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İngilizceden çeviren: Barış Koca

Bir Marksizm felsefecisi olarak temel kay-
gım hep Marksizmin nasıl düşünüleceği ol-
muştur. Bu tür bir kaygı sadece Marx ve En-
gels’in iddialarını değil, bu iddialar ışığında 
bu teorik geleneğin açımlanmasının nasıl 
düşünüleneceğini de kapsıyor: Marx ve En-
gels’in tasarladığı doğrultunun en iyi nasıl 
gösterileceğini, kurdukları teorik zeminin 
mantıksal olarak gelişme biçimlerinin nasıl 
anlaşılacağını, neyin onun mirası sayılacağı-
nı, teorik çıkmazları olarak neyin ayrı tutula-
cağının nasıl kavramsallaştırılacağını... Böy-
le bir düşünüş, Marx ve Engels’in iddialarını 
kastedildiği ciddiyetle ele alırsak soyut bir 
akademik çalışma olmaz; bu, sınıf mücade-
lesinin anlamı ve dolayısıyla devrimci eylem 
ile ilgilidir. Bu nedenle, Marksizmin bütününü 
onun var olma nedenine göre düşünecek-
sek, devrimci pratiği de düşünmeliyiz. Mark-
sizmin önermelerini düşünmek, aynı zaman-
da onun yönergelerini düşünmektir. Sonuçta 
her önerme, okuyanı sınıf devrimi yönergesi 
içine katmayı hedefliyordu. Aksini varsaymak 
Marksizmi reddetmektir.

Ne var ki, Marksizmi düşünürken onun or-
taya çıkışını düşünme sorunuyla da karşı-
laşırız. Marx ve Engels’in, “Marksizm” olarak 
anılacak teorik zeminin temellerini, Avrupa 
Aydınlanması ve sözümona modernite tara-
fından üstbelirlenmiş zamansal ve mekânsal 
bir bağlam içerisinde kavramsallaştırdıklarını 
biliyoruz. Manifesto’nun açış paragraflarının 
da belirttiği gibi, Marx ve Engels bu döneme 
yakınlıkları konusunda genellikle gayet net 
iken, Marksizmin çağdaş analizleri bu ilişki 
konusunda genellikle daha az net olmuştur. 
Ne de olsa Marx ve Engels’in Aydınlanma 

ve modernite ile ilişkilerini gerekçelendir-
meye ihtiyaçları yoktu, zira bir bilimin ku-
rulmasına yatırım yapıyorlar, onun anlamını 
oluşturmakla ilgileniyorlardı ve dolayısıyla 
işin tam göbeğindeydiler. Bilimsel anlayış-
ları doğmaktaydı; aciliyet söylemini seslen-
diriyorlardı. Fakat geçmişe iki dünya tarihsel 
devriminin süzgecinden ve Marksizme kar-
şı-gelenekler kuracak radikal teorilere karşı 
çıkarak bakarken, hem bilimsel tanımını hem 
de devrimci reçetesini belirlemek amacıyla 
Marksizmin mekânsal-zamansal ortaya çıkı-
şını da düşünmek önemlidir.

Bu kitapçığı oluşturan üç bölüm bu sebep-
le, Marksizmin doğuşunu düşünme niyetiyle 
yazılmıştır. Başlangıçta 2018’den 2019’a dek 
ayrı ayrı makaleler hâlinde Abstrakt’ta ya-
yımlandılar. Üçleme olarak tasarlanıp, Mark-
sizmi bilim olarak düşünme maksadıyla ka-
leme alındılar. Burada Marksizmin niçin bir 
bilim olduğunun iddia edildiği ya da bu bi-
limin belirgin olarak ne anlama geldiği değil 
(çünkü sonuçta Marx ve Engels, bu sorula-
rı zaten yanıtlamıştır ki, başkaları da onların 
izinden yürümüşlerdir), aksi yöndeki birçok 
iddianın karşısında niçin tarihsel materyaliz-
min bir bilim olduğu iddiasını sürdürmek ge-
rektiği açıklanacak. Bu denemelerin yalnızca 
ikincisi doğrudan bu meseleyi ele alırken, ki 
bu yüzden asıl ve önemli olanı odur, ilk ve 
son makaleler de asıl meseleye giden loş ön 
ve arka kapılar gibi oldukları ölçüde bu çe-
kirdek iddia ile bağlantılılar. Bu kapılar hem 
giriş hem de savunma noktalarıydı.

Marksist bilimin ana kaygısının, sırasıyla mo-
dernite ve egmenlik üzerine yoğunlaşan iki 
“kapı” (birinci ve üçüncü denemeler) arasın-
da nasıl kavramsallaştırıldığını anlamak için 
bu deneme üçlemesini yönlendiren mantı-
ğı yeniden yapılandırmak yerinde olacaktır. 
“Marksizm bilimdir” iddiasıyla alay eden libe-
ral ve muhafazakâr siyaset felsefesinin uzun 
geleneğinin yanında, bilimsel iddialarda bu-
lunan her sosyal teoriden kuşku duyan bir 
radikal post-Marksist teori bulutu vardır. Bir 
de her iki yakınmadan ötürü “bilim” terimin-
den uzak duran çok sayıda çağdaş Marksist 
entelektüelin olduğu gerçeği var: nihayetin-
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de, hâkim burjuva felsefeyle ve şık radikal 
teoriyle ters düşüyorsanız bir akademik ka-
riyeri sürdürmeniz zordur. Teoride Marksist-
ler liberal ve muhafazakâr itirazlarla kolayca 
başa çıkabilmelerine rağmen (hâkim ideolo-
ji güçlü olduğundan pratikte böyle olmasa 
da), kendisinin Marksist mantığın ikamesi ol-
duğunu ileri süren radikal teorinin çekirdek 
iddialarını reddetmek daha zordur. Özellikle 
tarihsel materyalizmin bir tarih ve toplum 
bilimi olduğu klasik iddiası sözkonusu oldu-
ğunda: Marksist akademisyen “post-moder-
nizm”i reddetmekten mutlu olur, belki de 
post-modernizmin yanlışları hakkında bir-iki 
kitap yazar, fakat aynı zamanda bu akade-
misyen ciddiye alınmak istiyorsa “tarih bili-
mi”ne karşı post-Marksist küçümsemeye – 
ki bu kavrama liberal ve muhafazakârlar da 
düşmandır – taviz vermek zorunda kalır. O 
halde böyle bir bağlamda, bilime ilişkin asıl 
meseleye ulaşmanın ve onu doğrulamanın 
tek yolu, aynı zamanda post-Marksist radikal 
teorinin, Marksizmin bilimsel yönünün düşü-
nülmesini önleyen bu itirazlarıyla uğraşmak 
olurdu.

Post-Marksist gelenek —Foucault ve 
post-yapısalcılardan, Agamben ve post-He-
ideggercilelere kadar— Avrupa Aydınlanma-
sının tek taraflı reddinde birleşmiş ve bu bu 
reddin bir parçası olarak, Marksizmi, esasın-
da Aydınlanma düşüncesine bağlı ve dolayı-
sıyla değiştirilemez şekilde kusurlu görmek-
tedir. Öte yandan Marksizmi aşmak için onun 
Aydınlanma mantığının sözde korkunç ger-
çekliğine bağlı olduğunu göstermek yeterli 
değildi. Söylendiği kadarıyla karşı-Aydınlan-
macı bir gayri-Marksist sosyal iktidar anlatı-
mı da üretilmeliydi: egemen iktidar sorunsa-
lı, tarihsel materyalizm geleneğini reddeden 
fazlaca radikal sosyal teorisyeni tarafından 
kullanıldı. Bu nedenle bilim olarak Marksizm 
sorununa giden yol bu karşı-Aydınlanmacı 
söylemle uğraşmayı gerektiriyordu. Çözü-
mün gerektirdiği ise Marksizmin sözde ika-
mesinin, yani çağdaş egemen iktidar teorile-
rinin reddiydi.

Modernitenin Radikal Ötekisi

Avrupa Aydınlanmasının nişanesi altında do-
ğan Marksizm modernitenin radikal ötekisi-
dir: Aynı dili ya da en azından Aydınlanmanın 
en radikal iddialarının dilini konuşarak ortaya 
çımışken, modernitenin burjuva ve emperya-
list temeline karşı bir bilim olarak geliştikçe, 
Marksizm kendi dilini de geliştirdi. Burjuva 
modernite ile Marksizmin alter-modernitesi 
(alternatif modernite) arasında uzanan me-
safe, ancak ikincisinin, ilkinin vaatlerinden 
kendisini nasıl ayrıştırdığını anlayarak ser-
gilenebilir. Marx ve Engels tarafından kuru-
lan devrimci bilimin tüm gelişimi ancak Ay-
dınlanmaya yakınlık ve uzaklık diyalektiğine 
göre anlaşılabilir. Yakınlık: modernitenin ra-
dikal dünyevîleştirme vaadi ve burjuvazinin 
yükselişiyle serbest kalan din dışı devinim, 
tıpkı kapitalizmin kendi mezar kazıcılarını 
üretmesi gibi, gölge bir bilim yarattı. Uzak-
lık: kapitalizm dünyayı kendi suretinde yeni-
ledikçe, bu gölge bilim de ancak dünyanın 
lanetlilerinin hareketlerinde verimli toprak 
bulup, kendini Avrupa Aydınlanmasının hi-
mayesinden uzaklaştırarak güçlenebildi.
Marx ve Engels’in, modernitenin ezici Avru-
pamerkezci vaatlerini tamamen aşamadıkla-
rını biliyoruz, ama aynı zamanda onların kur-
duğu bilimin, içerisinde toplumsallaştığımız 
ortak anlamın dışında düşünmenin zorluğu-
nun gayet farkında olduğunu da biliyoruz. 
Sadece ve sadece tarihin önümüze koyduğu 
sorulara cevap verebiliriz; toplumsal bilin-
cimiz büyük ölçüde toplumsal varlığımızca 
belirlenir. Bilimin gücü, toplumsal varlıkları 
içerisinde gömülü olmalarına karşın, yaşa-
dıkları dönemde Marx ve Engels’in, 1970ler-
de “post-modern” düşünürlerinkine kıyas-
la çok daha radikal ırkçılık ve sömürgecilik 
karşıtı çıkışlar yapmış olmasında görülebilir. 
Örneğin Marx’ın sömürgecilik farkındalığını 
ve Kapital’de buna dair nefretini ifade edişi-
ni, Foucault’nun modernite nefreti ve söylem 
hakkındaki beyanlarıyla kıyaslarsak, ikincisi 
yerleşimci-kolonyalizmi kavramsallaştıra-
madığı veya doğrudan kınayamadığından 
dolayı ilki çok daha devrimcidir! Ezilenlerin 
ve sömürülenlerin devrimci hareketine de-
mirlemiş olarak Marx ve Enges tarafından te-
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meli atılan teori burjuva modernitesine karşı 
çıkmaya başladı ve dolayısıyla bilebildikle-
rine dayalı kısmî gerçekleri dillendirdiğinde 
bile dünyanın lanetlilerinden yana konuşa-
bilirdi. En önemlisi de, sömürülen ve ezilen 
yığınların bakış açısına dayandığından dolayı 
bu teori kendi kısıtlarını eleştirmek için de 
araçlar üretti. Geleceğe açık olarak, tarihsel 
kısıtlamaların farkında olarak, art arda eleştiri 
anları vaat eden tarihsel materyalizm; bilim-
sel bir zemin, sürekliliği kendi öz kimliğiyle 
zorlamak adına hatalı fikirlerden koparak, 
kendine karşı gelişen bir zemindir.

Marx ve Engels’in doktriner formülleri içine 
saf bir Marksizm yerleştirmeye dönük tüm 
girişimler bugün, yaşayan Marksizm ile onun 
cesedi arasındaki farkı temsil etmektedir. 
Yaşayan Marksizm, Avrupa Aydınlanmasının 
burjuva kaygılarından uzaklaşan bir zemi-
ne kuruludur ki, küresel periferideki anahtar 
devrimci hareketler içerisinde gebe kalmış 
ve gelişmiştir ve alter-modernitenin radikal 
teorik kavramlarını izler. Ölü Marksizm ise 
klasik metinlere dinsel bağlığı nedeniy-
le Aydınlanmanın Avrupamerkezci yönerini 
muhafaza eder: Troçkizm, dünya devriminin 
amilleri olarak birinci dünya proletaryasına 
öncelik tanımasıyla ceset Marksizmin, yegâ-
ne olmamakla birlikte en iyi örneğidir.
Bu nedenle, Marksizmin yaşayan bir bilim 
olarak ortaya çıkışını ve bu ortaya çıkışın teori 
hakkında bugün bize ne anlattığını düşünme-
nin en iyi yolu, onun Aydınlanma düşünce-
siyle ilişkisini kavramak için tarihsel materya-
lizm yöntemini kullanmaktır. Böyle bir analiz 
yalnızca Marksizmin mekânsal-zamansal 
doğum yeri olarak modernitenin önemini —
ve böylece Aydınlanmanın, Marksizmin fark 
ettiği radikal potansiyelini— anlamayı değil, 
modernite ve Aydınlanmanın, Marksizmin 
kurduğu bilim ve felsefeye düşmanlığı sür-
düren yüzünü de anlamayı gerektirir.

Kanımca Aydınlanmaya ilişkin, doğru bir ta-
rihsel materyalist analizin vazgeçmesi ge-
reken iki hatalı bakış açısı var. İlki, kökleri 
kapitalist ve emperyalist akılcılık içinde bu-
lunuyor diye Aydınlanma ve modernitenin 
tamamen reddedilmesidir. Bu vaatleri ayırt 

etmek ve açığa çıkarmak doğruyken ve bir 
tarihsel materyalist anlatının böyle yapması 
gerekirken, toptan bir ret biraz pire için yor-
gan yakmak gibidir: feodal gizemlere karşı 
bilimsel dünyevîleştirme, Büyük Varlık Zin-
cirine saldırı ve tarihin insanlarca yapıldığına 
dair filizlenen anlayış, burjuva mantığı tara-
fından içerilmesine ve çarpıtılmasına rağ-
men, insanın özgürlüğü imkânını da içeren 
bir düşünce boyutu açmıştır ki bu, gözden 
çıkarılmamalıdır. Beri yandan ikinci hatalı 
bakış açısı ise post-modern ve gerici redde-
dişler karşısında modernitenin bütün temel 
iddialarını savunma arzusunun doğurduğu, 
Aydınlanmaya aşırı bir değer biçmedir. Böyle 
bir bakış açısı, ilkinin izin verdiği kültüralizm 
ve gizemlileştirmeye mantıksal bir yanıtsa 
da, çağdaş burjuva ideologlarının da bu Ay-
dınlanmaya bu bakış açısını sahiplenmeleri 
—ve Marksizmi Aydınlanmanın düşmanı ola-
rak görmeleri— bizi düşündürmelidir. Aydın-
lanmayı sınıf mücadelesinin dışında var olan 
tekil bir olay olarak topyekûn savunmak, aynı 
zamanda onun sömürgerci ve kapitalist hâ-
kimiyet ve kontrol akılcılığını da savunmaktır. 
Bugünün liberal ve gerici Aydınlanma savu-
nucuları bu temellerin epey farkındadırlar, 
ki gericiler Aydınlanma’yı Avrupa’nın kültürel 
özgüllüğü içine koyar ve bunu yapmak için 
“karşı-Aydınlanmacı” olmaları gerekmez. Ne 
de olsa, Kant ve Darwin gibi temel Aydınlan-
ma düşünürleri de Avrupa’nın kültürel özgül-
lüğünü kutsamışlardı ve ırksal bilime karşı 
değillerdi.

Burjuvazinin proletaryayı, kendi politik dev-
rimleri ve ilkel birikim süreçleri —“serbest 
emek”i doğuran çitle çevirmeler ve bu çitle 
çevirmelerin dayandığı “kaide” olan sömür-
gecilik ve kölelik kurumları— sırasında ken-
disinin devrimci ötekisi olarak olarak öne 
çıkardığını ve biliyoruz. Böyle bir bakış bizi 
burjuvaziyi kutsamaya, onları yoksullaştırma 
yoluyla mezar kazıcılarını var ettiği için onu 
kutlamaya mecbur etmemelidir: bu sadece 
tarihsel bir gerçeğin ikrarıdır. Doğru tarihsel 
materyalist bir Aydınlanma anlayışı, burjuva-
ziye ve onun proletaryayı yaratmasına ilişkin 
bu kavrayışa eş ölçekli olmalıdır. Aydınlan-
ma, devrimci ötekisi olarak Marksizmi var 
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etti. Aydınlanma ve modernitenin ancak di-
yalektik eleştirisi yoluyla Marksizmin bilimsel 
anlamını anlayabiliriz.

Aydınlanmanın genel anlamının bir incele-
mesiyle başlayıp, politik iktidar Aydınlanma 
düşüncesinin titiz ele alınışı ile biten bu de-
neme üçlemesiyle, Marx ve Engels’in ortaya 
koyduğu bilimin arkeolojisi sunulmaya ça-
lışılmıştır. Araştırmanın, düşünce nesnesini, 
bir söylemsel oluşumlar bileşkesi tarafından 
muhafaza edilen arkaik ve fosilleşmiş bir 
olgu olarak gördüğü, Foucault’cu anlamda 
bir arkeoloji değil. Aksine, bu denemeler bu 
bilimin ortaya çıkışının tarihsel materyalist 
incelemesi işlevi görmekte ve ister istemez 
bu bilimin çekirdek iddialarını, onun kökeni-
ni düşünmekte kullandığından, aksiyoma-
tik olarak almaktadır. Bilim felsefecisi fiziğin 
gelişiminin anlamını düşünmek ister ve bu 
yüzden gözlerini bu teorik zeminin ortaya çı-
kışına çevirir, bunu fiziğin çekirdek kimliğine 
karşı çıkarak yapmaz; kazı, geçmişi bir ölü fa-
sılalar dizisi olarak hayal eden etnomerkezci 
arkeoloğa benzemez.  Önemli olan, geçmişi, 
yaşayan bir bilimin canlı şimdi’si yoluyla oku-
maktır. 

DİPNOTLAR

i Laf aramızda, Foucault’nun Bilginin Arkeo-
lojisi’ndeki iddiaları, geçmişi daima emper-
yalist uzmanın düşüncesine göre parçalana-
cak ve birleştirilecek bir ceset olarak gören 
arkeolojik kurumun etnomerkezciliğini taklit 
ettiğini belirtmek gerek.    
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İngilizceden çeviren: Güney Işıkara

“Polyneikes’in çürüyen cesedi meşruluk için 
verilen her mücadelede gömülmemiş ve yası 

tutulmamış olanın daimi hatırlatıcısı olarak 
kalacak. Modernitenin görevi bu yarığı in-

celemek olacak… Eğer polis (Antik Yunan’da 
kent-devlet) güzel gözüküyorduysa, bu, 

hünerli bir iş ve insan eliyle yapılmış – yani 
bir yapımın ürünü, böylelikle de bozulmaya 

ve yapısı sökülmeye elverişli olduğundandır. 
Modernite, bu iliklerini kuruturcasına doğal 

düzeni bozma anlayışıyla başlar.”

Rebecca Comay, Mourning Sickness

1784 yılında Immanuel Kant, “Aydınlanma 
nedir?” sorusunu Avrupa Aydınlanması’nın 
“insanın kendi suçu ile düşmüş olduğu bir er-
gin olmama durumundan kurtulması” (Kant, 
1996: 17) olduğu iddiasıyla cevaplamıştı. 
Kant’ın projesi, kendisinin de ifade ettiği gibi 
felsefede bir Kopernik Devrimi gerçekleştir-
mek olduğu için Aydınlanma ve modernite-
nin anlamını saptamak başlıca bir görevdi. 
1984 yılındaysa, geriye doğru Aydınlanma 
projesine ve modernite sorunsalına bakan 
Foucault, Aydınlanma/moderniteyi hala bü-
yük ölçüde bağlı olduğumuz “politik, ekono-
mik, toplumsal, kurumsal ve kültürel olaylar 
bütünü olarak ayrıcalıklı bir analiz alanı” ola-
rak incelemek üzere Kant ile aynı soruyu sor-
du (Foucault, 1984: 42).

Kant’ın erken-modern ve Foucault’un 
post-modern ifadelerle kurduğu “Aydınlan-
ma nedir?” sorusu, Max Horkheimer ve Theo-
dor Adorno’nun “temel hedefi, insanları için-

de bulundukları korkudan arındırmak, bağlı 
bulundukları sistemin kölesi olmaktan uzak-
laştırıp efendi konumuna getirmek” (Horkhe-
imer ve Adorno, 2001: 3) olan Aydınlanma’ya 
eleştirilerinde de dolaşmakta. Aklımızın bir 
köşesinde aradaki bu müdahaleyi tutarak, 
aynı soruyu tekrar – bu kez devrimci Marksist 
bir bakış açısından – sormak önem kazanı-
yor. Zira Marksizmin ortaya çıkışı, Aydınlanma 
projesinin sonlarına konumlandırılabilir, ve 
Marksizm, modernite tarihinin baskın olma-
sa da anahtar bir unsurudur. On yılları kap-
sayan post-Marksist açılımlara karşı yapılan 
her “Marks’a geri dönüş” çağrısı (açık olmak 
gerekirse, Marks zaten hiçbir yere gitme-
mişti), Aydınlanma ve modernite sorularıyla 
hesaplaşmak zorundadır çünkü Marksizm ile 
diğer radikal teorilerin arasını açan, tam da 
bunların Aydınlanma ve modernite tarihine 
karşı saldırgan eleştirileridir.

Doğrusu, kendini usçuluğun (rasyonelliğin) 
bekçisi olarak gören gericilerin ortak noktası 
Avrupa Aydınlanması ve modernitenin do-
ğuşuna başvurmalarıdır. Yeni Ateizm olarak 
adlandırılan hareket, köktenciliğe karşı bilim 
savunusunda (ikisini de özünde Avrupalı ola-
rak ilan ettiği) Aydınlanma ve moderniteye 
sarılır. Ancak, bu savunu esasen, Avrupalı ol-
mayan dinlere – özellikle de İslam’a – karşı 
kökü derinlere uzanan bir nefretten besle-
nir (Hrıstiyanlık’a karşı da kin duyulur, ancak 
yine de Hrıstiyanlık hedef alınmaz çünkü tıp-
kı “Avrupalı” olarak kodlanmış bilim gibi o da 
“Avrupalı” olarak görülür).

Çağdaş İslamofobinin gelişmesinde zenofo-
biki Hrıstiyan Köktenciliğin yanı sıra Yeni Ate-
izm de etkili olmuş, böylelikle “yeni-gerici” 
ve “alt-right”ii akımları da beslemiştir. Chris-
topher Hitchens, Sam Harris, Richard Daw-
kins gibilerinin desteği olmaksızın, PEGIDA 
ve Identity Evropa gibi faşist gruplar İslamo-
fobik zırvalarına ve İslam’a karşı duydukları 
nefrete sözde bilimsel meşruluğunu kazan-
dıramazlardı. Jordan Peterson gibi sağcı dü-
şünürler, müphem bir bilim anlayışıyla gerici 
zırvalarını savunmak için Aydınlanma ve mo-
derniteye başvuruyorlar.
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Öte yandan, tam da Aydınlanmanın bu şekil-
de kullanılması nedeniyle sola nüfuz eden 
ısrarcı bir anti-modernizmden söz etmek 
mümkün. Aydınlanma ve modernitenin sırf 
sözümona Avrupalı olduğu için özünde kötü 
olarak sınıflandırılması birçok anti-kapita-
list hareketin ortak tutumu. Bu cenahta, Yeni 
Ateistler tarafından kışkırtılan İslamofobi’ye 
cevaben tam tersi bir tutum görürüz: İslam, 
eleştirel bakış olmaksızın sahiplenilir – ki bu 
da Siyasal İslam’ın elini güçlendirir. Böyle-
likle, Aydınlanma ve moderniteyi kendisinin 
ilan eden Avrupa şövenizmine karşı solda, 
özellikle de emperyalist metropollerde, çok 
tuhaf bir anti-modernizm ve mistifikasyon/
gizemlileştirme belirir. Bu nedenle, onun 
üzerinde şovenistçe hak iddia edilmesi ve 
anti-seküler hoşnutsuzlukları dışında bir hat 
çizebilmek için “Aydınlanma nedir?” sorusu-
nu sormak zorundayız. Bunu yapmanın tek 
yolu, soruna tarihsel materyalist bir yaklaşım 
geliştirmek, Aydınlanmanın ne olduğu soru-
suna devrimci komünist bir cevap üretmektir.

Maalesef çağdaş devrimci komünist gele-
nek, moderniteye yöneltilen post-modern 
eleştiri karşısında (post-modernizm ile Fou-
cault’tan Lyotard, Derrida, Deleuze ve Guitar-
ri’ye uzanan yelpazeyi kastediyoruz) çoğun-
lukla Aydınlanma’ya haddinden fazla değer 
verir. Yaygın ‘post-modern’ eleştiriye göre 
Aydınlanma, taşıdığı evrensellik iddiası, ve 
toplum ve tarihin gelişiminde insanlığa at-
fettiği merkezi konum itibarıyla sömürgecilik 
ve kapitalizm gibi ölüm saçan projeleri içkin 
olarak barındırır. Komünizm ve her türüyle 
Marksizm de bunlarla aynı tornadan çıkmış-
tır. İşte bu yüzden, post-modernizmin an-
ti-komünist eleştirisine cevaben – belli şart 
ve kısıtlamalarla – Aydınlanma ve moderni-
teyi savunmak önemlidir. Marksist-Leninist 
ve Maoistler arasında böyle çok yaygın, hatta 
klişe olan bir tutum vardır: Moderniteyi eleş-
tiren ya da Marksizm-Leninizm’in dogmatik 
ifade edilişine karşı temkinli herhangi bir dü-
şünce, anında ‘revizyonist’ten bile beter bir 
karalama olan ‘post-modern’likle damgala-
nır. Modern revizyonistlerin de bu damgala-
ma geleneğini takip etmesi manidardır.

Bu yazının temel tezi, Hindistan (Maoist) Ko-
münist Partili tutsak Ajith yoldaşın aşağıdaki 
satırlarında özetlenmektedir:

Marx ve Engels’in Aydınlanmacı etkilerden 
tümüyle muaf olmadığını belirtmiştik. […] Bu-
gün, Aydınlanma ve onun bilimsel bilincinin 
çelişkili özüne dair Mao’nun zamanındakin-
den bile daha fazla bir farkındalığa sahibiz 
[…] Aydınlanma’nın özgürleştirici boyutlarını, 
onun burjuva ve sömürgeci nitelik ve eği-
limlerinden ayırmak, çıkarmamız gereken 
önemli bir derstir. (Ajith, 2013: 71)

Bu ifadeden yola çıkarak, Adorno ve Hork-
heimer’in “tamamen aydınlanmış yeryüzü[-
nün] muzaffer felaket belirtileriyle” parladığı 
(Horkheimer ve Adorno, 2001: 3) tespitine ka-
tıldığımı belirterek başlamak istiyorum. Bize 
düşen, bu harabenin içinden değerli olanı 
kurtarmaktır.

Aydınlanma ve Modernitenin Anlamı

Aydınlanma projesi, doğanın gizemden 
arındırılmasının (demistifikasyon) insanın 
özgürlüğü için temel gereksinim olduğu 
varsayımına dayanıyordu. Yani, doğa üze-
rindeki gizem perdesinin kaldırılması, doğal 
olayların doğaüstü güçler yerine doğal se-
bepleriyle açıklanması yoluyla bir zamanlar 
Tanrıların iradesi kılığına bürünen, kaderin 
buyruğuymuş gibi gözüken, ya da bilineme-
yeceği varsayılan doğa yasaları artık neden-
sel bir ilişki çerçevesinde insanlar tarafından 
anlaşılabilecekti. Böylece, Aydınlanma ve 
modernite “dünyanın büyüsünün bozulması” 
(Horkheimer ve Adorno, 2001: 3) demekti. Sel 
ya da kıtlığın göklerden gelen bir ceza ola-
rak görülmek yerine doğal sebeplerinin an-
laşılması insanların daha yüksek bir özgür-
lük düzeyine yaklaşmalarına olanak tanır. Bu 
sebepler, felaketin ortaya çıkmasından önce 
fark edilebilir, tetikleyici etmenler tespit edi-
lebilir, ve felaketin önü alınabilir. Hastalığın 
bir ‘günah’ olarak görülmesine son verilebilir 
çünkü dualar olmaksızın da tedavi edilebilir. 
Su baskınları artık Tanrılar tarafından verilen 
bir ceza olarak kavranmaz çünkü çevre dü-
zenlemesinin ve su döngüsünün anlaşılması, 
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ve barajlar yoluyla engellenebileceği ortaya 
çıkar. Bu yaklaşım toplumsal ve tarihsel olanı 
da kapsayacak şekilde genişler: Bireyin top-
lum içindeki konumu, haraca dayalı toplum-
sal yapıların içerdiği gizemli kategorilerinin, 
Büyük Varlık Zinciri’nin ya da ilahi adaletin 
değil, doğum olgusunun belli ekonomik ve 
politik yapılarla kesişiminin bir sonucudur.

Hegel’i izleyerek Marx ve Engels’in de vur-
guladığı gibi, doğal gereklilik anlayışı özgür-
lüğe içkindir. Dünyevileştirilmiş kutsal düze-
nin hayali ve doğa üstü – yani kişinin kader 
itibarıyla köylü ya da kral olma – gerekliliği 
değil, dünyevî düzenin birbirini izleyen adım-
larla gizemden arındırılması gerekliliği… An-
ti-modernist ve sözde ilerici düşünce akım-
ları gerekliliğin karşısına olumsallığıiii koyup, 
bütünselleştirici gereklilik kategorisindense 
özgürlüğü olumsallığın daha iyi açıkladığını 
iddia etse de, bu tuzağa düşmemeliyiz. Ger-
çeklik tam anlamıyla olumsal olsaydı hiçbir 
şeyi bilemezdik çünkü her an her şey olabi-
lirdi. Bu durumda koşulların tutsakları olarak 
bir özgür-olmama halinde yaşıyor olurduk. 
Doğanın yasalarının hiçbir zaman bilineme-
yeceği bir dünya hayal edelim. Burada, su 
içmenin hayatta kalmak için gerekli oldu-
ğunu bile kavrayamazdık çünkü bu bile her 
an değişebilirdi. Yalnızca böyle bir dünyanın 
var olmadığının farkına varmak yetmez (evet, 
varoluş hakkında hakiki olgular vardır). Aynı 
zamanda, gerçekliğin tümüyle olumsal ol-
duğu bir dünyada tutsaklık durumunda ya-
şıyor olacağımızı da görmeliyiz. Her şeyin 
her an değişebileceği, hiçbir şeyin bilineme-
yeceği bir kaos ortamında insanlar, tıpkı [her 
şeyin kader olarak gözüktüğü – ç.n.] gizemli 
gereklilik durumunda olduğu gibi koşulların 
kurbanları olarak yaşarlardı.

Açık olmak gerekirse, insanlık tarihi öncü Ay-
dınlanmalarla doludur. Sokrates ve Platon’u 
önceleyen İyonya Aydınlanması, ya da Haçlı 
Seferleri’nden önce gerçekleşen Arap/İslam 
Aydınlanması iyi belgelenmiş iki örnek ola-
rak gösterilebilir. Bu öncülerin (ve dünyanın 
başka bölgelerinde de düzensiz ve kopuk 
kopuk yaşanmış benzerlerinin) Aydınlanma 
adına layık görülmemiş olması kısmen Batı 

Avrupa’da doğan modernite sürecine verilen 
Avrupa merkezci önemle açıklanabilir. Ancak 
yine de, Aydınlanma’nın tıpkı kapitalizm gibi 
dünya tarihi açısından kayda değer bir yanı 
olduğunu unutmayalım. Öncüleri gibi Avrupa 
Aydınlanması da dünyanın gizemden arındı-
rılması emelini taşır. Ancak bilgi üretiminin 
ulaştığı düzey ve burjuva toplumunun yük-
selişi, ona öncülerinin ulaşamadığı bir özerk-
lik ve güç vermiştir1. Bu güç, bilimsel aklın 
papazlara ve krallara karşı durmasını müm-
kün kılmış olsa da, dünya tarihi açısından 
kritik önemini büyük ölçüde başka bir şeye 
borçluydu: Yol açtığı gizemden arındırma sü-
reci, burjuva ideolojisinin hizmetindeydi.

Bu nedenle, doğal gereklilikle olan uğraş, 
ve varoluşu gizemden arındırma yönündeki 
modernist dürtü kendiliğinden bir özgürlük 
teminatı teşkil etmez. Esas Aydınlanma’nın 
Avrupa’da kapitalizme geçiş esnasında mey-
dana geldiği ve onunla ilişkili i) vahşi sömür-
geci yayılma, ii) müştereklerin çitleme yo-
luyla zorla özel mülkiyete dönüştürülmesi 
süreçleriyle iç içe geçtiğiyse genel olarak 
kabul gören bir gerçektir. Dahası, Aydınlan-
ma’nın Avrupa’da gerçekleşmesinin neden-
lerinden biri de, Avrupalıların karşı karşıya 
geldiği ve yağmaladığı, istila ve işgal ettiği, 
parçaladığı diğer ülkelerden devraldığı bilgi 
birikimidir. Dolayısıyla, modern sömürgecili-
ğin ve gelişmekte olan kapitalizmin mantığı, 
başından itibaren modernitenin bir parçası 
olagelmiş, aslına bakarsak Avrupa moder-
nizminin potansiyelini de baltalamıştır. Bu 
sömürgeci-kapitalist akılcılık, bilime aykırı ve 
insanlığa karşı çeşitli düşünce biçimleri üre-
terek, ve bunları modernitenin kalbine zerk 
ederek Aydınlanma’nın gerçek anlamıyla 
evrenselliğe ulaşmasını engellemiştir. Ge-
rekliliği kavramak ve doğayı gizemden arın-
dırmak bu çerçevede üstünlük (efendilik) ve 
sömürüyle eşanlamlı hale gelmiştir. Sömür-
geci/kapitalist mantık açıktır: Bir şey biline-
bildiği takdirde mülkiyete de dönüştürülebi-
lir; doğal dünyaya dair bilgi ancak ve ancak 
bir grup insanın diğerleri üzerindeki hege-
monyasını sürdürmeye yaradığı müddetçe, 
ve daha da önemlisi, bunların zenginliklerini 
çoğalttığı, hakimiyetlerini dünyanın geri ka-
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lanının aleyhine tesis ettiği ölçüde işe yarar 
bilgidir. “Yerçekimi, okyanuslar ve buzulların 
dayattığı sınırlarla yetinmeyen Avrupalılar” 
der Jodi Byrd, “gözlerinin görebildiği her şe-
yin mülkiyetini istediler.” (Byrd, 2011: 2)

Samir Amin’in “moderniteyi eleştiren moder-
nite[nin]” (Amin, 2009: 17) önemini vurgula-
ması, Frantz Fanon’unYeryüzünün Lanetlileri 
eserini “karşılaştığı her yerde … dünyanın dört 
bir yanında insanları öldüren” (Fanon, 1963: 
311) Avrupalıların saldırganlığından azade, 
yeni bir Aydınlanma yaratmamız gerektiğini 
ilan ederek bitirmesi bundandır. Burada söy-
lemeye çalıştığımız, (‘modern-öncesi’nden 
tut, hakikate dair her söyleme kuşkuyla yak-
laşan yavan bir görecilik/rölativizme kadar 
her şey anlamına gelebilecek) bir ‘post-mo-
dern’ dünya görüşü, değerler zinciri yaratma 
çağrısı değil, modernitenin ötesinde, alter-
natif bir modernite oluşturmanın gerekliliği-
dir. Yukarıda da belirttiğimiz gibi, gizemden 
arındırılmamış bir dünya kadar olumsallığın 
yüceltilmesi de özgürlükle bağdaşmaz.

