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Gelenek süIüyoI:2007 ve 2008 vı)ında yapılan Fclse/c Soy/eşl/crinin su-

nunıları Fclsı,/c Söylcşileri V/l-Vill tiarak kitaplaştırıldı. Fclsefc SöyLeşiLeri

niıı veclincisi "insan"a, sekizincisi c]e iı-ısanr nercclcyse gerçekten var kılan
"l-ıilgi"lıe ve biliınc özfiülcnmişti. lelsc/c Soylı,şilı,rinin izlckleri belirlenirken

]ıem fe]sefi söv]eınin gcııcl cluruşu heın c]e iıısan-dünya bilgi sorunJarının

şu anclaki durumu dikkate alınnıaktadır. Soy/ı,şılı,riınizi izleyen, katkıda bu-

lunan c]ostlarımrzın yaklaşınıları, yorunTları, geribildiIimleli biziııı için soıı

derece önemlidir. Felsefesever cltıstlarımızın katkısıyla konuları cle aldık.

Biliyoruz ki 20. yüzyılın özellikle ikinci yarısındaıı itibarcn insan; cloğa

biliınlerinclc vc cloğa bilimlerinin bir tür uygulamast olan tekırolojide büyük
"b;ışarılar" kazann,ıış, aııcak bu başarılar "insan"a yaklaşımda başarısızlık-

ları da beraberinde getiImiştir. İnsanın, kenclisine yiıbancülaşan "başarılar"ı,

lıcr şeyi "şeyleştirme" ya cla araç kılııavı, hatta insanı da alaç haline gctil
meyi doğallaştırnı!ş, nornıalleştirıııiş; başka bir devişle şevlerin hüküınran-

Jığı alabildiğiııe görünüI olnuştuL

Bu yüzyılıla iıısaııı clc alan iıısaıı ve toplum biliınlcri, oııu bir "tılgu"

olarak değerle,nclirıniş, fclscfi sorgulamayı çoğu kcz bir yana bırakmıştır.

Oysa tüm bu başarılarııı r,c kazaıırm]arın öznesi olan insanın kendini araş-

tırınası, varlık Vapısı vc düııyadaki konumlanrşı üzcriııdc clüşüıımesi, int.ı-

nın keııdisi için soıı ılcrccc öneırTli [,ir ktınudur. Öz.,llikl., dc insaiıa y(inelik

aizcü yaklaşınlalın sıklıkla gözlcndiği ve buna da\"alı olarak her tür]ü ayü-

rımcılığın "küIeselleştiği" güırümüzde, "insanın kosııtıstaki ycri", anlamı

ve "ötcki"yle, "başka"vla iJişkisinin ycniden tartışnaya açılnrası kaçınıl-

rnazdır.
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Iıısiııı bilclikçe özgürlcşir diyor birçtık filozof; gcrçckten ı-le öyle: Insan

düı,ıyavJa olan ilişkisiııi doğallığını bir bakıı,ı,ıa aşıp biIgi üzerinden kurduk-

çtı insanlaşıyor, Bu nedenle, "iıısırıı"dan sonra "bilgi"yi, "bilim"i mercek

a]tına aldık.

Fclsı,/c Söi7lı:şılcıı VI l V l I I' e filrızoflarımız l-ıüvük katkırla buluııclulıır.

Hcpsine tcşekkür [-ıtırçluyuz. Kitapti] veı alaıı nıctinlcri klsirca özet]emek

istecl ik:

Betül Çcıtuksökeıı "İnsan Fe]sefesi: Kavraıılar-Sorunlar" başlıklı yazı-

sııııla ins;ın felsefesinin temel soru]arrııı clc;ılarak, felsefi söylenı ve ins.ııı

felsefesi art-ısınc]iıki ilişki üzeliırde.lurnı.ıktı; cizeltikIe tle " İırs.ın, fclsefenin

tcmcl sorunu o]abilir ııi?" sorusuna yoğuıılaşm;ıktaclır, Felsefece clüşünen,

felsefe bilgisini üreteıı biriııiıı "insan"c]an neyi/kimi aııladığını açık seçik

biı biçinıde ortaya ktıvıııası gereliı. İnsııı felstfesinin Lır fclscfc clisiplini
olarak, fc]scfi ılüşüııııcııin, ;ırdııclan cla fclscfe bilgisinin temeliııi oluştur-

duğunu öne süren Çotuksökeıı, bu yazıda, tarihse] bir pers;ıektifteı-ı l-ıaka-

riık, çeşitIi filoztıfl:ırııı iıısaııı an]anıa biçinrlerini gözlcI önünc serınektedir.

Ayrıca Türkiyc'deki iıısaıı felsefesi geleneğine de cleğinıııektedir.

Tcıluııay KcıIaııkava " Aııtrr,ı;ıtıIr,ıji" b;ışlıklı vazısnıda antropolojinin bir

Lıilinı o]arak ortaya çıklşı r,r. bu alaııda clc alınaıı tcmcl sorular üzerincle

durmakta,-1ır, Aııtropolcıjinin ilişki içeıisinde oJciuğu arkeoIoji, ı,lilbilinı gibi
clisipJiıılercleıı SaiZ etıl]ekte, irDtroPOlojinin temelini OluŞturan kü]tüI kirvril

nııııa daha yakıııdan l-ıa kıı a kta ıl ı r,

Sevgi İvi "Düııclen Bugüııe İıı..ın ı e İntın Felscftri ' başJıktı _vazısıııil;r,
iıısan fe]sefesinin öneııine değinmekte; iıısan f,_.lsc.fcsinin bir bilgi cltrh ola-

rak 20. vüzr.ıltla cloğduğunu, f;ık;ıt fclsefc t;rrihjııcle kiı,ııi clöı,ıeıılerc]e insan

fclscfcsi çrıiışırıiılarıııiı clrığruclan 1,;ı c]a c,loliıylı şekilde ijnem verilcliğini dilc
getiImektedir. Bugün clünya ;ırııbleınleıi karşısrncla iıısan fclscfcsiııc clahiı

fazlıı gereksiııinr olduğuııu önc sürcıı İri, bu 1azıda liskiçagdaıı başlava-

rak 20. yüzvıl;r kiıc]ar insan felsefesi çalışınalarına cleğinıııekte, Max Scheleı,

Cassircr vc Tırkiyettiıı Mengüşoğlu gilıi iıısan felsefesiııiıı gelişiıııine katkı

sağlav;ın filrızcıflarııı clüşüııceleriııe yel velıı]ektediı. Bu lıağlırnıtl.ı S. İ1 i,

insan felsefesinin ana sorusu iılan "insan ııc.dir?" soıusunuıı r,arlık felsefesi



2013/l1

ve etiğin solulaırıVla c]a Vakından bağlaııtılı olduğuıru, bu sorunun, ayrrca,

sanatın, siyasetin ve lıukukun da ilgi alanına giren tenıel bir soru olduğunu
öne sürerek, insaıı felscfcsinin lıenı felsefecleki alanların hem de diğer bilgi
alanlarıııın/ biliın]erin temelincle yer ı,ılclığıııı savunıııaktadır.

Kultul Gülenç "Marx ve İnsan Dcığası" l-ıaşlıklı yazısında Marx'ın ka;ıi-

talizm eleştirisi içinde öneın]i l-ıir yc,ri olan "insan doğası" kavrarıının felse-

fi analizini yapnıaktatlır. Gülenç, stııı clörıen,ıde insiın doğasına ilişkiıı 1ıost-
modern felsefi soruşturmalarrn tenıe] iddiasııııı iıısırnın birtakım değişınez

özclliklcrinin var olnıadığı yirnünde o1ıluğunu, fakat insanın birtaklnı cv
rensel (izelliklere sahip tılcluğu clüşdncesiniı-ı kıılav kolay olumsuzlaııabile-
cek ve vazgeçilebiIecek bir sö),leın olınadlğlnı dile getirmektedir. Gülcııç,
bu bağlanııla, Marx'ın cvrensel bir insaı-ı doğası olcluğu düşüncesiııi ink6r

edip etınediği üzeriııe yapılaıı ti]rtlşmaları al,rıntılı bir biçinrrle clc alarak

değeIlcn.lirnck tcdir,

Uluğ Nutku "İnsan Varlığı ve Çclişkileri" b;ışlıklı yazısınrla tarilıte
yaşamış olan farklı insan tüIlclindcn ve insan tüIünün -/ıoıııı sı1,1,,11.-.,1,-

rinısel gelişiminden 5öz etmekte.]iL Alılaki avrınıların insandan başka bir
canlıda yani doğacla olnıadığıııı, bu necienlc olııası gerek-olmanıası gerek

ayrtn]ınrn doğal koklcrinin bulunmadığını i]eri sürcrı U. Nutku'ya göre in-

saıı için "cılaııııklar varlığı" taı]ıml (ı1 uygun tantn]dll Olaııaklarııı bütün-

lüğü insanln bütünlüğünü r,erir. Nutku, insaııııı o]aııiıklarının karşıtlıklara
dayandığını öı]c süIcL C)na göre, insan ı,arlığı olumlu ve o]umsuz rılınık-
lara her zaman açıktır. Nutku sorı olarak, ins:ııırıı ıloğay;ı ul,arJanııakla
kalnradığına, heıı-ı doğavı kendisine uyarlaclığıııı hem cle her yeni atıltında

kendisiııi keııclisiııe uyarladığını ifade etmektetlir.

Tüteıı Anğ "İnsaıı Felscfcsi Felsefeniıı Teınel Disiplini Olabilir Mi?"
Lıaşhklı vazısıııcla insan felsefcsinin cliğer felsefe disi;ıliıılerinin kendisine

clayanabileceği, kcnc]isinden lıareket edel-ıilcccği bir temel clisil-ıiin olabi-

lcceğini iı,ldia etmekte ve bu görüşünü MeIıgüşoğlu'nun clüşüncelerinden

yola çıkarak tcmtl]enılirnıekteclir, T. Anğ'a görc, bütün başarılarıııız ins.rn

dan, vaşama c]ünvasından kaynakl;ııımakta ve veııiden oııa c]önnıektedir.

Bu noktada insırnın içiııde yaşadığı keııdi dünyası asıl belirleyici olduğu

için insan feIsefesiniıı, felsefeııin cliğcr disipliıılerinin kcndisine dayınıcagı
bir temcl disiplin olması kaçıııılınazclrr.
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Mustafa Günay "Tarihsel Bir Ozne C)larak lnsan" başlıklı yazısında
insan hakkındaki temel scıru]ardan birinin insanın bir özünün/ doğasının
bulunup buluı-ımadığı oIduğunu öne sürnekte; bu soruva verilen yanıtlar

içerisinde "özcülük" ve "tarihse]ci]ik" o]mak üzere iki aıılavışın dikkati

çektiğini belirtmekteclir, Özctiltığiiıı, insaııa ilişkin olarak, değişmeyen bir
özün/doğanın bulunduğunu farklı şekillerde de olsa ifade eden tarihselcili-

ğin ise insanın sabit, Clcğişn1eZ Ve talih-üstü bir özünün bulunmadığını ileri
süren bir yaklaşınr olduğunu dile getilnlektedir. Günay bu yazıda, özne-

niıı tarihsel bcıyutlarını ve bizzat insanln özne olmasrnün tarihsel kcışullara
dayandığıııı, tarihsel olduğunu ifade eden Vico, Marx, Dilthey ve Ortega
y Gasset gibi filozofların düşünceleriııe yeI veImekte, son olarak de tarih
bilincinin önemine vurgu yapmaktadır,

"Bilgi ve Bilim Felsefesi" ana izlek]i Felsefe Siiyleşilerinin ilk konuşma-
sını yapan Betül Çotuksökcn "Bilgi ve Bilim Felsefesi Nedir? Nede,, Önem-
lidir?" başlıklı sunumunda, Eskiçağdaıı günümüze bilgi felsefesi bağla_

mıı-ıdaki soruları ve kavramlarr ele almakta; ayrıca bilinıiıı bilgi bağlamı ile
ilişkisinden söz ederek bi]im felsefesinin teme] st,ıru]arrna da değinmekte-
dir.

Kaan Özkan "},Iegel'de Fentımena] Biigi ve Felsefe" başlıklı yazısında
Hegel'in bilgiyi nasıl cle aldığından söz ederek Hegel'e göre fenomenolo-
jinin mutlak bilgiye doğru yol alan bilginin aşamalarırıı ortaya koyduğu-
nu öne süImektedir. Fenomenolojiyi doğal bilincin bilgisinin felsefi bilgiye
doğru gelişiminiıı hikAycsi olarak tınrmlayın K. Özkan, Hegel'in, özne ile
nesne, mutlak ile gerçek ve hakikat ile bilgi arasındaki ayrımları ortadaıı
kaldırdığını ileri süIınektedir- Al rıca. Özkaıı, mutlak bilginin, özbilincin ve

mutlak tinin gelişimine cle dikkati çekmektedir.

Kultul Cülenç "Marx'ta Bilim ve İdeoIoji" bışlıkJı yızısında Marx'ın
ideoloji kavramını nasıl ele alclığını açıklayarak bu kavranra vönelik clcşti-
rilerini ortaya koymaktadır. Gü]enç ayrıca ideoJoji kavramı ile ilişki jçerisin-

de dü§ünürün bi]ime bakış açısını ele allnaktadlL Marx, Gülenç'e göre ideo-
loji kavranııııı, idealizmle ilişkilendirerek ve toplumsal eşitsizlik ile bağJanh

kurarak eleştircl bir anlamıla kulIanmıştır. Marx'ın ideolojik alaııla bilimsel
alanı birbirinden ayırmasınııı, biliıne duyduğu güvenin bir göstergesi ııldu-

10
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ğunu öne sürcn Gülenç, Marx'ın, beniıısediği bilimscl yaklaşınıla ekonomi

politiği nasıl eleştirdiği üzerinde durur. Marx'a görc klasik iktisatçılar tara-

fından sergilenen ideolojik-di,ığalcı tutum bilimi ideolojiye dönüşmüştür.

