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Mütercimin Önsözü

Elinizdeki kitab›n tercümesinde yaflad›¤›m en büyük zorluk, kita-
b›n farkl›  ideolojileri ve dolay›s›yla farkl› bir vokabüleri içeren bö-
lümlerden oluflmas›yd›. Bu yüzden, her yeni bölümle birlikte çok
say›da yeni kavramla karfl›laflt›m. Hem bir bütün olarak hem de ay-
r› bölümler halinde okunabilecek bir tercüme ortaya koyabilmek
için, kavramlarda bir tutarl›l›k bulunmas› gerekiyordu. Umar›m,
amaçlad›¤›m›z bu tutarl›l›¤›n sa¤lanmas› konusunda baflar›l› olmu-
fluzdur. Ayr›ca, bafllang›çta benim de pek âflinâ olmad›¤›m baz›
kavramlar için küçük bir sözlük de oluflturmaya çal›flt›k. Böylece
okurlar›n karfl›laflt›klar› bu yabanc› kavramlar›n anlamlar›n› he-
men yakalayabilmeleri de mümkün olabilecek.

Elinizdeki kitab›n niteli¤inden söz etmek gerekirse, onu önem-
li hale getiren birçok unsur vard›r.  ‹lkin, görülece¤i üzere, farkl›
ideolojiler hakk›nda yaz›lm›fl önemli say›da metni içeren çok zen-
gin bir bibliyografyay› içerir. Bu yan›yla bir baflvuru kitab›d›r.
Türkiye’de, modern politik ideolojilerden herhangi biri üzerine in-
celeme yapan araflt›rmac›lar›n, bu kitaba ve bibliyografyas›na göz
atmadan ifle koyulmas› pek mümkün görünmemektedir. Keza, eli-
nizdeki metin, modern politik ideolojileri içeren ilk Türkçe kitapt›r.
Bu da, yine onu baflvurulmas› kaç›n›lmaz bir kitap k›lmaktad›r. 



Bu çal›flman›n yay›mlanmas›nda elbette tek teflekkürüm, kap›-
lar›m› sosyolojiye yeniden açmam› sa¤layan, elinizdeki tercümenin
editasyonunu yapan, kitab›n her sat›r›nda –muhtemelen benden de
çok– eme¤i olan, beni tercümeye yüreklendiren ve acemice sitem-
lerimi hoflgören de¤erli hocam Hüsamettin Arslan’ad›r. Bana inan-
mas›ndan ve deste¤inden dolay› ona karfl› minnettarl›¤›m› ifade
edebilecek kelime bulam›yorum...

Bursa-2006



Dünyan›n tümüyle bir muamma;
sanki ona temel teflkil eden bir hakikat varm›fl gibi 

ç›lg›nca yorumlama teflebbüslerimizin dehflete 
dönüfltürdü¤ü zarars›z bir muamma 

oldu¤una inanmaya bafllad›m.

Umberto Eco, Foucault Sarkac›





Benimle tart›flan ve fikirlerimi 

onaylamayan ö¤rencilerime...





