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Özet: Adına “toplum” dediğimiz canlı organizma, çok katmanlı ve heterojen bir yapı 

sergilemektedir. Gerek sınıfsal katmanların nitelikleri ve birbirlerine karşı konumları 

açısından, gerekse toplumsal altyapı ve üstyapı kurumlarının nitelikleri açısından, yer yer 

kimi ayrıntılarını gözden kaçırdığımız bir “çoğulluk” söz konusudur. Bu çalışmada, bu çoğul 

yapı içinde üzerinde nedense fazlaca durulmayan bir üstyapı unsuru olan toplumsal idealizme 

değinilecektir. Bu çerçevede, ideal olanın toplumsal karşılığı, ideal ikamesi olarak tüketim 

üzerinde durulacaktır. 
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MARGINALIZED IDEALISM / 

EXPANDED CONSUMPTION 

 

Oktay TAFTALI 

 

Abstract: The living organism, which we call "society", exhibits a multi-layered and 

heterogeneous structure. There is a "pluralism" in which we sometimes miss some details, 

both in terms of the characteristics of the class layers and their position against each other, 

and in terms of the characteristics of the social infrastructure and superstructure institutions. 

In this study, social idealism, which is a superstructure element that is not overemphasized in 

this plural structure, will be mentioned. In this framework, the social equivalent of the ideal, 

the ideal substitute, will be focused on consumption. 
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Adına “toplum” dediğimiz canlı organizma, çok katmanlı ve heterojen bir yapı 
sergiliyor. Gerek sınıfsal katmanların nitelikleri ve birbirlerine karşı konumları açı-
sından, gerekse toplumsal altyapı ve üstyapı kurumlarının nitelikleri açısından, yer 
yer kimi ayrıntılarını gözden kaçırdığımız bir “çoğulluk” söz konusu. Bu çoğul yapı 
içinde, belki fazla ilgi çekmeyen veya üzerinde nedense fazlaca durulmayan bir üst-
yapı unsuruna değinmek gerekiyor: Toplumsal idealizm.

Aynı zamanda etik bir veri olarak da ele alabileceğimiz toplumsal idealizmin, ta-
rihte ve günümüzde çeşitli toplumlara, yine çok çeşitli biçimlerde etki eden ve yön 
veren bir eğilim olduğunu söyleyebiliriz. Acaba “toplumsal idealizm” kavramı, daha 
anlaşılır biçimde nasıl açımlanabilir? 

Aristoteles’ten yola çıkıyoruz: Ona göre, varolan her şey, kendi varoluş ereğine 
ulaşmak üzere, kendi varoluşunun öngördüğü istikamette hareket eder. Maddi ve 
ağır şeyler aşağı doğru, hafif şeyler ise yukarı doğru hareket halindedirler. Hareket, 
içinde olayların ardı ardına cereyan ettiği ve varolanların, varoluş ereklerine ulaş-
malarını mümkün kılan şeydir. Yine Aristoteles’e göre varlığı oluşturan dört temel 
element de aynı şekilde harekete tâbidir. Hiyerarşik bir sıralanma gösteren toprak, su, 
hava ve ateş elementlerinden toprak ve su aşağıya doğru, ateş ve ateşle ısınan hava ise 
yukarıya doğru hareket eder. 

Öyleyse tüm varlığın tâbi olduğu “ereksellik” (telos) ve “ereği doğrultusunda ha-
reket etme” ilkesi, ruh için de aynen geçerlidir. İnsan bedeni maddi bir nitelik taşıdığı 
için sonuçta yere doğru hareket edecek; toprağa düşecektir. Ancak, ruh varlığının ya 
da ruhsal / tinsel varlığın hareketi yukarıya doğrudur. Ruhun ereği, geldiği göklere 
geri dönebilmektir. Tam da bu noktada Aristoteles’in hocası Platon, bizim için daha 
aydınlatıcı olabilir. Platon’un kısaca “ruh göçü” olarak tanımlanabilen öğretisine göre: 
Ruhun anavatanı, zaten öte, aşkın (transcendent) bir dünyadır; ideaların dünyasıdır. 
Ruh, bu maddi dünyada adeta bir sürgün durumuna maruz kalmış ve mutlak bilgi-
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nin sunacağı mutluluğa ulaşma imkânını böylece yitirmiştir. Ancak ölümle birlikte 
ruh, tekrar anayurduna; idealar dünyasına geri dönecektir. 