Kapitalizme İçkin Olan Aydınlanma

Marksist tarih yazımında Avrupa Aydınlan-
ması’nı kapitalizmin doğuşundan ayrı olarak 
ele alan, en iyi ifadesini ‘Politik Marksistler’de 
bulan bir akım vardır. Bu akım ilerici bir gö-
rünüşe sahiptir çünkü Aydınlanma’nın bütün 
olumlu yanlarını (örneğin, onunla birlikte ge-
lişen bilimler, buluşlar, maddeci tarih görüşü 
ve statükonun eleştirisi) kapitalizmden kopa-
rır ve sahiplenir. Kapitalizmi insanlığın gelişi-
minde önemli bir adım olarak kavrayan (ve 
Aydınlanma’yı bunun bir kanıtı olarak gören) 
ilerlemeci tarih anlayışına karşı bu kopararak 
sahipleneniv anlayış ‘iyi’ ve ‘kötü’ kategorile-
rini özenle muhafaza eder. Aydınlanma ‘iyi’, 
kapitalizm ise ‘kötü’dür, ve ikisi kesinlikle 
rastlaşmamalıdır.

Bir ihtimal bu anlayışın moderniteye karşı 
konumlanan post-yapısalcı ve post-modern 
yaklaşımlara bir tepki olduğu söylenebi-
lir. Post-yapısalcılık, modernite kapitalizm 
ve sömürgeciliğin birbiriyle bağıntılı oldu-
ğundan yola çıkarak modernite ve Aydın-

lanma’nın tümüyle ve içkin olarak vahşi bir 
proje olduğu savını öne sürer. Bu ikisi, birbi-
riyle ilişkili iki farklı kategoriden ziyade, mo-
dernitenin öznesine damgasını vuran söylem 
örüntülerinde birleşmiş tek bir canavarın iki 
farklı yüzüdür.

Kopararak sahiplenen anlayış, post-yapısal-
cı pozisyonun kısmen doğru olduğunu kabul 
etmek yerine Aydınlanma’nın kapitalizmle 
karıştırılmaması gerektiğini, hatta kapitaliz-
min aslında anti-Aydınlanmacı olduğunu, 
yeni bilimlerin doğuşuyla burjuvazinin yük-
selişi arasındaki zamansal korrelasyonun 
içkin bir ilişkiye işaret etmediğini öne sürer. 
Politik Marksistler, post-modernizm olarak 
tanımladıkları çoktürlü (heterojen) teorik 
alana her daim kızmış olsalar da, onu ancak 
göstermelik bir şekilde eleştirdiler – tıpkı ka-
pitalizme geçişin Avrupa merkezci anlatıları-
na karşı takındıkları tavır gibi. Aydınlanma’yı 
kapitalizmin gelişmesinden ayrı ele almak, 
sömürgeci ilkel birikimi kapitalizmin doğu-
şundan ayrı düşünülmesinin ikizidir. Vahşi 
bir düzen olan kapitalizmin hiçbir bilimsel ya 
da toplumsal gelişimle örtüşmediği iddiası 
ilk bakışta ilerici görünse de, aslında geriye 
doğru bir adımdır.

Moderniteyi kapitalizmden koparmak Batı 
Avrupa’nın dünyanın geri kalanından kül-
türel olarak daha ileri olduğunu ilan etmek 
anlamına gelir. Bahsedilen dönem Avrupa’da 
yeni bilimlerde yaşanan patlamayı eğer ka-
pitalizm ve onu önceleyen sömürgecilik sü-
reci açıklamıyorsa ne açıklar? Aydınlanma ve 
kapitalizmi birbirinden ayıran anlayışın bize 
verebileceği en iyi cevap ‘tarihsel bir rast-
lantı’ olabilir. Ancak eğer kendilerini tarihsel 
materyalist olarak görüyorlarsa, bu da pek 
mümkün değildir. Aydınlanma’ya giden yo-
lun taşları kapitalist toplumsal ilişkiler tara-
fından değilse başka ne tarafından döşenmiş 
olabilir? Eğer bu soruya cevaben kapitaliz-
min kendisini gösteremiyorsak, ve eğer Po-
litik Marksistler kapitalizmin sömürgecilik 
temeli üzerinde yükseldiğini söylememize 
bile izin vermiyorlarsa, Aydınlanma’nın Av-
rupa’nın biricik kültürel tarihinin ve mirasının 
bir ürünü olduğunu öne sürmekten başka bir 
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yol kalmıyor. Bu, beyaz kültür milliyetçiliğidir, 
ve her kültürel milliyetçilik gibi baştan aşağı 
anti-materyalisttir.

Aydınlanma iki sebebe bağlı olarak Avru-
pa’da gerçekleşmiştir: i) Kapitalizmin gelişi-
mi, daha önce de belirttiğimiz üzere, kapita-
lizm-öncesi dünya görüşünün çözülmesini, 
gizemden arındırılmasını gerektiriyordu; ii) 
‘keşfedilen’ (sömürgecilik süreciyle 1492’den 
itibaren devralınan) bilimsel araç ve kavram-
lar (Orta Doğu, Afrika ve Amerika’da yapılan 
matematik ve astronomi keşiflerini düşün-
mek yeterli – ki bu bile buzdağının yalnız-
ca görünen kısmıdır) kapitalizme geçişin bir 
parçasıydı. Politik Marksistlerin kopararak 
sahiplenen unsurları sömürgeciliğin kapita-
lizme geçiş için gerekli bir adım olduğunu 
reddettikleri ölçüde, ikinci noktayı da kolay-
lıkla yok sayabilirler. Ancak bu, içler acısı bir 
durumdur. İlk nokta hakkındaysa onu tümüy-
le görmezden gelmek ya da korkuluk mahi-
yetinde safsatalar öne sürmek dışında yapa-
cak bir şeyleri yoktur.

Kapitalizmin tamamen Avrupa’nın içsel dina-
mikleri nedeniyle burada ortaya çıktığını, dı-
şardaki Avrupa sömürgeciliğinden tamamen 
bağımsız olduğunu savunursak, durumu 
kurtarmak için elbette modernizmi kapita-
lizmden kopararak sahiplenmek durumunda 
kalırız. Politik Marksistlerin yaptığı tam olarak 
budur. Örneğin, Ellen Meiksins Wood kap-
talizmin yalnızca Avrupa’da ortaya çıkabile-
cek bir sistem olduğunu savunur, bu neden-
le Avrupa merkezci olmakla itham edilir, ve 
bu suçlamayı şöyle reddeder: İnsanlık adına 
kullanışlı hiçbir şey üretmeyen korkunç bir 
üretim tarzının Avrupa’ya has olduğunu öne 
sürmenin neresi Avrupa merkezciliktir? Ter-
sine, der Meiksins Wood, başka bölgelerde-
ki kapitalizm öncesi üretim tarzları Avrupa 
sömürgeciliği tarafından yok edilmiş olma-
saydı, kapitalizmin başka bir coğrafyada da 
ortaya çıkabileceğini savunmak daha Avrupa 
merkezci değil midir?2 Bu görüşün anti Avru-
pa merkezci karşıtı açıktır: Kapitalist üretim 
ilişkileri başka bir yerde de ortaya çıkabilirdi, 
ama bu geçişi hızlandıran, olası rakipleri ve 
onların kapitalizmi önceleyen içsel dinamik-

lerini yok eden sömürgeciliğin mirası olarak 
Batı Avrupa’da ortaya çıkmıştır.3

Hatta Aydınlanma düşünürlerinin geride bı-
raktıkları eserler dahi bahsettiğimiz kopa-
rarak sahiplenen anlayışın yanlış olduğunu 
kanıtlar niteliktedir. Aydınlanma düşüncesi 
yalnızca sömürgeci zihniyetin derin izlerini 
taşımakla kalmaz (ki bu nedenle sömürge-
cilik tarihinden ayrıştırılamaz), aynı zamanda 
burjuva toplumsal ilişkileri de yeniden üretir. 
Kapitalizm öncesi dünyanın gizemden arın-
dırılması sürecine kapitalist ideolojinin gize-
me büründürülmesi eşlik eder. Samir Amin 
Eşitsiz Gelişme’de şöyle yazar:

Kapitalizm öncesi üretim tarzlarında da insan 
doğaya yabancılaşmıştır, ancak toplumsal 
ilişkiler nettir; ideolojik olanın hakimiyeti bun-
dandır. Yoksulluk insanı basit yeniden üretim 
modeline zorlar, ideolojiyse dünyanın ‘ezel-
den ebede değişmez’ olduğu görüşüyle bu 
modele meşruiyet sağlar. İnsanlar bu yüzden 
piramitler ve katedraller inşa etmiştir. Kapi-
talist üretim tarzı teknik ilerlemeyi ekonomik 
olana içkinleştirir, azgın birikimi mümkün kı-
lar ve insanı doğadaki yabancılaşmasından 
özgürleştirir. Fakat aynı zamanda yabancı-
laşma toplumsal düzleme taşınır. Çünkü bu 
birikimin bedeli toplumun kâr yasasına tes-
lim olmasıdır. Bu teslimiyet, ifadesini insanın 
safi emek gücüne indirgenmesinde ve doğal 
ekolojik çevrenin umursanmamasında bulur. 
Kapitalizm, katedraller inşa etmeye son ver-
miş, ancak insanı özgürleştirmemiştir. Çün-
kü, kısa tarihinden görebildiğimiz kadarıyla, 
kapitalizmin kendisi, kontrol edemediği top-
lumsal sorunların köküdür. (Amin,1976: 376)

Bu noktada, ‘pre-kapitalist’ ve ‘kapitalist’ ara-
sında yapılan (ve daha sonra birinden öteki-
ne geçişe evirilen) ayrımın öncelikli olarak 
Batı Avrupa tarafından deneyimlenen bir ay-
rım olduğunun altını çizelim. Bu kategoriler 
dünyanın geri kalanında, özellikle de sözde 
‘yeni dünya’da aynı şekilde deneyimlenme-
miştir. Kapitalist olmayan bu toplumlar aynı 
zamanda pre-kapitalist bir dönemden geç-
miyorlardı çünkü kapitalist toplum düzenine 
geçiş sürecinde değillerdi. Buralarda fark-
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lı bir toplumsal diyalektik işlemekteydi. Bu 
bağlamda, bahsedilen toplumlar kapitaliz-
min kader olduğu kaçınılmaz bir sona doğ-
ru sürüklenmiyorlardı çünkü toplumsal iliş-
kileri, Amin’in bahsettiği türde bir ideolojinin 
hakimiyetine tabi değildi ya da yoksullukla 
kısıtlanmamışlardı. Ancak, sömürgeci temas, 
bu toplumların tarihin akışında ortaya çıka-
rabileceği diyalektiği ne türden olursa olsun 
paramparça etti.

Aydınlanma’nın Sınırları

Eğer Aydınlanma geniş çaplı bir gizemden 
arındırma, doğal olguların doğal açıklama-
larla anlaşılması, insanlık tarihinin insanlar 
tarafından yapılması, ve doğal gerekliliğin izi-
nin sürülmesi yönünde bir kırılma olarak kav-
ranırsa, Avrupa Aydınlanması’nın yeterince 
ileri gitmediği söylenebilir. Evet, Aydınlanma 
Eski rejimin metafiziğinin kutsiyetini bozmuş, 
ama bunu doğmakta olan kapitalist düzenin 
çıkarını gözeterek yapmıştır. Gizemden arın-
dırma sürecini mantıksal sonucuna kadar 
sürdürmemiştir. Kapitalizm öncesi döneme 
ait ve liberal olmayan düşünceler, metaların 
mantığıyla uyumlu kaldıkları sürece varlıkla-
rını sürdürebilir. Burjuva hakimiyet ideolojisi, 
modernizmi kendisine karşı çevirir.

Modernizm, Avrupa Aydınlanması’nın sınır-
ları içinde kaldığı ölçüde bile kendi vaatleri-
nin takipçisi olmuş olsaydı, bütün bu gerici 
ve muhafazakar, bilim karşıtı iddialar kapita-
lizmdeki hayatın bir parçası haline gelmezdi. 
Tüm kusurlarına (burjuva mülkiyet ilişkilerine 
tavizlerine, sömürgecilik yoluyla elde ettik-
leri uygarlığa Avrupa merkezci bakışlarına) 
rağmen gerçek Aydınlanma düşünürleri batıl 
inançlara karşı mücadelelerinde tavizsizlerdi. 
Şimdiyse, burjuva egemenliğinin tamamına 
ermesiyle birlikte, Aydınlanma düşüncesinin 
savunucuları Aydınlanma çağında yaşasalar-
dı düşman olacakları kişilerle el sıkışmaktan 
memnuniyet duyuyorlar – ki bu, Aydınlan-
ma’nın kapitalizmden ve onun sömürgecilik 
yoluyla doğuşundan özerk olmadığını bir kez 
daha gösterir. Hatta bu ‘yumuşama’ya yol ve-
ren bir Aydınlanma öğretisi dahi var: Liberal 
ifade özgürlüğü öğretisi. Bunun en adanmış 

savunucuları (örneğin, Amerikan Sivil Özgür-
lükler Birliği – ACLU), tam da bu öğreti saye-
sinde, savundukları Nazilerden ve onları Na-
zileri savunmakla itham eden radikal soldan 
daha aydınlanmış olduklarına inanıyorlar.

Ancak, daha da önemlisi, modernizmin burju-
va hakimiyet ideolojisi yoluyla kendisine kar-
şı döndürülmüş olmasıdır. Doğal dünyanın 
‘hakimi’ olmak, onu köleleştirmek, mülkiyet 
ilişkilerine dilimlemek, insanlığı biyosferle 
karşı karşıya getirmek demektir. Gıda üreti-
mine dair bilgi, toprağı çalan, onun üzerinde 
hakimiyet kuran, onu tehlikeli kimyasallarla 
mahveden mekanizmalar yoluyla, manik bir 
aşırı üretimle tahrif edilir. Madenciliğe dair 
bilgi milyonlarca insanı yıkıma sürükleyen ve 
çevrenin kirlenmesine yol açan işlemlere ne-
den olur. Su döngüsüne dair bilgi, suyun me-
talaşmasına ve su kaynaklarının zehirlenme-
sine sebep verir. Doğal gerekliliğe dair bilgi, 
bize doğal dünyanın sınırlarını öğretmeli, bi-
yosfere ve kendimize zarar vermeden neler 
yapılıp, neler yapılamayacağını öğretmelidir. 
Ancak burjuva hakimiyet ideolojisi doğal ge-
reklilikle ilgilenmeyi çoktan bırakmıştır; hatta 
bazen biyosferin tehlikede olmadığını salık 
veren ideologlara başvurur, ve böylece do-
ğal gereklilik kavramını bütünüyle reddeder.
Modern sömürgecilik döneminde neşredilen 
yaygın bir Avrupa merkezci izleğe göre, sö-
mürgelerdeki yerli halklar modern olmayan, 
yabani bir hayat sürüyorlar ve doğa güçleri-
ne tabi olarak yaşıyorlardı. Bu izleğin (sömür-
geci bir etnografa güvenmekten daha iyisini 
yapmasını beklediğimiz) Engels tarafından 
dahi tekrar edildiğini görürüz (Engels: 1972, 
115-130). Robert Biel’in Avrupa Merkezcilik ve 
Komünist Hareket başlıklı çalışmasında be-
lirttiği gibi, Avrupa merkezcilik insana aptal-
ca şeyler söyletir. Gerçekteyse, birçok yerli 
halk, Aydınlanma düşünürlerinin teorilerine 
rağmen Avrupalıların pratiğiyle karşılaştırıl-
dığında doğal gerekliliğe dair çok daha de-
rin bir kavrayışa sahipti. Sömürgeci ideoloji 
hayranı olmayan çağdaş bilim insanlarının 
(uygarlığın yanlış öğretilerini reddetmenin 
önemini hemen fark eden yerli düşünürle-
rin ya da sömürgeci etnografların yarı-doğru 
söylemlerini elekten geçirmiş yerli olmayan 
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düşünürlerin) söylediklerine bakılırsa, sö-
mürgeci temas meydana gelmeden önce 
yerli halklar, insan türünün biyosferle ilişki-
si açısından doğal gerekliliği bilimsel olarak 
daha iyi kavramışlardır.

Örneğin George Manuel ve Michael Posluns 
çeşitli yerli halklar tarafından geliştirilmiş, 
kendilerine yetecek kadar gıdayı biyosferle 
uyum içinde üretme teknolojilerini incele-
mişlerdir (Manuel ve Posluns: 1974). Sömür-
geciler, sömürgeleştirme sürecinde gıda 
üretimine ilişkin bu bilimsel gelişmelerle 
karşılaşıp, onlara el koyarak kendi bilgi haz-
nelerine katmakla kalmamış, aynı zamanda 
bu bilgiyi hakimiyet ve sömürü mantığına uy-
gun şekilde yeniden tanımlamıştır. Günümüz 
çevrecileri ve çevre bilimcileri sömürgeci te-
mastan önce yerli bilim insanlarının – evet, 
onları bilim insanları olarak adlandırmalıyız 
çünkü doğal gerekliliği ve doğal sebeple-
ri Avrupalı sömürgecilerinden çok daha iyi 
anlamışlardır – ne kadar çok şey bildiğini 
doğrulamaktadır. Aynı zamanda kendi varlı-
ğımızın altını oymadan dünyanın haddinden 
fazla sömüremeyiz, kâr uğruna onu zehirle-
yemeyiz. Samir Amin’den bir önceki bölüm-
de alıntıladığımız, metafizik yabancılaşma-
dan ekonomik yabancılaşmaya geçişe geri 
dönelim: kâr yasasına teslimiyet, dünyanın 
ezelden ebede değişmez olduğu görüşüne 
olan teslimiyetin yerini alır ve aynı zamanda 
kendisinden önceki tüm mantık biçimlerine 
el koyup, onları metalaşmanın akışkan zincir-
lerine birer halka olarak ekler.

‘Batı’nın dışında kalan mantıkların özünde 
anti-aydınlanmacı ve anti-modern olduğunu, 
esas güçlerini de buradan aldıklarını öne sü-
rüp Aydınlanma ve moderniteye karşı çıkan 
radikal görünümlü bir söylem de mevcuttur. 
Amin ve diğerlerine dayandırarak oluşturdu-
ğum benim görüşüme göre, bu iddia kendi 
kendisinin altını oymakla kalmaz, aynı za-
manda görgül anlamda yanlıştır. Kendi ken-
disinin altını oyar çünkü ‘bilim’ kategorisini 
yalnızca Avrupalılara teslim eder. Ancak bili-
yoruz ki doğru olan birçok farklı bilimsel ka-
tegori vardır ve bunun aksini iddia etmek ge-
riciliğe davettir. Görgül olarak yanlıştır çünkü 

‘bilim’ kategorisi gelişiminin her adımında 
sömürgeci temas yoluyla çalınan bilgilerle 
zenginleşmiştir.

Öte yandan, modernite projesinin sömür-
gecilik ve kapitalizmle yakından ilgili oldu-
ğu gerçeğine dayanarak, sömürgeciliği ve 
kapitalizmi modernize edici güçler olarak 
kavrayanlar da vardır. Gerçekten de son dö-
nemlerde tam da bunu savunan – 18. ve. 
19. Yüzyıldaki sömürgecilik savunucuları-
nı ürkütücü bir şekilde çağrıştıran – birçok 
makale yazılmıştır: Sömürgeciliğin yarattığı 
tahribat ve küresel kapitalizmin inşası son 
tahlilde ‘hayırlı’dır çünkü geri kalmış halkla-
rı moderniteyle tanıştırmıştır.4 Gerçekteyse, 
kapitalizm Aydınlanma’nın getirdiği araçları 
müştereklerin acımasızca çitlenmesi ve vah-
şi endüstriyel kapitalizmin doğması için, yani 
emekçi sınıfların aleyhine kullanmıştır. Ben-
zer şekilde, sömürgecilik de Aydınlanma’nın 
faydalarını yalnızca sömürgedeki efendilerin 
ve onların dalkavuklarının hizmetine koş-
muş, yerli halkları paramparça ederek, sefa-
lete mahkum kılmıştır. Son zamanlardaki bu 
sömürgeci ‘modernite’ye düzülen övgülere 
karşı Jonathan Saha’ya kulak verelim:

Sömürgeci yönetimlerin sömürge top-
lumları ‘geliştirdiği’ için faydalı olduğu 
iddiası, bu toplumların emperyal mü-
dahale olmaksızın moderniteye dahil 
olamayacaklarına dair içkin bir karşı ol-
gusal varsayıma dayanır. Bu varsayım, 
bahsi geçen halkların sömürgeleşme-
den önce durgun, statik, ve geniş kap-
samlı tarihsel değişimlerden kopuk ol-
duğu varsayımıdır. Sömürgecilik öncesi 
tarihe ilişkin çalışmalar, bu varsayımın 
açıkça yanlış olduğunu göstermiştir. 
[…] Ayrıca, sömürgeleştirilmiş halklar, 
sömürge yönetiminin dolaysız teşviki 
olmaksızın da, hatta bazen onun karşı 
koymasına rağmen modern yöntemler 
kullanmışlardır. (Saha, 2018)

Gerçek şu ki, modernite, Avrupalı sömürge-
ci kapitalizm tarafından el koyulmuş, dünya 
tarihine ait bir projedir. Bu itibarla iki önemli 
olguyu kavrayabiliriz: i) Avrupa Aydınlanma-
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sı’nın mantığı sömürgeci temas tarafından ve 
bu temaslarda el koyulan bilgiler tarafından 
beslenmiştir; ii) sömürgeleştirilmiş halklar, 
kapitalizmle sınırlı moderniteye kıyasla çok 
daha dikkat çekici ve anlamlı mantıklara sa-
hiplerdi çünkü doğal gerekliliği daha iyi an-
lıyorlardı. Üstelik, bu sonuncusu hakkında 
gizemli ya da rasyonel olmayan hiçbir şey 
yoktur ve bunun aksini iddia etmek, doğal 
gerekliliği gizemli bir şekilde reddetmek an-
lamına gelir.

Burada ortaya koyduğum iddia, Aydınlan-
ma’nın kökenini tarihsel materyalizme yer-
leştiren farklı bir anlayışa dayanıyor, ve tam 
olarak Amin’in moderniteye karşı moderni-
te olarak kavramasıyla örtüşüyor. Yine de, 
başka bir yerde de ileri sürdüğüm gibi, bir 
tarih ve devrim bilimi olmasına rağmen bu 
metodolojinin de sorunları vardır. Marx ve 
Engels’in eseri, gizemden arındırma süre-
cini ‘var olan her şeyin acımasız eleştirisi’ne 
vardırma gereğini ortaya koyarak alternatif 
bir Aydınlanma yörüngesi tarif etse de, bu 
hegemonik olmaktan uzak bir projedir. Evet, 
kendi bilimsel gelişimi, miras olarak devral-
dığı Avrupa merkezci bakış açısını eleştirme-
nin araçlarını ona sunmuştur. Ancak yine de, 
Robert Biel’in Avrupa Merkezcilik ve Komü-
nist Hareket başlıklı çalışmasında derinle-
mesine irdelediği gibi, hala kendisini tarihin 
sonu ilan eden kapitalizmin gizemli dünya-
sında yaşıyor olmamız, tarihsel materyaliz-
min toplumsal sağduyunun dış çeperlerinde 
dolandığını gösteriyor. Dirilmekte olan faşiz-
min açıkça anti-aydınlanmacı dünya görüşü 
ve değer dünyasına karşı liberaller ve sosyal 
demokratlar – kendi ürettikleri karmakarışık 
post-modern kurgulara dalmadıkları zaman-
larda – genellikle tam da aşmamız gereken 
Aydınlanma düşüncesinin bayrağını yüksel-
tiyorlar.

“Kutsal olan her şey dünyevileşiyor…”

Sonuç kısmında Kant’ın Aydınlanma proje-
sini kavrayışına geri dönmek ve bu projeye 
‘moderniteyi eleştiren modernite’ bakış açı-
sından neden kuşkuyla bakılması gerekti-
ğini ortaya koymak istiyorum. “Aydınlanma 

nedir?” sorusuna cevap arayan Kant aynı za-
manda felsefede bir Kopernik Devrimi ger-
çekleştirdiğini öne sürüyordu – ancak bu, 
gerçek olmaktan hayli uzaktı.

Quentin Meillassoux’un After Finitude (Son-
luluktan Sonra) başlıklı kitabında ikna edici 
bir şekilde öne sürdüğü üzere, Kant felsefe-
de Kopernik Devrimi’nin tam olarak karşıtını 
gerçekleştiriyordu. Kopernik dünyanın ev-
renin merkezi olmadığını savunuyordu. Kant 
ise felsefeyi tekrardan insanın merkezde ol-
duğu bir yörüngeye oturttu ve böylece ‘Bat-
lamyosçu bir karşı devrim’ gerçekleştirmiş 
oldu. Hatta Meillassoux’tan bir adım öteye 
gidip, Kant’ın Batlamyosçu karşı devriminin 
merkezine çok belirli bir insan tipini, Avrupalı 
kapitalist özneyi yerleştirdiğini söyleyebiliriz.

Bizim görüşümüz şu şekilde özetlenebilir: 
Aydınlanma, bir yandan insanın evrenle olan 
ilişkisini gizemden arındırmaya çalışırken, 
diğer yandan Aydınlanma adına mevcut dü-
zene teslim olma haline gömülmüş yeni bir 
insanlık yaratıyor. Kant Avrupa sömürgecili-
ğinin ve kapitalist hakimiyet öğretisine dönü-
şecek olan düşüncenin hasmı değildi.5 Eğer 
insanlık “kendi suçuyla düşmüş olduğu ergin 
olmama durumundan” çıktıysa, ‘ergin olma-
yan’, ustan yoksun diğer halkların arasında 
bunu gerçekleştiren sadece Avrupalı insan, 
hatta Avrupalı erkekti. Horkheimer ve Ador-
no’nun bile fark ettiği üzere Aydınlanma, çok 
bilgi edinimine dair çok ataerkil bir kavrayışın 
içine hapsolmuştu (Horkheimer ve Adorno, 
2001: 4). Eğer Kant gerçekten de Aydınlan-
ma’nın açığa çıkardığı gizemden arındırma 
potansiyeline kendini vermiş olsaydı, daha 
ileri gidip, bahsettiği insanlığın “kendi suçu 
ile düşmüş olduğu ergin olmama durumun-
dan” çıkma projesinin bir parçasının da sınıf, 
ulus, mülkiyet, ırk, ve toplumsal cinsiyet ka-
tegorileri üzerindeki sis perdesini aralamak 
olduğunu fark ederdi. Kant’ın Aydınlanma’nın 
anlamını kavramsallaştırmaya çalışmasından 
yaklaşık iki yüz yıl sonra, muhafazakar ideo-
lojiyi desteklemek için onun adını ananlar, 
Aydınlanma’nın en kötü savunucuları hala 
Kant ile birlikte 18. yüzyılda hapsolmuş du-
rumdalar ve o günden beri bilim ve insan ak-
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lının hiç değişmemişçesine konuşuyorlar. Bu 
düşünürlere göre (Jordan Petersons ve Sam 
Harrises-giller) Aydınlanma, iki buçuk yüzyıl 
önce gerçekleşmiş, Avrupa’ya özgü statik bir 
kavramdır. Avrupa Aydınlanması’nın bu şekil-
de mitleştirilmesi modern olmaktan tümüyle 
uzaktır.

Marx ve Engels’in “kutsal olan her şey dün-
yevileşiyor” tanımındaysa Aydınlanma’nın 
radikal bir kavranışı ifadesini bulur. Kapita-
lizm tarafından ipleri salınan moderniteyi bir 
açılım olarak anlayan Marx ve Engels, onu en 
radikal ifadesine doğru itmiştir: moderniteyi 
eleştiren bir modernite, Aydınlanma’yı eleşti-
ren bir Aydınlanma. Burjuva Aydınlanma dü-
şünürleri, dini gizemi paramparça etmiş ol-
salar da, içinde yaşadıkları toplumsal ilişkileri 
gizemden arındıracak kadar uzağa gideme-
mişlerdir. Bu bağlamda Aydınlanma bayrağı 
artık ezilen kitlelerin, tarihi yapanların eline 
geçer.

Avrupa Merkezcilik kitabının ikinci baskısına 
önsözde Samir Amin hala Avrupa Aydınlan-
ması’nın etkisi altında bulunan modernitne-
nin ürettiği bir ikilemi betimler: Ya kendini bir 
olgu gibi sunan Avrupa uygarlığının kültürel-
ciliği ve onun sonuçları kabul edilmeli, ya da 
post-modern bir noktadan evrensellik iddiası 
reddedilerek, kendisi de bir kültürelcilik olan 
tikelliklerin çokluğu benimsenmelidir. Samir 
Amin bu ikilemi reddeder ve “modernite-
yi içinde bulunduğu ölümcül krizden ancak 
evrensel değerlerin yeniden keşfedilmesiyle 
çıkabilecek, hala tamamlanmamış bir süreç” 
olarak görmeyi önerir (Amin, 2009: 8-9). Bu 
nedenle, modernitenin Avrupa merkezci ifa-
desinin yarattığı kördüğümü çözmenin yolu 
kültürelci gizemciliğe kaçış değil, moderni-
tenin sınırlarını zorlamaktır. Eğer Avrupa Ay-
dınlanması, modernite projesini emperyalist 
kapitalizmin temellerini gizemden arındırma 
konusunda isteksiz olması nedeniyle tama-
mına erdiremediyse, biz daha ileri gitmeli-
yiz. Söz konusu ister hakim sınıfları kollayan 
Avrupa merkezcilik, ister başka tür bir sözde 
Aydınlanma safsatası olsun, toplumsal an-
lamda kutsal görünen her şeyi dünyevileş-
tirerek “yeni bir başlangıç yapmalı … yeni bir 

düşünce tarzı geliştirmeli, ve yeni bir insan 
yaratmalıyız.” (Fanon, 1963: 315)

DİPNOTLAR

1 Örneğin, İyonya Aydınlanması da doğal 
olaylar için doğal açıklamalar aramış olsa 
da, antik dönemdeki üretici güçlerin düze-
yi, Tales’in doğalcı açıklamalarının bir New-
ton ya da Darwin bilimselliğine ulaşmasına 
izin vermemiştir. Arap İbni Haldun, Tacik İbni 
Sina gibi düşünürleri kapsayan Arap/İslam 
Aydınlanması’nınsa Avrupa Aydınlanması’nın 
gerçek bir öncüsü olduğu söylenebilir çün-
kü Avrupa Aydınlanması’nın fetihler yoluyla 
Arap Aydınlanması’ndan aldığı birikim mo-
dernitenin gelişimini beslemiştir. Bu iki Ay-
dınlanma arasındaki temel fark, kapitalizmin 
yükselişiyle iç içe geçmiş olmanın Avrupa 
Aydınlanması’na verdiği güç ve kapsamın 
Arap Aydınlanması’nda eksik olmasıydı.

2  Ellin Meiksins Wood Avrupa merkezci Anti 
Avrupa Merkezcilik makalesinde tam olarak 
bahsettiğimiz pozisyonu savunur (https://
www.solidarity-us.org/node/993).

3 Samir Amin bu alandaki en esaslı politik 
ekonomi çalışmalarına imza atmıştır. Eşitsiz 
Gelişme ve Sınıf ve Ulus bu bağlamdaki en 
önemli çalışmalarıdır.

4 Örneğin, The Guardian’da çıkmış “Sömür-
geciliğin Faydaları Olabilir mi? Singapur’a Ba-
kın” başlıklı makaleye bakınız (https://www.
theguardian.com/commentisfree/2018/
jan/04/colonialism-work-singapore-post-
colonial-british-empire).

5 Örneğin, Charles W. Mills The Racial Cont-
ract (Irk Sözleşmesi) (1997) adlı çalışmasında 
Kant’ın düşüncesindeki Avrupa merkezci şö-
venizme dikkat çeker.

i Çevirmenin notu: Yabancılara karşı korku ve 
kin duyan.

ii Çevirmenin notu: Alternative-right, yani al-
ternatif sağ için kullanılan bir kısaltma. Beyaz 
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üstünlüğünü savunan, göçmen karşıtı, an-
ti-feminist, aşırı milliyetçi hareketlere verilen 
bir isim.

iii Çevirmenin notu: Türkçe felsefe yazınını 
takip ederek İngilizce ‘contingency’ kavramı-
nı ‘olumsallık’ olarak çeviriyoruz.

iv Çevirmenin notu: Yazar, İngilizce’de ‘an-
nexationism’ terimini kullanıyor. Türkçe’ye 
doğrudan ‘ilhak edicilik’ olarak çevrilebile-
cek bu kavramı, içinde bulunduğu bağlamı 
gözeterek ‘kopararak sahiplenme’ olarak çe-
viriyoruz.
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İngilizceden çeviren: Alp Altınörs

“Komünizm proleter ideolojinin tümüyle yeni 
bir sistemi ve yeni bir toplumsal sistemdir. 

Diğer bütün ideolojik ve toplumsal sistemler-
den farklıdır, ve insanlık tarihindeki en tam, 

en ilerici, en devrimci ve 
en aklî sistemdir.”

