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Özet: Dünyada hiçbir düşünür Marks kadar gündemde kalmamıştır. Bu durum Marks’ı ve Marksizm’i 
anlama ve değerlendirme sorunu da beraberinde getirmiştir. Alex Callinicos’un kitabı Marks’ın yüzün-
cü ölüm yıldönümünde, 1983’te yayınlanmıştır. Yeni dünya düzeni olarak adlandırılan bu dönemde 
Marksizm ideolojik olarak da hedef tahtasına konulmuş, her şey Marksizm’in çürütülmesi üzerinden 
tartışılmıştır. Marksizm, canlı canlı gömülmek istenilmiş, birçok Marksist liberalleşmeye doğru kayma-
ya başlamıştır. Yeniden biçimlenen yeni dünya düzenini adeta Marksizm’in bir gereği gibi yansıtmaya 
çalışmışlardır. İşte böyle bir dönemin öncesinde Callinicos Marks’ın devrimci fikirlerinin güncelliğini 
kaybetmediğini, hala etkili olduğunu eserleriyle ortaya koymaya çalışmıştır.
Anahtar Kelimeler: Marx, Callinicos, Yeni Dünya Düzeni, Liberalizm, Devrimcilik

Abstract: No other thinker than Marx been discussed as much as him. Th is has produced the problem of 
understanding and evaluating Marx and Marxism. Alex Callinicos’s book on Marx had been published du-
ring the 100th anniversary of his birth, in 1983. Within this period which was called the New World Order, 
Marxism was ideologically the target and everything was discussed in order to disprove Marxism. Marxism 
would become buried alive and many Marxist became liberals as they tried to show this New World Order 
as a logical moment in Marxism. But Callinicos tried to prove that the ideas of Marx vere still actual and 
powerful.  
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XVIII. yüzyılda ekonomik ve toplumsal hakimiyetini sağlayan burjuvazi, 
1789 Fransız Devrimi ile birlikte siyasi ve hukuki kazanımlarla iktidarı-

nı pekiştirmiştir. Endüstrileşmenin burjuva sınıfına kazandırdığı bu üstünlük 
kuşkusuz salt bu sınıfın kendi çabasının bir sonucu değildir. Proleterleşen ge-
niş halk kitleleri de bu süreci belirlenmesinde rol sahibidirler. Ancak prole-
tarya bu gelişmenin sonuçlarından yararlanamamış, yaşam koşulları giderek 
kötüleşmiştir. Başlangıçta sosyalizm öğretisi bu olumsuz koşulları tartışılır kıl-
maya dönüktür. Marks ve Engels tarafından “ütopik sosyalizm” olarak adlan-
dırılan öğreti endüstrileşmenin geldiği nokta dikkate alınarak, proletaryanın 
ihtiyaçlarına ne ölçüde cevap verebildiği açısından tartışılmaya başlanmıştır. 
İşte bu aşamada Karl Marks’ın devrimci çıkışı tarihsel bir anlam taşımakta-
dır. Bu çıkış o dönemde nasıl önemliyse daha sonraki yıllarda ve günümüzde 
de önemini korumaktadır. Dünyada hiçbir düşünür Marks kadar gündemde 
kalmamıştır. Bu durum Marks’ı ve Marksizm’i anlama ve değerlendirme soru-
nu da beraberinde getirmiştir. Bolşevik devrimi ile sosyalist/devrimci öğreti 
pratik bir alan bulmuş, böylece Marksizm tartışmaları da yeni ve farklı boyut-
lar kazanmıştır. Kapitalizmin yasalarını çözümlemeye çalışan Marks, sadece 
toplumcu kesimlerin değil, kapitalizm yanlısı düşünürlerin de önemle üzerin-
de durduğu bir düşünür haline gelmiştir. Tıpkı Marks’ın liberal kapitalizmin 
fi kir babaları olan Adam Smith ve Ricardo’ya atfettiği önem gibi. Bir düşünce 
akımı olarak Marksizm’in ortaya koyduğu esaslar o dönemin toplum gerçe-
ğinden ayrı düşünülemez. Hangi düşünce akımı olursa olsun, hiçbir zaman 
toplum üstü ve tarih üstü bir özellik gösterdiği düşünülemez. Bu nedenle dü-
şünce akımlarının övgü kadar eleştiriye de açık olmaları şaşırtıcı değildir. İşte 
Marks’ın düşünceleri karşısında da övgü ve eleştiriler eşzamanlı ve yan yana-
dır. Bir taraf onu tamamen dışlanması gereken bir düşünür olarak görürken 
diğer taraf her koşulda dikkate alınması gereken biri olarak görmüştür. Bu du-
rum, Marks’ı dışlayanların onu hiçbir zaman dikkate almayacakları, taraftarı 
olarak görünenlerin ise onu her zaman dikkate alacakları anlamına gelmez. 
İlgi çekici olan, asıl tartışmaların o düşünürü dışlayanlar arasında olmaktan 
çok o düşünürün yandaşları arasında yaşanmasıdır. 
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Alex Callinicos’un kitabı Marks’ın Devrimci Fikirleri, Marks’ın yüzüncü ölüm 
yıldönümünde, 1983’te yayınlanmıştır. Bu yüzyıllık süre iki dünya savaşı, 1917 
Sovyet devrimi, 1989’da bu devrimin nihai yıkılışı, Auschwitz, atom bombası ve 
nice olaylara sahne oldu. Fransız Devriminin iki yüzüncü yılına denk gelen 1989 
yılı kapitalist küreselleşmenin de başlangıcı olarak kabul edilebilir. Bu dönemin 
en önemli özelliği, dünya düzeninin, başka deyişle Batı dünya egemenliğinin 
çift kutupluluktan çıkarak tekmerkezli hale gelmiş olmasıdır. Yeni dünya düzeni 
olarak adlandırılan bu dönemde Marksizm ideolojik olarak da hedef tahtasına 
konulmuş, her şey Marksizm’in çürütülmesi üzerinden tartışılmıştır. Marksizm, 
canlı canlı gömülmek istenilmiş, birçok Marksist liberalleşmeye doğru kaymaya 
başlamıştır. Yeniden biçimlenen yeni dünya düzenini adeta Marksizm’in bir ge-
reği gibi yansıtmaya çalışmışlardır. İşte böyle bir dönemin öncesinde Callinicos 
Marks’ın devrimci fi kirlerinin güncelliğini kaybetmediğini, hala etkili olduğunu 
eserleriyle ortaya koymaya çalışmıştır. Callinicos, Marks’ın, işçi sınıfının özgür-
leşmesine giden yolu göstererek dünyaya bakış açımızı kökten değiştirdiğini ileri 
sürer. Ancak Marks’ın fi kirlerinin büyük bir çarpıtmaya maruz kalması sorunu 
da yazarın kitabında ele aldığı ana konulardan biridir. Callinicos asıl zorluğun 
burada olduğunu söylemektedir.1 Düşmanlarının Marks hakkındaki görüşlerini 
çürütmek kolaydır. Ancak sisteminin yandaşlarının elinde maruz kaldığı saptır-
malarla baş etmek zordur. Marks bu nedenle “Bütün bildiğim Marksist olmadı-
ğımdır.” deme gereğini duymuştur. 