Phaidon diyaloğunda, Sokrates’in, idam cezası karşısında, ruhunun ölüm sonrası 
işte bu ebedi ve mutlak bilgi dünyasına göç edeceğini bildiği için, herhangi bir üzüntü 
duymadan adeta güle oynaya ölüme gittiği anlatılır. Filozof zaten mutlak bilgi yoluyla 
ulaşacağı mutluluğun peşindedir. Ölüm, ruhun bu “aşağı” dünyadan, öte, aşkın, gök-
sel bir dünya olan idealar dünyasına gerisin geriye göç etmesidir.

Sokratesci okulların ve Aristoteles’in antik tezlerinden yola çıkarak, konumuza ve 
bugüne ilişkin bir değerlendirme yapacak olursak: Eğer -bugün için bir metafor ola-
rak dahi- ruhun hareketi yukarıya doğruysa, bu, pratikte insanın yükselmek isteyen 
bir varlık olması sonucunu doğurur. Evet insan yükselmek, yücelmek isteyen bir var-
lıktır; onun ruhunun doğal hareketi ve eğilimi bu yöndedir. Ya da insanın yükselmek, 
yücelmek diye bir talebi varsa, bu talebin kaynağı, ruhun doğal hareket istikameti 
olarak anlaşılabilir.

Günümüzde bile, o nedenle olsa gerek, birisine hakaret etmek istediğimizde, onu 
“aşağılık” veya “alçaklık” sıfatlarıyla itham etmeye çalışırız. “Aşağı”, “alçak”: “küçük”, 
vb. niçin salt fiziki konum ve koordinat bildiren birer sıfat olarak anlaşılmazlar da, 
hakaret olarak algılanırlar? Üstelik, aşağılık/alçaklık sıfatının muhatabı olanlar, ço-
ğunlukla bu sıfatı hak edip etmediklerini öncelemeksizin, sert tepkiler gösterirler.

Olası dışsal nedenler bir yana, “alçak” sıfatına gösterilen tepkinin ana nedeni, bu 
ve benzer sıfatların muhatabının, olması gereken doğal ruh hareketine ket vurulması, 
onun ruhsal yaşam alanının, tek bir sözle daraltılmasıdır. Alçaklık, bireysel insan ru-
hunun ait olması gereken göksel dünyaya doğru, yukarı doğal hareketinin yadsınma-
sı ve onun bu maddi görüngüler dünyasına hapsedilmesi demektir. “Ruhunu Şeytan’a 
satan insan” ya da “vampir” metaforu vb. sıra dışı örnekler bir yana, tarih boyunca 
alçaklık/küçüklük (yani yere yakın olmak) vb. sıfatları kendiliğinden ve kolayca ka-
bullenen insana rastlamak hayli zordur.

Tüm bunlardan anlaşılacağı gibi, insan ruhunun doğal eğilimi olan yükselme ha-
reketi, ancak iyilikle ya da ‘en yüksek iyi’yi amaçlamakla (agathos/agathon) müm-
kündür. Eğer ruhun ereği yükselmekse ve bunun da yolu iyi’den geçiyorsa, insanın 
öncelikle “iyi” bir varlık olması ya da “iyi”yi tercih eden; ona yönelen bir varlık ol-
ması gerekiyor. Yani Platonist-idealist bir mantık kapsamında olsa dahi, insan doğa-
sının ana eğiliminin aslında “iyi”lik yönünde olduğunu söyleyebiliyoruz. Peki ama 
bu durumda hemen her çağda ve toplumda baş gösteren, hâttâ çağlara ve toplumlara 
egemen olan kötülükleri, “alçaklıkları”, “küçülmeleri”; bunların mevcudiyetini nasıl 
açıklamak gerekir? Bu soruyu ilerde somutlayarak örneklemeye çalışacağız ama he-
men şunu söyleyerek devam edelim: tarihte ve toplumda hiçbir “alçaklık” alçaklık 
olarak ortaya çıkmaz ve kendisini “alçaklık” olarak tanımlamaz. Çokça söylenen bir 
deyim olarak: “Şeytan’ın en büyük şeytanlığı, insanı, kendisinin varolmadığına inan-
dırmasıdır.”
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İdeal Olanın Toplumsal Karşılığı 

Bireysel insan ruhunun hareket eğiliminin yukarıya doğru olması, toplumsal 
kolektif tin’in hareket yönünün de, ister istemez yukarıya doğru olmasını içerir. 
Toplum açısından bu hem ahlaki (etik) bir talep, ama aynı zamanda toplumsal 
varoluş (ontolojik) biçiminin bir gereği şeklinde anlaşılabilir.  

