahte biling" her ideolojinin aynlmaz pargasrdrr. Tek gergek ideoloji tipi olarak, bu durum tarihsel ytinden
organik ideolojiler igin dolru kabul etti!'imiz, hiqbir nesnel temele dayanmayan, bireylerin inatgr ve gabalanndan do['an, keyfi ideolojiler igin iinceIikle gegerlidir.
ideoloji, ileri siirdiif{i gerge$euygunlu!'u ve hazrrhprmn iizerklif"i ile
kendi gtirtiniimiiniin yaranm ortaya grkarabildiii oranda etkili bir giig oluqturur. Bunu gelenek veya efitim yoluyla algrlayan bireyin, toplumsal hal ve
gidiqin gergek belirleyici nedenini ideolojinin oluqturdup'unu diiqleyebilmesi
gerekir. Birey, baqkalanyla ytiriitece!'i iliqkilerin bigimini ideoloji yoluyla
tiirenir. Her ideoloji, insanlan soyutlar ve her ideolojik sistem, zorunlu olarak tarihsel gegerli[inin ya da kendi hiikiimstizliifiin perspektifini de iqinde banndrrrr.

akrmlan tarafrndan gok geniq
"ideoloji", Marksist atiqii.r."nil ;;-r,
gergevedekullamlmrqtrr2s. Bu kullammlarda, ideoloji kavramr ile bir biittin
olarak, belli bir srmf karqrth[rmn diinya gtiriiqti, bir kategoriler sistemiyle
birlikte sorgulanmaktadr. Emekgi srmf, negatif btittinlti!'iinti buldu!'u iilqiide di!'er toplumsal gruplardan aynlmaktadrr ve bu yaklaqrmla ideolojik materyalizm, kesinlikle emekgi srmfimn konumuna uygun bir ideolojidir.
Marxsizm siizciiiiin kullammrm saptrrdrft zaman bile; anlam balcmrndan
krsmi ttirevi olarak ideoloji kawamrmn, hala Franqois Bacon'un "NorJr.rnl
Organurn" eserinde (1627)29agrkladr[r "idola"lar teorisine referans oldu!"u
iine stirtiliiyordu. ideoloji, gok iiz olarak bir toplumun veya onun biinyesinde
iizel bir konumu olan gruplarrn, egemen grkarlanm destekleyen ve me$rulagtrran ilkeleri dile getirir. Sebep olduf'u anlam degigiklikleri ne olursa olsun, bir "ideoloji" daima "kendine 6zgri, veriler iizerinde soyut bir qekilde geliqtiEini sanan, fakat gerqekte kendisini inqa edenin de farlcrnda olmadr$.,
en azrndan belirlenen dtqiincenin farkrnda olmadr[r; sosyal, dzellikle ekonomik olaylann drqa vurumu olan teorik bir "diiqiince" tasarrmrdrrso. "ideoloji" iddialannda, kawam ve nesnelli[in kesin biitiinltltinii
igeren "dtiqiinceye" karqr grkar. Bu yiizden, "ideoloji" siizciiSiiniin kullammrmn, gergekle biraz hileli iliqkisi baflamrnda srk srk aqa[rlayrcr bir niians igermesine de qaqrrmamak gerekir.
t{<{<

F.JahubowshSt, Les superstructures id6ologiques dans la conception mat6rialiste de I'histoire, 1935,trad. 19?2,p.165 et s.
29 K.Mannhein,
id6ologie et utopie, 1930, trad. 1956.
30 A. Laland.e, Vocabulaire technique et critique de la philosophie, L0b. 6d.1968, p.458.
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Ideoloji, bilingten gok insanlarrn dawamqlannda, tutumlannda ve duygulannda kendini gtisterir ve toplumun onayladr[r deferlerin kayna[r olarak, pratik yaqamda gdzlenir. Toplumlarrn aktif giicii olarak, kimliklerin fiziksel yaprsrm qekillendirir. ideolojik hareketlenmeler iginde, sapma, dafrlma ve pargalanmalarla srk ama az ya da gok oluqan tehditler belki kolayca
billurlagrr ve yayrlrr. Bir ideolojiyi takip eden devlet, onun aktif ajam roltine btiriindiiiii zaman; devlet, artrk sivil toplumun her alamnda ideolojinin
bir uzantrsrna ve aksiyomuna diiniiqtir. B<iylece,geqitli reklamlar ve g<irseliqitsel araglarla gofialan diiqiiq tehdidi ya da yiikseliqi ile ideolojinin yaprsal
etkileri kendini aqar. Bununla birlikte eler devlet, toplumda yaqayan ideoloji iizerindeki siirekli etkisini uygulamakta baqan elde edemezise kendi etkinlik misyonunun igini doldurmuq olamaz.
