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İktisat ideolojisinin eleştirisine giriş

İdeoloji kavramının günümüzde yarattığı olumsuz çağrışım-
lar nedeniyle, önce kitaba verdiğimiz başlığı açmakta yarar 
var. “İktisat ideolojisinin eleştirisi”, iktisadın ideoloji olduğu 
için eleştirileceği anlamına gelmiyor. Amacımız bu olsaydı, 
ideolojik iktisadın eleştirisi tabirini kullanırdık. Böylece ide-
olojik olan iktisattan farklı, ideolojik olmayan bir iktisat bili-
mi veya söylemi olduğunu imâ etmiş olurduk. Halbuki bizim 
iddiamız, tam tersine, iktisat biliminin bir ideoloji olduğu-
dur. Hemen belirtelim ki, kendini bilim olarak sunan bir söy-
lemi ideoloji olarak tanımlamak yeterli bir eleştiri değildir. 
Bugün ayağa düşmüş olmasına karşılık, ideoloji kavramı yal-
nız bir eksikliği, bir yanlışlığı, bir düşünsel sahtekârlığı veya 
bir yanılsamayı ifade etmez. İdeoloji, modern dünyada insan 
topluluklarının anlam atfettiği, doğruluklarına kısmen ve-
ya bütünüyle inandığı egemen simgelerin sistemli birliğidir. 
İdeoloji bir simgeseldir, ama her işaret bir simge olmadığı gi-
bi, her simgesel, her tasarım da ideoloji değildir. İdeoloji belli 
bir tarihte egemen konumda olan bir toplumsal simgeseli ve-
ya aynı mekan içinde egemenlik için birbiriyle çatışan simge-
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selleri belirtir. Örneğin milliyetçilik bir ideolojidir. Ama sa-
dece egemen konumda olan milliyetçilik değil, her türlü mil-
liyetçilik bir ideolojidir. Bir toplumun egemen simgeseli ko-
numunda olmasa da, milliyetçilik kendi içinde bütünseldir. 
Buna karşılık bir sanatçı grubunun benimsediği estetik de-
ğerler tek başlarına ideoloji oluşturamazlar. Bu değerler top-
lumsal tahayyülde yer alan evrensel anlamlar düzeninin is-
keletini oluşturamazlar. Örneğin gerçeküstücülükte olduğu 
gibi belli başlı sanat dallarının egemen değerleri konumunu 
elde edebilirler. Başka bir deyişle, toplumsal bütüne anlamı-
nı verebilecek veya en azından bu iddiayı içinde barındırabi-
lecek evrensellikte değildirler. Ama bu estetik akım bir ide-
oloji içinde yer alabilir. O ideolojinin sistematiğinin sanatta-
ki yansıması olarak var olabilir. Bireysel dünya görüşlerinden 
ve kısmî toplumsal anlamlardan ideolojiyi ayıran temel nite-
lik, ideolojinin bütünü kapsaması veya gerçekten kapsamasa 
bile, en azından buna kadir olmasıdır.1

Toplumu oluşturan insanların hepsinin veya büyük ço-
ğunluğunun egemen simgeler sisteminin işaret ettiklerine 
inanmaları, o sisteme toplumsal gerçekliğini verir. Bu bağ-
lamda, düşünsel kategoriler toplumsal kategorileri yansıt-
tıkları gibi, “gerçek” toplumsallık da bu düşünsel kategori-
lerle biçimlenir. Bu nedenle, ideolojiyi, yansıttığı toplumsal 
pratikler aracılığıyla değil, yarattığı toplumsal pratikler ara-

1 İdeoloji konusunda yayımlanmış eserler uzun bir liste oluşturur. 1970 ortala-
rına kadar Türkçe ve yabancı dillerde yayımlanmış eserlerin oldukça eksiksiz 
bir listesini, Şerif Mardin’in İdeoloji (İletişim Yay., 1992) adlı kitabının sonun-
da bulunabilir. Althusser sonrası Marksizmin ideoloji konusundaki yaklaşı-
mını, Althusser’in yorumuna oldukça sadık kalarak geliştiren bir çalışma için 
Terry Eagleton’un İdeology. An introduction (Verso, 1991) adlı kitabına baş-
vurulabilir. Hemen belirtelim ki bizim ideoloji konusunu ele alışımız, Althus-
ser’in İdeolojiveDevletinİdeolojikAygıtları adlı kitabında veya Eagleton’un ko-
nuyu ele alış tarzında egemen olan siyasal iktidar merkezli yorumlamayı dışla-
mamakla beraber, ondan daha geniş bir içerik taşıyor. Ayrıca Althusser’in çok 
kesin bir doğru olarak ele aldığı bilim ve ideoloji arasındaki farkın o denli ke-
sin ve açık olmadığına inanıyoruz.
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cılığıyla kavrayabiliriz. Pozitivizmin ideolojiyi salt bir ya-
nılsama olarak kabul edip, yanıldığı nokta budur. Poziti-
vist yaklaşıma göre düşünsel kategorilerin doğal veya maddi 
gerçekliği yansıtmaktan başka gerçek işlevleri yoktur. Ken-
di öz gerçeklikleri olmadığı gibi, yansıtma işlevini görürken 
“maddi gerçeğin” insanlardan gizlenmesine yol açarlar. Po-
zitivizme göre din, bu yanılsamayı mükemmel biçimde ger-
çekleştiren bir ideolojidir. Toplumsal gerçekliği veya onun 
özünü insanların dışında oluşan bir maddi gerçekliğe indir-
geyen pozitivist yaklaşım için ideoloji, insanın gerçekle barı-
şabilmesi için ortadan kaldırılması gereken bir yanılsamadır.