Mao Zedong

İlerici düşünürlerin, teorisyenlerin ve akti-
vistlerin dikkate değer bir topluluğuna göre; 
Marx ve Engels tarafından başlatılan teorik 
yörünge, doğası gereği Avrupa Merkezcidir 
ve genel olarak düzeltilemez. Bu itham yeni 
değildir. Ne var ki, bu ithamın tekdüze biçim-
de tekrarı onu doktriner bir söyleme dönüş-
türmüştür: Marx ve Engels beyaz adamlardı; 
Marksizm ilerlemeyi savunan bir Aydınlanma 
doktrinidir ve böylece, tıpkı Avrupa Aydınlan-
ması gibi (bir diğer bağlantılı varsayım) derin-
lemesine sömürgeci ve emperyalisttir; öteki 
Avrupalı-olmayan teorik yörüngeler ise gasp 
edilmiştir ─madunlar kendilerini Marksist ka-
tegorilere göre ifade ettikleri durumda dahi. 
Dolayısıyla Marksizm, a priori (önsel) olarak 
feda edilmeyi hak eden özel bir konumda 
bulunmaktadır.
Gore Capitalism’in başlangıcında, Sayak Va-
lencia, Marksizmi ima ederek, Gayatri Spivak’a 
gönderme yapar: “Biz ne beyaz söylemler 
peşindeyiz, ‘ne de beyaz adamın kahveren-
gi kadını kahverengi erkekten kurtarmasının’; 
biz küyerel (g-local) Üçüncü Dünya’nın ger-
çeklerini açıklamak için Birinci Dünya söy-
lemlerine ihtiyaç duymuyoruz.” (Valencia, 
2018: 9) Ne var ki, bu açıklama, Valencia’yı 
Foucault ve Agamben’in ‘Birinci Dünya’ teo-
rilerinden serbestçe ödünç almaktan alıkoy-

muyor. Tıpkı Marksizmi mahkûm etmek için 
bir kenara ayıran Spivak ve Edward Said’in de 
Foucault and Derrida’dan ödünç alması gibi. 
Yine, tıpkı Achille Mbembe ve Jasbir Puar’ın 
teorilerini post-yapısalcı ve post-Heidegger-
ci bir karışıma dayandırmaları ve bunu yapar-
ken Marksizmi (liberalizmle birlikte ─ki Mark-
sizm, onların dayandığı teorilerden çok daha 
fazla, liberalizme karşı dişle tırnakla dövüş-
müştür) Avrupa merkezcilik sunağında kur-
ban etmeleri gibi. Bu düşünürlerin takipçileri 
ve post-Marksist radikalizmin bu ailesinin di-
ğer düşünürleri, Marksizmi Avrupa Merkezci 
Aydınlanmanın farklı bir türü olarak teşhir et-
meye adanmışlardır.

Ne var ki, bunu yaparken dayandıkları Aydın-
lanma-sonrası teoriler, en az Marx ve Engels 
kadar beyaz ve Avrupalı olmakla kalmazlar, 
tarihsel materyalizmin kurucularının aksi-
ne, hiçbir zaman kendi dönemlerinin Avrupa 
devletlerinin devrimci tarzda yıkılması mü-
cadelesine girişmemişlerdir.1

Habeas Viscus’ta Alexander G. Weheliye 
şöyle yazar:

Foucault’nun ve Agamben’in fikirlerine 
[diğerlerinin arasında] üzerine inşa edil-
dikleri tarihsel, felsefi veya politik te-
meller irdelenmeksizin sıkça başvurulu-
yor. Bu, kanımca, Avrupalı düşünürlerin 
geliştirdikleri teorik formüllere kavram-
sal anlamda açık çek veren daha geniş 
bir eğilimin göstergesidir. Foucault ve 
Agamben’in kavramları bir dizi farklı 
zaman-mekansal bağlama yerleştirile-
bilir görülmektedir çünkü bu yazarlar 
(ırksal kölelik, sömürgecilik, yerlilerin 
soykırıma uğratılması vb. üzerine yaz-
mış, beyaz olmayan akademisyenlere 
zıt olarak) açık şekilde radikalleştirilmiş 
bir görüş açısından konuşmamaktadır-
lar, ki bu da, onların fikirlerine daha faz-
la saygınlık kazandırmaktadır, ve bir kez 
daha azınlık söylemini yerinden etmek-
tedir. (Weheliye, 2014: 6)

Her ne kadar Weheliye, Marksizmi de aynı 
hatalardan dolayı suçlu görmekteyse de, 



16

VAR OLAN HER ŞEYİN ACIMASIZ ELEŞTİRİSİ: 
BİLİM OLARAK MARKSİZM

Marksizmin doktriner tarzda reddedilmesi-
nin arkasındaki sorunları da teşhis etmek-
tedir. Habeas Viscus’un bütünü, eleştirel te-
orinin, kendisini Marksist olmayan “radikal” 
geleneklere dayandırma çabalarının derin-
lemesine Avro-merkezci olduğu halde, bu 
teorik avadanlıkların eleştirisizce benimsen-
mesi nedeniyle kendisini farklı sunduğunun 
incelenmesine ayrılmıştır. Dahası, her ne ka-
dar Weheliye bu kavramların bazılarını ken-
di teorik yaklaşımı doğrultusunda incelese 
dahi, bunların Marksist teoriden kaynakla-
nan kavramlara göre daha az ya da daha çok 
doğru olduğuna dair bir belirleme yapmıyor, 
Marksizmin Avrupa’dan kaynaklanan diğer 
teorilere göre daha Avro-merkezci olduğunu 
söylemiyor, buradan hareketle Marksizmi de 
bir kenara koymuyor.  

Benim duruşum ise, birçok devrimci hareke-
tin ve büyük dünya tarihsel devrimlerin duru-
şuyla aynıdır; bütün teorik eğilimleri bir tuta-
mayız. Bugünün moda eleştirel teorisyenleri 
çeşitli post-Marksist Avrupalı teorik eğilim-
leri üstün tutarak Marksizmi red ve mahkûm 
ederken, ben ise tersine, Marksizmi üstün 
tutarak bu teorileri mahkûm ediyorum. Daha 
açık olmak açısından şunu da belirteyim; bu 
eğilimlerin kimi içgörülerini ödünç alama-
yacağımızı söylemiyorum, sadece, eğilimler 
olarak alındıklarında (Marksizmin iddia edi-
len kusurlarına bakılmaksızın) Marksizme 
göre teorik bakımdan daha aşağı konumda 
olduklarını belirtiyorum.      

Weheliye her Avrupalı teorik eğilimi “açık 
çek verilen beyaz Avrupalı düşünürler” du-
rumuna indirgiyor, ama, bu indirgemede, te-
mel noktayı kaçırıyor: Bu açık çek durumunu 
açıklayabilecek ve üstesinden gelebilecek 
olan sadece Marksist eğilimdir, böylece yal-
nızca Marksizm teorik bir filiz üretirken onun 
hatalı yönlerini eleştirebilir, çünkü o bir bilim-
dir.

Marksizme bağlı olan bizlerin bunu diğer 
teorik eğilimlerin karşısında üstün tutabil-
memizin sebebi, Marx ve Engels tarafından 
kurulan teorik yörüngenin, ismiyle tarihsel 
materyalizmin, bilimsel olan yegane yörünge 

olmasıdır. Marksizmin hoşnutsuzlarınca ge-
liştirilen veya kullanılan ve ‘radikal’ denilen 
teorilerin aksine, tarihsel materyalizm, bazı 
akademisyenlerin gerçeklik hakkındaki fikir-
lerine dayanan bir beşeri bilimler süsleme-
sinin, ilgi çekici bir kavramlar setine dönüş-
türülmesinden ibaret değildir. Daha ziyade 
o, bir hakikat sürecini üreten, doğal olguların 
doğal açıklamasıdır, dolayısıyla da bilimin 
alanına girer. Aynı zamanda, tam da bu iddia-
dır ki, Marksizmi, baştan beri tarihsel/sosyal 
bir bilim kavramını sarsmak ve ortadan kal-
dırmak isteyen teorilerin günah keçisi yap-
mıştır.
 
1) Modası geçmiş iddia

“Marksizm bilimdir” iddiası hızla tartışma-
ya yol açar. Bir yandan o, bilim kategorisinin 
kendisine yönelen tuhaf tepkileri davet eder; 
bunlara göre, bilim kavramının kendisi ya 
baskıcıdır ya da en azından teorik bakımdan 
din ya da ruhanilik kavramlarıyla özdeştir. Di-
ğer yandan, bu iddia, “pozitif bilimler” (fizik, 
biyoloji, kimya) dışındaki alanların bilimsel-
liği iddiasının tarihin ve toplumun teorisini 
yapanların haddini aştığını düşünenlerin kız-
gınlığını kışkırtır ─hem bilimi “pozitif bilimlere” 
indirgeyen gericilerin ve bu ayrıma katılmak-
la birlikte kendi ayrıcalıklı alanlarını korumak 
isteyen beşeri bilimler akademisyenlerinin.  

Ancak eğer bizim bir inceleme nesnesini an-
lamakta birinci görevimiz onun ne olduğunu, 
onu diğer nesnelerden ayıranın ne olduğu-
nu açığa çıkartmak ise, o zaman Marksizmin 
kurucularının, Marx ve Engels’in iddialarını 
bir kenara atamayız. Keza, onları takip eden 
büyük teorisyenlerin de dünya tarihsel dev-
rim karşısında, Marksizmin bilim olma ama-
cındaki, özgün bir inceleme alanı olduğu 
yönündeki iddialarının de üzerinden atlaya-
mayız. Tarihsel materyalizm bir bilim olarak 
kurulmuş ve geliştirilmiştir (bir tarih ve top-
lum bilimi, nihayet bir devrim bilimi). Dolayı-
sıyla, tarihsel materyalizm, tarih ve toplum 
bilimi olarak zaten zorunlu olarak içerdiği 
felsefe, sosyoloji, teoloji, ya da insan dene-
yiminin başka herhangi bir kategorisi olarak 
kurulmamıştır.
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Marksizmi, bilim olma iddiasına güldükle-
ri için reddeden gericiler ve liberaller, ne-
yin tehlikede olduğunu anlayabilirler. Karl 
Popper, bilimi Marksizmi dışarıda bırakmak 
üzere teorize etti ve Marksizmi Freud ve psi-
ko-analizin başarısız bilimsel girişimleriyle 
aynı seviyeye yerleştirdi. Başka bir yerde de 
işaret ettiğim üzere, Popper, toplumsal ka-
tegorileri bilimsel olmayan tarzda ele aldığı 
için, niyetinden bağımsız olarak Marksizme 
küçük bir hizmet sundu: onun yanlışlanabilir-
lik kavramsallaştırması bilimin ayrıcalıklı ala-
nından tarihsel materyalizmi dışlamaz, ter-
sine, Marksizmi tarihsel bir süreç olarak ele 
almaya üşendiği için, içerilmesine yol verdi. 
Tarihsel materyalizm gerçekten de, bilimsel 
doğruluğunun kıstaslarından birisi olarak, 
yanlışlanabilirlik (ya da onun tersi, “sınanabi-
lirlik”) iddiasında bulunabilir: devrimler, ge-
liştirilen teorik zeminlerin sınanabileceği ve 
varsayımların yanlışlanabileceği bir deney 
potasıdır ––ve bu sayede, onun münferit bir 
bilim olarak gelişimini yargılayabiliriz.

Devrimlerin (özellikle de ‘dünya-tarihsel dev-
rimlerin’) bilimin deney tüpü ya da laboratu-
varı olması kavramını Continuity and Ruptu-
re’da tartıştım. Basitçe ifade edilirse, teoriler 
bu devrimlerde sınanır ve bunların doğrulu-
ğu başarılı olmalarına ve bu başarıların yi-
nelenebilir olmalarına bağlıdır (yani örneğin, 
öncü parti teorisinin doğru olduğu ispatlan-
mıştır, çünkü sadece başarılı olmamış, aynı 
zamanda bu başarı yinelenmiştir de). Ama, 
tüm bilimler gibi, bu bilim de, teorinin o güne 
değin çözemediği sorunlarla karşılaştığında 
sınırlarına ulaşır. Benzer biçimde, Newton fi-
ziği sınırlarına ulaştı ve sorunsalının karşılaş-
tığı soruları çözemez hale geldi, dolayısıyla 
Einstein’cı bir paradigma kayması ihtiyaç ha-
line geldi. Tabii ki, laboratuvar benzetmesi, 
bütün benzetmeler gibi, kusurlar taşımakta-
dır, çünkü, devrimci bilimdeki teorik bir izlek-
te ulaşılan sınırlar, fizikçi ya da bioloğun ulaş-
tığı sınırlara benzemez. Devrimci bir bilim için 
sınıf mücadelesi “laboratuvarında” teorik ze-
minde çözülemeyen sorunlarla karşılaşmak, 
şiddetli bir kargaşa ile sonuçlanır.   

Burada, tarihsel materyalizmin neden bilim 
olduğunun gerekçelerini veya onu nasıl bir 
bilim olarak ele almamız gerektiğini açıkla-
makla ilgili değilim, zira bunları zaten The 
Communist Necessity ve Continuity and 
Rupture başlıklı kitaplarımda ve çeşitli ma-
kalelerimde tartıştım. Bu makaledeki odak 
noktam ise, eğer bir bilim ise, bu Marksizme 
bir teori olarak, diğer teoriler karşısında ne 
yükler, ve bu anlayış, eğer doğruysa, Mark-
sizmi nasıl anlama davet eder sorularını ele 
almaktır. Eğer gerçekten bir bilimse ─ki, başka 
yerlerde buna dair iyi gerekçeler sunduğumu 
düşünüyorum (Marx ve diğer teorisyenlerin 
sunduğu gerekçelerle birlikte)─ eğer durum 
buysa, kıta Avrupasından kaynaklanan diğer 
teorilerle aynı düzeyde ele alınamaz, aradaki 
düzey farkı belirtilmelidir, oysa kendisinin de 
belirttiği üzere, Weheliye bunu yapmamıştır.   

Ne yazık ki, Marksizmin bir bilim olduğu öne 
sürüldüğünde, günümüzün pek çok Mark-
sistinin de itirazlarıyla karşılaşmaktadır. Bu 
itirazlarla The Communist Necessity yayım-
landığında somut olarak ben de karşılaşmış-
tım. Geçmişte teorik zeminleri için çok hayati 
olan şeyleri bugün tartışmalı bulan Marksist-
ler vardır. Onlar, bilimsel iddialara sürekli 
şüpheli yaklaşan ama eş zamanlı olarak, bi-
limsel otoriteyi yalnızca fizik, biyoloji, kimya 
ve matematik alanlarına tanıyan bir duruma 
uyum sağlamışlardır. Böyle bir bağlam içe-
risinde, bilimsel otorite iddiaları, ayrıcalıklı 
alanlar dışından geliyorsa, şüphe ile karşı-
lanmaktadır. Dolayısıyla, Marksizmin bir bilim 
olduğunu öne sürmek, bir zamanlar Marksiz-
min öz anlamı olsa da, bugün şüpheyle karşı-
lanmaktadır ─özellikle de Aydınlanma-sonrası 
bağlam içerisinde, daha sonra da tartışaca-
ğımız üzere, ‘radikal’ teorinin bazı türlerinin 
bilimsel otoriteyi genel olarak sorguladıkları 
şartlarda. Her durumda, Marksizm beşeri bi-
limler denilen alanın içine doğru girmektedir. 
Marksizmin doğruluğuna inananlar için şüp-
hesiz ki ayrıcalıklı bir alan, ne var ki, böyle-
ce, artık ‘beşeri bilimler’ gamına giren diğer 
teorilere üstünlüğünün doğruluğunu savla-
mak için bir neden kalmaz. Teorik bir zemin 
olarak, yalnızca tarihsel materyalizmin bilim-
sel mana iddiası onu farklı kılıyor ve hatta Av-
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ro-merkezcilik ithamlarını boşa çıkartmasını, 
onları başka herhangi bir teorik eğilimin ya-
pamayacağı şekilde aşmasını sağlıyordu.  

Ancak, Continuity and Rupture’da belirttiğim 
üzere:

“Bilimsel” kategorisini reddeden Mark-
sistler, tarihsel materyalizmi öncelemek 
için meşru bir gerekçeye sahip değiller-
dir, zira teorik beğeni dışında hangi ne-
denle Marksizmin diğer teorilere üstün 
olduğunu söyleyemezler. Belki de bili-
mi, terimin daha eski bir anlamına göre 
tanımlamalıyız ya da belki kendimizi sa-
dece “bilimsel yaklaşım” niteleyeniyle 
sınırlamalıyız. Ancak bu ayrımı tümden 
ortadan kaldırırsak, tarihsel materyaliz-
min önemini ancak anlambilimle oyna-
yarak sürdürebiliriz. (Moufawad-Paul, 
2016: xiii)

Yani, “bilimsel” nitelemesini bir kenara attı-
ğımızda, kendimizi Marksist ilan etmek, do-
layısıyla Marksizmin diğer sosyal teorilerden 
üstün olduğunda ısrar etmek anlamsızlaşır. 
Tarihsel materyalizm hangi anlamda bazı 
post-yapısalcı veya post-Heidegger’ci teori 
yapılarından üstündür, özellikle de hepsi Av-
ro-merkezcilikte kesişiyorsa? Açık ki, kişisel 
beğeni burada bir kıstas olamaz, tıpkı muz 
yerine çileği tercih etmek gibidir, bir seçe-
neğin diğerine neden tercih edileceğine dair 
anlamlı bir sebep sunmaz. Felsefi etkililiğe 
başvurmak daha anlamlı olabilir, fakat, bu-
rada da Weheliye’nin ve diğerlerinin eleştiri-
sinde olduğu gibi, ikilem yine bütün Avrupalı 
sosyal teoriyi aynı probleme indirgenerek 
konulmuş olur. Ancak daha da önemlisi, bu 
koyuş, Marksizmin felsefi indirgemeye karşı 
yönelen özsel anlamının üzerinden atlanmış 
olur.

Yakında çıkacak olan kitabım Demarcati-
on and Demystification’da tartıştığım üzere;  
Marx, Feuerbach’tan kopuştuğunda, felse-
fe-için-felsefe’den de kopuştu. Bu kopuşma-
nın sinyalini Feuerbach üzerine 11. Tez’inde 
vermişti. Marx’ın döneminin en büyük çiz-
gi mücadelelerinden birisi, aslında, bilimin 

toplumsal alandaki anlamı üzerine verilmişti 
ve Engels’in yazdığı, Marx’ın da editörlüğü-
nü yaptığı Anti-Dühring’de bu yaklaşım ifa-
de edilmişti. Marksizmin gerçekte bir bilim 
olmadığını iddia etmek, ya da Marksizmin 
ancak bilimin sınırları dışında bir sosyal te-
ori olarak toparlanabileceğini öne sürmek, 
inceleme nesnesine ciddi hasar vermek ve 
aslında onu Marksizm-olmayan başka bir şey 
haline getirmektir.

Marksist teorik zeminin pek çok boyutu tar-
tışılabilir, kaldırılabilir veya değiştirilebilir  –ki 
bu yapılmıştır da– ancak Marksizmin kimi te-
mel boyutları vardır ki, bunlar Marksizmi ken-
disi yapan şeylerdir ve bunların kaldırılması 
Marksizmi başka bir şeye dönüştürecektir. 
Dahası, yalnızca Marksizmin bir bilim olarak 
kavranması yoluyla onun gelişimi ve dönü-
şümü tutarlı biçimde kavranabilir. Marksiz-
min çeşitli yörüngelerini tıpkı kostümlerle 
dolu bir gardroptan giysi seçmek gibi ser-
bestçe seçebileceğimiz seçenekler olarak 
görmek yerine, bilimsel bir perspektif x yö-
rüngesinin neden y yörüngesine göre daha 
geçerli olduğunu anlamamızı sağlayacaktır. 
Böylece, sınıf mücadelesinin çıkartılmasının 
“revizyonizm” anlamına geldiğini görebiliriz, 
zira bu tarihsel materyalizmin kurucu bir te-
zinin reddi anlamına gelecektir, tarih, sosyal 
sınıflar arasındaki kavga nedeniyle tarih hali-
ne gelmiştir ─bu bilimsel bir değerlendirmedir. 
Marksizmin bir bilim olmaksızın da Marksizm 
olarak kalabileceği iddiası, bu teorik zeminin 
temel kimliğinin inkarı anlamına gelecektir, ki 
bu sınıf mücadelesinin inkarından bile daha 
derin biçimde Marksizmi bozacaktır, zira sı-
nıf mücadelesinin kendisi bile ancak bilimsel 
olarak ele alınabilir. Sınıf mücadelesi tezi, an-
cak bilimsel süreç uyarınca oluşturulmuş ve 
kavramsallaştırılmıştı.

Dolayısıyla, Marksizmi bir bilim olarak ilan et-
mek, bir kişinin kendisini Marksist ilan edebil-
mesinin yegane yoludur. Bu ilan, aynı zaman-
da, Marksizmi Avro-merkezcilik ve Marx’ın 
beyazlığı üzerine yavan ithamlara karşı sa-
vunmamızı da mümkün kılar. Marksizm, ken-
disine yöneltilen bu eleştirileri bir bilim oldu-
ğu için aşabilir, oysa Marksizm eleştirmeni 
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sosyal teoriler için aynı şeyi söyleyemeyiz. 
Günün sonunda, yerçekiminin mekanik teori-
si hakkında konuşurken Newton’un bir beyaz 
Avrupalı olmasının bir ehemmiyeti yoktur: 
yukarıya çıkan, sömürgecilikten bağımsız 
olarak, yerçekimine tabi kalarak aşağıya in-
melidir.  
 
2) Bilimsel bütünselliğin sorunlu yörüngesi

Daha önce de bahsedildiği üzere, bilimi ay-
rıcalıklı bir inceleme alanı olarak toptan 
reddeden bir eğilim söz konusudur. Sayısız 
anti-aydınlanmacı teorik eğilim, bilim kate-
gorisinin kendisini şiddeti toptanlaştıran bir 
anlatı düzeyinde indirebilmek için büyük 
bir enerji harcadı. Bilim, Aydınlanmanın yı-
kıcı boyutlarıyla bağlı Avrupalı bir mefhum 
olarak kavramsallaştırıldı, evrensel iddiaları 
nedeniyle öldürücü olduğu öne sürüldü. Do-
layısıyla, eğer bilimsel otoriteye yönelik her 
türlü talebi özünde sömürgeci ve öldürücü 
kabul edeceksek, Marksizmin bilimsel otori-
te talebi gerçekten de Marksizmin öneminin 
altını oyacaktır.

Ancak, haydi dürüst olalım: bu gibi anti-bi-
limsel savlar bugün akademinin belli kesim-
lerinde moda olsa da, bunları öne sürenler 
hergünkü yaşam pratiklerinde bu savlara 
bağlı kalmıyorlar; kaçınılmaz olarak çeşitli 
tutarsızlıklara düşüyorlar. Bu savları öne sü-
renler hayatları boyunca bir kez dahi doktora 
veya hastaneye gitmeyi reddetmedikleri sü-
rece, ya da hayatlarını fal şemalarına göre2 
sürmedikçe ve bilimin sağladığı araçlardan 
(bilgisayarlar, akıllı telefonlar, vb.) vazgeç-
medikçe, dürüst değildirler.3 Gerçekten de 
aşı karşıtları ve ilkelciler (primitivists) mo-
dern bilimin reddine adanmış hayatlar sür-
mektedirler, ne var ki, bu aydınlanma karşıtı 
akademisyenler onların saflarına katılmakla 
ilgili görünmemektedirler. Bir kenar notu ola-
rak, Aydınlanma karşıtı aşırı görüşlerin Kuzey 
Amerikalı nüfusun ayrıcalıklı kesimi içinde-
ki popülerliği araştırılabilir ─acaba neden en 
beyaz ve en zengin nüfus kesimleri bu an-
ti-bilimsel zırvaları benimsemekte en hevesli 
olmaktadır ve neden bu bilim düşmanlığının 
bilimsel olduğunu öne sürmektedirler. Çe-

şitli alanlarda bilimsel ilerlemeye egemen 
sınıfın aracılık ettiği açıktır, ancak bu aracılık, 
bu ilerlemeyi gerçek dışı kılmaz; erişilmez ve 
çarpıtılmış kılar. Bu ise tam olarak, toplumsal 
olgulara dair Marksist analizin gizemini çöz-
düğü şeydir. İşte bu yüzden, Marx ve Engels, 
Alman İdeolojisi’nin o çalakalem yazılmış 
dipnotunda, sadece tarih bilimini tanıdıkla-
rından bahsediyorlardı. Ne var ki, bunların 
hiçbiri, bilimin süreçleri tekrarlanabilir hale 
getirdiği gerçeğini değiştirmiyor ve bilimi 
onda algılanan Avro-merkezcilik nedeniyle 
reddetmek burada hiçbir anlam ifade etmi-
yor. Bilimsel bilgi sayesinde üretilen insan 
yapımı mallar vardır ve biz bunları gündelik 
olarak kullanabiliyoruz ve onlara güvenebili-
yoruz çünkü bilimsel inceleme yoluyla oluş-
turulan ilkeler doğrudur. Örneğin, akıllı tele-
fon açık bilimsel ilkelere göre işlemektedir, 
hüsnükuruntulara göre değil.

Aslında, kapitalizm bilimsel gelişme tekelini 
elinde bulundurduğu ya da bilimin kimi ilke-
leri burjuva hakimiyeti döneminde oluşturul-
duğu, dolayısıyla vahşi amaçlar için kullanıl-
dığı gerekçesiyle bilimin “yanlış” olduğunu 
öne sürmek, kapitalist ideologların, burjuva 
toplumsal ilişkiler altında üretilen teknoloji-
leri kullanan sosyalistlere “ikiyüzlü” demeleri 
gibi ahmakça ve gülünç iddialara geçerlilik 
kazandıracaktır.
Burjuva üretim ilişkilerinin, üretici güçlerin 
kendi hakimiyetleri altında proletarya tarafın-
dan da geliştirildiğini karartması örneğindeki 
gibi, Avrupa kapitalizminin ve sömürgecili-
ğinin gelişimiyle bağlantılı olarak sağlanan 
bilimsel ilerlemelerin pek çoğu da baş eğ-
dirilen topluluklardan çalınan bilimsel bilgi 
sayesinde mümkün olabilmiştir.  Sömürgeci 
ideologlar bir yandan sadece Avrupalı insa-
nın aklî ve bilimsel olabileceği yalanını öne 
sürer, Avrupalı olmayan toplumları “ilkel” 
olarak nitelerken, diğer yandan ise sömür-
geleştirdikleri ve katlettikleri halklardan bilgi 
gasp ettiler ve mülklerine geçirdiler.

Bu anti-bilim söyleminin daha incelikli bir 
türü de vardır. Bu söylemde suç, genel olarak 
bilimden, Avrupa Aydınlanmasına kaydırılır. 
Post-modern/ post-yapısalcı felsefeden, 
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özellikle de Michel Foucault’nun eserlerin-
den türetilmiş bu anti-bilim söylemi, erken 
kapitalizmin ve sömürgeciliğin kötülüklerin-
den ötürü, erken modernlik döneminde ya-
pılmış bütün bilimsel buluşları sorgulamaya 
çağırır. Burada vurgu, Aydınlanmanın “top-
tanlaştırıcı” (totalizing) boyutu üzerindedir. 
Genel bir bilim karşıtlığı çamurunda yuvar-
lanmaktansa, burada, Aydınlanma’nın başka 
bilgileri nasıl dışladığı ele alınır. Hakikaten 
de Avrupa Aydınlanması döneminde hakim 
olan toplumsal ilişkiler bilimsel araştırmanın 
hem amacını hem de uygulamasını bozduy-
sa da, bir kez daha, buradaki sorun oluşturu-
lan bilimsel ilkeler değil, onların oluşturulma 
yordamıydı, keza bilimsel mantığın sınıfsal 
tekelleştirilmesiydi. Daha önemlisi, Mark-
sizm bu gerçeği ortaya çıkarır: bütün bilimsel 
çalışma, bilim insanları sınıf pozisyonlarına 
sahip oldukları için, ideoloji tarafından etki-
lenir.4 Aydınlanma bilimi, her ne kadar bilim-
sel hakikatin temel kavramlarını üretmekte 
başarılı olduysa da, gerçekten de o dönemin 
kapitalist-sömürgeci ideolojisi tarafından 
engellenmişti.

Daha önce yine abstrakt dergide yayınla-
nan “Muzaffer Felaket Belirtileri: Modernite 
ve Hoşnutsuzlukları” başlıklı makalemde de 
tartıştığım üzere, Aydınlanma düşüncesinin, 
en az ona en az atfettikleri kadar “toptancı” 
biçimde reddedilmesi yerine ─Samir Amin’in, 
Marksizmin ‘moderniteyi eleştiren bir mo-
dernite’yi temsil ettiği savı doğrultusunda─ 
Aydınlanma’nın ve modernitenin doğru tarz-
da ele alınması, neler olduğunu daha iyi an-
lamamızı sağlayacaktır. Her halükarda, bilim 
karşıtı konumun bu daha “incelikli” türü de, 
açık bilim karşıtlığından savucularının iddia 
ettiği denli farklı değildir, zira vargıları genel-
de aynıdır.

Bilimsel ilkeler, eğer bilimsel ilkeler ola-
rak oluşturulmuşlarsa ve tarihsel testlere 
dayanabilmişlerse, varlıklarını çevreleyen 
ideolojik çarpıtmalardan bağımsız olarak, 
doğrudurlar. Doğal seçilim (şu ana kadar-
ki bilgilerimize göre) doğrudur, Darwin’in 
Avrupa şovenisti olması bunu değiştirmez. 
Antibiyotiklerin varlığı bunu ispatlamaktadır. 

Aynı zamanda, tarihsel materyalist olanlar 
bilir ki, Darwin, egemen sınıfların egemen fi-
kirlerinden etkilenmiştir. Dolayısıyla, evrimin 
motorunu açıklarken kullandığı, adeta Malt-
hus’un nüfus teorisinden alınmış gibi duran 
dili, Herbert Spencer’ın Sosyal Darwinciliğine 
kolayca aktarılabilmiştir. (Sapp, 2003: 52-54)5 
Her ne kadar Spencer akademide genel bir 
nefrete mahkum edilmişse de, onun uzak 
teorik akrabaları, örneğin Evrimsel Psikoloji, 
hala kendisini korumaktadır. Ancak tarihsel 
materyalizm, yani toplumsal olanın bilimi, 
bize, bilim ve ideoloji arasındaki aayrımları ti-
tiz biçimde takip etme ve bu ikisinin birbirini 
karşılıklı belirlediği yolları tanıma olanağını 
sunar.  

Dahası, hakim bilimsel söylem tarafından 
diğer bilgilerin dışlandığına dair iddialar, bi-
lim-olarak-bilimin yanlış olduğunu ispatla-
maz ─bilimin ürettiği ürünler bunu dolaysızca 
ispatlar. En iyi durumda, bu iddialar, bilimsel 
inceleme üzerindeki sömürgeci-kapitalist 
tekelin, inceleme sürecinde el koyduğu ka-
dar bilgiyi dışladığını ve diğerlerinin ince-
lenmesinden çok daha fazla öğrenebilece-
ğimizi gösterir: bunu, çevre üzerine çalışan 
bilim insanlarının ortaya çıkardığı çeşitli Yerli 
topluluklarının bastırılmış bilgilerinin, sür-
dürülebilir hayatlar yaşama ihtimalini kanıt-
lamasından biliyoruz. En kötü durumda ise, 
dışlanmış bilgi gelenekleri üzerine iddialar, 
bizi kültürelci gizemlileştirmenin şartsız ka-
bulüne götürebilir. Sömürgeleştirilmiş ya da 
geçmişte sömürgeleştirilmiş bir topluluğun 
bir hakikat iddiasında bulunması onu mutla-
ka doğru yapmaz, tıpkı sömürgeci ulusların 
bünyesinde gelişen anti-bilimsel iddialar gibi 
(örneğin Altı Günde Yaradılışçılık, aşı karşıt-
lığı, “kimyasal iz” teorisi6, etno-milliyetçilik, 
cinsiyet ve seks üzerine muhafazakar yakla-
şımlar vb.) ve dolayısıyla bilimin bazı bilgileri 
dışlaması her zaman yanlış değildir. Aslında, 
bilim, yanlışlığı ispatlanan her türlü hakikat 
iddiasını, kökeni ne olursa olsun dışlamalıdır. 
Bu, bilim insanının çeşitli sosyal dogmalara 
bağlı olması sebebiyle, bilimsel araştırmanın 
ideolojik kertede, yanlış biçimde hakikatleri 
dışlayabileceği anlamına gelmiyor, sade-
ce bunun dışındaki durumlarda dışlamanın 
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doğru olduğunu belirtiyoruz. Örneğin, biyo-
loji disiplininden Altı Günde Yaradılış tezi-
ni dışlamamıza, herhalde sadece Hıristiyan 
köktendinciler itiraz edebilir.  

Dahası, bu kültürelciliğe kayma eğilimini, 
ezilen halkların önemli devrimci teorisyen-
leri yıllar önce reddetmişlerdi. Bu geçmiş-
ten öğrenirsek iyi ederiz. Frantz Fanon bu 
kültürelciliği Yeryüzünün Lanetlileri’nde sert 
biçimde eleştirmişti. Abdulrahman Babu, Ju-
lius Nyerere’nin kültürel milliyetçiliğini Afri-
can Socialism or Socialist Africa’da mahkum 
etmişti; burada anımsatmalıyız ki, Babu, Zan-
zibar’da devrime önderlik ederken, Nyerere, 
kültürelcci hakikatlere olan eğilimi ile, ABD 
ve Britanya ile bu devrimi yok etmek için 
çalışıyordu. (Wilson, 2013) Samir Amin, Ban-
dung Konferansı’nın öncesinde ve sonrasın-
da Üçüncü Dünya mücadelesinin içindeki 
eğilimleri analiz ederek, birçok kitabında, bu 
türden bir anti-bilimsel kültürelciliğin, her 
anti-sömürgeci/anti-emperyalist harekete 
karşı ciddi bir tehdit oluşturduğunu sapta-
mıştı.

Kültürelciliğin bu çağdaş yeniden eklemlen-
meleri, bilim karşıtı ve Aydınlanma karşıtı id-
dialarla birlikte, Marksizmin önemini inkar et-
mek için birleşiyorlar. Gerçekte, bu şikayetler 
genelde Marksizme yanıt olarak geliştiriliyor, 
Marksizme devrilmesi gereken büyük dava 
olarak bakıyorlar, bilime, Avrupa Aydınlan-
masına ve karşı geliştirdikleri savlar ve kül-
türelciliğe başvurmaları, temel olarak Mark-
sizme saldırmak içindir. Bu savların büyük 
çoğunluğunun ortaya atılma sebebi, Marksi-
min varlığına karşı, onun (ve Marx izahatçılı-
ğının [Marxplaining] -sosyal medyada dola-
şan etkili bir terim) neden zamanı geçmiş ve 
hatalı olduğunu açıklamak içindir. Marksizm 
gerçekte Aydınlanma düşüncesine ve bilime 
eleştirel yaklaştığı halde, Aydınlanma ve bi-
lim eleştirisi altında Marksizmi ayırarak ona 
saldırmak, bu anti-bilimsel teorik akımların 
gerçekliği hakkında bize çok şey söylüyor. 
Marksist devrim kavramına ve bu kavramın 
ortaya çıktığı tarihe muhalefet etmek her 
şeyden daha büyük ilgi konusudur onlar için. 
Neden o kadar çok radikal düşünür, yerçeki-

mi kanununa göre yaşarken, ya da akıllı tele-
fonların veya içten yanmalı motorların sihirli 
formüllere değil bilimsel ilkelere göre çalış-
tığını kabul ederken, Marksizmle karşı kar-
şıya geldiklerinde, neden bilimin doğruluğu 
üzerine büyük açıklamalar yapmaya başlı-
yorlar ve bu açıklamalarında nasıl oluyor da 
aşı karşıtları veya Altı Günde Yaratımcılarla 
esasen özdeş konumlara düşebiliyorlar? Bu-
rada başka bir şeylerin döndüğü açıktır, ki 
o ‘başka şey’, Marksizmin temsil ettiklerine 
karşı bir antipatidir.  
 