Erkut Sczgin; bu yazısında düşünme, dil ve ad]anclırnıa olaylan vc bu

olaylar arasıııdaki i]işki üzerinde durmaktaclır. Bu bağlamda özellikle Wit-

tgenstein ve Heidegger'in düşünce]eriırc dcğinmektedir.

Cema] Güze] "Pcıstmoc]ern Bilim Anlayışının C)lumsuz Sonuçları" baş-

lıklı yazısında postmtıclerıı clüşüııürlcrirı evrense], nesneJ, tümel ı,e ussal bir
doğruluk olduğu anlayışına karşı çıktıklarını beliItnektedir. C. Güzcl, bu

yazıda postır,ıcıdernizmin iize]]ikle bilim ile ilgili bclirlcmelerini e]e alarak,

postmodelnizmin bi]imde ussa] tutumu eleştirmesinin temelinde görelili-

ğin yathğınl ileli sürmekte ve görcliliğin siyasal bağlamdaki vansıınaların-
dan 5öZ etmektedir.

Tüten Anğ "Bilgi, Bilim Felsefesi ve Felsefi Antropoloji" başlıklı yazr
sında bilgi felsefesi, bilim felsefesi ve felsefi antropoloji arasındaki ilişkiler
üzerinde durmaktadır. Felsefi antropolojinin, bilgi felsefcsinin tersine, bir
varolan olarak sonut insan ilc yinc bir varolan cılarak scımut objeyj \ e ara-

larındaki bağları bir bütün o]arak ele aldığtnl öne sürcn T, Anğ, bu yazı-

da, felsefi antropoloji açrsrndarı bakıldığında bilginin insanın varlık koşulu

olduğunu ve bilgi ile hayat arasında sıkı bir bağ olduğunu dile getirnıektc

ve bu bağı ele alınaktadır. Yazar T. Anğ, bilgiııin insaıı açrsrndan anlamını

ortaya koyabilmek içiıı bilginin tarihselliğini dikkate almak gerektiğini de

öne sürmektedir.

Dilek Arh Çil "Bilgide Kcsinlik Aravış1' başlıklı yazısında kesinliğin
bilginin bir koşulu olup olmadığı sorusunu ele almakta; "bilgi", "doğru-
luk" ve "kesinlik" kavram]arrnr incelemcktediI. Bu yazıda, kesinliğin bil-

ginin bir koşulu olamayacağını savunan yazarl Popper'ın düşüncelcrinc clc

değinerek bilgide kesinlikten vazgeçmerıin cloğruluktan vazgeçmek olma-

dığını ifade ederek, bilginin kesinlik değil doğruluk arayışı olduğunu öne

sürmektediL

Meral Erdoğan "Mimarlığın Bilgi Alanı: Anlamak ve Yapmak" başlıklı
vazrsında mimarlık ve biigi kuramı iJişkisini ele almaktadır. Mimari bilgi

,l1
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alaııınııı kcııcli kcnclini üı,etemeınesi necleniyle diğer alan ı,c disiü-ılinlerclen

bilgi aktarmak zrıruncla kiılclığı sırptamasıncla bu]unan M. Erdoğan, fclsefc
vc miınarlığln vaşarııııı karmaşrklığıııı ;ııılaııa ve kavIan-ıanın falklı göIü-

nüıııleri olcluğunu clilı_. gctirııcktc; nıiıııarlığın feIsefey]e btığlantı kurnıa
sının gereği üzerincle r]urmakta ve bu nc,_1cn]c cle felsefe bilgisine ihtivaç

duvulcluğunu öne Siirolektedir-.

İoanna Kuçuratli "lJilgi ve Nesnesi" Lıaşlıklı vazısn,ıcla biJgiı,ıııı ııesııe-

siniıı ııe olduğu sorusunu e]e alııaktatlıı. Kuçuradi [-ıu yazıc]a gününıü7
cpistr.mtılojisiniıı bilginiıı nesııesiı,ıi lıatlrl;ıvılı yeniden canlandllnaSl ge-

I.,ktiğini öne Sürünekte V., bunun vapllabilmcsi için de veni biı-ontııliıjiııiıı
gerekJ i cılduğuııu savuıııııaktaclıı.

ttu ontcıloji beiki cle ilısaıı eksenli bil ontoloji, birşka bir deyişle, aı-ıtrtı-

ptıııtoloji olabilir. İnsaııııı r,iırolaıı lıer şeyi anIaınlanclıran bir varlık olıırası

bu savı güçleııclirebilir.

Fclsifı, Sdy/cşi/cri Felsefe Bö]üınünüı] tüün çahşanlaIınııı katkısıv]a ]ıer

r.ıl claha da güçleniVOr- Felsefe Bö]ümünün tüm paydilŞlarl, işbirliği etiğiv-
le lıareket ediytır, En güçlü işbirliğiııiz c]t, kurucu vakfimlz olaıı isLınbul
Marmara Eğitim Vakf;yJa (iMEV) artarak sürüyol. Kulucunuz Savııı Hü-
scviıı Şiınşek bizc ]ıer ziınıaıı e]estek siığlıycır; kendisine }ıer zaıııan teşckkür

borçluyuz. RektijrümüZ Savıı Prııf. Dr. Kcnıal Köymen, Ilektajr Yardııı]-
cısı cılarak görev yapan yaineticilerinıiz, Genel Sekreteriıııiz, Fakültenıiziıı
Dckanları bu çalışııava lıep destek verdi]er. Kurucu Vakfiıııızıı Müclürü
Savın Melike Oğuzlıaıı lıcr zaman ı,aıııııızda oldu. Anc;ık, yukarıda cla be-

lirttiğiııiz gibi, tc/sı,/ı, Süy'cşilı,rlnin sürekliliğini sağlayaıılar, her yıl sabırla,

sevgiylt, clostlukla felsefe Lıilgisiııi paylaşaıı iz]evicileıiıniz; tırılar olmasay-
dı, biz dc, bu kitaplar da varolı,ııazrlı; c]ost]iırıııız her zanıan Lıize güç r,crdi
]er. Bu neclen]e Saiı/l,şil,r sürüyor, sürccck dc.

Fc/scfe Sdyk şi/cri 1X-X'da buluşn,ıiık üzcre,

Betül ÇOTUKSOKEN - Dilek ARLI ÇIL
M.ırnı.ır,ı Fgitiın Ko1 ü İstıııbu]

1 Ağustos 2013

1)



FELSEFE SOYLEŞILERI VII:

INSAN FELSEFESI



20] 3/] ]

MARXVE İNSAN DOĞASI,

Kultu] GÜLENÇ"

I

Karl Marx'ııı kapitalizıı clcştirisiııin güı]ümüzc k;rdar gelııiş geçıniş

tünı kapitaliznr eleştilileli içiııclc cn kapsaıılısı ve. raclikali olduğu ko-

nusuntla l-ıerlıangi Lıiı kuşku yoktur, Aııcak Maıx'ııı bu clcştirisin' hirngi

c]üzlen,ıleri]e geliştirıliğiııt ilişkin -tizellikle çağı_laş Marksist (]üşünürler

arasrıırla- öneınli tartışıntılar varc]rr, Marx'ın kapitalizın cleştirisinde insan

dtığası kavriıtıırııııı yeri c,ı]u}-ı olnıac]ığı (ve eğer ı,ar istı, Marx'ııı [-ıu kiıvranıı
lıaııgi bağJ;ını(lar)da kullanclığı siırunu), Marx'ıı-ı kapitalizm clcştirisinin
acliılet teıııe]Ii cılup olmaclığı, Marx'ııı toplum kurarrrıııda lıcrlıaııgi bir eşit-

]ik i]kesinden balıscılilip btrhsecl ileı ııe,veceği vc bu sorunla bağIantıiı tılarak

kapitalist sisteıııin eşitlik ilkesi çerçevcsiııı-lc vargılanabilir o]up olııadığ1,
düşüırürün kiıpiti]lizııı eleştirisiırcle keı-ıcliııi gerçekIeştirıııe vc özgüIlük an-

layışlaı,ıııııı aineııı-bağlanrı r,[-ı. gi[-ıi soru ve başlıklar çağdaş Marksizıııı,leki
ainemIi tartışına koııularıııı oltışturırıaktac]ıı. Bu koııul;ır arasıııcla, kanııııca,

en geleneksel olaııı M;ııx'ılı iıısaıı cloğ;ısı aııl;-ıyışl üzcriı,ıc Süregelen tartış-

nıiıtlır. Bu taItışmanın gclcncksel olnıasının iki tcıııcl gerekçesiııin olduğu

ileri sürülebilir: BuııIart]aıı ilki, Marr'ta "insaı-ı cloğası" taltüşıııas]nın, -bu
stırun Iıer ne kadaI güı]üınüzdc ç.]ğclaş Marksist kurtınıcılar t;ırafiııclan ye-

nirlen irclcleııiVor tıls;r cla,2(]- viizvılııı ikiı-ıci Varısınııı lıenıen Lıaşıııı-,la Lorıis

l]ıı ıızı()ı,]ıı,Kıı]ı[iL('t.il]iktü,[J|'llı..]]t]ri]]]rrr/ \lıılsi,,nııı, lıııılı l)ııll.ı,ı lilı,rti
1.1 & lirt],r]ıi],ıl"l,.]ilüLLü\J.,]t].lnLtil(] ]rl\l lll l t It ] ( ]]], rl, i ır!], j l ll],ıl,
\ rl\'lr ]1.1]]!.lj: \j,ır.,s]l]j;-]lrr,,,,i,,])]i/l],il]|]r/ 1LlLlrl1 ]L ] j 

t . ı ] r ü ü l . t . ü l l , 1(rlr

\.lııılııı,]()1],-:. 1.19 L9l ]L!]l]\J/llılj]l.]rbijltı.lrirltilllrtj l]t.]],l.] ı,lrılıl1.1ııb]]ılt i

]çir] ()ıı(l(,r l(ıl],ıL'ılür ]/ill ı]]l]nl]!trl K.nJi,]ı](, t(,r(,kltil.(i.ü inl

\'ıll lı\] ])l l\l]ıt(ül(,iil(,l](,,lı]kıı,,|\LtiLL.llü\(,lsit(\r ljJ|,t]]f.lt 1.1l!Ltt.:] l.s(,ü. lJii]ılü lüı

(;..lr(,lr(,ı(,|ıı])il,ı]l.](].l'k(jLlu(]1.1rl".]nl.ıııııııılılııllılıllnıl,tlı
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A]thusscr tarafındaıı ortaya atılaıı [-ıir fikir ckseııiııı]e vüIütülmesidiI. Başkiı

bir ifac]evle, ırıestleııin sabitlendigi -Altlıusscr tarırflıırliın clilc gctirilııiş-
teıncl bir ajncrnc VardıI V!. problen], claha çtık bu önerıııc çclçevcsiı]de iş-

leıınıektec]ir. İıısırıı cloğası taItlşt-ııiıstı-ıı gclc.ncks,_.l kılaıı cliğı.r bir gcrckçc.

prııbleıııiıı Marksist düşüncenin sınırlarıııı iışıın bir lıovtıttıııun olıııasıc{ır,

İnsan doğ;ısı kar,ıanıı; ı-lüşüııce tiıriIıiııı,le, Eski Yuııan felsefesiııden tiıpluııı
sözleşmecilerine, Al,clınianıııa filtızoflarlnrliın gününıüzc kailar birçok fark

lı bağlanıda e.le alınmış bir kavriımc]ır. Güııüınüzde bu kavranı, özellik]e

post-yapısırlcı Ve Postnodernist eğiIinıleriı,ı anti+üınaniSt ve i)zcülük kar-

şıtı v;rklaşııı,ılarnıııı lıı.ılcf tahtasıııı-latlır. Bu kaı,raıııııı Lıu eğiliınlerce tılunı-

suzlannıası bir aı,ılaııı,-1a Birtı düşüncc tarihi gclcntğinclcki cgcnrcıı fikirlc
ıin askıytı alııınıası c]enıektir, Dolal,ısıy[a, Lıu tartışn-ıanın MaIx'ın fclscfesini

aşarak ılüşünce tari]ıiııdeki egeıııeıı kaIıLı];ırtn soruşturulnıasın;ı cloğru ka-

Van önemli fclscfi boyutltırınııı tıIcluğu aıre sürülebilir.

Maıx'ın tcıp|u nı-tari],ı kuraııııııc]a (r,e bu kuraııın işlcııdiği cscrlerilc)

kinıi zanıaıı cltığruclan kimi zanıaıı cla ,:lolaı.Iı olarak ele alınan "insıııı clcı-

ğası" kavraılı üzeriııe yrığuıılaşacak cılan bu konuşn,ıa, kavr;ım hırkkında

fclsefi [-ıir aııaliz yapma anlacı taşımaktiıclır. Ç;ıJışııada ilk olarak, Louis Ait-
husser'iıı, Mırrx'tıı insan doğası t.:irtıŞn]asının kavııağlnı oluşturan iclcliası

ele alınacak; c]aha scınra çağdaş M;rrksist kuıamcılarııı önıle gelenlerincleı-ı

Nıırmaıı Ceras'ın konuva ilişkiıı göIüşlcri açıklaııarırk değcrlcndirilcccktir.