Önsöz

Bu kitap,  uzun süredir vermekte oldu¤um ideoloji konulu dersle-
rimden do¤du. Muhtelif dönemlerdeki ö¤rencilerim, bilerek ya da
bilmeyerek, elefltirel kavray›fllar› ve mizah anlay›fllar›yla saatler sü-
ren tart›flmalar›  zenginlefltirerek bu kitaba katk›da bulundular. As-
l›nda, e¤er ideolojileri incelemek için gerekli ve faydal› bir yetenek
varsa, bu,  mizah ve belki de ‘saçma’y› kavrama yetisidir. Metni
son haline getirirken akademisyen arkadafllar›m›n ve meslektaflla-
r›m›n iyi niyetini, zaman›n›, sabr›n› ve uzmanl›¤›n› merhametsizce
kulland›m. Giderek tats›zlaflan bir akademik çevrede, onlara bor-
cumun gerçekten çok büyük oldu¤unun fark›na var›yorum. Özel-
likle, mükemmel bir yard›mc› olan ve zaman›n›, berrak fikirlerini
cömertçe sunan Gino Bedani’ye teflekkür etmek isterim. Okumala-
r› ve bölümler hakk›ndaki aç›klamalar› için de Lewis Allan, Robin
Attfield, Andrew Belsey, Stefan Berger, David Boucher, Andy Dob-
son, Mark Donovan, Gracme Duncan, Diana Coole, Sara Delamont,
Andrew Edgar, Ian Forbes, Michael George, Bruce Haddock, David
Hanley, David Jackson, Roy Jones ve Barry Jones’a teflekkür ede-
rim. Onlar birçok yanl›fll›ktan kaç›nmam› sa¤lad›lar ve metni gelifl-
tirmeme de yard›m ettiler. Eflim Mary, k›zlar›m Lisa ve Rachael de
müsveddeleri düzenleyerek ve indeks ç›kararak metne katk›da bu-
lunduklar› için teflekkürü hak ediyorlar. Bu kitab›n yap›s›n›n ve ar-
gümanlar›n›n nihai sorumlulu¤u tabii ki yaln›zca benim.



Bu kitap, ideolojiler üzerine bir ders ile birlikte kullan›lmak
düflüncesiyle tasarland›¤› halde, konuya kuflat›c›/bütüncül yakla-
fl›m›yla araflt›rmac›lar aç›s›ndan ayr›ca önemlidir. Bu kitap, ideolo-
jinin do¤as› hakk›nda tan›t›c› baz› notlar sunar ve fikirlerin, metin-
lerin ve düflünürlerin mukayeseli tart›flmas›na angajedir. E¤er ö¤-
renciler, tart›flmalar› s›ras›nda ad› geçen çal›flmalar›n en az›ndan
birkaç›n› okumaya çal›fl›rlarsa, o zaman bu kitap ideolojileri kavra-
mak için tamamlay›c› bir metin olarak ifl görebilir. 

Büyük ölçüde ideoloji konulu derslere ba¤l› olmas›na ra¤men,
bu kitap ayr›ca baflka birçok argüman› da içeriyor. Bu argümanlar,
incelemenin kapsam›n› geniflletiyor ve bizatihi ideolojilerin do¤as›-
n›n biraz daha genel bir yorumunu sunuyor. Bu, Modern Politik ‹de-
olojilerin birçok düzeyde okunarak kullan›labilmesini amaçl›yor.

Andrew Vincent

University of Wales, Cardiff  
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‹kinci Bask›ya Önsöz

Modern Politik ‹deolojiler’in bu ikinci bask›s›na milliyetçilik ko-
nulu bir bölüm ekledim. K›smen çok  yak›n bir tarihte kaleme ald›-
¤›m için, ilk bask›daki bölümlerde büyük de¤ifliklikler yapmaktan
kaç›nd›m ve onlar› ilk halleriyle b›rakt›m. Milliyetçilik konulu bö-
lümün yaz›lmas›nda, birçok meslektafla ve kuruma çok fley borçlu-
yum.  Öncelikle, Cardiff Wales Üniversitesi’ne ve özellikle kendi
bölümümdeki David Hanley ve Barry Jones’a teflekkür etmek iste-
rim. Onlara özellikle de, yar›m kalan birkaç  projeyi tamamlamak
amac›yla kulland›¤›m Avustralya’daki akademik iznime destek
sa¤lad›klar› için müteflekkirim. ‹kinci olarak, Geoff Brennan ile Re-
search School of Social Science of the Australian National Univer-
sity’ye yaln›zca bir araflt›rma bursu verdikleri için de¤il,  konukse-
verlikleri ve bana böyle yüksek donan›ml› bir çevre haz›rlad›klar›
için de teflekkür etmek istiyorum. Barry Hindess’›n bafl›n› çekti¤i
araflt›rma okulundaki yani politika bilimindeki kendi program›m
bana, uygun ve teflvik edici bir araflt›rma ve yazma atmosferi sa¤-
lad›. Modern Politik ‹deolojiler’in ilk bask›s›n› kontrol etti¤i için Eli-
zabeth Short’a, sonsuz yard›mlar› ve mizah anlay›fllar› için siyaset
bilimi sekreterleri Christel Cools ve Chiristen Treadwell’e de teflek-
kürlerimi sunuyorum. Ayr›ca, sohbetleri ve çal›flmam› dikkatle
okuyarak birçok yanl›fl yapmaktan kaç›nmam› sa¤lad›klar› için