Halbuki biraz önce belirttiğimiz üzere, ideoloji, tüm simge-
seller gibi, sadece bir yanılsama değil, aynı zamanda bir olu-
şum sürecidir. Toplumsal olgular insanların irade ve tasarım-
larının ürünüdürler. Bu irade ve tasarımlar dışında yer alan 
başka bir “maddi” olguya dayanmadıkları için, toplumsal ol-
gunun oluşması, bu olgunun tasarlanmasını ve en az bir kişi-
nin iradesine dayanmasını gerektirir. Gerçek olarak değerlen-
dirilen bir olguyu insanların anlayabilmesi ve onun başka ol-
gularla bağlantısını kurabilmesi için bir evrensel anlamlar bü-
tününe, yani bir söyleme ihtiyaç vardır. Evrenselliği en azın-
dan bilkuvve içinde taşıyan bu söylem, anlamlandırdığı olgu-
ları bir düzene sokar ve bunların arasındaki ilişkilere bir bü-
tünlük kazandırır. Yoksa toplumsal olgular kendiliklerinden 
bu bütünlüğe varamazlar, yani kendiliklerinden toplumsalla-
şamazlar. Çünkü eylemle düşün arasındaki ilişkiyi, alışverişi 
mümkün kılan ve düzenleyen egemen simgeseldir. Ama de-
mek değildir ki, toplumsal alanda gerçekleşen eylemlerle bu 
eylemlerin tasarımı aynı şeylerdir. Bu ikisinin arasında her za-
man bir fark vardır. Toplumsal ütopyaların esas mekanı işte 
bu farktır. Başka bir deyişle insanî yaratıcılığın mayasını ta-
sarımın pratikten daha geniş olmasından kaynaklanan fark 
oluşturur. Buna toplumsal yaratıcılık alanı diyebiliriz.
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İnsanların birlikteliklerine bir anlam vermeleri ve birlik-
teliklerini bu anlam ışığında düzenlemeleriyle toplum olu-
şur. Bunu daha soyut bir ifadeyle, “toplum” kendini düşüne-
rek varolur diyerek ifade edebiliriz. Böyle bir birlikteliğin ta-
sarlanmadığı durumlarda sözkonusu olan toplum değil toplu-
luktur. Çünkü “toplum” tasarımlanmış bir öznedir. Gerçek-
liği kendinde değil, onu tasarlayarak var edenlerde yatar. Bu 
anlamda toplum soyut bir öznedir. Eğer toplumsal pratiğin 
toplumsal eylemle onun düşünsel plandaki tasarımı arasında-
ki fark sayesinde gerçekleştiğini kabul edersek, o zaman top-
lumsal tasarımların yansıttıkları toplumsal pratiklere indirge-
nemeyeceği sonucuna varırız. Gerçekten de topluma anlamı-
nı veren simgesel, yansıttığı pratiklerin dışında bir gerçeği, bir 
anlam kırıntısını içinde taşır. Bunu mekanik maddeci yönte-
mi izleyip sadece yanılsama kategorisiyle çözümlemek şiddet-
li bir indirgemeciliğe teslim olmak demektir.

Böyle bir indirgemecilik örneğini, insanların toplum-
sal pratiklerini her zaman ve her yerde doğal ihtiyaçlarıy-
la açıklamaya çalışan yaklaşımda buluruz. Aslında hiçbir 
zaman ve hiçbir yerde kendini salt doğal ihtiyaçların tat-
min edilmesine indirgemeyen insan pratiği, toplumsal tasa-
rım ve toplumsal pratikler arasında yatan fark sayesinde var 
olur. Bunu bize en açık biçimde gösteren örneklerden biri-
si “çalışma” kavramıdır. İnsan emeğini özgür bir hayvanın 
“çalışması”yla karşılaştırdığımızda bu ikisini ayıran iki te-
mel fark karşımıza çıkar. Birincisi, insan emeğinin bir amaç 
ve o amaca ulaşmak için gerekli aşamaların tasarımıyla dü-
zenlenmiş oluşudur. Mimar ve arı arasındaki farkı vurgula-
yan ünlü örnek, bu olguya işaret eder. İkinci fark sorunsalı-
mız açısından daha anlamlı. Bugün bildiğimiz insanlık tari-
hinin hiçbir döneminde insanî pratikler yalnız doğal ihtiyaç-
ların karşılanması amacıyla gerçekleştirilmemiştir. İnsanlar 
ya çalışmaya kudsî bir anlam vererek, ya doğal ihtiyaçları-



