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Ben	aslında	bir	soruyla	başlamak	istiyorum.	Basit	ama	bence	zor	bir	soru.	Devleti	konuşacağız	bugün	
ve	Marksizm’in	devlete	bakışını	konuşacağız.	Peki	devlet	nedir,	neye	devlet	diyoruz?	Biz	burada	daha	
çok	 modern	 devleti	 tartışıyoruz.	 Konuştuğumuz	 teorik	 yaklaşımlar	 –Marksizm’in	 kendisi	 de	 dâhil	
olmak	üzere-	aslında	modern	kapitalist	ulus	devleti	konuşuyor	ve	tartışıyor.	Devlet	nedir	ve	neden	bu	
kavrama	 ihtiyacımız	 var?	 Bu	 kavramla	 bir	 şeyi	 anlatmaya	 çalışıyoruz.	 Kimileri	 “aslında	 bunu	 böyle	
yaparak	açıklamaktan	ziyade	bir	şeylerin	üstünü	örtüyorsunuz”	diyor,	kimileri	de	“aslında	devletin	ne	
olduğu	belli,	kurumlarıyla	ve	bürokrasisiyle	ordadır”	diyor.	Biraz	genellersek	daha	Weberyan	bir	tarif	
oluyor.	 Son	 zamanlarda	 daha	 post	 yapısalcı	 hatta	 Marksizm’in	 içerisinde	 de	 yer	 alan	 bir	 düşünce	
akımı	diyoruz.	Yani	Aslında	devlet	çok	da	somut	bir	şekilde	var	değildir,	bir	sürü	farklı	şeyin	bir	araya	
gelmiş	haline	biz	devlet	diyoruz.	Ama	aslında	bunu	böyle	diyerek	olmayan	bir	şeye	sahip	olmadığı	bir	
gücü	atfediyoruz.	Bu	kavrama	çok	da	ihtiyacımız	yok	deniyor.	Devleti	sadece	bir	fikir	olarak	tarif	eden	
bu	 tür	 yaklaşımlar	 da	 var.	 Ya	 da	 bugün	de	herhalde	 bizim	 ayağımızı	 bastığımız	 temel	 zemin	olacak	
olan,	 devletin	 esas	 olarak	 bir	 sosyal	 ilişki	 olarak	 tarif	 ediliyor	 olması.	 Devlet	 sınıfın	 sınıfa	
tahakkümünün	 veya	 herhangi	 bir	 toplumsal	 grubun	 başka	 toplumsal	 gruplara	 tahakkümünün	
aracıdır/aygıtıdır	 dediğinizde	 -en	 kaba	 biçimde	 söylüyorum-	 bir	 ilişkiden,	 o	 ilişkiye	 dair	 bir	 araçtan	
bahsetmeye	başlıyoruz.	Bahsettiğim	tariflerin	hepsi	aslında	farklı	kuramsal	yaklaşımlara	denk	geliyor.	
Ve	bu	kuramsal	yaklaşımlar	aynı	zamanda	birbirlerinin	eleştirilerine	de	cevap	vererek	ilerliyorlar.		

Marksist	devlet	 teorisinin	en	temel	vurgusu;	devleti,	kurumlar	ve	bürokrasiden	önce	bir	sosyal	 ilişki	
olarak	görmek	üzerine	kurulu.	Burada	inşa	edilmiş	bir	yaklaşım	var.	Aynen	Marksizm’in	piyasa	ve	tanrı	
kavramına	yaklaşımında	olduğu	gibi	aslında	onun	tarihselliğine	vurgu	yapılıyor.	Dolayısıyla	burada	biz	
modern	 devlet	 teorilerini	 konuştuğumuz	 zaman	 çok	 büyük	 oranda	 da	 modern	 kapitalist	 devletin	
kendisini	konuşuyoruz.	Bu	devletin	aslında	belli	bir	tarihsel	özgünlüğü	var.	Marksistlere	göre	de	böyle	
Weberyanlar’a	 göre	 de	 böyle.	 Yani	 kendisinden	 önceki,	 örneğin	 prekapitalist	 devlet	 formlarından,	
imparatorluklardan	vs.	farklı.	Bu	farklılık	-Marksizm	için	olduğu	kadar-	diğer	teorik	yaklaşımlar	için	de	
sorular	sordurtuyor	belli	bir	genelleme,	soyutlama	düzeyinden.	Marksizm	açısından	neden	farklıdır?	
Çünkü	 prekapitalist	 üretim	 biçimlerinde	 artı	 değere	 el	 koymak	 belli	 bir	 genelleme	 düzeyinden	
baktığımız	zaman	esas	olarak	fiziksel	zor	veya	politik	zor	yoluyla	gerçekleşir.	Çünkü	sınıf	ilişkisi	aslında	
bir	 sömürü,	 artı	 değere	 el	 koyma	 ilişkisidir	 ve	 bu	 ilişkinin	 ne	 üzerinden	 yapıldığı	 da	 farklı	 üretim	
biçimlerinde	değişkenlik	arz	eder.	



