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Komite

Sınıf mücadelesi ekonomik, politik ve ideolojik olmak üzere üç cephede yapılır. 
Sömürüyü sınırlandırmak, yaşam alanlarını korumak ve yeni haklar yoluyla 
yaşamı kolaylaştırmak için ekonomik mücadele veririz. Egemen iktidarı sona 

erdirerek toplumun kendini yönetmesinin önünü açmak için politik mücadele 
sürdürürüz. İdeolojik mücadelemizin amacı ise ezilenlerin çıkarlarını ezenlerinki-
lerden ayırt etmelerini ve dayanışma yoluyla toplum çoğunluğunu kazanmalarını 
sağlamaktır.  

Bütün toplumsal mücadeleler sınıf mücadelesinin bir parçasıdır. Ancak sınıf müca-
delesi tarafların açıkça görüldüğü bir meydan savaşı gibi değildir; çoğunlukla ezen 
ve ezilenin iç içe geçtiği milliyet, inanç, cinsiyet, ırk, bölge, meslek vb. nedenlerle 
ayrışmış birey ve gruplar arasında yaşanır. Bir cephede yan yana olanlar, başka 
yerde boğaz boğaza gelebilir. Toplumun geneli için geçerli olan bu karmaşa, her 
zaman emekten ve ezilenlerden yana olma iddiasındaki solun kendi içinde de ge-
çerlidir. Burjuvazi bu durumdan yararlanarak mücadeleyi bölmeye çalışır ve tekil 
çıkarların öne geçmesini farklı biçimlerde destekler. Devrimci mücadelede elbette 
söz eylemin yerini tutamaz. Ancak ideolojik mücadele olmaksızın bu durumun 
önüne geçmek ve ortak amaçlar doğrultusunda yürümek olanaksızdır. 

Bu metinde ideolojik mücadeleyi teorik değil, pratik nedenlerden konu ediniyoruz. 
Genel tanımlar çerçevesinde egemen ve ezilen ideolojilerine değiniyor, günlük 
yaşamda ideolojinin nasıl iş gördüğünü ele alıyor ve politik mücadelenin zeminini 
oluşturacak bir devrimcilik ideolojisinin ipuçlarını yakalamaya çalışıyoruz.

GİRİŞ
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“İdeoloji” kavramı ilk kez 1789 Fransız Devrimi sürecinde Destutt de Tracy ta-
rafından ortaya atılmıştır. Toplum Aydınlanmacı fikirlere göre yeniden düzen-
lenirken, Tracy yurttaşların doğru düşünmesini sağlamak için “ideoloji” adıyla 

yeni bir bilim dalı oluşturulmasını önermiştir. Bu çaba aynı zamanda burjuva ay-
dınlarının toplumu eğiterek değiştirmeye çalışmasının ilk örneği sayılabilir. Benzer 
anlayış daha sonra Almanya’da da ortaya çıkmış, Alman aydınları Fransa’daki gibi 
bir devrimin gerçekleşmesi için başta din olmak üzere gerici saydıkları fikirlerle 
mücadele edilmesi gerektiğini ileri sürmüşler ve bu amaçla topluma yeni bir bilinç 
vermeye çalışmışlardır.  Marx ve Engels ilk dönem eserlerinde bu anlayışı eleştir-
miş ve özetle, toplumsal düşüncelerdeki değişimin ancak toplumun değişmesiyle 
mümkün olacağını belirtmişlerdir.  

“İdeoloji” kavramının sözlük karşılığı her ne kadar “düşünce bilimi” olsa da ideo-
loji bilim dalı değil, bir düşünce biçimidir. Hukuk, din, sanat, ahlâk, felsefe baş-
lıkları altındaki sistemli düşüncelerin yanı sıra milliyetçilik, devrimcilik, liberallik 
gibi siyaset anlayışları ve etnisite, ırk, inanç, cinsiyet, meslek misali bir topluluğa 
aidiyet ifadeleri ideoloji kapsamında yer alırlar. İdeolojinin gösterdiği bu yaygınlık, 
üzerinde konuşulmasını zorlaştırır. Konuyu anlaşılır kılmak için biraz geriye gidip, 
önce düşüncenin ne olduğunu açıklamaya çalışalım. 

Düşünce kendi başına soyut bir varlık değildir, Marx’ın da ifade ettiği gibi düşün-
celer düşünen insandan ayrı ele alınamazlar. Bu anlamıyla düşünce, dış dünyanın 
zihne yansımasıdır. Belli bir gerçek,  zihne o gerçeğe ait “imge” olarak yansır. Bu 
aynanın ışığı yansıtması misali kişinin edilgen olduğu bir durum değildir, öğre-
nilerek ve toplumsal ilişkiler sürecinde yapılan bir davranıştır. Düşünmek birey-
sel bir çaba olsa da, somut varoluş koşullarımız içinde ve toplumsal pratiğin bir 
parçası olarak yaparız. Bu sırada yalnızca olgu, olay gibi gerçeklikler üzerine değil, 
düşünceler üzerine de düşünürüz. Somut şeyler üzerine düşünmeyi, “gerçekle 
kurulan imgesel ilişki” olarak ifade edelim. Düşünceler üzerine düşünmeyi ise; o 
anda somut olarak içinde olmadığımız bir gerçeğin yansımaları üzerine düşünmek 
anlamında, “imgesel ilişkilerle bir kez daha imgesel ilişki kurmak” olarak tanım-
layalım. Her iki düşünme biçimi de zihnimizde birlikte yer alır ve karşı karşıya 
olduğumuz somut durumu anlamak, yorumlamak, anlamlandırmak amacıyla bu 
düşünme biçimleri arasında ilişkiler kurarız. Artık ideolojiyi tanımlayabiliriz: “İde-
oloji, bireylerin gerçek var oluş koşullarıyla kurdukları imgesel ilişkinin imgesel 

İDEOLOJİ NEDİR?
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bir ‘tasarımlanmasıdır’.” (Althusser, İdeoloji ve Devletin İdeolojik Aygıtları, s. 89) 
Açıklamaya çalışalım: 

İdeoloji, hammaddesi düşünce olan ve somut bir durumda taşıyıcısına ne yapması 
gerektiğini söyleyen bir düşünce biçimidir. Belli bir duruma ilişkin düşüncelerin, 
farklı bir gerçeğin eseri olan dolaylı düşünceler çerçevesinde yeniden anlamlan-
dırılmasıyla ortaya çıkar. Bir gerçekle ilk kez ve hakkında bilgimiz olmaksızın 
karşılaşsak bile, üzerinde akıl yürütebileceğimiz bir ideolojimiz her zaman vardır. 
Örneğin o şeyi (gerçeğin imgesini) belki bildiğimiz bir şeye benzeterek yakınlaşır 
ya da korkarak uzak dururuz. Bunlar bilimsel bilgi gibi gerçeği tanıtan düşünceler 
değildir; ilke, amaç, kanaat, inanç, kural misali bilinç biçimleridir. İdeolojik düşün-
me sürecinde gerçeğin imgesini zihinsel bir değişime uğratma işlemini gizleyerek, 
unutarak, hatırlayarak, abartarak, önemsizleştirerek ama mutlaka bir tasarımdan 
geçirerek yaparız. Böylece bir gerçek hakkındaki bilgileri herhangi bir ideolojiye 
göre yeniden anlamlandırırken, o ideolojiyi de taşıyıp yayarak, yeniden üretmiş 
oluruz.  