11

nın (bunları fizyolojik anlamda belirlemeye kalkıştığımızda, 
hem günümüzde hem de “ilkel” toplumlarda, insanların ça-
lışmalarının çok büyük bölümünün doğal ihtiyaçlarını faz-
lasıyla aştığını görürüz) ötesinde ihtiyaçlar yaratarak, ya da 
fiziki zor altında (kölelik gibi; ama bilindiği gibi efendi-köle 
ilişkisinde bile esas olan kölenin efendisini Efendi olarak ta-
sarlamasıdır) çalıştılar. Çalışmanın maddiyatı bu tasarımlar 
kümesinden ayrı tutulamaz ne de bu tasarımlar kümesinin 
tüm anlamını çalışma pratiği belirler. Dolayısıyla çalışma 
konusunda modern toplumlara egemen olan işlevselci yak-
laşımın önerdiğinin tersine, insanlar kendileri dışında oluş-
muş, belirlenmiş ihtiyaçları olduğu için değil, toplumsallık-
larının anlam simgeleri olarak yarattıkları veya onlara daya-
tılan ihtiyaçları tatmin etmek için çalışmışlardır.

Toplumsal pratik ve toplumsal tasarımlar arasındaki bu 
karşılıklı ilişki iktisadın varolması için de gerekli. Modern 
toplumun gerçeği olan iktisat, toplumu oluşturan öznele-
rin iktisadiyat tasarımları sayesinde gerçekliğine kavuşur. Bu 
ortak tasarım olmadan “iktisat kanunlarının” varlığı bir ya-
na, düşünülmesi bile mümkün değildir. Çünkü bu ortak ta-
sarım insanlara, farklılıkları içinde davranış uyumluluğu ve-
rir. Belli bir mekan ve zamanda gerçekleşen bu uyumlu dav-
ranışlar “iktisat kanunlarını” oluştururlar. Dolayısıyla bu ka-
nunlar ne doğaldır, ne de evrensel. İktisat belli bir tarihte ki-
mi insan toplumlarının toplumsal ilişkilerini tasarlamak için 
geliştirdikleri özel bir simgeler sistemi, bir simgeseldir. Top-
lumsal ilişkiye anlam ve yön veren bir simgesel olduğu için, 
bu simgeselin anlamlandırdığı pratikleri birey-özneler kendi 
iradeleri dışında oluşan olgular olarak algılarlar. Çünkü ik-
tisat, varoluşu itibarıyla bir bireye indirgenemeyen bir pra-
tiktir. Bir toplumsal pratiktir. İktisat, meta değişimine daya-
lı toplumsal işbölümünün toplumsal örgütlenmenin belke-
miğini oluşturduğu toplumlarda, bu özel işbölümü ve deği-
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şimin yarattığı toplumsal ilişkilerin tasarlanma biçimi ve yo-
rumudur. Dolayısıyla iktisadî olarak tanımladığımız ilişkiler 
içinde gerçek bireyin toplumsal ilişkiden özerk eylemine yer 
yoktur. Toplumsal ilişkiden özerk pratikler, örneğin kendi 
keyfi için evinde çiçek yetiştirmek iktisat dışında yer alır. İk-
tisadın bireyler dışındaki özneleri için ise toplumsallık varlık 
nedenidir. Şirket, iktisadî kurum gibi iktisat özneleri sadece 
toplumsal ilişki sayesinde, yani ona dahil olan farklı insan-
lar sayesinde vücut bulur. İktisat simgeselinin egemen oldu-
ğu toplumlarda, toplumsal sınıflar da bu simgeselden türe-
yen bir tasarım içinde algılanır ve bireylerin toplumsal davra-
nışlarına damgalarını vururlar. Özetle, iktisadın tüm öznele-
rinde toplumsal ilişki içindir. Ama hemen belirtelim ki, eko-
nomist ideolojinin iddiasının tersine, tüm toplumsal ilişkiler 
ne geçmişte ne de bugün bütünüyle iktisadîdirler. Meta de-
ğişimine dayalı toplumsal işbölümü içinde yer alan iktisadî 
öznelerin karşılıklı eylemleriyle ortaya çıkan “bütünsel top-
lumsal olgular” kümesinin tasarımının adı iktisattır.2

İktisadî gerçek öznelliklerin karşılaşması/çatışmasıyla or-
taya çıkar. Ama bu ortaya çıkış iktisadı yeniden üretmek için 
yeterli değildir. İnsanların genelleşmiş meta değişimi prati-
ğine anlam veren simgeselin doğruluğuna inanmaları koşu-
luyla iktisat kendini yeniden üretir. İktisadın yeniden üreti-
mini sağlayan esas unsur bu simgeselin tek tek insanlara bir 
dış gerçeklik, bir nesnellik olarak kendini göstermesidir. İş-
te bu noktada iktisat simgeseli modern toplumların egemen 
ideolojisi konumunu elde eder. Toplumsal birliğin tabanı-