	

Marx’ın	her	yerde	anlatmaya	çalıştığı,	 kapitalizmin	özgünlüğü;	 ilk	defa	özgür	emek,	 sözleşme,	ücret	
karşılığı	emeğin	satılması	ve	o	zaman	diliminde	oluşan	artı	değere	sanki	hiçbir	zor	yokmuş	gibi	iki	eşit	
tarafın	bağımsız	bir	şekilde	anlaşarak	yaptığı	bir	değiş	tokuş	sürecinde	el	konulması	meselesi	Marx’ın	
kapitalizme	 dair	 açığa	 çıkardığı	 en	 önemli	 mekanizmalardan	 bir	 tanesidir.	 Bu	 prekapitaliast	 üretim	
biçimlerinde	bu	şekilde	değil,	dolayısıyla	artığa	el	koymada	devlet	yani	zorun	rolü	kapitalist	devlette	
daha	farklı.ve	bizim	devlet	diye	tarif	ettiğimiz	aygıtların	kontrolü	de	daha	farklı.	Bir	geneleme	yapacak	
olursak	 aslında	 prekapitalist	 toplumsal	 formasyonlarda	 artığa	 el	 koyan	 toplumsal	 sınıfın,	 yönetim	
aygıtlarını	 da	 zor	 aygıtlarını	 da	 daha	 doğrudan	 kontrol	 ettiğini	 söyleyebiliriz.	 Örneğin	 feodal	 lord	
köylünün	ürettiği	artığa	el	koyarken	buradaki	en	temel	mekanizması	aynı	zamanda	zorun	kontrolüne	
de	 sahip	 olmasıdır.	 Kapitalist	 devletin	 kendisinden	 önceki	 üretim	 biçimlerinden	 farkıysa	 artığa	 el	
koymada	 daha	 doğrudan	 “ekonomik	 yöntemler”dir.	 Görünürde	 zor	 aygıtlarının	 ve	 devletin	 bir	
müdahalesi	vs.	yok.		Weber’e,	Marksistlere	vs.	baktığınızda	nereye	gidiyor	bu	daha	önce	artı	değere	al	
koyarken	kullandığımız	zor	aygıtı,	 şiddet	 tekeli?	Devletin	 iddiasına	göre	devlete.	Bunu	yapmak	uzun	
tarihsel	 toplumsal	 çatışmalı	 süreçlerle	 gerçekleşiyor	 ama	 kabaca	 18.	 yy.’dan	 itibaren	 oluşmaya	
başlayan	 modern	 kapitalist	 devlet	 tarihte	 hiç	 daha	 önce	 olmadığı	 biçimde,	 dozlarda	 aslında	 bu	
yönetim	aygıtlarının	 (zor	 hukuk	 vs.)	 tekelini	 kendisinde	 toplamaya	başlıyor.	 Şimdi	 bu	önemli	 çünkü	
üzerine	düşündüğümüz	devletin	tarihsel	özgünlüğünü	bize	veriyor.		

Devleti	bir	ahtapot	gibi	düşünelim.	Kapitalizm	öncesi	bu	ahtapotun	gövdesi	küçük	yani	kurumlarının	
sayısı	az,	çalışan	personeli,	bürokratı	az	18.	yüzyılda	ortaya	çıkacak	olan	yeni	devlet	formuna	göre.	Bu	
ahtapotun	kollarının	 sayısı	 az,	 çok	 sınırlı	 sayıda	 işlevler	yerine	getiriyor.	 	 Yani	hemen	hemen	bugün	
devletin	 yaptığı	 işler	 diye	 bildiğimiz	 bir	 sürü	 şey	 aslında	 çok	 yenidir	 insanlık	 tarihini	 ve	 toplumsal	
hayatı	 düşündüğümüzde.	 Hemen	 hemen	 18.	 yüzyıldan	 itibaren	 ortaya	 çıkıyor.	 Ve	 bu	 ahtapot	
egemenlik	 iddia	ettiği	 coğrafya	ve	nüfus	üzerinde	aslında	nüfuzunu	yani	gücünü,	 iktidarını	ve	nüfuz	
edebilme	 kapasitesini	 de	 çok	 sınırlı	 kullanıyor.	 Yani	 siz	 İstanbul’dan,	 bırakın	 Bağdat’ı,	 Ankara’yı	
kontrol	 edebilmeniz	 kapitalizmin	 ortaya	 çıkaracağı	 teknolojik	 imkânlar	 olmadan	 oldukça	 sınırlı.	 O	
yüzden	 merkez	 çok	 daha	 fazla	 yereldeki	 güçlerle,	 daha	 dolayımlı	 mekanizmalarla	 yönetebiliyor.	
Tarihsel	sosyoloji	alanındaki	hemen	hemen	birçok	düşünür	bize	şunu	gösterir:	18.	Yüzyıl	 ile	beraber	
başka	bir	şey	oldu,	bu	ahtapot	başka	bir	şeye	dönüştü.	Bu	ahtapotun	gövdesi	büyüdü,	bir	sürü	yeni	
işlevler	edinmeye	başladı.	Tabii	çok	kolay	olmuyor,	birçok	mücadelelerle	gerçekleşiyor	bu.	Kollarının	
sayısı	 artıyor	 ve	 bu	 kollar	 uzuyor.	 Kolların	 uzaması,	 üzerinde	 egemenlik	 ilan	 ettiği	 toprak	 ve	 nüfus	
üzerinde	 gözetleme,	 denetleme	 ve	 onun	 gündelik	 hayatını	 yönetebilme	 kapasitesinin	 bize	 arttığını	
gösteriyor.	Bu	tabii	hiçbir	zaman	mutlak	olmuyor.	Bugün	bile	bakın,	dünyanın	her	yerinde	aslında	bu	
devletin	bu	saydığım	işlevleri	yapamadığını	görürsünüz.	

Yine	Weber’e	 atıf	 yapayım:	 modern	 devletin	 en	 temel	 şeyi	 meşru	 şiddet	 tekeli.	 Dünya	 üzerindeki	
devletlere	 bakınca	 mafyasından	 gerilla	 hareketine,	 özel	 silahlanmaya	 kadar	 aslında	 bunu	
beceremediği	bir	sürü	durum	vardır.	Dolayısıyla	bunların	hiçbiri	bir	anda	olmuş	ve	hep	kalacak	bir	şey	
değil.	O	yüzden	hep	bir	tarihsel	inşa	süreci	söz	konusudur.			