3) İstisnai mekanlar

Marksizm sonrası doğan, Marksizm olmadan 
var olamayacak, kurucu kimliği Marksizmle 
gölge dövüşü yapmak olan bu felsefi akım-
lara bağlanmış düşünürlerin Marksizmi yer-
leştirdiği özel bir antipati alanı vardır. Eğer bu 
antipati, Marx’ın Avrupalı olmasına bağlanı-
yorsa, tekrar edelim ki burada bir tutarsızlık 
vardır: Marksizm-sonrası teorik oluşumun 
çok daha zararlı olan Avrupalılığı genel ola-
rak ihmal edilmekte, üzerinden atlanmakta-
dır.    

Dahası, Nietzsche ve Heidegger’in genellikle 
bu post-Marksist ortamın teorik ilham kay-
nağı olduğu gerçeği ile birlikte (ilki Foucault 
ve Lyotard için, ve ikincisi Derrida ve Agam-
ben için), özgürleştirici iddiasında olan bu 
akımların Marksizme yönelttiği özel antipati 
oldukça tuhaf hale gelmektedir. Nietzsche 
ve Heidegger, Marksizme Avromerkezci ol-
mayan alternatifler için oldukça tuhaf tercih-
lere benzemektedir: İlki, kitlelerin “köle ruhu-
na” öfkeyle dolu tam bir burjuva Avrupalıydı; 
ikincisi ise, Nazi partisinin adanmış bir üye-
siydi. Nietzsche ve Heidegger’ın Marksist ge-
lenekten ayrışan ve alternatif teorik referans 
noktası olarak kabul edilebilecek ortak yönü 
ise, bilim diliyle, yani bütünleştirici bir dille 
konuşmamalarıydı, aslında bu dili (sırasıyla) 
kendi parçalı ya da ontolojik yaklaşımları için 
reddetmişlerdi. Bütünleştirmeye çalışan, ka-
çınılmaz olarak yıkıcıdır; bütünleştirmeyi ya 
da Avrupa Aydınlanmasını reddeden ise ter-
sinden ilerici muamelesi görmektedir. “Sö-
mürgeleştirme” gibi kavramların, sömürge-
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lerin oluşturulduğu gerçek dünya olayından 
ziyade bütünleştirici anlatıları nitelemek için 
kullanıldığı bir yer değiştirme meydana gelir. 
İlkinin somut, elle tutulur gerçekliği, ikinci-
sinin mecazî ifadesi içinde buharlaşır gider. 
Marksizm, Avromerkezcilik suçlaması karşı-
sında kendisini savunmaya zorlanırken, bu 
diğer eğilimler ─tam bir Avromerkezci burju-
va savunucusunun parçalı anlatılarına ve bir 
Nazi’nin radikal ontolojisine dayanıyor olma-
larına rağmen─  Aydınlanma düşüncesinden 
kopuştuklarını iddia ettikleri gerekçesiyle 
saygıya değer görülürler.

Buraya nasıl geldik?

Marksizmin, onsuz bir teorik eğilim olarak 
manasız kalacağı, temel iddiasına dönelim: 
tarihsel materyalizm bir bilimdir. Yine, bu id-
dianın neden anlamlı olduğuna dair savları-
mı başka bir yerde serimlediğim için, burada 
kendimi tekrar etmeye gerek görmüyorum. 
Daha ziyade, “tarihsel materyalizm bir bi-
limdir” ifadesini bir aksiyom olarak ele alıp,  
bunun Marksizmi, radikal biçimde ilerici ol-
duğunu iddia eden diğer akımlardan nasıl 
ayırdığını incelemek istiyorum. Özel olarak 
da, bu iddianın ve sadece bu iddianın, gü-
nümüz Marksistlerinin kendilerini bu teorik 
zeminde temellendirmelerini sağlayacağını 
tartışmak istiyorum.

Her şeyden önce, daha önce de belirtildi-
ği gibi, Marksizmin Avromerkezci olduğu 
eleştirisi (ve daha da kaba bir eleştiri ola-
rak Marx’ın beyaz bir Avrupalı olduğu) bu 
eleştirilerin dayandığı teorik eğilimlerin ço-
ğunluğu için de geçerlidir. Örneğin Edward 
Said’in Şarkiyatçılık’ta geliştirdiği Marx’ın 
Avromerkezciliğine yönelik eleştiri, Marksiz-
min “post-kolonyal” reddi için bir modeldir. 
Marx’ın Hindistan üzerine, erken dönem ham 
gazetecilik yazılarından hareketle Said’in 
yaptığı eleştiriler ─ki, bu yazılar hakikaten ber-
bat derecede Avromerkezcidir─ Marx’ın bütün 
projesinin alelacele genelleştirilmesine var-
dırılır. “Marx kendi tezlerini sosyo-ekonomik 
devrimle temellendirmeye çalışıyordu”, yazı-
yordu Said, “ancak kısmen de, Şarkiyatçılığın 
hem içsel olarak pekiştirdiği hem de alanın 

ötesinde sunduğu, Şark’a ilişkin her önerme-
yi denetleyen hacimli bir yazılar toplamını 
hemen elinin altında bulmuş gibiydi.” (Said, 
1979: 155)7 Buradaki ima, temellendirilme-
sinin geniş kısmı toplumsal olanın, özellikle 
de Avrupalı-olmayan toplumsal oluşumların 
yanlış yorumlanmasına dayandığı için, Mark-
sizmin içsel olarak kusurlu olduğudur.  

Said, Marks’ı şarkiyatçılıkla itham etmesine 
karşın, sıra bir bütün olarak Marksizme geldi-
ği zaman, yumruklarını bir nebze geri çeker. 
Antonio Gramsci, Louis Althusser ve Enver 
Abdel-Malek (‘şarkiyatçılık terimini geliştir-
miştir) gibi Marksistlerin eserlerinden ya-
rarlandığını göz önünde tutarsak, bu teorik 
zemini tümüyle reddedemeyeceğini anlarız. 
Said’in Marx’a yönelik eleştirisini bir bütün 
olarak Marksizme saldırmak için kullanan, 
daha ziyade Said’i izleyen post-kolonyalist-
ler olmuştur. Said’in Marx’a saldırırken, Fou-
cault’cu bir analizi öncelemiş olması, Mark-
sist akıl-merkezliliğe yönelik post-kolonyal 
eleştiriyi güçlendirecekti.8 Marx karşısında 
Foucault’nun bu öncelenmesi, ilki şarkiyat-
çılıkla itham edilirken, ikincinin sorunsuz ve 
soyut bir teorisyen sayılması, önemlidir. Ne-
den Said Foucault’cu bir yorumbilimi önce-
lerken, Foucault’yu merkeze alan bir konum 
üzerinden Gramsci’nin ve Abdel-Malek’in 
Marksizmine yanaşmaktadır? Foucault da 
Avrupalı bir düşünürdü ve Said tarafından 
benimsenmesi ve onun merkezi teorik yön-
temine katkıda bulunması tuhaftır ─hele de 
eserlerinin sömürgeleştirme ve ırksallaştır-
ma deneyimlerinin dışlanmasına hizmet et-
tiğini düşününce. Marx ve Engels, bütün ha-
talarına rağmen, hiç değilse sömürgeciliğin 
ve köleliğin yarattığı yağmadan bahsettiler, 
bu süreçleri kapitalizme bağladılar. Fouca-
ult ise, ırksallaştırma/ırkçılık üzerine çok en-
der düşünmüştür (bununla ilgili düşünceler 
sadece Toplumu Savunmak Gerekir’de bu-
lunur) ve sömürgeleştirmeden sadece me-
cazî anlamda bahsetmiştir, gerçek bir dünya 
süreci olarak değil, bütünleştirici anlatıların 
kalıtımsal parçaları ele geçirip bastırmasının 
yollarında olduğu gibi. (Weheliye, 2014: 58)9 
Foucault’nun Avrupa sömürgeciliğinin ger-
çek dünyasal tarihini anlamaktaki ve ele al-
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maktaki başarısızlığı, kendi başına onun kav-
ramlarını değersiz kılmaz ─bu kavramlar onu 
izleyen Said gibi radikal teorisyenler tarafın-
dan edinilebilir ve yeniden anlamlandırılabi-
lirdi, ki öyle de olmuştur─ ancak bu durum bizi 
şu soruyu sormaya götürmelidir: Doğrudan 
doğruya bu sorunları ele alan Marksizm red-
dedilirken, Foucault’nun teorik çıktısı, benzer 
durumdaki Avrupalı Marksist-olmayan dü-
şünürler gibi, nasıl bu kadar rahat kabul gör-
mektedir?

Eğer Marksizm bir bilim değilse, bu 
post-Marksist teorik eğilimlerden daha kötü 
olamazdı. Her ne kadar Avrupa Aydınlanması 
ile ilişkisi onu şüpheli konumuna yerleştirse 
de, böyle bir şüphe, Kale Avrupasının sınır-
ları konusunda çok daha az şüpheci olan ve 
Avrupa’ya göbekten bağlı olan öbür Avrupalı 
teoriler bakımından daha da fazla geçerlidir. 
En azından Weheliye’nin yöntemini izleyip, 
bütün bu teorik eğilimleri eşdeğerde ele al-
malı ve bu Marksist-olmayan Avrupalı radi-
kalleri de Avromerkezcilik eleştirisine tabi 
tutmalıyız. Ve eğer durum buysa, Marksist ze-
min (bilimsel olarak anlaşılmazsa), Marksizmi 
reddetmek için kullanılan diğer teorilere üs-
tün olamaz, ne var ki, onlardan aşağı konum-
da da değildir (çünkü Weheliye’nin de işaret 
ettiği üzere, bu aynı teoriler de Avromerkez-
cilik eleştirisine maruz kalmaktadırlar). Dola-
yısıyla, Foucault, Derrida, Agamben ve diğer 
benzer düşünürlere dayananlar tarafından 
yapılan “Marksizm Avrupa merkezcidir” it-
hamı içsel olarak tutarsızdır. Aynı zamanda, 
eğer Marksizm diğer teorik eğilimlerle aynı 
kefeye konursa, onlarla aynı önemde kabul 
edilirse, aslında Marksizmin fazlaca bir anla-
mı da yoktur: Pek çok yorumbilgisinden birisi 
haline gelir, teorinin her türlü karışık seçimin 
yapılabileceği açık büfesindeki seçenekler-
den birisi haline gelir. Bilimsel sıfatını redde-
den o Marksistler için Marksist olmanın hiçbir 
gereği yoktur. Son tahlilde, Marksizmi başka 
herhangi bir teorik seçenekten daha iyi ya-
pan şey nedir? Beşeri bilimler grubundaki, 
aynı olgusal evreni, kendi kavramsal alet ta-
kımı ile tarif etme iddiasındaki sayısız teorik 
eğilim içerisinde Marksizmin meşruluğunu 
koruyan nedir?

Benim bakış açım, klasik Marksizmin ba-
kış açısıyla aynıdır; sosyo-tarihsel eleştirinin 
meşruluğunu sağlayabilecek yegane şey, 
toplumsal ve tarihsel olanı gizemlerinden 
sıyırıp açıklayabilecek somut işlemleri geliş-
tirebilecek olan bilimdir. Eğer bu aksiyomu 
Marksizmin temeli olarak kabul etmezsek, 
Marksizmi, aynı sosyo-tarihsel olgularla il-
gilenen diğer teorik yaklaşımlardan daha 
anlamlı kabul etmenin mantığı yoktur. Son 
tahlilde, Marksizmin, onu eleştirmek için kul-
lanılan teorilerden daha az önemli olmadığı-
nı öne sürebiliriz, ama bilimsel nitelendirme 
olmaksızın, bu diğer teorilerden daha önemli 
kabul etmenin bir mantığı olmayacaktır. Böy-
lece Marksizmin bilimsel niteliğini reddeden 
Marksistler bu teorileri eleştirme gücünden 
de mahrum kalacaklardır. Yani, Marksistler 
olarak, kendi teorik zeminimizin bilimsel an-
lamını tanımazsak, rakip teorik eğilimlerin 
anlamlı bir eleştirisini de geliştiremeyiz. Bu, 
astrolojiyi astronominin konumundan eleş-
tirirken, astronominin bir bilim olduğu için 
astrolojiden üstün olduğunu söylememeye 
benzer.     

Marksizmin bilimsel olduğunu kabul etmek, 
bilimin kendisinin şartı gereği, bu zeminde 
yer alan Marx, Engels veya diğer teorisyen-
lerin hatalı konumlarının eleştirilemeyeceği 
anlamına gelmez. Tersine, bilimin kendisi, 
tam tersini getirir: bir bilim, ona teorik kat-
kı yapanların üstünde bulunur. Darwin’in bir 
ırkçı olduğunu biliyoruz, ama bu yadsınamaz 
gerçek, doğal seçilim teorisinin ırkçı olduğu 
anlamına gelmez, yanlış olduğu anlamına 
hiç gelmez. Darwin’in ırkçlığını tanımak, bize, 
onun eserinin bilimsel boyutlarıyla ideolojik 
boyutları arasında ayrım yapma olanağını 
verir, ilki üstün tutulurken, ikincisi mahkum 
edilir ve bir kenara konulur. İnsanın Türeyi-
şi’nin çok az bilimsel faydası olmuşken (bu 
eser, genel anlamda, bilim maskesi takmış 
ırkçılıktır) ne var ki Türlerin Kökeni biyoloji di-
siplinini başlattıysa, bunun bir sebebi vardır. 
Her ne kadar, biyoloji dalındaki bilimsel ça-
lışma egemen sınıf ideolojisinin çıkarları için 
kullanılabiliyorsa da, bu doğal seçilim teori-
sinin “yanlış” olduğu anlamına gelmez ─doğ-
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rudan bu teorinin sonucu olarak geliştirilen 
ve iş gören antibiyotikler ve aşılar vardır.     

Dahası, ilk olarak tarihsel materyalizm, ide-
olojik kertenin anlaşılması için gerekli olan 
teorik yaklaşımı geliştirmiştir, egemen sınıf-
ların egemen düşüncelerinin hangi yollarla 
bilincimizi ve bilgi üretimini nasıl bozabildiği-
ni anlamamızı bu sağlamıştır. Tarihsel mater-
yalizm bize “her bilimin … sürekli olarak var 
olan ideolojilerin şiddetli saldırılarına maruz 
kaldığını” öğretir. (Althusser, 2011: 12)10 Böyle 
tekrarlanabilir ve somut bir içgörü, Marksiz-
me bilim ve ideoloji arasında kendi zeminin-
de ayrım yapma imkanını vermektedir. “Bi-
limler için geçerli olan, tarihsel materyalizm 
için de geçerlidir, o da diğerleri gibi bir bilim-
dir ve bu meselede herhangi bir bağışıklık 
ayrıcalığına sahip değildir.” (age.) Örneğin, 
Robert Biel’in Avromerkezcilik ve Komünist 
Hareket’i (Eurocentrism and the Commu-
nist Movement) yazarak, komünist hareketin 
tarihi içindeki Avromerkezciliğin eleştirisini 
Marksist bir perspektiften yapabilmiş olması 
─ve bu tarihi post-Marksistlerin hiçbir zaman 
yapamadığı kadar iyi teşhir etmesi─ bilimin 
gücüne bir örnektir. Daha önce da bahset-
tiğimiz gibi, Marksizmin ideolojik bakımdan 
bozulmasına verdiğimiz bir isim var: Revizyo-
nizm. Dolayısıyla, tıpkı Newton’un yerçekimi-
ne tâbi olması gibi, tarihsel materyalizmin te-
orisyenleri de sınıf mücadelesine tâbidirler.  

Marksizmin yerini almaya çalışan diğer teorik 
eğilimler bu yinelemeli hareketi gerçekleş-
tirmekten acizdirler. Örneğin, Derrida’yı Der-
ridacı bir perspektiften eleştirmek, sonsuz bir 
dil oyunları döngüsüne girmekle sonuçlanır: 
Différance teorisinin sınırlılıklarını différance 
kavramına göre okumak içgörüden ziyade 
iç tutarsızlık getirir. Marksizmin yerini alma-
ya çalışan bu teorik eğilimlerin hiçbirisinde 
özsel bakımından anlamlı hiçbir şey yoktur, 
ki bunu bu teorilerin birçoğu da övgüyle ka-
bul eder. Evrensellik diline, somut temellere, 
“bilim” olarak adlandırılan bütünleştirici Ay-
dınlanma anlatısına itiraz ─işte, bu alternatif 
eğilimlerin yerinden etmek istedikleri şeyler 
bundan ibarettir.   

Marksizmin bir bilim olduğu iddiası, Marksist-
lere diğer teorik eğilimler tarafından gelişti-
rilen kavramları edinmek ve onları yeniden 
amaçlandırmak olanağını sunar. Gerçekte, 
Marksizmin başka teorik eğilimlerden bi-
limsel-olmayan kavramları ödünç almak ve 
onları dönüştürmek eyleminin bir tarihi de 
vardır. Örneğin, Marx, Smith ve Ricardo’dan 
ödünç aldı, sonrasında Lenin ise Hobson ve 
Hilferding’den. Her bilim, bilimsel-olmayan/
bilim-öncesi alanlardan ödünç almayı teşvik 
eder; böylece modern parçacık fiziği, antik 
dönemin bir kavramı olan atomun ödünç 
alınmasıyla başlar. Bu kavram modern bi-
limin yönergeleri doğrultusunda dönüştü-
rülmüştür, ki bu dönüştürme çok önemlidir, 
çünkü bilimsel-olmayan yaklaşımların geliş-
tiremeyeceği türden bir anlamı geliştirmeyi 
sağlar.

Nihayet, Marksizmin reddi, bilim adına ko-
nuşan Aydınlanma düşüncesinin reddiyle 
temellendirilmektedir. Yani, Marksizm eski 
moda ve Avromerkezci olarak dışlanmakta-
dır, çünkü basitçe kendisini bir bilim olarak 
ilan etmektedir. Bu eleştiride, daha önce 
de bahsettiğimiz üzere, bir tuhaflık vardır, 
zira bunu dile getirenler bilimsel iddialara 
tümüyle karşı değildirler (bilimden yararla-
nırlar, örneğin teoride ne derlerse desinler, 
beyin ameliyatlarını holistik tıp yapan birisi-
ne yaptırmayı tercih etmezler), dolayısıyla 
biz de, neden Marksizmin bütün diğer pozitif 
bilimlerden ayrıştırıldığını sormalıyız. Böyle 
bir perspektif, gerici STEM (Science, Tech-
nology, Engineering and Mathematics) aka-
demisyenlerinin, fizik, biyoloji, kimya, mate-
matik ve mühendislik dışındaki herhangi bir 
şeyin bilimsel olamayacağı iddialarının bir 
tekrarı olacaktır. Dahası da var: Marksizmi, 
Aydınlanma’nın canavarca bir çıktısı saymak, 
işlerin olağan gidişinin ve modernitenin bur-
juva kavranışı tarafından miras bırakılan yı-
kıcı işlerin devrimci eleştirisini yapabilecek 
yegâne teorik eğilimin karantinaya alınması 
sonucunu verecektir.  

Dolayısıyla, teorik mantığın bu çöküşü kar-
şısında (gerçekliği eleştirme kabiliyetine sa-
hip yegâne teorik eğilim Marksizm olduğu 
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için) Marksizmin bilimsel mirasına yeniden 
sahip çıkmalıyız. Bu miras, akademisyenle-
re ve küçük-burjuva entelektüellere ait de-
ğildir, yeryüzünün lanetlilerine aittir. Tarihsel 
materyalizm bilimi, büyük kitle hareketleri-
ni birleştiren bir toplam teorik zemin olarak 
─Marx’tan Lenin’e, oradan Mao’ya─ proleter 
hareket için bir silahtır. Bu silahı köreltmeye 
ya da onu eskinin tozlu raflarına terk etmeye 
yönelik her girişim, niyetten bağımsız olarak, 
egemen sınıfların potansiyel mezar kazıcıla-
rını etkisizleştirme çabalarıyla örtüşür.  
 
4) Devrimci bilim üzerine

Ütopik Sosyalizm ve Bilimsel Sosyalizm adlı 
eserinde Engels, Marksist projenin esas kay-
gılarını onun ne olmadığının sınırlarını çize-
rek özetler. Sosyalizmin etik bir reçete ola-
rak sunulduğu basit bir felsefe olarak değil 
––Eflatun’un Cumhuriyet’inin daha adil ve 
modern versiyonu, ampriklerin ve ütopiklerin 
vaat ettiği daha makul gelecek hali değil–– 
sosyalizm, geçmişin ve geleceğin bilimsel 
değerlendirmesini takiben bir ihtiyaç gereği 
doğar. Felsefi sosyalizm, tarihsel-toplumsal 
sorunlara ütopik bir yaklaşımın ürünü ola-
rak doğar, bu akımda “her türden gelenek-
sel görüş, akıldışı olarak damgalanarak eski 
eşyalar odasına atılmıştı; onlara göre, dünya 
bugüne değin önyargılar tarafından yönetil-
meye izin vermişti; geçmişteki her şey sa-
dece acıma ve horgörüyü hak ederdi. Şimdi, 
ilk kez, gün ışığı belirmiş, aklın krallığı ortaya 
çıkmıştı; bundan sonra batıl inançlar, adalet-
sizlik, ayrıcalık, baskı, artık evrensel hakikat, 
sonsuz doğruluk, doğaya dayanan eşitlik ve 
insanın yadsınamaz hakları tarafından aşı-
lacaktı” (Engels, 1998: 32) Marksist yaklaşı-
mın hedeflediği sosyalizm ise, “yadsınamaz 
haklar” veya “ aklın krallığı” gibi ütopik fikir-
ler tarafından yönetilmez. Marksizm-öncesi 
ütopik hayaller, burjuva düzenin en yüksek 
ahlaki tutkularını yansıtan, istikrarlı bir gele-
ceğe bakan bir özellikteydi; bunlar, mantıksal 
imgelem açıdan, 19. yüzyıl fiziğinin mekanik 
ilkelerinin geleceğe yansıtılmış haliydi: bu 
kurgu bize en iyi halde kurtuluşun bir anlık 
görünümünü verebilirdi. 19. yüzyıl fizikçiler, 
eğer sadece gelecek teknolojiler üzerine 

hayal kursalardı, güncel değerleri bilinmez 
bir geleceğin olgusal durumuna yansıtmakla 
yetinselerdi, kendilerini “bilim insanları” ola-
rak adlandıramazlardı.

H.G. Wells ve Jules Verne geç 19. yüzyıl bilim 
kurgularını ürettiler ama bilim üretmediler.

Burada bahsetmeye değer bir diğer konu, 
Marksizmi sadece saf bir Aydınlanma fel-
sefesine indirgemeye çalışan savların bir 
diğer çıkmazı da, Marksizmin bilimsel olma 
iddiasının daha baştan Aydınlanma felsefe-
sinin egemen unsurlarının reddini içerdiğini 
tanımamalarıdır.  Ütopik sosyalizm, burjuva 
toplumsal ilişkilerin idealize edilmiş ifade-
sinden türettiği aklın krallığı ululamasından 
dolayı dolayı, Aydınlanma düşüncesini mü-
kemmel biçimde temsil eder. Ama sosyaliz-
me bu yaklaşım, ancak gelecek teknolojiler 
hakkında bir roman yazmak kadar pratik fay-
da sağlayabilir. Marksizmin yaptığı, Aydınlan-
ma felsefesi de dahil olmak üzere, felsefe-
yi tarihselleştirmekti, ahlak ve politik anlam 
hakkındaki bütün “aklî” iddiaların arkasındaki 
sınıf ideolojisini bilimsel yöntemlerle açığa 
çıkarttı. Sosyalist politikaları somut olarak 
anlamak için ─bu politikaları somut olarak 
yürütebilmek için─ Akıl ve İnsan gibi soyut 
kavramlara başvurmak, Eflatun’un Adale-
tin Biçimine başvurması gibiydi, her ikisi de 
kendi dönemlerinin üretim tarzı tarafından 
koşullanmıştı, tıpkı politik felsefenin güncel 
çıkarımlarına kadar gelen bütün ahlaki-poli-
tik yargılar gibi.

Dolayısıyla, bir bilim olarak, tarihsel materya-
lizmin radikalliği; eşzamanlı olarak çalışan şu 
kriterlere göre anlaşılabilir olmasından ileri 
gelmektedir: i) gelişmesinin her evresinde 
(çünkü her bilimsel zemin gibi o da gelişmek-
tedir) Marksizm zaman ve uzam tarafından 
tarihsel bakımdan dolayımlanır ve sınırlanır 
ii) Marksizmin bilimsel nitelikleri (geleceğe 
açıktır) aynı zamanda, kendi gelişim dönem-
lerinin de ötesinde olduğunu ve kendi sınırlı-
lıklarını da değerlendirebileceğini gösterir. İlk 
çıkışından beri Marksizm, burjuva sınıfın yön-
lendirdiği Aydınlanmanın sınırlarının ötesine 
geçmeyi başardı, Aydınlanma düşüncesinin 
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kendisini tarihselleştirerek onunla hesaplaş-
tı, soyut modernitenin aldatıcı görünüşünün 
arkasında yatan sınıf mücadelesini ortaya 
çıkardı. Şimdi, hem kendi gelişimini hem de 
içsel tartışmalarını izleyerek Marksizm, aynı 
gizem sökücü işlevini günümüz dünyasının 
her felsefesi ve teorik eğilimi için gerçekleş-
tirebilir.

Dolayısıyla, Marksizm, kendisinin yerine geç-
meye, onu aşmaya ya da etkisini görmezden 
gelmeye çalışan diğer teorik eğilimlerin üs-
tünde durmaktadır, çünkü onların yapama-
dığını yapma potansiyeline sahiptir: somut 
bir durumun somut koşullarını tam olarak 
kavramak, tarihsel ve toplumsal olguların 
üzerindeki gizemleri sıyırmak, bu alternatif 
anlatılarda bulunmayan bir açıklayıcı derinlik 
sağlamak, hatta diğer anlatıların kimi boyut-
larını kendi genel metodolojisine edinmek 
gibi. Bu perspektifi bizzat kendi üzerinde de 
uygulayabilme yeteneğine sahiptir, çünkü 
bütün diğer bilimler gibi, paradigma kayma-
ları ve epistemik kopuşlarla gelişir, bu onun 
gücünü gösterir: eş zamanlı olarak, hem tarih 
tarafından bağlanmıştır, hem de tarihin aşıl-
ması tarafından. Tarihsel materyalizm, pra-
tiğe geçirildiği tarihsel dönemlerle sınırlan-
mıştır (bu, Marx ve diğerlerinin neden hatalar 
yapabileceğini açıklar) ancak aynı zamanda 
bu durumun kendisini eleştirebilecek araçla-
ra sahiptir. Tarih tarafından dolayımlanır, ama 
aynı zamanda tarihten soyutlanabilir. Tarihin 
hareketinin bir parçası iken, tarihin hareketini 
kavrayabilir ─tıpkı Newton’un yerçekimi kanu-
nunun ortaya çıktığı fiziğin tarihsel sürecinin, 
Einstein’ın dönüştürülmüş yerçekimi teorisi 
tarafından aşılması gibi.  Marksizmi aşma he-
defindeki diğer teorik eğilimler, aynı iddiada 
bulunamazlar; tıpkı Ütopik Sosyalistler ve 
onların akıl krallığı gibi, onlar da her zaman 
tarihsel şartlara bağımlıdırlar, bu koşulların 
örtüsü ancak Marksizm kaldırabilir. En güçlü 
ve en faydalı içgörüleri, Marksist gelenekten 
miras aldıklarıdır.

En önemlisi, Marksizm biliminin, devrimci bir 
bilim olmasıdır. Eğer her bilim, ona denk dü-
şen bir pratiğe sahipse (örneğin kimya için, 
laboratuarlar ve teorik metodlar, kendi alanı-

na özgüdür) o zaman, tarihsel materyalizmin 
pratiği de devrimdir. Yani, Marksizm, basitçe 
tarihsel ve sosyal olguları incelemekte kul-
lanılan bir analiz çerçevesi değildir ─kuşku-
suz aynı zamanda budur da─ ancak böyle bir 
çerçeve olarak iş görebilmesi, temel aksiyo-
muna uygun olarak işlemesine bağlıdır: sınıf 
mücadelesi tarihin motorudur. Lenin, “dev-
rimci bir teori olmaksızın, devrimci bir hare-
ket de olamaz” (Lenin, 1987: 69) yazdığı vakit, 
teorinin pratik üzerindeki mantıki üstünlü-
ğünü belirtmiyordu, bu ifadenin kimilerince 
yorumlanışının aksine. Daha ziyade, bu ifade 
simetrik olarak formüle edilmişti. Bu simetri, 
Lenin’in, Marx ve Engels’in “mevcut durumu 
lağveden gerçek hareket” (Marx and Engels, 
1998: 57) olarak adlandırdığı süreçte aktif 
olmayan kimi Marksist düşünürlere horgö-
rüsüyle de doğrulanmıştır. Dolayısıyla dev-
rimci bir hareket olmaksızın teorinin de var 
olamayacağı da bir o kadar doğrudur: pratik 
ve teori tek bir bilimsel bütünlüğün farklı ifa-
deleridir.

Ütopyadan Bilime Sosyalizm’in vargısı, yuka-
rıda belirtilen bu ilişkiyi açıklığa kavuşturur: 
i) bilimsel sosyalizm “proleter hareketin teo-
rik ifadesi” olarak tanımlanır ii) “evrensel kur-
tuluş proleter hareketin misyonudur” iii) bu 
“misyonun” anlaşılması; hem eylemin gerek-
liliğinin kavranmasını hem de “devrim anının 
eyleminin [tarihsel] koşullarının ve anlamının 
tam bilgisini” gerektirir. (Engels, 1998: 75) Bu 
bilim, böylece devrimci bir bilim olarak ilan 
edilir ve “proleter harekete” aittir, sadece 
onun tarafından geliştirilebilir. Yani, bu bilim, 
ancak devrim yapmakla en sıkı biçimde bağlı 
temelde yapılırsa, bir bilim olarak gerçekleş-
tirilebilir.

“Kesişimsellik” içgörülerini sadece kendile-
rinin teorize ettiğini ─dolayısıyla, Marksizmin 
sadece “proleter” nitelemesine yoğunlaşıp 
sınıf indirgemeciliğine düşerek ırk, cinsiyet, 
vb. direniş kategorilerini ihmal ettiğini─ öne 
süren rakip teorik eğilimler tarafından afaroz 
edilmemek için, şu noktayı açıkça belirtmeli-
yiz: Marksist geleneğin proletaryanın bileşimi 
üzerine, işçiciliğin ve ekonomizmin ötesinde 
düşünmesinin uzun bir tarihi vardır. Aynı za-
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manda, ne var ki, “proleter” nitelemesi, sade-
ce insan varoluşunun bilimsel bir kavranışı-
nı reddedenler tarafından yok sayılabilir. Bu 
proletaryanın bileşiminin nasıl olduğundan 
bağımsız olarak ─kuşkusuz bu bileşim sayısız 
baskı yapılarınca belirlenmektedir─ gerçek-
liğin her dürüst ve ampirik incelenmesinin, 
dünyanın bütününe baktığımızda, insanlığın 
çoğunluğunun vahşi sömürü koşulları altın-
da çalıştığını, böylece küresel nüfusun bir 
azınlığının daha iyi ve zengin hayatlar süre-
bildiğini teslim etmesi gerekir.   

Dolayısıyla, toplumsal gerçekliğin anlamı-
nı bütünlüğü içinde kavramak “var olan her 
şeyin acımasız eleştirisi” ile mümkündür, bu 
bilimdir ki, sınıf mücadelesinin tarihsel anla-
rını, keza baskının bütün biçimlerinin (keza 
ideolojilerin, devletlerin, kurumların ve genel 
olarak hayatın) ortaya çıktığı ve dolayımlan-
dığı üretim tarzlarını teorize ederek ilk kez 
toplumsal-tarihsel olguları gizemlerinden 
sıyırmıştır.  

Her ne kadar çeşitli post-Marksist felsefi yan-
yollar toplumsal gerçekliği bütünselliği için-
de kavramak11 düşüncesini horgörüyorsa da, 
bu eleştiriye Soğuk Savaşın son günlerinde 
üretilmiş akademik bir moda olmanın ötesin-
de bir değer biçmek doğru olmaz.12 En önem-
lisi, bu yanyollar toplumsal olguların bitmek 
bilmez ve giderek daha esrarlı yorumlarını 
üretmekten başka önemli bir şey yapmamış-
lardır ─Marx’ın 11. Tez’inde felsefeyi suçladığı 
şey bu salt-yorumculuktan başka bir şey de-
ğildi! Asıl nokta “dünyayı değiştirmek”tir, ki 
bu, gidişatın bütünsel bir eleştirisinden daha 
fazla bir şeydir. Tarihin ve toplumun teorize 
edilmesinin ötesinde, tarihsel materyalizm, 
devrimci strateji ve örgütlenme teorileri de 
üretir, tıpkı fizik ve biyolojinin kendi aletlerini 
veya laboratuvarlarını geliştirmeleri gibi. Bu 
nokta, bilimin başladığı ve bilimsel olmayan 
teorinin bittiği noktadır.
 
EK

Marksizm için bilim olmanın anlamı ─bilim ola-
rak kavranması ve bilim olarak pratiğe geçi-
rilmesi─ Marksistler arasında bile fazlasıyla 

ihmal edilen bir inceleme alanıdır. Marksiz-
min bir bilim olduğunu belirtmek yeterli de-
ğildir, teorisyenler olarak bu bilimin pratiğini 
yapmalı ve geliştirmeliyiz; bu pratiğin ve bu 
geliştirmenin bir parçası da neden onun bir 
bilim olduğunu ve onu bir bilim olarak ge-
liştirmenin ne anlama geldiğini anlamaktır 
─ ki bu, en iyi biçimde devrimci bir hareketin 
bünyesinde gerçekleştirilebilir.

Bilim kavramını bütünen reddetmekten do-
ğan hatayı yukarıda ele almıştık. Bu hata, 
Marksizmi, çeşitli post-Marksist ve/veya an-
ti-Marksist teorilerle aynı düzeye indirirken, 
seçmeciliği (eclecticism) de teşvik ediyor. 
Böyle bir hata, bilimlerin talep ettiği tutarlılık 
türünü takip etmeksizin, Marksizmin çeşit-
li ifadeleri arasından serbestçe bul-ve-seç 
yöntemini teşvik eden çeşitli akademisyen-
lerde görülür. Bilimin temellerinin titiz biçim-
de incelenmesi, böylece gereksiz hale gelir, 
zira bilimsel olmayan bir öğreti olarak ele 
alındığında, bu temeller sadece tarihsel me-
raklar olarak ilgi çekici olabilir.   