2 Fransız sosyoloğu Marcel Mauss “bütünsel toplumsal olgu”yu (“fait social to-
tal”), “bütün toplumu ve kurumlarını bazı durumlarda harekete geçiren top-
lumsal olgular” olarak tanımlar. “İlkel toplumlarda” armağan değişimini bu 
tür olguya en anlamlı örnek olarak gösterir. Marcel Mauss’dan daha farklı 
bir noktadan hareket eden öğrencisi Claude Levi-Strauss, “bütünsel toplum-
sal olgu”nun bireyselle toplumsalın karşılıklı bağımlılığı içinde var olduğunu 
belirtir.
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nı iktisadın oluşturduğu inancı, iktisat simgeselinin yansıt-
tığı ve yarattığı toplumsal pratiklerin nesnel oldukları tasa-
rımı sayesinde büyük bir güç kazanır. İktisat pratiklerinin 
insanların dışında bir nesnelliğe dayandığı inancına iktisa-
diyat, ya da meta fetişizmi adını verebiliriz. Ama bir koşulla: 
bu fetişizmin iktisadın olmazsa olmaz koşulu olduğunu, bu 
fetişizm toplumsal gerçekliğini kaybettiği andan itibaren ik-
tisadın gerçekliğinin sona ereceğini hatırda tutarak.3 Başka 
bir deyişle, iktisat ideolojisinin egemenliğinde olmayan bir 
toplumda iktisadın anlamı yoktur. Bu toplumlarda bize ikti-
sadî gibi gelen pratiklere yön ve anlam veren simgeler farklı 
olduğu için, biçimsel olarak iktisadî pratiklere benzeyen bu 
pratiklerden farklı toplumsal sonuçlar çıkar. Dolayısıyla bu-
gün iktisadî olarak adlandırdığımız pratiklere, gelecekte ik-
tisat fetişizminden sıyrılmış olası toplumların başka anlam-
lar vereceklerini ve toplumsal birliklerinin tabanını başka 
simgeler sistemi aracılığıyla tasarlayacaklarını öngörebiliriz.

İktisat ideolojisinin üzerinde egemen olduğu, toplumsal 
ilişkileri belirlediği toplumlara iktisat toplumu diyoruz. İk-
tisat toplumu, toplumsal zorunluğun insanların ve hatta si-
yasal iktidarın iradesi dışında bir nesnelliği olduğunu kabul 
ederek, kendisini bireysel özgürlük toplumu olarak tanım-
lar. İnsanlar özgürdürler çünkü başeğmeleri gereken zorun-
luk, ideal durumda, hiç kimsenin iradesinden kaynaklan-
maz. Örneğin malların ve en önemlisi emeğin fiyatı pazarda 
belirlenir ve “nesnel”dir. İktisat ideolojisi emeğin pazarda ve 
rekabet koşullarında belirlenen fiyatının hakça olduğunu id-

3 Bu nedenle Marx’ın komünist toplum ütopyası da iktisadî simgeselin ege-
men olduğu toplumsal tahayyül içinde yer alır. Marx’a göre “komünizmin ör-
gütlenmesi esas olarak iktisadidir”. Marx’ın bundan kastettiği toplumsal birli-
ği oluşturan koşulların maddi gerçekliğe uygun olarak tesis edilmesidir. Tüm 
toplumsal birliklerin özünde iktisadi işbölümü üzerine kurulduğuna inanan 
Marx, komünizmi, toplumun gerçek özüyle, o özü yansıtan toplumsal kurum-
ların arasındaki çelişkinin kalkacağı, ideolojik kılıfından çıkarılmış iktisadî
toplum olarak tanımlar.
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dia etmez. Veri üretim, üretkenlik ve emek arzı koşullarında 
doğru ücret olarak bunu tanımlar. Bu ücrete “doğru ücret” 
sıfatını kazandıran özellik onun dayandığı nesnellik kisve-
sinden kaynaklanır. Bu nesnellik kisvesi aynı zamanda ikti-
sat toplumunun kapsayıcılığına zemin hazırlar. İktisat sim-
geselinin tüm toplumsal ilişkileri belirleme eğiliminin bes-
lendiği esas kaynak bu nesnellik konumudur. Gerçekten de 
iktisat toplumu içinde, iktisat simgeselinin işaret ettiği ger-
çekliğe inanmayanların bu pratiğin “bilinçli” esiri olmak ya 
da toplumsallaşmayı bütünüyle reddetmekten (ne dereceye 
kadar mümkünse?) başka çareleri yoktur. Nasıl aşiret iliş-
kisi içinde karşılıklı sorumlulukların yarattığı yükümlülük-
ler aşiret üyelerine bir toplumsal zorunluluk olarak tezahür 
ederse, modern toplumda da iktisat simgeselinin yansıttı-
ğı ilişki biçimi ve buna ait zorunluluklar insanların iradele-
ri dışında oluşan bir nesnel gerçeklik olarak kendilerini gös-
terirler. Ama iktisat simgeseli bu zoru kural, gelenek, atala-
rın kanunu gibi kendi dışında bir kerteye gönderme yaparak 
değil, kendi söylemini kendisi doğrulayarak yapar. Uzman-
lık alanının konularının nesnel olduğunu bir veri olarak ka-
bul eden iktisat biliminin ve profesyonel iktisatçıların temel 
işlevi bu öz-doğrulamayı sağlamaktır. İktisat bilimi bu öz-
doğrulamayı nesnelin incelendiği bilimsel yönteme özel bir 
hikmet atfederek yapar. Kendisini fizik, kimya gibi doğa bi-
limleriyle özdeşleştirmek için, matematiği yüceltir.