Marksizm’in, başta Sovyetler Birliği olmak üzere her kıtada uygulama şan-
sı bulduğu halde, 1980’li yıllara gelindiğinde sosyalizmin kapitalist blok karşı-
sında başarısızlığa uğrayarak yerini yeniden kapitalist egemenliğe bırakması 
devrimin tüm dünyaya yayılması idealini taşıyanlarda büyük bir hayal kırık-
lığı yaratmıştır. Reel sosyalizm olarak adlandırılan bu sürecin başarıya ulaş-
mamasında yapısal ve ideolojik yetersizlikler bir yana reel sosyalizmin Soğuk 
Savaş ortamında karşılaştığı ekonomik, sosyal ve siyasal sorunlara çözümde 
zorlanması, sosyalizmin kurulup yaygınlaşması yerine kapitalist blokla reka-
bete yol açmıştır. Rekabetin siyasi, teknolojik ve askeri alana kayması uygula-
mada Marksizm’in aşılmasını değil, kendi içinde dogmatik ve tutucu yorum-
ların yaygınlaşmasını beraberinde getirmiştir. Kapitalist/sosyalist bloklaşma 

1 “Türkiye’de de Marksist tarih anlayışı belirli bir kalıp biçimini kazanmıştır. Bu kalıbın dı-
şındaki yaklaşımlar neredeyse Batı anti-Marksizm’i ile eş düzeyde görülmüş, tartışılmaya, 
araştırılmaya değer görülmemiştir. Kemal Tahir kalıplarla yetinmeyi reddeden, tarihimize 
eğilmek zorunluluğunu ve sorumluluğunu duyan ender aydınlarımızdan biridir. Tasası 
Marksizm’i çürütmek değil, toplum tarihimizi dünya tarihi ve kendi özellikleri içinde kavra-
mak üzere ondan bir dayanak olarak yararlanmaktır.” Bkz. Baykan Sezer, “Tarihte Doğu-Batı 
Çatışması”, Sosyoloji Yıllığı Kitap 12: Tarihte Doğu-Batı Çatışması iç., Yay. Haz. Ertan Eğribel, 
Ufuk Özcan, Kızılelma Yayınları, İstanbul, 2005, s. 116 vd.
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karşısında reel sosyalizme getirilecek eleştirilerin2 sosyalizme zarar vereceği, 
kapitalist hegemonyaya katkıda bulunacağı kaygısı öne çıkmıştır. Bu da dog-
matizm ve durağanlığa, sosyalizm uygulamalarının yeterince tartışılamaması-
na ve Marksizm’in dinamizminin kaybolmasına neden olmuştur. Marksizm’le 
alakası olmayan uygulamalar dahi Marksizm etiketi altında yaşama şansı bul-
muştur. Batılı bir doktrin olan Marksizm’in özellikle ‘Üçüncü Dünya’ olarak 
nitelenen toplumlarda uygulanabilirliği3 konusunda sorunlar yaşanmış, siya-
si, ekonomik ve askeri amaçlar önde tutularak ideolojik tutarsızlıklar içine gi-
rilmiştir. Kapitalist ve sosyalist bloklar yanında sosyalist ülkeler arasında dahi 
düşmanlık ve bloklaşmalar görülmüştür. 

Kitabın yayınlandığı dönem aslında bu tür eleştiri ve öneriler için fırsat dolu 
bir dönem olmasına rağmen, kitapta Marks’ın düşüncelerinin derlenmesinden 
öteye gidilmediği, bununla birlikte yazarın Ortodoks-doktriner yaklaşıma me-
safeli durduğu görülüyor. Şüphesiz kitabın yayınlandığı tarihten sonra dünyada 
büyük değişmeler meydana geldi. Sovyetler Birliği dağıldı, ABD küresel tek güç 
haline geldi ve Marksist teoride gözlemlenebilir, konjonktürel bir geri çekiliş ya-
şandı. Kitabını bu geri çekilişin bazı belirtilerinin gözlemlendiği yıllarda kaleme 
almasına rağmen, Callinicos reel sosyalizmin çökmekte oluşunun belirtilerini 
tahlil etmeye yönelmemiştir.

Callinicos’un çalışmasını değerli kılan en önemli hususlardan biri, sosyalist 
öğreti ile Aydınlanma çığırı arasındaki bağlantıyı ortaya koymasıdır. Yazar, Hob-
bes’u (Leviathan, 1651) doğanın incelenmesinden toplumun incelenmesine geçi-
şin dinamiklerini bilimsel olarak ortaya koyan bir kişi olarak tanıtır. Hobbes’tan 
sonraki Aydınlanma hareketinin Fransız Devrimi üzerindeki etkileme süreçlerini 
tahlil eder; ancak doğa yasalarının topluma uygulanması eğilimini eleştirir: Dev-
rim, Aydınlanma’dan, yani, aklın batıl inanç, bilimin din karşısındaki zaferinden 
doğuyordu. Aydınlanma fi lozofl arı örgütlü dini ilerlemenin önünde bir engel 
olarak görüyorlardı, bununla birlikte devrimci olmaktan çok uzaktılar. “Çoğu 
Prusyalı, Büyük Frederich gibi 18. yüzyıl aydınları despotlara danışman olmak-
tan mutluydu. Buna rağmen Aydınlanmacılar sosyalizmin entelektüel temelleri-
nin atılmasında temel bir rol oynadı.”

2 Albert Camus, “II. Dünya Savaşı sonrasında Fransız solunda yaşanan tartışmalarda, Stalin 
ve SBKP eleştirilerinin gericiliğe hizmet etmek olarak değerlendirildiğini, bu nedenle Sta-
lin’in Sovyet aydınları ve toplumu üzerindeki baskı ve imha uygulamalarının eleştiri konusu 
yapılmadığını, böylece açık eleştirelliğin birkaç yönden baskı altına alındığını ileri sürmekte-
dir.” John Cruickshank, Albert Camus ve Başkaldırma Edebiyatı, Çev. Rasih Güran, De Yayınevi, 
İstanbul, 1965, s. 175.

