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Başlarken içinde bulunduğumuz döneme dair birkaç şey söylemek isterim: Ben Mimar Sinan 

Üniversitesi’nde Sosyoloji okudum 1990’lı yılların ortalarında. O sıralarda bu oturumların 

başlığı olan Marksizm, özellikle de benim bölümümde Postmodern düşüncenin büyük bir 

saldırısı altındaydı, neredeyse meşruiyeti yok olmuştu. Sovyetler Birliği dağılmış, duvarlar 

yıkılmış, Marksizm’den söz etmek de -özellikle benim alanım olan işçi sınıfı, sınıflar 

meselesi- son derece demode konular halini almıştı o zamanlarda. O sıralarda yine Fukuyama 

tarihin sonunu ilan etmişti fakat görüldü ki tarihin sonu olmadığı gibi tarih yeni açılımlarla 

devam ediyor. Yine Marksizm; eski iddialılığını, gücünü koruyamıyorsa da 90’larda olduğu 

gibi de demode ve gündemden kalkmış bir kavram/yöntem değil, artık neredeyse anaakım, 

yurtdışında çok satan dergilerin kapağında manşete çıkmaya başlayan, deyim yerindeyse 

insanların tekrardan hatırladığı ve bence giderek de daha fazla hatırlayacağı, sorgulayacağı ve 

kullanacağı bir yöntem haline yeniden gelmiş gibi gözüküyor. Öte yandan tarihin sonu değil; 

toplumsal, sosyal ve sınıfsal mücadeleler de özellikle de içinde bulunduğumuz günlerde 

dünyanın her tarafında –Ortadoğu’dan Latin Amerika’ya kadar uzanan bir coğrafyada- tüm 

ihtişamıyla kendisini yeniden ortaya koyuyor. Tümüyle gömülmüş olan sınıf mücadelelerinin 

de gömüldükleri yerlerden yine bütün ihtişamıyla çıktığını görmek mümkün. Dolayısıyla 

böyle bir kesitte bu işi yapıyoruz ama öte yandan bütün bunlar olurken Türkiye 

akademisinden, üniversitesinden genel olarak tüm eleştirel düşüncelerin olduğu gibi 

Marksizm’in de silindiği veya silinmek istendiği de bir dönemdeyiz aynı zamanda. Özellikle 

de tarih alanında hâkim olan ırkçı, İslamcı, sağcı, milliyetçi, şoven düşünceyle, fikriyatla ultra 

piyasacı diyebileceğimiz fikriyatın birbiriyle mükemmel bir senteze ulaştığı mekânlar 

olduğunu görmek mümkün bugünkü Türkiye sosyal bilimler alanında. Herhalde şu an buraya, 

Universus ve Tarih Vakfı’nın birlikte düzenlediği bu toplantılara olan ilginin kaynağı, kökeni 

bu olsa gerek. Doğal olarak özellikle de toplumda genç insanlar eleştirel düşüncelerle 

tanışmak, onlar üzerine konuşmak ve onlardan yararlanmak isterler. Şu an Türkiye’sinde 

anormalmiş gibi olmakla birlikte aslında doğal olanı, normali de budur. Dolayısıyla böyle bir 

kesitteyiz ve yine 28 Ekim günündeyiz. Yarın 29 Ekim, her taraf pankartlar dolu, bugün ve 

yarın bir dizi etkinlik de Cumhuriyet’in 96. yılı kutlanıyor. Bana sorarsanız ortadan 

kaldırılmış bir cumhuriyeti kutlayan tuhaf bir toplumuz aynı zamanda. Dolayısıyla da 

özellikle Türkiye’de tarih meselesine bakarken de tam da bu sembolik gün arifesinde bakmak 

da başka bir anlam ifade ediyor olsa gerek. 
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Marksist düşünce tüm sosyal bilimler alanında bir dönem tüm dünyada hâkim olmuş, çok 

güçlü etkileri olan -tarih alanında da- bir düşünce. Marksizm derken tabii ki önce onun 

köklerini oluşturan, onu ortaya çıkaran Karl Marx’ın ve onun yol arkadaşı Friedrich Engels’in 

temel yapıtlarıyla başlayan bir şey ama Marksizm dediğimizde sadece bu temel yapıtlardan 

söz etmiyoruz elbette. Aynı zamanda Marksizm’in kendisinin de bugüne kadar gelen uzun bir 

tarihi var. Bugüne kadar gelen bu tarih içinde 1800’lerin başlarından sonlarına kadar yazmış 

olan Marx ve Engels’in yazdıklarının üzerine çok farklı konular, çok farklı temalar ve çok 

farklı yöntem arayışlarıyla yazılan çok sayıda eserle de birlikte Marksizm’den söz etmek 

gerekiyor. Farklı düşünce akımlarıyla etkileşim içinde olan, onlarla sentezler yapan, yapmaya 