Örneğin işçi gün boyu çalışır ve zihninde yorgunluk hissi, yarın da aynı işi yapacak 
olmanın bıkkınlığı, kendinin yoksullaşmasına karşılık patronun giderek zengin-
leşmesi gibi düşünceler birikebilir. Bunlar, bir parçası olduğu gerçeğin imgeleridir. 
Böyle düşünmenin mantıksal sonucunun işi bırakmak olması gerekir. Ama tam 
tersine, işçi gelecek günlerde ve belki emekliliğinden sonra bile aynı işi yapmayı 
sürdürür. Elbette bu davranışının nedeni, yaşamak için çalışmaktan başka çaresi 
olmadığı gerçeğidir. Kendisi de bunu bilir ve söyler. Ancak çalışmasının gerekçe-
sini bu olarak düşünmez. Zaten yoksulluk ya da çaresizlik yüzünden ağır bir işte 
boğaz tokluğuna çalışıyorken, bir de yıllar boyu bundan dolayı çalışmak zorunda 
kaldığını düşünmesi, çekilen sıkıntıyı ikiye katlar. Bunun yerine (ya da yanı sıra) 
çıplak gerçeğin imgelerini başka bir gerçeğin imgeleri çerçevesinde yeniden düşü-
nüp tasarlayarak, kabul edilmesi zor bir duruma boyun eğmeye ikna olur. Sonuç:  

Evet, az bir ücret karşılığı çalışarak yoruluyordur ama namuslu insanların hayatı-
nı ancak böyle kazanacağını bilerek kendisiyle gurur duyuyordur. Milliyetçi biri 
olarak yurduna ulusuna katkıda bulunmak için fedakârlık gösteriyordur. Çalıp 
çırpmadan yaşadığı için bu dünyada cefa çekse bile, öbür dünyada ödül olarak 
cennete gidecek ve rahat edecektir. Ya da çalışmak yerine hırsızlık yapıp yakalansa, 
işyerindekinden daha ağır koşulları olan bir cezaya çarptırılmaktan korkuyordur. 
Belki de liberal bir koyun gibi düşünerek, çalışmasının karşılığında istediğini yap-
masına olanak veren bir ücret aldığı için hayatından memnundur… 

Tüm bunlar olağan koşullarda katlanılması zor bir gerçek hakkındaki düşünceleri 
din, yurtseverlik, liberalizm, ataerkillik vb. ideolojiler çerçevesinde yeniden anlam-
landırarak kabul edilir hale getirme örnekleridir. Yoksulluk ve ezilmişlik içinde ya-
şamaya bu yolla boyun eğeriz ve burada da kalmaz, düşüncelerimizi gönül rahatlığı 
içinde öğüt vererek, yol göstererek diğerlerine aktarırız. Böylece belli bir kaynaktan 
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(ideologlar tarafından) üretilen ideoloji, vaaz ettiği söylemlere uyanları bir işin öz-
nesi haline getirir ve onlar aracılığıyla yeni özneler yaratarak yayılır. Bu süreçlerde 
kullanılan din, bayrak, devrim, sadakat vb. söylemler sanki tarihin dışından geliyor 
gibidir. Sıradan bir gerçek yüceltilirken, söylemin sahibi olarak görünen devlet, 
parti, tanrı, lider gibi özneler ve söylemi tekrarlayan sıradan özneler de yüceltilmiş 
olur.  Ve kim tarafından söylendiği bile bilinmeyen anlamsız sözler hızla yayılır…  

Bu karmaşık işleyiş sürecinde ideolojinin taşıyıcıları birbirlerinden habersiz olarak 
aynı söylemi tekrarlayıp, aynı doğrultuda hareket eder hale dönüşürler. Marx’ın 
üretim ilişkilerini açıklarken “varlıklarının toplumsal üretiminde, insanlar, arala-
rında, zorunlu, kendi iradelerine bağlı olmayan belirli ilişkiler kurarlar” cümlesi-
nin anlamı budur. Bu ilişkiler kişinin iradesinden olduğu kadar,  başkasının zorla-
masından da bağımsızdır. Böylece bir davranışın doğrusu bilindiği halde yapılmaz 
ya da bir davranış istenmese bile yapılır.   

İdeoloji toplumsal yaşamın genelinde olduğu gibi toplu yaşanılan her alanda bi-
reylerin ödül/ceza, yasak/serbest, günah/sevap, iyi/kötü, cesaret/korku vb. sınırlar 
içinde ortak ve birbirini tamamlayan biçimde davranmalarını sağlar. Toplumsal 
olayları teorik düzeyde ele alırken başvurduğumuz “üretici güçlerin üretim ilişkile-
rini belirlemesi, tarihin sınıf mücadeleleri tarihi olması” misali teorik soyutlamala-
rın gerçek yaşamdaki izdüşümleri, bireylerin ideolojiler aracılığıyla belli amaçlara 
yönelik hareket etmeleri ve bu sırada bir araya gelerek ya da birbirleriyle çatışarak 
yaşamaya çalışmalarıdır.  

Bütün toplumsal olgular gibi ideoloji de kapitalist üretim ilişkileri temelinde ve 
sınıf mücadelesinin son biçimini verdiği bir toplumsal gerçeklik içinde üretilir. 
Ve yine bütün toplumsal olgular gibi bu yalnızca bir “üretim” değildir, yeniden 
üretimdir. Bir ideoloji her zaman belli bir özne yaratır ve bir özne, her zaman bir 
ideolojinin yeniden üretilişinde rol alır. Nasıl bir gerçekten bahsedersek edelim, 
mutlaka toplumsal yaşamın bir parçası üzerine konuşuyoruz demektir ve içinde 
ideoloji ile özne vardır. Meslek, toplumsal cinsiyet rolü, inanç, siyaset, taraftarlık 
misali bütün kimlikler birer ideoloji ürünüdür. Kimlikler taşıyıcıları açısından 
benzersiz ama varoluş koşulları bakımından ortak özellikler taşırlar. Kimin hangi 
kimliği üstleneceği toplumsal koşullar tarafından ve henüz o doğmadan belirlene-
rek, doğar doğmaz kendisine öğretilmeye başlanır. Bireyin biyolojik, fiziksel, mes-
leki özellikleri ona bir kimlik vermez; yalnızca kendi somut gerçeği hakkında bir 
imge edinmesini sağlar. Kimlik, bu imgenin yürürlükteki ideolojiler yardımıyla ye-
niden tasarlanarak bireye öğretilmesi sonucu oluşur. Dolayısıyla bireylerin kendi-
lerine dayatılan kimliği reddetmeleri de yine başka bir ideoloji çerçevesinde ve yeni 
bir kimlik inşa etme sürecinde gerçekleşir. İdeolojiler her zaman gerçek kişilerin 
(öznelerin), verili toplumsal koşullarda bir şeyi tanıma/kabul etme ve tanımama/
reddetme davranışlarında bulunarak taşınır ve aktarılırlar. Tarihsel ve toplumsal 
olguların bireyler üzerinde belirleyici etkilere yol açması bu yolla mümkün olur.  
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İdeoloji kavramı her ne kadar Marksistler tarafından yaygınlaştırılmış olsa da, 
tartışmalarıyla anlaşılmasını zorlaştıran da yine onlardır. Marksizmin kurucu 
önderlerinin ideolojiyi “ters bilinç” olarak ifade etmesi tartışmaların odağını 

oluşturur. Buradan, ideolojinin olumsuz bir anlam taşıdığı sonucuna varılır ve 
Lenin’in tersi biçimde kavrama olumlu anlam yüklediğine işaret edilerek, Marx’la 
arasında bir kopukluk olduğu ileri sürülür. 

Marksizmin kurucuları yalnızca teoriyle değil,  devrimci pratikle de uğraşmışlar-
dır.  Bu nedenle, ideolojiyi nasıl ele aldıklarını anlamak için yalnızca ne söyledik-
lerine değil, yaptıklarına da bakmamız gerekir. Çünkü ideoloji, gerçeklik içinde iş 
görür. 

Marx’ın tarih ve toplum eleştirilerinden oluşan bilimsel nitelikteki eserleri bize yal-
nızca teorik bilgi vermez, aynı zamanda düşüncelerinin gelişim çizgisini de göste-
rir.  Bu öncesi olmayan, kurucu bir çalışmadır. İlk kez ortaya konan birçok düşün-
cenin hızlı bir gelişmeyle ve sürekli değişerek ilerlediğini görürüz. Ancak Marx’ın 
çalışmalarında bazen açıkça görülen, bazen ifade edilmeyen ve hiç değişmeyen 
şeyler de vardır. Bunlar; felsefî materyalizmi, proleter devrimciliği ve komünizmi 
bugünün pratiği olarak görmesidir.  

Marx 23 yaşında, Hegelcilerin kalesi sayılan Jena Üniversitesinde “Demokritos ile 
Epikuros’un Doğa Felsefelerinin Karşılaştırılması” (1841)  başlığı altında mater-
yalizmi savunan bir doktora tezi yazmış ve böylece yaşamı boyunca sürdüreceği 
felsefî konumuna ilk adımı atmıştır.  Epikuros’dan yana tavır alışı,   teoride ve 
pratikte materyalist olmasının temelidir. Bu, Hegel’i eleştiren Feuerbach’ın yalnızca 
teori alanıyla sınırlı kalan materyalizmini aşan bir felsefe anlayışıdır. Bu konudaki 
düşüncelerini 1845’de çalışma notları biçiminde yazdığı ve 1888’de Engels tarafın-
dan yayınlanan “Feuerbach Üzerine Tezler”de açıkça ifade etmiştir. Marx gerçeğe 
her türlü önyargılı yaklaşımı, gerçeğin gerçek dışından belirlendiğini ileri süren 
düşünceleri, politika pratiğinde ütopyacılığı ve sınıf uzlaşmacılığını, teoride idealist 
kökenli ve bilim dışı akıl yürütmeleri reddeder. 