Aslında iktisadın nesnelliği, onun doğal bir kanuna da-
yanmasında değil, bireylerin tek başlarına ve kurumların bi-
reylere rağmen bu “gerçekliği” değiştirmeye güçlerinin yet-
memesinde yatar. İktisat ideolojisi olarak adlandırdığımız 
bu modern simgesel evrenselleştiği ölçüde, toplumsal ak-
törler ve onları düzenleyen kurumların bu simgeselden tü-
reyen pratiklere iktisadî rasyonellik dışında müdahale etme 
olanakları daralır. Açık ekonomilerde olduğu gibi, iktisadî 
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zorunluluklar devletlerin de başeğmesi gereken bir nesnel-
lik kılığına girerler. Ama iktisadî zorunlulukların bu evren-
sel nesnelliği karşısında iktisadî öznelerin gerçek konumla-
rı farklı olacak, bazı özneler “iktisadî nesnelliği” daha fazla 
belirleme olanağını ellerinde tutacaklardır. Örneğin iktisa-
den güçlü devlet veya devletlerin kendi çıkarları doğrultu-
sunda uluslararası ekonomik ilişkilere müdahale edebilme-
leri veya tekel konumundaki bir şirketin bulunduğu pazarı 
belli ölçülerde belirleyebilmesi gibi. Veya kendi egemenlik 
alanı üzerinde hükümetlerin bütçe ve para politikaları aracı-
lığıyla “iktisadî nesnelliğin” sonuçlarının bireylere yansıma 
biçimini, onların yarar veya zararına kısmen değiştirebilme-
leri gibi. Ama bu müdahalenin olabilirlik ve etkinlik sınırla-
rını da egemen iktisat simgeseli belirler. Açık ekonomi için-
de yer alıp, büyük bütçe açıklarıyla iktisadî gidişe başka bir 
yön vermek isteyen ve bu açıkları parasal kaynaklarla karşı-
lamak zorunda kalan bir siyasal iradenin karşısına enflasyo-
nun çıkması büyük ölçüde kaçınılmazdır.

Sonuç olarak iktisadı, modern toplumun ideolojisi olarak 
tanımlamak, evrensel bir iktisadiyat simgeseli içinde yer alan 
siyasal irade isterse iktisadî “gerçekliği” değiştirir demek de-
ğildir. Nasıl ki dinî simgesel içinde ortaya çıkan bir iradenin 
davranış sınırlarını dinin nassları çizerse, iktisadî simgesel de 
kendi gerçeklik sınırlarını çizer. Ama bu, iktisadî simgese-
lin sınırlarının zaman içinde değişmeyeceği anlamına gelmez. 
Toplumsal öznelerin iktisadî simgeseli algılamalarının değiş-
mesiyle, bu sınırlar da değişir. Dinle iktisat ideolojisi arasında 
biraz ileride ele alacağımız temel farklardan biri burada yatar. 
Din insanların dışında ifade edilmiş, değişmez bir ilk doğruya 
gönderme yaparken, iktisat insanların ürettikleri bir toplum-
sal kabule gönderme yapar. Bu nedenle iki yüzyıldır yaşanan 
siyasal-toplumsal olayların zorlamasıyla, iktisat simgeselinin 
doktrinler biçiminde ifade edilen doğruları değişebildi. Key-
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nesgil bir iktisadî doktrin, klasik iktisadın doğrularının bir 
kısmını eleştirerek toplumsal kabul görebildi. İşçi ücretleri-
nin gerçek artışını ekonomik gidişe inen en büyük darbe ola-
rak algılayan iktisat kuramlarının “bilimsel doğruları” yerini 
ücretle talebin ilişkisini dikkate alan başka “bilimsel doğru-
lara” bıraktı. Toplu pazarlık sistemi, müterakki gelir vergisi, 
servet vergileri, sosyal güvenlik kesintileri ve benzeri gelişme-
lerle iktisadî faaliyetlerin çerçevesi önemli bir değişiklik geçir-
di. Bu değişen çerçeve, aynı zamanda iktisadî verilerin olabilir 
kıldığı gelişmelerin belli bir toplumsal tahayyül içinde ve bel-
li bir dönem geçerli olduğunun göstergesidir.

