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"Radikal olmak, şeyleri köklerinden kavramaktır. 

Ancak insan için kök, insanın kendisidir."  
 
 
 
 

K. Marx, "Critique of Hegel's Philosophy of Right. Introduction," Early 
Writings, Londra: Penguin, 1975, s. 251.  
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AYDINLANMA 
 

(I. Kant, “Aydınlanma Nedir? Sorusuna Yanıt” (1784) 

 

“Aydınlanma, insanın kendi suçu ile düşmüş olduğu bir ergin 

olmama durumundan kurtulmasıdır.  

 

Bu ergin olmayış durumu ise, insanın kendi aklını bir başkasının 

kılavuzluğuna başvurmaksızın kullanamayışıdır.  

 

Aklını kendin kullanmak cesaretini göster! Aydınlanmanın temel 

sloganı budur.” 
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Aydınlanmanın Temel İlkeleri 

1. Aklın özerkliği;  

2. Mükemmeliyet ve İlerleme düşüncesi;  

3. Bilgiye akıl yoluyla ulaşmanın mümkün olması;  

4. Doğayı, insanı ve toplumu yöneten ilkelerin akıl yoluyla ortaya konmasının 

mümkün olması; 

5. Eğitim yoluyla aklın “bilenmesi”nin gerekli olduğu;   

6. Akla aykırı yetkeye karşı çıkış;  

7. Aydınlanmış bireylerin kozmopolitan dayanışması;  

8. İnsanlık ailesinin bir bütün olması;  
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ÜÇ AYDINLANMA BİÇİMİ: 

 

1. İNGİLİZ (İSKOÇ) AYDINLANMASI: LİBERALİZM VE SOSYAL KONTRAT DÜŞÜNCESİ 

(İNGİLİZ POLİTİK İKTİSADI –SMİTH VE RICARDO) 

 

2. FRANSIZ AYDINLANMASI: DIDEROT, D’ALEMBERT, VOLTAIRE – RADİKAL 

AYDINLANMA DÜŞÜNCESİ 

 

3. ALMAN AYDINLANMASI – KANT VE HEGEL. ALMAN İDEALİZMİ 
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Alman Aydınlanması:  

“Dile gelmecilik” (Expressivizm) Yaklaşımı 

(Taylor 1975: 547-58; 1979: 50-51, 141-52; Berlin 1963: Bölüm 4): 

 

Bu gelenek, Leibniz’in tekil tözün “kendisinin bütün geçmişi ve geleceğinden oluşur” diye 

görüldüğü “monadoloji” yaklaşımından Herder ile Hegel’in metafizik tarihselciliğine kadar 

değişen bir bakış açısıdır. Görüş esas olarak, doğaya ve insan yaşamına yönelik olarak 

empirisist, mekanik, determinist, atomcu ve faydacı görüşleri içeren onsekizinci yüzyıl 

İngiliz ve Fransız Aydınlanma düşüncesine bir tepki olarak gelişmiştir.  

 İnsan etkinliği ile yaşamını “doğa yasalarının” yönettiğini ileri süren doğalcı 

yaklaşıma karşı dile getirmecilik, insan etkinliği ve tarihini, insanın kendi özünü dile getirişi 

diye görmekte, bu dile getirmenin gerçek biçimi olarak da insan özgürlüğüne birincil önem 

atfetmektedir.  
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Dile getirmeciliğin felsefi antropolojisi, insanın özünün dile gelişi 

olarak görülen insan eyleminin, insanın özünün gerçekleşmesine 

yöneldiğini, ancak bu gerçekleşmenin yalnızca bir ideanın cisimleşmesi 

anlamına değil, “bu ideanın ne olduğunu kesin bir yoldan tanımlamak” 

anlamına geldiğini öngörmektedir. Yani, insan amacının gerçekleşmesi, 

bu amaçların kişinin kendisi bakımından açıklığa kavuşturulması 

süreciyle elele gitmekte, bu yüzden de her bireyin kendi özünü öteki 

insanlardan farklı gerçekleştirebilmesi olanaklı olmaktadır.   
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Bu yaklaşımın önemli bir içermesi, anlam ve varlık arasındaki 

Aydınlanmacı ikiliğin insan yaşamında geçerli olmadığı, insanın 

özünün dile gelişi diye görülen yaşam etkinliğinin insani ve etik 

değerler tarafından yönlendirildiği anlayışıdır. Yani, insanlar özleri 

gereği, sahip oldukları ahlaki değerlere göre özlerini gerçekleştirmeye 

çalışan “ahlaki bireyler” olmalarıdır. Bu bakımdan insan özgürlüğü 

anlayışı öne çıkmaktadır; ancak özgürlük, dışsal kısıtlardan kurtulmak 

anlamında değil, insanların temel hedefi olan otantik kendini dile 

getiriş ile nitelenmektedir.  
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Aydınlanmanın insan doğasını “öznenin bilgi edinme ve eyleme sürecinde ilgilenmek 

zorunda olduğu nesneleşmiş olgular kümesi” olarak görmesi ile “ruhu bedenden, 

aklı duygudan, akılyürütmeyi düşgücünden, düşünceyi duyulardan, isteği 

hesaplamadan ... ayıran” yaklaşımına karşılık dile gelmecilik, insan doğasını bir 

bütün olarak, “tek bir yaşam ırmağı ya da hiçbir parçasının öteki parçalardan 

yalıtılmış biçimde tanımlanamayacağı bir sanat yapıtı modeli” biçiminde 

görmektedir.  

