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Kuram/teori diye baktığımız Marksizm, bugün bu odaya baktığımızda neyi nasıl 

anlayacağımızı, neye bakacağımızı, neyi neyle ilişkilendireceğimizi söyleyen ve yapan bir 

araçtır. Nihai bir amaç olduğu tartışmalı ama böyle bir araca ihtiyacımız var çünkü aslında 

görüyoruz, bir şeyleri anlar gibiyiz. Neden burada bu kadar insan var? Herkes farklı 

sebeplerle belki burada, tekil açıklamalar yapabiliriz ama bütününü kapsayacak bir çerçeveyi 

nasıl oluşturabiliriz? Bu sosyal bilimlerin temel meselelerinden biridir. Zaten materyalist 

bakış açısındaki temel mesele, baktığımızda bu odayı bütünlük içinde kavrayabilmektir. Bunu 

kavrayabilmek için de birtakım araçlara ihtiyacımız var. Bugün bunu anlatmaya çalışacağım. 

Aslında Marksizm anlatıyorsanız en can sıkıcı bölüm budur. Taban olarak bilinmesi gereken 

ama anlatırken de dinlerken de pek heyecan içermeyen bir konu. Ama aslında işin temelidir.  

Başlamadan bir iki şey de atılma meselesiyle ilgili söylemek isterim. Bana hatırlattığı şey, 

şaşırtıcı bir biçimde 12 Eylül sonrasında da insanlar bugünküne benzer bir durum içindeydi. 

“Boşuna mı yürüdük bu yollarda?” dedirtecek cinsten bir tekerrür. O dönemle aynı değil tabii, 

farklılığı kavrayabilmemde ve analiz etmemdeki sürekliliği ve içindeki çelişkiyi, çıkmaz veya 

çıkış olasılığını görmemde Marksist kuramın oldukça büyük katkısı geçmişte de oldu bugün 

de olabilir. Ve zannederim ki insanların bir kez daha Marksist kurama dönmesinde, onun bu 

toplumda yaşananları analiz edip dönüştürebilme ilhamına ihtiyaç duymasının herhalde 

katkısı var. Ama ne olur, nasıl değişir hep birlikte göreceğiz. Buradan başladığımızda temel 

mesele herhalde insanın doğayla ve toplumla olan ilişkisini nasıl kavramsallaştırdığımızda 

başlıyor. 

Marx’ın bakış açısında kabul ettiğimiz bir şey var ki bizim dışımızda nesnel bir doğa var. 

Ama o doğayla benim aramdaki ilişkinin nasıl kavramsallaştırılacağı, o ilişkinin niteliği, 

aslında benim bulunduğum konumu, bu konumdan ürettiğim bilgiyi ve o bilgiyle ne yaptığımı 

belirleyen bir temeldir.  

Marx’a göre, bu bakış açısından baktığımızda, bizim dışımızda bir gerçeklik, bizim dışımızda 

bir doğa var ama bu doğa saf halde, dokunulmamış bir doğa değil çünkü bizim onunla 

etkileşimimiz, doğa diye kabul ettiğimiz saf değişmez şeyi aslında dönüştürüyor. O 

dönüştürülmüş doğayla benim aramda kurulan ilişki hem beni dönüştürüyor hem doğayı 

dönüştürüyor.  Bunun içinde karşılıklı olarak dönüştürülen bu süreçteki var oluşu kavramaya 

başladığım andan itibaren buna dair bilgiyi nasıl üreteceğim meselesi önemli olmaya başlıyor.  
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Doğayla ilişkimizde dokunduğumuz, somut/bildiğimiz/adını koyduğumuz masayı masa olarak 

kafamda şekillendirmeye başladığım, kavram haline getirdiğim andan itibaren o kavramın 

nasıl kullanılacağı meselesi gündemdedir. Ama biliyoruz ki –Hegel ile tartışmalar burada 

çıkıyor- bizim dünyaya bakışımızı, var oluşumuzu, konumlanmamızı belirleyen şey Marx’a 

göre, düşüncelerimiz ve bu düşüncelerimiz aslında basit bir biçimde doğanın yansıması, 

oradan aldığımız algılarla bir sürecin ürünüdür. Dolayısıyla düşüncenin kendisi tek başına 

üretilen bir şey olduğu için soyut düzeyde var olsa bile o kendi var oluşumu anlamamda 

belirleyici olan, o düşüncenin kendisi değil benim somut düzeyde var olanla, yani doğayla 

ilişkim. Bunun farkında olmak önemli çünkü buraya baktığım zaman insanların boş vakti olup 

geldiğini düşünmem bir anlama biçimidir. Bu anlama biçimimin boş zaman kavramımla 

ilişkili olduğunu biliyorum fakat Marksist gelenekten geliyorsam farkında olmam gereken 

başka bir şey var ki, belki de benim böyle algılamamı mümkün kılan bir iktidar ilişkileri 

içinde boş zamanı kavradım ve baktığım zaman hemen aklıma o geliyor. Dolayısıyla bu 

benim bakıp hemen kavradığım bir şey değil, benden önce bir tür mühendislik çalışması 

yapılmış, bir biçimde aklıma yerleşmiş, benim çok farkında olmadığım ama baktığım zaman 