Barry Hindess, Duncan Ivison, Ron May, Bob Miller, Richard Mul-
gan, Gillian O’Loghlin, Peter Self, Barbara Sullivan ve David
West’e teflekkür etmek istiyorum. Son olarak, ö¤le yemeklerimi
paylaflt›¤›m birkaç arkadafl›ma; özellikle de aylar süren entelektüel
faaliyetlerime flikayet etmeden sab›rla katlanan Bob Brown, Knud
ve Lisbeth Haakonssen ve Kathy Greene’e  minnet borçluyum.

Andrew Vincent

Institute for Advanced studies
Australian National University
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BÖLÜM 1

‹deolojinin Do¤as›

Bu ilk bölüm flu üç konuyu ele al›yor: ‹lk olarak, ideoloji kavram›-
n›n k›sa tarihsel hikâyesi; ikinci olarak, ana hatlar› çizilen ideoloji
kavram›n› kendi flahsi kullanma biçimim; son olarak da bu kitab›n
yap›s›n›n sinopsisi/özeti.

Bu kitap, ideoloji kavram› hakk›nda bir kitap de¤ildir. Bu ki-
tap, ideolojiler hakk›nda bir kitapt›r. Ancak bu ifle, k›smen bu nok-
tada çok say›da ihtilaf bulundu¤u için, ideoloji kavram› hakk›nda
bir fley söylemeden giriflmek neredeyse imkâns›zd›r. ‹deoloji kav-
ram›n›n tarihi nispeten k›sa ki yaklafl›k olarak iki yüz yafl›nda, fa-
kat karmafl›kt›r. Mevcut ‘ideolojiler’in ço¤u gibi ‘ideoloji’ kavram›
da 1790’lar›n Frans›z Devrimi döneminden kalmad›r. Konuyu da-
¤›tmamak ve anlafl›labilirlik amac›yla, bu tarihin analizi, farkl› an-
lay›fllar› do¤uran birkaç evreye ayr›larak yap›lacakt›r. Bu kitaptaki
tart›flma, 1790’larda Frans›z filozofu Antoine Destutt de Tracy’nin
kavram› kullan›m›yla bafllayacak; Marx’›n kavram› 1840’lardaki
kullan›m tarz› ve onun bu yüzy›ldaki ‘belirsiz miras›’na geçtikten
sonra, terimin 1950’lerin ‘ideolojinin sonu’ hareketindeki kullan›m-
lar›na dönecektir. Son olarak, bu terim hakk›ndaki daha yeni tart›fl-
malar özetlenecektir.



‹deoloji terimini 1796-1798 y›llar› aras›nda Antoine Destutt de
Tracy icat etmifl, Paris’teki Ulusal Enstitü’ye Mémorie sur la Faculté
de Penser bafll›¤› alt›nda bölümler halinde sundu¤u bildirilerde kul-
lanm›flt›r. Tracy’nin The Elements of Ideology [‹deolojinin Temel Esas-
lar›] adl› kitab› daha sonra yay›mlanm›flt›r (1800-15). ‘‹deoloji’ kav-
ram› ile ba¤lant›s› olmasayd›, Tracy’nin flimdi belki de pek bilinme-
yen bir flahsiyet olarak kalaca¤› bir ölçüde do¤rudur. Tracy kay-
nakl› ideoloji kavram›n›n aç›k tek bir anlam›n›n bulunmamas› tu-
haft›r. Asl›nda, terimin dört kullan›m› birbirinden ay›rt edilebilir.
Bunlar›n ilki, Tracy’nin yeni bir empirik fikirler bilimini tan›mla-
may› hedefleyen özgün kullan›m›; ikincisi, terimin seküler liberal
cumhuriyetçilik biçimine yak›nl›¤›n göstergesi olmaya bafllamas›;
üçüncüsü, hem tehlikeli radikalizmi hem de entelektüel ve pratik
verimsizli¤i imâ eden küçük düflürücü bir ça¤r›fl›m yapmaya bafl-
lamas›; son olarak ve en önemsizi, genelde ‘politik doktrin’i iflaret
edecek flekilde s›n›rl› bir alana hapsolmas›. Bu dört anlay›fl›n tümü
1800-1830 aras›nda, politik gündemde kalmaya devam etmifltir. 