Tıpkı bireyler gibi, toplumların, toplulukların da doğal eğilimi en azından bir 
ilke olarak yücelmek, yükselmek yönündedir. Olağan tarih algımız içinde, alçal-
mayı ya da alçalma tanımı içinde yer alan bir eğilimi, örneğin köleliği içselleştir-
miş bir toplum en azından ilke olarak mümkün değildir. Bir toplumu veya toplu-
luğu alçaltmak, yine söz gelimi köleleştirmek mümkündür, ancak bu, o topluluğun 
oluşturduğu kolektif tinin yukarıya doğru hareketinin sürekli bastırılabileceği an-
lamına gelmez. Nitekim tarih boyunca başkaldırı hareketlerini, üretim ilişkileri-
nin, ekonomik altyapı gerekçelerinin yanı sıra, bir kez de buradan gözlemlemek 
gerekir. Çünkü, gerek bireylerin, gerekse toplumların yücelme talepleri, ekonomik 
gerekçeleri aşabilen özellikler de sergilemektedir. O nedenle, yoksul fakat “soylu”; 
yoksul fakat “yüce gönüllü” olabilmek mümkün olabildiği gibi, yoksul fakat “fa-
şist” olabilmek, zengin fakat “özverili” olabilmek de mümkündür. 

Tam da bu bağlamda Sokratesçi geleneğe şu nedenle ihtiyaç duyuyoruz: Mo-
dern ideolojilerin tüm bilimsel ve ekonomik-maddi altyapı analizlerine rağ-
men, günümüzde hâlâ yoksul bir lumpenle, yoksul bir direnişçi arasındaki farkı, 
ahlâki tercihin metafiziğinden öte açıklayabilmek pek mümkün olamıyor. Yani, 
psiko-analitik öğretilerin çabaları da dahil, faşizme oy veren milyonları, kendi 
cellatlarına tapınan kitleleri, hâlâ bütün yönleriyle açıklayabilmiş, anlayabilmiş 
değiliz. 

Ancak yukarda dile getirmeye çalıştığım, insan ruhuna ilişkin platonist tezler 
kuşkusuz diktatörlerin, despotların da gözlerinden kaçmamıştır. Ve gerek tarih-
te, gerekse yakın zamanımızdaki uygulamalara bakarsak: başkaca birçok bileşik 
unsurun yanı sıra, toplumsal tinin doğal yükselme eğilimi doğrultusunda, onun 
önüne idealler ya da “yüksek idealler” koymak ve o idealler sayesinde kitleleri, 
bizzat kendi çıkarlarıyla bile çelişen istikametlere sevk edebilmek mümkün gö-
rünüyor. Yani despotizm açısından bireysel ruhun ve toplumsal tin’in yükselme 
gereksinimine cevap verir, hâttâ onu teşvik eder gibi yaparken, tam tersi sonuç-
lara, savaş ve benzeri yıkımlara yol açabilecek hedefleri tutturmak mümkündür. 
Örneğin, tarihin her döneminde devletlerin kendi toplumlarının önüne koyduk-
ları sözde veya gerçek “imperial” hedefleri bu sınıfa alabiliriz. Günümüze ilişkin 
somutlayacak olursak, bu hedefler atom gücüne sahip olmaktan, komşu ülkenin 
sınırlarını kendi toprakları içinde göstermeye, yeryüzünün zenginlikleri hakkın-
da kendi toplumu nezdinde ipotek ve taahhüt politikaları geliştirmeye dek varan 
bildik eğilimleri içeriyor.
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Fakat şunun altını çizmek zorundayız: çeşitli iktidarların toplumsal ruhun do-
ğasından gelen yükselme talebini istismar etmeleri, bu talebin yanlış ya da gerek-
siz olduğu biçiminde değerlendirilmemelidir. O halde bireysel ruhun ve toplum-
sal tin’in yükselme talebini, amacına uygun ve meşru şekilde gerçekleştirmesini 
mümkün kılacak ölçüt ne olabilir? Bu sorunun cevabını geleneksel klasik felsefenin 
birçok kez “özgürlük” ve “adalet” şeklinde verdiğini söyleyebiliriz.

Örneğin yakın çağlarda Hegel, tin’in dünya sahnesinde tarih olarak açılımını 
özgürleşme veya özgürlüğün gerçekleşmesi olarak anlıyordu. 