3 Aynı sorun modernleşmenin Batı-dışı toplumlara uygulanmasında da görülmüştür. 
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Marks’ın Devrimci Fikirleri, Alex Callinicos’un Yaşamı ve Etkinlikleri

Callinicos’un kitabı, Marks’ın Devrimci Fikirleri: Bir Devrimcinin Yaşamı, Marks 
Öncesi Sosyalizm, Ricardo, Hegel ve Feuerbach, Marks’ın yöntemi, Tarih ve Sı-
nıf mücadelesi, Kapitalizm, İşçi iktidarı ve Günümüzde Marks bölümlerinden 
oluşuyor.4 1983’te Marks’ın 100. ölüm yıldönümünde yayınlanan kitap, Attila 
Tuygan tarafından Türkçeye çevrilip 2009’da Antikapitalist Yayınları tarafından 
yayınlandı. Kitapta yazar, Marks’a yöneltilen üç temel argüman olduğunu, bu 
argümanların reel sosyalizmin durumu, kapitalizmin durumu ve işçi sınıfının kapita-
lizm içindeki konumuna ilişkin olduğunu belirtiyor. 

Callinicos’un kitabını yazdığı günün koşullarında Marksizm-Leninizm Sov-
yetler’de ve Çin’de resmi ideolojidir ve bu ülkelerde varlık bulan uygulamalar 
“reel sosyalizm” olarak adlandırılmaktadır. Callinicos’un bu rejimlerin demok-
ratik olmadıklarına dikkat çeker. Ona göre sosyalizmin bu şekilde algılanışı 
Marks’ın “aşağıdan sosyalizm” anlayışına aykırıdır.

Kitabını devrimci sosyalist bir bakış açısıyla yazdığını söyleyen yazar, “Sosyal 
demokratlar, Ortodoks komünistler, Maocular, Troçkistler, her türden sosyalist 
Marks’ı kendi politik görüşlerini doğrulatmak için okur” diyerek kendi Marksist 
anlayışı hakkında da ipuçları verir. Marks’ın izini sürerek, hayatla temasını kay-
beden teorinin gerçek bir etkisinin kalmayacağını, teorisyenin görevinin işçilere 
fi kir dayatmak değil, onların ne uğrunda dövüştüklerini anlamalarını sağlamak 
ve bunu nasıl başarabileceklerini göstermek olduğunu savunur.

20 Mayıs 2011’de Türkiye’ye gelen Callinicos, ‘Marksizm Günleri’ toplantıla-
rının “Emperyalizm Teorisi Günümüzü Açıklıyor mu?” başlıklı oturumunda emper-
yalizmin kapitalizmin gelişim sürecinin bir ürünü olarak anlaşılması durumun-
da, onun yaratacağı yıkımdan kurtulmanın yolunun uluslararası bir sosyalist 
devrim olacağını belirtmiş, Mısır ve Ortadoğu’daki toplumsal hareketlilikleri bu 
çerçevede değerlendirmiştir.5

Londra’da King’s College’daki Avrupa Çalışmaları Merkezi’nin direktörü 
olan Callinicos, SWP’nin (Sosyalist İşçi Partisi) önde gelen bir üyesi ve dünya-
ca tanınmış bir anti-kapitalist düşünürdür. 25 Kasım 2010 tarihinde BBC Türkçe 
Servisi’ne “Kriz ve Avrupa Birliği’nde Hegemonya Mücadelesi” başlıklı röpor-
taj vermiştir.6 Bu röportajında Almanya’nın Avrupa Birliği üzerindeki gücünü 
artırmaya gayret ettiğini, ekonomik kriz yaşayan ülkelere Almanya tarafından 
dayatılan kurtarma paketlerinin birlik içinde gerilim yarattığını ifade etmiş; daha 
önceki bir röportajında da Yunan krizini piyasanın baskı ve zorbalığının tanıdık 

4 Yazarın Türkçede yayımlanan diğer kitapları Toplum Kuramı, Postmodernizme Hayır: Marksist Bir 
Eleştiri, Anti-Kapitalist Manifesto, Neo-Liberalizm ve Sınıf, Tarih Yapmak ve Troçkizmin Tarihi’dir. 

5 http://www.marksist.org/teori/124-diger/3743-alex-callinicos-leninin-emperyalizm-teori-
si-gunumuzu-acikliyor-mu

6 www.bbc.co.uk/turkce/ozeldosyalar/2010/11/101123_callinicos 
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hikayesi olarak tanımlamış, kendi para birimini bırakıp avroya katıldıktan sonra 
Yunanistan’ın kendi kaderini dünyanın en büyük ekonomilerinden Almanya’ya 
teslim etmiş olduğu tespitini yapmıştır.7

Callinicos’a Göre Marx’ın Yöntemi ve Yaklaşımı

Callinicos, Marks’ın fi kirlerini Hegel’in devletin sınıfl ar üstü olduğu görü-
şünü çürütmeye koyularak geliştirmeye başladığını, kapitalizmi derinleşerek 
incelemek isteyen Marks’ın Kapital’i altı cilt olarak tasarladığını, artı-değer kav-
ramını keşfettiğini, ekonominin anahtarının artı-değer olduğunu yazdıktan son-
ra, yaşam koşullarının Marks’ın tasarısını yaşama geçirmesine el vermediğini, 
bu nedenle Kapital çalışmasını üç ciltle sınırlamak zorunda kaldığını, Marks’ın 
Kapital’in dördüncü cildini hiç yazamadığını, dördüncü cildin Marks’ın bazı el 
yazmalarına dayanılarak artı-değer teorisi olarak yayınladığını belirtir.

Callinicos’un Marks’ın biyografi sine ilişkin verdiği bilgiler de önemlidir: 
Marks Proudhon’un yandaşlarına karşı Enternasyonal’de ideolojik mücadele 
sürdürmüş, görüşleri ilk olarak Almanya’da Sosyal Demokrat İşçi Partisi’nin 
oluşmasıyla örgütsel/toplumsal bir karşılık bulmuştur. Daha sonra Marks ve En-
gels, Alman Sosyal Demokrat Partisi’ne yönelik eleştirilerde bulunmuşlar; ancak 
onların bu eleştirileri SPD lideri Bebel ve Liebknecht tarafından 1892’ye kadar 
hasıraltı edilmiştir. 