Bu	modern	devletin	bir	özelliği	daha	var.	Bu	modern	devlet	daha	önce	egemen	sınıf	yönetsel	araçları,	
zor	 araçları	 daha	 doğrudan	 elinde	 tutarken	 ve	 üretim	 sürecindeki	 artığa	 el	 koyma	 sürecinin	 daha	
doğrudan	 içindeyken	 tarihsel	olarak	 istisnai	bir	 şey	gerçekleşiyor.	Devlet	ekonomi-ayrışması	 (siyasal	
olanla-iktisadi	 olan)	 diye	 de	 sorunsallaştırılan;	 kamu	 otoritesinin	 gayri	 şahsileştiği	 (meşruiyetini	 bir	
kişide	 bulan	 değil),	 kendisini	 toplumsal	 alandan	 ayrıştıran	 ya	 da	 böyleymiş	 gibi	 algılatabilen	 ve	
meşruiyetini	 iktidarı	 elinde	 tutan	 bir	 hanedana,	 bir	 sosyal	 gruba	 değil	 aslında	 bütün	 topluluğa	



	

dayandırmaya	 çalışan,	meşruiyetini	 bir	 sınıf	 egemenliği	 söylemi	 üzerinden	 değil	 de	 bildiğimiz	 “halk	
egemenliği”,	 “milli	 egemenlik”	 formülasyonu	 üzerine	 vurgu	 yapan,	 forma	 olarak	 tarafsız	 olduğunu	
iddia	eden	bir	devlet	formu	ile	karşı	karşıyayız.	Bu	devlet	formu	özgün	bir	şeydir	tarihsel	olarak.	Bunu	
söylerken	 şunu	kastetmiyorum:	 tarihte	 tabii	 ki	 daha	önceki	merkezi	 siyasal	 iktidarlar	da	her	 zaman	
kendisini	 ideolojik	 olarak	 meşrulaştırmaya	 çalışır,	 “ben	 sizi	 tahakküm	 altında	 tutuyorum,	 sizi	
sömürüyorum”	 diye	 bağırmaz	 ama	 bahsettiğim	 modern	 kapitalist	 toplumsal	 formasyonların	
oluşumuyla	 beraber	 bu	 ahtapotun	 hem	 dediğim	 gibi	 bir	 biçim	 değiştirmesi	 hem	 de	 kendisini	
toplumdan	 ayrı	 bir	 şey	 olarak	 kurması	 veya	 bu	 imgeye	 sahip	 olması	 şeklinde	 bir	 gelişme	 söz	
konusudur.		

Marksist	devlet	kuramını	diğer	devlet	kuramlarından	ayıran	şey	nedir,	tarihsel	olarak	önüne	çıkan	bu	
devleti	 nasıl	 algılar?	 Sonuçta	 bu	 sadece	 kitaplarda	 görülen	 bir	 şey	 değil.	 Birazdan	 işaret	 etmeye	
çalışacağım	çeşitli	düşünürler	aynı	zamanda	yaşadıkları	 tarihsel	gerçeklikle	bu	soruları	 soruyorlar	ve	
devlete	dair	teorik	yaklaşımlarını	şekillendiriyorlar.	Bu	yeni	tarihsel	durumla,	yeni	tarihsel	gerçeklikle	
Marksizm	ne	 yapmıştır?	Marksist	 devlet	 kuramını	 diğerlerinden	 ayıran	 temel	 nedir?	Hangi	 tuğlaları	
inşa	 edebilmiş	 Marksist	 devlet	 kuramı,	 bu	 tuğlaları	 bir	 temelden	 sonra	 nasıl	 farklılaşmış	 da	
Marksizm’in	içinde	başka	başka	akımlar	binayı	inşa	etmeye	devam	etmişler	ve	nerelerde	tıkanmışlar?	
Bunu	konuşmaya	çalışalım.		