çalışan da bir akım diğer akımlarda olduğu gibi. Dolayısıyla büyük ve oldukça heterojen bir 

külliyattan söz ediyoruz aslında Marksizm derken. Kurucuların sonrasında özellikle devrim 

yapan kuşaklar –Lenin’in, Troçki’nin, Gramsci’nin, Lukacs’ın- eserlerinden de söz ediyoruz 

mesela. Veya özellikle tarih söz konusu olduğunda 1940’lı yılların ortalarından 1950’li 

yılların ortalarına kadar Marksist tarihçilik deyince en öne çıkan akımlar/mecralardan biri 

olan İngiliz Marksist Tarihçiler Okulu’ndan (en önemli temsilcisi E.P.Thompson) da söz 

ediyoruz. Aynı zamanda Fransız kökenli yapısalcıların veya İngiliz yapısalcılarının ve 

özellikle Althusserci yapısalcılığın bu tarih anlayışına yönelik eleştirileri, itirazlarından da 

bahsetmek mümkün.  

Yani bu kocaman bir alan ve bu alanın her bir veçhesinin genişliğini görmek ve düşünmek, 

Marksizm ve Tarih derken bu genişlik içinde bakmak önemli ve son derece yararlıdır. Aslında 

Marksizm’in daha genel tartışmalarının şüphesiz Tarihçilik alanında da yansımaları var. 

Örneğin altyapı-üst yapı ilişkileri,  sınıfların nasıl tanımlanacağı meselesi, yapı-özne 

tartışması gibi konular kuşkusuz tarihçilik alanında da çok ciddi, uzun yılara yayılan 

tartışmalara kökenlik etmiştir. Marksizm’in tarihe bakarken tarihsel materyalizm adı verilen 

büyük, iddialı bir kavramı/yöntemi var. Tarihsel materyalizm, tarihe bakarken adı üstünde 

hem tarihsel olarak (bugünü mutlaklaştırmadan/doğallaştırmadan, tarihselleştirerek) hem de 

maddeci bir temelde bakan, olayların altında arkasında yatan maddi gerçeklerin tarihin asıl 

dinamiğini oluşturduğunu söyleyen, çok basitleştirirsek temel iddiası bu olan, buradan bütün 

bir insanlık tarihini yorumlayan bir perspektif. Bir yanıyla tarihsel materyalizmin bir büyük 

insanlığın bütün tarihine dair bir ufku/perspektifi var-ki Marx’ın temel yapıtı Komünist 

Manifesto’da bütün bir insanlık tarihinin aslında bir sınıflar mücadelesi tarihi olduğu sözünde 

aslında bu özetleniyor. Tarihe bakarken kendisinden önceki egemen tarih bakış açısından 

koparak kahramanların/bireylerin veya düşüncelerin/ fikirlerin öne çıktığı, insanların maddi 

kaygılarının, mücadelelerinin yani gerçek, sahici insanların sahici hallerinin ve 

mücadelelerinin konu edilmediği bir tarihçilikten farklılaşıyor. Ve yine tarihe bakarken üretim 

ilişkileri, üretim tarzı, üretici güçler, toplumsalar sınıflar gibi kavramlarla bakıyor tarihe, 

analiz ediyor tarihi. Ve az önce söylediğim bu büyük insanlık tarihine bakarken de tam da bu 

üretici güçlerin gelişimi ve üretim ilişiklerinin değişimi temelinde başlıca büyük evreler tarif 

ediyor. Başlangıçta bir ilkel komünal toplum evresi, ardından köleci toplum evresi, ardından 

feodal veya doğu coğrafyaları için Asya tipi üretim tarzı diye tarif edilen bir evre ve bütün 

bunların sonunda da hala da içinde yaşamakta olduğumuz kapitalist evre olmak üzere insanlık 

tarihini üretim güçleri ve ilişkilerinin değişimi temelinde bir dönemleştirmeye tabii tutarak 

bakıyor. Bu anlamıyla son derece bütüncül bir bakış açısına sahip Marksist tarih anlayışı. 