MARKSİZM’DE İDEOLOJİNİN YERİ 
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Toplumsal devrimle ilgili düşüncelerini, gençlik yıllarını geçirdiği Almanya’daki 
politik tartışmalar içinde oluşturmuştur. Bunlar ilk dönem ve çoğu yayınlanmayan 
eserlerinde felsefî bir dille anlatılmış olsalar da, topluma bir felsefe değil, devrimci 
bir değişim önerirler.  Marx, “dünyayı yorumlamakla yetindiklerini” söylediği Al-
man filozoflarının tersine, kendi materyalizmi doğrultusunda dünyayı değiştirmek 
üzerine düşünceler geliştirir. Alman aydınları devrimi toplumun yeni bir kalıba 
dökülmesi gibi yorumlarken, Marx devrimi,  toplumun kurtarıcılardan kurtularak 
kendi kendini biçimlendirme özgürlüğüne kavuşması olarak düşünür. Bu nedenle 
ütopyacı sosyalistler gibi geleceğin toplumu üzerine hayaller üretip bir reçete oluş-
turmaya çalışmaz. Devrim, bugünün hayatını yıkarken aynı zamanda toplumun 
ortak çıkarlarına göre yeni bir hayatı kuracaktır. Komünizm ulaşılması gereken 
bir amaç değil, kolektif eylemle eskiyi yıkıp yeniyi kurmaya çalışmaktır. Böyle bir 
devrimi ancak bundan başka çaresi olmayan proleterlerin gerçekleştirebileceğini 
ifade eder. Marx’ın gençlik yıllarından son anına kadar pratik olarak sürdürdüğü 
ideolojik tutumu budur. 

Marx’ın ilk dönem eserlerinden Yahudi Sorunu (1843) ve Kutsal Aile (1844) sağ-
lığında yayınlanmış, Hegel’in Hukuk Felsefesinin Eleştirisi (1843), 1844 Elyazma-
ları ve Alman İdeolojisi (1845) yayınlanmamıştır. İlk kez 1932’de SSCB’de basılan 
Alman İdeolojisi, o zamandan beri Marksistler arası tartışmaların gözde başvuru 
kaynağıdır. Burada belli başlı kavramların yanı sıra ideoloji üzerinde de durulur. 
Marx bu konuda şunları söyler: 

“Sahip oldukları tasavvurları, fikirleri vb. üretenler insanların kendileridir; yani 
üretici güçlerinin belirli bir gelişim düzeyi ve bu düzeye karşılık gelen -en ileri 
biçimlere varıncaya kadar- maddi ilişkileri tarafından koşullanan gerçek, aktif 
insanlardır. Bilinç, asla bilinçli varlıktan başka bir şey olamaz; insanların varlığı 
da onların gerçek yaşam süreçleridir. Eğer bütün ideolojilerde insanlar ve onların 
ilişkileri bir camera obscura’daki gibi başa aşağı duruyor görünüyorsa, bu olgu da, 
tıpkı nesnelerin gözün ağ tabakası üzerindeki ters çevrilmesinin onların doğrudan 
fiziksel yaşam süreçlerinden ileri gelmesi gibi, insanların tarihsel yaşam süreçlerin-
den ileri gelir.”  (Marx-Engels, Alman İdeolojisi, s.34, Evrensel Basım Yayın) 

Eğer ezilenler içi boş düşüncelerin peşinden gidiyorsa, nedeni cehalet ya da 
akılsızlık gibi öznel etkenler değil, içinde yaşadıkları nesnel koşullardır. Dolayı-
sıyla egemen sınıfın ürettiği ideolojiler de gerçeğe uygun düşmüyorsa, bu da yine 
onların “halkı kandırmak için bir yalan uydurma” arzularının sonucu değil, içinde 
yeraldıkları toplumsal varoluş koşullarıyla ilgilidir. Düşünceler gerçeği doğrudan 
yansıtmasa bile bir gerçeklik içinde üretilirler:  

“O halde ahlak, din, metafizik ve ideolojinin diğer bütün çeşitleri ile bunlara kar-
şılık gelen bilinç biçimleri, artık bağımsız görünümlerini yitirir. Onların bir tarihi, 
bir gelişim süreci yoktur; fakat insanlar maddi üretimleri ve maddi temaslarını 
geliştirdikçe, kendi gerçek dünyalarının yanı sıra düşüncelerini ve düşüncelerinin 
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ürünlerini de değiştirirler. Yaşamı belirleyen bilinç değildir, tersine bilinci belirle-
yen yaşamdır.” (age. s.35) 

Bu düşünceler, yanlış fikirlerin eleştirisi üzerinden toplumu değiştirmeye çalış-
maktan vazgeçişin habercisidir. Marx ve Engels böyle davrandıklarını düşündük-
leri ilk dönem eserlerini yayımlamaya çalışarak zaman kaybetmek yerine, bunları 
“farelerin eleştirisine” bıraktıklarını belirtirler. Bir yandan teorik çalışmalarını 
içinde yaşadıkları somut koşulların incelenmesine yoğunlaştırırken, diğer yandan 
yaklaşmakta olan Avrupa proletaryasının 1848 ayaklanmaları için hazırlanırlar. 
Marx, bu yön değiştirmenin sonuçlarını Ekonomi Politiğin Eleştirisine Katkı’nın 
Önsöz’ünde gösterir. Burada, Alman İdeolojisi’nde geçen cümleler toparlanıp bir 
temele oturtularak tekrarlanır. “Önsöz”, Marx’ın materyalist tarih anlayışını ifade 
ettiği ender metinlerdendir. Şu anlatımı aynı zamanda Lenin’le arasında bir köprü 
oluşturur:  “…iktisadi üretim koşullarının maddi altüst oluşu ile —ki, bu, bilimsel 
bakımdan kesin olarak saptanabilir—, hukuksal, siyasal, dinsel, artistik ya da felsefi 
biçimleri, kısaca, insanların bu çatışmanın bilincine vardıkları ve onu sonuna ka-
dar götürdükleri ideolojik biçimleri ayırt etmek gerekir.”  

Buradan da anlaşılacağı üzere ideoloji üretim ilişkileri temelinde yükselir ama 
onun basit bir yansıması değildir. Alman İdeolojisi’nde geçen “camera obscura” 
benzetmesinde ideolojinin “ters bilinç” gibi tanımlanmasına karşılık Lenin’in Ne 
Yapmalı’da ideolojiyi politikanın yol göstericisi ve örgütün dayanağı olarak olum-
lu biçimde kullanması arasındaki fark, bu çerçevede düşünülmelidir. İlk bakışta 
ifadeler arasında çelişki var gibi görünür. Bu iddiayı ileri sürenler yalnızca Marx 
ve Lenin arasında bir kopukluk olduğunu söylemekle kalmaz, aynı zamanda biri 
“yanlış”, diğeri “doğru” sanki iki ayrı ideoloji varmış gibi düşünürler. Bu konudaki 
yorumlar daha ileri götürülerek burjuva ideolojisinin “yanlış”, işçi sınıfı ideolojisi-
nin “doğru” olduğu bile söylenir. Evet, Marx ideolojiyi olumsuz anlamda, Lenin ise 
olumlu anlamda kullanmışlardır. Ancak farkın nedeni kopukluk değil, ayrı kon-
jonktürlerde yaşamaları ve değişik toplum kesimlerine sesleniyor olmalarıdır. 

Marx’ın döneminde birçok Avrupa ülkesinde yalnızca sendikal değil, dinsel, etnik, 
Blanquist, anarşist vb. değişik politik işçi örgütleri vardı ve Marx bunların temsil-
cilerine ya da ilişkide oldukları aydınlara sesleniyordu. Bu çevrelerin düşüncelerini 
egemen ideolojinin devamı olarak görüyor ve eleştiriyordu. İdeolojinin olumsuz 
rol oynamasına ilişkin ifadelerini bu çerçevede kullandığı düşünülebilir. Lenin ise, 
artık Marksizmin toplumsal eleştiride kullanıldığı bir dönemde sosyalist aydınlara 
ve sendikal hareketin önderlerine sesleniyordu. Büyük ölçüde egemen ideolojinin 
etkisinden çıkmış ama ortak bir politik yönelime henüz girmemiş olan bu çevre-
lerin,  bir parti çatısı altında toplanmalarına yeterli bir ideolojiye sahip oldukları 
düşüncesindeydi. Kaldı ki bu ideolojileri Lenin de olduğu gibi benimsemiyor, 
“ekonomizm, terörizm, kendiliğindencilik” olarak nitelendirip eleştiriyordu.   