‘‹deoloji’ kavram›, Grekçe eidos ve logos terimlerinin birlefltiril-
mesiyle oluflturulmufl yeni bir kavramd›. ‹deoloji, ‘düflünceler bili-
mi’ olarak tan›mlanabilir.1 Tracy yeni bilime yeni bir terim aram›fl-
t›r. Métaphysique ve psyhologie terimlerini yetersiz bularak reddet-
mifltir. Tracy’ye göre ‘metafizik’ disiplini yan›lt›c› ve güvenilirli¤i-
ni yitirmifl bir bilimdi; keza ‘psikoloji’ de yanl›fl ve neredeyse dinî
izlenim b›rakabilecek bir bilime ya da ruh bilimine imâda bulunu-
yordu. Tracy, hem kilisenin politikada söz sahibi olmas›na son de-
rece karfl›yd› hem de materyalistti. 1790’lar ve 1800’lerin bafl›ndan
itibaren Tracy, özellikle e¤itimin denetlenmesi konusunda Katolik
Kilisesi’ne karfl› yürütülen fliddetli bir mücadelenin içinde yer al-
m›flt›. Bu yüzden, onun bilimini tan›mlayacak terim herhangi bir
dinî lekeden ar›nm›fl olmak zorundayd›. ‹deoloji teriminin ‘sosyal
bilim’(la science sociale) teriminin ilk kullan›m›yla az çok ayn› zama-
na rastlamas› da dikkate de¤erdir. ‹deoloji terimi gibi ikinci terim
de, insan›n daha fazla mutlulu¤u ve hayat flartlar›n›n iyilefltirilme-
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1 Bkz., Kennedy, ‘Ideology’; Head, ‘Origins of “idéologue” and “idéologie” ve Ide-
ology and Social Science.



si amac›yla, sosyal hayata yön veren yasalar›n ak›l vas›tas›yla kav-
ranmas› ve denetlenmesini öngören Ayd›nlanma iyimserli¤ini var-
sayar. 

Birçok Frans›z Ayd›nlanma filozofu (philosophes) ve ‘Ansiklo-
pedist’ düflünür gibi, Tracy de, insanî tecrübe alan›n›n tümünün
–daha önce büyük bölümü teolojiye göre ele al›n›yordu– art›k ak›l
vas›tas›yla incelenmesi gerekti¤ine inan›yordu. Düflünceler bilimi,
fikirlerin do¤al kayna¤›n› araflt›rmak anlam›na geliyordu. Bu bilim,
düflüncelerin duyumlardan türemesinin nedenlerinin kesin bilgisi-
ne ulaflmay› amaçl›yordu. Do¤ufltan gelen bilgi reddediliyordu; ya-
ni fikirler dönüfltürülmüfl duyumlard›r. Tracy, insan zihninin fiz-
yolojik bir temeli oldu¤unu göstererek, ideolojiyi zoolojinin bir da-
l› olarak tan›mlam›flt›r. Ayn› afl›r› empirist çizgideki Bacon, Descar-
tes, Newton, Lavoisier ve Condillac gibi, Tracy de bu tür analizle-
rin içeriklerinin bilimsel prosedürlere göre dikkatle listelenerek de-
tayland›r›lmas› gerekti¤ini ileri sürmüfltür. Tracy’nin özellikle tak-
dirini kazanan düflünür Newton’d›r. Bir yazar›n söyledi¤i gibi
‘Tracy’ye göre Newton, daha önceki empirik araflt›rman›n en bü-
yük sistematizatörü; bütün olgular›n flimdi ve gelecekte birkaç ba-
sit yasan›n belirledi¤i modelleri izledi¤ini göstermeyi baflarabilen
adamd›.2 Tracy’nin fikirlerin üretilme, ifade edilme, birbirleriyle
iliflkilendirilme tarzlar›na (k›saca, ‘fikirler bilimi’ne) iliflkin incele-
mesi, bugün empirik psikoloji diye tan›mlanabilir. Asl›nda, bir
Tracy araflt›rmac›s›, onun ‘insan bilimlerine davran›flç› yaklafl›mla-
r›n metodolojik müjdecisi’ oldu¤unu söyler.3 Tracy’ye göre, ideolo-
ji teorilerin teorisiydi (la théorie des théories). ‹deoloji, ‘fikirlerini’
ister istemez kullanan di¤er bütün bilimlerin zorunlu olarak önün-
de gitti¤i için, bilimlerin kraliçesiydi.

