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Praksis’in bu say›s›, bir önceki say›da duyurdu¤umuz üzere girdi-

¤imiz yeni dönemin ilk ürünü. Daha genifl bir yay›n kurulu ve yeni

bir yap›lanmayla, daha zengin içerikli ve daha düzenli olarak siz-

lere ulaflaca¤›m›za inand›¤›m›z bu sürece elinizdeki 13. say›yla

bafllam›fl bulunuyoruz. Bu yeni sürecin ilk meyvelerini, takip eden

sayfalarda yans›tabilmifl oldu¤umuzu umuyoruz.

Geride b›rakt›¤›m›z y›llarda Marksizmin hem kuramsal hem de

pratik aç›dan geçirdi¤i görece durgun ve verimsiz dönem, yerini

giderek canlanan siyasal hareketlenmelere ve kuramsal tart›flma-

lara b›rak›yor. Kapitalizmin yaratt›¤› çeliflkilerin ve eflitsizliklerin

derinleflmesine koflut olarak, sosyalizmin dünyan›n pek çok ye-

rinde umut olma özelli¤ini korudu¤unu gözlüyoruz. ‹çinde bulun-

du¤umuz süreçte, tarihsel materyalizmin penceresinden bakmak,

kapitalizmi dönüfltürme amac› için kuramsal aray›fllara girmek ve

bu aray›fllar›n sonuçlar›n› takip etmek giderek daha fazla bir ge-

reklilik haline geliyor.

Marksizmin güncelli¤ini korudu¤unu sürekli vurgulayan ve Mark-

sist kuram ve pratik aç›s›ndan önem tafl›yan geliflmeleri yak›ndan

izlemeyi amaç edinen Praksis, bu say›s›n› son dönemde Marksist

kuramda yer alan kimi yaklafl›m ve tart›flmalara ay›r›yor. Bu kap-

samda ele al›nmas› gerekenlerin tümünü bir say› s›n›rlar›na s›¤-

d›rmak mümkün de¤ilse de, oluflturdu¤umuz çerçevenin pek çok

aç›dan faydal› olaca¤›n› umuyoruz. Türkçe yaz›nda çok az ele al›-

nan konulara iliflkin yaz›lar›n yan›nda, çokça tart›fl›lm›fl kimi ko-

nular hakk›nda yeni say›labilecek katk›lara da yer verdik. Bu sa-

y›da, di¤er yaz› ve çevirilerin yan›nda, ilk kez Praksis’te yay›mlan-

mak üzere, dünyaca üne sahip üç önemli Marksist kuramc› ve ak-

tivist (Lebowitz, Löwy ve Kovel) taraf›ndan kaleme al›nm›fl yaz›la-

ra da yer veriyoruz. 

Bu say›m›zda ilk olarak, Bat› Marksizmine iliflkin yaz›lara yer veri-

yoruz. Bu kapsamdaki ilk yaz› Alex Callinicos’a ait. Callinicos’un

Frans›zca bas›m›ndan sonra ilk kez yay›mlanan “Anglo-Sakson
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Marksizminin Ana Hatlar›” bafll›kl› yaz›s›, kendisinin “Anglo-Sak-

son Marksizmi” diye adland›rd›¤› okulu, bir baflka deyiflle, Mark-

sizmin özellikle ABD ve ‹ngiltere’deki geliflimini tarihsel bir ba¤la-

ma oturtarak serimlemesi aç›s›ndan hem oldukça bilgilendirici

hem de çözümleyici bir çerçeve sunuyor. Yap›lan dönemlefltirme-

ler, çizilen çerçevedeki dönemlerde tart›fl›lan bafll›ca sorunsallar

ve bu sorunsallara dair Callinicos’un sundu¤u görüfller flu ana

dek dünya solunun bir çok yönden oda¤›nda yer alm›fl Anglo-Sak-

son Marksizmini anlamak aç›s›ndan okurlara genifl bir pencere

aç›yor.