 

Ama aynı zamanda tarihsel materyalist yöntemi sadece bu büyük makro bakışıyla değil çok 

çeşitli kesitlere, olaylara, evrelere uyarlanabilecek, tarihçilerin kullanabileceği bir yöntem 

olarak da düşünmek lazım. O anlamda da çok farklı konulara, temalara ve dönemlere dair de 

tarihsel materyalist bakış açısıyla yapılmış sayısız araştırma var, bazen kısa dönemli bazen 

uzun dönemli olmak üzere ideolojiden, kültürden, sanattan emek tarihine kadara uzanan bir 

yelpazede çok farklı konulara da bu yöntemle bakılıyor. Ama tüm bunlara bakarken temel 

ilke, tarihin temel dinamiğinin üretici güçlerin gelişimi ve üretici güçlerin mevcut üretim 

ilişkileriyle çelişkiye düşmesi, üretim ilişkilerinin üretici güçlerin gelişimine engel olduğu 

noktada, bu çelişkilerin yoğunlaştığı ve derinleştiği noktada da ortaya kriz ve giderek 

devrimci durumların ortaya çıktığı şeklinde temel bir analiz yöntemi var. Özellikle Marx’ın 

yapıtlarına baktığımız zaman toplumsal tarihin gelişimini bu şekilde anlatıyor. 

Kesinlikle homojen değil, çatışmacı bir tarih anlayışı var. Yani bu olup bitenler, o toplumlar 

içerisinde ortaya çıkan çelişkiler aynı zamanda o toplumlarda mevcut olan sömürü ilişkilerine 

denk düşüyorlar. Üretici güçlerin üzerinde işlediği toplumsal sınıflar var ve bu toplumsal 

sınıflar mülkiyet ilişkileriyle, o anki mevcut hukukla yerleri belirlenmiş durumda. Toplumsal 

sınıflar Marx tarafından oldukça sadeleştiriliyor. Farklı ara sınıflar katmanlar vs. tarif edilse 

de az önce söylediğimiz gibi her büyük evrede başlıca iki sınıf (sömüren-sömürülen) olduğu 

yani feodal dönem için derebeyleri ve serflerin veya diğerinde köle sahipleri ve kölelerin 

olduğu, kapitalizmde ise işçi sınıfı ve kapitalistlerin/burjuvaların olduğu bir model var. Esasen 

bu iki sınıf arasında “sömürü” ve “sömürüye karşı direniş” temelinde gerçekleşen bazen örtük 

bazen de güçlü biçimde ortaya çıkan bir mücadele olduğunu anlatıyor tarihsel materyalizm. 

Toplumsal gelişmeyi anlarken böyle bakıyor.  

Özellikle de üretim tarzı kavramı önemli. Marx ve Engels’in yapıtlarına baktığınız zaman 

toplumları anlayabilmek için her durumda en son çözümlemede mutlaka en derinde ve en 

temelde olana bakmak, oraya odaklanmak gerektiğine dair güçlü bir vurgu var. O bakılacak 

şey de o toplumların üretim tarzı. Ve buradaki gelişmelerin de toplumdaki diğer kurumları ve 

mekanizmaları değiştirdiğini söylüyor. Burada bir metafor da kullanıyor. Sonradan çokça 

tartışmalara neden olan bir metafor bu: altyapı-üstyapı ilişkileri. Yani toplumda üretim 

ilişkilerinin oluşturduğu bir altyapı ve onun üzerinde din, ideoloji, hukuk gibi çeşitli 

toplumsal kurumlar işlediğini söylüyor Marksist tarih felsefesi.  

Burada tabi dikkat edilmesi gereken benim baktığım kadarıyla hemen tüm “Marksizm ve 

Tarih” başlıklı kitaplarda bu konuya ilişkin yapıtlarda yapılan güçlü bir vurgu var ve bu kritik 

bir vurgu: uzun yıllara yayılmış bu serüven içinde zaman zaman Marksizm’in siyasi olarak 

iktidarda temsil edildiği durumlar da var. Marksist partilerin iktidar olduğu Sovyetler Birliği 

ve diğer ülkeler gibi. Bu noktada Marksizm’in aşırı derecede vülgarize edildiği ve adeta 

Marksist tarih anlayışının “her şey ekonomidir, sonuçta her şey iktisattır” gibi bir 

basitleştirmeye indirgendiği yönünde genel bir yakınma veya bir uyarı var. Dolayısıyla burada 

“en temeldeki maddi ilişkileri, toplumun üretim ilişkilerini incelemek gerekir” sözünü her bir 

kesitteki her bir tekil olayı tek başına o anki iktisadi ilişkilere indirgemek, “her birinin 

doğrudan ekonomik temellerini bulmak gerekir” gibi bir vulgarizasyona düşülmemesi önemli. 

Çünkü aslında toplumdaki maddi güçler dendiğinde yine Marksist yapıtlarda göze çarpan bir 

şey var: aslında ideolojinin, yani en maddi olmayan şey olarak görünenin bile aslında 



 

toplumlarda maddi bir güç olarak rol oynadığına dair bir vurgu var. Dolayısıyla “maddi” 

kavramını dar anlamıyla ekonomi ya da iktisat olarak algılamamak veyahut da son 

çözümlemede üretim ilişkilerinin, üretici güçlerin belirleyiciliğinin çok farklı ve karmaşık 

dolayımlarla ve belli bir tarihsel kesit içinde belirleyici olduğunu da unutmamak gerekiyor.  