Gramchi tarafrndan ortaya konan Marxsist tez, devletin ideolojik araglanmn iinemi tizerinde rsrarla duranAlthusser3l tarafrndan geliqtirilmiq ve
bu dtiqiince devlet iktidanm korumaktan daha gok, belli bir srmfr elde tutma koguluna baflanmrgtrr. Devletin ideolojik araglan iginde sayrlmayan kamu hukuku ve tizel hukuk aJnrrmlna; baqka bir deyiqle tizlerinin farkhhfrna
referans verilmesi, elbetteki ideolojinin aldatrcr karakteri ile uyum saflayacaktrr. ideoloji, devletin ideolojik aygrtlarrmn, devlet iktidarrm ve onun siyasal araglanm kapsayrcr bigimde, toplumsal btittinl{i[tin dztindeki Hegeliyen alamn igine girerek, bu zor alana biiytik bir karmaqa getirir. Bununla
birlikte, yine de, srmrlayrcr bir yorum ile Kilise ve aile hala devletin ideolojik aygrtlan drqrnda deferlendirilecektir.
Devlet, sosyal hiyerarqideki tiim yenilenmelerde, yurttaglarrn duygulanm kontrol etmek ve bu kontrolii en yiiksek noktada tutmak igin, elleri arasrndaki sembolik iktidann kaynaklanm gtiglendirilmesine devam etmiqtir.
Qopulcululun rekabetgi ortamrna anayasal olarak yer aqan liberal demokratik devletlerde, bu rekabet ortamrna katrlmak pek ktitti bir durum oluqturmakta, ideolojilerin siirekli bir mutasyonla go!'aldrfi ortamlarda iizellikle ahlaki objektiflik ve sosyal uconsensttrs"unuyumu giderek daha zorlaqmaktadrr. Ancak unutmamak gerekir ki; biirokratik idari yiinetimin baskrn
etkisini pek tammayan gafdaq batrh devletlerde, eSerideoloji srk srk siyasal
biiliinmeler yaratan bir etken olmuyorsa, bunun nedeni ideolojinin alolcr bir
mekanizma ile kullamlmasr ve yalntzca yaprsal etkinliiin yetersizliklerini
tamamlamaya yardrm etmiq olmasrdrr.
Son geligmelerle, sivil toplumun kendi iginde son derecebtiltinmiiq oldug6zlenebilir.
Eier ideoloji, Devleti etkisi altrna almrqsa; burada sivil topiu
yasama prensiplerinde hissettili ideolojik baskryr yeiktidarrn
lum siyasal
niden tammaya kesinlikle ydnelmeyecektir. Fakat Devlet, ideolojik aygtlanmn etkisini kullanma ve uygulama zorluiuna dtiqttiltinde, bu aygrtlarr ye-

31 L. Althu.sser, "id6ologieet appareils id6ologiquesd'Etat" (La pens6e,juin 1970)
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niden diizenleyebilme yetenefine sahip olmahdrr. IJzun siiren gatrqmalardan sonra nihayet okul, kiilttirel modellerde gengliiin de!"iqimi konusunda
Kilisenin yerini alarak -evrensel pratikte her asrrda olduf'u gibi ordudan daha gok- ideolojik araglann en gtiqliisii haline gelmiqtir. 1880'li yrllann cumhuriyetgi dtiqtincesinde, bu defiqim Devletin yaranna gergekleqtirildi. Ama
bunun tam olarak do["ru oldu!-u siiylenemez. qiinkii, eSitimciler resmi talimatlarla kendi aralannda bir anhk uyuqmazhk olduiunu dahi diiqiinmemiqlerdir. Ote yandan, bunun do[ru oldufu kabul edilebilir. Qtinkti laiklik
konusu iizerindeki karmaga varh$m hep korudu. Fransrz toplumu bu tartrqmalarda, yasal diizenin siireklili$ ve temel de[erler konusunda pratik
anlamda tam bir birlik iginde defildir. Kamu okullanmn din konusundaki
tarafsrzhfr., yalmzca dini driqiincelerle ilgilidir. Toplumsal birlik tarafrndan
kabul edilen deperleri kapsamaz. Okul; vatan, kamusal ve ijzel ahlak, yasalara saygr, qahgma barrqr gibi deferleri dikkate alarak kamusal olsun, iizel
olsun ideolojik bir "arag" olarak temel roliinii daima oynar. Harcamalanmn
biiyiik bir krsmr devlet tarafrndan karqrlanan, ii$renci velilerinin antagonist
olarak gruplaqtrklan okul, bugiin neyi ifade eder? E$itimciler kendi iglerinde biiliinmiiqlerdir ve bunlann iginde iinemli bir krsrm, iginde yaqadrklan
kendi toplumlanna hasrmdrr. Bu sorun karqrsrnda, "toplumlanmn temellerini tartrqrlabilir bir konu" haline getirmek igin, konunun partizanlan tarafrndan ortaya konan modern pedagojik teknikler kullamlabilir mi?