Sitüasyonist Enternasyonal'in kurucusu Guy Debord'un çal›flma-

lar›na, politik görüflleri yirmi y›ld›r göz ard› edilse de, bugünlerde

artan bir ilgi gösteriliyor. Bülent Batuman bu say›m›zdaki yaz›s›n-

da, Debord'un ideoloji kuram› üzerinden, bu kuram› Althusser'in

görüflleri ile etkileflimleri içinde de¤erlendirerek, hümanist ve He-

gelci bir gelenek olarak niteledi¤i Bat› Marksizminin s›n›rlar› üze-

rinde duruyor ve Debord ve Althusser'in ideoloji analizinin bu s›-

n›rlar›n ötesine geçti¤ini ileri sürüyor. Yazar›n ifadesiyle, yaz›da

amaçlanan fley, “Debord’u Bat› Marksizmi ile iliflkisi içerisinde

konumland›rabilmek için Debord ile Althusser aras›nda da birbi-

rinin tam karfl›t› olmak bir yana, özgül bir benzerlik bulundu¤unu

tespit etmek ve bu benzerli¤in Bat› Marksizmi diye tan›mlanan

kuramsal bölgenin s›n›rlar›n› iffla eder niteli¤ini göstermektir.”

Batuman, çal›flmas›n›n sonunda, ideoloji sorunsal› üzerinden,

Debord ve Althusser'in asl›nda Bat› Marksizminin karfl› kutbuna

geçerek, bu gelene¤in s›n›rlar›n› da gösterdi¤ini ileri sürüyor. 

Bat› Marksizmine iliflkin olarak bir de yuvarlak masa söyleflisine

yer veriyoruz. Metin Çulhao¤lu, Sungur Savran ve Galip Yalman

ile yapt›¤›m›z "yuvarlak masa" söyleflisiyle daha önce hiç dene-

medi¤imiz bir tart›flma biçimini hayata geçirmeye çal›flt›k. Türki-

ye’de Marksizmin geliflimine önemli katk›lar› olmufl bu üç yazarla

düzenledi¤imiz sohbet toplant›s›nda Bat› Marksizmi'nin Türki-

ye'deki siyasal ve akademik yans›malar› üzerinde durduk. Tart›fl-

ma Bat› Marksizmi çerçevesinde, örgüt-siyaset iliflkisine, kürsel-
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leflme ve yeni toplumsal hareketlere ve Türkiye solunun yap›s›-

na dair önemli de¤inmeler içeriyor.

‹kinci gruptaki dört yaz›, yukar›da an›lan üç Marksist kuramc› ve

aktivistin ilk kez Praksis’te yay›mlanan yaz›lar›ndan ve Aijaz Ah-

mad’la yapt›¤›m›z söylefliden olufluyor. Halen Venezüela’da Dev-

let Baflkan› Hugo Chavez’in dan›flmanl›¤›n› yapan Michael Lebo-

witz “Sosyalizm Nedir?” bafll›kl› yaz›s›nda, çok yal›n ama çok te-

mel önemdeki baz› sorular eflli¤inde ve on dokuzuncu ve yirmin-

ci yüzy›lda yaflanan deneyimlerin ›fl›¤›nda “yirmi birinci yüzy›l sos-

yalizmi” için baz› dersler ç›karmaya çal›fl›yor. Aflamalardan ziya-

de mücadelenin süreçsel niteli¤ini, üretici güçlerin de¤il de insa-

ni güçlerin gelifltirilmesinin amaç olarak edinilmesini, sosyalist

inflan›n tek bir flekilde de¤il de farkl› yollardan bafllat›labilece¤i-

ni, ancak her yolun ortak ilkeler etraf›nda örgütlenmesi gerekti-

¤ini vurgulayan Lebowitz’in bu yaz›s›, anti-kapitalist hareket aç›-

s›ndan önemli içgörüler sa¤l›yor.