çıkarıp o aracı derhal kullandığım bir iktidar ilişkisini tanımlıyor. O nedenle pek çok kere 

Marx’ta “yanlış bilinç” tartışması yapılırken bunun farkında olmamız gerekir ki, aslında 

düşüncelerimiz bizden önceki süreçte çevremizde belirlenmiş iktidar ilişkileri içinde 

berraklaşmış bir biçimde bizim düşünce sistemimize ve beynimize yerleşmiş bakma 

biçimleridir. O nedenle de ben daha realist düzeydeki ilişki sistemini çözümlersem buradan 

başlayarak bana daha önceden bir biçimde iktidar ilişkileri içinde yerleştirilen, empoze edilen 

yanlış bilincimi dönüştürebilme gücüne sahip olabilirim. O nedenle bu bilginin kendisi, 

dönüştürücü niteliği olduğu için önemlidir.  

Doğadan başlayarak doğayla olan ilişkilerimi ve var oluşumun kavranma biçimi, benim 

bilgiye nasıl baktığımı etkiliyor dedik. Bu “yanlış bilinç” meselesi benim başka türlü bir bilgi 

üretmem gerektiğini bana söylüyor. Bunu yapabilmek için “elimdeki araçlar ne ya da ne 

yapmalıyım”, epistemoloji meselesindeki temel hikâye budur. 

Her şeyden önce içimde yaşadığım toplumu bir bütün olarak anlamalıyım.  

Tek tek baktığımızda aslında küçük bir şey görüyor olabilmeliyiz. Bu anlamda ampirizm kötü 

bir şey değildir. Ama bu tek başına açıklamanın kendisi olduğu zaman maksimum 

varabileceğim yer karşılaştırma olabilir. A kişisi yemeği kaşıkla yiyor, B kişisi yemeği çatalla 

yiyor. İkisi arasında bir ilişki sistemi kuramıyorsam ampirik olarak gözlemlediğimde 

yapabileceğim tek şey ikisini karşılaştırmak olur.  Oysa Marksist gelenekte bütünü anlama, 

bütün içinde çelişkili yapıyı analiz etmek temel meseledir. Bunu nasıl yapacağız diye 

baktığımızda soyutlama zorunlu araçlarımızdan biridir. Yani çatal ile kaşığı, yemek yeme 

araçlarının ötesinde yeme biçimi olarak bir soyutlama düzeyine getiriyoruz. Arkasından yeme 

alışkanlıkları diyoruz, temel ihtiyaçların giderilmesi diyoruz. Sonuç olarak kademe kademe 

yaptığımız her bir soyutlama düzeyinde varmaya çalıştığımız şey çok çelişkili bu bütünü 

bütün olarak anlayabilme, analiz edebilme ve hatta dönüştürebilme yeteneğidir.   

Tabii ki burada sık sık karşılaştığımız diyalektik, temel meselemizdir. Süreç olarak 

baktığımızda diyalektiği çok basit bir biçimde söylemek gerekirse Marx’ta, içinde çelişkiyi 



 

barındıran bütüncül bir süreç diye baktığımız doğum ve ölümü düşünelim. Ölümü nihai bir 

son ve de doğumu bir başlangıç olarak karşılaştırdığımız, anladığımız zaman sonu belli bir 

süreci algılarız. Ama doğduğumuz andan itibaren ölüme doğru yol aldığımız bir süreçte 

ölümün yaşamın kendi içinde olduğunu kavrayabilmemiz lazım. Bu birbirinin zıttı, karşıtı 

ama aynı anda aynı biçimde var olabilen, birbirini etkileyip dönüştürebilen bir çelişki. Bu 

çelişkiler tüm toplumlarda tüm insan ilişkilerinde var. Bunu anlayabilmek için de 

kullandığımız yöntem diyalektiktir.  

Her toplumun kendine has işleme mekanizmaları olduğunu düşünüyoruz ama bu işleme 

mekanizmalarını analiz edebilmek için farklı düzeylerdeki gerçekliği anlamam, araştırmam ve 

analiz etmem gereklidir. Farklı düzeylerdeki gerçeklik dediğimiz şey: birincisi; bu odada 

bulunmak, hepimizin bildiği, elimizi uzattığımızda dokunduğumuz, ampirik somut gerçeklik. 

İkincisi; bunun arkasındaki verili olmayan, somut manada pozitivizmden farklı olarak, 

görmediğimiz ama o görüntünün arkasındaki ilişki sistemini fark ettiğimiz gerçeklik düzeyi. 