Marksizm	 için	 en	 temelde	 vurgulanması	 gereken	 şey	 Marx	 için	 bütün	 bunların	 bir	 sosyal	 ilişki	
olmasıdır.	 Yani	 Marksist	 kritiğin,	 mevcut	 açıklama	 biçimlerinin	 eleştirisi	 ve	 daha	 başka	 türlü	
açıklayacak	 kavramların	 üretilebilmesi	 sürecinde	 en	 temel	 şeylerden	 bir	 tanesi,	 bize	 birtakım	
şeyler/nesneler	 olarak	 gözüken	meta.	Meta	 bu	mu?	 Hayır,	metanın	 bu	 olmadığını	 söylüyor.	Meta,	
bunun	üretimindeki,		bunun	üretimini	ve	buraya	gelmesini	mümkün	kılan	sosyal	ilişkidir;	diyor.	Marx	
başlangıçtan	beri	bunu	anlatmaya	çalışıyor.	Fetişleştirilen	her	şeyin	aslında	içkin	bir	şekilde	bir	sosyal	
ilişki	barındırdığını	söylüyor.	Dolayısıyla	devlet	bu	perspektiften	baktığımızda	devlet	de	Marksizm’deki	
diğer	kavramlar	gibi	bir	araç/nesne	değil,	alıp	elimde	kontrol	edebileceğim	bir	şey	olmaktan	öte.	Onu	
mümkün	kılan,	inşa	eden	tarihsel	olarak	sürekli	inşa	eden	sosyal	ilişkidir.	Tabi	Başka	ilişkisel	sosyoloji	
yaklaşımlarıyla	 karşılaştırdığımız	 zaman	 Marx	 açısından	 bu	 ilişki	 esas	 olarak	 bir	 sınıf	 ilişkisidir	
öncelikle.	 	 Bunun	 yanında	 devlet	 bütünlüğü	 olan,	 yekpare,	 hareket	 eden,	 eyleyen	 bir	 özne	 değil.	
Burada	 daha	 ziyade	 Hegelyan	 bir	 özne	 eleştirisi	 var.	 Hegel’e	 göre	 tarih	 dediğimiz	 şey	 tinin	
yeryüzündeki	 ilerleyişidir	 ve	 bunun	 öznesi	 de	 devlettir.	 Marx’ın	 en	 çok	 uğraştığı	 meselelerden	 bir	
tanesi	 de	budur,	 devletin	böyle	bütünlüklü	bir	 özne	olmadığını	 söyler.	Dolayısıyla	burada	da	 sosyal	
ilişki	oluyor.	Marx'a	göre	devlet	bir	 sosyal	 ilişki.	 Esas	olarak	da	bir	 sınıf	 ilişkisidir.	Modern	kapitalist	
devlete	 baktığımızda	 da	modern	Marksist	 devlet	 teorisinin	 temel	 sorunsallarından	 bir	 tanesi	 bunu	
göstermek.	 Kapitalist	 toplumsal	 formasyonlarda	 gördüğümüz	 çelişkili	 bütünlüğün	 var	 olduğu	
alanlardan	 bir	 tanesi.	 Her	 ne	 kadar	 formel	 özellikleri	 dolayısıyla	 -sivil	 toplumdan,	 piyasadan,	
ekonomiden	 vs.	 ayrışmış	 olsa	da,	 kapitalizmin	 kendi	 işleyişi	 bu	 tip	 formel	 ayrışmalara	 dayanıyor	 ve	
üretiyor	olsa	da	aynı	zamanda	aslında	bütün	bu	alanların	içsel	birlikteliğiyle	var	olabildiği	bir	sistem.	
Aslında	içsel	bir	ilişki	mantığıyla	birbirlerine	bağlılar	ama	bu	bağlılık	örneğin	prekapitalist	biçimlerden	
daha	 farklıdır,	 doğrudan	 değil	 birtakım	 dolayımları	 var.	 Nasıl	 oluyor	 da	 doğrudan	 egemen	 sınıf	
tarafından	kontrol	edilmeyen	(başka	aktörlerin	olduğu,	bürokrasinin,	zor	aygıtını	kullanan	ordusunun	
vs.	 olduğu)	 	 bu	 aygıtlar	 bütünü	 olan	 devlet	 denilen	 şey	 dönüp	 dolaşıp	 bu	 sınıfın	 egemenliği	
doğrultusunda	davranıyor	ve	sermaye	birikiminin	sürekliliği	doğrultusunda	oynaması	gereken	rolleri	
oynuyor	ya	da	her	 seferinde	oynayabiliyor	mu?	Oynaması	 için	nelerin	olması	 lazım?	Bu	karmaşıklık	
meseleyi	 çözmek	 için	 yeni	 sorular	 sormayı	 gerektiriyor.	 	 Çünkü	 sizin	 o	 artığa	 el	 koymanız	 için	 en	



	

basitinden	 bir	 hukuk	 tarif	 etmeniz	 lazım.	 Onu	 dayatacak	 bir	 zor	 gücünüzün	 olması	 lazım.	 	 Meşru	
şiddet	 tekelini	 devlet	 denilen	 alanda	 toplayabiliyor	 olmanız	 lazım.	 Toplumu	 silahsızlandırıyor	
olabilmeniz	 lazım.	 Çünkü	 bunlar	 olmazsa	 kapitalist	 piyasa	 kendi	 kendine	 işleyip	 gidecek	 değil.	 İçsel	
sermaye	 birikimi	 süreci	 dâhil	 olmak	 üzere	 her	 döneminde	 bu	 sisteme	 ihtiyaç	 duyuyor.	 Çeşitli	
mekanizmalarla	 krizlere	 müdahale	 ediyor.	 Her	 ne	 kadar	 bize	 ayrışmış	 gibi	 görünse	 de	 bunlar	 –ki	
kurumsal/formel	olarak	doğru	ama	illüzyon	olan	şu:	(sıklıkla	gündelik	hayatımızda	da	yaşadığımız	şey)	
biz	 bunları	 sanki	 birbirinden	 tamamen	 bağımsız	 şeyler	 gibi	 algılıyoruz.	 Bunu	 durduk	 yere	 böyle	
algılamıyoruz,	 bunu	 böyle	 algılatan	 bir	 sürü	 pratikler	 var.	 Piyasanın	 kendi	 içinde	 işlediğini,	 devletin	
bütün	 bunlardan	 bağımsız	 ayrı	 bir	 yerde	 durduğunu	 düşünüyoruz.	 Hâlbuki	 Marksizm’in	 ideoloji	
eleştirisi	 burada	 devreye	 giriyor.	 Bunların	 birbirleriyle	 ilişkili	 olduğunu	 söylüyor	 ama	 bu	 ilişkilerin	
mekanizmasını	göstermek	o	kadar	kolay	bir	iş	değil.		

Yine	 Marksizm’in	 bu	 anlamda	 devleti	 şeyleştiren/fetişleştiren	 bütün	 yaklaşımlara	 karşı	 temel	
şeylerinden	 bir	 tanesi	 bunun	 tarihsel	 ve	 toplumsal	 olarak	 kurulduğudur.	 Bunu	 bize	 gündelik	
hayatımızın	 içinde	 her	 böyle	 algılatan	 pratik	 söylem	 vs.	 aslında	 devleti	 doğru	 algılamamızı,	 devleti	
mümkün	kılan	o	sosyal	ilişkiyi,	pratikleri,	o	tarihsel	toplumsal	inşa	sürecini	algılamamızı	engelliyor.	Bu	
eleştiri	aslında	bir	sürü	farklı	kuramsal	yaklaşımının	da	eleştirisini	içinde	barındırıyor.	