II

Stııı diiııeıııcle iıısaıı cloğasına ilişkiıı 1-ıostınoderrı felsefi siıruşturıııa-
]arııı teıne] iclcliiısı insanın birtakını evreıısel-cleğişmcz iizclliklt,rıııiıı r,ır
olırıarlığı vönündcllir. Bu icitiit-ının yaslandığı fikir kümesi iıısirnın sabit bir
ijze sal]ip olınadığı sijylenıivle yükselir. Bu sövleırıi gcrckçcleıı,-1irnıck ol

clukça çctrcfilli bir iştir, Bu ııeclenle ptıstmcıderlı tlüşünceı,ıin gerçekJeştir-

ıneye ç;ıbalaclığı iş iıiç dc saııılı_lıgı k.ı.lar k,,l.ı1 tlegiltiir. İns.ıııın birtakını
evreııse] özellik]ere sahip olduğu düşüncesi kolay koJay olunısuzlanabi-
lecek, bir çırpıda siliı,ıip iıtıliı[-ıilcce.k, \,itz:!eçiielriIecek Lrir sajylenr değildiI.
İnsan tiı,ığası kavramı ı,ıeredeyse sorgulanııtıd;ııı ka[-ıul edileıı bir tlogıııaya

dönüşlnüştüL Bunun ııetleııi ciüşünce tarilıinde bu kırvrama sıkhkla baş
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vurulmuş oIınastd!r, Ne zııınan eliıııizi tlüşüncc t;ırilıinc atsak, karşınrıza

çık.ın -clüşünürün siivleııinc]eki- teırıel fikir -lıir şckilde insan cloğası kav-

raınıııclan pay alıııaktaı,Jır. Felsefi aı]ttopoloji gc,lcnı,ğiııin bizc gösterdiği,

düşünce tarihindeki henıeıı heınerı tüın düŞünürlCrin b;rkış tıçllarıııı ten,ıel-

]eııc]irıııek içiıı Lıu kavıanıı ku]]iıntlıLl.ırı,.lır. Örncgin; Arıstot,_,lcs, Mcfıfı,
;ik'ine "tünı iı,ısanlar cloğaları gereği l,ıiImevi:rrzular];ıı" cünılcsi1,lc biışlırr;

ünlii tolrlun,ı sijzlcşı-ııecisi TIııınıas llııb[-ıcs'a giire iııstıııliırııı clcığal.ıı,ı gcregi

siılrip tılclukları iıııiırşik duygul;ır bir iktidaı,ı -ya d.r otoriteyi- gerckli kı]tlı-

ğı için clevlet varclır, ]iberal gc]eneğitı ijncü isııi Johr] Liıcke isc "ins;ııı ı,aı-

lığıııın -lıep söyleııildiği gibi- doğal rılıırıık eşit ve ajzgüI iıltluğuntı" iclılia

eder, Kuşkusuz Lıu ijrııekler çoğaltı].rbiIir. Aııcak hepsincle geçerli olan or-

tak uıısur; bilgi, .ılı]iık ya c].ı siyaset a].ın]aı-ının insaıı tloğasııı içscllcştirnıiş
aizcü bir ontolqik yiıklaşımIa kıı ru lnıasıtl ır. Siıruşturına ııc,snesi ılcğişsı, tlc

o soruştuIınan]n teııeliııcle vatan (iiişünce c,lcğişn,ıcclcn kırlı-ıı;ıktıı,-]ır: İns.ı

nıı,ı saLıit bir clrığasının vc bu c]oğasının tüıevi olarak birtırkını ıloğal özı,llik
lerinin ya da tluygu ıluruınlaıının- var rı]ı,ırası.r Cüııüııüzdc postn,ıcıclern

(lüşünce tarafınd.ın ycığtııı bir şekilde o Iu ı ıısuzlaıı.ııı bu özcü antropoloiik

vaklaşınıın ilk (ve belki eıı i)neııJi) elcştirıncni yiıpüsirlcı Marksist rlüşünüı,

Lııuis Althusseı't]ir-' Altlıusser; evrcnscl [-ıir iı,ısan tloğ;ısının ı,tır olclı-ığu id-

t,iiı,ısınııı tlüşünce tarihiııclc çıığu zaırıaıı gcçerli olcluğu gaiIüşünü onaylar ve

Marx'ın, cliyalı.ktik nı;rtc.rvıı]iznı.ıııliıvışıvla bu idealist geleııekten -va diı

tfsanec]en- koptuğuıru ileri sürer. A]t]ıusser lıu it,icliasıııı temeiieııclirirkcn

Marx'ııı eser]erinc]eıı vcı]a çıkiır.ık düşüı]ürüı-ı fc,lscfi pcrspcktifini clöııcı,ı,ı-

selleştirir. Düşürıüre gijre Marx'ı]] felsefesi "gı.nç vc olgun" clönemler oI-

nıak üzere iki kategori),e al,rılııaktaclır. Bu ııvrııııa göre Mar\'ı]ı ]E.10-'l844

yr]l.ırr aı;ısııt]a k;rlc.me altiığı eserlcr (l84.1 Ll,ılıızııııIıırı ve Kııtsa/ Ailı) genç

döncıı cscrlcriilir.r M;ııx, [-ıu ı.sı.rlcrincle HegeJ'iıı icle;ıJist 1,aklaşıırıını-lan

i]uJoİ.rlril.ı1,1(,.(ı,\.\ind(,Iultl].l6il 1, |n.knl]jl\.ıJ,]t,ıril]!,] (l.i:l(,\(,t]rlil,. K.l\ l.rİl
l]ı/(,i.ılk]j sl]ıct.l!legüilüij](,|,ıLil ,\ı](,]k k,]!l1lüllün i(i (,.l31İ koiuLlnlün.l !(1,e lrc, lre
1.1.1.1l ],lrLlr :ı,Lıllılt]ı,tloLdıırılLnııl\.]..l (]ı, 1.1\ ]İlnI l,e]jlle\'(,n tllr]cl illc,;ııılıl z.ını,ın

]l.i,.,.
\lılrlrs:cı'ilr aj,.(ii]u( lnüsrtr \Jl]Jiıı]]üü,]lı,lt(,|(]stnl(jd(,ln \('\ i(,nl içinı ılıhilıı]ilcıılı,;,
\lr.l k (l(iiiilliij i]]r (,L.rtrü i,ın]]l, l1otlnl(jd.ln i,, İl in Jnti (j/( üı \ .] k]..üı]]lırr iiIj..l.J il]i il(,

li saıll]1.L)i]iı

\lllrı],:c,,(;(,ı]\\1.ıı\'ıır!](iür\.ık,ı\ı,ı\]:ııı t,ıl le.iııııı İn, ı ,,J.lıxı ,ı l.ı,Lııl]ı

.]

1
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VL. F'euerbi]cIl']n sahte ııatervalizı1-1 aı]].tylşıı-ıdaı-ı yoğun etkj]er taşımakta,

iiyı]l zaıraııda bu ctkilerie kısıııi de o]sa lıesa;ıl;rşırıaya çalışnıaktaclıı. Aıı-
cak -]ıer ııe kaclar bir lıesaplaşıı;ı işiııe kalkışsa ,-la- Marx'ııı Lıu clajııenıdcki

tecırik girişinıi, heııüz hünıanist iiğeleri terk eclenıcnriş vc bu yüzden iiı,tük

bir iclcalizır,ı içeren icleolcıjik felsefe çerçevesinde gerçekleşıniştir. Kısirca

Marx'ııı fclscfcsi bu clöııen.iııcle cvrcnscl bir insan cliığası fikriııe sıkı sıkıya

bağlı tılduğuııtlaıı l-ıilinrsel ıleğil, idetıltıjiktir.] Mırrx'ın bakış.ıçısını bi]iııısel

kılacak o)an; Althussi:r'in episteıır,ı)cıjik kopuş olarak k;ıı,riııısallaştırc]ığı

clüşaiı-ıürün fikir dünyasıııcl;ıki kajklü değişiırı(iir. Olgun rlöııcmc gcçiş ola-

rak kavr;rnısallaştırılaıı,,lüşünürijn tcorik ı,lüııyasındaki kırılına ile [-ıir]iktc,

Marx; iclcolojik fclscfc ile birğJarıııı tan,ıaırııyla koparmış \,e yeni bir felscfc

inşa etnriştir.n Altllusser'c göıc ycı-ıi [-ıir fclsefcııiıı kuru)uıııu yeni bir bi]iıııiıı
kuru]uıııu c]eıııektir. Bu biliıı, tarih bilin,ıidir. Marx, cpistcınolojik kopuşla

bcraber tarihiıı işlevişiı,ıin iıçıkIaı]ııı.]sIna viinelik yeni lıir biliınsc] pcrspck-

tif gcliştirıı,ıc işiııc girişıı,ıiştir.: Bu perspektifiıı en geııeI adı cliyalektik ıııa

tcrı,irlizınciir. At]ıusstr için, düşünürürı, cliyalektik üıı.rtery.ılist yaklaşıınıııı

ilk kcz açıırılaclığr cscri A/ııııı İdeokıjisi'dir. M;ırx'ın bu eserine, Fcıiııünı,/ı

lİ.ırllll o,,,r liLli\']. h.llı,kct.n.n l1r i]l., (;.n( \lJl\'r]] tli]ı]\,ı \(, ltj],Lüül]] t,ıljlj lJ!llı
ııııııı]ı "lııııı [erilr t]il ı,lüjl] i(,()]ı.i, ]](,r]ı,](,ıııt,ılllbir }r(J]iüiL }]r,lüik" (]lüü.tı]ln].1k1.1Jll"

l]L/ 1.oı]ls.\]t]lı]i,.l, ]1]l \1.1\. (l\:l](,rl ]]l.ü\.t.l, \.\\ ]'(rlk l'.rllth(,üjn l](joIs, |(](,9,

.. ]]]. \Lt lu-i.l ııı ııı, lıl].lı \1.1r\'ün S.ır( ı 1 ı ı ı ı ı 
, ı ı ı i ı ı i ı ı l le;1,1, i ılllı,lt,ılı,i,Jı,lllliğinı

ıuıgu ı,ı ılı (,(,lıç \1,ı.\ [.\l,]]l]ill1,1tıı.n]1.1nı]l ikj J|nn].1J.ln olır.tlrılrn! L.c]iltil
ljili]r.i.l\ln1.1(1.\].rr\Juiun.(,!i. Illq.]'(t(,İ(()kK.lnl'.l\(, li(ht.'\(,\.lküllL.il l.]:\()llJlr-l
hailllJni,,nl (]Jnl!,.1,1 t.)sllr].ıkt.ı(]]l. ][]ür(].ri.lı]ı.]a.] ]!, \].]]\ tü,l1,1t,\rr]ü](, \ t,llü t.ül ]l1]r]r,l

ııi;ıııl,ı,,ııııis.ılıııı,,ıLıı:l]ı,ııı,ılıııliıııtı,plıılıık!,ıı hiin],rnü,,ıi I)(rlı\ 1,ü\ lJ N].ıı\']ı ıuııı
üli\t .giiinlLı lirlJ( ll.!.L.i (iq(,l(,lin \(]3! l1.1rtüsü .]:.ln].1 ]l]ıı]ıııııııllıı lJlr nr,]]lı.]]ll]l
jlsili lri gj j.ill Lrk,,, ]\!\ , .r ]].] ]](.

,\lll)ıl,!,|, h(ılil(i,l ı,t..](j]] t.li]rrini llii]İ.]]li,,rn.].ttjli. i),,.lill(]l.Iu lJnüı. l]tl (!,l(.\i,(](,
g. isti] (,n i(]ü.()LoiiJn ııl.ı, kllıını..l o].rü.]kt]ililll].IJj,rt]]ij r!i]j(]f iil:]iijhil(,ü,ü(.\.
.lı .iıgı,ı ııııliıı ı]]t,It.(]rı ,\.r\,,c 2ll]]] \1,ııı Jçııı,ıılJı.,.ı.j]ııl. l(,ıJi (],,(,ık]ig \.
ijli]i]l iisii j( il)( ]. ı,]. .l lü 1.1n L]l] ü.liüll ,(,n l,,l].r l | ]\ ]thtl!!,|'ill (]ıillill...]n(]. \ fıl ] l.rı 1,o\ ürl

dJh.l [.l,,.lnül. l)aülaillailı]ll 1,i,l,i,,]]i, ])1.,],i]rl i,il(,ilü]][ ]l/rJi]ll,i(,..]ıür(]i,j]ftlt,tlj](liİ] h(ı
L,(r\ (|1, ]l,]](,] ,]L,]ı.ı|. r,].()](]j] ı]]l!(,](,.i|]ü,(ı],lIL.]]]l]1,1k1,1ü]]l \]t]lı|,l(,ü l.tü .,ı linaı, ij.,slıl
o].ll1lk it]|.(]l.ii iLlg(,ll.] (,lJü.ll i(1..l(]] JlJiült].lL.i1.1\llİl\ıp.ıl {,ınt,l ılııui,lıle]ıil,ııtııj].
(,l(]n(lİl]k\.P(jlitik!lli/(,\lcll(, lr]l]jlt(,t()Pürırr!l]l(rrı]]n,\()]]ü| r]ı.\!l,ır]J:](,tü.,,n \l1.1
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Üzcriııc Tazlu'i eşlik et]er. 1f]45 vılında ka]cnıc alıı,ıiııı bu eser]er, Althusser'e

gijle Marx'ın t,lüşünce düııyasın,-la Vaşiınmış olan episteıııtıltıjik kopuşu

tenısil e,tıncktec]ir. AltIıussı.r, 1E45 yılııclaıı sonra, Marx'a, iırtık hiçl-ıir şevin
eskicleıı gilrüııtlüğü gil-ıi görüııını.cliğini ileri siirmektedir, Çünkü Marx, l-ıu

yılcla kalcmc alclığı cscrlcrlc birlikte, iıısan cltığası fikrinclen ı,ıeredcvse bü-

tt]nüyle uzaklaşmış; artık iıısan ve c]oğaııııı tarilıini yeni bir fclscfi biliııç ve

l-ıu biliııciıı telıı]inoloiisi ile clc alııava başlamıştır, Başka bir if;ıdev]e, A]t-

husser'e görc Marx, 1845 yılından itibaren idealizııin kalesi rılaıı cvrenscl

iıısan dcığası aııl;ıyışını vrkar.rk çaipe atnış,| hün,]anist-idcolojik felsefe ile

tüııı bağlarını ktıpararak vcııi [-ıiı [-ıi]inıscl,materyitlist anlavış geliştirnıeye

girişnıiştir.