Fakat henüz köleler mevcut olduğu ve siteler kölelik şartına bağlı olduğu için, 
tahditli bir biçimde belirlenmiş olmakla birlikte gerçek özgürlüğün, Yunanistan’da 
yeşerdiğini görüyoruz. Yüzeysel olarak özgürlüğü, Doğu’da, Yunanistan’da ve Ger-
man Dünyası’nda, aşağıdaki soyutlamalarla [sic] belirleyebiliriz. Doğu’da sadece 
tek adam (despot) özgürdür, Yunanistan’da bazıları özgürdür, German Yaşamı’nda 
ise “herkes özgürdür” cümlesi geçerlidir, bunun anlamı, insanın insan olarak özgür 
olduğudur. Fakat onunkisi de başkalarının özgürlüğüne tâbi olduğu için, Doğu’da-
ki tek adam özgür olamaz, böylece orada, ihtiras, keyfiyet, biçimsel özgürlük, özbi-
lincin soyut eşitliği, ben = ben vukû bulur.1

Hegel’in Doğu’ya ilişkin saptamaları bir ölçüde tartışmalı olmakla birlikte, top-
lum halinde yaşayan insanın ya da toplumsal varoluşun ereğinin özgürlük olarak 
saptanmasını, hem ahlâki hem de varlıkbilimsel (ontolojik) açıdan doğru bulabi-
liriz. 

Şunu söylemeye çalışıyorum: Toplumun bir ideal aracılığıyla yükselme isteği, 
zorunlu, doğal ve meşrudur. Ancak bu meşru eğilim çoğunlukla güç istencini –ik-
tidarı- elinde bulunduranlar tarafından istismar edilegelmiştir. Öyleyse, güç istenci 
sahipleri toplumsal kolektif tinin yücelme eğiliminin yönünü, kendi güçlerini pe-
kiştirmek amacıyla saptırmaya giriştiklerinde “özgürlük” idesini ölçüt alarak, bu 
yönlendirmenin bir istismar olup olmadığını sınamak mümkün/dür/olmalıdır. 

Buraya kadar kuramsal olarak meselenin çatısını kurduğumuzu söyleyebiliriz. 
Fakat burada bir tuzak daha var. Günümüzde güç istencini elinde tutan merkezler, 
ulusal ve uluslararası oligarşiler, kuram üzerinde en az bizim kadar çalıştıklarından 
olsa gerek, tüm şiddet uygulamalarını, askeri işgalleri, savaş makinalarının kıyı-
mını, toplumlara “özgürlük götürmek” onları “özgürleştirmek” gerekçesiyle açıklı-
yorlar. Gelgelelim, hiçbir toplumsal idealin, o topluma yabancı bir dış unsur eliyle 
gerçekleştirilemeyeceği bilinmesine rağmen, insanlığın belli bir kesimi turuncu 
devrimlerden, Arap baharlarından medet umuyor.

1 G.W.F. Hegel, Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie, Bd. I. Suhrkamp, Frankfurt am 
Main, s. 122.
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İdeal İkamesi Olarak Tüketim

Kuzey Afrika’dan Orta Asya’ya dek uzanan coğrafyada zor yolu ve “özgürlük ide-
ali” bahanesiyle aşılan ve açılan sınırlardan içeri, gerçekten özgürlüğün veya başka 
bir insanlık idealinin girip girmeyeceğini biz burada tartışabiliriz. Ancak söz konusu 
sınırlardan içeri, tartışması çoktan kapanmış ve kararı verilmiş bazı başka şeylerin 
gireceği anlaşılıyor. 2012 Davos Zirvesi’ne sunulan bir raporda yer alan aşağıdaki 
ifadeler, gücü elinde tutan çevrelerin, toplumlara ve onların beklentilerine ne türden 
bir yanıt vermeye hazırlandıklarını gözler önüne seriyor.

Türkiye’de geçmiş yıllarda pek çok büyük şirkete danışmanlık hizmeti veren 
Bain&Company’nin Başkanı Orit Gadiesh’in 2020 yılına ilişkin büyüme beklentile-
rine ben de katılıyorum. Coca Cola’nın CEO’su Muhtar Kent, Endonezya Yaratıcı 
Ekonomi Bakanı Mari Elka Pangestu ve Wal-Mart’ın CEO’su Doug McMillon’nun da 
konuşmacı oldukları “Küresel Ekonomi Nasıl Büyür?” başlıklı oturumda Gadiesh, 
hiç de yabana atılmayacak bir tablo çizdi: “2010 yılında 60 trilyon dolar olan dünya 
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GSYH’sı, 2020 yılında % 50 artarak 90 trilyon dolara çıkacak. 10 yılda gerçekleşecek 
30 trilyon dolarlık bu GSYH artışının yarısını yükselen pazarlar sağlarken, diğer yarı-
sı kalkınmış ülkelerden gelecek. Büyüme alanları perakende, savunma, enerji, altyapı 
olacak. Gelişmekte olan ülkeler zaten modern altyapı sistemleri kuruyorlar; gelişmiş 
ülkelerin de sistemlerini hızla yenilemeleri gerekiyor. Eğitim, sağlık hizmetleri, yaşla-
nan zenginlere ayrıcalıklı sağlık hizmeti... Halen piyasadaki ürünlere soft inovasyon 
çok artacak. Mesela 65-70 yaşındaki kadınlara özel şampuanlar, parfümler... Mevcut 
ürünlere yapılacak inovasyon yatırımları, yeni ürün yatırımlarından 5 kat daha fazla 
olacak. Sadece yükselen pazarlarda değil, kalkınmış ülkelerde de 2020’ye kadar 1 mil-
yar yeni orta sınıf tüketici, ekonomik sistemin içine girecek...[abç.]”2