Ne var ki, bilimin fakirleştirilmiş biçimde kav-
ranmasından doğan bir başka hata daha var-
dır: Marksist Bilimcilik. Yani, bazı Marksistler, 
Marksizmin bir bilim olduğunda hemfikirdir-
ler, fakat ─bilimin ne olduğuna ve Marksizmi 
bir bilim yapanın ne olduğuna dair açık bir 
anlayıştan yoksun oldukları için─ tarihsel ma-
teryalizme bir tür dinsel dogma gibi yaklaş-
maktadırlar. Çeşitli post-Marksist teorilerin 
Marksizmin bütününe mal edip bir korkuluğa 
dönüştürdükleri bu perspektif, Marksizme 
mükemmel bir doktrin olarak yaklaşır, kutsal 
kitap gibi, doğru yorumlandığı sürece geç-
mişi, bugünü ve geleceği açıklayabileceğini 
savlar. Marksizm böylece teolojiye indirgenir. 
Yorumbilgisel (hermeneutical) pratik, bilim-
sel sezgi olarak hatalı biçimde ele alınır. Böy-
lece, “bilim” kavramını Marksizmi dogmatik 
biçimde idrak edişlerinin üstünü örtmek için 
kullanan, çeşitli kendinden menkul Mark-
sist “uzmanlarla” karşılaşıyoruz. Özellikle de 
Marksist klasik metinler konusunda tam bir 
uzmandırlar, bu kurucu metinleri kendileriy-
le aynı uzmanlık seviyesinde anlamadıklarını 
düşündükleri insanları mahkum eder ve ta-
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rihsel materyalistler olarak otoritelerini bu 
metinlere dayandırırlar.  

Her ne kadar klasik metinlerin, bilimin teme-
li olarak öneminin anlaşılması gerekliyse ve 
bu metinlerin incelenmesi ihmal edilemezse 
de, bunlara kutsal doktrin olarak yaklaşılma-
sı tehlikelidir. Akademik bir gelenek olarak 
Marksoloji, hali hazırda zaten Marx ve En-
gels kitaplığını korumak ve değerlendirmek 
yönünde bir işlev görmektedir, bu entelek-
tüel pratiğin kendisini devrimden uzaklaş-
tırdığını ve Marksizm anlayışını entelektüel 
zihin egzersizine dönüştürdüğünü biliyoruz. 
Mao’nun “kitaplara tapınmaya” karşı yaptığı 
uyarının bir mantığı vardı. Bu uyarı, kimi kaba 
yorumların iddia ettiği gibi, halkı Marksizmin 
temel metinlerini okumaktan alıkoymaya yö-
nelik bir girişim değildi. Daha ziyade:

Marksizmin doğru olduğunu söylediğimiz 
zaman, bu Marx bir “peygamber” olduğu için 
değildir, onun teorisi pratiğimizde ve mü-
cadelemizde sınanarak doğru çıktığı içindir. 
Marksizmi mücadelemizde gereksiniyoruz. 
Onun teorisini ele alışımızda, “peygamberlik” 
gibi mistik kavramlar aklımıza hiç girmiyor. 
Marksist kitapları çok okumuş olanlardan 
birçoğu devrim hainlerine dönüştüler, oysa 
eğitimsiz işçiler çoğunlukla Marksizmi ol-
dukça iyi kavrarlar. Tabii ki Marksist kitapla-
rı incelemeliyiz, ama bu inceleme ülkemizin 
somut koşullarıyla birleştirilmelidir. Kitaplara 
ihtiyacımız var, ama güncel şartlardan kopuk 
biçimde kitaplara tapınmanın üstesinden 
gelmeliyiz.  (Mao, 1971: 42-43)

Dolayısıyla, Mao’nun uyarısı, metinlerin bi-
limsel olmayan tarzda anlaşılmasının bir 
eleştirisiydi. Bu anlayış, Marksizmi toplumsal 
pratiğin dışındaki bir teori gibi ele alıyordu. 
Geleceğe açık olması gereken, devrimlerle 
yeniden serimlenen, somut durumlardaki 
somut pratiklere göre anlaşılması gereken 
bir teori gibi ele almıyordu.   

Tıpkı bugünün fizikçisinin bütün güncel pra-
tiklerini, kendisinden sonraki bütün geliş-
meleri Newton’un teorisiyle açıklamasının 
mümkün olmaması gibi, ya da bugünün bio-

loglarının bütün pratiklerini Darwin’le açıkla-
malarının mümkün olmaması gibi, günümüz 
Marksistleri olarak biz de kurucu metinleri-
mize kutsal bir metin olarak yaklaşmamalıyız. 
Süreklilik gerçekten de vardır, ama bu sürek-
liliği yalnızca takip eden bilimsel gelişmeler 
üzerine yerleştirebiliriz ─ki bunlar kopuşsaldır, 
işlerin olağan gidişinden koparlar, tıpkı her 
bilimde olduğu gibi. Sadece dogmatikler, 
güncel hareket içindeki yerlerinin ayırdında 
olmayarak, kurucu metinlerin tümüyle her 
şeyi önceden gördüğünü ve başka türlüsü-
nün de olamayacağını, sürekliliğin geriye dö-
nük olmadığını, ama vaat edilmiş ve mukad-
der olduğunu varsayar.

Günümüz Marksistlerinin pek çoğunun bi-
lim sorunsalını ele almakta sergilediği güç-
lük (bilim kategorisinin ya açıkça reddi ya da 
bilimcilik dogması yolundan dolaylı reddi) 
Marksist felsefi pratiğin başarısız durumun-
dan ötürüdür. Bilim ya da Marksist bilim gibi 
kavramların incelenmesi, bilimsel değil, daha 
ziyade felsefî bir araştırmadır. Bilim insanları, 
kendi disiplinlerinin kavramsal anlamını ta-
nımlamayı çok da dert edinmezler; onların 
pratiği, kendi disiplinlerinin bir anlam taşıdığı 
kabulüyle başlar ve bu anlamı bilimsel pra-
tikleriyle ortaya koyarlar. X disiplinini bilim-
sel yapanın ne olduğu, bu bilimi diğer teorik 
zeminlerden anlamlı biçimde farklı kılanın 
ne olduğu, ya da gerçeklik hakkında belir-
li açıklamaların bilimsel olarak kabul edilip 
edilmeyeceği hakkındaki sorular her zaman 
felsefenin alanına girmiş, felsefe başından 
beri bilimi yakından izlemiştir.   

Günümüzün Marksist felsefi ifadeleriyle ilgi-
li sorun, Marx ve Engels tarafından işlevsel-
leştirildiği (Feuerbach Üzerine Tezler, Alman 
İdeolojisi, Ludwig Feuerbach ve Klasik Alman 
Felsefesinin Sonu), daha sonra Lenin (Mater-
yalizm ve Ampirio-Kritisizm) ve Mao (Talk On 
Questions Of Philosophy) tarafından uygu-
landığı tarzda bir felsefi perspektifin ileriye 
taşınmasında genel anlamda başarısız olma-
sıdır. Marksist felsefe yinelemeleri, genelde 
akademik ayarlarda yapılıyor ve güncel kon-
jonktürün olumsuzluklarınca bozulmuş bir 
içerikte oluyor, bütün Marksizme salt felsefe 
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olarak yaklaşma eğiliminde oldukları için bi-
lim kategorisini de devreden çıkartıyorlar.

Ancak, Marksizmin bir bilim olarak konumu, 
felsefi bir sorundur ve dolayısıyla Marksist 
felsefenin de rolünü belirler. Bu, Marx tara-
fından, Feuerbach Üzerine 11. Tez’inde felse-
feye biçilen görevdi, ne var ki güncel Marksist 
felsefenin büyük kısmı ya bu görevi reddet-
mekte ya da bu göreve yan çizmektedir.13 
Eğer bu rolü benimser ve böylece Marksist 
felsefi pratiğin sınıf mücadelesi bilimini ay-
dınlığa kavuşturmak ve savunmak olduğunu 
anlarsak, Marksist felsefenin aynı zamanda 
Marksizmi bir bilim olarak savunmakla, bi-
limsel kavranışı için tartışmakla, devrimci bir 
bilim olarak serimlenmesi ve uygulanması 
ile ilgili olduğunu da kabul etmek durumun-
dayız. Marksizmin filozofu, fizik ya da biyoloji 
ya da herhangi bir diğer bilimin filozofu gibi-
dir: O bilimin anlamını aydınlığa kavuşturan, 
onun bir bilim olarak konumunu savunan, 
gelişim mantığı üzerine düşünen ve bilimin 
gelişmesiyle ortaya çıkan sorunları araştıran 
bir bilim filozofudur.

Eğer bizler Marksizmi bir bilim olarak yeniden 
kuracaksak, ve bizi başka türlü düşünmeye 
iten bütün yanlış anlayışlarla hesaplaşacak-
sak, o zaman felsefi mücadeleyi mükemmel-
leştirmek zorundayız.

DİPNOTLAR

1) Daha da kötüsü, eleştirisizce ödünç aldık-
ları kimi teorik kavramlar, Heidegger ve Sch-
mitt gibi gericilerden gelmektedir.

2) Birinci dünya sol çevrelerindeki güncel 
ama garip, falcılığı teşvik etme modasına 
rağmen, açık ki, bu modaya katılanlar ken-
dileri hayatlarını sihirli düşüncelere göre ya-
şamıyorlar. Ve bu modaya kaatkı sağlayan 
“ilerici” astrologlar, örneğin Shaunga Tagore, 
ana-akım solun Delphic Oracle’ı gibi bir rol 
oynamakta, çeşitli şekillerde yorumlanmaya 
müsait bulanık mesajlarla grup içi sağlam-
laşma yapmaktadır. Bir yandan, falcılığın sol 
tarafından bu takdiri gerçekten kitle karşıtı-
dır, çünkü kitleler arasında geri fikirleri yay-

maktadır (Altı Günde Yaradılışçılık ya da Düz 
Dünya komplosu saçmalığını pekiştirmek-
le kıyaslanabilir) diğer yandan ise, adanmış 
solcular için ciddiye bile alınmaya değmez, 
çünkü bu modaya kapılan herkes, ona detay-
lı bir Rorschach Testi muamelesini yapmak-
tadır. Keşke bu hobilerinin kitleler arasında 
gerçekten de geri fikirleri yaydığının farkına 
varsalar.

3) Daha açık olmak gerekirse, bu, sömürge-
leştirilmiş ve marjinalize edilmiş halklardan 
kaynaklanan çeşitli teknolojilerin ve ilaçların 
bilimsel ana-akımdan dışlanmadığı anlamı-
na gelmez. Modern bilimin sömürgecilikle 
bağ içinde gelişmiş olması, sınıf-temelli ide-
olojiden etkilendiği anlamına da gelir, bu ka-
çınılmazdır. Gerçekte, Marksizm, çıkışından 
itibaren bu gerçeğin ayırdında olmuştur. “Biz 
tek bir bilim tanırız”, yazmıştı Marx ve Engels 
Alman İdeolojisi’nde, “tarih bilimi… doğanın 
tarihi ve insanın tarihi, insan var olduğundan 
bu yana birbirine bağımlı olmuştur” (Marx 
and Engels, 1998: 34) Dolayısıyla, insanların 
üretim tarzlarında gelişen toplumsal tarihi 
sınıf mücadelesi tarafından belirlenir, ve bu 
mücadeleden doğan ideolojik perspektifler 
doğal bilimlerin gelişiminin içine nüfuz eder. 
Ancak, buna rağmen, ideolojik sınırlandırma-
lardan bağımsız olarak, doğal bilimler doğ-
ruları da ortaya koyarlar. Bu doğrular ideolo-
jik kısıtlar tarafından sınırlandırılmış olabilir, 
hatta, aslında bilimi zenginleştirebilecek un-
surları dışlamış da olabilirler, ama büyüyle 
de kıyaslanamazlar.     

4) Lenin’in Materyalizm ve Ampirio-Kritisizm’i, 
örneğin, Engels’in her bilim insanının bir bi-
lim felsefesine sahip olduğu, hatta ─özellikle 
de─ kendilerini felsefe ve ideolojinin ötesinde 
ilan ettiklerinde bunun daha da fazla böyle 
olduğu yönlü savına dayanan mükemmel bir 
incelemedir.

5) Her ne kadar, Darwin’in doğal seçilim te-
orisini toplumsal alana sokan Spencer ve 
Spencer’in etrafındakiler olsa da, Malthus’un 
mirasına yoğunlaşarak, bu dili “en uygun 
olanların hayatta kalmasına” uyarlayan bu 
grup olsa da, Darwin ve “Sosyal Darwinizm” 
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arasında kesin bir ayrım olduğuna dair ana-
lizler dürüst değildir. İnsanın Türeyişi’nde-
ki birçok ideolojik savın gösterdiği üzere, 
Darwin’in bizzat kendisi de Sosyal Darwinci 
bir dille yazıyordu. O bu savlarını, Malthus’un 
doğal seçilim diliyle konuşmasıyla aynı ge-
rekçelerle yapıyordu. Biolog ve tarihçi Jan 
Sapp, İnsanın Türeyişi’ne dair şunları yaz-
maktadır: “Aslında, ‘Sosyal Darwinizm’ yanlış 
bir adlandırma olabilir, zira böyle olmayan 
bir Darwinizm’in varlığını varsayıyor. Bu terim, 
gerçek bilimin nesnel ve ideolojiden azat ol-
duğu fikrini pekiştiriyor. Ama bir yanda nes-
nel bilim, diğer yanda ideoloji şeklinde kesin 
bir sınır çizemezsiniz.” (Sapp, 2003: 50) Mese-
le, onun bilimsel katkılarının ideolojik kerte-
nin etkisi nedeniyle “yanlış” sayılması değil-
dir ─bilim ve ideoloji, postmodernlerin sıkça 
savladığının aksine bir ve aynı şey değildir─ 
ideolojinin bilim insanlarının çalışmalarını her 
zaman etkilediğinin ve bozduğunun görül-
mesidir, böylece bilim insanları, ideolojinin 
dilinin altına saklanmış bilim ürettikleri kadar, 
bilim maskesi takmış ideoloji de üretirler.  

6) Uçakların uçarken arkalarında bıraktıkları 
yoğun izin (contrail) esasında kimyasal mad-
delerden oluştuğunu (chem-trail) ve bunun 
hükümetler tarafından gizlendiğini öne sü-
ren komplo teorisi.  

7) Türkçe baskısında sf. 166-167 (Şarkiyatçı-
lık, Batı’nın Şark Anlayışları, çeviren: Berna 
Ülner, 7. Baskı, Ekim 2013, Metis Yayınları) 
Burada, Kevin B. Anderson’un Marx Kıyılar-
da’da ifade ettiği üzere, Marx’ın Said tarafın-
dan eleştirilen Hindistan yorumlamalarının, 
Marx’ın “kapitalizmin ilericiliğine dair bakış 
açısındaki değişikliklere” (Anderson, 2010: 
19) ve daha doğru tarihsel bilgilere bağlı 
olarak bizzat Marx tarafından da düzeltile-
bileceğine işaret etmek isteriz. Anderson’un 
tarihsel önem taşıyan müdahalesiyle ilgili 
sorun, Marx’ın eserinde hala yerini koruyan, 
Hindistan ve diğer Avrupalı olmayan sosyal 
oluşumlara dair Avromerkezci tutumu, bu 
tarihsel bakış açısı zaman içinde nasıl daha 
iyiye doğru değişmiş olursa olsun, tümden 
görmezden gelmesidir. Robert Biel’in Euro-
centrism and the Communist Movement adlı 

kitabında belirttiği üzere, “Anderson Marx’ın 
muazzam güçlülüklerini teyit eder, aynı za-
manda Marx’ın Avrupalı olmayan medeni-
yetlerin tarihselliğini ve sömürgeciliğe karşı 
mücadelelerinin haklılığını düşünmesindeki 
ilerici evrimi takip eder.” ama Avromerkez-
ciliğin bu düşünsel evrim içinde bile hala 
yerini koruduğunu kavramayı başaramaz. 
(Biel, 2015: 98-99) Biel’in vurgusu, ki ben de 
aynı fikirdeyim, Marx’ın kendisinin Avromer-
kezcilikle kısıtlanmış olduğu, ama bir kez bu 
kısıtlılık tarihsel materyalizm temelinde an-
laşıldığında, bir bilim olarak Marksizmi kavra-
yımızın güçleneceğidir. Her halükarda, hem 
Anderson hem de Biel, Said’in varsayımının 
basitliğini sergilemektedir.  

8) Bu, Marksizme (ve Aydınlanma aklının di-
ğer biçimlerine) post-modernizm ve post-ko-
lonyalizm tarafından yöneltilen suçlamadır: 
Marksizmin Batı Aklını ayrıcalıklı kılmak üze-
rinde yükselmektedir.

9) Benzer şekilde, Derrida’nın Batı’nın varlık 
metafiziğinin eleştirisinde, gerçekte Batı’nın 
sömürgeci ve soykırımcı gerçek dünya pra-
tiklerinin hiçbir eleştirisi yoktur. Derrida’nın 
güncel siyaseti açık ve somut tartışmaya en 
çok yaklaştığı nokta, Marx’ın Hayaletleri’nde 
dolaylı olarak yürüttüğü Marksizm tartışma-
sıdır. Onun dışında, Derrida Levinas tarzı bir 
eleştirmen olarak sıkıca felsefi geleneğin 
içinde kalır, ki bu, tam da Marksizmin kırma-
ya çalıştığı türden bir felsefi konumdur. Son-
ra Agamben gelir, politikaya ancak egemen-
lik ve çıplak hayat eleştirisiyle değinir, ama 
Avrupalıların suçlarını, bu suçlar Avrupalı-
lara karşı işlenmemişse, ele almak yetisin-
den yoksundur. Weheliye’nin bahsettiğimiz 
kitabında ele aldığı üzere, sömürgeci baskı 
bölgeleri ve köle sahipliğinin plantasyonları 
Agamben tarafından idrak dahi edilmez.   

10) Eğer Marksist-olmayan diğer felsefeler 
de bu içgörüyü kendi tarzlarında yineliyor-
larsa, bu yine Marksizm yüzündendir. Yani, 
aslında, Marksizmin sundukları sayesinde 
benzer savlar öne sürebilmektedirler. Bu 
savların güçlülüğü veya zayıflığı, bu felsefe-
lerin Marksizme yakınlığı veya uzaklığı ora-
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nındadır.

11) Toplum Savunulmalıdır kitabını oluşturan 
denemelerde Foucault teorik “genelleştir-
meye”, normalde parçalı olan soy bilgilerini 
bütünsel bir söylem içinde birleştirebilecek 
bir tehlike olarak değinir. Böylece o, parçalı 
gerçeklerin ve olayların “bu bütünsel söy-
lemler tarafından yeniden kodlanıp yeni-
den sömürgeleştirileceğine” dair endişele-
rini belirtir. (Foucault, 2003: 11) Yani, örneğin 
Marksizm (veya liberalizm ya da başka bir 
bütünsel teori) gibi bütünleştirici/bütünsel 
bir “söylem”in onları bilimsel bir tarzda nasıl 
birleştireceğinden endişelenir. Burada ilginç 
olan, Foucault’nun sömürgeleştirmeyi aslı-
na uygun anlamda değil de mecazî anlam-
da kullanışıdır. Weheliye’nin işaret ettiği gibi, 
Foucault, bir kere bile gerçek dünya sömür-
geleştirmesinden bahsetmez, bunun yerine 
bu kavramı her zaman mecazî anlamda kul-
lanır.   Tarihsel bir olgu olarak sömürgeleştir-
me ile bu kavramın hegemonik düşünsel ele 
geçirme ve kendine mal etme ile eşanlamlı 
tarzda mecazî kullanımı arasındaki kayma, 
Foucault’nun düşünce sisteminde bu kavra-
mın ilkelliğinin altını çizer.” (Weheliye, 2014: 
58)9 Buradaki genel nokta ise, Foucault ve 
diğer birincil post-Marksist düşünürlerin te-
orilerini, doğru kelimeleri kullanarak radikal 
olarak sunabilmeleri, ancak, bu kelimeleri 
kullanmalarına rağmen, bunlara kaynaklık 
eden gerçek dünya süreçlerini araştırmamış 
olmalarıdır. Gerçek dünyada cereyan eden 
sömürgeciliğin titiz ve anlamlı bir analizi, 
herşeyin ötesinde, bit toplulaştırma eylemi 
olacaktı ve dolayısıyla mecazî anlamda bir 
“sömürgeleştirme” edimi ortaya çıkacaktı, 
çünkü bu analiz beraberinde bütünsel bir 
söylem getirecekti.

12) Bu türden post-Marksist teorilerin ortaya 
çıktığı ve popülerleştirildiği dönem önemli-
dir. CIA’nın kültürel aygıtının postmodern/
post-yapısalcı teorinin popülerleştirilme-
sinde oynadığı rolü görmezsek eksik ka-
lırız. (https://thephilosophicalsalon.com/
the-cia-reads-french-theory-on-the-intel-
lectual-labor-of-dismantling-the-cultu-
ral-left/)

(Dünyada oldukça geniş yankılar uyandıran 
bu makalenin Türkçe çevirisi şu linkten okuna-
bilir: https://medyascope.tv/2017/04/29/
sartrea-karsi-foucault-fransada-radikal-so-
lun-cia-destekli-tasfiyesi/)  

13) Marx’ın filozoflar dünyayı sadece yorum-
lamakla yetindiler ama önemli olan onu de-
ğiştirmektir savının anlamını kavrama çaba-
ları, Marksist filozoflar arasında çeşitli kötü 
niyetli yorumlamalara sebebiyet verdi. Tezin 
anlamının felsefenin sosyal değişimle ilgi-
li olduğu, dolayısıyla tarihsel materyalizmin 
bilimden ziyade başka bir felsefe olduğunu 
öne sürmedikleri zamanlarda, daha iyi bir 
yorumlama temeli elde etmek için geriye 
gitmeliyiz savını öne sürüyorlar. Bu tezleri, 
eleştiri nesnesinin (yani Ludwig Feuerbach’ın 
projesinin) ışığında okuduğumuzda, ancak o 
zaman Marx’ın bu ifadede ne kast ettiğini an-
layabiliriz. Feuerbach’a tüm saygımızla birlik-
te, onun felsefesinin dünyayı değiştirmekle 
hiçbir alakası yoktu; değişim, bilimin alanıy-
dı, özellikle de devrimci bilimin. Felsefenin 
rolü böylece yoruma sınırlanmıştı ve Marx’ın 
müdahalesinin “noktası” olan pratik için ya-
nılamazdı: Toplumsal-tarihsel dönüşüm. 11. 
Tezin bu tarzda anlaşılması, Marksist felsefi 
pratik üzeerine çıkacak olan sıradaki kitabı-
mın, Demarcation and Demystification’ın çı-
kış noktasını oluşturuyor ve felsefeyi kendi 
doğru yerine oturtma çabasını içeriyor.
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İngilizceden çeviren: Barış Koca

“Beceriksizlik, mutlak özgürlük düşüncesi 
ve “cennetin yeryüzüne indirilişi”nden beridir 
bastıran meşruiyet krizini aydınlatıyor: aşkın 

ilâhî otoritenin yokluğunda insan sosyalleşe-
bilirliğinin normatif temelleri nelerdir? […] Bu 

kayıptan duyulan suçluluk başından beri mo-
derniteyi “doyurulmamış bir özlemin kusuru” 
ile lekeledi. Aydınlanma, silme-süpürme zor-

lantılı ayinleriyle yinelemeye mahkûm olduğu 
bir suç tarafından gölgelenmiştir.”

Rebecca Comay, Mourning Sickness

Egemen figürü burjuva siyaset felsefesinin 
açılış temasıdır. Burjuva sosyal düzeninin 
uzun süren oluşumu öncesinde egemen ikti-
dar genel itibarıyla (bazı istisnalar haricinde) 
bir tabiat olgusu olarak kabul ediliyordu. Ege-
men, basitçe; zümreler veya kastlar uyarınca 
gizemli bir hava verilmiş sosyal hiyerarşi idi ve 
onun varlığının amacını sorgulamak Tanrı’nın 
takdirini sorgulamakla eşdeğerdi. Thomas 
Aquinas ve başkalarına göre Ebedî ve İlâhî 
Yasa, egemeni egemen olmaya, tâbi ola-
nı da tâbi olmaya yazgılamıştı. Burjuvazinin, 
kendisinin bir sınıf olduğunu bilince çıkardığı 
kapitalizme geçişte egemenliğin anlamı ve 
kökeni, Aydınlama hedeflerinin peşine azim-
le düşen modern felsefeciler için saplantılı 
bir tema hâlini aldı. Egemenlik kavramı böy-
lelikle bu yükselen sosyal sınıfın öngörülen 
kaderiyle iç içe geçmişti. Nihayetinde eğer 
burjuvazi, toplumu kendi görüntüsünde ye-
niden yaratma hakkını gerekçelendirecekse, 
prenslerin mukaddes düzenine saygısızlık 
etmesi gerekecekti. Büyük Varlık Zinciri’nin 

parçalanması gerekiyordu; saltanat gücü, 
onu daha en baştan açıklanmaktan kurtaran 
ideolojiye başvurulmadan açıklanmalıydı.

Ne var ki egemenliğin bu şekilde gizeminden 
arındırılması ister istemez sosyal ilişkilerin 
burjuva düzenine göre yeniden gizemlileşti-
rilmesini gerektiriyordu. Egemen gücün kö-
kenlerine saldırılmış, tabiatın ebedî yasaları 
olmayacağı kanıtlanmış olsa da egemenlik 
korunmuş ve doğmakta olan kapitalizmin 
mantığına göre yeniden kavramsallaştırıl-
mıştı. Sosyal teslimiyet artık cennetin değiş-
tirilemez yasalarına bağlı değildi, aksine “kâr 
yasasına teslimiyet”e dönüşmüştü. Kapita-
lizm “katedraller inşa etmeyi bırakıyor” ve 
onun ideologları, krallar ve rahiplerin kader-
de yazılı düzeninin korunmasını gerektiren 
tarih-dışı bir yasa olmadığını savunuyorken, 
“[insanları] salt iş gücüne indirgemesi” insan-
lığı apaçık bir ekonomik teslimiyet sistemine 
kapatıyordu (Amin, 1976; 376). Üstelik mo-
dern siyaset felsefesinde korunan egemen 
figürü ile “egemenlik” kavramının merkez-
liliği bu yeniden gizemlileştirmenin bir par-
çası işlevi görüyordu. Yani, egemenin kade-
ri yerinden edilmiş olabilirdi (asil kan yoktu, 
insanlar soylu yazgılarıyla doğmamışlardı), 
ancak egemen figürü ve egemenlik kavramı 
hâlâ elde tutuluyor, Aydınlanma siyaset fel-
sefesinin dili içerisine aktarılıyordu. Bu fel-
sefeciler diyorlardı ki “egemenlik” adı verilen 
bir şey hâlâ vardı — egemenler ve egemen 
iktidar hâlâ vardı — ve eğer bunu doğru an-
larsak burjuva düzeninin akla yatkınlığını da 
anlardık. Dolayısıyla, Aydınlanma-öncesi an-
lamında somutlaştırmadığımızı varsayarak, 
meşru bir siyaset kategorisi olarak “egemen-
lik”ten söz etmek bile Aydınlanma felsefeci-
lerinin zihniyetine göre siyaset düşünmektir.

Metapolitics’te Alain Badiou, siyaset felse-
fesinin “siyaseti… evrensel deneyimin nesnel 
bir verisi, hattâ sabiti kabul ederek, felsefe-
yi de onu düşünme görevine teslim eden 
program” olduğunu öne sürer (Badiou, 2006; 
10). Badiou’nun burada kastettiği, “siyaset 
felsefesi” olarak adlandırılan her şeyin yal-
nızca normatif sınıf siyasetinin felsefî ko-
runması olduğudur. Siyaset felsefesi denen 
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şey hâkim sınıf hegemonyasını reddetmekle 
başlar ve böylece programatik ifadeleri bu 
hegemonyaya göre yorumlama işlevi görür. 
Böyle bir iddia “egemenlik” söz konusu oldu-
ğunda daha bir anlamlıdır. Siyaset felsefesi 
şu kavrama istinaden siyaset felsefesi olarak 
ortaya çıkar: Tanrı ya da doğadan meşruiyet 
alan bir yönetici olmadan, ekonomik/politik 
gücü olanların kendilerini egemen ilan etme 
haklarından nasıl söz edebiliriz? Yanıt kısaca, 
önceden belirlenmiş egemenleri çıkarırken 
egemenlik kavramsal kategorisini koruyarak 
ve daha anlamlı sosyal sınıf ve devlet kate-
gorilerini belirsizleştirerek — ya da en azın-
dan bunları egemen gücün kavramsallaştı-
rılması içerisinde belirsizleştirerektir.

Hobbes’tan Mill’e değin egemenlik katego-
risi anlamlı bir kategori olarak korunmuştur: 
kökenleri Aydınlanma-öncesi düşünürlerin 
savladıkları değilse bile egemenlik diğe bir 
şey vardır ve net ifadesini burjuva siyaset 
felsefesine göre bulmaktadır. Tüze Felsefe-
si’nde ise bu kalıptan belirgin bir sapmaya 
rastlarız: Hegel’in siyaset tarihselleştirme-
sinde egemenlik anlayışı, burjuva düşünce-
sinde bir bütün olarak yararlandığı bu temel 
anlamından yoksundur. Gelgelelim, Marx 
ve Engels tarafından kurulan siyaset teorisi 
geleneği egemenliğin temel görünümünü 
topyekûn değiştirmek suretiyle daha da ile-
ri gider. Devrimci materyalist geleneğe göre 
egemenlik kategorisinin aslında sadece ide-
olojik bir önemi vardır; o kimi zaman sınıf gü-
cünü belirten bir isimdir ve bu nedenle üre-
tim biçimlerinden ve onların sınıf gücünün 
araçsallaştırılmasında, yani Devlet biçiminde 
korunmasından bahsetmek daha anlamlıdır.

Hâl böyleyken Marx-sonrası, radikal siyaset 
felsefesi egemen iktidar kategorisini yeniden 
merkeze aldı. Böylece — Giorgio Agamben’in 
Foucault, Heidegger ve Schmitt sentezi sa-
yesinde — siyaset düşünmekte egemenlik 
kategorisinden faydalanan bir çağdaş radi-
kal düşünürler bolluğu ile karşılaşıyoruz. Bu 
egemenlik teorileştirmeleri (ve “yönetimsel-
lik” ile “biyosiyaset” gibi bağlantılı kavramlar) 
her ne kadar kendilerini radikal görseler de 
gerçekte tanık olduğumuz şey, pre-mater-

yalist kategorilerin burjuva gücünü meşru-
laştırmak amacıyla korunduğu burjuva Ay-
dınlanma düşüncesi ideolojik kümesine geri 
dönüştür. İronik biçimde bu post-Marksist 
eğilim kendisini karşı-Aydınlanmacı olarak 
tanıtsa ve kimi düşünürleri Marksizme Ay-
dınlanmacı aklı nedeniyle saldırsa da, kendi 
siyaset felsefesi aslında burjuva Aydınlanma 
düşüncesinin kilit bir kategorisine dayan-
maktadır.

Muzaffer Felaket Belirtileri ile başlayan de-
neme üçlemesinin bu sonuncusunda yap-
maya çalıştığım, modernite bağlamında ve 
bilimsel düşünce anlamında Marksizmi daha 
derin düşünmek. Şimdiye dek Marksizmin 
anlamının izini modernite içerisinde ortaya 
çıkışına göre sürüp, bu anlamın ne ifade et-
tiğini de Var Olan Herşeyin Acımasız Eleşti-
risi’ndeki “bilim” kavramına göre inceledik, 
ama şimdi onun mirasını, Gramsci’nin “özerk 
bir bilim olarak siyaset” (Gramsci, 2003: 136) 
şeklinde ifadelendirdiği şeye göre inceleye-
ceğiz. Üçlemenin bu son makalesi öncekiler-
den çok daha çetrefilli bir zeminde başlıyor 
olsa da bu, — önceki iki denemede de eleş-
tirilen — Marksizmin yerini değiştirmeye ça-
lışan teorik yörüngeler tarafından siyasal dü-
şünce alanının çetrefilli resmedilmesinden 
ötürüdür. Bu yörüngeler egemenlik sorunsa-
lının aracılık ettiği bir siyasal iktidar anlayışı-
na sahip olma eğilimindedirler: Aydınlanma 
söyleminden miras alınmış, ama Marksizmin 
reddi olduğu kadar aynı zamanda bu söyle-
min de reddi olma iddiası taşıyan bir siyasal 
iktidar anlayışı… Bu deneme üçlemesinin ni-
hayetinde sorulması gereken soru şudur: 
Aydınlanmanın enkazı üzerinde duruyorsak, 
ancak yine de bilimsel düşüncenin gerekli-
liğini de dillendiriyorsak, siyasal iktidar, yö-
netim ve denetimin anlamı nedir? Bunlar her 
post-Marksist radikal teorinin yanıtlama iddi-
asında bulunduğu sorulardır – lâkin göklere 
çıkarılan bu iddialara ve Aydınlanmaya olan 
kinlerine karşın, Aydınlanma düşüncesince 
çizilen çerçeve içerisine hapsolmuşlardır.

Egemen iktidar ve biyosiyaset kavramlarına 
dayanan çağdaş teori bir anlaşılmazlık ve fel-
sefî belirsizlik ile dikkat çeker. Bu kavramsal 
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kategoriler somut bir durumun somut analizi 
olmadan da gerçekmiş gibi ortaya konurlar. 
Bir kategori olarak egemenlik sanki ne ise 
o imişçesine (ve daima da o olmuşçasına), 
pre-kapitalist sosyal oluşumlara başvuru-
larak açıklanır. Siyasal güce dair söylenen 
her şey bu kategoriden türetilen kavramlar-
la birleşir. Derinlerde bir yerde Egemenliğin 
Devlet ile özdeş olarak kavranması, Devle-
tin ne olduğu ya da egemenlik ile eşanlamlı 
olmanın ve biyosiyasetin — veya bu konuda 
nekrosiyasetin — muğlak bir konumlanışı ol-
manın dışında ne yaptığıyla ilgili açıklamaları 
engeller. Böyle bir müphemlik sosyal/tarih-
sel olayları kesin biçimde açığa çıkarmamıza 
izin verecek olan berraklığın önüne geçer. 
Dahası, o belirtileri doğuran somut temeller 
yerine fenomenolojik belirtilere odaklanma-
ya bağlı olarak, siyasal eylem ve sosyal dö-
nüşüme ilişkin sorunlarda da bir müphemlik 
oluşur. En iyi ihtimalle, radikal direniş ilkele-
rinden çok akademik alıştırmalar hissi veren 
“egemenlikten çıkış” ya da “gücün reddi”ne 
olan ihtiyaç hakkında beyanlarla donanırız.