Diyalcktik natcryirlist vöncliı,ıı, Marx'ın felsefesiııi HegeIci iclealiznı-

cleı,ı a rı ııı,l ırm ıştır. Bu arııınıa Marx'ııı clüşüı-ıcesiırin her tüIlü tokt.]ıcı dü

şünüşten Ve (izcü anlaYıştan uzaklaşınası itnkııIlna gclir, Altl-ıusser'e göre

l845 yılıyla LrirIikte i-ırtık Miırx'ııı tiı;ıluın tarih aıılavışıncliı herh;ıııgi bir

s;ıbit anliııılar kümesinclen söz etnıek oJanaklı tleğilclir. Marx, ıılgun dö-

neıııiııc aclrrıı attığl andan itibtırcıı özcü]ükle bulanırıış bir ]ıümanist-ide-

.ılist çizgiııin ekienılendiği sahte ıııııtervalist yaklaşıııı tcrk cclcrck gerçck

biI ünatclvalizıı1 inşa etnc işine girişıııiştir. Alt]ıusser, hcıhangi bir "sabit"

rasiırın-ıı vc kökcni olnrayırn gcrçck ırıiıtervalizııin, idealizıncien nasıl ve ne

şekilcle ayrıldığıı,ıı tren ıııetaf()runa başvurarak şilylc açıklırr:

"idcalist, trcııiıı hcııı h;ıngi istasyoııd;ııı kalktığını henı tle ııcrc,vt, git-

tiğini irnceden bilen aciiıın,,]ır ve treııe biııc]iği zan]an ncrcyc gideceğini ı,le

bilırıı,kterlir, çüııkü onu götüIcı] trcnclir. Materv;ıljst ise;ıksiııe, nereden ge-

lip ı,ıercyc gittiğiııi bilııcdiği trenc hareket halint]eykeıı bineıı adaııdır.""

Althusser'iıı lıu ifatlcsi itlc;rlist vakl;ışıı,ııııı kaiktenci tutuıııunun tali-

iıi (ve ciolavısıyla ttıpJuııu) ipotek i]lhna alrlığını, nıatcryiılist v;ıklaşımın
ise keııclisiııt, k;ılkış ııııktıısı ıılarak bir tür hiçJik,']uruıııunu esas altlığıııı

1.1l.] \].ll\'ün büı ıil]| nli, hl]nlJn]/l]]jl] l.ılj|]n, \llLüi:ı]lI l]lü,lü]nn [,l1(1ülİ1.1n]r(]]l
\1ııriıı llı ı]ıic]ıııinrl!.n ılııı.ı ı]ı nıı \]ı]jı|\\t,l. "İt'l(.L Jtin\.ld.l in!nll jl,,eJ(,L(,lin(,

],ı st ]l ı ı, ].ı lı rr ' \ t, , ]t,\ l ün (!](,ü; " h.]l1l t]ı ] 1itüjnıoİiijıncl].ıi](,].ııcüilllrr . [ı.lı .lr\ 1]

rt1., " ]]k., .\]t]l1],t.l, ](r(lür, !\ ]ltl ]ll
l-(lU]: \lhı].tl,ı.|iıi,,ıılt]_ıı,ı5!l]ü,,(.'.,\ l,ü ],, ] }.ı ,t.ü h ,.İ\Lı l,Ir lü]9lr. \
]l l

Ş

53



tELsEFE sÖYLE5iLERiV l V l

arılatıııakti]dür. Materyaliznı, tiırilıin neredeıı gelip ı-ıercye gittiğiııi bilnıez;

materyaIist ise bu belirsizlik lıiliııcivle harekc,t c,dcr. Zira gerçek n]aterva-

lizmc]e kökeıı },oktur. " Kökenin yokluğu, aynı zan]anda, s;ıbit bir merke-

zin, bir aizüD, c]rılayısıvla drr değişıı-ıez bir anlaının, Vani hakikatin yokluğu
deınektir. Soııuç itibarıvla, lıu fclscfi aıılayış [gcrçek ın.]teryaliznı] tarihe

vc to}rluma ilişkiıı her tüIlü özcü vc tcleolojik aıılayışı dışJar,""' Althusser,

Marx'ın olgun döneıııinde özcü anIavışları dışladığına ilişkin savlılı tcme]-

]eııdirirken -yukarıcla da açıklaıııava çalıştığümlz gibi düşünüfün "iırsrrn

doğası kavraınını Ieddettiği" icldiasıııa başvurur. AltIıusser'iıı, bu iddiasını
clcsteklcnıck üzerc kulliıııclığı piısaj, Marı'ın Fcut,rl.nclı L/:ıriııc Tczlcı-'iııin

altıııcısıdır, Marx'ın geç c]öııemindeki çaIışınalarıııııı insaıı doğası fikriııi
tartışnla liijtürmez şekilde içerııecliği iclcliasıııın 1,aygııılaşmasın"ı zeıniıı
hazırlayan tılhncı tez şöylcdir:

"Feuerbaclı cliıısel özü, 1,15d,/ özürıe iı,ıdirger. Aına insan ajzü, tck tek

her bireyiıı diığasıncla bulunan bir soyutlarıa clcğildir. Bu iiz aslınd;ı, ttılı-

lumsal ilişkilcr bütünüdür.

Gerçek özüıı eleştirisine giImeyen Feuerbaclı, dolayısıyl:r:

]. Tarihsel akıştaıı koparak, diıısel duyguvu kendi içincle

sa[-ıitlcştirırıek vc soyut -ılıihllülış, bir insaıı bireyini öncü]leştirı,üıek

zcıruııcla kalır.

2, O ııeclcnle, bu öz, ols;ı olsa,'tür' olarak, Lıirçok bireyi doğı/ biçinıcie

birbiriııe bıığlıryaıı içsel, clilsiz bir genellik ciarak kavraıı.-ıbilir." | |

Althusser, Marx'ın bu tezde eleştirtliği Feuerbacl-r'ııı insan özü k.rv-

ranıı,ııı, l-ıirbirini titı-ıı;inılayan iki postüla içcrıliğini söyler: a) insaııııı ev-

rcnsel bir özü valdll; vc b) Lıu öz, oııuıı gcrçck öznesi olan lıer tek bireviıı
özniteliğidir.|] Altlıusseı-, Marx'ııı [ıu tezle birlikte, bilbiriııi t;ımamlavan bu

iki pcıstült-ılıııı sunc{uğu insan doğası fikriııclen VaZgCçtiğiıri düşüı]ür, MaIx

insan özü eleştirisiyle, tarihi ve L-ıtılitikav1 hüı-üliıü-ıist bir ırntropolojiyle iıışa

l(] (),,k,rn (]o,,ı l. " Lthu(.(,l'(1(, ll].(ll()i] Y. (),,n." /jülr1lIl,, . l]/J: ], ]l]|](] . l )l]

]] K.]ll \j.ıl\. 1i,rrlir] /,i lr,,r]:Jil.]r|,l,,ı,]]],('(\:sf\iü]]]]ı,Li.,\ııkııı s()l \'.i\ün1.1l], 1()t]2, \
]2

]] ,\ t]l,]5i!,|, 1969, (. ]]§
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cdcn l-ıcl tcoridcır kajklü bir şekilcie kopnuştur. Bu kopuş Marx'ııı bilinısel

keşfivle bir bütün ()Iuşturuı. Övle ki bu biiiıısel perspektif clüşüııüre göı,e

üç te()rik yi)neli.ıı içerıııekteclir'' (ı,e Althusser için bu yönelimlcrlc inşa erli-

leıı bj]i nısel-nıa teryalist bakış Marx'r M;ırx yapan bakıştır):

yeııi kavraı-rrl;rr üzerine temellenen yeııi bir nıateryalist taıih tcorisiııin
rıluşuınu. r

Tiim fcisefi hün]anist vak]aşüııı]arın teıııel sav]arıııııı kirkten eleştirisi.

IIümanizııin icler,ıloji tılatak tan tn ı]aı ı ıııava başlanınası.

III

Althusser'in, savl;rrıyla, Maı-x'ııı E/rlı-zııııılorı'ndan L-ıeslenen Batılı Mark-
sist gclc,nckleri ııere,cleyse bütütıüyle oyuıı tlışıııa itıııesi; Marksist kuraınc]a

çı,ık cidcli tartüşnıa]aIıüı cloğnı.ısınıı r,ol açıııştır, OIclukça icl,-1ialı bu sav]arın

kabul cdilı,bilirliği koIay tılnrtısa cla, Althusser'iıı Marx'iı ilişkiıı kcıpuş tr.zi,

çağdaş Marksist kur;ınıcıl;ırııı birçoğuı-ıc;ı kabul edilııiştir.|1 Altıııcı Tcz'in
A]tlıusscr'iıı saı,ıııı tlestekler ııitelikteki},oruüıılitrü şiivle sıı-alanabilir: "Marx

[alhncı tczlc biı,likte] biı-eyseI insaıı clrığasıııı 'tt,ıpluııısal i]işkiler bütünü'

içintle eriti}-ı vok etııeve başliımakttıvc]ı",''' erkeıı döı,ıeııı 1,azılarınclaıı sonra

Marx "tüm iıısaııl;ırcla ortak bulunaıı tvrcnscl cloğavı rcrlclctnıckteclir",];

[1845'teı,ı itibarcn] "Marksizı]liı] tanı;ınl;ıııııVla'topluı-ıısallaştırılı-ı-ıış r,cya

gayrışahsileştirilııiş biçiıni içiııtle'iı-ısaıı'ın ver alın;ıdığı [ıir bilinç clünyası"

ortaya çıknıakttıy ıl ı,r* [Marx'ııı bu tezi] "ijzcü ins;rıı tli,ığası anlayışlarrnın"

] ] ,\l1hlr!iel, l9(rü], , ]];
11 ]]ı] 1.1\l.rüll]ıl|ij\](,,]],ıl,]]].ıl.r lı:L](,t]!i.:i]r (,l, i]ıl,tıİ,] üLiIkil(,ri,ii,t\.|],,l]t\,lt]l.it](,(ı

lüjjj. \ b i]kl \Lth|r(\( |, 1(].(], :. 2];
]: ()zı,llik]ı, I1];{]']j \r .]]ll].,)ntünJ.rll ]ti1..lıü,r] L]o-llr]ül(l(,ıırisl tll]|aıl]!c]]i|] cıkirilrın.l]t

nlntr\ .l t]il]]Lt(, l,tı t(,/ (1,1ll,ı !(ıL (li]]cr](lrriljİ(,\.l]li]Jn.llItül \n.nk l]t] .o\].nl. iliİ
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til ]\k\ın(,t,ı] \ii\Lllı] \1.]ıl5],l l(1,1]rljnkcl](]].i\lfii/(l(,,]t,rtirıLıl]rr,Lrii\]CllIL,,t,\]|i.i,j
('./.ı ol(]L]glı ijn. \ail ii]ü,.t,L ı(,(ı] ı 1},l r (,1ill]l1rl üü

l6 li()L.cltl).(tlnllllinq,"1.\1ıİ5till\]ın]",5,,1r,ii lil.,,llj]..iLtl(),no]],|(],],s..1s]
l; ] ılgflıı, K.]]]rı,lr[.], /]J. / 1/l],,ı1 / ( , i ü J , l i , ! ] ] ( 

, r r . ,,l ,\]]lrrr:r,] ] (]ır(]ı.ı ]tl]l]i.(lg(,&K(,i].]l] l',ıı]L,

lt lt()l](,lt lıl([(,,, /'/ı]]ı!,lrlül ııl] Uliiı ]ır L,!,/ \J,ı,ı. (,ıl]ı1,1]ülijc ('.]]]ı1,1iü]t]c t]]r]\ı.r\it\
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redtlidir,l" IMaü-x'ın tezi takip cdilcliğinde] "bireyler, keııcli ar;rlarınclaki iliş-
kileriıı kayniığı va cia teııe,li rılıırark clcğiI cle bu ilişkileriıı'tiışıvıcı]arı' olarak

görü lırıelidir",r ' IMırrx'ın ifacle ettiği gibi] " Iıiçbir kıpiuı,ı-ısiıJ ol;ıv - . . tlıığ;ınrn

varatı]arr tılarak lıircvlt rc ;ı tfecli]en özeJIiklerIe, açıklanaıııaz,"]' Arka arkay;r

sıraiadığımız bu ifırdeler, rıçıkça M.ırx'ın teziııclc kullırııclığı terimleriıı iıısın
dtığası kavranııııı rcdclcttiği clüşüııcesi üzeriııı,le ortaklaşııa ktac] tr.