Marx ve Lenin’in ideoloji kavramını politik sorunlarla uğraşırken ve devrimci 
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bir hareket örgütleme çabası çerçevesinde kullandıkları unutulmamalıdır. Böyle 
bir kullanım sırasında kavramla ilgili teorik bir çalışma yapar gibi bütün yönle-
riyle açıklamaları beklenemez. Öte yandan, aralarındaki sürekliliği kullandıkları 
kavramlara bakarak ve benzerlik arayarak değil, toplumsal pratikte aldıkları ko-
numları göz önünde tutarak kurmak gerekir. Marksizmin önderleri dönemlerinin 
iktidarlarına karşı varolan örgütlü proletaryanın yanında yer almış, birleşik bir 
devrimci hareket örgütlemeye çalışmış ve mücadeleye engel oluşturan düşünceleri 
eleştirmişlerdir. Bugün yapmamız gereken de budur. 

İdeoloji konusundaki yanlışlardan biri de, Marx ve Engels’in ideolojiyi “ters bilinç” 
olarak nitelendirmesinden hareketle “asıl” ya da “düz” bilincin bilim olduğunu 
söylemektir.  Genellikle buna dayanak olarak, Marksizmin kurucularının Alman 
İdeolojisi’nden sonra felsefe tartışmalarını bırakması gösterilir. Bilindiği üzere 
Engels tarih ve doğa bilimleri, Marx ise politika ve ekonomi politik çalışmalarına 
yoğunlaşırlar. Amaçları, somut yaşam gerçeklerini inceleyip ortaya çıkarmak ve 
ezilenlere mücadelelerinde kullanabilecekleri teorik bilgiler sunmaktır. Yoksa felse-
feyi terketmemişlerdir. Marx Kapital’i yazarken bile felsefe okumayı sürdürürken, 
Engels yaşamı boyunca İngiltere’de bir felsefe dergisinin editörlüğünü yapmıştır. 
Öyleyse felsefe tartışmalarından neden uzaklaştılar? 

Başlangıç yıllarında “Genç Hegelciler” olarak adlandırılan Alman aydınlarıyla tar-
tışmışlardır. Almanya’da da Fransa’dakine benzer bir devrim gerçekleşmesini hayal 
eden aydınlar bir yandan yeni bir toplumun nasıl olması gerektiği üzerine kafa pat-
latırken, diğer yandan bunu gerçekleştirmek için fikir yürütmekten başka bir şey 
yapmıyorlardı. Somut değişimle ilgili bir tartışmayı felsefe aracılığıyla sürdürmek, 
hiçbir şey söylememek gibidir. Çünkü felsefe içinde yaşanılan koşulları açıklamaz, 
yalnızca yorumlar. (Marx’ın, “filozoflar dünyayı yorumlamakla yetindiler” deyişin-
deki gibi…) Felsefî bir tartışmada karşımızdakine sorular sorar ve “yanlış” oldu-
ğunu saptadığımız konumdakileri, kendimizin “doğru” olduğunu düşündüğümüz 
konuma çekmeye çalışırız. Marx felsefeyi ve ideolojik eleştiriyi yanlış bulduğundan 
değil ama dünyanın bu yolla değiştirilemeyeceğini gördüğü için bu tartışmalar-
dan çekilmiş, bilim ve politikaya ağırlık vermiştir. 1847’de yazdığı ve Anarşizmin 
teorisyenlerinden Proudhon’u eleştirdiği “Felsefenin Sefaleti” bunun bir örneğidir. 
Daha sonraki yıllarda ekonomi politik alanında kullanacağı kavramları ilk kez 
burada ifade eder. Ve Anarşistlere karşı yalnızca teoride değil, aynı yıllarda Komü-
nistler Birliğinde yeralmalarına karşı çıkarak, pratikte de tavır alır. Nedeni yalnızca 
fikir ayrılığı değildir, Anarşistlerin örgütlenmeyi ve mücadeleyi dağıtıcı tutumla-
rıdır. Marksizmin kurucularının Blanquistler gibi farklı düşünen gruplarla birlikte 
çalıştıkları gözönünde tutulursa, Anarşistlerle ayrılığın yalnızca fikir farklılığından 
kaynaklanmadığı anlaşılır. 

Hem egemen bilinç hem de bunun eleştirisi aynı kapitalist üretim ilişkilerine daya-
nan üstyapının bir parçasıdırlar. Eğer düzeni ve birbirimizi eleştirilerimiz devrimci 
bir pratiğe hizmet etmiyorsa, ne kadar keskin söylemler kullanırsak kullanalım, 
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yaptığımız iş düzen içi bir çaba olmanın ötesine geçmez. Kapitalizmin sözlü eleş-
tirisi, kapitalist üretim ilişkilerinin belirleyiciliğinden kurtulmaya yetmeyecektir. 
Öte yandan, bir yanlışı eleştiri sınırları içinde kalarak düzeltemeyeceğimiz gibi, 
yanlışı eleştirmiş olmak doğrulumuzun kanıtı gibi görülemez. Devrim mücadelesi, 
yanlışı üreten koşulları değiştirmeye yoğunlaşmalıdır. Marx, zihinlerdeki yanlışla-
rın yerine doğruların konulmasının davranışları değiştirmeye yetmeyeceğini yıllar 
önce, Feuerbach’ı eleştirirken belirtmiştir. Toplumsal yapıyı anlamak için “maddi 
çelişkilere” eğilmek gerektiğini yalnızca düşüncede doğru sonuçlara ulaşmak ama-
cıyla değil, asıl olarak toplumun her konuda doğru düşünebilmesi ve kendi karar-
larını kendisinin verebilmesi için maddî koşulların değiştirilmesi gerektiğini ifade 
etmek üzere söylemiştir. Doğru düşünmek öncelikli, devrimci pratik belirleyicidir. 
Neredeyse unutulmak üzere olan Marksizmi tekrar ayağa kaldıran Lenin de buna 
uygun davranmıştır. 

Lenin, bir aydın hareketi olan sosyalist hareketle politik mücadele bilincinden yok-
sun işçi hareketini Rusya’ya özgü Narodnik devrimci hareketin mirası temelinde 
birleştirmiştir. Böylece ideolojik nitelikteki düzen içi eleştirilerin, maddî çelişkileri 
gidermeye yönelik devrimci bir pratik doğrultusunda olumlu bir anlam kazanma-
sını sağlamıştır. Bu konuda Marksizm’in kurucularıyla Lenin arasında süreklilik 
vardır. Bugün hâlâ Marksizm’e katkı olarak bir “Leninizm”den bahsediyorsak;  bu 
Marksizm’in, Narodnik hareketin açtığı devrimci ideoloji zemininde ve özgün bir 
biçimde yeniden üretilmesiyle olmuştur.
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Burjuva egemen ideolojisi Fransız Devriminin “eşitlik, özgürlük, kardeşlik” 
sloganıyla özetlenebilir. Marx, bu tür ifadeleri ve “insan hakları” gibi kav-
ramları ilk eseri Yahudi Sorunu’ndan son dönem çalışma notlarına kadar 

birçok yerde eleştirir. Ancak sosyalizmi kapitalizmin mirasına sahip çıkmak gibi 
ele alarak reformist bir Marksizmi savunanlar böyle davranmaz ve bu kavramları 
solun temel değerleri arasında görürler.  

Toplumu rekabet halindeki bireylerden oluşuyormuş gibi tanımlayan kapitalistler, 
eğer kendileri olmasa herkesin birbirinin gözünü oyacağını ve iktidarları altında 
eşitlik, özgürlük, kardeşliğin büyük ölçüde gerçekleştiğini ileri sürerler. Eksikler 
varsa da, zamanla giderilecektir. Verili üstyapı içinde özel mülkiyet ve kişisel çıkara 
göre yaşayan bireyler bu söylemlere inanmasalar bile, yaşam pratikleri sürecinde 
kabullenirler. Düzene boyun eğişin somut dayanağını ücretli emek-sermaye ilişkisi 
oluşturur. Gerisini iktidar baskısı ve bireyleri düzene hizmet eden öznelere dönüş-
türmeye yarayan ideolojik aygıtlar tamamlar.  

Emek gücü işçi açısından değişim değerinden başka anlamı olmayan bir meta, 
kapitalist açısından ise işe koşulacak bir kullanım değeridir. İşçi, emek gücünü 
bir değişim değeri kitlesi olan ücret karşılığı kapitaliste satar ve ücretini, tükenen 
gücünü geri kazanmak için gerekli yiyecek, giyecek vb. kullanım değerleri satın 
almaya harcar. Buraya kadarını herkes bilir. Ancak sonrasında bir ayrıntıya pek 
dikkat edilmez. 