Marx’ın	 kavramları	 çok	 dinamiktir.	 Marx’ta	 kavramların	 ne	 tarifini	 bulmanız	 çok	 zordur.	 Aslında	
diyalektik	yöntemi	kullanması	dolayısıyla	bunu	yapmaz.	Oradaki	sosyal	ve	tarihsel	dinamiği	çözmeye	
çalıştığı	için	buna	meyletmez.	Temel	yaklaşımı	bize	vermeye	çalışır.	Bu	sebeple	kavramları	da	ilişkisel	
ve	dinamiktir.	Devleti	bir	sosyal	ilişki	olarak	gören	bir	yaklaşım	aynı	zamanda	bir	sürü	farklı	kuramsal	
yaklaşımın	 da	 eleştirisidir.	 Kendi	 zamanının	 Hegelyan	 yaklaşımının	 da	 eleştirisidir.	 Weber'e	 bazen	
haksızlık	 yapsa	 da	 aynı	 zamanda	 bir	 devlet	 merkezci,	 bütünlüklü	 devleti	 böyle	 analiz	 etmeyi	 salık	
veren	kurumsalcı	yaklaşımın	da	bir	eleştirisidir.	Veya	liberal	plüralist	yaklaşımın	eleştirisidir.	–ki	bence	
bu	yaklaşımlar	sıklıkla	Marksizm’e	atfedilen	araçsalcı	devlet	kuramının	hasına	sahiptiler.	Aslında	farklı	
çıkarların	aynı	anda	 temsil	edilebileceğini	ve	bu	sayede	bir	genel	çıkarım	oluşabileceğini,	hakem	bir	
devlet	olabileceğini	söylüyorlar.		Marx’ın	bize	baştan	beri	söylediği	şey:	devlet	öyle	bütünlüklü	bir	şey	
değil	 çünkü	 devletin	 organik	 ilişki	 içinde	 olduğu,	 bir	 parçası	 olduğu	 toplumsal	 yapının	 böyle	 bir	
bütünlüğü	 yok.	 Bu	 hiçbir	 şey	 değilse	 sınıflara	 bölünmüş	 bir	 toplum	 dolayısıyla	 buradaki	 sınıfsal	
ilişkilerin	 içinden	 çıkan	 bir	 devlet	 söz	 konusu.	 Dolayısıyla	 bu	 toplumsal	 çelişkileri	 kendi	 bünyesinde	
içeren,	aslında	çelişkili	bir	yapıdan	bahsediyoruz	devleti	konuşurken.		

Marx'ın	kendi	külliyatına	baktığımızda	devlet	meselesi	görece	daha	dört	başı	mağmur	bir	şekilde	ele	
alınıp	tüketilebilmiş	bir	analiz	değil.	Farklı	metinlerindeki	daha	dağınık	pasajlar	ve	metinler	üzerinden	
gidiyoruz.	 Ama	 bize	 biraz	 önce	 de	 anlatmaya	 çalıştığım	 ve	 üzerine	 daha	 başka	 tuğlaları	 da	
ekleyebileceğimiz	zemini	rahatlıkla	sunuyor.	Yine	söylenen	o	ki	Marx,	Kapital’i	yazdığında	6	cilt	olarak	
planlıyor	ve	ciltlerin	bir	tanesini	de	devlet	olarak	planlıyor	ama	zaten	Kapital’in	kendi	yaşam	sürecinde	
birini	yayınlayabiliyor.		

Yine	 de	 biz	 Marx’ın	 külliyatına	 baktığımızda	 daha	 sonra	 Marksist	 devlet	 teorisindeki	 farklı	 farklı	
yaklaşımlara	 da	 kaynak	 oluşturan,	 esin	 veren	 farklı	 devlet	 tariflerinin	 veya	 devlet	 analizlerinin	
bulunduğunu	 görüyoruz.	 Bunlardan	 birincisi	 daha	 erken	 dönemde,	 Hegel'in	 hukuk	 felsefesini	
eleştirisi,	 Yahudi	 sorunu	 üzerine	 gibi	 çalışmalarında	 ele	 aldığı	 bir	 sorunsal.	 Burada	 daha	 ziyade	
Hegelyan	 bir	 problematikle	 uğraşıyor.	 Ve	 henüz	 devleti	 tam	 olarak	 üretim	 ilişkileri	 ve	 sınıf	 ilişkileri	
üzerinden	tarif	etmediği	bir	dönem	bu.	Daha	ziyade	irrasyonel	bir	tahakküm	sistemi	olarak	devlet	ve	



	