Bu deneme üçlemesinin başında Adorno ile 
Horkheimer’ın, Aydınlanmanın “daima insan-
ları korkudan kurtarmayı ve onların egemen-
liğini kurmayı hedeflediği” iddiasına gön-
derme yapmıştım (Horkheimer ve Adorno, 
2001: 3). Bu yüzden bu üçlemeyi Aydınlanma 
siyasal düşüncesinin anahtar bir fikrinin irde-
lemesiyle sonlandırmak yerinde olacaktır: 
egemenlik. Bu fikir aydınlanmanın en radikal 
eğilimi olan Marksizm tarafından anlamsız 
bir kategori olarak bir kenara atılmıştı, fakat 
çağdaş radikal teorilerce sahiplenildi ve ye-
niden amaçlandırıldı. İşte burada ilginç bir 
kıvrıma tanık oluyoruz: Aydınlanma ve mo-
derniteye karşı olduğunu iddia ederken Ay-
dınlanmanın burjuva yönlerini miras olarak 
devralan, esasen Aydınlanma düşüncesinin 
en radikal ifadesine, moderniteyi eleştiren 
moderniteye, yani Marksizme karşı çıkan bir 
teorik kümeyle karşı karşıyayız.

Egemenliğin ontolojik bir kategori olarak 
korunuşu, Avrupa Aydınlanmasının en yırtı-
cı yönlerinin kendisini bu tahribatın eleştirisi 
olarak gören siyaset felsefesiyle nasıl iç içe 

geçtiğine işaret eder. O siyaset felsefesi ki 
tarihsel olarak kendini devrimci bilim kavra-
mının uzağına konumlandırmaya odaklan-
mıştır. Öyleyse amaç bu kıvrım ve karmaşayı 
etraflıca ele almak olacaktır, ki salt egemen-
lik kategorisi konusundaki bu karmaşanın ne 
anlama geldiğini göstermek için değil, önce-
ki denemelerimin modernite ve bilim hakkın-
daki iddialarını sürdürerek, bu kilit ideoloijk 
karmaşayı ancak bilimsel Marksizm yaklaşı-
mının çözebileceğini ispatlamak için de. Bir 
başka deyişle, Marksizm olmazsa bu siyaset 
kategorilerini burjuva düzenin vaatlerini mu-
hafaza eden bir siyaset felsefesiyle düşün-
meye mahkûm kalırız.

Bu müdahalenin iddialarını mümkün oldu-
ğunca netleştirelim. Aydınlanma geleneğini 
alaşağı etme amacı güden radikal egemenlik 
teorileri, bu geleneğin bazı temel varsayım-
larını yeniden üretir. Dahası, egemen gücü 
birincil siyasal sorunsal yapan egemenlik te-
orileri sınıfı es geçer ve burjuva bireyi tarihö-
tesi bir özne olarak somutlaştırır. Bu teoriler 
sadece felsefî açıdan yanlış olmayıp; etkisiz 
direniş ve devrim teorilerine de neden olur-
lar.
 
Çağdaş Egemenlik Anlayışı

Fikrin özlü ve kapsamlı bir tarihini oluştur-
mak amacıyla çağdaş teoride egemen ikti-
dar anlayışının izini süren bütünlüklü bir kitap 
yazılabilirdi. Böyle bir kitabın alacağı biçimi 
kolayca tasavvur edebiliriz: yeni doğan bur-
juva düşüncesindeki kökenini ve liberal teo-
rideki gelişimini tanıtan bir girişin ardından ilk 
bölüm, onun Schmitt tarafından zincirleme 
teorizasyonunun ciddi bir muhakemesi olur, 
ikinci bölüm Foucault’nun eserlerinde onun 
gelişiminin tüm yönlerini eşeler, üçüncüsü 
Agamben’in konu üzerine eserlerini sentez-
ler ve izleyen bölümler de bir kısım hukuk 
ve toplum düşünürlerinin çalışmaları üzerin-
den, belki Mbembe ve Puar ile sonlandırarak 
fikrin kavranışı ve kullanılışını izlerdi. Ne ki bu 
mütevazı deneme bu tür bir girişim değil. Bu 
muhayyel kitabın içeriğinin bir kısmını tartışa-
cak olsam da daha çok ilgimi çeken, siyasal 
iktidarın teorik ölçevi olmaktaki yetersizliğini 
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göstermek amacıyla kavramın genel hatla-
rını incelemek. Dile getirdiğim gibi endişem, 
Aydınlanma düşüncesi ve modernitenin en 
yırtıcı yönlerinden kopmayı başaramama-
sından ötürü, iktidar üzerine düşünmeye bu 
yaklaşımın sözde düşünce nesnesini anla-
mayı başaramadığı — gerçekte (yeniden) 
gizemlileştirdiği — biçimlerdir. Bir başka de-
yişle, somut durumların somut analizini yap-
maktaki eksiklikleri nedeniyle “egemenlik” 
ve “egemen iktidar” fikrine adanmış çağdaş 
teorilerin toplumsal ilişkileri şeyleştirme bi-
çimlerini tartışmak istiyorum.

Paradigmatik bazı anahtar metinler üzerin-
den eksiksiz olmayan bir şekilde düşünce 
alana göz atarak, çağdaş egemenlik anlayı-
şının üstünkörü bir tanımını yaparak başla-
mak istiyorum. Bu teorik fikrin bir şeceresini 
yazıyor olsaydım, kavramın burjuva/liberal 
köklerinden başlamak yerinde olurdu. An-
cak bu öyle bir soyağacı değil. Her şeyden 
önce egemen güç kavramının çağdaş teorik 
ifadelendirilişine meydan okuma amacı taşı-
mamdan dolayı, sorunun tarihsel köklerine 
geçmeden önce bu teorik ifadelendirilişin 
genel hatlarının tarifiyle başlayacağım. Ba-
zen, söylemek Hegel’in de âdeti olduğu üze-
re, zamanda ilk var olan şeyin yerini, felsefî 
soruşturmanın kavramsal açıdan önce oldu-
ğunu varsaydığı şey almalıdır.

Öyleyse çağdaş egemenlik görüşünün geniş 
fırça darbelerini inceleyelim. Hapishane’nin 
Doğuşu’nda Foucault, resmî sınav ve göze-
timin disipliner yanlarını sorgulayarak şöyle 
yazar:

Disiplin, kendi ayin tipine sahiptir. Söz 
konusu olan, zafer değil de kıta teftişi-
dir, “resmi geçit”tir, sınavın şatafatlı bi-
çimidir. ‘Özneler’ buraya, kendini ancak 
ve yalnızca bakışıyla dışa vurabilen bir 
iktidarın gözlem “nesneleri” olarak su-
nulmuşlardır. Özneler egemen gücün 
imgesini dolaysız bir şekilde alama-
makta, yalnızca onun etkilerin – ve eğer 
deyim yerindeyse, oyuk olarak – tam 
anlamıyla okunaklı ve itaatkâr hale gel-
miş olan bedenleri üzerinden seferber 

etmektedirler. (Foucault, 1995: 188)

Egemenliğin bakışının, etki alanındaki be-
denleri imtihan etme ve sınıflandırma yolla-
rını konu ettikten sonra Foucault, “egemen 
gücün en parlak figürü ile disiplinsel iktidara 
özgü ayinlerin birbirleriyle birleşitikleri” so-
nucuna varır (age., 189). Egemen iktidar bir 
zamanlar görünürlük kaidesiyle (yani, top-
lumsal gücün şifresi, gücün sahaya çıktığı 
mekanizma, gücün görünür tatbiki olarak gö-
rülüp tanınan) işlerken, bir tersyüz oluş ger-
çekleşir ve disiplinsel iktidar “kendini görün-
mez kılarak icra edilmektedir; buna karşılık 
boyun eğdirdiklerine zorunlu bir görünürlük 
ilkesini dayatmaktadır. Disiplinde görülmele-
ri gerekenler öznelerdir. Bunların aydınlatıl-
maları, onların üzerinde icra edilen iktidarın 
egemenliğini sağlamaktadır.” (age., 187) O 
hâlde, sınavlar, biyosiyaset ve tıbbî muayene 
cihazları vasıtasıyla “epistemolojik ‘çözülme’” 
yaşına geldiğimizde egemen iktidar içkinleşir 
(age.). Foucault ile birlikte yalnızca bugünün 
egemen iktidar teorisinin — toplumsal gücün 
anlamı ve kullanılışını egemenlik kavramına 
göre anlama arayışındaki teorinin — doğuşu-
na değil, egemen öznenin de bir eleştirisine 
tanık olmaktayız.ii

Fakat çağdaş egemenlik kavramının yer et-
mesi, Foucault’yu gerici hukuk teorisyeni Carl 
Schmitt’in eserinebağlayan Giorgio Agam-
ben ile gerçekleşir. Toplumsal gücün, ege-
men iktidar anlayışından yararlanan sonraki 
bütün eleştirileri, Mbembe’nin nekrosiyaseti 
ve Puar’ın homo-milliyetçilik çalışmaları da 
dâhil, bunu Agamben’in bu müdahalesine 
göre yaparlar. Agamben gerçekten Fouca-
ult’nun egemen iktidar fikirlerine göre kendi-
sini konumlar:

Foucault’nun çalışmalarında hep var 
olan özelliklerden biri, iktidar sorununu 
hukuksal-kurumsal modeller (egemen-
liğin tanımlanması, Devlet teroisi) te-
melinde ele alan geleneksel yaklaşımı 
tamamen terk ederek, iktidarın, özne-
lerin ta bedenlerine ve hayat tarzları-
na nüfuz ettiği somut yolları önyargısız 
analiz etmesiydi (Agamben, 1998: 5).
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Burada ilginç olan, Agamben’in, hem ege-
menlik tanımını hem de Devlet teorisini 
terk etmesi nedeniyle Foucault’nun eseri-
nin ilginç olduğunu iddia etmesidir. Bir yan-
dan Foucault’nun egemen iktidar tartışması 
gerçekten de egemenliği tanımlamaktan 
kaçınır — egemen iktidar gerçeğini olduğu 
hâliyle kabul eder — ki bu tam da Agam-
ben’in kendisini yerleştireceği yerdir. Sch-
mitt üzerinden ve Hobbes’un eleştirel bir 
okuması yoluyla Agamben, egemenliğe bir 
tanım getirecektir. Oysa öte yandan Agam-
ben, kendi egemen iktidar tanımının dışında 
kalan herhangi bir Devlet teorisinden kaçı-
nacaktır. Sanki “hukuksal-kurumsal model”in 
yalnızca, siyasal iktidarın somut gerçeklerini 
(Devlet teorisi) yadsırken, ideolojik okuma 
(egemenliğin tanımı) ile uyumlu olan yönünü 
korumak istermişçesine. Agamben’in Fouca-
ult’yu sahiplenmesinin, ilkinin teorisine genel 
itibarıyla imkân vermemesi sebebiyle, ikinci-
sinin değerlenmesine göre düşünülür. Yani, 
Foucault’cu “biyosiyaset” kavramı (yahut 
post-Agamben, Mbembe‘nin “nekrosiyaset” 
kavramı) hakkında konuşmak için Agamben, 
egemen gücün tanımlanması gerektiğini, 
Devlet teorisininse düşük önemde olduğu-
nu savunur. Veyahut daha doğru biçimde, 
Agamben’e göre egemenlik kavramı Devlet 
teorisini, ikinciyi yöneten ilki olduğundan do-
layı ima ederek peşine takar: Devlet gücü, 
egemen iktidar kategorisince belirlenir.

Agamben için hukuksal-kurumsal düzen 
(Schmitt’in nomos dediği), kimilerinin Devlet 
diye de anabileceği düzen “egemenlik para-
doksu” tarafından belirlenir. Kutsal İnsan’da 
der ki:

Egemenlik paradoksu şu gerçeğe da-
yanıyor: Egemen [kişi], hukuk düzeninin 
aynı anda hem dışında hem de için-
dedir. Eğer egemen, gerçekten, hukuk 
düzeninin, kendisine istisna durumunu 
belirleme ve dolayısıyla da yürürlük-
teki düzenin geçerliliğini askıya alma 
yetkisi verdiği kişi ise, o zaman, “ege-
men, hukuk düzeninin dışında bulun-
masına rağmen bu düzene aittir; çünkü, 

bu durumda anayasanın in toto [tama-
men] askıya alınıp alınmayacağına ka-
rar vermek bu kişiye düşer” (Schmitt, 
Politische Theologie, s.13]. Egemenin 
“aynı anda hukuk düzeninin hem dışın-
da hem de içinde” olması önemsiz bir 
mesele değildir: Egemen, hukukun ge-
çerliliğini askıya alma konusunda yasal 
yetkiye sahip olmakla, kendisini yasal 
olarak hukukun dışında tutuyor. Yani, 
bu paradoksu şu şekilde de dile getire-
biliriz: “Hukuk kendisinin dışındadır” ya 
da “Hukukun dışındaki egemen olarak 
ben, hiçbir şeyin hukukun dışında olma-
dığını ilan ediyorum” (age., 15).

Egemenlik bu paradoks sayesinde, mesela 
“sınırları (hem hedef hem de ilke anlamın-
da) (son ve ilke, çift anlamında) […] belirler” 
(age.). Bu yönüyle, Devletin anlamını, onun 
kendi kurumsal/yapısal mekanizmalarına 
göre tanımlayan (daha doğrusu, Devleti o 
şekilde tanımlayan) yaklaşımlardan daha an-
lamlıdır, çünkü verili siyasal/hukuksal düze-
nin egemeninin/egemenlerinin, bu düzenin 
dışında oldukları kadar içinde de oldukları 
açıktır. Egemenlik, Devlet olarak Devletin 
(State-qua-State) araçsal tanımından fazla-
sıdır ve bundan dolayı ikincisini tam olarak 
kavrayabilmek için ilkinin anlamının eşelen-
mesi gerekir. Egemenliğin bu tanımını Fou-
cault’cu biyosiyaset fikrine ekleyerek Agam-
ben, egemen gücün modern toplumlarda 
içkin olabilme biçimini irdelemek istiyor. Ege-
men iktidar artık, Foucault’nun yukarıda öne 
sürdüğü gibi, basitçe egemen figürüne değil 
ama (kimi toplumsal oluşumlarda böyle ola-
bilir ya da demokratik toplumların seçilmiş 
figürlerinde böyle görünebilir) yaşam biçim-
lerini belirleyen geniş bir teknolojiler ve sü-
reçler dizisine bağlanır. Burası Agamben’in 
ilişkili çıplak hayat, “öldürülebilen ama kur-
ban edilemeyen homo sacerin (kutsal insan) 
hayatı” kavramını harekete geçirdiği yerdir 
(age., 8). Yani, “öldürülme yetkisi” (age.) — bi-
yopoliitk rejimde “bütün istisnaların kural ol-
ması” (age., 9) iken, bizatihi insan yaşamının 
giderek büyüyen tanımı — üzerinden tanım-
lanan insan yaşamı anlayışı “sadece kutsal 
egemenlik metinlerinin değil, siyasal iktida-
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rın kodlarının da sırlarını ifşa” (age., 8) eden 
bir anahtar hâline gelir.

Amaçsız Araçlar’da Agamben “bildiğimiz 
anlamıyla siyasal iktidarın, kendisini her za-
man — son tahlilde — çıplak hayat alanının, 
yaşam biçimleri bağlamından ayrılışı üstün-
de bulduğunu” öne sürer (Agamben, 2000:3). 
Dolayısıyla, “[i]stisna hâli, ki buna egemen 
anbean karar verir, çıplak hayat — ki ola-
ğan durumda toplumsal yaşamın muhtelif 
biçimlerine tekrar katıldığı görülür — açık-
ça sorgulandığında ve siyasal iktidarın esas 
temeli olarak hükümsüz kılındığında tam 
olarak gerçekleşir” (age., 4-5). Burada Agam-
ben’in Schmitt’çi “istisna hâli” fikrini kullanışı-
nın çoklu işlev gördüğü anlaşılmış olmalıdır: 
Egemen iktidarın kendini hukuktan istisna 
tutması, çıplak hayatın genel olarak hayat 
nazarında istisna olması, uluslararası hukuk 
içerisindeki istisnai alanlar, ki bunların hukuk 
dışında oldukları (tam da nomoi [kanun koru-
yucusu] tarafındanböyle tanımlanarak) kabul 
edilir. Egemenlik böylelikle geniş bir “istisna 
hâli”ni ima eder ve biz de, egemenlik kavra-
mına göre söylemek gerekirse, Devleti istis-
na hâli olarak teorileştirir diyebiliriz. O hâlde 
siyasal iktidarın ne anlam ifade ettiğini ancak 
egemenlik kavramına başvurarak anlayabili-
riz. Bu analize göre Devlet denilen şey, çıplak 
hayat ilkesine göre yaşam biçimlerinin yöne-
timi ve/veya denetimiyle ilgili olan egemen 
gücün birleşimidir: yaşam biçimlerini kurban 
etmeden hangi yaşam biçimlerinin öldürüle-
bileceği, belirli bir egemen düzen tarafından 
değerlendirilir. “Kurban önsel bireyselleşme-
yi ima eder,” diye açıklar Fred Moten: “Yalnız-
ca sahip olmanız gerekmez. Kurban etmek 
ya da edilmek amacıyla, aynı zamanda özel 
bir şey de olmalısınızdır” (Moten, 2018A: 98). 
“Gayri-özne” olan “gayri-yurttaş” öldürüle-
bilir, fakat siyasal yaşamdan hariç tutuldu-
ğundan kurban edilemez (age.). Agamben’e 
göre, Nazi ölüm kampları egemen gücün 
doğuştan ve yırtıcı yanlarının örnekselidirler, 
çünkü bir bütün nüfusun Holokostta imha 
edilecek çıplak hayat düzeyine indirgenme-
si, tersi biçimde, kurban edilemeyecek Nazi 
nomosu için asli yaşam biçimini (Âri ırk) koru-
mak için işliyordu.iii

Bu nedenle, Achille Mbembe’ye göre, “ege-
menliğin nihai ifadesi, büyük ölçüde, kimin 
yaşayıp kimin ölmesi gerektiğini hüküm ver-
me gücü ve yeterliliğine dayanır” (Mbembe, 
2003: 11). Böyle bir ifade, egemenliğin, ya-
şam biçimleri ve yaşayan biçimlerinin nasıl 
düzene sokulacağını hüküm verme irade-
sini kullandığı biçim olan biyopolitik rejime 
işaret eder. Ancak Mbembe şunları sorarak 
egemen iktidar teorisini ileri götürür: “hangi 
pratik şartlar altında öldürme, yaşatma ya da 
ölmeye terk etme hakkı uygulanır? Bu hak-
kın hedefi kimdir? Bu hakkın tatbiki, böyle 
öldürülen kişi hakkında ve onu katiline karşı 
konumlandıran düşmanlık ilişkisi hakkında 
bize ne söyler?” (age., 12). Egemenlik böy-
lelikle nekrosiyasettir de. Onu biyosiyasete 
göre de nekrosiyasete göre de tanımlasak, 
egemenlik, üretken siyasal iktidar kavramı 
olarak anlaşılacak; birincil bir nomos olarak 
kabul edilecek. Mbembe’nin ardından, hepsi 
siyasal iktidar anlayışlarını Agamben ile Fou-
cault tarafınfan dile getirilen alana yerleşti-
ren, peşi sıra egemenlik teorileştirmelerine 
girişildi (Jasbir Puar, Fred Moten, vb.).iv

Açık olmak gerekirse, siyasal iktidar sorun-
salına bu egemenlik yaklaşımlarının tümden 
yanlış olduklarını öne sürmüyorum. Aksine, 
benim kanaatim bu yaklaşımların, ileri sür-
dükleri kadar temel olmadıkları ve işin doğ-
rusu, egemen iktidar fikrinin, daha derin ve 
daha somut süreçlerin yan etkisi veya belirti-
si olduğudur. Bir şeyin somut bir sosyal açık-
lama düzeyinde işleyip işlemediğinin —yani, 
düşünme nesnesini gizemden arındırmak 
için gereken açıklayıcı derinliği sağlayıp sağ-
lamadığının— ölçüsü, açıkladığı soruna ge-
tirdiği çözümde bulunabilir. Zira karşımızdaki 
sorunu ancak doğru ve kesin biçimde kav-
rarsak, sorunu üstesinden gelmek için eşit 
derecede kesin ve sınanabilir bir teori ortaya 
koyabiliriz. Ancak Agamben’in çözümü, onun 
egemenlik analizini kabul edenlerin çözüm-
leri (söze dökülürler ise ve döküldükleri za-
man) gibi hamdır: “herhangi bir egemenlik-
ten geri dönüşsüz çıkış” (Agamben, 2000: 7). 
Bu, aynı zamanda, Devlet iktidarından, ulus 
iktidarından ve böylelikle, bütün karşı-dev-
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let ya da anti-kolonyal uluslar kurma çaba-
larından da mı çıkış anlamına gelir? Basitçe, 
kişisel ret siyaseti midir? Bunlar anlamsız 
sorular değiller, çünkü bu egemenlik anla-
yışını izleyenlerin, Devlet ve ulusu egemen-
lik anlayışıyla (egemenlik, tüm siyasal iktidar 
fikirlerinin üretici kategorisi olarak görüldü-
ğünden) birleştirerek, genellikle Devlet ve 
ulustan muğlak bir çıkışın önerdiği, uysal ret 
siyasetine geri döneme eğiliminde oldukları 
giderek açık hâle gelmiştir. Peki bu nasıl ba-
şarılır ve entellektüel bir öneri olarak muğlak 
çıkış dışında hangi üretken siyaset bu imayı 
yapar? Hangi yaşam biçimlerinin yaşama-
sı ve hangilerinin ölmesi gerektiği kararının, 
genel olarak yaşama her zaman zıt olmama-
sı mümkün müdür—sosyal dönüşümün geri-
ci olmayan anlarında, yırtıcı olmayan varoluş 
tarzlarının kurban edilmesinden kaçınmak 
adına yırtıcı olan yaşam tarzlarının öldürül-
mesi gerekiyor olabilir mi? Biz de eğer bu so-
ruyu soracaksak, ardından gelen şu soruyu 
sormamalı mıyız: bu “yaşam biçimi” kavram-
sallaştırmasının kendisi, yüzeysel egemen 
iktidar sorunsalınca üretilen ikincil bir sorun 
değil midir?

Bu soruları yanıtlamaya ancak, egemen-
lik sorunsalının, burjuva hegemonyasından 
nasıl devralındığını ve bu yüzden de Aydın-
lanma modernitesinin en kötü yönlerinin bir 
eseri olduğunu ayırt ettiğimizde başlayabili-
riz.
 
Egemenliğin Burjuva/Liberal Kökeni

Burjuvazinin sınıf hâkimiyetine yükselmesiy-
le doğan siyaset felsefesi ortaya çıkmadan 
önce egemenlik ciddiyetle düşünülmeye 
değer bir sorun değildi. Yani, kapitalist geçiş 
dönemine dek egemenlik nadiren sorun-
saldı. “Nadiren” diyorum, çünkü nihayetinde 
egemen iktidar olarak anılacak olan şeyin 
haklılığına itiraz edilen antik çağlara dek gi-
den pek çok istisna, ama aynı zamanda tu-
tarlılık ve açıklık eksikliği de var. Örneğin, 
Platon’un Devlet’i, egemen iktidar kavramı-
nın benzerini felsefî bir sorunsal olarak işler 
görünür, ancak hâlâ yüzyıllarca “egemenlik” 
isminin Latince ve Eski Fransızca kökenini 

haber veren eski terimlere göre düşünülür. 
Halbuki mesele, bir kavramın her ne isim al-
tında yazılıyorsa onun dışında kalması, Pla-
ton’un eserinde “egemenlik” olarak adlan-
dırdığımızın, farklı bir analiz düsturuna konu 
edilmesidir: sorun egemen iktidar değil, bu 
gücü neyin haklı kıldığıdır. Gerçi Yasalar ki-
tabında egemenlik olarak adlandırılabilecek 
olan şey artık sorunsallaştırılmaz; sisteme 
oturtulur ve yeniden doğallaştırılır. Meng-
zi’nin iyimserliğine verdiği yanıtta, siyasal ik-
tidarın kökeni hakkına bir hikâye anlatmasın-
dan dolayı Xunzi de bize egemenliğin olası 
bir sorunsallaştırılışını sunar ki bu, Hobbes’un 
anlatacağı hikâyeyi haber verir: hiyerarşiler 
yalnızca insanlar özü itibarıyla kötü ve şedit 
oldukları için ortaya çıkar; egemen iktidar var 
olur, çünkü o, aksi takdirde insanların kayıt-
sızca birbirini öldüreceği doğal hâlin şiddeti-
nin çaresidir.

Fakat yukarıdaki örneklerin hiçbirinde, yahut 
diğer istisnalarda da, bir önceki bölümde ko-
yulan şekliyle egemenlik sorunsalıyla kar-
şılaşmayız. Egemen ve egemen iktidar fikri, 
geriye dönük olarak hâkim bir sınfa sahip her 
sosyal oluşumda rastlanabilse de, belirli bir 
sorun olarak ve belirli bir biçimde, gelenek-
sel egemen gücü tard etme ve yerine kendi 
sınıf tahakkümlerini koyma süreci içerisinde 
Avrupa burjuvazisince kavramsallaştırıldı. 
“Egemen devletler” dünyasının yaratıldığı 
1648’deki Vestfalya Barışı sonrasına değin bir 
sorunsal olarak ortaya çıkmaz. Egemenliğin 
kavramsallaştırılışı böylelikle, gelişen kapi-
talizm ve modern yerleşimci-sömürgecilik 
ile Avrupa Aydınlanmasının dolaşıklığıyla 
ilişkilidir. Bir yandan bu ilişki, Aydınlanmayı 
eleştirmek isteyenler için bu kavramı çekici 
kılan şeydir; bu kavram modernitenin yırtıcı 
dürtüleri ideolojisini açığa vurur. Diğer yan-
dan ise bir ideoloji olduğu için egemenlik 
kavramı maddî koşulları ve sosyal ilişkileri 
muğlaklaştırmaya meyillidir; bir belirtiden zi-
yade altta yatan nedenle karıştırılabilir. Nite-
kim, “egemenlik”in teorik çerçeve olarak ilk 
çağdaş kullanımları, bu çerçeveyi Kale Avru-
pası dışında düşünmekten acizdiler. Agam-
ben, örneğin, egemen iktidar kavramını, Av-
rupa’da ve ABD’de meydana gelen olaylar ve 
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süreçlerin gösterdikleri haricinde düşüne-
mez; kavram kolonyal-kapitalist toplumsal 
ilişkilerle bir güzel karıştırılır. Dahası, vaktiyle 
Althusser’in yazdığını hatırlamalıyız: ideolo-
jik bakış açısı kendisini tarihin dışında gören 
bir şey olduğundan, ideolojiye göre düşün-
düğümüzde sanki tarihten yoksun belirli bir 
ideolojiymiş gibi görünecektir. Bu nedenle, 
egemenlik sorunsalı Batı Avrupa’da yükse-
len burjuva sınıfıyla birlikte ortaya çıkmışsa 
da, ona teorik bir çerçeve olarak yaslanmak-
ta inat edenler onu tarihaşırı uygulamaktan, 
örneğin Antik Roma ve Yunanistan’ı eşeleye-
rek, memnundurlar —ki, egemenliği bir so-
runsal olarak ilk kez kavramsallaştırırken er-
ken burjuvazinin de yaptığı tastamam buydu.

O hâlde, Machiavelli ve Bodin’in eserlerin-
deki erken post-Vestfalyan telaffuzlara kar-
şın, egemenliğin bir sorunsala dönüştüğü en 
net ânı, asıl itibarıyla, kapitalizmin belirmeye 
başladığı zaman ve mekânda yazan Hob-
bes ile keşfederiz. Leviathan her ne kadar, 
Cumhuriyetçi hoşnutsuzluk karşısında gele-
neksel egemen gücü meşrulaştırmak üzere 
tasarlanmış gerici bir metinse de, bunu bur-
juvazinin yeni doğmakta olan mantığına göre 
yapar. Egemenin egemen olmaya Tanrı ve 
Doğa tarafından mukadder kılındığı inancına 
karşı Hobbes, egemen gücü olumsal görür: 
bir egemenin olması doğaüstü tasarımdan 
dolayı değil —kralların kral olmasını nasip 
eden Tanrı yoktur,— ancak doğal özgürlük 
hakkı nedeniyle bireylerin tüm diğer birey-
lere karşı olduğu doğa durumunun şiddetin-
den dolayıdır. Egemenlik bu yüzden salt bir 
şey değil, felsefî olarak sorunsallaştırılmış bir 
şeydir: Ona bir köken ve teorik anlam verilir.

Egemen iktidar, her bireyin diğer bireylere 
doğal olarak karşı olduğu, şiddetli bir ilkel 
surum bağlamında ortaya çıkar. Hükümdar-
lar yönetmeleri için Tanrı tarafından belirlen-
mezler; onlar gücü ele geçirmede ve temel-
de yatan herkese karşı herkesin savaşının 
şiddetini önlemk için bir toplumsal sözleşme 
dayatmada en iyi olanlardır. Bir Aydınlanma 
düşünürü olmakla birlikte Hobbes, gücün 
ele geçirilmesini, hukukî kuralların istikrarı 
mantıken doğa durumuna tercih edildiğin-

den ötürü bireylerin doğal haklarını “feragat 
ettikleri” bir doğal neden söylemi içinde kod-
lar (Hobbes, 1965: 100). Bu nedenle, “Ege-
men İktidar kendi rızalarıyla kendileri üzerin-
de kurulur,” (age, 113). Her durumda, Hobbes 
ile birlikte, egemenin gücü gökten inmez ya 
da doğanın metafizik yapısı tarafından nasip 
edilmez. Aksine, onun kaynağı [bireylerin] 
kendilerini korumak ve böylece daha mutlu 
bir hayat sürmek; yani daha önce gösterilmiş 
olduğu gibi, insanları korku içinde tutacak ve 
onları, ceza tehdidiyle, ahitlerini ifa etmeye 
(gösterildiği üzere) ve doğa yasalarına uyma-
ya zorlayacak belirgin bir güç olmadığında, 
insanların doğal duygularının zorunlu sonu-
cu olan o berbat savaş durumundan kurtul-
maktır (age, 128).

Hobbes’un Leviathan’ı böylelikle, egemen 
iktidar kavramını yeniden kavramsallaştırıp 
ve onu Devlet iktidarına içkin tutarken, so-
runsallaştırma alıştırmasıdır. Her ne kadar 
egemenin gökler tarafından mukadder kı-
lınmadığını gösterse de bir başka mitoloji-
ye göre bun yapmaktadır: (Kendisi de erken 
burjuva bireysel özne anlayışının ideolojik 
bir izdüşümü olan) sınırsız özgürlüğün ön-
lenemez olduğu şiddetli bir doğa durumu 
ve bu önlenemezlik nedeniyle en güçlü ve 
en kurnaz bireylerce dayatılan bir toplumsal 
sözleşme. Burada egemenliğin maddî te-
melinin aydınlandığı hiçbir yer yoktur, çünkü 
egemenliği, ilk-tarihsel bir an —mitolojik ge-
reklilik— meselesi hâline getirmek için tarih-
sel bir mit kullanılır, ki buna Mantık kuralları 
gereği razı olunun—demektir ki bu, sahte bir 
gerekliliktir. Egemen iktidar, artık Büyük Var-
lık Zinciri’ne iliştirilmiyor olsa da hâlâ bir ger-
çektir, çünkü asıl varoluş durumunun doğal 
bir sonucudur.

Leviathan’ın egemeni hangi yaşam biçiminin 
yaşayabileceği ve hangisinin ölebileceğine 
karar verebilen kişidir. Hattâ Agamben bir-
çok egemenlik formülasyonundan birinde 
Hobbes’a başvurmakta: “Nitekim egemenli-
ğin Hobbes’çu temelinde doğa durumunda-
ki yaşam sadece onun varoluşunun kayıtsız 
şartsız ölüm tehdidine maruz kalışıyla (her-
kesin her şey üzerindeki sınırsız hakkı) ve si-
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yasal yaşamın, —yani, Leviathan’ın koruması 
altında gelişen yaşamın,— artık yalnızca ege-
menin ellerinde huzur bulacak olan, daima 
tehdit altındaki bu aynı yaşamdan başka bir 
şey olmayışı ile tanımlanır” (Agamben, 2000: 
4). Hobbes’çu doğa durumunda her birey 
doğal olarak kendi üzerinde egemendir, fa-
kat bu tür bir durum savunulamaz olduğun-
dan, siyasal bir toplulukta egemen iktidarını 
başlatan bir toplumsal sözleşme içerisinde 
bu egemenlikten vazgeçer. Dolayısıyla po-
lis’in (kentin) egemeni, göklerden gelen bir 
güç tarafından yasalaştırılmaktan uzak, doğa 
durumunun tersine çevrilişi olarak göre-
ve getirilir: siyaset-öncesi mitsel boyuttaki 
ölüm tehdidini ortadan kaldırdığı için yaşamı 
yönetecektir.

Hobbes’un siyaset felsefesi feodal egemen-
liğin bunu yapmasını haklı çıkarmayı amaç-
lasa da yazar aynı zamanda o egemen iktidar 
anlayışının ideolojik temelinin altını oymak-
tadır: bazı insanları krallar olmaya yazgılayan 
tek şey gücün kendisinin kullanılması ve bu 
gücün mitsel bir toplumsal sözleşme uya-
rınca tanınmasıydı, göklerin diktası değil. Bu 
yüzden Hobbes’un, egemen gücün temeline 
ilişkin mitolojisinin, yazarın yaşadığı dönem-
de ortaya çıkmakta olan burjuva düzeninin 
merkez ideolojisi liberalizmde korunuyor 
oluşu şaşırtmıyor. Erken liberal felsefeciler 
de ölmekte olan feodal düzenin yerini bur-
juvazinin alma hakkını meşrulaştırmak ko-
nusunda takıntılıydılar, tıpkı monarşistlerin, 
geleneksel egemenlik hakkını meşrulaş-
tırmaya adanmış olmalarında olduğu gibi. 
Bu ikinciler iktidar haklarını belirli bir doğal 
egemenlik kabulüne (şöyle ki Tanrı bazılarını 
kral, bazılarını köylü olmaya yazgılardı) baş-
vurarak temellendirdiklerinden, liberallerse 
kapitalizmin yükselişini yönlendiren sınıfın 
kaderini meşrulaştırmakta Hobbes’un mito-
lojisini kullandılar.