Marks, karmaşıklığına rağmen somut gerçekliği bir “bütünlük”, “çeşitliliğin 
birliği” olarak niteler. Onun yönteminin özü toplumun bir bütün oluşturduğu fi k-
ridir. Toplumun farklı yönleri, ancak bütünün parçaları olarak anlaşılmalıdır. Bu 
parçalardan biri ve bir takımı diğerinden yalıtılmış olarak bir anlam ifade etmezler. 
Bir kez toplumu bir bütün olarak görürsek, onun zaman içinde maruz kaldığı de-
ğişimi kavramak da kolay olur. Kapitalist üretim ilişkileri toplumun tarihsel olarak 
belirlenmiş, geçici bir biçimini ortaya koyan ilişkilerdir. Buna bağlı olarak Marks 
toplum değiştikçe üretim ilişkilerinin de değişeceğini belirtir. “Marks, toplumu, 
sınıf mücadelesinin özsel bir parçasını oluşturduğu ve temel çelişkisi, toplumun 
kalbindeki toplumsal sömürü ilişkileri ortadan kaldırılana dek devam edecek 
olan karşıtların birliği olarak tasarlıyordu. Bu, Hegel’in durumundan farklıydı. 
Hegel’in diyalektiğinin üçüncü aşaması karşılıklı olarak karşıt ve çelişkili öğelerin 
temelde ayrı ve Mutlak Tin’in iki parçası olduklarının farkına varılmasıyla birbir-
leri içinde eriyen karşıtların uzlaştırılmasını içermektedir. Marks’a göre çelişkilerin 
üstesinden mücadele yoluyla gelinebilir. Devrimci toplumsal değişimle ortadan 
kaldırılabilir. İyi ve kötü taraf birbirinden ayrılamaz. Diyalektiği oluşturan şey, iki 
çelişkili tarafın birlikte var olması, çelişkileri ve yeni kategoride erimeleridir. Tarihi 
bir mücadele vererek yapan hareketi üreten kötü taraftır.”

7 http://www.marksist.org/component/content/article/524
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Callinicos, elitist sosyalizmi ütopik sosyalizm ile modernist sosyalizm ara-
sında bir geçiş dönemi olarak ele almasının yanında elitist sosyalizmin açmaz-
larını ve daha sonraki sosyalizm yorumcuları üzerindeki olumsuz etkilerini 
Marks’ın bakış açısından Blanqui8 örneği ile vermiştir: “Blanqui, egemen ide-
olojinin ve özellikle dinin etkisini, kitlelerin devrime etkin destek vermesini 
engelleyeceğine inanıyordu. İktidara işçi sınıfı tarafından değil, işçi sınıfı adı-
na el konulması gerekirdi. Diktatörlüğün ilk amacı insan ırkının suikastçıları 
olan tüm dinleri ortadan kaldırmaktır. Ancak bu görev yerine getirildiğinde 
işçiler komünizme hazır hale gelecektir. Silahlı ayaklanmayı örgütlemek giz-
li bir profesyonel devrimciler birliği gerekliydi. Diğer bir deyişle kapitalizm 
aydınlanmış bir azınlık eylemiyle yıkılacaktı. Ütopyacı sosyalistler Aydınlan-
macıların mirasını paylaştı. Sosyalizmin gelişmesi halk kitlelerinin aydınlan-
masına bağlı olacaktı. Bu da doğal olarak elitizme yol açıyordu. İşçiler kendi 
özgürlüklerinin tanıkları olacaklardı.”

Blanquist devrimcilerin sınıf yerine öncü azınlık devrimcileri ikame eden yak-
laşımlarını Callinicos şu sözlerle eleştirir: “Onlar için proletarya, sadece acı çeken 
bir sınıf olarak vardır. Sınıf mücadelesinin gelişmemiş aşaması ile kendi sınırlı-
lıkları bu tür sosyalistlerin kendilerini tüm sınıfsal çelişkilerin üstünde oldukla-
rını düşünmelerine neden oluyor. Toplumun her üyesinin, hatta ayrıcalıklıların 
bile durumunu iyileştirmek istiyorlar. Bu nedenle her zamanki gibi bir bütün 
olarak topluma sınıf ayırımı yapmaksızın bakıyorlar. Dahası yönetici sınıfı tercih 
ederler. Çünkü egemenler kendi sistemlerini anladıklarında, mümkün olan en iyi 
toplum için mümkün olan en iyi planı görmemeleri mümkün olabilir mi?” Cal-
linicos, Marks’ın ütopik/elitist sosyalistlere yönelik eleştirilerini reel sosyalizme 
yönelik eleştirilerinin dayanağı olarak ele almakta ve Sovyet ve Çin sosyalizm 
deneyimlerini bu açıdan eleştirmiştir.

Marks, ütopik sosyalistlerin devrimci komünistleri ve aynı şekilde barışçı 
ütopyalar açısından işçi sınıfını değişimin öznesi değil nesnesi olarak gördü-
ğünü, Fransız sosyalistlerinin kendilerini Aydınlanmacıların tutsaklığından 
kurtaramadığını, onların savunduğu materyalizmin topluma uzanmadığını, 
tarihi hâlâ insan zihninin ilerlemesi olarak gördüklerini söyledikten sonra 
yeni bir bilimsel yöntem ve daha sağlam bir kapitalizm analizine ihtiyaç oldu-
ğunu belirtir. Callinicos’a göre bu öğeler Marksizm’in iki kaynağı tarafından 
karşılandı: Alman klasik felsefesi ve İngiliz politik ekonomisi. David Ricardo, 
Hegel ve Feuerbach...

Callinicos kitabında Paris Komünü bozgununa ve Enternasyonal’in çöküşüne 
de yer vermektedir. “1 Temmuz 1870 Fransa ve Prusya savaşı. Prusya’nın zaferi 
III. Napolyon’un tahtı terk etmesine ve III. Cumhuriyetin ilanına yol açtı. Thiers 
hükümetinin muhafazakâr yapısı Mart 1871’de silaha sarılmaya ve Komün’ü 

8 1815-1880 arasında Fransa’da hüküm süren her rejim Blanqui’yi hapse attı.
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ilan etmeye itti. Daha sonra Komün’ü kanlı bir şekilde bastırdı.” Callinicos, 
Marks’ın, “Fransa’da iç savaş” söylevi ile komüncüleri savunduğuna, onların ka-
tillerini sertçe eleştirdiğine, Marks’ın bu söylevinin Lenin’in Devlet ve Devrim’ine 
ilham vereceğine ve söylevin devlet teorisinin ilk hali olduğuna dikkat çeker. 
Komünün düşmesi tüm sosyalistlere karşı uluslararası bir saldırıya yol açar; En-
ternasyonal bu kampanyanın ana hedefl erinden biri haline gelir ve örgüt 1876’da 
resmen dağılır. 