Bu ifatleleıi vc ifaclc]crin hareket ettiği "iıısan cloğasının iıık6rı" tezini

kabul etneyen Marksist kuraııcılııra ı.lıı riıstlanıak pt,kilA nıüıııküııtlür. Bu

icl,.liayı çağdaş ti,ıIhşınalarrla analitik bir perspektiflc cle alarak kiıpsarrılı

l-ıir şekildc, soluştulitn ve bu sc,ıruşturmasıntlııı-ı Mt,ııx'ııı 1tJ,15 soıır.ısı insan

clrığası k;rvranıını rccldetıııecliği, lıatta bu kavraııııı yokJuğuııda Marksiz
ınin asla kurunTsırllııştırılamayacıığı sonucunu çıkararak -geııç ı,e ıılguıı-
Marx'ın insan tasarımında sabjt birtakını uılsullal olduğunu öne sürcn

düşünürlelden biri Norılıan Ger.ıs'tır. Cer.ıs, Mnı:r ,,c jıi.ıiı 1ı1,1n.1: Bir E(ıı
ııcıin Rcdıli ac]lı eserinde lıu tezini açıkça dillı,nrlirir, Düşüııüre gijle ins.rn

doğası kavIaı-lı1 Malx'ın top]unı-tarih kuramı (özcllikle c]iyalektik ınatcl-
yalist bakış;ıçısı) için kaçıııılnıazdır. Diyalektik nıateryalizıı insan cloğası

kııvıaınıııa başvurıııatian açıklaııırıııaz, Bu kavraııı Marx'rn t;ırih ku ranıı-

nın tcıııel yapı taşlarırıclaııtlır. Altlıusscı'iıı savı k;ıclar iı,]tlia]ı cı]an Ct,ras'ın

bu ılüşüııcesi akıIIara şu sııruları gctirıııcktecl ir: Nası] oluvof da M.ırX'In

tcıplunı-tarih kuranıı insan cloğası kavraıırına ilişkin birbiriııe bu kirclar zıt

Vorunıları üretebi]iytır? Bir yaııı]an Althusser'in, Miırx'ııı geç ılajııcmincle

iıısaıı doğası k;ıvraı-ııından siiz edilcnıcycccğine ilişkin tezi, bcri viıııclan
Geras'ııı, Marx'ııı -Iıenı gcııç lıcnı clc olguıı clöııenıiııı-,ie- tırt;ıva kovcluğu

fikiılerin iııs;ııı dtığası kavraıııını içcrcliği tczi, Bu iki zıt teziı-ı iıynı c]üşü-

nüIün aynt başlığı taşıvalı cscrlcriııden çrkıırılnıası ııasıl nrünıküıı oIuycır?

Bu soru]aı-a yanıt verctıi]nıck için Ct,ras'ın idcliasinı ııası] teırıc,llcndirdiğiııe

kısaca b;ıkııakta vaIaI vilr.

l9 K.lt(,st]lı,].'\I,ıl\r,nl,\l.t.üiıl tnl .rn(1 ljj(,l(Jg\', i-,ıl,, lll \lll,ıı-1 /]ll;jıı,ı,l,/ıür](lJlüit.i,,ilrl
,\111]İülrrl ,\,l)iJi,1l/ /ilii,i /illl,ı ll (!,(] l, ljıigl]ıü]ı): }].l]\,,,ı(,l l'l.s,. ]9,(],,,;i v(].

]l] \\.rl su(htin!. "\]ıır', l1ıl,ı,.ıııı l'ı,ııı,rt.ııh \ı;tı, ]üı\ı|J\.] ((rrlıl]]ü,]j1,1r\ ,1..]r1,. rJl

\]üir]l.i /'ijil1.1ı,r]|/ r(i]llt(,, (]]lll\1.Ih.lİl\.l).r\ Jll] (,] ]tl]lı,r] ((\] ], I]lüglltollj ll.rl\(.\
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Geras, iıısaıı doğasl soruşturıııasııa kavraııısal bir betimleınev]e baş-

lar. Düşünür, cserde insan cltığası ırnlayışına atlfta bulunuIken iki tcnıcl

kavram ku]]ı-ınacağını bı,lirtir. [Ju ki-ıvraııı]arc]an ilki iıısaı-ı t,loğası (/ııııııaıı

ıınlıirc) kavramııırıı keııdisiciir. Ccras'a göre ins;ııı doğası kııvramına ilişkin
geleııeksel anlanı "sırbit bir öze, ]ıenıeıı lıcmeıı evıeıısel, y;rni bir başka de-

yişle tarihin Lıir üı;ırçası iılıııayıp cloğ;ının kaııunlan ar;rsıncla yeraJan iı,ısan

arzellikleriı]e" göndı,rn,ıecle buluııur.]] Ceras, eseıtle, bu k;ıvraını sabit L-ıir

özü, vani dainıi ı,e geııcl iıısaııi özellikleri tanın,ıJ;ın;ık istediği zaman kulla-

ııacağını beyan eder. Eserrlc insaıı t]oğasü soIuşturıni]sıncla ku]]anılan ikinci

kaı,raın irısalıın t;ıbi;ıtı (ıınfıiı-ı ıy'ıııııı) k;ıvriııırıclır. Ceras, Lıu kiıvr.ınıı geniş

an)iınııyla, "y;ıııi insaıırıı belirli Lıir bağlırnıClaki çok-yijırlü kırrakter iizel]ik-

lcri için" kuIlanacağılıı silvlcr.]l Bu lıali1,Ie iıısaıı tabiatı, fark]ı zaııaıı vc ko-

şuIlartla iıısırnın kiırakteriııiıı tlc.ğişkcn bir ya;ııva sahil-ı olcluğunu l-ıevaıı

etıııekteclir. Toparlııy;rcırk olurs;ık, iıısaıı doğası kiıvranıı ıleğişnır,z olaııa

işaret eclerkeıı, iıısiıı,ıın t;ıbiiıtı kavranıı t;ıri]ısel olaııiı, [ıaşka [ıir ifac]eyle tle-

ğişeLıilir olana işarct ccler. Aııııı son nokt.üdi] Geras, iıısaııın tabiah kııvramı-

ııın aııtı iıpolojik sabitleri büttiııüv]e tlışladığını saivlemez-]r Yırni bir kartık-

teriıı cleğişeLıiliı-cılduğuııu iclcli;ı etınek onun tünı öze]]ikleriı,ıiıı clcğiştiğiııi

sövlcı,ı,ıek cleğilcliı-, Dolayısıvl;r iıısanın tirbi.ltı kitvIamı içiırde içkiıı l-ıir iı-ısaıı

clr,ığ:ısı kavraını ı,arclır. Ve Ceras'ın kabul t,ttiği teııeI sav t,la buclur: Marx'ın

kuriınııııda sabit özclliklcre sahip biI insan tabiatı olcluğrı fikri.

Bu belir]enıelerdeı-ı scııııiı Geıas, iıısan doğasın;ı ilişkiıı tıluınsuz kaııı-

ı,ıın yıkılınasl içiıı iki bı_ıvutlu bir e]eştiri rlüz]cnri suııar. Bu clcştiriletcleıı ilki
gcııel düzevcle, c]iğeri isc Marx'ın ;rltıııcı tc,zi özcliııcle işler. Genel clüzeycle

yürütülı,n eleştiri şu soluvu sol.ıI: İıısanııı |ıbi.ıtıııııı tlcgiştigini id,dia cr
ıııek, değişcıı şcviı-ı tüıI yöıılerivle ılcğiştiği anJanıına ıııı gclir? Geras l-ıu

soruva o]unısuz yanıt verir. O halcle, düşünüIc ga)Ie bir şeyin ı-le ğişiııiııden
söZ ctınck o şeYin tünı yajnleriı-lil] ilcğiştiği icltliaslnl gcçerli kıJıııaz. Başka

[-ıir ifadevle, bir şeyiı] değiştiğini rliIe getirlı-ıek, rleğişcıı şeviıı lıiç[-ıir kaJıcı

]] \(,llr]Jlr(;(,ıJ,. \lillr il ]jJ,l]rl)1)r1.1 ]]]r / /;,r;]l,üül,] /ii lılJ. ('!,\ ].jrr.t \kL,.l\|1,1 (;i]l|(,ür]
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iizclliğinin olaııavacağıı-ıı iciclia etmck cleğilciir.ri Ccıi,ıs';r göre Maı-x'ın iıısan
doğıısı va klaşı ıı,ıı n cla c]a bövlc.si bil perspektif varc]ır. Dtılaı,ısıvla Mi]Ix'ta
[-ıazı vönleriv]e sa[ıitlik taşıyiııı bir insirn tabiatüırdaıı söz etııek ol.ıııiıklıdır,

Ger;ıs'a görc M;ırx, kinıi iıısaıı dcığiısı yaklaşınılarına sıcak bakmak-
ta, kinıilcriı-ıi ise rr]uıısuzlan.iıktadür. Maıx'taki iıısan dtığiısı tasiıIüıııının
açıklığa kavuşturulabilınesi için Cetas bir soııraki trdımcla şu soluvu so-

riır: Marx, ü-ıe tüI insan clcığası ırnlııyışlarını reddetıniş, haııgilerini salıip-
leııııiştir?]l' DüşünüI, Miırx'ıı retltlı,ttiği insan doğası anltryışlırını üçr.

ayırır: ır) Fcucrlıach'ın insaıı cltığası anlavışı, b) topluın sözlcşnıecilcriııiıı
insan doğirsl yaklaşınıı ve c) geııel bir insanlık iclcasıııı teıncIIenciireıı ins.ııı
doğ;ısı anlayışı_ Bu başlıklar çerçcvcsiııilc Marx'ın bu vaklaşımIara ilişkin
eleştirileriııi sırasıyla örncklcııdirnıek istersek, Geras'a göre:r) "Alnıaıı
İdeolojisi'niıı pek çok pasajında Marx, Hcgclci vc Gcııç I Iegelci .lüşünceyi
tarihi ve L-ıetızeri bir şekiJcle iıısanı spekülatif ı,e teIeoloiik bir şekilclc
değerleı,ıclircliklcrinilcıı cleştirir";]i b) yiııe Marx, "varoliııı tol-ılunrsal dü-
zenlcınclcrin icletıltıjik ııeşrrı laştırılnıırsınııı tılağaıı ıne,kaniznıa]arınc]aıı

biriııin" ııevcut iııstın doğırsı t;ıSarııniarınııı -örneğin insi]nrn dot.ı51 gcrc

ği bcncil vt 1ıırslı bir var]ık cılcluğu clüşüncesinin- aslıııc]a tarihsel [-ıir lıe-

lirlemetlelı cltığıııuş cılnrasıııa karşın ı.vreııseInıiş gibi gösterilerek taı,ihsel

ijze]]iklerin doğanın kanuııları cılarak suııulmasına karşı çıkar;r* c) Marx,
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avnı zan]anda "sınıf farklt]ıkları]ıü ortak bir iıısan]ık kavraııı karşısında so-

yutlaVanlara yönclik" piılcırıiklcı,e kııhlrr vc sınıf çıkıırl;,ırr ı,t sıııırlaın;ılaıını

-rlalıa genel bir ifac]ev]e sınıf savaşımtnı- gajrınezdetı gelen iıısaııJık k;ıv-

ranııııı cic]cli şckililc c.lcştirir.r" Cer;rs, Marx'ıı bu clcştirilcriııdcn birttıkıııı
sonuçlar çık;ırır: i) Tı;-ıkı Althusser gibi kenciisi cle Marx'ııı l845 tarihiyle
birlikte Feueı-bach'ın ijzcü hüınaııisi 1.akJaşınıındiııı uz;ıklaştığını söylc-
nıekteclir.lt' Ancak Geras bu uzırkJiışıııayı, Marx'ın tcıpvekün iıısan cloğası

fikrindeıı koptuğu şcklinılc yoruıı,ıltımıız. ()na görc Marx, keııclisini, sadece

bclli tüıı_]en bir iıısan clcığası fikrincleıı ayırtıııştır; o, spekül;ıtif insan kar-
rıımlarını taşıv;ııı bir iıısan cloğ;rsı fikrini oluııısuzlırnıştır. Bu oluııısuzla-
ma, Mi]rx'ıı1 gı,ncl anlanııla iı-ısaıı cioğası fikrini retldettiği anlaııına gelıne-

nıckt,_.tlir. Marx, aksine, bu trluıı,ısuzlaıııa ile "bilimse] araşt]rına ve sağlaıııa
pı-rısedürlerine;ıçık ınaterviılist" bir insırn cloğası tclakkisiııc Vönclmiştir.'r
ii) Ccras'ır görı, Mi,tIx, toplun] sijzleşııleciler-ini]] iıısiııı di,ığası aııliıyışlarınıı,ı,
"tarilısel o!iırtık o!uşı,ı,ıuş r,c kültürel özgüllüğü lıaiz olcluğunu clüşüntlü

ğü r,asıfların hatıılı bir şekilılc geııcllenerek" üretilcliğiııi clüşüıııncktec,lir.''

Marx, bu clüşüncesini bu türdcn kavran]sallaştırnı.,ıların idetı|ğik bir içeriğe

sahip olduğu fikriyle birlikte ele a]ıı,. Do]avısıyla, Ceras içiıı Marx'ın ttıpluııı
saizleşınecileli eleştirisi avnı zaıııiınc]a mu]ıafaziık6r bir ideolcıji eIeştirisiclir.