İktidarlarının temelini sınıf savaşımının çeliş-
kilerine göre düşünmek, haklı çıkarmaya ça-
lıştıkları toplumsal düzenin altında gizlenmiş 
uzlaştırılamaz bir şey olduğunun itirafı ola-
cağından, hâkim sınıflar yönetme haklarını 
daima “doğal” olana göre meşrulaştırmaya 

çalışırlar. Liberal felsefeciler yeni doğan bur-
juva sınıf bilincini, Hobbes’un korkunç bula-
cağı bir biçimde de olsa, Hobbes tarafından 
ortaya konan doğallaştırılmış egemen birey 
anlayışlarına başvurarak gizemlileştirecek-
lerdi. Sonuçta Hobbes’un iddia ettiği gibi 
doğal olarak her birey bir egemen özne ise, 
bu doğal hakkın genel bastırılışı üzerine ku-
rulan bir siyasal düzenin sonsuza dek neden 
kabul edilmesi gereksin? Dolayısıyla burjuva 
ideolojsi kutsal egemenlik doktrinini —top-
lumsal sınıfların (kast veya zümre gibi) verili 
olmadığını, oluştuğunu göstererek— kirletse 
de, bunu egemenliğin yeniden tanılmlanışı-
na göre yapıyordu: Her birey bir doğal efen-
didir; feodal egemenlik rakip bireylerin doğal 
egemenliğinin yanlış anlaşılmasıydı; siyasal 
toplum içinde egemen iktidar, egemen birey 
özne, yani, burjuva özne tarafından yaratılan 
akılcı bir yasalar sistemin içinde yer alır.

Burada, kapitalizmin yükselişi süresince ya-
ratılıp, bu yaratımı meşrulaştırmış ve ilerlet-
miş olan ideolojik çarpıtmaların üzerinden 
hızlıca geçerek hayli geçiştiriyoruz. Locke’un 
egemen özneyi mülkiyete göre somutla-
masından, egemen gücün egemen bireyler 
arasında dengede bulunduğu Mill’in zarar 
ilkesine kadar konu edilecek çok şey var.v 
Yine de rekabet eden egemen bireylerin 
egemen yasal aygıta göre birbirine bağlan-
dığı bir durumda bulunan berrak bir libe-
ral egemen iktidar anlayışını Bentham ile 
Austin’in eserinde bulabiliriz. Gerçekten de 
Austin’in (Bentham’ın etkisindeki) Hukukun 
Belirlenmiş Alanları’nda egemen iktidar fikri-
nin burjuva hakkı içerisine aktarılma yollarını 
görebiliriz: i) yasalar egemenin emirleridir; ii) 
egemen iktidar yaptırımlarca temellendirilir 
ve yürütülür (yaşam ve ölümün denetlenme-
si); iii) egemenlik çoğunluğun iradesi yoluyla 
kabul edilir (Austin, 1832: 138-139). Şayet top-
lum egemen bireylerden oluşuyor ve bu bi-
reyler kendi iktidarlarını geleneksel egemen 
iktidara devretmiyorlarsa, o zaman egemen-
lik bunun yerine başka bir anlaşmaya otur-
tulur: cumhuriyetçi hukuk sistemi. “Komuta 
edilmeyen komutan,” tersi durumda egemen 
olan bireyler tarafından (muhtemelen oy 
hakkı yoluyla) tanınan iktidardır.
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Dolayısıyla egemenlik anlayışı aslında, tersi 
durumda özgür olan bireyler arasındaki bir 
toplumsal sözleşme olarak burjuva Devlet 
fikrinin zeminidir. Yani, Devlet, ya egemen 
bireyler arasında bu egemenliği geleneksel 
bir iktidara devretme sözleşmesidir, ya da 
cumhuriyetçi veya demokratik hukuk siste-
mi biçimi içerisinde yapılan bir sözleşmedir. 
(Çoğu çağdaş liberal söylemi tanımlayan bu 
ikincisinin en açık klasik ifadesi Mill’in, Dev-
let’in syasla egemenliğini egemen bireylerin 
rekabet hâlindeki haklarının doğrudan uz-
laştırımı içine yerleştiren “zarar ilkesi”dir.) İki 
durumda da Devlet teorisi, özü itibarıyla bir 
siyasal-hukuksal aygıt olarak egemen iktidar 
fikrine temellendirilir. Devletin ortaya çıkışı-
nı bir egemenlik sözleşmesi (ya da toplum-
sal sözleşme) şeklinde ele almakla, Devletin 
doğduğu ve varlığını sürdürdüğü asıl tarihsel 
ve maddî şartlar karartılır.

Egemen iktidarı somut biçimde anlamak için 
egemenlik ideolojisinin ötesinde düşünme-
liyiz. Çağdaş radikal egemenlik teorileştir-
melerinin yalnızca yukarıda betimlenen ide-
olojinin eşelenmesi olduğu öne sürülebilse 
de böyle bir tez çoğunlukla retoriktir. Açıktır 
ki bu çağdaş egemen iktidar kavramsallaş-
tırması ne Hobbes ya da klasik liberallerle 
hemfikirdir, ne de modern toplumsal söz-
leşme teorisi biçimlerini haklılaştırmayı ve 
yaymayı hedefler; bütün egemenlik türleri-
ne düşmandır. Bunula birlikte sorun, modern 
egemenlik sorunsalının tarihsel ve maddî kö-
keniyle uğraşmadığı için, egemenliğin ne ol-
duğunu, hangi toplumsal ilişkilere bağlı olup 
nasıl ortaya çıktığını ve Devletin toplumsal/
siyasal iktidarının ne demek olduğunu ege-
menliğe ve biyo/nekrosiyasete başvurmanın 
ötesinde asla söyleyememesidir. Gerçekten 
de çağdaş egmenlik teorisyenleri egemenlik 
ile devletin klasik birleşimini, sanki eşanlam-
lılarmışçasına iki terim arasında sıklıkla bir 
ona bir buna başvurarak kabul ederler. Sto-
len Life’ta, örneğin, Moten şöyle yazar:

Gerekliliği devam eden şey, koruması 
gereken ne varsa durmadan tüketen 
insan egemenliğinin soykırımcı yapısın-
dan çıkışın süregelen zorunluluğudur. 

Bu zorunluluklar mültecilerin karşı-mil-
liyetçi, uluslararası ve siyaset öncesi sı-
ğınağıdır. Onlar her duruma direnişi, her 
vatanın inkârını, her duvarın yıkımını, her 
kontrol noktasının silinmesini yürürlüğe 
koyarlar (Moten, 2018B: 226).

Hâl böyleyken çok farklı bir dizi olgu Moten 
tarafından “insan egemenliği” formülünde 
birleştirilmektedir. Egemenlik, birleştirici bir 
ilke olarak, her devleti ve ulusu açıklayabi-
lir mi? Liberal egemenlik anlayışı bu tür bir-
leştirici bir ilke olduğu —Hobbes, Bentham, 
Austin, Mill ve başka birçoğunca belirtildi-
ği gibi— iddiasındadır, ve sömürgecilik ve 
kapitalizmin soykırımcı dürtülerince böyle 
bir birleştiriciliği haklı çıkarmıştır. Bununla 
birlikte bu fikri basitçe küçültücü olarak al-
mak tamamen kullanışlı değildir. Kapitalist 
ve kolonyal devletler “korumaya niyetlen-
dikleri ne varsa durmadan tüketirler,” peki 
ya anti-kapitalist ve anti-kolonyal devrim 
yoluyla kurulan devrimci devletler? Peki ya 
yerlilerin egemenliği? Beyaz üstünlükçü-
sü uluslar ve vatanlar reddedilmelidir, fakat 
dekolonizasyonun birçok durağında hayata 
geçtiği üzere enternasyonalist ilkelere göre 
dillendirilen, mücadelelerinin parçası olarak 
kolonize edildikleri biçiminde teorileştirilen 
milliyetçilikleri ve vatanları da reddedecek 
miyiz? Bunlar inkâr edilmeli mi? İlginçtir ki 
The Universal Machine’de Moten egemen-
lik teorisi üzerindeki bazı şüpheler dile ge-
tirir. Agamben’in Schmitt ile olan bağlantısı-
na dikkat çektikten sonra sorar: “[a]ma ilksel 
iktidarı güvenceye alan kurallara uygunlu-
ğun ihlaline bağlı olan bir [egemen] figürün 
ilksel iktidarını nasıl analiz edeceğiz? Eğer 
egemen iktidar analize tâbi değilse, belki de 
onun değişiklikleri, hem ölçülemez hem de 
imkânsız… kalan bir şeye doğru bir yol açar” 
(Moten, 2018A: 40-41). Ne var ki Moten’in so-
rusu, kendisinin de dikkat çektiği gibi, “ege-
menin ilksel iktidarının… Agamben ve Schmitt 
için, her şeyi başlatan şey” (age, 40) olduğu 
gerçeğini önceler.vi Egemenlik sorunsalının 
“her şeyi başlatan”olmadığını ve onun burju-
vazinin yükselen gücü doğrultusunda ortaya 
çıkan bir ideoloji olduğunu bir kez fark ettiği-
mizde, yazılıp çizilmesi mümkün ve ölçülebi-
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lir hâle gelir.

Sorun, gerçekte belli bir tarihsel noktada, 
toplumsal ilişkileri gizleyen bir ideoloji olarak 
doğmuşken çağdaş egemenlik sorunsalının, 
egemenliği ilksel, “her şeyi başlatan” bir şey 
olarak ele almasıdır. Bu tür bir perdeleme, 
bu ideolojik biçimden, ilksel olması itibarıy-
la “analize tâbi olmadığından” söz etmeleri 
bir yana, hiçbiri devlet iktidarının kullanılma 
biçimlerini açıklayamayan, egemenlik te-
orisinin çağdaş yinelemelerince sürdürül-
mektedir. Dolayısıyla, toplumsal ve tarihsel 
temelini anlayamazsak, Agamben’in istediği 
gibi, egemenlikten soğukkanlı bir biçimde 
çıkabilir miyiz?
 
Ek: Anti-Dühring

Yeryüzünün Lanetlileri’nde Fanon’un alıntıla-
dığı, Anti-Dühring’in iyi bilinen bir pasajında 
Engels şöyle yazar:

Gene de Bay Dührin’in o gücü her şeye 
yeten “zor”unu biraz daha yakından in-
celeyelim. Robinson, Cuma’yı “elde kı-
lıç” köleleştirir. Kılıcı nerden almış? Ro-
binson öykülerinin düşsel adalarında 
bile kılıçlar, şimdiye değin ağaçlar üze-
rinde bitmez ve Bay Dühring bu soruyu 
yanıtsız bırakır. Tıpkı Robinson’un ken-
dine bir kılıç bulabilmesi gibi, Cuma’nın 
da bir sabah elde dolu bir tabanca ile 
ortaya çıktığını kabul edebiliriz ve o 
zaman tüm “zor” ilişkisi tersine döner: 
Cuma buyurur ve Robinson köle gibi 
çalışmak zorunda kalır. […] Demek ki, 
tabanca, kılıcı yener ve zorun yalın bir 
istenç işi olmadığını, ama kullanılması 
için çok gerçek önkoşullar, özellikle en 
yetkin olanların o denli yetkin olmayan-
ları aletler istediğini; ayrıca bu aletle-
rin üretilmesi gerektiğini, bunun da en 
yetkin zor araçları, kabaca söylemek 
gerekirse en yetkin silahlar üretcisinin, 
o denli yetkin olmayanların üreticisini 
yendiği anlamına geldiğini, ve kısacası, 
zorun utkusunun silah üretimine, ve si-
lah üretiminin de genel olarak üretime 
[…] zorun emrinde bulunan maddesel 

araçlara dayandığını kavratır. (Engels, 
1987, 153-154).

Buraya bir arkaplan gelsin: Eugen Dühring 
zorun ya da gücün (Almanca; Gewalt) sınıf 
baskısının temeli olduğunu iddia ediyor ve 
—Engels’in, “bilim alanına değil, çocuk bah-
çesine daha uygun,” notunu düştüğü (age., 
154)— Robinson Crusoe hikâyesini bu iddiayı 
örneklemekte kullanıyordu. Bilimsel analizin 
yerine kullanılan bu masala göre Crusoe Cu-
ma’yı kendisi için çalıştırır, çünkü kılıcın gü-
cüne sahiptir. Engels’in karşılığı gayet açıktır: 
politik ekonomiye temel olarak bu iktidar ta-
hayyülüne katılacaksak, Cuma’nın bir silahla 
çıkageldiğini de hayal edebiliriz. Gerçekte 
ise ne kılıçlar ne de silahlar ağaçta yetişir, 
ikisi de üretimin maddî koşullarını gösteren 
araçlardır. Yani, iktidar asla dolayımsız değil-
dir —Robinson Crusoe’nun sahip olduğu kılıç 
gibi gökten öylece düşmez,— aslında eko-
nomik ve politiktir. Şiddetli siyasal kontrolün 
araçlarını üreten bir üretim süreci vardır; bu 
iktidar tekeline izin veren poltik şartlar var-
dır. Bu yüzden, ekonomik ve politik dolayımı 
göstermeyen iktidar zoru diye bir şey yoktur.
Peki bunun, egemenlik anlayışının çağdaş 
kullanımıyla ne ilgisi var. Basitçe şu: ege-
menlik tam da Dühring’in, 19. yy’da alternatif 
bir devrimci teori yaratma acınası girişimi için 
iş gören Gewalt açıklaması gibi iş görür. Ege-
menlik, onun biyosiyasetteki (hattâ nekrosi-
yasetteki) kullanımında, “[onun] emrinde olan 
maddî araçlar” açısından düşünülmeyen ik-
tidar fikri ile ilgilenen içkin bir iktidar olarak 
alınır. Çağdaş egemenlik söylemi kendisini, 
Crusoe’nun kılıcı gibi, ekonomik ve politik sü-
recin sonucu yerine, ilksel olarak hayal eder. 
Dahası, bu çağdaş egemenlik söylemlerinin 
harekete geçirdiği Foucault’cu iktidar görüşü 
—egemen iktidarın içkin koşulu olarak biyo/
nekrosiyaset— Dühring’in iktidar görüşünü 
yansılar. Yani, Dühring’in iktidar anlayışı söz-
de-sosyalist sicile aktarılan liberal egemen-
lik hayalidir. Bu hâliyle, çağdaş egemenli 
iktidar teorilerini haber verir. Bu nedenle, 
Engels’in Dühring’e yanıtı bu çağdaş teoriler 
için de geçerlidir.

Eğer çağdaş egemen iktidar yinelemesi top-
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lumsal gücün ekonomik ve politik koşullarını 
örtbas ediyorsa, bunu muğlaklığı yüzünden 
ilkini gizleyen ikincisinin belirsiz bir tanımını 
sunarak yapar. Bir başka deyişle, egemen-
lik kavramı, aynı zamanda ekonomik iktidar 
teorisinden de kopuk olan karmaşık bir siya-
sal iktiadar teorisidir. Söz ettiğimiz gibi, libe-
ral egemenlik teorileri, bir toplumsal sınıfın, 
verili üretim biçiminin yapısı sayesinde nasıl 
diğerinden daha fazla güce sahip olduğunun 
anlaşılmasına dayanmazlar. Bunun yerine bu 
teoriler bir Devletin egemen iktidarını ege-
men bireylerin rekabet eden çıkarları arasın-
daki bir sözleşme olarak ele alırlar. Egemen-
lik bu yüzden devletten önce var olan bir 
şey olarak yorumlanır ve bir karanlık odada 
olduğu gibi, neden muamelesi gören sonuç-
tur. Dühring’in iktidar anlayışı gibileri, açık ol-
ması gerekir ki liberal toplumsal iktidar an-
layışlarından yükseltilmiştir. Hangi toplumsal 
sınıfların gücü elinde tuttuğunu belirleyen, 
bir üretim biçiminin ekonomik yapısını —
yanı sıra bu sınıflara mensup olanların, fark-
lı toplumsal düzenlenişler içinde, egemen 
figürü hâline gelebileceğini de— gizlerken, 
dolayısıyla politik iktidarın anlamını da izah 
edemez. Yeniden: Egemenlik fikri, Devlet 
kavramı ile tümleşiktir, üstelik hem ekono-
mik hem de politik iktidarı özdeş bir sorun-
salın parçası olarak türdeşleştirir. Bu tür bir 
türdeşleştirme, siyasal iktidar durumunun 
doğa durumundan doğal olarak ortaya çıktı-
ğı Hobbes’ta zaten mevcuttu: Egemenlik so-
runsalı devlet teriminin gizemlileştirilmiş bir 
kelime oyunudur. Dolayısıyla, çağdaş ege-
menlik teorilerinin perdeleyip geveledikleri 
şeyi gizeminden arındırmak amacıyla, yeni-
den materyalist politik iktidar anlayışıyla, en 
açık ifadesini Lenin’in eserinde bulan Devlet 
teorisiyle meşgul olmalıyız.
 
Araçsal Devlet Teorisi

Lenin’in Devlet teorisinin, siyaset biliminde 
bir nebze adı çıktı, Devleti ve onun günlük 
işleyişini oluşturan her şeye açıklama ge-
tirmek için fazla “araçsalcı” olarak sınınflan-
dırıldı. (Benzer ithamlar Marx’ın, kapitalizmi 
ve onun ekonomik sürecini teorileştirmesi 
için de yapıldı, ne var ki o, her yöneltildikle-

rinde bu ithamlara direndi ve hükümsüz kıl-
dı.) Amacım burada, mantıksal olarak üstün 
olduğunu göstermek için Lenin’in Devlet 
kavramının eleştirileriyle boğuşmak değil. 
Marx’ın, kapitalizmin anlamı üzerine eserinin 
olduğu gibi, Lenin’in teorisi bu ithamları gö-
ğüsleyebilr ve altedebilir, çünkü o, açıklama-
yı amaçladığı olguyu izah etme yeterliliğini 
kanıtlamış ve bunu rakip teorilerden daha 
fazla açıklayıcı derinlik getirerek yapmıştır. 
Bu teorinin boyutlarının daha da detaylandı-
rılması ve güncellenmesi gerekse de böyle 
bir teorik gelişme, Leninist devlet teorisi ça-
lışan teorisyenlerin ve felsefecilerin çalış-
malarında hâlihazırda mevcut —Gramsci’nin 
hegemonya kavramsallaştıtması buna bir ör-
nek— ve ben de bu bölümde bu gelişmeleri 
dikkate alacağım.

Üstelik Lenin’in, Devleti bir sınıf baskısı ara-
cına indirgediği iddiası çok basitleştiricidir 
ve dolayısıyla analiz nesnesini açıklamada 
yetersizliği nedeniyle felsefî olarak zayıf bir 
iddiadır. Böyle bir iddia asıl noktayı ıskalar. 
Tıpkı Marx’ın kapitalizm teorisinin, mantıklı 
biçimde karmaşık bir üretim biçimini, soyut 
bir model düşünme amacıyla ana işlevlerine 
indirgeme niyeti taşıması gibi, Lenin’in Dev-
let teorisi de Devlet aygıtının her özel örne-
ğinde keşfedilen karmaşıklıkları açıklama 
niyetinde değildir.vii Lenin’in analizi gayet 
basittir: Devletin temel mantığının ne olduğu, 
neden öncelikli olduğu, ortaya çıkışının ta-
rihsel açıdan neden zorunlu olduğu. Lenin’in 
çeşitli Devletlerin hukuksal boyutlarının, sivil 
toplumun anlamının ve kurumlar kümesinin, 
hangi sınıf ideolojisinin mevzilenmiş olduğu 
açısından tam tarifini vermeyişinin, Lenin’in 
teorizasyonunun anlamını kavramada bir ba-
şarısızlığı gösterdiği doğrudur. Fakat Devlet 
biçiminin, tarih boyunca var olduğu hâliyle 
titiz antropolojik bir anlatımı Lenin’in yaptığı 
şey değildi.; o, Devletin soyut bilimsel mode-
lini düşünmeyi deniyordu. Bütün soyutlama-
lar, geniş bir veri dizisinin karmaşasından da-
mıtılmış olsa da olsa, aynı zamanda zorunlu 
olarak indirgemedir çünkü ancak böylelikle 
evrensel açıdan uygulanabilir bir şeyin, tikel-
liğin çeşitliliğiyle bağlantısı kurulabilir. Le-
nin’in Devlet teorisini hoşnutsuzlara karşı sa-
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vunmak bu denemenin sınırlarının ötesinde 
kalsa da, bütün bilimsel kavramlar gibi, ana-
liz nesnesini çağdaş egemenlik teorilerinden 
daha iyi açıkladığını göstereceğim.

Önceki bölümde de beliritildiği gibi, bütün 
sosyal iktidar tartışmaları —yani, bazı insan-
ların ve kurumların, başkalarını sömürme-
sine/bastırmasına ve tasarlamasına neyin 
izin verdiğine dair ifadeler— aslında iki genel 
kategori üzerine tartışmalardır: Ekonomik ik-
tidar ve siyasal iktidar. İlk kategori, verili bir 
üretim biçimi içindeki geniş ekonomik sınıflar 
ayrımı ile ilgilidir: Belli bir sosyal/tarihsel olu-
şum içinde eşyanın üretim biçimi ve böyle bir 
sosyal oluşumun, kendisini bu sosyal oluşum 
olarak yeniden üretme biçimi, bir azınlık bu 
emekten faydalansın diye insanların çoğun-
luğunun çalıştığı bir toplumsal bölünmeyi 
gösterir. Feodalizm gibi pre-kapitalist üre-
tim biçimleri altında bu toplumsal bölünme 
zümreye veya kasta göre haklılaştırılır; kapi-
talist üretim biçimlerindeyse bu toplumsal 
bölünme, ücretli emeğin sermayeyle olan 
ilişkisinin, köylüler/işçiler ve tanrısal olarak 
yazgılanmış aristokrasi arasındaki toplumsal 
bölünmeden ayrıldığı toplumsal sınıflar şek-
linde açığa çıkar, fakat her şeye karşın, hük-
medilen ve hükmeden arasındaki düşman-
ca çelişkiden ayrılmadan. Ayrıca, toplumsal 
iktidarı yaymak için tasarlanan araçların ve 
tekniklerin (kılıçlar, silahlar, tanklar, vs.) geliş-
mesi bu ekonomik kategoriyle ilgilidir: Onları 
ezenler ve sömürenlerce kendilerini hizada 
tutmak için kullanılan bu araçları ezilen ve 
sömürülen kitleler yapar. Savaş teknolojileri, 
bu savaşa yardım meden teknolojilerle bir-
likte, ağaçta yetişmez ya da gökten düşmez.

Toplumsal iktidarın tam bir ekonomik izahıy-
la ilgili sorun ise bir üretim tarzının yeniden 
üretilmesini sağlamak için yeterli olmaması-
dır. Bir üretim tarzı içindeki insanların çoğun-
luğu niçin ezilmeyi kabul eder, üzerlerindeki 
azınlık hâkimiyetini korumaya çalışır ve üret-
tikleri araçları ezenlerine karşı kullanmazlar? 
Çoğunluğun tahakkümünü sağlamak için 
tasarlanan bir kurumlar topluluğu, çoğunlu-
ğun onların hesabına çalıştığı bir toplumsal 
bölünme olur olmaz, iktidardaki azınlık tara-

fından var edilir ve harekete geçirilir. Gerçek-
ten tam da bir sınıfın toplumsal iktidara sahip 
olabileceği ve bir diğerine hükmedebileceği 
gerçeği birleşik bir siyasal iktidar aygıtını, yani 
devleti gerektirir. “Devlet, sınıf karşıtlıklarının 
uzlaşmazlığının bir ürünü ve tezahürüdür,” 
diye yazar Lenin: “Devlet, sınıf karşıtlıklarının 
nesnel biçimde uzlaştırılamayacağı zaman-
da, yerde ve ölçüde ortaya çıkar. Diğer ta-
raftan, devletin varlığı da sınıf karşıtlıklarının 
uzlaştırılamayacağını kanıtlar” (Lenin, 1987: 
273). Ekonomik ve siyasal iktidar böylece iç 
içe geçmiştir ve uzlaşmaz sınıf karşıtlığı söz 
konusu olduğunda ilki her zaman ikincisine 
gereksinim duyar.

Yine de egemen iktidarı ilksel olarak ele alan 
Hobbes’çu mitsel doğa durumu tahayyülüne 
yuvarlanmaktan kaçınmak için dikkatli olma-
mız gerekiyor. Toplumsal iktidarın ekonomik 
anlamını belirten ve bu yüzden siyasal ikti-
dara gereksinim duyan toplumsal bölünme 
ezelî bir egemenliği ima etmez. İnsanlar, iç-
lerinden birinin egemen olması gereken, bu 
yüzden de egemen devlet içindeki siyasal 
iktidarın kutsanmasını gerektiren ekonomik 
sınıflara olarak bölünmeye yazgılı değildir. 
Aksine sınıf ayrımıı, birbirini izleyen karma-
şaların gerçek tarihine göre doğar ve farklı-
laşmanın toplumsal tasnifi de gerçek tarihsel 
olgularla ilişkili olarak ortaya çıkar. Örneğin 
tarım devrimi, bu sosyal dönüşümü uzun-
ca bir süre boyunca sürdürmek için lazım 
gelen bir iş bölümünü gerektiriyordu. Tarih 
başka yönlere doğru da gelişebilirdi, ne var 
ki önemli olan, aslında nasıl geliştiğidir: Bazı 
çok önemli ve kayda değer istisnalar dışın-
da tarım devriminin bu anları belirgin bir sınıf 
farklılaşması üretme eğilimindeydi. Bu gibi 
durumlarda ne Hobbes’çu bir doğa durumu 
örneğiyle karşılaşıyoruz, ne de onun çarpık, 
ilksel iktidara dair çağdaş egemenlik söyle-
mindeki yansımasıyla. Daha ziyade, sadece 
toplumsal koşullara dayalı, sınıf farklılaşma-
sına çıkacak olan toplumsal bir bölünmeyle 
karşı karşıyayız. Ve bir kez bu farklılaşma net-
leşti mi siyasal iktidar zorunlu olur: İlk devlet 
biçimleri de belirmeye başlar.

Hobbes’un eserinde görülen ve liberal teo-
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ride somutlaştırılan egemenlik anlayışı, bu-
nunla birlikte, uzlaşmaz sınıf çıkarları gerçe-
ğini gizleme işlevi görmektedir. Bu anlayışa 
göre toplum, toplumsal barış akdine eriş-
mek uğruna doğal egemenliklerinden cayan 
bireyler topluluğudur. Devlet biçimindeki 
egemen iktidar (egemen veya egemenler 
figürüyle, yahut egemen hukuk teorileri ile) 
bireysel iradeler kaosunu uzlaştırır. Dolayı-
sıyla devlet, “sınıfların [ussal] uzlaşımı anla-
mında düzen”in olduğu araçtır. Gerçi bireysel 
irade ve doğal özgürlüğe yaslanılarak top-
lumsal sınıf sıklıkla gizlenir. Oysa ki “devlet, 
sınıf hâkimiyeti aracı, bir sınıfın diğerini ezme 
aracıdır,” zira “düzen” yaratırken “sınıflar ara-
sı ihtilafı hafifleterek bu baskıyı sürdürür ve 
meşrulaştırır” (age., 274). Egemenlik kavramı 
bu yüzden, açık burjuva ifadesinde, Devletin 
anlamını ve maddî işlevini örtme ideoloji-
si olarak işler. Tıpkı egemene ilahî yönetme 
takdirini bahşeden Büyük Varlık Zinciri’nin 
olmayışı gibi, siyasal iktidarın ilksel zemini 
olarak egemenliğin kurulması adına mantı-
ken bir toplumsal sözleşmeye ihtiyaç duyan 
egemen bireylerden oluşan bir doğa duru-
mu da yoktur.

Dahası, egemen iktidar teorisinin bu radikal 
çağdaş ifadelendirmeleri, son tahlilde sınıf 
çıkarları keskin biçimde uzlaşmaz hâle geldi-
ği anda Devletin kökenine kadar izlenebile-
cek olan şeyin, nihayetinde daima bir ideoloji 
olduğunun dile getirilmesidir. Mesele, sınıf 
hâkimiyetinin, farklı yaşam biçimlerinin nasıl 
inşa edilmesi ve muamele görmesi gerek-
tiğine ilişkin belirli ideolojiler —ya da iktidar 
sahiplerinin kimin yaşayıp kimin öleceğine 
karar verme hakkına ilişkin ideolojiler— üret-
mesi olabilirse de bunlar somut maddî sü-
reçlerle üretilir. Bir ideoloji olarak egemenlik 
ve bu ideolojiye eklemlenebilecek ne varsa, 
sınıf savaşımının, Devlet aygıtınca kuşatılma-
sının bir belirtisidir. Aslında Agamben’in (ege-
menin, “hukuksal düzenin hem dışında hem 
içinde” olduğu) egemen iktidar paradoksuna 
ilişkin fevkalade bir şey yoktur, zira bu sade-
ce Austin’in yasanın “komuta edilmeyen ko-
mutan”ın alanı olduğu sıradan iddiasının bir 
yansısıdır. Aslında ikinci kavramsallaştırma, 
Devletin hukuksal yapısının kökenini sınıf sa-

vaşımının dışına yerleştirme yolu, yasaların 
organik olarak, Devlet oluşumu içerisinde 
süren sınıf savaşımı sırasında ortaya çıktıkla-
rının reddiydi.

Eğer devlet sınıf savaşımı keskinleştiğinde 
ve sınıflara ayrılmış bir üretim biçimi ken-
disini yeniden üretmek için bir koruma ve 
sürdürme aygıtı gerektirdiğinde ortaya çıkı-
yorsa, o hâlde bu süreçte hukuksal katego-
riler de organik olarak ortaya çıkar— komu-
ta edilmeyen bir egemen iktidarın komutlar 
biçiminde, bir tür ilk-egemenlik paradoksu 
yüzünden değil, uzlaşmaya zorlanan sınıf-
larla etkileşime girmesi ve ilgili olması gere-
ken bir iç heterojenliğe sahip olan dağınık ve 
gelişigüzel hâkim sınıflar biçiminde. Bu yasa 
veya “komutlar”ın, istisna hâliyle daha az, ve-
rili bir üretim biçiminin sürdürülebilmesinin 
inişli-çıkışlı koşullarıyla daha çok ilgisi vardır. 
Mesele, Devletin yasal düzeneğinin sınıf bas-
kısından doğması ve “emirleri altında hapis-
hanelere, vb.’ne sahip olan özel silahlı adam 
müfrezeleri” (age. 275) tarafından sürdürül-
mesi iken, Agamben ile ondan ilham alan-
ların hayal ettikleri gibi, Devletin bu hukuk-
sal boyutunun tamamen egemen iktidarın 
bir entrikasının sonucu olması değildir. Yani, 
eğer sınıf savaşımı, —ancak sınıf hâkimiyeti-
ni dayatabilen, ama sürekli onu denetim al-
tında tutma işlevi görmesi gereken— Devlet 
denetiminde devam ediyorsa, o zaman ya-
sal düzen de bu sürekli iç savaşın bir ifadesi 
olarak gelişebilir.viii Örneğin, sömürülen ve 
ezilen yığınların mücadeleleri sonucu hayata 
geçen, emek ve sermaye arasındaki tarihsel 
uzlaşmayı teşkil eden emperyalist metropol-
lerdeki çağdaş iş yasalarına bakın. Bu yasa-
lar aslında yalnıca komünist devrim tehdidini 
bertaraf etmek için çıkarılmışken —ve geniş 
ekonomik anlamıyla ancak emperyalist sü-
per-sömürü mekanizması sayesinde müm-
künken— herhangi bir temel egemen iktidar 
kavramının sonucu değil, burjuva toplumun 
varoluş ve evrilme sürecinde sınıf müca-
delelerince hayata geçirilmişlerdir. Benzer 
yasal gelişmelerin, egemenliğin istisna hâ-
linin gerekleriyle değil, sınıf savaşımının dip 
akıntısıyla gerçekleştiği önceki üretim ilişki-
lerine ve oradaki Devletlere tekrar dönelim. 
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Agamben, egemen iktidar görüşünü Roma 
emperyal iktidarının dünyasına aktarmayı 
sevdiğinden, biz de öyle yapalım. Antik Ro-
ma’da patrisyen siyasal iktidarından pleb çı-
kışlar silsilesi keşfederiz ki bu, İÖ 494 ile 287 
arasında emperyal hukuk düzeni üzerinde 
çeşitli dönüşümler dayatmaktaydı: başka 
şeylerin yanı sıra bir düzü pleb terk edişi (se-
cessio plebes), Tribünlüğün icadı ve toprak 
reformuna ilişkin kanunlarla sonuçlanmıştı.ix 
Benzer terk edişleri Avrupa dışı antik dünya-
da da görürüz ki bu, bir bütün olarak, Devle-
tin verili üretim biçimini çevrelemesinin, ya-
salarını ve uygulamalarını, zapt etmek üzere 
içerdiği sınıf mücadelesine göre geliştirdiğini 
gösterir.

Ayrıca, Devletin hukuksal boyutu öncelik-
le sınıf mücedelesinin zapt edilmesiyle il-
giliyken, hâkim sınıfın diktasını gözeterek 
işlerken bile bunu açıkça egemenlik men-
faatlerini öne çıkararak yapmaz. Hâkim sınıf 
kendisi çeşitli ideolojik bakış açılarına göre 
bölünmüştür. Bu nedenle, Devlet geliştikçe 
bu farklılaşmaları sınıf içerisinde, bu sınıfın 
kendi iç mücadelelerine göre hizada tutmak 
için kanunlar ortaya çıkar. Düzgün katılım ya-
saları, burjuva rekabetin aracılık etmesi için 
için düzenlenmiş yasalar, burjuvazinin sınıf 
içindeki kapitalist rekabet kurallarını çiğne-
yen unsurlarını cezalandıran yasalar… Belli 
tarihsel şartlar altında bu yasalara karşı çıkı-
lıp yeniden yazıldığını (yani, faşist unsurlar li-
beral unsurların yerini alırken) ya da bunların 
hükmedilen sınıfların varlığına aracılık eden 
yasalar kadar baskıcı olmadıklarını kabul 
etmek doğruysa da, bu ancak yasal düzeni 
kapitalist hizipler arasındaki çelişkiye göre 
dönüştürme yollarını ifade eder. Ayrıca Dev-
letin hukuksal boyutunun Devletin işlevi için 
öncelikli olmadığını da unutmamalıyız.

Devlet, Leninist hukuk teorisinde Evgeny 
Pashukanis’in titizliklikle gösterdiği gibi, “bir 
sınıf hâkimiyeti örgütü ve dışa dönük savaş 
yürütme örgütü olarak, bir yasal yoruma ne 
ihtiyaç duyar ne de meydan verir“ (Pashuka-
nis, 2008: 137). Aksine, Devletin, hâkim sınıf 
iktidarına hukuka uygunluk cilası bahşettiği, 
durumu kitabına uydurduğu hukuksal boyu-

tu en başta, ilk yasal ilişkiler olan mübade-
le ilişkilerinin istikrarlı kılınması zorunluluğu 
dolayısıyla evrim geçirir: “piyasa mübadele-
sinin garantörü olarak iktidar yalnızca hukuk 
dilini kullanmakla kalmaz, aynı zamanda hu-
kuk ve tek hukuk olarak da iş görür, yani so-
yut nesnel normla yekpare hâle gelir” (age.). 
Pashukanis, sadece “gerçekliğin tamamen 
ideolojik… çarpık bir yansıması”nı (age.) ak-
taran “hukuksal devlet teorileri” eleştirisini 
sürdürür: Ona göre, “hukuk teorileri,” liberal 
yasal pozitivizm geleneği kadar Hobbes’ça 
da temsil edilenlerdir; bunların eleştirisi, bir 
yanıyla, “devleti toplumdan ayrı bağımsız bir 
güç” (age. 145) (yani, istisna hâli) addetmek-
ten ileri gelen ve “özel olarak hiç kimseye ait 
olmayan, herkesin üzerinde duran ve herke-
se hitap eden, otoritenin otoritesi… kamu oto-
ritesi kavramına” dayanan çağdaş egemenlik 
teorilerinin de bir eleştirisidir, ki “bu kavram 
kendisine dönük kullanılırken, hukuk teorisi 
kaçınılmaz olarak asıl gerçeklikle temasını 
yitirir” (age. 146).