Hegel’in	 tarif	 ettiği	 genel	 çıkarı	 temsil	 eden	 tinin	 yeryüzündeki	 tezahürü	 olan	 devlet	 fikriyle	
boğuşuyor.	 Bu	 devlet	 fikrinin	 karşısında	 bir	 sivil	 toplum	 alanı,	 devlet	 ve	 sivil	 toplum	 ayrışması	
meselesiyle	boğuşuyor	bir	yandan.	Ve	bu	ayrışmanın	Hegel’in	iddia	ettiği	gibi	tarihte	devletin	evrensel	
olanı	tarif	etmediğini	bize	anlatmaya	çalışıyor	Marx.	Çünkü	sivil	toplum	denilen	kavramını	(henüz	sınıf	
kavramı	 devreye	 girmemiş	 durumda)	 egoizm	 ve	 bireysel	 çıkar	 alanı,	 özel	 mülkiyetin	 alanı	 gibi	
kavramlarla	 tarif	 ettiği	 bir	 dönem.	 Ama	 tam	 da	 sivil	 toplum	 bu	 şekilde	 olduğu	 için	 sivil	 toplumun	
belirlediğini	düşünüyordu	ve	devletin	de	evrensel	genel	çıkarı	ve	iyiyi	temsil	edemeyeceği	düşüncesi	
var.	 Yani	 aslında	 Hegel’in	 düşüncesinde	 bir	 torumla	 monarşinin	 meşrulaştırıldığı	 yaklaşımın	 bir	
eleştirisini	görüyoruz.	Bunun	karşısında	bir	burjuva	cumhuriyetçi	düşüncenin	eleştirisi	de	söz	konusu.	
Burada	 da	 halk	 egemenliği	 ve	 halkın	 egemenliğinin	 temsil	 edildiği	 meclis	 fikri	 dolayısıyla	 bu	 yeni	
devletin	ulusun	egemenliğini	temsil	eden	bir	devlet	olduğu	argümanıyla	da	aynı	zamanda	cebelleşiyor	
bu	 erken	 dönemde.	 Ve	 burada	 aslında	 ileri	 dönemin	 bir	 çeşit	 liberalizm	 eleştirisi	 olarak	 da	 bunu	
okuyabiliriz.	Burada	çok	temel	bir	ayrıma	giderek	yani	siyasal	alanda	eşit	vatandaşın	–ki	o	bile	henüz	
gerçekleşmiş	değil-	(Marx	aslında	daha	ziyade	teorik	iddiayı	tartışıyor)	genel	oy	gibi	hakları	kazanılmış	
değil.	 Ama	 o	 dönemde	 bile	 çok	 erken	 bir	 tartışma	 yapıyor.	Modern	 kapitalist	 toplumlarla	 beraber	
siyasal	 alan	 ve	 iktisadi	 alanın	 ayrışması,	 yurttaşlık	 üzerinden	 burada	 kurulan	 eşitliğin	 –ki	 bu	
dönemdeki	 metinlerinde	 Marx	 buna	 siyasal	 özgürleşme	 alanını	 tarif	 ediyor-	 ve	 bu	 alanın	 siyasal	
özgürleşmenin	 yetersiz	 olduğunu;	 dolayısıyla	 devlet	 alanı	 içinde	 gerçekleşen	 bu	 eşitliğin	 gerçek	 ve	
tam	 bir	 eşitlik	 olmadığını,	 	 esas	 olanın	 insani	 özgürleşme,	 insani	 kurtuluş	 olması	 gerektiğini	 bunun	
mümkün	 olabilmesi	 için	 de	 sivil	 toplum	 alanındaki	 o	 dönem	 bireysel	 çıkarcı	 eşitsizlik	 ilişkilerinin	
aşılması	 gerektiğini	 düşünüyor.	 Çünkü	 aslında	 devlet	 ve	 sivil	 toplum	 alanının	 kurumsal/formel	
ayrışmaya	 dayanarak	 iddia	 edildiği	 üzere	 birbirinden	 tamamen	 kopuk	 olmadığını	 bize	 anlatmaya	
çalışıyor.	 Yani	 şunu	 söylüyor	 aslında:	 cumhuriyetçilik,	 eşitlikçilik	 vs.	 iyi,	 güzel	 şeyler	 ancak	 günün	
sonunda	toplumsal	alanda	başka	tahakküm	ilişkileri	devam	ediyor.	Mülkiyet	ilişkilerine	dayalı	egoist,	
bireyin	 çıkarcılığına	 dayalı	 ilişkiler	 devam	 ediyor.	 Dolayısıyla	 hem	 bu	 ayrımın	 kendisini	
sorunsallaştırıyor.	 Hem	 de	 buradaki	 siyasal	 özgürleşme	 ve	 yasal,	 siyasal	 alanda	 gerçekleşen	 siyasal	
eşitlik	kavramları	sorunsallaştırıyor.	Yani	bu	erken	dönemde	Marx	bize	devletin	 toplumsal	veya	sivil	
toplum	 alanından	 kopuk	 olmadığını	 ve	 oradaki	 iktidar	 ilişkilerinden	 bağımsız	 olmadığını	 söyleyerek	
hem	daha	Hegelci	bir	“devleti	iyi	ifade	eden	bir	özne”	olarak	gören	yaklaşımı	eleştiriyor	hem	de	daha	
siyasal	eşitliği	savunan	yeni	cumhuriyetçi	burjuva	devletinin	erken	bir	eleştirisini	yapmış	oluyor.		

1844	El	Yazmaları,	ama	esas	olarak	1845-46	Alman	İdeolojisi	ve	ardından	1848	Manifestoyla	beraber	
artık	devleti	anlamaya	çalışırken	Marx	daha	sınıf,	sınıf	eşitsizliği	kavramları	üzerinden	gidiyor.	Dağınık	
çalışmalarda	çok	farklı	ifadeler	var	–ki	bunlar	daha	önce	de	bahsettiğim	gibi	Marksist	yaklaşımlara	da	
zemin	oluşturan,	kaynaklık	eden	yaklaşımlardır.	Örneğin	Ekonomi	Politiğin	Eleştirisine	Katkı’daki	çok	
güçlü	bir	pasajdan	alınan	bu	alt-yapı/üst-yapı	meselesi	üzerinden,	yani	alt-yapının	belirleyici	olduğu	
ve	üst-yapının	aslında	bir	fenomenal	bir	sonuç	olduğu	üzerinden	bakıldığında	aslında	devletin	de	üst	
yapının	 bir	 unsuru	 olarak	 en	 kaba	 haliyle	 bir	 gölge	 fenomen	 olduğu,	 esas	 olarak	 üretim	 ilişkileri,	
üretim	 teknolojileri,	 üretici	 güçler	 alanında	 olan	 biten	 şeylerin	 doğrudan	 bir	 tezahürü	 olarak	
algılatabilecek	 ve	 algılanabilmiş	 bir	 dayanak	 noktasını	 bulabilmiş	 oluyoruz.	 Bence	 daha	 isabetli	
Marksizm’in	 yorumlarında,	Marx’ın	bütün	yaklaşımlarını	düşündüğümüzde	aslında	ben	Marx’ın	 tam	
da	 sürekli	 olarak	 bütün	 bu	 ikilikleri	 aşmaya	 ve	 kırmaya	 çalışan,	 bütün	 bu	 ikiliklerin	 bilincimizde	
yarattığı	 mistifikasyonları	 dağıtmaya	 çalışan	 bir	 yaklaşım	 olduğunu	 düşünüyorum.	 Yani	 bu	 ikilikler	
derken;	 devlet-sivil	 topum,	 devlet-birey,	 devlet-piyasa	 ve	 alt	 yapı-üst	 yapı	 meselesinde	 Marx’ın	
bütünsel	okumasında	bu	ikilikleri	aşan	aslında	bunların	bizim	zihnimizde	böyle	ayrı	alanlar,	birbirine	