Michael Löwy, Praksis için kaleme ald›¤› yaz›s›nda “alternatif kü-

reselleflmeci” hareketin temel nitelikleri üzerine bir tart›flma yü-

rütüyor. Çok farkl› kesimleri içinde bar›nd›rmas› nedeniyle “hare-

ketlerin hareketi” olarak nitelendirilen bu yeni toplumsal olgunun

üç ana niteli¤ini, direniflin reddiyecili¤i, somut talepler ve baflka

bir dünya ütopyas› fleklinde s›ral›yor. Löwy’ye göre, farkl› hare-

ketleri birlefltiren fley, ortak bir proje ya da reformcu ya da dev-

rimci bir ortak programdan çok, hümanizm ve demokrasi gibi ki-

mi ortak de¤erler olarak beliriyor. Alternatif küreselleflmecilerin

yaln›zca neoliberalizm ya da savafl karfl›tl›¤› ile s›n›rl› kalmad›¤›-

n› belirten Löwy, hareketin pek çok ö¤esi için baflka bir dünya

ütopyas›n›n tarifinin sosyalizmde cisimleflti¤ini savunuyor.

Joel Kovel ise, Praksis için yazd›¤› “Ekolojik bir Marksizm Hak-

k›nda Düflünceler” adl› yaz›s›nda, dünyam›z›n, ekosistemlerin is-

tikrars›zlaflt›¤› ve gezegen ölçe¤inde parçalanmaya u¤rad›¤›, yük-

selen küresel ekolojik bunal›mla k›yaslanabilecek çapta herhan-

gi bir fleyle daha önce hiç yüz yüze gelmedi¤ini vurguluyor. Ko-

vel'e göre, “günümüzün bu istikrars›zl›¤›na yol açan birincil, ya
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da 'etken' de denilebilecek olan güç do¤ay› kaynak rezervine in-

dirgeyifliyle, de¤eri yaflam›n her bir hücresine zorla sokufluyla,

dinmek bilmez geniflleme zorunlulu¤uyla ve kaç›n›lmaz kaotik

toplumsal düzeniyle sermaye birikiminin amans›z tazyikidir. Dola-

y›s›yla, ekolojik bunal›ma uygun yan›t kapitalizmin yaln›zca ada-

letsizli¤ini ve ak›ld›fll›¤›n› (ilk dönem sosyalizmlerinin hedefleriydi

bunlar) de¤il fakat ekoy›k›mc›l›¤›n› da aflan bir ekolojik sosyalizm

olmal›d›r.” Kovel yaz›s›nda, ekososyalizmin, ekolojik bir Mark-

sizm olmadan düflünülemeyece¤ini özellikle vurguluyor ve sonuç

olarak, ekolojik bir Marksizmin bize, do¤a ve toplumun gerçekli-

¤in farkl›laflt›r›lm›fl veçheleri oldu¤unu gösterdi¤ini ve ekososya-

list projenin insano¤lunun toplumsal iliflkilerin oldu¤u kadar do-

¤al iliflkilerin de toplam› olarak bütünüyle kendisi olmas›n› sa¤la-

yacak koflullar› üretebilece¤ini söylüyor. 

Hindistanl› ünlü Marksist Aijaz Ahmad’la, “günümüzün emperya-

lizmi”, savafl ve petrol iliflkisi üzerine bir sunufl yapmak üzere

geldi¤i ODTÜ’de bir söylefli yapt›k. Söyleflimizin a¤›rl›k noktas›n›

Ahmad’›n emperyalizm kuram›na yaklafl›m› ve bu konudaki özgün

tezleri, postmodernizm hakk›ndaki düflünceleri, emperyalizme

karfl› güncel direnifl olanaklar› gibi konular oluflturdu. Özel ola-

rak, AB ve ABD aras›ndaki iliflkinin emperyalizm kuram› aç›s›n-

dan nas›l de¤erlendirilmesi gerekti¤i, ulus devlet ölçe¤inin günü-

müzdeki anlam›, Hindistan’da düzenlenen Dünya Sosyal Forumu,

Marksizmin Marksizm d›fl› düflünce ve ak›mlarla iliflkisi, de¤ini-

len konular aras›ndayd›. Ayr›ca, Hindistan Komünist Partisi

(Marksist)’nin yönetiminde bulunan Ahmad’a Hindistan’daki siya-

sal durum hakk›nda ne düflündü¤ünü de sorduk.