Alışveriş sırasında bir değişim değeri olan para verir ve karşılığında çeşitli kulla-
nım değerleri olan metalar alırız. Buna kısaca “basit değişim” denir. İşçinin kapi-
talistle alışverişi bu nitelikte değildir; işçi kendisi açısından herhangi bir kullanım 
değeri olmayan ve yalnızca değişim değeri ifade eden emek gücünü vererek, 
karşılığında yine değişim değeri olan bir miktar para alır. Yani günlük alışverişteki 
gibi değişim değeri ile kullanım değeri el değiştirmez, bir değişim değeri verilerek 
yerine yine değişim değeri alınır. Bu basit ayrıntı, ücretli emeğin tarih boyu görü-
len üretken emek biçimlerinden farkını oluşturur.  

İşçi emeğini verir ve kapitalist ücretini öderken, taraflar satın alınan metanın kulla-
nım hakkının sahibine ait olduğunu önceden bilirler. Mülkiyet ilişkilerinin ortaya 
çıkışından beri yaşandığı için,  herkes bu açık gerçeği tanır ve emekgücünü satın 
alanın tepe tepe kullanacağı, taraflarca kabul edilir. Bu, gönüllü bir değiş-tokuşun 

EGEMEN İDEOLOJİ KAPİTALİST ÜRETİM 
İLİŞKİLERİ TEMELİNDE ÜRETİLİR 
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hakkaniyet gözetilerek yapılması gerektiğini söyleyen bütün inanç, hukuk, ahlâk 
anlayışlarının tekrarladığı bir ideolojidir ve kapitalist üretim ilişkilerinin temelini 
oluşturan emek-sermaye çelişkisinin bu çerçevede yorumlanması, günümüzün 
egemen ideolojisini oluşturur.  Dolayısıyla bu ideolojinin “hak, özgürlük, eşitlik” 
vb. söylemlerini de bu sırada kabulleniriz.  

Ancak, emek bedenden ayrılamayacağından dolayı herhangi bir meta gibi işlem 
göremez. Doğal sahibi işçi, toplumsal koşullar çerçevesindeki sahibi kapitalisttir. 
Dolayısıyla kapitalistin satın aldığı emekgücünü kullanmasının doğal sınırları 
vardır, kimseyi ölene kadar çalıştıramaz. Buradan kaynaklı çelişki, işçinin emeğini 
belli süre için kiralaması ve üretimin devamı için kapitalistin kiralamayı sürekli 
yapmasıyla aşılır. Gerçekte kiralanan emek değil, emek gücüdür. Emekçi belli sü-
relerle çalışarak işlemi tamamlar. Günün geri kalanı mülkiyet ilişkileri bakımından 
her ne kadar işçiye ait görünse de, gerçek tam tersidir. Kapitalist işçiye yalnızca ça-
lışma süresince yerine getireceği sorumluluklar için ücret öderken,  aslında işçinin 
mesai dışı sürede tekrar işbaşı yapması için gerekli hazırlıkları (dinlenme, beslen-
me, temizlik vb.) yapma sorumluluğunu da onun sırtına yıkmış olur. Böylece işçi 
çalıştığı süre için ücret alırken, çalışmadığı sürede de kapitalist hesabına çalışmak 
için hazırlık yapmak zorunda kalır. Üstelik bunun için ücret almadığı gibi, aldığı 
ücreti de harcar. Böylece işçinin çalışmadığı zamanlar, çalışması karşılığı kazan-
dıkları ve kendisinden doğan nesillerle birlikte bütün hayatı; kapitaliste ait hale 
gelir. Artık ücretli emekçi yaşamak için çalışan değil, çalışmak için yaşayan biridir 
Kapitalizm koşullarında her şey baş aşağıdır. 

Bu süreçte mülkiyet hakkı da tıpkı yaşama hakkı gibi doğuştan gelen haklar ara-
sında sayıldığından, kapitalistin üretim araçlarına sahip olmasına karşılık işçinin 
herhangi bir mülkünün olmaması, sanki eşitsizlik yaratıyor gibidir. Ama emekgü-
cünün meta olarak işlem görmesi sonucu işçi de kapitalistin karşısına mülk sahibi, 
başka bir ifadeyle kendi bedeninin sahibi olarak çıkar. Dolayısıyla ondan başkasına 
ait olamayacak bir şeyin sahibi gibi görünmesi üzerinden, kâğıt üzerinde eşitlik 
sağlanır.  Bu aynı zamanda, tarafların üretim sürecine kendi özgür iradeleriyle gi-
riyormuş gibi görünmelerini sağlar. Ama zaten çalışmak zorunda oluşu yüzünden 
ücretli emekçi iradesini başka yönde kullanamaz. 

Ücretin para olarak ödenmesinin, kapitalizm öncesi toplumlarda ücretin aynî 
(mal) ya da üretimden pay almak biçiminde ödenmesinden farklı bir anlamı var-
dır; bu, işçiye parasını istediği gibi harcama olanağı verir. İşçiye üretim sürecinde 
özgür olduğunu hissettiren çalışması değil ücret alması ve bunu nasıl harcayacağı-
na kendinin karar vermesidir. Geçimini başka türlü sağlama olanağından yoksun 
biri açısından çalışmak “emeğin özgürleşmesi” değildir, yaşamak için katlanılan bir 
zorunluluktur. Oysa teoride, kapitalizmin emeği özgürleştirdiğinden bahsedilir. Bu 
yalnızca kapitalist ve önceki toplumlara ait emek biçimlerini karşılaştırarak ve üc-
retli emeğin farkını vurgulamak için yapılmış bir soyutlamadır. Kastedilen işçinin 
özgürlüğü değildir; kimseden izin almaksızın emek gücünü satabiliyor oluşudur-ki 
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başka çaresi olmadığı için bu sahte bir özgürlüktür. Kapitalist ise, herhangi bir feo-
dal kısıtlama olmaksızın istediği kadar emekgücü satın alabildiği için özgür sayılır. 
Ama o da zamanının büyük bölümünü tepesinde oturduğu düzenin kaotik işleyişi 
yüzünden ortaya çıkan yönetim sorunları ve bunalımların aşılmasına ayırmak zo-
runda kalır. Bunu da iş yöneticileri ve politikacılar satın alarak aşma yoluna gider. 

İşçi çalışmayı kabul ederken bütün bu eşitsizliklerin farkındadır. Kapitalizm altın-
da özgürlük, satın alma özgürlüğüdür. Çalışmaya başladığından itibaren, kendini 
daha “özgür” hissetmek için daha çok ücret almayı başlıca amacı haline getirir. 
Bunun için iş koşullarının iyileştirilmesini geri plana atabilir ve kardeşlerini satıp 
kapitalistin işbirlikçisi haline gelebilir ya da ücretini arttırma mücadelesi verebilir. 
Hepsi de aynı üretim ilişkileri temelinde, eşdeğer nitelikte ve düzen içi “özgürlük” 
seçenekleridir. Kapitalizmin yeniden üretimine gönüllü katılmanın ve iktidar uy-
gulamalarına rıza göstermenin gerekçelerini oluştururlar. 

İşin bir de kapitalistlerle ilgili yanı var: Düzen onların düzeni, yeniden üretimi için 
özel olarak gönüllü olmaları gerekmez; bu olağan yaşam biçimleridir. Kapitalist, 
yatırım yapma ve el koyduğu artı değeri mülkiyetine geçirme özgürlüğü içinde, 
işçi sınıfıyla birlikte düzenin yeniden üretimine katılır. İşçiden farkı, süreç boyun-
ca mülkiyet hakkına dayanarak dilediği gibi davranması ve bu çerçevede işçinin 
emekgücü üzerinde uygun gördüğü gibi tasarrufta bulunmasıdır. Kapitalistin yal-
nızca işyerinde ve “teknik” boyutlardaymış gibi görünen bu eylemleri, sınıf müca-
delesi pratiği üzerinden üstyapıyı ve tüm toplumsal yaşamı etkiler. Bunun ötesinde, 
kapitalistin ve işçinin günlük yaşama bakışları arasında fark yoktur; her ikisi de 
arzularını özgürce gerçekleştirebilmek için gelirlerini arttırmaya çalışırlar. Kâr ve 
ücret arttırma çabaları birbirine zıt yönde ilerleyen süreçler olsa da, “daha çok gelir, 
daha çok özgürlük”, tarafların özel mülkiyet ve kişisel çıkar temelinde paylaştığı bir 
düşüncedir.  Benzer bir ortaklık durumu eşitlik anlayışı için de geçerlidir. Bütün 
bunlar, somut çıkarları çatıştığı halde egemenlerin ezilenleri yanına çekmesini 
kolaylaştırır. 