İktisat ideolojisinin eleştirisinden kastettiğimizin ikti-
sat adına yapılan yanlışların eleştirisi olmadığını belirtmiş-
tik. Böyle bir eleştiri, ancak, iktisat ideolojisi içinde yer ala-
rak geliştirilebilir. Halbuki bizim amacımız iktisat ideolo-
jisini bir toplumsal örgütlenme ilkesi olarak, toplumsal so-
nuçları itibarıyla eleştirmek. Başka bir deyişle, iktisat ideo-
lojisinin eleştirisinin amacı, özünü veya altyapısını iktisa-
dî ilişkilerin oluşturduğunu kabul eden toplumsal tahay-
yülün yarattığı toplumsal düzenin inanç dünyasını sars-
mak ve böylece toplumsal pratikten türeyen ve doğal ya da 
nesnel kurallar kılığında geri dönüp toplumsal pratiği be-
lirleyen simgeseli sorgulamak. Bu sorgulamanın elbette bir 
amacı var: başka bir toplumsal tahayyül ve ona denk düşen 
başka bir toplumsal ilişki düzenini düşünebilmenin (veya 
hayal edebilmenin) önünde yükselen epistemolojik engel-
lerde bir gedik açmak. Kendini iktisadiyat temelinde belir-
lenmiş dürtülerin esiri (ya da başarılı bir aktörü) olarak gö-
ren günümüz insanına, içinde yaşadığı ve kendisinin ürü-
nü olan toplum ve kurallarının aslında sanıldığı kadar ik-
tisadî dürtülerle dönmediğini gösterebilmek. Daha doğru 
bir ifadeyle, saf iktisadiyat toplumunun mümkün olmadı-
ğını, iktisat ideolojisiyle yoğrulan düzenin kendini yeniden 
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üretmek için iktisat-dışı ilişkiler ve davranışlara bağımlı ol-
duğunu hatırlatmak. İktisat-dışı pratik ve dürtülerin top-
lum içinde iktisadî pratiklerden daha büyük bir yer tuttu-
ğunu bilen, ama etkin bir simgesel içinde ifade edilmediği 
için tahayyülünün kuytu köşelerine, dışarıya sıkıca kapadı-
ğı iç dünyasına bunları hapseden iktisadî toplum insanları-
na bu toplumu başka türlü tahayyül etmenin ve dolayısıy-
la dönüştürmenin mümkün olduğuna dair birkaç işaret ve-
rebilmek. Bu hatırlatmayı, günümüz insanının nasıl bir ya-
nılsama içinde olduğunu teşhir edip, onu gerçek bir gerçe-
ğe çağırmak için yapmıyoruz. İnsanların toplumsal ilişki-
lerinin düzenlendiği kertede gerçek her zaman toplumsal-
dır. Yani toplumsal gerçeğin gerçeği toplumsal tahayyül ve 
pratiklerde yatar.

Dolayısıyla bu eleştiriyi dile getirirken, toplumsal gerçe-
ğin üstünde yer alan bir gerçeğe, bir ilahi hakikate veya bir 
tarihsel kanuna atıfta bulunmuyoruz. Amacımız iktisat-son-
rası tasarım ve pratiklerin de sonuç olarak var olan toplum-
sal ilişkilerden gelişeceğini dikkate alıp, günümüzün “iktisa-
diyat toplumunun” içinde barındırdığı, ama gözlerden ırak 
tuttuğu anlam dünyalarını ve toplumsal pratikleri günyüzü-
ne çıkarmak. Bugün içinde yaşadığımız toplumlarda anlam-
lı bir kesim, daha adil, yaşanması daha keyifli, daha güzel bir 
toplum düşlüyor. Ama bu düşlerin önüne günün somut ger-
çeği, yani iktisat ideolojisinin yoğurduğu gerçeklik dikilip, 
bu düşleri kırarak, yaşadığımız toplumlara şiddetli bir yok-
sunluğun (früstrasyon) egemen olmasına yol açıyor. Modern 
toplum hem bir yandan “artık insanlar her şeye kadirdirler” 
iddiasını beslerken, diğer taraftan da başka türlü var olmak, 
varoluşuna iktisat simgeseli dışında anlam vermek isteyen-
lere karşı şiddetli bir tahammülsüzlük sergiliyor. İktisadın 
yönlendirici ideoloji olduğu modern toplumun temel iç çe-
lişkileri bir yanda İyi, Güzel ve Arzulanabiliri içinde barındı-
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ran bir toplumun bugün mümkün olduğunu imâ edip, üste-
lik bunun maddi temelini gözler önüne sererken, diğer yan-
da iktisadın belirlediği kurallar nedeniyle bunun mümkün 
olmadığını iddia etmesinde yatıyor.

Yukarıda geliştirilen görüşlerden hareket ederek, ideolo-
jiyi zaman içinde evrensel bir olgu olarak algıladığımız zan-
nedilmesin. Eğer böyle olsaydı, yeni zamanların koşullarına 
uyarlanmış bir din olarak iktisadı tanımlar ve dinin eleştiri-
siyle iktisadın eleştirisini bir tutardık. Ama bunu yaparken, 
insanlık tarihinde zuhur etmiş çok önemli bir olguyu, top-
lumsal anlamın modern zamanlarda kudsiyetini kaybederek 
yeryüzüne inmiş olması olgusunu gözardı etmiş olurduk. 
Dinî tasarım, kudsi ve dünyevinin radikal farklılığı üzeri-
ne kuruludur. Toplumun dinsel tasarımında esas olan, top-
lum-ötesi bir kertenin anlam ve hakikat anahtarını elinde 
tutmasıdır.4 Buna karşılık ideolojiyi, modern dünyaya özgü 
bir toplumsal olgu olarak ele alıyoruz.5 Bu bağlamda ideolo-
ji her türden sembolleştirmeyi içermez.