Do¤an Göçmen, "Wolfgang Fritz Haug'un Ço¤ulcu Marksizm

Önermesi veya Kuram›n ve Siyasetin Mistiklefltirilmesi" isimli ça-

l›flmas›nda, Marx'›n temel tezlerini bize bir kez daha hat›rlatarak

Haug'un Marksizme getirdi¤i ço¤ulcu yorumun esasen Marksizm-

den kopuflu temsil etti¤ini savunuyor. Göçmen'e göre Haug'un

çözümlemeleri "Marx'›n nas›l gelifltirilemeyece¤inin" iyi bir örne-

¤i olarak görülebilir. Göçmen yaz›s›nda, Marx'›n kuram›n› aç›mla-
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mak isteyen çal›flmalar›n, Marx'›n siyasal ça¤r›s›n› asla göz ard›

etmeksizin Marksizmin asli unsurlar› üzerine bina edilmesi ge-

rekti¤ine vurgu yap›yor

"Macaristan'da Marksizm ve Yeni Sol" isimli yaz›s›nda Atefl Us-

lu, Türkiye'de daha önce üzerine belki de hiç durulmam›fl bir ko-

nuyu, Macaristan'da Marksizmin tarihsel geliflimini irdeliyor. Ma-

caristan'daki toplumsal formasyonun ve s›n›f iliflkilerinin dönüflü-

mü ile bu ülkede Marksist/sosyalist ak›mlar›n u¤rad›¤› evrimi

ilintilendirmeye çal›flan bu yaz›, Macar Marksizminin 19. yüzy›l›n

ortalar›nda bir burjuva radikalizmi olarak bafllay›p "yeni sola mey-

letti¤i" bugüne kadar uzanan uzun bir tarihsel kesiti analizinin

konusu yap›yor. Uslu, Lukacs'›n Macar Marksizimindeki de¤iflen

a¤›rl›¤›n› ve konumunu çözümlemesinin merkezine yerlefltiriyor

ve bir anlamda, Macar Markisizminin evrimini Lukacs üzerinden

izliyor. 

Emre Arslan ve Attila Aytekin, Marksist kurama farkl› flekillerde

katk›da bulunan dört yap›t› inceliyorlar: Hans Heinz Holz’un Sozi-

alismus statt Barbarei, bu say›da bir söyleflisine yer verdi¤imiz

Aijaz Ahmad’›n In Theory. Class, Nation, Literature, Jefferey Pa-

ige’in Agrarian Revolution ve Robert Brenner’›n The Boom and

the Bubble adl› kitaplar›. Arslan ve Aytekin, bu dört yap›t›n en

önemli ortak noktas›n›n, inceledikleri gerçekli¤e yak›nl›ktan ve

gerçekli¤in yeni kavramlarda kendisini ifade etmesine olanak ve-

ren bir materyalizmi ve gerçekli¤in dönüflebilirli¤ini vurgulayan

müdahaleci bir praksis felsefesini temel almaktan kaynakland›-

¤›n› savunuyorlar. Arslan ve Aytekin’e göre, bu yap›tlar›n hepsi de

pratikte çözülmek üzere sorular sormakta ve bu prati¤in özel bir

biçimi olan kuramsal çal›flmalar›yla bu sorulara yan›t aramakta-

lar. 