Çüt]kü iı]saı] doğast t.ısafünıı, sözleşıııeciJerin kuraııılarıı,ıcla ıı,ıuhaf;ızakAr

iclei,ılojik lıir işJevi yeriııt getirnektedir, Geras, Marx'ııı bu eleştirisinin gt
ııe] anlanıda iııstııı doğası fikriııi l-ıütünüylc. rcrlılctııcıliğini sijylevclck şiiv-
lt koııuştır: ". . . hatalı ya t]a ırru]rafazakir bir iıısan doğasl tc.]akkisinc kalşü

çıknıak hcr tür insan cloğası telakkisine sa]clırııak cleğilclir. Bazı belirIi iizel-
likierin sürekli ye doğal olup olırıadıklrrını sorgulaı,ııak, sürckli ı,e cloğııl

iıısaııi özelliklcrin ı,arolnı;ıı-]ığııı ııc söv]cııck ııt c]e iııa etnıcktir,"" iii) Son

olarak, Ceras. M;ırx'ııı iııs;,ıı-rlrk kaı,raııı clcştirisiılin dc, düşainürtin insaı1
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cltığası kavriıııııııı reclclettiği idtliasıııı gcrekçeleııclirnıek içiıı kullaııılaııa-
vacağını ifacle ecler, Tari]ıse] ınatcrvaliznıde çok teııe] L-ıiı ıııcsclı, olaıı sııııf

çıkarları m,_.sclcsi Marx tarafıııdaıı s]nlf saviüşlnl]ı ainenrini vuIgulanak için

c.lc.;ılııınııştır, ancıık Lıu ktıııu -vani sııııfııı öııeırıiııi vurgulanıiık- "kiı-ıısc,yi

bircvlcriıı ortak bir irısaıı cloğasıııı pay]aşhğlnı inkAra zcır]aıııaz".'r Sonuç

olarak, tüıı bu be]irlenıelertlen çıkarıltılıilt,cck tek bir ainern,ıe var,_lrr: Ge-

ras'a göIe, Marx, [-ıirtakıııı iıısiııı cloğası ytıklaşıınlarııı rcddetır,ıiş olnıasına

karşııı nruhafazaktlr-icleolojik bir işleve salıi;ı iılnıayaıı, ıııateı-yalist-ncsnc]

bir analize iııkdn vereıı, ti-ırilısel ;ıerspektifc ckleıııJenebilen ı,e, sııııf çıkarla-
rıvla ilişkiJeı,ıclirilebilecek; tüın [ıircylcrce pavlaşılar] tırtak bir iıısan doğası

yaklaşıııııııa sahiptir. Bu yaklaşıı,ıı, Marx'ın top]unı-taIi]ı kurirııııııcla öı,ıenı]i

bir rol ovnaıııaktadrr,

Gcras'ııı gtnel ılüzevc]e ıırtava kovcluğu bu eleştirisiııe a]tıncı tczin

dilscl vt kiır,ranrsal bir a:ıalizini içeıcn özel clüzeycle işleveıı elcştirisi cşlik

eder, DüşünüI, Lıu eleştirisini alhııcı tezc]eki "bu öz aslıııt]a topluıısaJ iliş-

ki]eI bütiinüdiir" iftırlcsiniıı farklı vrıruııılarlıılıı aııalizi cşliğinı.le !!erçekleŞ-
tirir. Ceras, c]ilse] ve kavranısal düzevclc yaphğr inceleıııelercleıı '' sonra bu

ifac]eııin - sr,ııı aşanıacltı üç şckilrle yoruııılaııııbileceğini clüşünür:

Gerçc.kt,_. iıısanın tabiatı top]uıısa] ilişkileI bütünü tarırfınc]aıı koşuIlaıı-

cl ırılıı-ıışhr,l"

Gerçekte iıısaıı dtığtısı veva insitnln tabiatı, tcıpluııısal ilişkilcr bütüııü

içincle açığa ç ı knıa kt tı clı r. "
Cerçcktc insanın tabiatı tcıp)unısal ilişkilel bütününcc belirlenmiştir

ı,cya ins;ın cloğ;ısı bu Lıütüıı,.le eıivilı yt,ık ı,ıln,ıuştur,ls

Geı-as, [ıu voruı-ıılaıclan i]k ikisiııiı-ı kendi teziııe uyguı-ı düştügüılü, \o-

nuncusuı-ıuıı isc Altlıusser'iıı tezit]i (lcstekle(liğini önc süIer, Geras'a görı, [ıi

rinci yoruıııcla geçen "koşullanıI" ifadcsi külli bir bağınıJılık ifadesi tlcğilclir,
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Yaııi, iıısaııııı tabiatının birtakıı-ıı özellikleri topluı,ıısal i]işkileı bütüırü tariı-

fiııdan koşullanclırılıvor i,ılsa [-ıilc, [ıu sürece kırhln,ı;rv;ııı sabit iizeilikler iııs;ı-

nrn tabiatrnda pekili var iılat-ıilir, Dtılııyısrvlıı bu ifacle, iıısaı-ı ı_loğası kavrıı-

ııııııı v;ı cla iıısiının [-ıirt;ıkın,ı sabit i;zclliklcrc s;ıhip olduğu fikriııJ clışlanıaz-

H;]tt.] Geras, bu ytırunı cüıırlesi]ıin nra]-]tığının Marx'ııı Ekoııoıııl Polili§ııı

E/cşfirisi başlıklı cscrinin girjş kısmıı,:1aki "ııı;ıclcli y;,ışaıırn üretim tarzı, ge

ııel ıı]arak, ttıl-ıluıısiı], sivasiıl ve entclektüel yaşaı],ı sülecini ktışullant,lırır" "'

ifatlesinc]cki miıntık|a paralel tıliluğuııu iclt]ia ctlı,r. Cerçekten de Marx'rn

kenciisiııclcn soııra pek çok talhşmava selıep tıl;rcak bu ifac]enin t,ukarıtla-

ki vtırumlır bcnzerlik taşıclığı ilı,ri sürü]ebiliI. Macltli yaş;ıııııı; topluırısal,

sivasal ve ente]ektüel yaşirın sürccini belli aıçılardan belirlecligiı-ıi ifaı_le el
ır,ıck; isnıi zikrerlileıı al:rıılarııı kentli]eriııt, irzgü hiçbiı (jzelliğinin olıııaclığı

.tnlaıılına gelıııez. FIeı nc kaı_lar tiıplunısal ve eırte]ektüeI süıt,ç ııacldi,vaşa-

ınüı] ü]-etim tarz1 ti,ıIaflndi]n -gene] .]nlirn-ıda- koşullaııclırılıyor cılsa tla, bu

süreç]erin keııdile,rinc ]ıırs birtakıııı ok)noı-üı karaktelleriııiıı olcluğu pekıild

sijvlenebiliı ı,c Lıu sö1]cn,ı, cüıııleniıı aı]laıIıııiı kaııııııca ters clüşıııez.

Geras, ikinci yoluıltu]ı da keııcli tcziııi clestekletliğini sö},leıııektedir.

DüşünüI, "insaıı cloğası 1.a cla insaııııı tabiatü t()p]uınsal ilişkiler tlüzcııcği

içindc iıçığa çıkar" if;ıclesiııi, a) bu doğiının ya cl;r tabiiıtııı açığa çıkabilmesi
içiıı toplunısal ilişkilere, ihtivaç rlul,duğu, b) to}r]uınsir I]ığın iı-ısaıı tloğtısının

avıılııaz Lıir }-ıarçası tılcluğu şeklincle, yoruır,ı liır.1" Geras, [-ıu yoru nı u kuvvet-

lt.ııtlircl,i]nı,,I i, in ,lıl örııı,giııi ıeı,ir:

"IDil] geneJ bir insaü] yt,tisiclir. Altıııcı tczcleki ifacle]ert, c]ııv;ınarak,

örrıcğiıı soluııuııı,,l.ııı [arklı olarak clil ']ıcr tekil biıev,,le' [-ıuluı,ıan bir şev

tılnıayıp ancak lıircvlcr arasıııdiıki topluı,ıısal ilişkidc bulunabiJir rlcn,ıck

iııılaıılıclır. []cr ııc katlar clil (aynı şcy düşüncc, için de geçerlitliı) kişisel

cılarak kiınuşulııakta vc ku]]:ıııılıı,ı;rktavs;ı cla lıir ttı1-,ılunısal ve kaınus;ıl

iı]ıııı ziııuıılu [-ıir öııkoşuldur. Dil, ifiıcle biçimiı-ı topluııısiıJ olcluğu [-ıir veti,

kı;ılunıı_laki çcşitli iJişkilertlc ortııya çık.ııı L-ıir insan tjzelliğitliı,. Dilin, insan

ılojısıııiı ınalecliiecek içsel l-ıir e,,,rcnselliği vc sürekliliği ıılcluğuııu ve avnı
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aı]da .tllcak tlılılıııııdi,ı açığa çıkaı] bir veti iılcluğunu söVleınck oldukç.r tu

tırrlıtlır."rr

Cer;ıs bu tespitini ıııaddi üretim süIcciı]e uygulavariık sijzleriı]t 5u şe-
ki]cle clev;ııı eclcr:

"Marlcli üretinıe clöırük gcııcl Lıiı-iıısan yetisi varc]ır. Aııcak topluıısal
bir çerçcvcyc. ve kolektif biçiınlerc bürüıınıcye ilıtivaç cluvıııaktac]ır, ve ne

ifacle ettiğini, ncyc vtırayan lıir veti tılcluğunu ;rnlanıak içiıı tekiI bireyill iite-

siııılc tı,ıpJunısaI ı",e kolcktif sonuçlarııııı baknıak gerckmckicdir."]r

Ceras'ın "Marx'ta iıısaıı clrığası kavr;ınıı vırrdır" teziııi desteklecliğiııi
öırc süIdüğü ikiııci yorulı vc yorunlun heıııeıı yukarıciaki ın;ıcldi ürctimi
teki] ve ko]cktif tlüzeylercle ele alaıı clcğcrlcntlirııcsi -Ger;ıs'ııı teziııi cles-

tckliyor cıls;ı c]a- karıımc;r Marx'ın toplu ııı-taril,ı tczinc çok tla uvgun cleğil-

c]iI. Çünkü bu ifac]e]erin tenıe]inclc, iı]san doğasıntn topJuıısiıJ ilişkiler içiıı-
cie buluııiıbilir [-ıir şer,,oltluğu cl ü şü nccsiııiı-ı Vanı stra/ saııki insanın özüııü
tariiısel krışullar ya da y;rl-ııtlaıtla seriıııleı,liğiııe ilişkin bir fikir tle vatnıak-
tiırlır -va tla eıı azıııc]aıı ifrıc]cııin bu şekilcie cie ı,orunılaııabilcceği sij},lcnc
bi]ir. Eğer barvle bir \.orunı Marx'ııı ııltıııcı teziııdcki ifırılcsi için geçerli savı-
lırsa; Marx'ıı kuriıını, [ıu ifaclelcrdc özcllik]e "nıatltli üretiıııe clöııük gencl
l-ıir insaıı yetisinin t.in] olarak ııe ifacle ettiğini, ]lcvc Vali]yaı] l-ıir veti oIt]u-

ğunu anlaııak için tekil birr.vin ajtcsiı]de toplunl5al ve kolektif sonuçl.rrlııa
bakırıak gcrcknıektetlir" ifaclesiyle, tıçığa çıkaıı, ııerec{eyse insanün özüüıü

tali]rte açtığı viı cla insanın özüııüıı keııciisiııi tiuihscl vapıtlalda (ijrıleğirl
siıııat ı.serleı incle) gijsteldiği şc.kliıııleki Alınaıı '|'arih ()ku]u yır ,_la Di]tlıı.ycı
ta riiı gclcnl.ğivle. büyiik oraııı_la ortakliışıvoI gibi t]ijsterilııT iş tılu r.ıi (-)vsa bu

1l

.12

]]

Ccr.s, 2(]()2, s§,,19_5()

(](,rns,20()2, s, 5().

lf.t(lcnjn bu Şı.kildc roı,Lınl]nır.Llillİcsiüliıl ,1(r(]..üli, (].'l.lsin, \,{.lr\in toplr.]m t.rrih kLıl.lİln_
lt.l iİs.rl]ın sJLrii bil a)lai olduğunu dii§ünİresidir. Lğcl Cer.ıs, insan doğ.l§lnlİ, k(.ılL]isi]li
t()PlunltnI a]irn i(iırdl g(,ıÇckl.Ştiıaliğini \(,bu \rJl]. (j.r diİll:iştiigiiülii iddı.r cinliş olsnydl
t.lbii L,gcl Lrullu sirvl(,ılıiş olsıyrlı kcndisivlc çelişiI(]j-; (]er.sin ikin.i \oİunrU \ Uknİıdnkj

t]ii]i d(.ğcrl(.ıldirileülreldi. Y.lni, Lru di]ğcfIcndirnreYi ml:imkıin kılan (]L'r.lsin in!1.1nd.l §.ıbit
trir ('l oIduğtı \,(,bu ijlijİ i]lSanln ht]l.rtınd.lkl J, gıre,ı i,z.,llıl,]. ıil,,n l (.rn]il ]c.r\ n ülurduğü
fiklinür duvdüğu kt]\,\,(.t]i in.İçtıü. O\s.l ins.ln doğarı kı,. rınıl, \4ırxin iİsanln kgl(tjsini
anc.k krplu nl içjndt,bir birev oI.ıı,n k oİt.r\,.] k(r\ dtrile.eği düŞüncesi ili. oku Jrduğu ndn .nI.n]
k.lz.rnnbiI(..(,k bir k.]yı.rıı(lır. Burird.] k)plrınriıIoinürın iüısnn doğnsının n\ rılnıir7l,ir pnfç.ısl
o]duğu fikri iü Plnn.l (1k.rİhlm.sü gcrtken t]il- \,urgıduf, F.k,lt Ccİ.]sin ikjnci vorunııı dcs_
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ifacleleriıı idea]ist niteIiği oJclukça belirgindir (çünkü bu ifadelerde resınedi-

leıı fikir, toplunısi-ıl çerçevecle baskııı cılan clüşüııctııiıı tarilısel değişiııdeıı

çok insaııın sabit l-ıir özü olcluğudur) ve Marx'ııı cliyalektik materv.r]ist an]a-

vışı lıiçbir zcn,ıiıııle l-ıu ifac]e]eriıı itlealist tutuınuyla bir aracla düşüııülemez.