Şerif Mardin yerinde bir tesbitle vurguladığı gibi ideoloji, 
endüstri devrine girerken Batı toplumlarının yaşadığı kök-

4 Günümüzde iktisadın işaret ettiği toplumsal düzen ve gerçeği eleştiren dinî 
çevreler, iktisadın da bir din olduğunu, ama hakikat gücü zayıf, çarpıtılmış bir 
din olduğunu iddia ediyorlar. Aynı çevreler için Marksizm, totalitarizm, libe-
ralizm, ateizm, vs.. de birer dindir. Dinî salt bir inanç sistemi olarak tanımla-
makla varılabilecek bir iddia bu. Özellikle Müslüman aydınlar arasında günü-
müzde yaygın olan bu iddia, dinin modern toplumlarda aslında nasıl dünyevi-
leştiğini, ilahi vahye dayalı dinler döneminden modern çağlarda nasıl dünyevi 
vahye, yani ideolojiye geçildiğinin anlamlı bir örneğini sergilemekte. Bkz. Zü-
beyir Yetik, EkonomiBirDinMidir, Beyan Yayınları, 1991.

5 Günümüz sosyolojisi içinde geçerli olan ideoloji tanım ve sınıflandırılmaları-
nın dikkatli bir özeti Doğu Ergil’in Turhan Kitabevi’nce 1983 yılında yayım-
lanmış olan İdeolojiveMilliyetçilik adlı çalışmasının ilk iki bölümünde bulu-
nur. İdeoloji kavramının çözümlendiği bölümlerde ise Doğu Ergil katı bir po-
zitivist perspektifi benimsemekten geri durmaz. Örneğin şu önermesi yeteri 
açıklıktadır.: “Siyasal tercihler ise, bilimsel gerçekleri yansıtmıyorsa, ideolojik-
tir”! (sayfa 100).
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lü çalkantılarla doğrudan ilişkilidir.6 Şerif Mardin’e göre 
bunlar üç bölümde toplanabilir: 1- Toplumsal iletişim şart-
ları altında çalışan, geniş kapsamlı iletişim ağları içinde şe-
killenen simgeselleştirme kümesidir; 2- Her zaman için ifa-
de edilmiş bir gerçeğe gönderme yapmaz, tarihi bir teker-
rür olarak ele almaz, yani bir tarih bilinci içerir; 3- Kökle-
rinden kopmuş olan insanlara yeni bir yön vermeyi, onla-
rın dengelerini kurmayı amaçlayan öneriler bütünüdür. Şe-
rif Mardin’in çok sınırlı da olsa, işlevci yaklaşımın etkisin-
de kalan bu tanımını şu öneriyle işlevci kabuğundan kur-
tarabiliriz: İdeoloji, toplumsal pratikler ve onların tasarımı 
arasındaki farkın yeryüzüne indiği, bu farkın mekanının 
toplum içine yerleştiği modern dünyanın egemen tasarım-
lar bütününün adıdır. Egemen söyleme meşruiyetini veren 
referansların toplum-ötesi bir mekanda yer aldığı, dolayı-
sıyla bu mekandan bağımsız, kendi içinde anlamlı bir top-
lumsal hakikati ne de böyle bir tarih veya doğayı kabul et-
meyen toplumların egemen tasarımını ideoloji olarak ta-
nımlamak, geleneksel toplumla modern toplum arasında-
ki çok önemli bir farkın gözden kaçmasına yol açar.7 Mo-
dern toplumda toplumsal pratik ve onun tasarımı arasında-
ki aşılmaz fark kudsiyetini kaybedip, bundan böyle yeryü-
züne indiği, toplumsal pratikler içinde yer aldığı için, ide-
oloji, dinden farklı olarak, ifade ettiği hakikate karşı radi-
kal bir muhalefetin toplum içinde boy göstermesine açıktır. 
Geleneksel toplumlarda, toplumsal pratik ve onun tasarımı 
arasındaki fark gizli değildir, ama bu bir çelişki, bir zıtlık 
olarak algılanmaz. Çünkü geleneksel tahayyül hem kudsiyi 
cismaniden radikal bir şekilde ayırır, hem de kudsinin ha-

6 Şerif Mardin, İdeoloji, İletişim Yay., 1992, özellikle “İdeoloji ve sosyal değişme” 
başlıklı IV. bölüm.