Üçüncüsü; bunlar arasındaki etkileşimi, nedensel ilişkiyi analiz ettiğimiz, çözümlediğimiz bir 

gerçeklik düzeyi. 

O nedenle “materyalist” dediğimizde çok basit bir biçimde pozitivistler gibi “Bir odanın dört 

duvarı var.” demek istemiyoruz. Bu odanın dört duvarının ötesinde, dört duvar olmasının 

arkasındaki ilişki sistemini ve bu ilişki sisteminin neden-sonuç ilişkisi içerisinde, süreç içinde 

nasıl oluştuğunu analiz etmemiz gerekiyor. Bu, özellikle emek, üretim, yabancılaşma 

konularında önemli hale geliyor.  

Ya da şöyle söyleyeyim, baştan başlarsak insan, hem kendisini toplum içinde inşa ediyor hem 

de toplumu inşa ediyor. Dolayısıyla aynen doğayla ilişkilerde olduğu gibi doğduğumuz anda 

verili bir çevreye doğuyoruz. Bunu değiştirebilme, dönüştürebilme imkânımızın olup 

olmadığı tartışmalı. Farklı Marksist yorumlara açık bir tartışmadır bu ama Marx’ta önemli 

olan yanı doğduğumuz andan itibaren görece olarak o verili çevreyi inşa edip görece olarak 

değiştirme imkânına sahibiz. Ancak bunun farkına vardığımız takdirde bu mümkündür. 

Bunun farkına varmamız da -“yanlış bilinç-ideoloji” tartışmalarının yapıldığı yer- oradan 

çıktığımız andan itibaren mümkün olacaktır.  

Sosyal bilimci olarak yapmak istediğimiz nedir? 

Sosyal bilimci olarak yapmak istediğimiz nedir diye tüm bu bütün içinde baktığımızda birinci 

mesele toplumu anlayıp analiz etmemiz gerekiyor. Söylediğim gibi eğer sadece karşılaştırma 

yapmanın ötesindeki ilişkiler sistemini analiz edeceksek tarihsel materyalizm denilen bir 

yöntemi kullanıyoruz. Kısacası, gerekilen şey süreç içinde neyin nasıl dönüştüğüne 

bakmaktır. Bunu bir bütün içinde anlayıp analiz ediyoruz. Öyle olduğu zaman aslında 

görünenin arkasında, söylenenin arkasında, hâkim olanın arkasındaki ilişkiler sisteminin ve bu 

sistemin karşılıklı olarak süreç içinde nasıl dönüştüğünü, nasıl ilerlediğini –burada bir 

ilerlemeci mantık var Marx’ta kabul etmemiz gereken- anlayabilmemiz. Yapmamız gereken 

bu, Marx’ın yaptığı da bu. Bugün Türkiye’ye bakarsak bu bakış açısında ‘neyi görmemiz 

gerekir ya da sosyal bilimci olarak neye bakmamız gerekir, neyi sorgulamamız gerekir’ bunlar 

Marx’a göre çok orijinal şeyler değil çünkü biz aslında sosyal bilimci olarak bulunduğumuz 

toplum içinde neyi nasıl göreceğimizi biliyoruz. Bunun farkındayız ya da değiliz. Farkında 



 

olmamız bizi ayrıştırıyor diğerleriyle. “Nesnel bir bilgiye sahibim, toplumda doğru olanı 

araştıracağım” diye bir şey yok. İçine doğduğumuz şartlar bize neye bakmamız gerektiğini 

söylüyor ama bunun farkında olursak bunu değiştirebilme ve dönüştürebilme gücüne sahip 

olabiliriz. Marx’ın önemli yanı o praksis, bilgiye sonradan gideceği çizgi de o.  

Belki biraz karşılaştırarak ya da başka bakış açısıyla, yani bir pozitivist bakış açısıyla bakacak 

olursak bugün kendimizi örnek olarak verebilirim. Üniversiteden atılmamız verili bir durum. 

Hepimiz biliyoruz. Atılan olarak benim nasıl baktığımla atılmayan birinin nasıl baktığı 

arasında bir farklılık olabileceğini düşünebiliyoruz. Ama bunun bilgisini üretmek, bunun 

araştırmasını yapmak istediğim zaman iyi bir pozitivistsem yapmam gereken şey benim nasıl 

düşündüğüm, diğerinin nasıl düşündüğü, insanların hangi biçimlerde, hangi kanunlarla 

atıldığı, tüm bunların dökümünü yaparak bir tür günün tasvirini yapmak olur. Sonucunda “işte 

böyle oldu çünkü o imza atmıştı, çünkü öteki muhalefet etmişti, çünkü beriki şu gruba 

üyeydi” diye somut olarak elde ettiğim bir skalanın üzerinden bunu analiz edebilirim.  

Dersin devamı “Marksist kuram içinde bakarsam bunu nasıl yapacağım?” sorusu etrafında 

dönen tartışmalar ile gerçekleştirildi. 

Şeyma AKCAN 
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