Aksi takdirde dediğim gibi Marksizm, oldukça kaba ve vulgar bir yoruma, yani neredeyse 

günlük dilde “her şeyin başı ekonomi” diye tarif edilecek bir şeye indirgenmiş oluyor. Bu 

Marksizm’in tarihe bakışı meselesinde önemli bir nokta çünkü aslında Marksist tarih 

anlayışına yönelen birçok çalışmada Marksizm’in bu kaba yorumunun esas alındığı 

görülüyor. Sosyoloji akımlarını inceleyen derslerimizde de tam olarak böyle olurdu. Yani 

sadece literatürdeki tartışmalarda değil, belki sizlerin de aldığı eğitimlerde kullanılan 

yayınlarda da bunun geçerli olduğunu görmek mümkün. Mesela biz sosyoloji bölümündeyken 

Nurettin Şazi Kösemihal’in Sosyoloji Tarihi kitabından sosyoloji tarihini öğrenmek 

durumunda kalmıştık. Kösemihal; Sovyetler Birliği’nden Batı’ya giden Pitirim Sorokin, çok 

gaddar ve anti-Sovyet olan bir zattı ve tahmin edileceği gibi onun çeşitli sosyolojik akımlarını 

tarif ettikten sonra Marksizm’e geldiğindeki tutumu Marksizm’in bu kabalaştırılmış 

yorumlarını esas alan bir çerçeve içerisindeydi. Dolayısıyla bu mesele Marksist tarih anlayışı 

açısından önem taşıyor.  

Kurucu Marksistler kendilerini tarihçi olarak tanımlıyor değiller ve onların tarih kitabı olarak 

yazılmış kitapları yok ama baktığımız zaman ortaya çıkardıkları eserlerin aslında önemli birer 

tarih eseri olduğunu görmek lazım. Mesela en temel, kurucu metin olan Kapital’in ciltleri, 

onların özellikle belirli kısımlarında, bir anlamda kapitalizmin gelişim tarihini görmek 

mümkün. Veya o kadar büyük, makro dönemleri değil de örneğin Fransa’daki iç savaşa, 

Napolyon’un iktidara gelişine eğilen Fransız Üçlemesi diye anılan Marx’ın yazdığı eserlerde 

o zaman için son derece güncel konularda siyasi aktörlerin ve onların arkasındaki onların 

motivasyonlarını sağlayan sınıfsal aktörlerin siyasi tutum alışlarını ve çatışmalarını o dönemin 

Fransız toplumunda analiz eden daha güncel metinleri var. Bu da aslında bir tarih metni 

olarak yorumlanabilir. Yine Engels’in Almanya’da köylü savaşlarını ele aldığı, bunu tarihsel 

materyalist bir çerçevede ele aldığı bir yapıtı var. Burada iyi örnekler var çünkü “Marksizm’in 

tarihe kattığı nedir” sorusuna yanıt olması açısından da ilk anda örneğin din savaşları, dinsel 

savaşlar gibi görünen toplumsal mücadelelerin arka planına aslında o dönemde gelişen 

toplumsal sınıfların veya sınıf kesimlerinin, fraksiyonlarının arasındaki çatışma olduğunu 

analiz edebiliyor. Bence de tarihsel materyalizmin en güçlü katkılarından bir tanesi bu. Zaten 

Marksizm’in önemli vurgusu da bu, yani “şey”leri ilk anda göründükleri gibi görmemek 

veyahut da dönemlerin, iktidarların, egemenlerin kendi hakkında söylediklerini esasmış gibi 

görmemek, onun arkasındakine bakmak yönünde bir uğraş sonuçta materyalist bakış açısı. Bu 

bakış açısının da bu anlamıyla tarihe bir derinlik ve yeni bir perspektif kazandırdığını 

görüyoruz. Yine önemli bir nokta da şu tabii ki: özellikle de Fransa’daki örneğin belli bir 

kesitte çok yoğunlaşmış, her biri tarihteki önemli hadiseler olarak anılan olayların arkasındaki 

aktörleri çözümlerken o an üst yapıdaki siyasi didişmelerin altında aslında daha derinde yatan 

sınıfsal mücadelelerin olduğunu, sınıflar arasındaki mücadelelerin (her zaman illa sınıfsal 

ifadelerle, sınıf diliyle, sınıfların net olarak kendi talepleriyle olmasa bile –ki çoğu kez 

değildir zaten- çoğu kez sınıfların mücadeleleri bu kadar pür mücadeleler değildir.) çok açıkça 



 

görülmediği zamanlarda da aslında olup biten mücadelenin arkasındaki çatışan/çelişen sınıfsal 

çıkarları göstermesi anlamında tarih açısından takdire değer katkılar olarak yorumlanabilir.  