Kitapta, Marks’ın özel yaşamının yanı sıra, Marks’ın Balzac hayranlığına ve 
Yunan edebiyatına ilgisine dikkat çekilmektedir. Lenin’in Marks’a ilişkin şu be-
lirlemesi de dikkat çekmektedir: “Marks, Alman felsefesi, İngiliz ekonomi politi-
ği ve Fransız devrim doktrini ile (sosyalizm) ile bütünleşti. İnsanlığın en gelişmiş 
üç ülkesinin temsil ettiği, 19. yüzyılın üç ana ideolojik akımını sürdüren bir da-
hiydi.” Baykan Sezer, Marx için, Lenin’in bu tespitini doğrular nitelikte ama daha 
kapsamlı bir analiz yaparak, Marks’ın, 19. yüzyıl Batı bilim ve bilincinin toplamı 
olduğunu belirtmektedir.9

Marks’ın tarihsel analizine göre -1789 politik açıdan devrim ve 1849 ekono-
mik açıdan sanayi devrimi- Lyon ve Manchester’da geniş bir proletaryanın top-
lanmasına yol açmıştır. Oluşmakta olan yeni dünya son derece kötü koşulları 
proletaryaya dayattıysa da hiçbir şey Fransız Devriminin etkisini silememiştir. 
Callinicos, Fransız Devriminden asıl yararlananın burjuvazi olduğunu, Paris’in 
sıradan insanlarının, esnafın ve işçilerin devrime destek vermelerinin bu gerçeği 
değiştirmediğini, devrimin bir sonucunun da sermayenin ihtiyaç duyduğu hiz-
metlerin sağlanması olduğunu, aşağıdan gelecek her türlü tehdidi ezme yete-
neğine sahip güçlü ve merkezi bir bürokratik devlet yaratılmasının10 bir sonucu 
olarak modernist sosyalist hareketin ortaya çıktığını oldukça çarpıcı cümlelerle 
ifade etmektedir. 

Tarih ve Sınıf Mücadelesi 

Marksizm’e göre, şimdiye kadarki bütün toplumun tarihi sınıf mücadele-
sinin tarihidir. Feodal toplumun yıkıntıları arasında uç vermiş olan modern 
burjuva toplumu, sınıfsal uzlaşmaz çelişkileri ortadan kaldırmadı. Sadece yeni 
sınıfl ar, yeni baskı koşulları, eskilerin yerine yeni savaşım biçimleri getirmekle 
kaldı. Marks’ın sınıf mücadelesi konusundaki tespitlerini ve rolünü Callinicos 

9 Baykan Sezer, Sosyolojinin Ana Başlıkları, Kızılelma Yay., İstanbul, 2006, s. 97.
10 Albert Camus’ye göre tüm yeni devrimler devletin güçlenmesiyle sonuçlanmıştır: “1789 

Napolyon’u getirir; 1848 III. Napolyon’u, 1917 Stalin’i, 1920 yıllarında çıkan kargaşalıklar 
Mussolini’yi, Weimar Cumhuriyeti Hitler’i... Marks’ın önbilimsi düşü ise, Hegel veya Nietzs-
che’nin önceden bildirdikleri Tanrı ülkesinin kökü kazındıktan sonra, ussal veya usdışı, ama 
her iki durumda da yıldırıcı bir devlet çıkarır ortaya.” Albert Camus, Başkaldıran İnsan, Çev. 
Tahsin Yücel, Can Yayınları, İstanbul, 2010, s. 173. 



SOSYOLOGCA / 7

94

bu kitabında şöyle ortaya koyar: “1848’de ne kadar devrimci olduğunu kavra-
maya çalışmak aklı yorar. O güne kadar tarih büyük oranda sadece toplumun 
kaymak tabakasında olanlar hakkında (onlar için) yazılmıştır. Ya da tarih bo-
yunca aklın soylu yürüyüşünü izlemişti. Şimdi Marks, çalışan halk kitlelerinin 
bütün büyük tarihsel dönüşümünde aramış olduğu belirleyici role ışık tutmaya 
başlıyordu.” Marks’a göre toplumsal yapı ve ilişkiler üretici güçlerle yakından 
bağlantılıdır. Yeni üretici güçler edinme yolunda insanlar üretim tarzlarını de-
ğiştirirler ve üretim tarzlarının değişmesi geçimlerini ve tüm toplumsal ilişki-
leri değiştirir.

Marks’ın Devrimci Fikirleri’nde Callinicos, XX. yüzyılda bazı Marksist yo-
rumcuların Marks’ın tarih teorisini çarpıttıklarını belirtir. Bu çarpıtmayı haklı 
göstermek için, üretici güçlerin belirli bir düzeye ulaştığında toplumsal dev-
rimin kaçınılmaz olduğunu iddia ederler ve bu konuda Marks’ın görüşlerini 
dayanak gösterirler. Callinicos bu yorumcuların getirdikleri gerekçeyi yanlış 
bulmaktadır. Ona göre Marks hiçbir zaman üretici güçlerin belirli bir düzeye 
ulaşması ile devrimin kaçınılmaz hale geldiğini savunmamıştır. Marks’ın fi kir-
lerini çarpıtanlarına örnek olarak da Karl Kautsky’yi örnek olarak göstermiş, 
onun saptırıcı fi kirlerini şu sözlerle ortaya koyar: “II. Enternasyonal’in teoris-
yeni Karl Kautsky, kapitalizmin çöküşe mahkum olduğunu ve bunun doğal 
gereklilik olduğunu ileri sürüyordu. Sosyalistlerin yapacakları tek şey bu ka-
çınılmaz olayı beklemeleriydi. Bu tür edilgen Marksizm, II. Enternasyonal’in 
partilerini 1914’teki I. Dünya Savaşına karşı kitlesel muhalefeti örgütlememeye 
sevk etti. Bunun yerine, kendi ulusal hükümetlerini desteklediler. Ve işçiler bir-
birini boğazlamaya başladıklarından enternasyonal emek hareketi parçalandı.” 
Callinicos, tarihsel süreci etkilemeye çalışmaktansa tarihi pasif bir biçimde göz-
lemekle yetinen Kaderci Marksizm’i, Marks’ın görüşlerinin tamamen saptırılma-
sı olarak değerlendirmiştir.