İşçiler ve kapitalistlerin birbirleriyle ve kendi içlerinde daha çok kazanmak için 
girdikleri rekabet sonucu bir yanda ücretler, diğer yanda kâr oranları sürekli belli 
bir ortalamaya doğru çekilerek eşitlenme eğilimi gösterir. Elbette üretim araç-
larının özel mülkiyeti altında eşitlik olanaksızdır. Rekabet nedeniyle dibe doğru 
itilenler ortalamayı yakalamak için yukarı tırmanmaya uğraşırken, zaten ortalama-
nın üstünde olanlar gelecek kaygısı içinde daha çok yükselmeye çalışırlar. Rekabet 
sürecinden kazançlı çıkanlar, ellerindekini eşitlik isteyenlere karşı koruyabilmek 
için özgürlüğe, dolayısıyla diledikleri kadar mülk edinme hakları olduğuna vurgu 
yaparlar. Eşitsizlikler dünyasında altta kalanlar için “fırsat eşitliği” dışında bir eşit-
lik hakkı yoktur. Ve tüm iyi fırsatlar mülk sahiplerinindir. 

Buraya kadar anlatılanlardan, kapitalizmde zor ve şiddetin yerinin olmadığı 
söyleniyormuş gibi bir sonuç çıkartılabilir. Elbette şiddet egemenliğin vazgeçil-
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mez aracıdır. Ancak kapitalist sömürünün kaynağı zorbalık değil, gönüllülüktür. 
Kapitalist şiddet, düzenin işleyiş sürecindeki kopuklukları gidermek ve parçaları 
bir arada tutmak için kullanılır. Temelinde,  toplumsal artı değerden daha çok pay 
almak yatar. Marx’ın, Felsefenin Sefaletinde Proudhon’u eleştirirken belirttiği gibi, 
“mülkiyet hırsızlık değildir.” 

İdeolojinin maddi dayanağı, kapitalist üretim ilişkileridir.  Kapitalist üstyapı bu 
ilişkilerin yeniden üretimine göre kurulur ve çalışır. Üretici güçler-üretim ilişkileri 
çelişkisinin somut sonuçları, bireyleri tek tek ama ortaklaşa bir biçimde etkiler. 
Bireyler, ekonomik bunalım, savaş, kıtlık, salgın hastalık gibi nedenini anlamakta 
zorlandıkları devasa olaylar karşısında kendilerini çaresiz hissederler. Bu durum, 
iktidarın herkesi kucaklayan söylemler geliştirmesini ve ezilenlerin bunları benim-
seyerek kabullenmesini kolaylaştırır. Althusser’in “devletin ideolojik aygıtları” ola-
rak tanımladığı okul, aile, dinî yapılar, siyasi parti, sendika, medya gibi kurumlar; 
toplumun kapitalistlerin egemenliğe boyun eğmesi yönünde çalışırlar. Ancak bun-
ların işleyişi tek yanlı değildir; düzenin çelişkilerinin ifadesi olarak, bu kurumlarda 
karşı görüşler de dile getirilebilir. Çünkü tek yanlı işletilirlerse, toplum egemen ide-
olojinin zorla dayatıldığını düşünür ve tepki göstererek kabul etmez. Oysa egemen 
ideoloji açısından uygun olan, yaratılmasına katkıda bulunduğu bölünmüşlükler 
arasında “arabulucu” rolü oynayıp, kendiliğinden kabul edilmesini sağlamaktır. Bu 
nedenle farklı görüşlere yer verir. Bu da,  devrimcilerin buralarda ideolojik müca-
dele yürütmesine elverişli bir ortam yaratır. Ancak, bunun da ekonomik mücadele 
gibi düzen içi bir çalışma olduğu unutulmamalıdır. 

Elbette devlet yalnızca ideoloji üretmez; güvenlik güçleri, istihbarat, hapishaneler, 
yargı gibi kurumları aracılığıyla baskı da üretir. Devletin baskı aygıtları toplumun 
yönetilmesinden ve devletin bütünlüğünü sağlamak amacıyla bir resmî ideolojiyi 
savunmasından sorumludurlar. Resmî ideoloji, egemen ideolojinin rafine hale geti-
rilerek devlet kurumlarına uyarlanmış biçimidir. Tüzük, yönetmelik, çeşitli öğreti, 
tören, sembol, üniforma, davranış kalıpları gibi kesin ve keskin biçimde tanımlan-
mış öğelerden oluşur.  

Bilim, ideolojinin dışında olduğu halde egemen sınıf tarafından ideolojik roller 
üstlenmeye zorlanır. Kafa ve kol emeğini ayrıştıran temel işbölümü gereği kafa 
emekçileri zaten egemen sınıfa bağlı olarak çalışırlar. Bilimin ana üretim merke-
zi konumundaki akademi ister özel olsun ister kamusal, devletin bir parçasıdır. 
Nedeni, siyasal iktidarın bilimsel çalışma üzerinde denetim kurmasıdır. Ama bilim 
kendi doğruluk ilkelerine göre işler ve tıpkı güneş, hava, doğa gibi bütünüyle mülk 
edinilmeye ya da denetlenmeye elverişli değildir. Bu ise egemenler açısından bir 
tehdit oluşturur. Düzenin maddî çelişkilerini ele alan fikirlerin, bilimsel çalışmalar 
üzerinden üstyapıya sızarak tartışmalara yol açmasından korkarlar. Bu nedenle 
egemen sınıf bilimi değilse bile bilimsel çalışma sonuçlarını mülk edinerek, bilim 
çalışanları üzerinde esnek bir baskı kurar, bilimsel düşünceyi çeşitli yollardan kısıt-
lar ve böylece bilimin kendine karşı tehdit oluşturmasını en aza indirmeye çalışır. 
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Toplumsal yaşamın belli bir anında liberalizmden bahsedebilmek için, liberal 
piyasa koşullarına göre işleyen bir altyapı olması gerekmez. Dünya görüşü 
olarak liberalizm, kapitalizmle birlikte doğmuştur. Ancak bir ideoloji olarak 

etkili olabilmesi için tekrar aynı koşulların yaşanması zorunlu değildir. Farklı 
yollardan kapitalizme geçen toplumların genellikle milliyetçi, dinci ve devletçi 
söylemlere dayanan özgün egemen ideolojileri, kapitalizmin kendini akla uygun 
göstermesinin evrensel yolu olan liberalizmle er geç buluşur. 

Kapitalizmin ilk ideologları sayılabilecek klasik iktisatçılar, bireylerin arzularıyla 
kapitalist toplumun genel akışı arasında kurdukları yarı-gerçek, yarı-düşsel ilişkiler 
etrafında liberal dünya görüşünü geliştirmişlerdir. Buradan kaynaklanan libe-
ral ideoloji; katı ahlâk kuralları, dinsel düşünce, güçlendirilmiş bireysel çıkarlar, 
kapitalist gündelik yaşam izlenimleri ve gelecek hayallerinin karışımından oluşur. 
Kapitalizmin ilk dönemlerinden beri aydın çevrelerden başlayarak, toplumun bu 
yönde düşünmesi için çaba gösterilir. Bu sırada gerçek yaşam hiç de liberalizmin 
çizdiği tozpembe tablolara benzemez; başta kapitalizmin anavatanı İngiltere olmak 
üzere birçok ülkede kapitalistlerin yatırım özgürlüğünü rahatça kullanabilmesi için 
yoksullar çalışmaya zorlanmış, dilencilik yasaklanmış, aylaklık ettikleri gerekçe-
siyle işsizler ölüm dâhil ağır cezalara çarptırılmışlardır. Liberalizm çoğu zaman 
sanıldığı gibi “iyi kapitalizm” savunusu değildir; tersine, kapitalizmin geçmişinden 
bugüne uzanan kanlı izlerini ikiyüzlülüğüyle silmeye çalışan bir ideolojidir. 

Tarihte saf kapitalist/feodal/köleci üretim biçimleri yoktur; bunlara ait değişik 
üretim ilişkileri, her toplumun kendi özel tarihi içinde bir arada bulunur. Farklı 
üretim ilişkilerinin yan yana oluşundan, her toplumun kendine özgü toplumsal ya-
pısı (toplumsal formasyon) ortaya çıkar. Birden fazla üretim ilişkisinin bulunduğu 
toplumlarda, tarihsel bakımdan daha ileri olan üretim ilişkisi diğerlerinin işleyişini 
belirler. Bu doğrultuda, kapitalizmin egemen olduğu bir toplumsal yapı içinde 
tarihten devralınan her şey, güncel gereksinimlere göre değişime uğratılır. Marx bu 
tür maddî altüst oluşları göz önünde tutarak, ideolojilerin tarihi yapmadığı ama bir 
tarih içinde yapıldıkları anlamında, ideolojilerin tarihi olmadığını belirtir.  