Sonrasındaki katkılar da önemli, sadece kurucuların yapıtlarını değil sonrasını da almak 

lazım. Örneğin, Troçki’nin Sovyet Devrimi’nin tarihi ile ilgili yaptığı çalışmayı anmak lazım. 

Ama herhalde özellikle tarihçilik disiplinin içinde de zikredilen İngiliz Marksist Tarihçiler 

Okulu, Britanya Komünist Partisi üyesi olan bir grup Marksist bilim insanının, tarihçinin 

1946’da oluşturduğu, Sovyetler’in Macaristan’ı işgaliyle birlikte partiden kopuşlarla da, o 

dönemki siyasi tartışmalarla da birlikte dağılan ama etkileri sonraki sürece de yayılan önemli 

bir ekol. Christopher Hill, Maurice Dobb, Eric Hobsbawm, E.P. Thompson gibi önemli 

temsilcileri var. Önemli de tartışmaları ve katkıları var. Tabi tahmin edilebileceği gibi en 

önemli tartışmaları, özellikle İngiltere’deki burjuva devriminin niteliği konusunda yapılan 

tartışmalar çünkü İngiltere çoğu kez kapitalizmin gelişim açısından bir model ülke. Buradaki 

burjuvazinin gelişimi, burjuvaziyle aristokrasi arasındaki mücadele ve sonrasında işçi sınıfıyla 

burjuvazi arasındaki mücadele, özellikle de Fransız Devrimi’yle yapılan karşılaştırmalar veya 

Fransız burjuvazisiyle aristokrasi arasındaki mücadeleyle yapılan karşılaştırmalar ve 

tartışmalar önemli bir külliyat oluşturuyor.  

Tabii tarih hiçbir zaman aslında sadece geçmişi konuşmak değil, her zaman bugünü de 

konuşmak. Bu bahsini ettiğim tartışmalar da dâhil olmak üzere başka tartışmalar, Türkiye’de 

yapılan tarihe dair tartışmaların hemen hepsinin bugüne dair uzantıları var. O tartışmalar 

çeşitli siyasi yönelimlere kökenlik de ediyor aynı zamanda.  Burada özellikle benim gibi emek 

tarihi ile ilgilenenler içinse en önemli isim İngiliz Marksist Tarihçiler Okulu içerisinde 

Thompson. Thompson’ın kült eseri “İngiliz İşçi Sınıfının Oluşumu” bizim gibi emek tarihi 

çalışan insanlar için bir başyapıt durumunda. Oldukça hacimli bir eser ve bu eserde 

Thompson’ın temel bir vurgusu veya uyarısı var aslında bence: Marksizm’in çeşitli 

kabalaştırma/vulgarize edilme biçimleri var. Bunlardan bir tanesi de Marksizm’in tarihi 

evrimci bir bakış açısıyla gördüğüne dair bir eleştiri. Adeta Darwinci bir evrimcilik. Yani 

birbirini takip eden, art arda, zorunlu olarak takip eden tarihsel evreler ve sonunda da mutlak 

olarak sosyalizmin kurulduğu bir tarih şeması kabaca söyleyecek olursak.  Bir başkası da yine 

özellikle işçi sınıfının oluşuma dair de genel geçer bir algı, Sanayi devriminin fabrika 

bacaların ardından ortaya çıkan işçi sınıfı gibi. Buna dair önemli bir uyarısı/eleştirisi var 

Thompson’ın. Aslında kapitalist ilişkilerin İngiltere’de gelişme süreci içerisinde; İngiliz 

sanayileşmesinden daha önce henüz İngiliz kapitalizmi kırlarda, evlerde, küçük atölyelerde 

ticari kapitalizme bağlı olarak gelişirken, varlığını sürdürmeye devam ettirirken, henüz sanayi 

kapitalizmi adını vereceğimiz fabrika bacalarıyla temsil edilen bir evre gelmeden önce aslında 