Vefa Sayg›n Ö¤ütle, "Pozitivist Marksizm ve Felsefi-Politik ‹çerim-

leri" isimli yaz›s›nda ço¤unlukla Politzer ve Stalin'in yaz›lar›nda

cisimleflen Marksizmin pozitivist yorumlar›n›, bu yorumlar›n

Marksizmin gerçek içeri¤iyle hiçbir ilgisi olmad›¤› iddias›na daya-

narak kökten bir elefltiriye tabi tutuyor. Yazara göre “Pozitivist
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Marksizm”in diyalekti¤in yasalar›n› do¤ada arama e¤ilimi, hem

dünyay› anlama hem de onu de¤ifltirme sürecinde öznenin rolü-

nü tamamen ortadan kald›ran ve de¤iflimi bir dizi mekanik yasa-

ya indirgeyen metafizik bir anlay›fla tekabül etmektedir. Yazara

göre hala etkisini sürdürmekte olan bu anlay›fl özne-nesne bütün-

lü¤ünü temel alan ve bilginin tarihselli¤ine vurgu yapan diyalektik

bir perspektifle afl›labilir. Ö¤ütle bu makalesiyle dergimizin üçün-

cü say›s›nda ele ald›¤›m›z sosyal bilimlerde yöntem tart›flmalar›-

na dair pek çok önemli soruyu yeniden gündeme getiriyor.

20. yüzy›l›n en büyük Marksist teorisyen ve iktisatç›lar›ndan biri

olan Paul M. Sweezy’yi (do¤umu 1910), 2004 y›l›nda yitirmifl bu-

lunuyoruz. Bu vesileyle, Sweezy ile 1986 y›l›nda Sungur Savran

ve Ertu¤rul Ahmet Tonak taraf›ndan yap›lm›fl ve Onbirinci Tez der-

gisinin Ekim 1986 tarihli 4. say›s›nda yay›mlanm›fl olan bir görüfl-

meyi yeniden yay›ml›yoruz. Özellikle ‹kinci Dünya Savafl› sonras›

dönemde dünya solunun önemli kesimleri üzerinde derin etkiler

yaratm›fl olan Sweezy, uzun y›llar boyunca Monthly Review dergi-

sinin editörlü¤ünü yapm›flt›. Söyleflide, Sweezy’nin yaflad›¤› dö-

nemde ABD’deki solun durumundan dünya konjonktürüne iliflkin

de¤erlendirmelerine kadar, pek çok kuramsal ve pratik konudaki

görüfllerine yer veriliyor.

‹çinde yaflad›¤›m›z dönemi çözümlemek ve Marksizmi bu döne-

min sorunlar› ›fl›¤›nda sürekli olarak yeniden düflünmek bugün

önümüzde önemli bir görev olarak duruyor. ‹flte Daniel Bensaïd,

“Direnifl Tezleri” bafll›kl› yaz›s›nda, bu yolda at›lan bir ad›m›n ge-

rektirdi¤i cesareti arkas›na alarak birbiriyle iliflkili befl tez ortaya

koyarak k›flk›rt›c› bir tart›flmaya girifliyor. Emperyalizmin günü-

müzdeki düzenekleri, Stalinizmin Marksist elefltirisinin güncellefl-

tirilmesi, farkl›l›¤› vurgulayan kuramlar karfl›s›nda iflçi s›n›f› kavra-

m›na belirginlik kazand›r›lmas›, farkl›l›k ve çeflitlilik mefhumlar›-

n›n epistemolojisi ve siyaset ile etik aras›ndaki tart›flma alan›n›n

siyasi mücadele aç›s›ndan gündeme getirdi¤i sorun alanlar›, Ben-

saïd’in tezlerinde ele ald›¤› ana konular› oluflturuyor. 

Uzunca bir süredir olumsuz bir niteleme olarak kullan›lmas›na
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al›flt›¤›m›z “ortodoks” s›fat›, Stephen Tumino’nun “Ortodoks

Marksizm Nedir ve Bugün Niçin Hiç Olmad›¤› Kadar Önemlidir”

bafll›kl› yaz›s›nda, tam tersine bir biçimde savunuluyor. Tumino,

Ortodoks Marksizmin, var olan toplumsal bütünlü¤e dair bütün-

lüklü bir bilgi oluflturma ve zorunluluklardan ba¤›ms›z bir toplum

infla etme yolunda bir praksis hatt› yaratma kapasitesi aç›s›n-

dan, var olan toplum kuramlar› aras›nda tek oldu¤unu belirtiyor.