Milliyetçilik, din, hukuk, devletçilik, Peronizm, Gandicilik, Kemalizm ve bir resmî 
görüşe dönüştüğü ölçüde Marksizm gibi egemen ideolojiler; güncel koşullarda 

LİBERALİZM TARİHSEL OLARAK 
KAPİTALİZMİN EGEMEN İDEOLOJİSİDİR 
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yeniden üretilmelerine rağmen sanki ezelden beri hiç değişmiyormuş ve toplumu 
kendileri ayakta tutuyormuş gibi söylemler kullanırlar.  Buradan hareketle, kimi 
zaman toplumsal sorunların nedeni egemen ideolojiden sapmalara bağlanır ve 
“öze dönülmesi” istenir. Marksizm de içinde olmak üzere, bütün büyük düşünce-
lerde bu tür bir “selefi”  damar hep vardır. Burjuvazi işine geldiğinde bu söylemleri 
sahiplenir, işine gelmediğinde baskı altına alır ve yasaklar. 

Devrimciler, farklı ideolojileri bir araya getirebilen egemen ideolojinin herhangi 
bir biçimini “ilericilik” adına diğerine karşı savunmaz ve ideoloji eleştirisine özel 
bir önem vermezler. Egemen ideolojiyle mücadelemiz, söylemlerinin eleştirisi 
üzerine kurulu değildir; bilgi, inanç, felsefe biçiminde düşüncelerimize sızmasını 
engelleme amaçlıdır. Bunu da teorik tartışma süreçlerinde ve düşüncelerimizin 
iç tutarlılığını olumsuz etkileyen öğeleri ortaya çıkararak yaparız. Örneğin din ya 
da felsefenin bilim ve politik mücadelemiz üstünde baskı oluşturucu bir girişimi 
yokken, özel olarak din eleştirisi yapmaz, felsefî tartışmasına girmeyiz. Eğer iktida-
rın bir söylemi eleştirilecekse, bunu politika pratiğimizin bir parçası olarak görür 
ve ideolojik karşı çıkışları somut eylemin yerine koymayız. Söze bunların dışında 
değer yüklemek, kolektif olması gereken bir mücadeleyi bireyselleştirir ve liberal-
leştirir.

Devrimciler, nasıl yaşayacaklarına kendileri karar verme “ayrıcalığına” sahip 
kişilerdir. Bu haklarını toplumsal mücadeleye daha fazla katkıda bulunabil-
mek için kullandıkça devrimci olarak kalırlar. Marksizm-Leninizm bütün 

sorunlarına rağmen hayatı anlama ve toplumsal mücadelelerdeki konumumuzu 
belirleme olanağı sağlayan en gelişmiş düşüncedir. Marksizm bilgisi devrimciliği 
garanti etmese de, çağımızda devrimci kalabilmek için Marksizmi bilmek gerekir. 
Marksizm bir ideoloji değildir, ancak proleter devrimciliğiyle etkileşim içinde ide-
olojik özellikler de içerir. Proletaryanın çıkarları ve Marksizm, komünist devrimci-
lik temelinde ilişki içindedirler. Proletarya devrimciliği Marksizm sayesinde teorik 
ve pratik bakımdan gücüne kavuşurken, Marksizm de olmuş ve olabilecek tüm 
devrimleri proletarya devrimciliği temelinde sahiplenerek kendini yeniden üretme 
olanağı yakalar. 

Marksizm Marx’ın yazdıkları ve yaptıklarına indirgenemez. Bu Marksizmi din 
ve Marx’ı peygamber gibi görmek olur. Marksizm; felsefe, bilim, politika bileşen-
lerinin birbirini tamamladığı, kendini Marksist kabul eden herkesin eylemiyle 

MARKSİZM, PROLETARYA DEVRİMCİLİĞİ VE 
İDEOLOJİ 
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zenginleşen, teorisi pratiği ile uyumlu, bütünsel bir düşüncedir. Yaşamın hiçbir 
alanı Marksizm’e kapalı değildir. Doğa, toplum, tarih ve yaşanan anın yanı sıra, 
düşünce ve eylemin tüm alanlarını materyalist bir anlayışla ele alarak hayatı kendi 
bütünlüğü içinde görür. Bu yüzden Marx’ın materyalizmi diğer materyalizmlerden 
farklıdır ve felsefede diyalektik materyalist, bilimde tarihsel materyalist bir konu-
mu savunur. Marksizm son haline erişerek tamamlanmış ve insanlara nasıl davra-
nacaklarına ilişkin reçeteler sunan bir düşünce değildir; somut sorunlara çözüm 
arama temelinde tarihe ve geleceğe uzanarak gelişen, ucu açık bir düşüncedir.  

Marksizm her ne kadar ideoloji olmasa da ideoloji içine doğduğumuz ve olgulara 
her zaman bir ideoloji içinden baktığımız için, kavranışı sırasında onu ideolojik 
biçimlere büründürürüz. Marksizm’in başlıca ideolojikleştirilmiş örnekleri olarak 
şunları sayabiliriz: 

1) Marksizm’i, Marx’ın yazdığı ve yaptıklarına indirgemek: Buna göre Marksizm 
tamamlanmıştır ve somut durumlarda uygulanması gerekir. Dolayısıyla güncel bir 
soruna çözüm ararken, geçmişteki uygun örnekleri bugüne taşıyarak yorumlamak 
yeterli görülür.  

2) Marksizm’i doktrinleştirerek resmî ideoloji haline getirmek: Genellikle devrim 
sonrası ülkelerde Marksizm’in merkezî otorite tarafından özetlenip ezberletilme-
sinden oluşur. Yeterli olmadığı yerde yeni ezberler üretmek, otoritenin görevidir.  

3) Akademik Marksizm: İki biçiminden bahsedilebilir. İlki; Marksizm’i üzerinde 
otopsi yapılabilecek bir ceset gibi ele alır, inceler, gerekli gördüğü değerlendirme-
leri yapar ve bırakır. Marksizm’i geliştirdiğini ya da çürüttüğünü ileri süren birçok 
akademisyen böyle davranır. İkincisi, Marksizm’i bütünlüğü içinde ele almaz ve bir 
yapboz gibi kullanır. Örneğin felsefi bir önermesini, ekonomik ya da politik bir te-
orisini bütünlüğünden ayırarak, kendi düşüncelerini geliştirmekte kullanır. Bütün 
bunların sonucu pratikle ilişkisi olmayan, Marksizm’den bağımsız ama onu kaynak 
gösteren birçok eklektik düşünce ortaya çıkar. 

Lenin Marksizmin dogmatik yorumlarına karşı Goethe’nin şu sözünü hatırlatarak, 
“teori gridir, hayat ağacı yeşil” diyordu. Marksizm, bütünlüğü gözetilmeden ve bir 
ezbere dönüştürülerek ele alındığı zaman toplumsal pratikten kopar, canlılığını 
yitirir ve devrimci niteliği kalmaz. Mazlumların varlık-yokluk mücadelesi verdiği 
özel durumlarda bir araya gelmelerini sağlaması dışında, devrimciler Marksizmin 
dogmatik biçimlerine göz yummamalıdırlar. Marksizm; her zaman sorgulanmaya 
açık bilim anlayışı, gerçeği gerçeğin bir parçası olarak anlamamızı sağlayan mater-
yalizm ve toplumsal eşitsizlik sona erene dek sürekli ezilen devrimlerinden yana 
olmaktır.  Marx’ın hayatı ve mücadelesi buna örnektir: 

Komünistler Birliğinin Marx ve Engels’e hemen öncesinde Komünist Manifes-
to’yu yazma görevi verdiği 1848 ayaklanmalarının yenilgiyle sonuçlanması üze-
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rine, Marx bundan bazı dersler çıkarmıştır. 1851’e kadar olan süreci incelediği ve 
Fransa’yı ele aldığı eserlerinde, proleterlerin yenilgisinin nedeni olarak, burjuvaziye 
karşı köylülerin ve küçük burjuvaların desteğini almayışını gösterir. Bu tarihten 
sonra döndüğü Almanya’da, bir devrim hazırlığı içindeki Alman işçilerine burjuva-
ziyle birlikte hareket etmelerini önerir. Bunu, Junkerlerin (büyük toprak sahipleri) 
burjuvaziyi yanlarına çekerek gerici bir egemenlik kurabileceklerini öngördüğü 
için ve bunun önüne geçmek amacıyla söyler. Nitekim olaylar öngördüğü gibi 
gelişir ve Almanya gerici iktidara teslim olur. 1871 Paris Komününün ardından Av-
rupa’da bir devrimin gerçekleşme umudunun kalmaması üzerine, Marx bir süreli-
ğine ABD’ye göçer. Ömrünün son yıllarında dikkatini sömürgelere ve kapitalizmin 
az geliştiği ülkelere yoğunlaştırır. Bunların arasında Rusya da vardır ve devrim bu 
ülkede gerçekleşir. Marx, hayatı boyunca ulaştığı her yerde, devrimin olanaklarını 
araştırmıştır. 