İngiliz işçi sınıfının oluşmaya başladığına ve bu oluşumun da sadece bir iktisadi süreçle, yani 

topraktan koparılıp fabrikalara doldurulan işçiler fotoğrafıyla anlaşılamayacağına, o 

coğrafyadaki çok çeşitli siyasi ideolojik ve kültürel katkılarla da beslenen bir sınıf bilinci 

oluşumunun olduğuna vurgu yapıyor. Yani burjuva liberallerinin özgürlükçü 

mücadelelerinden, çeşitli dini akımlardan (en başta Metodistler gibi) da girdileri olan, 

oralardan da beslenen, onlarla da etkileşim içinde olan ama aynı zamanda kendilerinin üretim 

süreci içerisindeki, emek süreci içerisindeki birbirinden çok farklıyken giderek benzeşen, 

ortaklaşan deneyimlerinin de temelinde ve odağında olduğu bir işçi sınıfı oluşumu profili 



 

veriyor. Arşivleri kullanarak son derece zengin bir malzeme kullanıyor işçi mektuplarını, 

broşürleri, bildirileri gibi. Önemi şurada: özellikle Marksist tarih anlayışının zaten en baştaki 

mottosu olan “emekçileri, sömürülenleri tarih sahnesine çağırmak/çıkarmak, onların tarihin 

içinde hak ettikleri yeri vermek” biçimindeki genel anlayışını daha da derinleştiren insani 

deneyimi, özellikle sınıf deneyimini öne çıkaran ve tarihin gelişimini üretici güçlerle üretim 

ilişkileri arasındaki çelişki olarak yapılan açıklamanın içine insan deneyimini, işçi sınıfını, 

sınıflar mücadelesini daha güçlü bir biçimde katan bir yaklaşım. Tabii bu tartışılabilir, 

özellikle de yapısalcı cenahtan çok eleştiri alan bir yaklaşım. Uzun yıllara yayılan bir dizi 

polemiklere de neden oluyor. 

Burada İngiliz Marksist Okulu’yla ve Thompson’la birlikte şunun da kapısı giderek açılıyor 

tabii ki: özellikle emek tarihinin güçlenmesi/kalkınması, emek tarihçiliğinin teorik olarak da 

daha sağlam temellere oturmasını da sağladı ve etkileri sürüyor hala. Hatta bir tarihçi olan 

Doğan Çetinkaya arkadaşımızın güzel bir çalışması yayınlanmıştı geçmiş yıllarda, Türkiye’de 

son dönemde emek tarihçiliğinde Thompson’ın etkilerini elen alan. Türkiye’de özellikle 

2000’li yıllarda bir anlamda Thompson’ın yeni ya da yeniden keşfedilen bir figür haline geldi. 

Birçok çalışmada çeşitli biçimlerde kullanılıyor. 

Emek tarihi, işçi sınıfının tarihi söz konusu olduğunda sadece Marksist tarih akımı içinden 

çalışmalar bu tarihe katkı veriyor demek istemem ama kuşkusuz doğası gereği işçi sınıfına 

merkezi önem veren bir yaklaşım olduğu için Marksizm, özellikle de işçi sınıfı tarihinin veya 

emek tarihinin gelişimi konusunda önemli bir yeri var. Yine burada Hobsbawm’ı da anmak 

lazım. Çalışmaları neyse ki çok büyük ölçüde Türkçeye çevrilen bir yazar.  Hem Devrim 

Çağı, Sermaye Çağı, Aşırılıklar Çağı diye giden büyük bir eseri var hem de özellikle İngiliz 

emek geleneklerini, İngiliz işçi sınıfı oluşumunun çeşitli evrelerini, çeşitli boyutlarını ele 

aldığı bir dizi makaleden oluşan çalışmaları var. Bunlar da bizim açımızdan yol gösterici.  

Tarihe sınıflarla bakmak, maddi hayattaki değişimle bakmak, maddi güç ilişkileri içerisinde 

bakmak bence günümüz Türkiye’sinde de önemli. Üstelik çılgın bir yeni Osmanlıcılık 

fantezisinin de memleketi sardığı, aslında yine ilginç günlerdeyiz. Herhalde hiçbir ülkede şu 

an Türkiye’de olduğu kadar tarih konuşulmuyordur. Her yerden tarih fışkırıyor. Hemen 

hemen tüm anaakım televizyonlardaki portreler, diziler, bir kitapçıya gittiğiniz zaman kitapçı 

raflarının önemli bir bölümü “tarih” kitaplarıyla, tarih temalı kitaplarla dolu. Bir zamanlar 

türünün ender örneklerindeyken vakfımızın Toplumsal Tarih dergisi, şimdi Migros raflarında 

bile birçok “tarih” dergisi var. Ama müthiş bir ilgi var ve popüler politik güncel 

tartışmalarımızın da her tarafından tarih fışkırıyor. Hemen her seferinde tarihsel göndermeler 

var. Dolayısıyla tarihle bu kadar hemhal olmuş ama herhalde tarihten bilimsel olarak bu kadar 

uzak olan ve giderek de uzaklaşmakta olan bir toplum da belki de yoktur. Bu da bir hazin 

paradoks olarak önümüzde duruyor. Tabii tarih alanı özellikle de Türkiye akademisinde hep 

milliyetçi, muhafazakâr, Türkçü, İslamcı vs. akımlarının her zaman etkilerinin çok güçlü, 

hegemonik olduğu hatta kimi bölümleri neredeyse tümüyle kapattığı, tümüyle egemenliği 

altına aldığı veya kimi dönemleri, konuları egemenliği altına aldığı bir tarihçilik pratiği vardı. 