Raporu sunan ya da Davos vb. oturumlarda dünyaya şekil vermeye çalışanların 
zihnindeki ideal, dünyada şimdiye kadar kazanılmış olan paradan çok daha fazlasını 
yakın gelecekte kazanma amacını içeriyor. Henüz kazanılmamış paranın, yapılmamış 
üretimin hayali, güç çevreleri tarafından bir tür insanlık ideali olarak öne sürülüyor. 
Yukarıdaki alıntıda anahtar cümle, 2020 yılına kadar 1 milyar yeni orta sınıf tüketici-
nin ekonomik sistemin içine dahil edilecek olmasıdır. Bu işlem uygulanırken acaba o 
insanlara sistemin içine girip girmemek istedikleri sorulacak mıdır? Irak, Afganistan 
gibi örneklere baktığımızda buna ihtimal vermek oldukça zor.

Öte yandan, insanlık adına alınmış en korkunç kararlardan birisi, onun artık 
“tüketici” sıfatıyla anılmasıdır. Ve bu sıfat, henüz pek farkına varılmamakla birlikte 
Avrupa/Batı Hümanizmi’nin çöküşüdür. Fakat tüm bunlardan daha ürkütücü olan, 
yeryüzünde milyarlarca insanın, kendisini bu sıfatla tanımlaması veya bu sıfatı gö-
nüllü olarak üstlenmeye hazır olmasıdır. Mesele burada çok yönlü bir biçim ve içerik 
kazanıyor. 

Toparlayacak olursak: Bireysel ruhun ve toplumsal tinin yükselme eğilimi, onların 
varoluşlarının doğal ereği olmakla birlikte, güç merkezlerinin manipülasyonuna ve 
istismarına açıktır. İstismara karşı uyanık olmak için, toplumun önüne konan ideal 
hedeflerin “özgürlük” ve “adalet” ideleriyle sınanması gerekir. Ancak toplumsal-tin-
sel varlığı istismar eden güç merkezleri, bu kez de “özgürlük” ve “adalet” idelerini is-
tismar ederek; onların ardına saklanarak, tinsel varlığı yönlendirmeye çalışmaktadır-
lar. Bunu açığa çıkarıp tartıştığımızda ise, özgürlük idesinin istismarıyla, yükselme 
idealleri saptırılmış toplulukların, “tüketim” unsurları yoluyla vaat edilen sahte bir 
cennete çağrıldıklarını görüyoruz. Ancak ne yazık ki, süreç burada son bulmuyor ve 
tüketim cennetine koşan insanların “tüketici” sıfatıyla aşağılandıkları, üstüne üstlük 
bu sıfatı içselleştirerek küçülmeyi, alçalmayı yeğledikleri gerçeğiyle karşılaşıyoruz. 
Üreterek değil, tüketerek mutlu olmak ve tüketim unsurlarına sahip olabildiği ölçüde 
yüceleceğini sanmak temel yanılsama noktasını oluşturuyor.

2 Meral Tamer, Milliyet. 27 Ocak 2012.



Öyle ki, tüketim yoluyla yükseleceğini, mutlu olacağını sanırken, küçülmeye ve 
alçalmaya maruz kalınan çarpıcı örneklerle karşılaşıyoruz. Bunlardan ibret verici 
olan birine kulak kabartırsak, 07.04.2012 tarihli Zaman Gazetesi’nin haberine göre: 
“Çin’de 17 yaşındaki bir genç, iPhone ve iPad alabilmek için böbreklerinden birini sattı.” 
Bu örnek bize, tarihte henüz başkaca benzerine rastlamadığımız türden bir yoksul-
luğu tanıtıyor. İnsanın hayati gereksinimlerinden olmayan bir tüketim unsuruna sa-
hip olmak için, hayati bakımdan zorunlu bir unsurunu satması, insanlığın önündeki 
yakın sürecin ana meselelerinden birinin; toplumsal ideal yoluyla yükselmek yerine, 
tüketim yoluyla alçalmak olduğunu gösteriyor.
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