Burada devlet, birbirinden gok farkh modellerdeki iletiqim alanlannda
uygulanan ideolojik aygrtlardan birini, diperine g<iredaha iyi olarak yadsryamaz. Zira, devlet, yurttaqlarrn istedi$ bttiin geliqim araglanmn di.izenlenmesi iqini pek nadir yapmaktadrr. Devlet, toplumu oyalayan memnuniyetsizlifi segmenlerin ideolojik mutlulu$una tagryarak sorgulamak ister. Bu
yolla ideoloji, aldatrcr karakterine raimen, siyasi onayr almak igin toplumun
kendisine duyduiu temel giiveni geliqtirmektedir.
Yine de bugiintin devletinin, kendi oluqumlanna yardrm etmeyen gok
fazla ideolojik giiriiqe katlandrfrm belirtmek gerekir. Bu ideolojik giirtiqler,
geqitli yurttaq gruplarrmn isteklerini ve siyasi partilerin gekiqmelerini canlandrrarak, siyasal yaqamda temel bir rol oynarlar. Bunlarrn iginde, objektif
bir gergeklik karqrsrnda partizanca rekabeti arttrrarak maniple edilenler ve
tizellikle bu amag igin kullamlabilir olanlar da vardrr.
Qatrqmalann ve kargaqamn canhhSna tizgti olarak; ideolojilerin, ulusal
birlife ve sosyal ba!'lar iizerindeki etkiye verdif,i destek son derece nadirdir.
Sosyal bailar iginde mit, belirleyici bir katkrda bulunur. Mit ve ideoloji iki
farkh krilttirel diinyaya sahiptir - biri yani mit, gelene$i ortaya grkaran kolektif bilinci sa!'lamlagtrnr- diperi yani ideoloji sosyal bir irade ile ortaya konan insan iirtiniidiir ve defiqimlerle karqr karqrya kahr. Bu farkhh!'a rafmen gergekte, "mit" ve "ideoloji" siizciikleri arasrndaki kavram kangrkhfrndaki yaygnhf'a hig dikkat edilmemekte, insantn akrlsal kavrayrqrn yaprsrna
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ve farkh dtinemlerine giittren, farkh gegmiqleresahip iki siizciik biri dig'eri
ni ikame eder gibi birbirinden aynlmadan kullamlmaktadrr. Bir baqka tirnek olarak, biri di!'erinin yerine kullamlan; "iitopya" yerine daha bilindik
bir sdzciiiii "mistik" stizcii!-iinii yellemek de bu kawam kanqrkhgna dahil
edilebilir. Mistik; mit'ten farkh olarak, bir bireyin ya da bir varhlrn parqasr
iginde oldufuna inamlan, akrl tarafrndan do!'rulanmasr araqtrrrlmaksrzrn
kabul edilen, kavranamaz bir unsurdur. Qok yaygn anlamr ile Roland Barthes'nin (Mythologies,1957) ortaya koydufu gibi, "mitler" gapdagFransrz halkrmn giinltik yaqamrnda, sahte gerqeklikleri ve biiti.in anlaqrlmazhklan ile
hala vardrr. Mit, ne bir itiraf ne de bir inkar olarak nitelenemeyen, bir tiir
iliqki sistemi gibi grirtinmektedir, - sembolik bir sistem gibi sapmalan ve bozulmalan da iginde tagrmaktadrr, dtinya ile uyum igindedir. Oldulu gibi deEildir, ama insanlann olmasrm istediii gibidir.
Artrk "mit", gegmiqin ilkelli$ ile beraber amhyor ve dilimizdeki yerini,
geleneksel iizrinii kaybetme pahasrna, yalmzca grintimiiziin olgulanna uygun bir simge olarak koruyor. Yoksa, ga$daqtoplumlannda yaqanan devlet
krizinin en reddedilemeyen, en derin giikiiq iqaretlerinden biri olarak; etrafrndaki yiicelik halesini kaybeden siyasal toplumun yaqadr[r krizin anlagrlamayan yiinleri iginde siiriikleniyor mu?