Son Voruııun lıer iki versivtılıu d;r -a) insanın tabiatı tt,ıpluıısal iliş-

kiler bütününcc lıclirlrrınriştir veya l-ı) iıısan ıloğası bu bütüııcle erivip yok

olnıuştur- Ceras'ın it]cliası ilc uyun,ılu dcğildir, Bu voruın herhangi bir

sabitliği varsavnıaııakt;ıdır, y;rni iıısıın ı-loğası fikriııi açıkça reıldecler; bu

ııedenle Alt]ıusser'in tezi1,1r. paralcllik taşrr, Ceras, bu yorun-ıu kuvvc.tlen-

clirel-ıiJecek öğelerin ııeler olcluğunu soruştufur. Düştjnür, bu soruyiı iki te

nıc] vanıt üretir, Yaıııtl;ırc];ın ilki cliılı;i çok pcılitik bir tercih]e ilişkiliclir, Alt-

lıusser'in tcziıri payIaşan lıirçok Marksist kuranıcı; insan cloğ;ısr kavraır-rını,

i) ideolojik, ii) ıııulıiıfazakir, iii) idealist bir sapırra ve iv) norıııatif vargıla-

ra zcnıiıı hazıılayaıı aııti-biliıııse] bir kavrtıııı olarak cleğer lencl irııe ktet]ir.]ı

Stınuç rıIarak, bu düşt]nüIlcrL. görc, ba]Vlcsi gerici özclliklcrc sahip bir kav-

raının Marksizııı içiııcle yeıi rılanıaz. Yanıtlarc]an ikincisi Marx'ııı eserleriıı-

cleki vurgularla ilgiliclir. Marx'ııı iıısan ı-lrığasrnı retlc,iettiği kaııısına ilişkiıı,

t]üşünürün eserlerinc]eıı bu kanıva clayaııak tcşkil tdebilccck ajzclliklc A1

nııın İdaolııiisive Kıpitnl eserleriııcleı,ı a]ıntılitn.l,ı- pasajl;ır Altlıusser'in teziııi

destt,klenıek içiıı ku]ltıııı]nraktadır. Bijylesi çabali]r da insan tltığasınııı reddi

fikrini kuvvet]enc]irnıiş, bu fikrin Marksist çcvrcIerclc yııl,gıırlaşıı-ıasıııa hiz

ı-ü]ct etıniştiı. ceras, avııı yönteıııi izleverek Althusserci Marksistlere yaıııt

vcrilip vcrilcırıeveceğiııi araştırırken şu s()ruyu stıraı: Marx'ın insıın cloğtısı

kavraıırını redclchıcıliği tlüşünccsiı]i pckiştilebilccc.k tlüşünürün geç tlöne-

ıııiııe ait eserlt,riııc]e pasiıjlar l-ıulnıak olaııaklı ıııdır? Geras bu soruya o]um

lu Vaı-ııt verir.

ı.[].İ).Li,ii!]\(,lüliili(,ıııı,[1i,ııJı,[] l]ııı]ıtlıgıü .rl (;ı..ir]..ıl,i1 l.iıüj/f(].]lrku\\(,tl ]ır.ıll(ü
iLl, l.rl].ltil i](li!inll(, lı]llr (]kı]lj.itliLrrı,l(ı.] \1,1j\1 l ıJrih ku üir]İ]n,l ,l\ k lr] L]l]l i tlı,i.ll.]l(lil
ll]t, (,r (,ıt.]\.] (l[.]l i lİekt(,(]il

1.1 (,(,]ll(rrl t.t] ll.g. l.rl,]ül]İ.lı,n,ıLi:Iiılı,llııtlırını \ ı]lll]üll ün.(,](,ılirtiL
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Gcras'ın Mır-r ı,c lıısoıı Doğnsı: Bir Efiaııcııiıı Rıı/ı/i çaJışı-ı-ıasııırlıı M;ırx'ın
AIııınıı İılcolojisiı.c l(ıpitıl cserleriııclen suııt,luğu örneklerin birçoğu ııkul,u-

CuVu -MilrX'11l İTsiııı clı_rğası ktıvıaınıntlı,ııı kol-ımaclığı ııcıktiısıntla-ı' t.ıtıııiıı

eclici ııitelikteclir. Şinıcli [-ıu örnı,klcrin bazı];ırıııiı kıs:ıca [-ıir göz;ıialııı,ı. Marx,

Alt]ıusser'iıı cl-ıistcmolcıjik ktılıuş r.ışı.lığını 1.1.1iı ,_,ttiği Alııınıı iılaoloiisi'ı,ı,

de üretiııe ilişkin şu tcspiti yaP.lr: "jn*ınlar kcıı.li gtcjnı Jr.tçl.ırlnl üret-

ııcye başJar başlaııı.ız, keııc,lilerini hıryvanlarcl;ın iıyır,,letnıevr, [-ıaşlı1,orlar,

bu, rınlarııı kendi fizikse] iirgütlenişleriııin srıııucu olan bir ileri iıclınıclır."r"

Başk;ı lıir ifacleyle, M;,ırx, "iı,ısırnl;ırın yaş.ınıa a]-açlaIıı-ır üIctıneye baş1.1ıılası

onların fiziksel yapılarııı;ı bağlıtlır, v;ıni fizikscl yapıları üretim alaçl.tfının

üı-etiıniııi ktışullıır" cleınektec]ir, Bu ııedenlc,Jüşüııüre göre tiırih yazlırlında

saptanınasi gereken ilk olgu; "bircvlerin fiziksel örgütlcnişlcri ve bu ijlliüt-
lcıııncniıı sonucu cı]arak oltaya çıkan, doğaııııı geri kalan bijlünıüvle olaıı
ilişkilerclir. . .. I Icr t;rrih yiızııııı, Lıu dııgni tenıeIlcrı-lcn ve tari],ı bcıvunc.ı ins.rıı

evlenıiııiıı bu teınel]erde mı,vilaııa gctirdiği ı,leğişikliklerdcıı h.rlcket etnıek

zoruncladır,"" Marx'ın Lıu ifadesiııc l-ıakılırsa düşünüı,ün insaı]ı-ı fiziksel

vaıııııa ilişkin bir so),utlanra yaptlğüıra clırir kesin bir vurgu ı]levcuttul, an-

cak yine tlc "doğal tenıe]]er,,]e" vurgusu rlüşünürde hcrlıangi sabit bir instııı

cloğası anlayışı olup tılınat,lığına k;ırar verebi]ıneıııiz için vctcrli cleğildir.

Fakat ifailcyc ilişkin şu nrıktıı kesiıı olarak bclirti]ebi]ir; Marx, tarilı aııl;ı
yışıııı teıııelleııdirirkcıı iı-rsiıııııı fizikseJ kcışuIlarııı asla yııbırna iıt!nanlıştır,

hatta tiirih Vazııııını L)u fiziksel çerçcvcilcn biışlatııaktaclır. Ceras,-l;ı bu ifiı-

clelerdeki yc,tcrsizliği faık etııiş olıc.ık ki ,4/ııııiıı lıi.,,,1t il.ı'n.]en insıııı tltığası

vurgusuııu pekiştirel-ıilecck [-ıaşkit bir örnek d;t|ıa verir:

" Hıristivaı,ılığın, Lıizi, beıleııiıı cgı,nıcııliğincleıı ı,e'biışlıca gtiç olarıık

arzularılaıı' kurtarnıiık isteınesinin tek ııedt,ni, bcdeniı,ııjzi ve arzulalın-ıı-

zı Lıize vabancı şeylcr ol.ırak göIıncsi(]ir; bizi doğaı]ııı dcnctiıı,ıiııcleıı kur-

talnak istenıesi sac]ece kencli doğaı-ıllzı bize ait cılarak gairıııenlesindeı-ıdif.

Eğer bı_.ıı kcntliır,ı cloğ;ılı değilseııı, tioğal istcklcriııı ve benin] bütün doğal

,\]l(,,lk 1.1nüİl.r. \1ılr'ın lıılıgl (li]/l(.İı(l(,t.ı] tt,rjıri kL]]1.1nJlgln.] iliIkiır tJıijInl.. (].
lnr'ln nr(,tll iİ(l(,. t.] r]r ı jj 1,1.1l\ ]J tt][(,1r]rİonl ]rt il
\1.1.\, ](){)], \ ]7,

\lJl,\, ]9(]]. . ]ı L.rLrntrtl,]ki \ ı|]1]ı] lj,rrr,] ,lıttil )

}]

1(r
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karakteriın baı,ıa ait cleğilse -bu Hıristiyanlık'ln öğretisidiI- bijvlece doğa-

nln bütün ılcıır.timi istcr bc.niın kcncli cloğal karakteriılıden ister dış dcığa

olarak tanrmlaııandan ötüIü olsurı bana yab;ıııcı bir şevin cleııetinıi, bir
cııgel, [-ıana karşı kullaııılaıı bir zor, ruI,ıun otonon]isine karşı bir heteı onoıni

olarak göfüııür. Nc var ki Hıristil,anlık, bizi, ası] an]aııcla, Iıiç Lıiı,zıın,ın
istcklcrin cgcnıcııliğiııc{en kurtarnıayı baş;ır;ınıaııııştır."Js

Marx'ın, vukarıda aclı gcçcıı cserinin L'üçüılcü barlününde Yirphğı Hl-
ristiyanlık clcştirisiııclcki "cğcr [rcl] kencliııı clcığiııı değilseııı, eğer ,,loğal

istcklcriı,ıı ve L-ıcııinı cloğırl karaktcriır,ı bana ait cleğilse" ifacleleri, Ceras'ııı
"insan doğırsı kavrıınıııııı tılgrııı Marr t;rrafinclan redc]edilnıecliği" iddiasını

onayl;ır ııitcliktcclir. En azı,ıdırıı Marx'rn tezleriııc]e köklai bir krıpuşuıı geı-

çeklc.şı,ı,ıecliği, bu ifaclcyc [-ıakılarak öne sürü]ebilir, Bu pasajda, Marx açıkça,

insanın doğırsıııtlaı-ı söz ctır,]cktc; üstüne üstlük HıristiyaııJığııı, insaııın cio-

ğasıııa, fiziksel özellik]eriııe ve c]uygulanıın]arına takıntlığı tavrı başka bir
"dtığal" tavırla karşıIayarak eleştirmektediL

Mırrx'ırı bu clcştircl ifiıdesi,_1üşünürüıı kavraııclan kcıl-ııııııaclığınıı-ı işa-

reti olarak yoruıılan;ıbilir. Ccras'a gajre Miırx'tn lıu kavıaındaıı koparrıır-

m.]sLnın en öneııli ııec]eni düşüııüIütı tarih tezinclc iineı-ıı]i bir vcrc s;ıhip

tılan "insaııın tenıel ihtiyiıçla rı / gereksini ınleri" düşünccsiclir, Marx'ın genç

rlöııenriııde cie, olgurı c]ijııenıiııı_le clc kuraııının belirleyici clüşüııceleriıı-

cleıı birisi olaıgticıı bu tlüşüncc insan cloğırsı kavraıııı ile lıiçiıııleııir, Ceras,

Marx'ııı özclliklc- t;rrihsı.l natclvalist kuranıını, (insan diığası kavıaıııını
kcsiııliklc clışlaıııayıın) iıısaııııı tenıel ilıtiy;ıçliırı clüşüııcesi çerçevesiııcle ge-

liştirdiğiııc iıı;lıııııaktadır.rT Gerçekten rlc Marx lıcr tüI]ü taIilriır ilk öncüIü-

ııüı,ı "iıısaıı]arın'tarilıi ya;ıabiIı-ııek' içiıı Vtışaııılarııır sürc]ürebilecek c]uruıı-
rla ıılmaları gcrektiği ijlrcülü" cılııı;rsı gcrcktiğini d tjşü ll ınekted ir.'" Y.rşan]ak

1s Kıl]\1.1l\\.llı,JlilhI]lgı,l.,/]J,,(;ü,r]r]ülrr /,i,,,i,ıı. (i,ı ]'ıt,1]l(,!, j'l]llIj,]ı,.q, \1.1r\i!tt
L]|ı, ]Lı(lL) <|)ll}.//'\(ıiııı.ıııi,ı.oıg,/.ııılıiıı,1'lıı.ırı,/ıiıııkl'rlııınlt].ll],/\1.1l\ lh(,(;(,]
ıııııı ]ılıııLı,ilı l\]i>. . 1(r l(,'(,\ rı i tı]]j,ı ,ıiır]l 

]

.1() (]ı,|,Jl. \1.1l\'ln "Il(]lotJl\.lrlrll, t,rİl iİ\.lnl.]ı].r oltJ[ (,1,1n i]lıi\,](1,1lını (t.]hi knllr].lf.
ıııl .ıı.ı k nıııı ıı.lı ı,].lıl l.]r .]n l] olJugu" \ ijr]ii]]ü]f l,il (lii\i]n..\. r,lh jt. (]ldl]g! lu s(]\ l(,

ı, l,.l l,] u \,ı ..., ] ]
:(l \1.1l\, |!]()], l 1ü]
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içiıı ise "Jıer şevden önce içn-ıek, yenıek, barrnıııak, givinmek ,,. gerekir,"'L

Bun]ar o]ıııacltııı insaı-ıların t;ırih yapması olanaksızclır. PrcıJetarya için tarih

1,;ıpnıiık, keııcli bilincini oluştularak ijzgülleşmL,k ılcııcktir. Gerçek kur-

tuluş budur. Kurtuluş, gelçek hayatta sılhici araçlarla nlüüİkündür. Bu da

},ine tene] ilıtiyaçlar düşünccsiııe bizi götüIür: ".., ı-]aha genei tılarak, iıı-
saıılar, yeterli ııicelik ve ııitelikte yiyecek, içecek, l-ıarıııak ve, giyccek teclarik

edecek durunıtla olı-ııaclık]arı sülece" oı]litrı kuItarnıak ııüınkün cleğilclir,1]

Yani yeterli ıniktarcla ı,c kalitcclc giyccck, vivccek ve barınına cılanaklaı-ı

olııaclan iıısiınlar özgürleşemez.