Kitapta, Marksizm’in altyapı ve üstyapı konusundaki fi kirlerine de ayrıntı-
lı olarak yer verilmiştir. Bu konuda Callinicos öncelikle Engels’in, “ekonomik 
durum temeldir, fakat üstyapının çeşitli öğeleri, sınıf mücadelesinin politik bi-
çimleri ve sonuçları yani başarılı bir kavgadan vs. sonra muzaffer sınıfın hazır-
ladığı anayasalar, hukuki biçimler ve hatta bütün fi ili mücadelenin katılanların 
beynine siyasal, hukuki, felsefi  teorilere, dini görüşlere yansımaları ve bunların 
gelişmesi tarihsel mücadelenin gidişatını da etkiler. Ve çoğu durumda onla-
rın biçimlerinin belirlenmesinde baskın olur.” şeklinde öne sürdüğü fi kirleri-
ni tartışır. Gerçekten de Marks ve Engels’e atfedilen ekonomik determinizm 
Marksist literatürde en çok tartışılan konuların başında gelir. Halbuki Marks’ın 
şu sözleri altyapısal kuruluşa karşı insani iradenin nispi özerkliğini ve tarih-
selliğin önemini göstermesi açısından önemlidir: “İnsanlar tarihlerini kendileri 
yaparlar fakat onu tam istedikleri gibi yapamazlar; kendi seçtikleri koşullar ve 
geçmişten devrolunan koşullar altında yaparlar. Tüm eski kuşakların geleneği 
yaşayanların beynindeki bir kabus gibi durur ve tam da kendilerini ve şeyleri 
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kökten değiştirmeye, asla var olmamış bir şeyler yaratmaya adanmış görün-
dükleri zamanlarda tam da bu gibi devrimci kriz dönemlerinde, geçmişin ruh-
larını heyecanla kendi görevlerine aktarırlar. Ve dünya tarihinin yeni sahneleri 
geçmişten borç alınan dille sunmak için onlardan adlarını savaş naralarını ve 
kostümlerini ödünç alırlar.” Kitapta, Marks’ın şu görüşlerine de başvurulmak-
tadır: “Ekonomik ve politik güçleri sayesinde yönetici sınıf ideolojilerinin kit-
leler arasında egemen olduğuna inanmaktadır. Yönetici sınıf üretim araçları 
ve devlet üzerindeki denetimini halkın inançlarını biçimlendiren çok çeşitli 
kurumlar yaratmak ve sürdürmek için kullanır. Orta Çağ’da bunu kilise ya-
pardı; şimdi buna eğitim sistemi ve kitle iletişim araçları almıştır.” Callinicos’a 
göre Marks, sistematik bir devlet teorisi geliştirmeye girişmemiş olmakla bir-
likte devletin, belirli bir sınıfın egemenlik sürdürebilmesini sağlayan en önem-
li araç olarak görmüştür. Bu ifade, Marks’ın devleti basit bir üstyapısal organ 
olarak görmediğinin göstergesidir. Ayrıca Callinicos, kapitalizmin zaferinin, 
devlet aygıtının gücünü artırması üzerindeki etkisi yönündeki sorulara cevap 
vermeye çalışılmıştır. Yazara göre kapitalizmin zaferi devlet aygıtının güç ve 
etkinliğinin devasa boyutlarda artmasına yol açmıştır. Fakat bu aygıt sömürü-
len sınıfl ardan olduğu gibi burjuvaziden de giderek bağımsızlaşıyor muydu? 
Bu problematik, I. Napolyon ve III. Napolyon gibi sadece askeri güce dayanan 
bireysel maceraperestlerin devletin kontrolünü ele geçirebildiği ve işçilerden, 
köylüden olduğu kadar kapitalistlerden de bağımsız bir biçimde hüküm süre-
bildiği, birinci ve ikinci Fransız İmparatorluklarında Bonapartizm adı verilen 
fenomenden kaynaklanan bir şeydi. Marks’tan sonraki dönemde, siyasal da-
yanağı işçi sınıfı olan partilerin seçilip hükümetleri kontrol etmesi devletin bir 
sınıf egemenliği aracı olduğu fi kriyle çelişmiyor muydu? Callinicos bu önemli 
ve zor soruları gündeme getirmiş, ancak net yanıtlar vermekten kaçınmıştır. 

Callinicos, Marks’ın kapitalizm, emek, sermaye, rekabet, fi yat, kâr, serma-
yedarlar arası rekabet, artı-değer ve kriz konusundaki görüşlerini Kapital’den 
ve diğer eserlerinden alıntılar yaparak vermeye çalışmıştır. Kitabında, eme-
ğin iki yönlü karakterine vurgu yaparak bir analize girişir. Emek, toplumsal 
ve kolektif bir eylemdir. Her bireyin ve grubun emeği, toplumun ihtiyaçları-
na katkı yaptığı ölçüde toplumsal emektir. Ayrıca Marks, bir metanın değeri 
ile onun pazar fi yatı arasında ayrım yapmaktadır. Değer, harcanan toplumsal 
emektir; pazar fi yatıysa, herhangi bir metanın getireceği para tutarıdır. Kitapta 
artı-değer oranı/kâr oranı arasındaki ayrım da ortaya konulmuştur. Kapitalist 
ekonomide yaşanan krizler hakkında Marks’ın görüşleri de kitapta önemli bir 
yer tutmaktadır. İnsanın doğa karşısında güçlenmesini yansıtan emek üretken-
liğindeki artış, kapitalist üretim ilişkileri içinde sermayenin yükselmesine ve 
çelişkili bir biçimde kâr oranlarının düşmesine eşlik etmektedir. Bu süreç eko-
nomik krizin temelini oluşturur. 

Callinicos Marks’ın politik ve tarihsel görüşlerine de yer vermiştir. Bilindiği 
gibi Marksizm’in en temel savlarından biri, komünizmin maddi ve toplumsal 
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koşullarını kapitalizmin yarattığı savıdır. Kapitalizm, kendisini alaşağı edecek ve 
sınıfl arı ortadan kaldıracak toplumsal gücü doğurur. Bu güç işçi sınıfıdır. Serma-
yenin çöküşü kendiliğinden gerçekleşmeyecektir. Bu, işçi sınıfının örgütlenme-
sine, bilinçlenmesine ve eylemine bağlıdır. Burada temel sorun, Marks’tan sonra 
en çok tartışılacak konulardan biri olan, işçi sınıfının sosyalizme nasıl bir yolla 
ulaşacağıdır. İki temel seçenek dünya sosyalistlerini birbirinden ayırır: “Yukarı-
dan sosyalizm” (işçi sınıfı adına devrimci hamlelerde bulunan öncü bir parti ve 
kadrolar aracılığıyla) ve “aşağıdan sosyalizm” (işçilerin doğrudan kendi eylem-
leriyle özgürleşmesi). Bu tasnifte Marks’ın konumunu belirlemek kolay değildir. 
Zira Marks’a göre kapitalizmin yıkılışı yeni bir sınıfl ı toplumun kurulmasına yol 
açmayacaktır. Aksine, sömürünün ve sınıf çatışmalarının artık ortadan kalktığı 
böyle bir konjonktür, komünist bir toplumun yaratılmasına hazırlık olacaktır. 
Marks, kapitalist gelişme sürecinin işçileri sömürülmeye direnmek için birleşme-
ye zorlayacağına ve kendi kaderlerini kendilerinin belirlemesine yönelteceğine 
inanıyordu. Ne var ki, XX. yüzyıl, Marks’ın bütün bu öngörülerinin boşa çıktığı 
gelişmelere sahne olmuştur. 