Şimdi bu kadar değil, yeni kaynaklar, yeni bakış açıları, tarihe Marksist veya Marksist 

olmayan çok çeşitli eleştirel bakış açısına sahip akademisyenlerin de girmesiyle aslında belli 

bir genişleme olduğunu söyleyebiliriz ama yine de akademiye son vurulan darbelerle birlikte 



 

göreli olarak sağlanan bu gelişmeden de tekrar geriye gittiğimizi düşünüyorum açıkçası. 

Zaten tarihimize baktığımız zaman bazı tabu olunan konular var ve bunları resmi olarak 

akademi içerisinde çalışmak son derece riskli. Mesela “Ermenilere 1915’te ne oldu” konusunu 

çalışmak herhalde günümüz Türkiye’sinde çok kolay bir mesele değil. Ama bu kadar hassas 

konuların tabu olması meselesini bir yana koyuyorum, sınıflar meselesi de aslında 

tarihçiliğimizde çok sevilen, çok tutulan, çok benimsenen bir konu olmadı. Daha çok devlet 

merkezli, egemen merkezli, kurumlar merkezli büyük tarihe genel bir merak/ilgi var. O 

noktada da özellikle toplumsal tarih yaklaşımı, onun altında belki zikredebileceğimiz emek 

tarihi yaklaşımının ben tarihsel ufkumuzu genişletmek anlamında önemli bir perspektif 

sağladığını, sağlayabileceğini; tam da şu anda sıralarında oturduğumuz örneğin Tarih 

Vakfı’nın yaptığı düzenli yayınlarla hem de çıkardığı kitaplarla buna önemli bir katkı 

sunduğunu düşünüyorum. Bu noktada iş kolay değil asında çünkü oldukça güçlü bir bariyer 

var karşımızda. Yani bizde sınıfların aslında hiçbir zaman mevcut olmadığı, sınıflar 

mücadelesinin olmadığı, özelikle 19. yy sonu ve 20. yy için söyleyecek olursak ülke içi 

sınıflar mücadelesinden çok, ilginin “Batı’ya karşı biz” meselesine ve emperyalizme, 

emperyalizmin buradaki bozucu etkilerine odaklanmış yaklaşımlar var. Dolayısıyla da bizi 

mahvetmek isteyen emperyalistler karşısında sınıfsız, imtiyazsız bir kaynaşmış kitle olarak, 

bir mazlum ulus olarak konumlanmamız gerektiği yönündeki -biraz basitleştirerek 

söylüyorum- temel Kemalist bakış açısının, cumhuriyetçi elitin de temel bakış açısının, temel 

tarih perspektifinin oldukça derin etkileri olduğunu görüyoruz.  

Ben okulda emek tarihi dersleri verdim epeyce bir süre Kocaeli Üniversitesi’nde. Bugün 

oldukça fantastik olsa gerek günümüz üniversiteleri için düşünürsek. Genellikle dersin 

başlarında talebelerin önemli bir kısmının çok şaşırdığını hatırlıyorum çünkü o “bizde sınıf mı 

var, bizde işçiler mi varmış”  genel geçer algı onlarda da hâkimdi. Yani -ki hele hele Emek 

Tarihi 1’i 1800 ortalarına kadar uzatınca “Osmanlı’da da işçiler var” deyince gözler iyice 

büyüyordu. Yani ABD’yi kovboylardan, Osmanlı’yı da fesli paşalardan -biraz karikatürize 

edecek olursak- aşağı yukarı böyle görüyor. Böyle görmemesi de zor olan bütün bir hem 

medyanın hem de kurumsal eğitimden böyle biçimlendirilmiş kuşaklar açısından anlaşılır bir 

şeydi. Ben onlara diyordum ki “sizin atalarınızın tarihini konuşacağız burada”. Yani içinizde 

saraydan, saray kökenli, paşa, padişah çocuğu yoksa -ki sanırım ancak istisnaydı- bunun 

dışındakiler genellikle emekçi insanlardı. “Anadolu’nun köylüleri, Selanik’in, İstanbul’un 

işçileri vs. onların tarihini konuşacağız burada” diyordum ama tabi her durumda özellikle de 