Marx, Alııınız lıfurlıı7ısl'nclen alıntıladığııııız pasajlardaki "insanın cloğal

iIıtivaçla11' vulgusunu son cscri (ıpifıl'iıı L-ıirinci cilcliıı,-1e f;ırklı başIıklar al-

tıncla -"fiziki olarak r.azgeçilemeyecek olan hayatta kaIma aı açları", "fizik-
sel ihtiy;ıçJar"; "tcıpluııstıl gereklilikler" vl-ı.- tekrarlar. Kapitol'dc düşünü-

rüıı bu vurgusuı-ıa eşlik eden -ve insan cltığası k;rvramını pekiştiren- diğer

bir söylcn,ı "cınck" kavraıı,ıı aracılığıvla kurulur. Her sırac]an insantla bulu-
nan eıııek yetkesi "ıı,ısanın .. , beclensel biçinıiı-ıde varo]an zihiııse] vc fizik,
scl kabiliyctlerin toplaınl'olarak taııımlanrr,o] Bu kabiliyetJer insanın doğal

unsurlarında -ya cliı uzuvlarında- [ıulun.ın dog.ı] kuvve|lerdir. İnsan cınck
sürecinde bu kuvvetleri harekete 8eçirjr, on].ıI].r üIctiın VJpar. Üretnıek, bu

çerçeveclc, "insaıı varlığının topluıı çeşitleriııclcıı bağımsız ol;ırak cloğaJ bir
halidir; ... [o] cbcdi bir ıloğııI zıırıııIııIııktıır."': Marx, bu tespitini pekiştirınek
istercesine aynı fiil hakkıntla kcınuşnı.]\,.] dcvJnı eLltr: ÜrctmcL, " ınsaııla tir-

biat aıasııılaki metaL-ıo]iznr;rvla ilgili karşılıklı ctkileşinıiıı evrensel halidir,

.,. insaıılarlıı yaşadığı tüın toplum türleriııcle gajrü]ür,"11

Geras, Marx'ın bu ifatlelerinclen tenıel bir siınuç çıkarır: Mırrx'ta -clü-

şünürün hcl ılijııcınindc insan cloğası kavıanııııiı rastlanıak müınkü]ıdür,

Bu kavraıı, önenrlj bir sabitliği -cleğişmezliği- de içerisinde baıındırmak-

]2

5]
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taı_lır. Böv]tsi bir ic]dia, Ccras'iı göre, Marx']n ııateı-valist aıılayışıvJa uyuırı

içinclctlir. Çüırkü iırsan cloğası kavranıının düşünürc f!örc Marx'ta iki işlevi
vıırclır. Bu işJevJertlen ilki; açıklayıcı işlevclir. Marx tarih yazınııııı iııs;ııı titı-

ğ;ısı kavraıı,ıı ile ilişkilenilirir; tlolavısıVla Marr, bu kavraıııı, tiıriIısel cleğişi-

ıni.ıçıklanıak içiıı kullzrııır. Teriırıiıı ikiııci işlcı,i, norn,ıatif işlcr.cliı,. Ceras'ır

gijle insan dcığası kavriııırı Marx'In ınctinlcfiıııle aynı z;ınıanr]a norn;rtif
ol;rrtrk c]a kullanılııakt;rılır, çüırkü Marx iyi bir havattn Va cliı topluıısal öz-

gürlr.şimin nasıl olırıası geıektiğine,Jair tcspirlerini -özclliklc insanın tcııcl
fiziksel ihtivaçları clüşüııcesi üzerinıleıı kapitaliznıi ırıalıkuıı cclerek- bu

kavram aracılığıyla oluŞturn]aktadıLi" CCIilS, bö1,lcliklı_., Marx'ııı kuraııl-
ııııı nc kadar lıilinısel olursiı ıılsun avnı zanıantla ctik bir tluruş ıla içcrı-ii-

ğiııi Lıelirtıııekteı,lir." Düştinür, [ıu savıııı çağdaş taltışm.]l.trcla bir adıın

claha aiteve taşıVarak Marksist kuraı,ııın cvrt ııse] ins;ııı Iı;ıkları ve ı,leııırıkrasi

tcorileriniıı tcmcllcı-ıciiı i] nıc.si çal-ı;rlarıntl;ı kulliınılabilcceğini idı_]ia ecler. Bu

id,.lianııı Geras'ııı tezintleıı çık;ırıinı.ısı oJdukça kıı]ay,,lır; çünkü rlüşünür,

iı,ısiınıı cloğal-fiziki gereksiniııleri ile toplunrsal gcreksiniııılcri arasında

kcskin bir ayrını yapınaktatiır. Düşünür asg;rri bivolojik gercksininıler ile

cliğcr tarilıscl gcrc.ksiniırılc,ri bütünü},]c farklı şeyltırı,ıiş gibi tle alır.'n Bu

ayrıı,ııı cloğuraıı rcmc] düşüncc Mtrrr'ın insan doğası tasi]rııılnıı bir yrın-

ı-lan tlcğişıııcz sal-ıit bir öze saiıip ı,ılcluğu fikri, bcri vantlıııı bu doğanın clc,

ğişı_.ıı tarilıscl bir vöııüııüıı cılcluğu tlüşünctsiclir. tsöylcsi bir [-ıclirleııeclrıı

sonra dtığal (vani evrensel) ve kıpluınsal gereksiııimlcriıı birl-ıirincleıı av-

rılnıası iılı-iukça ko]av Lıir iştir. Geras tla buııu 1,apar. Ancak Ccr;ıs buııu

1,aparkeıı kanııııca Miırksist terıric]eıı bir havli uz;rklaşır. Bu iclcliımın gc-

ıekçesi, Geras'ın sürek]ievrense]-değişıılez olani,ı tıclaklaııırrak Marksiznıin
Lıelirleyici i]kesi olan tarihse]ljk iIkesiııcleıı kiılıınasıtlır. Başka bir ifaclcylc,,

Ceras eı,reııse] bir kuraıı .tlzusu]]uı] pcşiı]dcı-ı koşarkı,n toplunrsal aJiıııı ve

bu alı,ıııın tarihseJ cleğişimcleki (jııenıiııi gijlnczdcı-ı gclı,ırek zoruncla k;ılır,

Yııı,ıi Mıırx'ıı,ı kur;ıııınc]a tariJısel açıklaııa ijı]cııliı-ıi Vitirir. Bu ncclcıılc hcr

ne kaclar Geı-;ıs'ıiı Altlıusser'e itir.]zı tenrelcle lıaklı tıir itiı,az rılsa ıla -r,aııi

20l3/] ]
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M.ux'ta insa]-] doğırsı kavr;ıııının bütün anlaı,ı]larıııııı ilışl;rnclığı savıııa iliş-

kin ([rö},]elik]e Altlıusser'iıı Marx'ıı olguıı clöııt,n,ıiııcle.rrıti-I]ünanist lril
düşüllür ()lduğu Vönündeki itldiasıııa ilişkin) eleştirisi geçcrli tıIsa rl;r, dü-

şüı]ürün Mirrksiznıi er,ı,ensel biı yargı ııeıciiııe -ya da dı,ğcrlcnclirıııt, öJçü-

tünc- rlönalştürIııe girişiı-ııi kuraıııııı rulıuıı;ı aykırı oldtığtıı,ıclaı,ı kabuI eclile-

ı-ııı,zclir. Kısaca, Marx'ııı ıloğırl vı. iopluııısalalaıı ikilisine "zıt]ık" ,Jüşüncesi

ile, vaklaşan filtızııflıır;,ı \,önl.lttiği clcştiri Geras içiıı cle geçerli ı,ılabilir: Doğıl

vc tarilı ariısınclaki karşıtlıklar, tuhaf bir şekiltle, saııki bu ikisi lıirbirleriıı-
c]en avrı şeyleıı-ııiş gil-ıi, sanki insirıı hcr zan,ı;ın bir tariIıse] cloği-ı vc bir cloğı
tırrilıi ilt karşı karşıı,a cleğilııiş gibi daişünülnrcktL,clir,'" bu iki alaııa d;ıir çi;-
züııısüz]ük lıe;ı [-ıu ikili clüşüııı,ııc ııaııtığıııclaıı k;ıvııak]aııı,ır;ıkttırlır. Ceriıs
lıu ikili ıııiıııtığa sıkışıp kalaıak iki alaıı arı,ısıııclıı ıııctiıfizik lıir varık açar; dtı-

1;ıyısıt,lıı alaıılar aı,asıncla ktıruliıbilecek cliyalektik ilişkiyi t,s gı,çcr.n" Başka

59 i\lnrX, 1992, s. 12

d] Ccr.ls'.l vöneIttiğinl t\ı eleştiri nnaliiik Marksilüİ gclcn(,ği i(iıı!t(,v(,r.rl.rn birçok daı-

şL]nürL, de \,aİlcltilebiliİ, 8Lıridnkinc benlcf l.i. Probk,ll1 nnirlitik M.rksisi gc]fnc.ğin
Mnfliı1 kiPitn]iZııl i.l€ştirisinin a(t.lI0t tl,n].1li olu}r ollr1.rdığı t.ırtl!nl.rsınL1.1 ortav.1 çı
k.rr. Bu tnrtışlİanln üVclcrjİdcn Lliİi olnn Cirras, -insan doğitsl icorisillc tı\,gun oInr.ık
N4.1rxil] knPit.lIiznliad:rlü,t§i/ bulduğu için eleŞtiIdjğiİi si)v]cr M.rr\',l gijrc knpiLrliznl
son dere(e ndaIi.tsiz bir sistenldir; çünkü },.tşama aİ.]çlnrInlİ (i7e] n]r:]1kiVctine ahlak.n
kinısenin hakkl oln,ı;ııısı gcıckirkcn, bu aıllçI.rr, i(l|lunr(tn L]ir gruP ins.nıİ olindc kli1
l.nmüşiır. Ncrcdcysc, fiili d(i7(,vdc biı doğil hak kıvranıının savuııulduğu bu ,ıırlavışt.r
.da](,t, k.lPitaIizİliıl l,ıı,gılannrısı için evrcnscl bil klitcİ sunırri]]kt.lL]lr. tsilgi içjn bkZ.
Norııan Coras, " ]hi,Contlovcrsv About N{,lf\ nnd Jusiicc", N.ı,Lül]l /l.ıJ.ı,, l985, s.r\ l:

I50, s, 5ı] vd Ccrnld A. Cohcn dc bu LrrtüŞmada a]Oras'.ı ),akln L.ir Po/is\lrn tUt.lr. () t].1

Mar\in knPitilist sist(]ırliİ adalL,tsil]ik İos\oİt] iiZcrinc k!fUldtığunu id(tia (]der. t]kl.
Geıalci ı\. Cohcıı, "t]rccdoİr, JUsti.c nnd C.PitaIi§nl", N..ı,Lı,/1 R.i,/.,.l,, l98i], s.Vı: l2ö, s

3 16, Ccr,ls Ye Cohen'in LlüŞün.clcrinü] karŞı çıkan:\llan !V. l,v()(](] !,c St(,!,(,İ l-ukc§ gi[]i
Ya7:rııirl N4nrxin kaPit.Iiznlj n(t.letsiZ bul(]tlğu için clcŞtiln1(,diğini iddi. etnlı,ktOdil.
Bkz. All.n !t. Wood, Kı11 Mırı, 1,ondlın: Routledi]c&Kci].1ı1 I'.rul, 1981, s.-l3 \,c stt,\tlr
Ltıkcs, Marxisn] nnd N4oIiliiv, Oıftıırl: ornı,cl UnjY(]rtiiv İ'less, l985. Ct,rısin.ıksint,
Wood, h.k Yi, a(tir]et kavıanılarının c\,.l,İ§e] i]l(ijt sııİı]r,lkt.ln Lı./.]k k:r\ l1rnllirr olduk
larlİ], çiiılkl:i bu kır,ranıların k.:riıkslZ bir biçinldt, Llrjhsel (YnIi gijrcccli) knYltıll1nr
ol!]ukI.1rlnı sir\,]enlektcdir Wood'uİ çiZi]isin(ifn giilcı-ı l-ııkı:s ctt,N,l.fksi7nlin, kü]ndini
gcrçekleŞiirmc jdealilıt,rlav.ıııııı ki bu idc.r1 ].ukes içiıl g()receIi bir (teğOre \,. dn .lhl.]
k.] d.rv.nl]rnnlnkt.ldıı- ölg]:illı:ik.lhl:rkrlll l.cnlİls!disini rtl(]iir (ti.r1 (\1güİIijk.h]nkı,
ft,fnh vc nluilü]u k dcğcrltrini içeı,en bir ıhlaktül. L]u dcğcilcr dc d(]ğ.l1.1 doğodcfu] ir. Lu-
kı.s t tı iddjasıçlı lr,larksi,.nr in gijr.ccliği nş.rr.lk insan doğ.:rslnın i]e Ii5in]ini .rnl.ç e(]jncİ
cvrcnse] bir çilgive çckildiğini düşajİİlcktcdir, Bkl. sti.\,en Lukes, MıİrİiirJ ıl,,l/ Mol]l
/il!, ss. l0,29 ,\\,rıcn bkz. A]]an !r, [/(ı)d, Kaıl Marx, Cüü]dügü üZcrc bu taftlşll1.da
da ikili lıir nlantük, -ialihsellik,g(]re.elik çe (toğall]1ık cvrmscllik nrantığ1- E(,çerIidir.
Dol.ylslYla, t]u t.rtlşüİJd. vine div.lIoktik L.ilkışün eksik]iği sijz konusuCl!ır. Bu (]k§iklik
soİucundn, nnn]itjk Mnrksist kur.lıncıInr, tnrihscl bir durunlün va dı kaı,rınıın, hiçbir
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L-ıir if.-ıdevle, Geras fazla aı-ıalitik tlüşünılüğünclcıı cliviıicktik bakışı ı itirııiş,
brı iki kııtegtıriclen Lıiriııi teı,cilı etnıek ztıruncltı tılcluğu iıissiııt, kapıl;ır;ık er,-

rcıTscl ol;rntı yöı]e]miştir.'' C)\.sa Marx'ıı,ı i]ısan doğasü kavı;ıyışı böylc bir
ııantıkla anlaşılanıaz, ııı,ıu kavı;,ıy;ıcak tıltııı i]iva]cktik nıi]nhğın keı,ıt]isiclir.
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