Bu çerçevede yazarın Stalin dönemine ilişkin gözlem ve tespitleri anlamlıdır. 
Yazar, Stalin dönemini kanlı bir despotizm ve işçi sınıfı üzerinde küçük bir azın-
lığın diktatörlüğü olarak nitelenmektedir. Callinicos’a göre Blanqui’nin proletar-
ya diktatörlüğünden anladığı da aşağı yukarı buydu. Ancak Blanqui’nin yakla-
şımını, özellikle Stalin döneminde görülen gizli polis takibatı, sürgün, toplama 
kampları ve kitlesel imha uygulamalarıyla, aşırı otoriter bir yönetime eşdeğerde 
görmek mümkün değildir. Yazara göre Marks, Paris Komünü’nü “proletarya 
diktatörlüğü” olarak nitelemiştir. Ancak Callinicos, Marks’ın (Britanya, ABD gibi 
ülkelerde) işçilerin oy hakkına sahip oldukları burjuva demokrasilerini farklı bir 
kategoriye koymasını hatalı bulmakta ve bunu Marks’ın genel oy hakkının etki-
lerine fazla değer verme eğilimine bağlamaktadır.

Kitapta Marks’ın lümpen proletaryanın faşist hareketlerin zeminini oluştu-
rabileceği konusundaki kaygıları da ele alınmıştır. Marks, lümpen proletaryanın 
yaşam koşullarının onu gerici entrikaların rüşvetçi aleti olmaya hazırladığına 
dikkat çekmiştir. Gerçekten de Louis Bonaparte, 1848 devriminin hemen ertesin-
de III. Napolyon olarak iktidara el koyarken, kendi amaçlarına yardımcı olacak 
özel bir ordunun çekirdeği olarak 10 Aralık Derneği’ni kurdurmuş ve bu oluşum 
daha çok lümpen proleterlerden oluşmuştur. Benzer bir şekilde yaygın işsizlik 
olgusu da, işçilerin patron karşısında bir araya gelmesine yol açan kapitalist sö-
mürü baskısına artık doğrudan maruz kalmadıkları için, her zaman faşist hare-
ketlerin zeminini teşkil eder.

Kitapta Marks’ın köylülük hakkındaki görüşlerine de yer verilmiştir. Marks’a 
göre köylüler de bir sınıf olarak sömürülürler, ancak sömürü köylüleri komü-
nizmin itici gücü yapmaya yetmez. Fransız köylüsü III. Napolyon’a pasif destek 
verip ona burjuvaziyle proletarya arasında bir hakem gibi hareket etme imkanı-
nı tanımıştır. Ancak bu türden devrimci olmayan tercihler köylünün toplumsal 
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politik mücadelelerde asla pozitif rol oynayamayacağı anlamına gelmez. Calli-
nicos’a göre 1789 Fransa’sında, 1917 Rusya’sında ve 1949 Çin’inde olmak üzere 
modern zamanların üç büyük devriminde küçük toprak sahibi köylülerin zafere 
kesin bir katkıda bulundukları görülmüştür. Köylüler bir başka sınıfın öncülü-
ğünde ulusal bir politik güç olabilirler.

Callinicos, Marks’ın parti/işçi sınıfı ilişkisi konusundaki düşüncelerine de 
yeni yorumlar getirmektedir. Marks’ın bu konuda şu sözlerini aktarmaktadır: 
“Ekonomik mücadele aynı zamanda politik bir mücadeledir. Ancak işçi sınıfı 
kendisini sadece ekonomik bir mücadeleye adadığı sürece, sermayenin politik 
ve ideolojik tahakkümüne maruz kalır. Proletaryanın burjuvaziden tamamen ba-
ğımsız olması için işçi sınıfının politik örgütü olarak işçi partisinin oluşturulması 
gereklidir. Siyasi iktidarı ele geçirmek işçi sınıfının esas görevidir.” Günümüzde 
çeşitli radikal sol çevrelerin böyle bir yaklaşımı açıkça dile getirmekten kaçın-
ması, çağımızda solun iktidar hedefi nden uzaklaşmış olmasıyla, hatta küresel 
egemen güçler karşısında onların müzmin muhalifl iği telkin eden söylemleri-
ne aykırı düşmeyen “muhalif” konumlanmalarıyla ilgili olsa gerek. Callinicos, 
Marks’ın işçi sınıfı mücadelesinin politik bir biçim almasının, yani iktidarı hedef-
lemesinin zorunlu olduğunu yönündeki görüşlerini desteklemektedir. Bu nok-
tada Marks’ın Bakunin ve Proudhon gibi sınıf mücadelesinin politik bir biçim 
almasına karşı olanları acımasızca eleştirdiğini de vurgulamalıyız.

Dünya devriminin ne zaman, nerede ve ne şekilde patlak vereceği Mark-
sizm’in en çok tartışılan sorularından biridir. Kitapta, Lenin’in “eşitsiz gelişme” 
ve Troçki’nin “birleşik gelişme” teorilerine dikkat çekilmiş, ancak Troçki’nin bir-
leşik gelişme teorisine daha geniş yer verilmiştir. Troçki’ye göre tüm farklı top-
lumlar tek bir dünya sisteminin parçası olup, devletleri ve sermayeleri birbiriyle 
rekabete zorlayan baskılara maruzdur. Dolayısıyla tek bir ülkede devrim patlak 
verse bile bu devrim ancak dünya ölçeğinde bir ivme kazanabilirse tamamlana-
bilir. Yani eşitsiz gelişme nedeniyle eş zamanlı devrimler olasılık dışı olmasına 
rağmen, birleşik gelişme nedeniyle dünya devrimi özseldir.11 Troçki’nin bu yak-
laşımı doğrultusunda Callinicos da Marks ve Engels’in sosyalizm anlayışlarının 
enternasyonalist karakterini vurgulamaktadır. Enternasyonalizmin ilk temel eşi-

11 “Evrenselci Marksist yaklaşımın handikaplarına dikkat çeken anlamlı bir yaklaşım Baykan 
Sezer’den gelmiştir: “Marksizm’in tartışmaya en açık yönü Batı’nın getirdiği düzenin tüm 
toplum çelişkilerini aşabilecek güce sahip olduğu görüşünü savunmasıdır. Bu görüşünü de 
sorunların evrensel düzeyde ele alınması yerine Batı’da çelişkinin en üst düzeyde oluşuyla 
kanıtlamak çabası içindedir. Batı’nın iç çelişkileri temel çelişki sayılmakta, böylece Batı’nın ta-
rihi ve geleceği yönlendirdiği ileri sürülmektedir. Batı bakış açısının bütün insanlığı kapsayıp 
kapsamadığı ve tüm insanlığı kapsayacak bir temeli olup olmadığı elbette önce soru konusu-
dur. Batı-dışı halkların sorunlarına bir açıklama ve çözüm olanağı yoktur.” Bkz. Baykan Sezer, 
“Tarihte Doğu-Batı Çatışması”, Sosyoloji Yıllığı Kitap 12: Tarihte Doğu-Batı Çatışması, Yay. Haz. 
Ertan Eğribel, Ufuk Özcan, Kızılelma Yay., İstanbul, 2005. 
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ği ise, işçi sınıfının ve devrimci güçlerin kendi ulusal farklılıklarını reddetme-
lerinden geçmektedir. Aslında bu noktada, açıkça, ulusal özgüllüklerin olduğu 
kadar, Batı toplumları ile Batı dışı toplumlar arasındaki köklü farklılıkların ve 
çatışmanın da reddi söz konusudur. 