Egemenlik teorilerine göre Devlet, içinde 
egemenliğin doğduğu temel hukuksal-siya-
sal düzenin bir yan ürünüdür. Carl Schmitt’e 
göre yeryüzü “hukukun anası”dır: Hukuk-
sal-siyasal düzen, yeryüzünün “iç ölçütü” 
temelinde, yeryüzünün emrindeki egemen 
iktidar tarafından var edilir, onun bölgesel 
bölünmeleri ve sınırlandırmaları ile kuşatma-
ları egemenin yer üzerinde kurulmasını em-
rettikleridir (Schmitt, 2006: 42). Pashukanis’e 
göre hukuksal bir düzen ancak karşıt sınıflar 
arasında yumuşamayı zorlayacak ve en basit 
hâliyle, piyasa mübadelesine aracılık ede-
cek olan Devlet ortaya çıktıktan sonra belirir. 
Yeryüzünde yaşayan ve çalışanların toplum-
sal ilişkileri, Devletin sınıflı üretim biçimlerini 
siyaseten şekillendirmesi yoluyla nihayet ya-
sal ilişkiler hâline gelir.

Bir kez Devletin hukuksal boyutunun yalnız-
ca bir boyut, bir özellik olduğunu, Devletin 
gerçekte ne olduğuna dair temel bir unsur 
olmadığının farkına vardığımızda, egmenlik 
teorileri kavramsal öncelik iddialarını yitirir. 
Zaten bu teorilerin yasal ilişkileri kavram-
sallaştırma biçimlerinin, onların karmaşık-
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lıklarını açıklamakta yetersiz oldukları, yu-
karıda söz edildiği gibi, hukuksal düzen bir 
bütün olarak bu egemen iktidar teorilerine 
göre açıklanamayacağından anlaşılmış ol-
malıdır. En iyi ihtimalle bu tür teoriler yasal 
sistemin belirli ideolojik boyutlarını açıklar; 
en kötü durumdaysa faşist mitsel yeryüzü 
fikirlerine teslim olurlar. Oysaki tarihsel ma-
teryalist Devlet teorisi, sadece onun içerdiği 
yasal sistem(ler) değil, Devletin farklı üretim 
biçimlerince oluşturulmuş farklı ifadelendi-
rilişleri olarak geliştirilen ve onarılan bütün 
o kurumsal ve yapısal aygıtlar yelpazesi için 
de açıklama getirebilir. Hukuksal boyutun-
dan daha öncelikli olan, öyleyse, hâkim sınıf 
hegemonyasının gelişme sürecinde evrim-
leşen, (Althusser’ci terminolojiden ödünç 
alırsak, hem ideolojik hem baskıcı) kesişen 
çeşitli kurumlardır, karmaşık yasal kurum 
da bu aygıtlardan biridir. Dolayısıyla, Gram-
sci’nin hegemonya fikri, egemenlik fikrinden 
çok daha dikkat çekicidir. Devletin zorlayıcı-
yönü bir sınıfın öbürüne hükmedişini temi-
nat altına almak için zorunlu olduğuna göre, 
belli bir yönetici sınıf hâkim sınıf olarak nor-
malleştikçe bu sınıfın değerlerini ve bakış 
açılarını “ortak akıl” yapacak kurumlar gelişir 
ki böylece verili bir Devlet aygıtı içerisindeki 
herkes, bu yönetici sınıfın mensupları da dâ-
hil, yönetici sınıfın ideolojisine rıza göstersin. 
Yani, yönetici sınıfın —çoğu, egemenlik ideo-
lojisine göre düşünmeyen— mensupları bile 
kendi değerlerinin, doğanın gerçekleri oldu-
ğuna inanacaktır. Hakim sınıfın bazı üyeleri 
ve hizipleri daha alaycı ve “gerçekçi” olabil-
seler ve bu yüzden kendi siyasal iktidarlarını 
bir egemenlik anlayışına göre düşünseler de 
yönetici sınıfın farklı hizipleri topyekûn, bir 
üretim biçiminin Devlet aygıtı kendi yönetici 
sınıfını hegemonik kılmayı başarırsa ve ba-
şardığında, ortak akıl hegemonyası vasıtasıy-
la birbirlerine kenetlenirler.

Bu nedenle, bu karmaşıklıkların araçsal Dev-
let teorisiyle açığa çıkarılıp izah edilmeleri 
üzerine düşündüğümüzde, gerçek bir türdeş 
egemen iktidar vakıasıyla karşılaşmayız: ka-
pitalist Devletin bize sunduğu bir dizi çeliş-
kidir, ki bunun içinde egemenlik kavramı sınıf 
hâkimiyeti karmaşıklıklarının sadece ideolo-

jik bir ifadesidir. Egemenlik paradoksu temel 
değildir; belirtidir.

Devletin, siyasal iktidarın zemini olduğunu ve 
aslında egemen iktidar gibi ideolojileri belir-
lediğini bir kez kabul ettiğimizde, bu soruna 
devrimci bir çözüm de bulmuş oluyoruz. Eski 
Devlet bir devrimle parçalanır ve burjuva 
diktatörlüğünden sorumlu sınıfı baskılamak 
için yeni Devlet oluşturulur. Bu mekanizma 
yoluyla, proletarya iktidarı tarafından tanım-
lanmış yeni yasalar, nihayetinde bu Devletin 
de sönümleneceği umuduyla yürürlüğe ko-
nur (Lenin, 1987: 280-285). Çağdaş egemen 
iktidar teorileri egemen iktidardan muğlak 
bir “çıkış” üzerine kuruluyken, Leninist siyasal 
iktidar anlayışı böyle bir çıkışın, Devlet iktida-
rının maddî anlamını kavramamız gerektiğini 
vurgular. Basit ret siyaseti yerine siyasal ik-
tidarın maddî anlamını kavrama siyasetiyle 
ve bu anlayış içinde mevcut gelinen nokta-
nın ötesinde bir siyaseti sürdürmek için ne 
gerektiği ile karşı karşıyayız: Mevcut siyasal 
iktidar düzenlemesini parçalamak, bir karşı 
siyasal iktidar örgütlemek, ve bu ikidarı çağ-
daş egemenlik teorisyenlerinin hayal ettikle-
ri “çıkış” yolunda kullanmak.

Anarşistler Lenin’in proletarya diktatörlüğü 
analizini ve Devletin sönümlemesi tezini red-
deder. Gerçi burada bu sorunsalla ilgilenmek 
istemediğimden, Lenin’in Devlet aygıtının 
devrimci kullanımına dair tezlerini savuna-
rak zaman kaybetmeyeceğim. Bunun yerine, 
siyasal iktidar sorununun anarşist yorumla-
rının, çağdaş egemenlik teorileri tarafından 
yanıtlanıp yanıtlanmadığını soracağım. Bazı 
özgürlükçü komünist siyasal iktidar anlayışla-
rının (Tiqqun, Görünmez Komite, vd.), siyasal 
iktidar hakkında konuışmak için Agamben’i 
(ve Schmitt ile Hobbes’u) kullandıkları sabit-
se de hakîkat bu siyasal iktidar anlayışının, 
anti-kapitalist ama Leninist olmayan genel 
standartları karşılayamadıklarıdır. Bu ege-
menlik analizi ve güya çıkış, aşırı teorik ide-
alizmin çatlaklarına sıvışmak dışında çağdaş 
Devlet iktidarına tam bir izah getirememesi 
dolayısıyla muğlaklığını koruyor. Devlet hâlâ 
liberal anlayışlara göre tanımlanıyor, hatta 
bu kavramların ahlâkını tersyüz etse, muğ-
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lak egemenliğin ufkunun ötesinde tanımsız 
kalsa bile. Üstelik, Devlet iktidarı sorununa 
geleneksel anarşist çözümler (sendikalizm, 
platformizm, vs.) hâlâ, egemen iktidarın iş-
lediği bu teorilere dayandırılabiliyor. Peki ya, 
aynı zamanda bazı anarşistlerin de önemse-
dikleri, kendi kaderini tayin hakkı için verilen 
anti-kolonyal mücadeleler? Bunlar da ege-
menliğin işleyebileceği yollardır, zira kavram 
Devlet ile Ulus, Örgüt ve Ekonomi arasındaki 
ayrımları çürütme işlevi görmektedir.

Eğer egemenlikten çıkmak istiyorsak, en 
başta egemenlik teorisinden çıkmak zorun-
dayız demektir.
 
Aydınlanma Mirası

Aydınlanmanın mirasına gelince popüler 
çağdaş radikal teoriler yargılarında kesindir: 
Aydınlanma, sömürgecilik ve kapitalizm-
le olan ilişkisi nedeniyle tamamen katildir; 
Marksizm de Aydınlanma dizisinin bir parçası 
olduğu ölçüde katil Aydınlanma söylemidir. 
Bu saptamayla açıklığa kavuşması gereken, 
Marksizmi Aydınlanmanın en kötü aşırılıkla-
rından ötürü mahkûm etmeye çalışan teori-
nin, aslında bu en kötü aşırılıkları benimse-
mekte olduğudur. Yani, kendisine egemenlik 
eleştirisini temel alan çağdaş radikal teori, 
beri yandan Marksizmi aynı suçtan mahkûm 
ederken, aslında Aydınlanmanın yırtıcı yönü-
nü sürdürmektedir. Oysa Marksizm, gizem-
lileştirme huyundan bilimsel kopuş fikrini 
uçlara taşımak suretiyle —böylece “moder-
niteyi eleştiren modernite” hâline gelerek— 
Aydınlanmanın burjuva yönlerini reddediyor-
du. Bu post-Marksist teoriler ise, Marksizmin 
Aydınlanma “bilimi”ni yaymasının suç ol-
duğunu ilan ederken, beri yandansa Aydın-
lanma düşüncesinin burjuva yönünü takip 
etmekteydiler: Egemen iktidar ideolojisini. 
Aydınlanmanın sözüm ona radikal eleştirileri 
Aydınlanmanın sömürgeci ve kapitalist top-
lumsal iktidar anlayışı içinde soğuruldu. Her 
ne kadar egemenliğe değer biçmiyor ve salt 
değer-ilişkisini ters yüz etmek yoluyla onun 
alanından bir çıkış arıyorlarsa da, bu katego-
riyi temel olarak kabul etmekten doğan gi-
zemlileştirmeyi koruyorlar.

Açık olalım: Avrupa Aydınlanmasının talep 
ettiği bilimsel kopuş dünya tarihsel düşün-
cesine katkı sundu; dünyanın gizemden top-
yekûn arındırılmasını talep ettiği ve tohum 
hâlindeki bilim kavramsallaştırması bu radi-
kal dürtüyü kışkırttığı müddetçe devrimciydi. 
Aynı zamanda, Muzaffer Felaket Belirtileri’n-
de değindiğim gibi, bu radikal dürtü, onu sö-
mürgeci-kapitalist efendilik ve yırtıcılık ideo-
lojisi duvarları içine hapseden sömürgecilik 
ve kapitalizm tarafından sınırlandırıldı. Yine 
de bu yırtıcı Aydınlanma anlatısından çıkış 
yolumuzu ancak Marx ve Engels’in bilim-
sel “var olan her şeyin acımasız eleştirisi” ile 
başlatılan, onun en radikal bilimsel yönünü 
—moderniteyi eleştiren moderniteyi— be-
nimseyerek bulabiliriz.

Egemen iktidar teorileri kendi başlarına Ay-
dınlanma ve modernite çıkmazından çıkışa 
izin vermezler, çünkü o dönemin yanlış yön-
lerinin eleştirisine odaklandıkları için Aydın-
lanmanın ideolojik çerçevesi tarafından içe-
rilirler. Muğlak siyasal iktidar tanımları —ve 
Devlet, ulus ve yargı gibi kategorilerin oldu-
ğu kadar, toplumsal iktidarın farklı yazımla-
rının da birbiriyle karıştırılması— nedeniyle 
bu teoriler sıklıkla, burjuva diktatörlüğünü 
ve sömürgeci/emperyal baskıyı düşünme 
yetisinde sorunlara yol açarlar. The Transit of 
Empire’da, Agamben’in egemenlik anlayışı-
nı ve istisna hâlini tartıştıktan sonra Jody A. 
Byrd, Agamben’in, bu teoriyi ABD egemen-
liği ile ilgili olarak kullanmayı denediği za-
man düşüncesinde beliren boşluğu tartışır: 
“Agamben istisna hâlini niçin ilk olarak Ame-
rikan yerlileriyle ilgili olarak teorileştirmiyor? 
Verdiği başkan örneklerinin üçünün de bu 
tarihsel durumun oluşturulmasında önem-
li rol oynamış olmaları öngörülemez değil-
se bile çarpıcıdır” (Byrd, 2011: 191). Ayrıca, 
egemen iktidardan muğlak bir çıkış çözümü 
ulusal egemenlik talebinin—bu tür egemen 
iktidar teorilerince sunulan metafizik-ideolo-
jik anlamda değil, somut-maddî anlamda— 
aslında radikal bir anti-kolonyal talep olduğu 
gerçeğini silikleştirir:
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Ulusal özbelirlenim ve egemenliğin 
anahtar bileşenlerinden biri, ulusun, 
kendi için kendini ve ötekini, içeriyi ve 
dışarıyı tanımlama gücünü kapsar. Bu 
sınırlar en başta yerli halklar için, soykı-
rımla suni biçimde oluşturulmuş etnik 
bileşimler ve bunun beraberinde gelen, 
yerli entelektüel ve kültürel öznellikle-
rin sömürüsü gözetildiğinde kesinlikle 
gereklidir (age., 144).

Bu denemede egemenlik kavramının, ulus 
ve hattâ ulus-devlet kategorisiyle ilgili ola-
rak hangi yollarla maddî olarak anlaşılabile-
ceğini keşfetmek için yeteri kadar yer yok. Bir 
araçsal Devlet teorisinin bu çağdaş egemen 
iktidar teorileri mitolojisini nasıl sorguladığını 
göstermemize rağmen, bir ulus ve ulusal öz-
belirlenim teorisi (hem Marksist hem de an-
ti-kolonyal/dekolonyal teori tarihinin araştır-
dığı türden) egemenlik fikrinin üretken değil, 
toplumsal iktidar ve toplumsal yapıların farklı 
yazımlarına dayalı ikincil bir kavram olduğu-
nu daha fazla sergileyecektir. Çözümün ege-
men iktidardan çıkış olduğu önermesinin, 
aynı zamanda, sömürgeleştirilmiş halklara 
kendi kaderlerini tayin hakkı için verdikleri 
mücadeleden çıkmalarını önermek anlamı-
na da geleceğini söylemek yeterlidir. Bütün 
bu mücadelelerden sonra, eğer başarıya 
ulaşırlarsa, bu teorilere göre ancak egemen-
lik sorununu yeniden üreteceklerdir—yeni 
istisna hâlleri, bazıları çıplak hayat kategori-
lerine indirilmiş yeni yaşam biçimleri ve yeni 
biyo/nekrosiyaset mekanikleri oluşturacak-
lardır. Yerleşimci ideolojisi, ilginçtir ki, sömür-
geci-kapitalist hegemonya ideolojisine ya-
kınlığı nedeniyle benzer iddialarda bulunur: 
Ulusal olarak ezilenler dekolonizasyonu ba-
şarırlarsa, o zaman yerleşimci toplumla iliş-
kilendirilen yaşam biçimleri idam veya toplu 
göç için gün sayacaklardır.

O hâlde ana fikir, çağdaş egemenlik anlayı-
şının, çeşitli görünümlerdeki burjuva dikta-
törlüğüne meydan okumak üzere kurulmuş 
her türden toplumsal iktidarı mahkûm etmek 
için kullanılabileceğidir. Bu bir güçsüzleştir-
me siyasetidir. Somut toplumsal/tarihsel ol-
guların materyalist değil, idealist bir analizi 

olmasının yanında bu tür bir yaklaşım, özün-
de burjuvazinin kendi iktidarını tahkim etme 
yolundan başka bir şey olmayan egemen 
iktidar temasına göre onları esrarengizleştir-
mek suretiyle, toplumsal iktidarın baskıcı ve 
sömürücü tezahürlerine karşı mümkün bü-
tün çözümleri de muğlaklaştırır.

Aynı zamanda bir efendilik ve tahakküm ta-
rihi olan Avrupa Aydınlanması ve moderni-
te ağzının mirasından çıkmaya çabalarken, 
toplumsal iktidarın anlamını ve onun mev-
zilenişini anlamak açısından bu tarihin en iyi 
unsurlarını —moderniteyi eleştiren moder-
nite, bilimin temel anlayışını— korumamız 
gerek. Bu deneyimden damıtılanları yeniden 
gizemlileştirmeye dönük tüm girişimlere di-
renmeliyiz. Aksine, direnişimizi, bu tarihin yı-
kımlarına karşı çıkan en radikal hareketlere 
göre düşünmeliyiz. Siyasal iktidarın anlamını 
somut durumun somut tahliline göre kavra-
malıyız. Böyle bir düşünüş ister istemez bu 
egemen iktidar teorilerinden bir çıkışla baş-
layacaktır.

Kendi araştırma alanlarımızın kesişme nok-
talarına ilişkin sayısız tartışmalar yoluyla bu 
denemeyi yazmama yardım eden dostum ve 
meslektaşım Jude Welburn’e özellikle teşek-
kür ederim. İlk taslağa sunduğu düzeltmeler 

ve fikirler paha biçilmezdi.
 
DİPNOTLAR

i Editörün notu: Yazı boyunca İngilizce “pre-
datory” kavramı yırtıcı olarak çevrilmiştir.

ii Felsefî olarak öznenin böyle merkezlen-
mesine Descartes’in eserinde rastlanabilir. 
Çoğu kimse, cogitoyoluyla kendi öz-bilgisi 
ve dolayısıyla genel anlamda bilgi üzerin-
de egemen olan, indirgenemez bir öznenin 
açığa çıkarılmasında kuşkuculuk kuralları-
nın kullanıldığı Meditasyonlar’da Kartezyen 
öznenin merkezîliğinin farkındadır. Unutulan 
Ise cogito aracılığıyla işaret edilen “aklın ‘do-
ğal’ kullanımı”nın, sosyal konumlarına bağlı 
olmaksızın her bireyin kendi egemenliğini 
öz-gerçekleştirebileceğini kasteden, Yön-
tem Üzerine Konuşma’nın daha radikal Des-
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cartes idir (Shaw, 2017: 34).

iii Bu “egemen iktidar” teorik geleneği içinde 
dahi Nazi soykırımı üzerine Agamben’in ayrı 
odaklanışının sorgulandığını belirtmekte ya-
rar var. Mbembe, Weheliye ve diğerleri, ko-
lonyal soykırımlar ve ABD’nin köle çiftlikleri 
dışarıda tutulup, ağıza alınmaz addedilirken, 
onun bu örneği istisnai olarak ele almasını 
eleştirdiler.

iv Post-Marksist düşünürler camiası içinde 
Gilles Deleuze’ün, “denetim toplumları” dü-
şüncesi ile egemen iktidar teorisine alter-
natif bir yaklaşım önerdiğinin gayet farkın-
dayım. Böyle bir düşünce, onu açıklıyor gibi 
görünürken, egemenlik anlayışından ken-
disini uzaklaştırarak farklı bir siyasal iktidar 
anlayışı getirir gibi görünüyor. “Postscript on 
the Societies of Control” metninde Deleuze, 
siyasal iktidarın üç devresini dönemleştirir: 
egemenlik, disiplin ve denetim. Ne ki bu dö-
nemleştirme, çağdaş egemen iktidar teori-
lerinin kullandığı aynı mantığı taklit ederek, 
ekonomi ve devletin maddî yönleri hakındaki 
araştırmaya neredeyse hiç katkı yapmadı-
ğından salt yüzeyseldir. Dolayısıyla onun de-
netim düşüncesini egemenlik, hattâ disiplin 
düşüncesinden tamamen farklı görmek için 
bir neden yoktur. Deleuze’ün denetim anla-
yışını bir egemenlik çerçevesine kolayca iliş-
tirilebilen, Foucault ve Agamben’den devra-
lınan egemen iktidar teorisine dayanan çok 
sayıda teorisyen olduğu gerçeği (bunun bir 
örneği, Jasbir Puar’ın The Right to Maim’idir), 
Deleuze’ün bütün yaptığının, örneğin feodal 
ve kapitalist üretim biçimleri arasında tanık 
olduğumuz bir tür tarihsel değişimden zi-
yade, yeni teknolojik ve kurumsal gelişme-
ler hakkındaki egemen iktidar teorisinin bir 
uzantısını sunmak olduğunu hiç zorlanma-
dan kanıtlar. ”Denetim toplumu kavramı öyle 
esnek ve oynanması kolay ki,” diye yazıyor 
Gabriel Rockhill, ”birçok gayrimuntazam ol-
guyu az ya da çok tutarlı bir bütün içerisinde 
bağlıyor görüntüsü verebilir. Oysa bunu ya-
parak, tüm bu ayrık unsurlar arasındaki ba-
ğıntı kimi zaman kesin bir belirlenimden çok, 
serbest çağrışıma dayalı gibi gözüktüğün-
den ayırt etme gücünü yitirir” (Rockhill, 2017: 

35-36). Eğer bu, eş ölçüde “dönem” içinde 
rastgele kategorileştirilmiş “ayrık unsurlar” 
arasında bir bağıntı varsa o da altta yatan ik-
tidar anlayışıdır ki, somut durumların somut 
analizinden yoksun olarak, tuhaf biçimde 
egemen, disipliner ya da denetleyici olarak 
kategorilendirilebilir. Bu idealist iktidar anla-
yışı sonraki bir bölümde incelenecek.

v Şunu da belirtmek gerekir ki yeni doğan 
burjuva akılcılığının, feodal ve gizemlileşti-
rilmiş toplumsal iktidar anlayışlarından kop-
mak istediğinde bile bu kategorilere göre 
düşünmek dışında yardımı dokunmamıştır. 
Francis Bacon ve diğerleri bu yüzden, insan 
egemenliğini tartışırken “Tekvin’deki doğa 
üzerinde hâkimiyet bağışına başvururlar” 
(Welburn, 2018:2).

vi Açıklık getirmek adına, Moten’in çağdaş 
egemenlik teorilerini yaymasıyla olan sorun-
larıma karşın, sınırlarını sergilemekteki teorik 
akıllılığı onun teorik projesine büyük saygı 
duymamın nedenlerinden biridir.
vii Bu noktada Samir Amin’In, tıpkı her bilim-
deki karmaşık olguların, verili bir olgular kü-
mesini izah etmek üzere tasarlanmış teorik 
modellere tıpatıp benzememeleri gibi, Ka-
pital’de tariflenene mükemmel şekilde ben-
zeyen bir kapitalist üretim biçimi olmadığını 
ne sıklıkla okuyucularına hatırlattığını anım-
samalıyız.

viii Burada Hobbes’un “herkese karşı herke-
sin savaşı”yla ilginç bir bağlantı bulunmakta. 
Düşünürün İngiliz İç Savaşında gözlemlediği 
kaos sadece, Devletin karargâhını dağıtan, 
sınıflar arasındaki bitimsiz iç savaşın tahriba-
tıydı. Hobbes böylece Devletin bünyesinde 
iç savaş barındırdığını anladı; ancak bu iç sa-
vaşın anlamını, onu meydana getiren tarihsel 
süreçleri yanlış anladı ve bunu doğal bir hâl 
olduğunu varsaydı. Tiqqun İç Savaşa Giriş’te 
bu ilişkiyi keşfeder ve Agamben’in egemen 
iktidar teorileştirmesinin içine çekilmeden 
önce ilginç bazı tespitler yapar.
ix Bu arada, Agamben ve onun egemen ikti-
dar anlayışını izleyenlerin Roma Cumhuriye-
tinde hayat anlayışı ve bu dönemde egemen-
liğin varsayılan işleyişi hakkında çok tantana 
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ettikleri, fakat pleb isyanı ve geri çekilmesi-
nin bu önemli anlarından hukukun gelişim 
tarihini okuyamadıkları dikkate değer.
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İngilizceden çeviren: Barış Koca

Marksizmin modern burjuva düşünce ala-
nına karşı ortaya çıkışını ve bu burjuva dü-
şüncesinin, Marksizmin sözde “radikal” 
eleştirilerince muhafaza edilme biçimlerini 
inceledikten sonra Marksizmin, kendi tarih-
sel fonunu oluşturan teorik bulutun radikal 
biçimde ötekisi olan bir teori olduğu açıklık 
kazanmış olmalıdır. Marksizmin, Avrupa Ay-
dınlanmasının salt bir diğer ifadesi olduğu, 
özünde çeşitli cumhuriyetçi ya da liberal 
felsefî ifadelerden farklı olmadığı yolunda-
ki zararlı iddialara karşın, Marksizmi, tarihsel 
doğuşunu belirtmenin ötesinde aynı bulutun 
içerisine yerleştirmek zordur. Bu tür bir do-
ğuşu dürüstçe kavramak ne var ki, genetik 
haksızlık da yapmamamızı gerektirir, çünkü 
Marksizmin ortaya çıkış anı temelde döne-
min felsefeleriyle özdeşleştirilerek belirlen-
miyordu; aksine, onun ortaya çıkışı öbürleri-
nin reddine dayanıyordu. 

Aydınlanma dünyayı dünyevîleştirme 
iddiasındaydı, fakat kapitalist ve sömürgeci 
ilişkileri yeniden uhrevîleştirme batağına 
düştü; Marksizm ise, uygun araçları 
yaratarak, Aydınlanma ve moderniteyi 
dünyevîleştirme niyetiyle tezahür etti. Erken 
dönem bilimsel pratikler burjuva düzeni 
içerisinde kilitliydi, ancak bu kısıtlara rağmen 
hâlâ hakîkat süreçleri üretmeyi başardı. Oysa 
Marks ve Engels’in ilan ettiği bilim, onları 
tarihsel olgular olarak anlamak yoluyla 
erken modern bilimsel pratiğin sınırlarını 
da zorlayabilecek bir laboratuar için altyapı 
sağlayarak daha da ileri gitti. Burjuva 
düşüncesi, politik iktidarı feodalizmin çizdiği 
sınırların ötesinde anlamanın peşindeydi, 
ancak bunu yaparken, Kant’ın “Ebedî Barış” 
tezinin gözler önüne serdiği gibi, egemenlik 
kavramlarında hapsoldu. Marksizm ise, 

politik iktidarı, dolayısıyla da egemen iktidar 
anlayışını dünyevîleştirerek başlar ve daha 
sonra Marksist düşünürlerce geliştirilecek 
olan bir siyaset bilimi alanı açar.

Marks ve Engels’in liberal düşüncenin radikal 
bir biçimini geliştirmekle uğraştıkları iddia 
etmeyi sürdürenlere karşı (örneğin Amartya 
Sen bu söylemi öne sürmeye devam 
ediyor) yalnızca bu deneme üçlemesinde 
sistemleştirilen savların bunun tersini 
gösterdiğine dikkat çekmemiz gerekiyor. 
Marks ve Engels’in tarihsel materyalizmi 
ile liberalizm arasında eğer ki bir örtüşme 
varsa, bunun nedeni esasen kimi değerlerin 
adlarının (eşitlik, özgürlük, vb.) her ikisinde 
de zikredilmiş olmasıdır; bu değerlerin 
kavramsal anlamı, Kutsal Aile gibi eserlerde 
de gösterildiği üzere, önemli ölçüde farklıdır. 
Esasen diyorum, çünkü 1844 Elyazmalarının 
kimi bölümleri gibi, Marks’ın ilk eserlerinde 
de liberalizm kalıntısı vardır, fakat bu ancak 
Marks’ın hâkim sınıfın hâkim ideolojisiyle 
yolunu ayırmaya çabaladığını gösterir. (Hattâ 
Avrupamerkezcilik izleri çok daha uzun süre 
kaldı.) Kapital ve  Anti-Dühring’in yazılmasıyla 
neyse ki tüm liberal düşünce kategorileri 
bilinçli olarak çıkarıldı; Manifesto sonrası bu 
eserlerinde teorilerini liberalizmden ayırarak, 
Marks ve Engels açıkça liberal felsefeyle alay 
ettiler.

Burada, Adalet için Birlik’in Komünist Birlik’e 
dönüştüğü 1847 kongresini anmaya değer. 
Raoul Peck’in Genç Karl Marx filminde 
canlandırılan bir kanatlar mücadelesinde 
Engels, soyut bir “insan kardeşliği” arzusunun, 
sınıf mücadelesinin gerçekliği tarafından 
altının oyulduğuna işaret ederek Birlik’in 
liberalizmine saldırır. Ortak insanlık gibi bir 
anlayış burjuvazinin proletarya ile ortak 
hiçbir şeyinin olmadığı hakîkatını göz ardı 
eder; ilki ikincisinin düşmanıdır ve ikincisinin 
politik programı bu düşmanlık gerçeğine 
dayanmalıdır. Birlik’teki, ütopyacı ortak 
insanlık anlayışına göre işleyen liberal eğilim 
sınıf mücadelesinin bu anti-liberal teşhisiyle 
parçalanmıştı.

Hal böyleyken, umarım bu üçleme de 
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açıklığa kavuşturmuştur ki gerçekliğin 
liberal kavramsallaştırması, Marksizmi 
liberalizmden farkı olmayan bir 
Aydınlanma doktrini olarak ele almamız 
gerektiğini savlayan teorisyenlerce tekrar 
dillendirilmekte. Kızıl Devletin “tekamül”ünün 
gerektirdiği Teröre karşı, bireysel bir düzeyde 
işler görünen ve gerçekte devrimci ancak 
gayrıliberal durumun doğuşu tarafından 
dehşete düşürülmüş olan bir egemenlikten 
çıkış talebiyle karşılaşıyoruz. Bu nedenle, 
Marksizmin liberalizmden farksız bir 
Aydınlanma doktrini olduğu iddiasındaki 
kişiler, Marksizmi doğuştan bağnaz ve terörist 
bir söylem olarak tarif etmeleri yoluyla bu 
iddiadaki yalanı açığa çıkarıyorlar. Kurnazca, 
egemen iktidarı kilit siyasî sorunsal olarak 
merkeze koyup eleştirdiklerini iddia ettikleri 
egemen iktidar söylemleriyle (ister Eski Roma, 
17. ister yy Avrupası, ister Nazi Almanyası, 
isterse de Sovyet Rusya “egemenliği” olsun) 
tarihsel komünist devrimleri aynı kefeye 
koyarken, aslında burjuva siyaset anlayışını 
cisimleştiriyorlar. Bu anlamda, önerdikleri 
egemenlikten “çıkış” çözümü, nihayetinde 
radikalleştirilmiş bir liberalizm —bir tür 
özgürlükçü aşırılığa itilmiş zarar ilkesidir.

Marx’ın 1849’da Neue Rheinische Zeitung’daki 
bir makalesinde bildirdiği gibi: “Sıra bize 
gelince terör için mazeretler bulmayacağız.” 
Amaçlanan, burjuva modernitenin, burjuva 
iktidarın, dolayısıyla da ezen ve sömüren 
sınıfların tamamının, devrimci bilimin ortaya 
koyduğu gereksinimler ölçeğinde, ezilen 
ve sömürülenlerden gelen böyle bir terörle 
tanıştırılmasıdır. Bu anlamda Marksizmi 
liberalizmle ilintilendirmeyi deneyenler 
iki düşünce kategorisinin de anlamından 
bihaber görünüyorlar.

Liberal gelenek —burjuvazi kendi sınıf 
bilincine varıp egemenliğini pekiştirdikçe— 
Hobbes’un siyaset felsefesinin hem bir 
uzantısı hem de onun ideolojik revizyonu 
olarak gelişti. Bu geleneğin önde gelen 
örneği J. S. Mill, okuyucularına durmaksızın, 
Hobbes’un insan doğasını sınırsız özgürlük 
olarak nitelemesinin doğru olduğunu, fakat 
sunduğu çözümün ancak kendi devrinin 

ürünü olduğunu hatırlattı: insanlığın tiranlığa 
ihtiyaç duyduğu bir zaman vardı, çünkü 
emekleme aşamasındaydı; Aydınlanma 
ve modernite insanların büyüdüğünün 
kanıtlarıdır ve dolayısıyla, yeni doğrulmak 
şöyle dursun artık genç olmayan yetişkinler 
gibi, özerk bireyler olarak aslî tabiatlarından 
sorumlu olayı hak etmektedirler.i

Ancak Marksizmdeki siyaset anlayışı şayet 
Hobbes’un Leviathan’ının toptan reddi 
değilse, tamamen tersyüz edilmesidir. 
Bu, siyasal iktidara komuta edilen ve eski 
sömürenler/ezenler üzerinde, adına bu 
diyeceksek, “egemenlik” dayatılan kamu 
düzenidir. Bu anlamda, şayet devrim 
bir canavarsa onun canavarlığı “kendi 
çocuklarını yeme” arzusunda değil (soğuk 
savaş ideologlarının iddia ettiği, çağdaş 
egemenlik teorisyenlerininse tekrarladığı 
gibi), sömürücü atalarını mideye indirme 
isteğindedir.

Eğer Marksizmin bugünkü anlamını 
düşünecek ve dolayısıyla katbekat teorik 
alanını uygun biçimde haritalamaya 
başlayacaksak, onun arkeolojisini takdir 
etmemiz gerekir. Zira onun doğuşuna 
ve doğuşundan bu yana biriken tarihin 
katmanlarına baktığımızda, tüm politik 
hak ve egemen iktidar kavramlarını radikal 
biçimde sorgulamak için modernitenin 
kalbinden fışkıran ve bakış açısını sömürülen 
ve ezilen kitlelerinkine dayandırarak yapan 
bilimsel bir alana çarparız. Nitekim eğer 
bugün Marksizmi düşünmeyi sürdüreceksek, 
bunu onun doğuşuna has bakış açısına göre 
yapmalıyız. Marx’la birlikte —üçlemenin 
ikinci denemesinin de başlığı olan— var olan 
her şeyin acımasız eleştirisini dile getirmeye 
devam etmeliyiz. 

DİPNOTLAR   

i Başka bir yerde de belirttiğim gibi, Mill’in 
bu, insanlığın Avrupa uluslarına evrilmesi 
kurgusuna başvurması dikkat çekicidir. Onun 
sömürgecilik savunusu Avrupalı olmayan 
ulusların hâlâ emekledikleri, bu yüzden de 
tiranlığı hak ettikleri iddiasına dayanır.  