Tumino, “flexodox” Marksizm bafll›¤› alt›nda ele ald›¤› Zizek,

Hennessy, Smith, Negri gibi yazarlara karfl› etkili bir tart›flma yü-

rütüyor. 

Praksis’in bu say›s›nda yer verdi¤imiz iki kitap elefltirisinden bi-

rincisi Ali R›za Güngen’in Aç›k Marksizmin temsilcilerinden John

Holloway’in Türkçe’ye de çevrilen kitab› ‹ktidar Olmadan Dünya-

y› De¤ifltirmek üzerine yazd›¤› yaz›. Güngen bu yaz›da, Hollo-

way’in yapt›¤› tart›flmalar› Aç›k Marksist yaklafl›m›n kimi özellik-

leriyle ba¤daflt›rarak inceliyor. Holloway’in, iktidar› ele geçirmeyi

temel alan kimi Marksist yaklafl›mlara yönelik etkili bir elefltiride

bulundu¤unu savunan Güngen, bu yap›tta devlet-sermaye iliflki-

sinin indirgemeci olmayan bir kavramsallaflt›rmas›n›n ipuçlar›n›n

bulundu¤unu belirtiyor. Güngen, özellikle iktidar› de¤ifltirme ko-

nusunda net bir fley söylememek ve devrimci öznelerin mücade-

leye nas›l katk›da bulunabilece¤ini aç›kça koymamak gibi eksik-

leri bulunsa da Holloway’in bu kitab›n›n pek çok aç›dan tart›flma-

y› hak etti¤ini vurguluyor.

Bu say›da yer verdi¤imiz di¤er kitap elefltirisi ise Michael Dut-

ton’un Streetlife China adl› kitab› üzerine. Harry Harootunian bu

kitaptan yola ç›karak yapt›¤› tart›flmada, Lenin, Trotskiy, Lukacs

ve Benjamin’in “gündelik hayat” kavramsallaflt›rmas›na yapt›kla-

r› katk›lara da de¤inerek “gündeliklik” kavram›n›n bir yeniden ta-

n›mlamas›na girifliyor. Harootunian, gündelikli¤in kapitalizmi dö-

nüfltürme amac›na hizmet eden bir siyaset alan› olabilece¤ini

savunuyor.

Yak›n dönemde Marksist kuramdaki geliflmeleri ve baz› tart›flma-

lar› dergi sayfalar›m›za tafl›d›¤›m›z bu say›da, daha önce yapma-
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d›¤›m›z bir proje tasarlayarak, aç›lmas›n› ve süreklilik kazanmas›-

n› umdu¤umuz tart›flmalarda ve bu tart›flmalarla el ele giden mü-

cadele süreçlerinde baflka kaynaklara ulaflmay› kolaylaflt›racak

bir “internet kaynakças›” haz›rlad›k. Praksis yay›n kurulu üyeleri-

nin ba¤›ms›z katk›lar›ndan oluflan bu bölümde belli bafll›klar al-

t›nda internet sitesi tan›t›mlar› bulacaks›n›z.

Bu say›da son olarak, Güçlü Ateflo¤lu’nun Haziran 2005’te ara-

m›zdan ayr›lan Selahattin Hilav hakk›nda yazd›¤› anma yaz›s› yer

al›yor. Bilindi¤i üzere, Hilav, çok bilinen 100 Soruda Felsefe adl›

kitab›n›n yan›nda pek çok önemli Marksist eseri Türkçe’ye çevir-

mifl olmas›yla da tan›n›yor.

“Ça¤dafl Marksist Ak›mlar” bafll›¤›n› tafl›yan bu say›m›zda yer

verdi¤imiz tart›flma ve yaklafl›mlar›n Türkiye’deki güncel Marksist

tart›flmalara katk› sa¤layaca¤›n› umuyoruz. Önümüzdeki say›lar-

da, katk›lar›n›zla daha da zenginleflen bir Praksis’i hep birlikte

üretece¤imize inan›yoruz.

12 Praksis