Tracy ve çal›flmas›na hayranl›k duyanlar, böyle bir düflünceler
biliminin özellikle e¤itime çok büyük bir etkisi olabilece¤ine inan›-
yorlard›. E¤er fikirlerin kayna¤› anlafl›labilirse, ayd›nlanm›fl e¤i-
timde ondan büyük faydalar sa¤lanabilirdi. Düflünceler bilimi, in-
sanî cehaletin köklerini teflhis edebilirdi. Düflünceler bilimi, potan-
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siyel olarak rasyonel ilerici bir toplumun temeli olacakt›. Tracy ve
di¤erleri, böylece ideolojinin sosyal, politik ve e¤itim amaçl› kulla-
n›mlar›n› fliddetle savundular. 1799-1800 y›llar› aras›nda, Cumhu-
riyet Hükûmeti’nin himayesinde Tracy, Councillor of Public Inst-
ruction’a [Kamu E¤itimi Meclis üyeli¤ine] atand› ve okullara ide-
olojinin müfredat programlar›ndaki rolünü vurgulayan genelgeler
gönderdi.4 Bentham’da oldu¤u gibi, bir ‘yasama bilimi’ kurma te-
flebbüsü daha vard›. Bu amaçlar› gerçeklefltirmeye çal›fl›rken Tracy
ve di¤er ideoloji savunucular› (idéologues), ayd›nlanm›fl bir elitle
temsili yönetimi vurgulayarak seküler cumhuriyetçi liberalizmle
özdefllefltiler. Bu anlam›yla ideoloji halk›n gözünde ‘empirik bir bi-
lim’ de¤il, varl›kl› bir liberal entelektüeller grubunun politik dokt-
rini haline geldi.5 Böylece, ideolojinin ikinci bir anlam› yayg›nlaflt›;
ideoloji politik bir doktrinle, çok özel bir formda da olsa, birleflti,
özdeflleflti. 

‹deoloji teriminin bir baflka uzun ömürlü anlam› Tracy ve yan-
dafllar›n›n politik birliklerinden türemifltir. ‹deologlar›n ilk sayg›n
üyelerinden biri, Napoleon Bonaparte’t›. Onun ideologlarla (ideolo-
ji yanl›lar›yla), daha sonra iktidar› ele geçirdi¤i ve kendi mutlak›-
yetçi emellerinin pefline düfltü¤ünde, fliddetli ve son derece düfl-
manca bir iliflkiye girdi¤i anlafl›l›yor. Bonaparte, onlara politik ze-
kâlar› çok az ya da ebleh koltuk/masabafl› metafizikçileri, sadece
zihinleriyle dünyay› de¤ifltirmeyi arzulayan bireyler olarak at›fta
bulunmufltur. Bonaparte, 1801 flubat›ndaki ‘Devlet Konsülü’nden
önce, onlar› politik otoriteyi çökertmeye çal›flan ‘gevezeler’ olarak
suçlam›flt›r. Bonaparte ayn› zamanda, 1802 Kilise-Devlet Antlaflma-
s›’yla güvenilirli¤ini kurumlaflt›r›r kurumlaflt›rmaz, ideologlar› aç›k-
ça bir ‘Ateistler Koleji’ olarak da ilân etmifltir. Bu s›rada Madame
de Stael, Bonaparte’›n ‘ideofobi’den (ideoloji korkusu) muzdarip
oldu¤unu söylemifltir.6 ‹deolojinin bu küçültücü kullan›m› –ente-
lektüel verimsizli¤e, pratik yeteneksizli¤e ve özellikle tehlikeli po-
litik fikirlere iflaret eden bu kullan›m›– kavrama damgas›n› vurma-
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5 Bkz., Kennedy, ‘Ideology’.s. 358.