1930’lu yıllarda çok zorlanıyorduk çünkü kimsesizlerin kimsesi olan, Cumhuriyet’i kurmuş 

olan cumhuriyet kurucularının 1930’la örneğin grevleri, sendikaları yasaklamış olduğunu 

anlattığımızda “nasıl olur?”, örneğin “Atatürk’ün bundan haberi var mıydı?” sorularına çokça 

muhatap oldum. Bir yanıyla iyicil ama bir yanıyla aslında örülmüş olan o tarihsel bilinç 

konusunda son derece derin bariyerler olduğunu görüyorduk. Aynısı tabii Osmanlı için de 

geçerliydi. Yani Osmanlı’da kendi içinde sınıf mücadelelerinin cereyan ettiği bir toplum 

olduğunu düşünmek, yani kılıcı eline almış şanlı ordumuzun seferleri dışında bir Osmanlı 

tahayyül etmek oldukça zordu tabii ki. Dolayısıyla da Türkiye’de tarih konuşurken bu tür 

zorluklar da var. Örneğin İngiliz Marksistlerinin yaşamadığı türden ekstra zorluklarımızın 

olduğunu da, hele bizim alanda toplumsal tarihi, emek tarihi meselelerinde görmek lazım. O 

yüzden Türkiye’de benim görebildiğim kadarıyla bu alanda yaşayan tarihçilerinin biraz daha 



 

ekmeğini taştan çıkartması, biraz daha kazmayı derin vurması gerekiyor. Arşivlerde geçirilen 

zamanlar veyahut da yöntemsel tartışmalar için verilen emekler vs. çok daha fazla ama yine 

de dediğim gibi bir çatlak açıldığını düşünüyorum. Bugünün siyasi tartışmaları açısından da 

önem taşıyor tabi tarih. Yani günümüzde de benim görebildiğim anaakım siyasi tartışmalar 

yine sınıfsız bir zeminde cereyan ediyor. Yani arkasında sınıf çıkarlarının olduğu çeşitli siyasi 

ve sosyal dönüşümler olarak değil de genelde kötü adamların, ilericilerin, gericilerin yaptığı 

veya biraz sorunlu insanların veya özellikle bir insanın kişisel kaprisleri yüzünden ülkenin bu 

hale geldiğine dair genel geçer tartışmalar var. Örneğin 2000’li yıllar, şu anda içinde 

bulunduğumuz AKP yılları diyebileceğimiz yılların arkasında yatan sermaye birikimindeki 

değişimler, sınıf kompozisyonundaki değişimler, 2000’li yıllarda Türkiye işçi sınıfının 

yapısındaki niceliğinde ve niteliğindeki yaşanan değişim; yine Türkiye burjuvazisinin, 

Türkiye sermayesinin ve sermaye içindeki çeşitli bu sınıf içindeki çeşitli sermaye 

fraksiyonlarının, gruplarının arasındaki çelişkiler vs. olmaksızın 2000’li yıllarını Türkiye’nin 

anlamaya kalkıştığınızda bence oldukça derinliksiz analizler ortaya çıkıyor. Tabii analiz 

önemli çünkü analizinizi nasıl yaparsanız güncel siyasetinizi de öyle belirliyorsunuz. Ona yön 

veriyor. Orada da görebildiğiniz gibi “olaya siyaset karıştırmayaydım iyiydi” diyebilirsiniz 

ama siyasetsiz konuşmak mümkün değil herhalde. O yüzden de bence şu an yaşadığımız 

durumu yaşıyoruz. Yani hazin bir biçimde 29 Ekim kutlamaları yapacağız. Cumhuriyetin halk 

iradesi olduğu, halk için yönetim olduğu, dünyevileşmiş iktidar olduğu, saraydan saltanattan 

alınarak halk iradesine erkin teslim edildiği/edilme iddiası olduğu vs. gibi şeylerin hemen 

hepsinin silikleştiği, yok olduğu bir güncele yani tarihe öyle baktığınızda güncele de böyle 

bakmış oluyorsunuz.   

Ama yine de hiç değilse bu tür toplantılara gelen bu kalabalıklar, bu yönde yapılan yeni 

çalışmalara özellikle genç akademisyenlerin ilgisi (örneğin benim alanım için söylersek bütün 

bu, belki de karamsar olarak çizdiğim tablo içinde son dönemde 2000’li yıllarda diyebiliriz ki 

“genelde emek özelde emek” çalışmalarına olan ilgi) bence yine de ümitvar şeyler. Daha da 

derinleştirilmesi ve geliştirilmesini arzu ettiği şeyler. Bizlerin de bakış açısını zenginleştirecek 

şeyler.   
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