Ulusal sorun konusunda ilk olarak, 1866’da toplanan I. Enternasyonal’de, 
Marks Proudhon ve yandaşlarıyla karşı karşıya kalmış; Proudhon yandaşlarının 
“tüm milliyetlerin ve hatta ulusların çağdışı önyargılar” oldukları şeklindeki gö-
rüşlerini, bu görüşlerin ulusal şovenizmi güçlendirebileceği gerekçesiyle sertçe 
eleştirmiştir. Marks’a göre, ezilen ulusların varlığını yok sayan soyut enternasyo-
nalizm milliyetçiliğin üstünü örtebilirdi. Callinicos, kitabında Marks ve Engels’in 
soyut bir milliyet ilkesinin destekçileri olmadıklarını; herhangi bir özgül ulusal 
hareketin sadece devrim çıkarlarına hizmet ettiği ya da baltaladığı ölçüde des-
teklenmesi ya da karşı çıkılması gerektiğine inandıklarını ileri sürer. Ancak bu çı-
karların nasıl değerlendirileceği sorusuna doyurucu bir cevap verilmiş değildir. 
Callinicos, Marks ve Engels’in, uzun siyasal kariyerleri boyunca Polonya’nın ba-
ğımsızlığını desteklediklerini özel olarak vurgulamaktadır. Burada bir parantez 
açarak soralım: Marks ve Engels Polonya’dan esirgemedikleri şeyi neden İngiliz 
sömürgesi Hindistan’dan, Fransız sömürgesi Cezayir’den ve Batı’nın diğer sö-
mürgelerinden esirgemişlerdir?

Callinicos, “bütün insanlar hepsi aynıymış gibi muamele ederek bireyselliği 
göz ardı eder ve baskı altında tutar” şeklinde yaygın olarak Marksizm’e yönelti-
len eleştirilerin saçma olduğunu, gerçek eşitliğin insanların bireysel ihtiyaçlarına 
ve kapasitelerine gereken önemi veren bir sosyal sistemde mümkün olabileceğini 
belirtir. Yazar bu iddiasını, “komünizmden daha yüksek aşama var” belirlemesini 
yaparak, “herkesin özgür gelişimi için bireyin özgürce gelişmesinin koşul oldu-
ğu bir birlik olacaktır” diyerek güçlendirir ve bu görüşünü Theodor Adorno’yu 
referans göstererek “Komünist toplum, insanın korkusuzca farklı olabileceği bir 
toplum demektir.” sözleriyle temellendirir. Callinicos, Marks’ın “komünizme ge-
çiş devletin yok oluşuna yol açacak” sözünü haklı bularak, komünizmde bireyin 
devlet içinde erimesi anlayışının Marksizm’de yeri olmadığını, bu türden yargı-
ların liberal yanıltmaların ve Stalin’in Marksizm’i korkunç bir şekilde yozlaştır-
masının bir sonucu olduğunu ileri sürer.

Sonuç Yerine

Kapitalizm, dünyayı ekonomik olarak bütünleşik tek bir pazar haline getirir-
ken, aynı zamanda farklı sistemli ideolojik yönelimleri de yok ederek her alan-
da hegemonyasını kalıcı hale getirmek için şiddet ve sansür dahil olmak üzere 
her türlü yöntemi uyguluyor. Ekonomik krizlerin dünyayı sarstığı, Ortadoğu’da 
ve dünyanın çeşitli yerlerinde halk hareketlerinin yaygınlaştığı bir dönemden 
geçiyoruz. Buna karşılık küresel güçler kendi aralarındaki çelişkileri bir tarafa 
bırakıp birlikte hareket etmektedirler. Bu koşullarda Marks’ın ve Marksizm’in 
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kalıp olarak ele alınması yerine günümüz koşullarına göre yorumlanması, bu 
ideolojinin 19. ve 20. yüzyıllardaki devrimci çıkışına dayanak olan canlı ortamın 
yeniden oluşumunu sağlayabilecektir. Alex Callinicos, Marks’ın Devrimci Fikirleri 
kitabı ile bu zemine bir katkı sunuyor. Eseri, Marks’ın düşüncelerini ve hayatı-
nı, tarihsel kaynaklarını göz ardı etmeksizin derli toplu bir biçimde okuyucu-
ya tanıtıyor. Marks’ı anlama çabasına kapı aralıyor; reel sosyalizmin Marks ve 
Marksizm üzerine geçirdiği karanlık perdeyi sıyırmaya çalışarak, Marksizm’in, 
kapitalizm karşısında ideolojik mevzilenmede oldukça önemli bir alternatif ol-
duğunu ortaya koyuyor. Ancak diğer Marksist yazarlar gibi Marks’ın fi kirlerinin 
Batı-dışı toplumlar için ne ifade ettiği, onların sorunlarına çözüm olup olmadığı 
tartışmasına girmiyor; tıpkı Marks’ın yaptığı gibi, tamamen Batı proletaryası-
nın öncülüğüyle gerçekleşeceğini umduğu sosyalizmi tüm insanlık için geçerli 
bir çözüm reçetesi olarak görmeye devam ediyor.12 Bütün kusurlarına rağmen, 
Marks’ın daha ileri okuması için bir rehber kitap olarak yerini alıyor Marks’ın 
Devrimci Fikirleri. Marksizm’i en iyi kendilerinin bildiğini iddia ederek alışıldık 
bilgiçliklerini erdem gibi yutturmaya kalkanlara karşı, farklı bir okuma önerisi 
ve uyarıcı tezleriyle mütevazı okurunu bekliyor.

12 “Marks da, öbür sosyologlar gibi Batı toplumlarının geleceği konusunda iyimserdir. Batı’nın 
yeryüzünde kurmuş olduğu egemenliği insanlığın doğa üzerinde kurmuş olduğu egemenlik 
olarak alkışlamakta ve Batı toplumlarının kendi gücünü daha akılcı bir biçimde kullanarak 
sorunlarını tek başına çözümleyebileceğini savunmaktadır. Marks, Batı’ya en büyük eleş-
tirileri yöneltmiştir ama sorunların çözümünü de yine Batı içinde görmüştür. Gerçi açıkla-
malarının bütün insanlığı ve geleceği kavradığını savunmaktadır; ancak bu görüşü Batı’nın 
dünyanın kaderine yön vereceği kesin inancından kaynaklanmaktadır.” Bkz. Baykan Sezer, 
Sosyolojinin Ana Başlıkları, s. 98.