7 Bu konuda bkz. Claude Lefort, “Esquisse d’une genèse de l’idéologie dans les 
sociétés modernes”, Lesformesdel’histoire.Essaisd’anthropologiepolitique, 
Gallimard, Paris, 1978, içinde.
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kikatlerinin dünyevi veya cismanide saklı olduğuna inanır. 
Geleneksel simgeselin egemen olduğu toplumlarda hiçbir 
kişi veya grup kendini hakikatin üretildiği kerteye yerleş-
tiremeyeceği için, toplum içi çatışmalar veya egemen güce 
muhalefet kendilerini bu toplum-ötesi kertenin eleştirilme-
si içinde ifade edemezler. Böyle bir eleştirinin toplumsal ta-
hayyülde yeri yoktur. Muhalefet, çatışma, hizipler gelenek-
sel toplumda her zaman vardır. Ama bunlar toplum-öte-
si bir hakikatin varlığına karşı değil, bu hakikate dayana-
rak toplumsal pratiğe karşı ifade edilirler. Hizip bayrağı ilk 
vahye, ilk ve öz hakikate sahip çıkarak açılır. Bu muhalefet 
pratiğine İslâm tarihi içinde anlamlı bir örnek Hariciliğin 
ortaya çıkış biçimi ve bu bağlamda ifade edilen gerçekler-
dir. Buna karşılık, kudsiyeti alaşağı eden modern toplum-
da, kudsinin yerini alan ideoloji hikmetinden sual olunmaz 
değildir. Çünkü ideoloji, gerçek ve simgeselin birbirine ka-
rışmasıyla ortaya çıkar. Bunun sonucunda toplumsal ger-
çekle, yani toplumsal pratiklerin yarattığı olguyla toplum-
sal tasarım arasında fark olmadığı inancı yerleşir. Bu inanç 
ise modern topluma özgüdür ve en belirgin örneği rasyo-
nalizmdir. Bir düşünme kuralı olan rasyonalizm, toplumsal 
gerçeğin bu simgesel düşünme kuralıyla, yani rasyonel dü-
şünmeyle bütünleştiğini, toplumsal gerçekle rasyonel dü-
şünme kuralının aynı şeyler olduğunu iddia ettiği andan 
itibaren ideoloji konumuna geçer.

Sonuç olarak modern toplumda toplumsal pratikle, onu 
hem yansıtan hem de var eden simgesel arasındaki fark bir 
çelişki olarak gözler önüne serilmeye açıktır. İlahi Vahy’in 
toplumun ufkundan kaybolduğu, toplumsal anlamın insan-
lar katına indiği yerde, iktisat bir ideolojidir ama bir din de-
ğildir. Sadece iktisat değil, milliyetçilik, faşizm, liberalizm 
veya sosyalizm de bir din değil, anlam dünyaları, toplum-
sal tezahür ve etkileri farklı ideolojilerdir. Bunu söylemek, 
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ideolojilerin dinden daha az hakikat içerdikleri veya tersi-
ne, dinlerin ideolojilerden daha fazla gerçek dışı oldukları-
nı iddia etmek yetkisini vermez. Çünkü böyle bir hiyerarşi-
nin anlamı da sonuç olarak, belli bir toplumsal tahayyül için 
geçerlidir. Bir İlahi Vahy’in sözcüsü olduğunu ilan eden ki-
şinin peygamberliği, ona inanan, ona biat eden insanlar var 
oldukça geçerlidir. Peygamberlerini insanlar seçerler. Ama 
toplumun kendine peygamber seçebilmesi için dinî tahay-
yülün topluma egemen olması gerekir. Kudsiyetin dünyevi-
leştiği, mucizenin cismanileştiği, kısacası dinsel kozmogoni-
nin yerini giderek dünyevi bir kozmogoniye bıraktığı yerde 
insanlar artık peygamber değil, ideolog, şef, vs.. seçerler. So-
nuç olarak hem peygamberlerin dile getirdiklerinin anlamı-
nın hem de iktisadın betimlediği ilişkilerin anlamının top-
lumsal tahayyül içinde meşruiyetlerini bulduğunu ve an-
cak bu koşulla hakikatin ifadesi olarak tezahür ettiklerini 
söyleyebiliriz. Ne var ki, kudsinin hikmeti bilinmez sırrına 
inanan dini düşünce ve anlam kaynaklarının dünyevileştiği 
modern düşüncenin ikisi de bir tasarım sistemi olmakla be-
raber, ikisinin arasındaki temel yapısal fark gözardı edilme-
melidir. Bu farkın gözardı edilmesi, iktisat ideolojisinin bu-
günkü gücünün nedenlerini kavramamızı engeller.

* * *

Bilindiği gibi modern toplumlarda iktidar ilişkileri toplu-
ma anlamını veren egemen ideolojiyle bütünlük içindedir. 
Bu bağlamda iktisadı da modern topluma özgü bir iktidar 
ilişkisi yorumlaması olarak ele alabiliriz. Ama iktisat ideolo-
jisi bu yorumlamayı kendisi yapmaz. İktisat ideolojisinden 
türeyen farklı doktrinler, bu yorumlamanın ışığında, iktisa-
dî-toplumsal olayları açıklamak ve toplumsal eylemleri yö-
netmek veya yönlendirmek uğraşı verirler. Başka bir deyişle 
iktisat ideolojisi içinde farklı doktrinler barındırır. Bu dok-