	

karşıt	 veya	birbirleriyle	determinist	 ilişki	 içinde	bulunan	alanlar	olmadığını,	 aslında	bunların	organik	
olarak	birbirleriyle	süreli	ilişki	halinde	olduğunu	ve	birbirlerini	kurduklarını	düşünüyor.	Yani	Marx	için	
hiçbir	 şekilde	 devlet	 ve	 hukuk	 bir	 fenomen	 olabilecek,	 basitçe	 bir	 yansıma	 olabilecek	 şeyler	 değil,	
kapitalist	 üretim	 biçiminin	 gerçekleşmesi	 için	 kaçınılmaz	 ve	 zorunlu	 unsurlardır.	 Dolayısıyla	 organik	
olarak	kapitalist	üretim	biçimi/ilişkileri	dediğimiz	şeyin	parçası	olan	sosyal	gerçeklikler.		

Yine	Marx’a	baktığımızda	bazen	de	biraz	daha	araçsalcı	 ifadeler	görüyoruz.	Örneğin;	Manifesto’daki	
devletin	burjuvazinin	ortak	işlerini	gördüğü	bir	komite	olarak	ifade	edilmesi.	Aslında	devleti	biraz	ele	
geçirilebilecek	bir	şey,	ele	geçirildiği	zaman	istenildiği	gibi	kullanılacak	bir	nesne	gibi	ima	eden	ifadeler	
kullanılır.	Ve	bir	zaman	sonra	özellikle	Paris	Komünü	sonrasında	çok	açık	ve	net	bir	şekilde,	1872’de	
manifestonun	 Almanca	 baskısına	 yazdığı	 yeni	 önsözünde,	 bu	 düşüncenin,	 yani	mevcut	 devletin	 bir	
nesne	gibi	ele	geçirilerek	yeni	sınıfın,	proletaryanın	kendi	çıkarları	için	basitçe	kullanılabileceği	bir	şey	
olarak	algılanmasının	aslında	ne	kadar	büyük	bir	hata	olduğunu	söyler.		

Marx	 ve	 Marksistler	 için	 (son	 dönem	 Marksizm’in	 farklı	 olduğunu	 düşünmekle	 birlikte)	 devlet	
meselesi	 teorik	bir	 sorun	olduğu	kadar	politik	 strateji	 ile	alakalı	bir	 tartışmadır	aynı	 zamanda.	 	Yani	
iktidarın,	 sınıf	 iktidarının	 nasıl	 biçimlendiği	 dolayısıyla	 da	 sınıf	 iktidarının	 egemenliğine	 karşı	
mücadelenin	nasıl	olması	gerektiğiyle	alakalı	bir	sorudur	her	zaman.		

Başka	metinlerde	Marx	 devleti	 daha	 ziyade	 bir	 (daha	 sonra	 yapısalcı	 işlevselci	 diyebileceğimiz)	 bir	
toplumun	bütünlüğünü,	bir	aradalığını	sağlayan	bu	yeniden	üretim	işlevini	gören	bir	faktör	ve	bir	yapı	
olarak	 da	 tarif	 eder.	 Veya	 daha	 soyuttan	 somuta	 indiği	 metinlere	 baktığımızda	 (18	 Brumaire	 ve	
Fransa’da	İç	Savaş)	devletin	kurumsal	maddiliği,	kurumsal	var	oluşu,	yani;	kurumlar,	organlar,	aygıtlar,	
bürokrasi	 vs.	 meselelerine	 de	 odaklanarak	 okuma	 yaptığını	 görürüz.	 Bütün	 bunlar	 tabi	 Marksizm	
içinde	de,	çok	farklı	devlet	okumalarına,	Marx’tan	kaynak	bularak	farklı	okumalara	sebep	olmuştur.	

Marksizm’in	 farklı	 okumalarından	 ortaya	 çıkan	 5-6	 örnek	 vermeye	 çalıştım.	 Bence	 bir	 kısmı	
birbirleriyle	 uyumlu	 ve	 birbirini	 aynı	 zamanda	 içererek	 düzelten	 ve	 değiştiren	 şekilde	 ilerleyen	
yaklaşımlardır.	Bir	kısmıysa	aslında	Marx’ın	kendi	bütünsel	düşüncesine	tam	da	uymayan	veya	o	anki	
konjonktürün	 etkisiyle	 yazılmış	 ifadelerdir.	 Bir	 kısmı	 çok	 aforizmik	 ifadelerdir.	 Bunlara	 savrulmadan	
Marx’ın	bütünsel	ontolojik,	epistemolojik	yaklaşımı	içinde;	dolayısıyla	“bir	devlet	kuramı	için	bize	esas	
olarak	ne	sunuyor”	diye	bakmak	bana	daha	isabetli	geliyor.		