Marx’ın proletaryayı devrimin öncüsü olarak görmesi çoğu zaman yanlış anlaşılır 
ve bu çaba yoksulluğa karşı, eşitlik amacıyla yapılan mücadelelerle karıştırılır. Bu-
radan hareketle ücretli emekçiler ve proletarya aynıymış gibi düşünülerek, sömü-
rüyü sınırlandırma ve tümüyle ortadan kaldırma mücadelelerinin farkı hasıraltı 
edilir. Marx, proletaryayı tarihsel bir kavram olarak kullanır. Üretken emek tarih 
boyu üretici güçlerin gelişmişlik düzeyine bağlı olarak değişiklikler göstermiş ve 
kapitalizm koşullarında ücretli emeğe dönüşmüştür. Ancak ücretli emeğin daha 
önceki emek biçimlerinden bir farkı vardır; çalışarak yalnızca meta üretmez, aynı 
zamanda toplumsal sefaleti de üretir. Marx bu işleyişi bilimsel olarak ortaya koyar. 
Üretim sürdükçe zenginlikler daha az kişinin elinde birikir, tekelleşmeyle birlikte 
iflâslar artar, ekonomik bunalımlar ve savaşlar yaşanır, daha çok insan kitlesi üc-
retli emekçi olmaya ve çalışanlar işini kaybederek daha az ücretle çalışmaya başlar. 
Proleterler yalnızca ücretli işçiler değil, bu sürecin kurbanlarıdır. Marx, proleter-
leşmesinin yıkıcı etkilerini görerek, Kutsal Aile’de proletaryayı “insanlığın sonu” 
olarak tanımlar ve bu durumdan kurtuluşun ancak proletarya öncülüğünde bir 
devrimle gerçekleşebileceğini belirtir.  

Çalışan, kapitalizm hüküm sürerken emeğinin karşılığını alamaz. Belli bir ücretli 
emekçi kitlesinin herhangi bir yolla daha iyi yaşamaya başlaması eğer toplumun 
tümünün yararlandığı bir duruma dönüşmüyorsa, bu yeni proleter kitleleri üret-
mekten öte sonuç doğurmaz. Bu nedenle proletaryanın öncülüğünde gerçekleşecek 
bir devrim, bütün sömürü ve ezme biçimleri sona erene dek sürmek zorundadır. 
Yaşamak için ücretli emekçi olarak çalışmaktan kurtulmanın başka bir yolu yoktur. 
Komünizme geçebilmek için,  kapitalizm koşullarında gerçekleşecek bir siyasi 
devrimin ardından üretici güçlerin bütün toplumsal gereksinimleri karşılayana dek 
gelişmesi gerekir. Böyle bir gelişmeyi ancak toplumun doğanın bir parçası olduğu 
ve çevreye zarar verilmemesi gerçeği sınırlar.  

Komünizm fikri yeni değildir, bu ad altında söylenebilecek her şey yüzyıllardır din, 
efsane ya da politik ütopyalar olarak anlatılmaktadır. Kavramı politikaya taşıyan da 
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1789 Fransız Devrimi önderlerinden Babeuf olmuştur. Marx, komünizm düşünce-
sini uzak bir hedef ya da ütopya olmaktan çıkarıp bugünkü gerçekliğin ifadesi ola-
rak tanımlayan ilk kişidir. Toplumun belli bir komünizm hayaline göre eğitilerek 
ilerlemeye zorlanması yeni bir yönetici sınıf yaratacağı için, bundan kaçınılmalıdır. 
Mark, Feuerbach Üzerine 3. Tez’de “eğiticilerin de eğitilmesi” fikrini bu amaçla dile 
getirir. Söz ettiği “eğiticiler”, elbette komünistlerdir. Manifesto’da belirtildiği üzere 
“komünistlerin proletaryadan farklı çıkarları yoktur” ve proletarya, öncüsü olduğu 
devrimi ancak toplumsal talepler tümüyle karşılanana dek ilerletebilirse kurtulur. 
Toplum, kendini yeniden kurarak komünizme doğru ilerleyecektir. 

Bugün bizim için komünizm; bu amaçla çalışan örgütlerimizdeki yaşam biçimi, 
bu örgütler aracılığıyla toplumsal mücadelelerde herhangi bir çıkar gözetmeden 
yer almak, bir proleter devrimini kolaylaştıran her tür devrimci girişimi cesaret-
lendirip desteklemek ve yine böyle bir devrimi ya da örgütlerimizi zayıflatacak 
girişimlere karşı koymak anlamına gelir. Komünist devrimciliğin diğer devrimci-
liklerden farkı; toplumsal mücadeleleri bilinçle ele alması ama bu bilinci başkaları-
na akıl vermek yerine, kendi çabalarını etkili kılmak için kullanmasıdır. Bu çabalar 
herhangi bir yerde, herhangi bir biçimde iktidar amacı gütmez. En ileri teori ve 
eylemi yapabilenlerin topluma öncülük etmesi zaten kaçınılmazdır. Eğer böyle bir 
konuma gelememişsek, nedeni anlaşılmayışımız değil, kendi yetersizliklerimizdir. 
Komünist hareketin geçmişinden çıkartması gereken bir ders varsa, gelecek süreç-
lerde devrimci öznelerin kitleler adına iktidar olmaması, ezilenlerin kendi kendile-
rini yönetmesine yol gösterici ve yardımcı bir konumda kalması olmalıdır. 

Paris Komününden bu yana ezilenlerin kazandığı -geçici bile olsa- zaferler, kapi-
talist iktidarların kendini güçlendirmesi ve küresel ölçekte dayanışmasına neden 
oldu ve şimdi bu güç karşısında bir kez daha ziyadesiyle zayıf olduğumuz bir 
dönemden geçiyoruz. Burjuvazinin egemenliğine karşı koymakta yetersiziz ve 
mücadelenin cephesi, tarafları, alanı ve önceden belirlenmiş bile olsa hedeflerinin 
sık sık değişmesine ayak uydurmakta zorlanıyoruz. Bu karmaşanın içinden Mark-
sizm’in yol göstericiliği olmaksızın çıkamayız. Bu konuda kafa yorup halen dev-
rimci bir pratik içinde olanlar, ortak bir mücadele potasında kaynaşmanın yolunu 
bulmalıdır. Buradan yükselecek olan devrimci bir geleceğin nasıl olacağı şimdiden 
kestirilemez. Yeni bir dönemin kapılarına doğru yürüyebilmek için, öncelikle 
elimizdekileri bilmek, kullanmak ve tüketmek gerekir. Sonrasına kapıdan geçecek 
yeni kuşaklar karar verir, bizim sözümüz ancak kendi dönemimizde geçerlidir. 
Hayatlarımızdan oluşan bir yol yapıyoruz, yarın milyonlar isimsiz suretlerimize 
basarak buradan geçecektir. Devrimcilerin çektiği sıkıntılar, ezilenlerin tarih boyu 
yaşadıklarından paylarına düşendir.  

Devrimciler yalnızca devrimin yolunu açarlar, zaferin sahibi tüm ezilenlerdir!



“Bugün bizim için komünizm; bu amaçla çalışan örgütlerimizdeki 
yaşam biçimi, bu örgütler aracılığıyla toplumsal mücadelelerde 

herhangi bir çıkar gözetmeden yer almak, bir proleter 
devrimini kolaylaştıran her tür devrimci girişimi 
cesaretlendirip desteklemek ve yine böyle bir devrimi ya da 
örgütlerimizi zayıflatacak girişimlere karşı koymak anlamına 

gelir. Komünist devrimciliğin diğer devrimciliklerden 
farkı; toplumsal mücadeleleri bilinçle ele alması ama bu 
bilinci başkalarına akıl vermek yerine, kendi çabalarını 

etkili kılmak için kullanmasıdır. Bu çabalar herhangi bir 
yerde, herhangi bir biçimde iktidar amacı gütmez. En ileri 
teori ve eylemi yapabilenlerin topluma öncülük etmesi zaten 

kaçınılmazdır. Eğer böyle bir konuma gelememişsek, nedeni 
anlaşılmayışımız değil, kendi yetersizliklerimizdir. Komünist 

hareketin geçmişinden çıkartması gereken bir ders varsa, 
gelecek süreçlerde devrimci öznelerin kitleler adına iktidar 

olmaması, ezilenlerin kendi kendilerini yönetmesine yol 
gösterici ve yardımcı bir konumda kalması olmalıdır.”