6 Bkz., Stein, ‘Beginings of “Ideology” ’, s. 169.



ya bafllad›. Fransa’daki muhafazakâr, eski düzen yanl›s›, kraliyetçi
çevreler, Tracy’nin Esaslar›’n›n 1829’da yeniden yay›mlanmas›n›,
‘taht ve mihrab›n eski kardeflli¤i’ni y›kma girifliminin bir parças›
olarak suçlayarak, bütün dikkatlerini elefltirel flekilde terimin ikin-
ci anlam›ndaki ideologlar’a çevirdiler.7 ‹deoloji teriminin pejora-
tif/afla¤›lay›c› anlam› bu noktadan sonra filizlenmeye bafllad›. E¤er
ideoloji Tracy, Condillac ve duyumcu ekolün ‘fikirler bilimi’nden
k›smen ayr›lsayd› ve daha önemlisi, politik bir doktrin (bafllang›ç-
ta seküler liberal cumhuriyetçilik) ile özdeflleflseydi, bu, eflit ölçüde
‘ideoloji’ diye tan›mlanabilecek baflka bir politik doktrini savunan
kifliler olarak kraliyetçi elefltirmenleri teflhis etmek üzere at›lacak
küçük bir ad›mdan baflka bir fley olmayacakt›. Böylece ideoloji,
Fransa’da s›n›rl› bir alanda, ‘politik bir doktrin’in muadili bir ide-
oloji haline geldi. ‹deolojinin di¤er anlamlar› bu son görüflle birlik-
te varl›klar›n› korudu. 

Marx’›n neden ideoloji terimini kullanmay› seçti¤i konusun-
daki belirsizlik devam etmektedir. Marx, ilk yaz›lar›nda Tracy’ye
iki anlamda imâda bulunmufltur. ‹lkinde o basit bir tarihsel gözlem
olarak, bir düflünürler grubunun, yani ideologlar›n varl›¤›ndan söz
eder. Bu grubun çok önemli bir üyesi olarak Tracy ona göre, küçük
bir vülger burjuva liberal politik ekonomistidir. Traité d’économie
politique [Ekonomi-Politi¤in Elefltirisi]te, Tracy’nin Esaslar›’n›n dör-
düncü cildine k›sa at›flar vard›r. ‹kinci anlamda ideolojiyi Marx er-
ken dönem eseri The German Ideology [Alman ‹deolojisi]’nin –ancak
öldükten sonra yay›mlanabilmifltir– bafll›¤›nda, dünyay› filozofça
‘yorumlayan’ fakat de¤ifltirilebilir görmeyenlere (özellikle genç
Hegelci gruba) at›fta bulunan daha pejoratif bir kavram olarak kul-
lan›r. Genç Hegelciler ile Tracy aras›nda –hem Tracy hem de genç
Hegelciler «düflüncelere» vurgu yap›yorlard›– baz› paralellikler
keflfetmiflti. Kabaca dile getirmek gerekirse, Tracy’nin düflüncesi
‘idealist’ felsefenin baz› tezlerini içeriyordu.

Marx, ideoloji teriminin bir fikirler bilimini ifade eden ilk kul-
lan›m›n›n aç›kça fark›ndayd›. Ancak, buna çok dikkat harcamad›.
‹lk baflta kulland›¤› tek anlam Bonaparte’›n pejoratif kullan›m›yd›.
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