Şimdi	 Marksist	 kuramlara	 baktığımızda,	 Marx’tan	 sonra	 gelenler	 açısından	 devlet	 meselesi	 nasıl	
olmuştur?	 Bence	 öncelikle	 tarihsel	 gelişmeler	 çok	 önemlidir.	 Özellikle	 19.	 yy.’ın	 son	 çeyreğine	
girilmesiyle	 beraber	 daha	 önce	 bahsettiğim	 o	 ahtapotun	 kendisini	 ortaya	 koyması,	 Marksistlerin	
bizatihi	 kendisinin	 de	 devleti	 basitçe	 bir	 zor	 aygıtı	 olarak	 değil	 aslında	 çeşitli	 işlevleri	 ve	 çok	 çeşitli	
yönetme	 kapasiteleri/mekanizmaları/teknolojileri	 olan	 bu	 yeni	 devletle	 karşılaştıkça	 bu	 yeni	 sosyal	
olgunun	 ele	 alınması	 zorunluluğunu	 beraberinde	 getirmiştir.	 Yine	 de	 Lenin'in	 devrim	 yaparken	
“Devrim	üzerine	yazmak	çok	zor.”	ifadesinde	olduğu	gibi	devrim	yaparken	ve	iktidara	karşı	mücadele	
yürütürken	 onun	 da	 pirüpak	 bir	 devlet	 analizi	 ortaya	 koymadığı	 çekincesini	 bir	 kenara	 koysak	 da,	
Lenin’in	 Gramsci	 dışında	 özellikle	 2.	 Dünya	 Savaşının	 sonuna	 kadar,	 hatta	 60’lara	 kadar	 marksist	
devlet	kuramının	çok	da	ele	alınan,	üzerine	bir	birikimin	oluştuğu	bir	 teorik	yaklaşımının	olmadığını	
söyleyebiliriz.	 Bu	arada	Gramsci’nin	 yaklaşımı	 çok	önemlidir	 ve	değerlidir.	Özellikle	2.	Dünya	 Savaşı	
sonrası,	 1960-70’lerle	 beraber	 –	Marksizm’in	 düşünsel	 hegemonyasının	 da	 etkisiyle	 ve	 yine	 pratik-
politik	gelişmelerin	de	etkisiyle-	Marksizm	içinde	devlet	tartışması	önemli	bir	yer	tutmuştur.	80’lerle	
beraber	 yine	 Marksizm’in	 düşünsel	 hegemonyasının	 sallanmasıyla	 beraber	 Marksist	 devlet	



	

kuramlarının	 daha	 daha	 neo-Weberyan,	 	 devlet	 merkezci	 diyebileceğimiz	 analizler	 tarafından	
ötelenmesi,	bu	analizlerin	algıda	veya	değerlendirmede	veya	sosyal	bilimlerin	içinde	daha	güçlü	hale	
gelmesi;	bence	Marksist	devlet	kuramının	hem	kısmen	bir	çeşit	durma	dönemidir	hem	de	bir	miktar	
da	 özellikle	 90’larla	 beraber	 yeniden	 ele	 alınma,	 yani	 kendisine	 Marksizm	 içi	 sorunsalların	 ortaya	
koyduğu	 ama	 aynı	 zamanda	 Marksizm	 dışından	 gelen	 sorunsallarla	 beraber	 de	 kendisi	 üzerine	
yeniden	düşünme	imkânının	oluştuğu	bir	dönemdir.		

Ahtapotun	 kolları	 arasında	nasıl	 ilişkilerin	 olduğuna	 vs.	 bakılmadığına	dair	 bir	 eleştiri	 var.	 Veya	 çok	
daha	 ileri	 tarihte	 post-yapısalcıların	 aslında	 var	 olmayan	 devletin	 olduğunu	 kabul	 ederek	 ona	
özneymiş	 gibi	 davranıldığını,	 böyle	 bir	 devlet	 fikrinin	 nasıl	 üretildiğine	 bakılması	 gerektiğine	 dair	
eleştirisi	 de	 düşündürmüştür	Marksist	 teoriyi.	 Ve	 bir	 düşünce	 olarak	 devlet	 meselesinin	 bütün	 bu	
teorik	yaklaşım	içinde	nereye	oturacağına	dair	de	bence	bugünün	Marksist	devlet	kuramcıları	için	de	
oldukça	 önemli	 analizler	 ortaya	 koyulmuştur.	 Yani	 60-70’lerde	 Marksizm’in	 entelektüel,	 kültürel	
hegemonyası	 içinde	 devlet	 meselesinin	 önemli	 bir	 yer	 kaplaması	 ardından	 80’lerle	 beraber	
hegemonyanın	gerilemesiyle	aslında	bir	çeşit	görece	çorak	bir	dönem	yaşanmış.	Ama	aynı	zamanda	
bu	 eleştiriler	 karşısında	 kendisini	 yeniden	 düşünebileceği,	 kendisine	 yönelik	 ortaya	 çıkan	 soruları	
yeniden	 ele	 alma	 fırsatı	 doğmuştur.	 Ama	 belki	 bence	 biraz	 da	Marksizm’in	 tarihinde	 hiç	 olmadığı	
kadar	 da	 pratik-politik	 dertten	 kopuşu	 da	 beraberinde	 getirmiştir.	 Yani	 Gramsci	 devleti,	 iktidarı	
düşünürken	 aklında	 her	 zaman	 bir	 siyasal	 strateji	 var.	 Ya	 da	 Poulantzas	 70’lerde	 bir	 çeşit	 bir	 avro-
komünizm	 ile	 ilişkilenerek	 oradaki	 devlet	 meselesini	 nasıl	 sorunsallaştırdığıyla,	 sürekli	 olarak	 ilişki	
biçiminde	bu	meseleleri	ele	alırken	biraz	90’lar	sonrası	devlet	kuramında	bu	bağ	bana	çok	daha	zayıf	
gibi	geliyor.		

	

 