 Genel olarak dile gelmeciliğin dört önemli hedefi vardır:  

1. insanın bölünmez bir bütün oluşturması anlamında,  farklı düzeylerin 

birbirinden ayrılmasının (düşünceye karşı yaşam, bilince karşı akıl, 

bilgiye karşı irade gibi) yadsındığı bir birlik;  

2. özgürlük;  

3. insanın öteki insanlarla uyumu  

4. insanın doğayla uyumu.  



“İnsan özgür doğar; ama her yerde zincirlenmiştir. 

Başkaları üzerinde efendilik taslayan kişi aslında onlardan 

daha fazla köle olmayı sürdürür. Bu değişme nasıl ortaya 

çıkar? Bilmiyorum...”  

 
J.J. Rousseau, Sosyal Kontrat, 1. Kitap 
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YABANCILAŞMA 

  Marx’a göre yabancılaşma, insanın özüyle varoluşu 

arasındaki çelişkiyi dile getirir. Marx da insanın özünü 

(Aristotelesci bir biçimde), ‘her insanın sahip olduğu gelişme 

olanaklarının, bu gelişme uygun ya da doğal bir biçimde 

gerçekleştiğindeki biçimi’ (Hunt 1986: 97) olarak tanımlar. Ancak, 

eğer insanların içerisinde yer aldığı koşullar eğer kendi 

olanaklarını geliştirme ve gerçekleştirmelerini engeller nitelikte 

ise, öz ile varoluş arasında bir çelişki vardır (Hunt 1986: 97).  
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Marx’a göre, insanın özünü belirleyen şey, onun aynı anda hem 

özgül olanın, hem de genel olanın ya da aynı anda hem birey, 

hem de sosyal bir varlık olma özelliklerinin birliğidir; Marx’ın 

1844 Elyazmaları’nda benimsediği terim kullanıldıkta, insan, 

“kendisine varolan, yaşayan bir tür olarak baktığı için, kendisine 

evrensel ve bu yüzden de özgür bir varlık olarak baktığı için”, bir 

türsel varlıktır [species-being] (Marx 1975: 327) 
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Bir bireyin bir türe ait olmasının, aslında birbiriyle aynı anlamı 

taşıyan iki anlamı vardır: İlkin, bir kişi “insanın algısal ve bilişsel 

yetileri ile yaşam etkinliği” yüzünden, ikincisi de, “insanın 

etkinliğinin sosyal bir etkinlik olması” yüzünden türsel niteliktedir 

(Hunt 1986: 97,98).  

Yani aslında hem bir birey, hem de sosyal bir varlık olan insanın, 

kendi varoluşu da dahil olmak üzere bütün etkinliği, ister istemez 

sosyal niteliktedir. Bu yüzden toplum bireylerden bağımsız, onun 

üzerinde ya da ona karşı bir varlık diye görülmemelidir; birey sosyal 

bir varlıktır (Marx 1975: 350). 
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 “İnsanlar en yalın anlamıyla bir ζώov πoλιτιχόv 

[politik hayvan]dır. Yalnızca sosyal bir hayvan 

değil, kendi kendisini ancak bir toplum 

içerisinde bireyleştirebilen bir hayvan” (Marx 

1973: 84). 
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İnsanı öteki “doğal” varlıklardan ayıran da onun yaşam 

etkinliğinin, ya da tarihinin doğayla gerçekleştirilen sosyal 

bir etkileşime dayanıyor olmasıdır (Marx 1975: 391). 

İnsanların hem doğayı, yani kendi “organik olmayan 

beden”lerini (Marx 1975: 328), hem de kendilerini 

dönüştürmek için giriştikleri bu amaca dayalı, özgür ilişki 

(praxis), aslında Marx’a göre, insanın kendi özünü 

“nesneleştirme” etkinliğinden başka bir şey değildir.  
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Kendi emeğini kullandığı bu etkinlik yoluyla insan hem kendi 

potansiyellerini gerçekleştirir; yani insanlığını ortaya koyar, hem de 

kendi kendisini, yarattığı üründe tanır. Marx “emek” terimini, “insan 

ve doğa arasındaki metabolik etkileşim, insanın varoluşu üzerine 

doğa tarafından konan ve her zaman geçerli olan koşul” (Marx 1976: 

290) anlamında, yani “fiziksel biçimdeki, yaşayan kişilikteki, bir 

insanda varolan zihinsel ve fiziksel yeteneklerin toplamı” (Marx 1976: 

270) olarak tanımladığı “emek gücü”nün içerisinde harcandığı bir 

sürece gönderme yapar biçimde kullanmaktadır.  



Dolayısıyla, insanan yaşam etkinliği, ya da “emek süreci”, “ya doğayla 

girişilen toplumun aracılığıyla gerçeklelşen bir ilişki ya da insanın öteki 

insanlar giriştiği, doğanın aracılığıyla gerçekleşen bir etkileşim biçimini alır” 

(Hunt 1986: 99).  

İnsan,bu etkinlik, yani emek gücünün aracılık ettiği sosyal süreç olan 

praxis yolu ile hem kendisini hem de doğayı değiştirerek kendi özünü 

gerçekleştirmeye çalışır.”Dolayısıyla emeğin nesnesi, insanın türsel yaşamının 

nesneleşmesidir: çünkü insan kendi kendisini yalnızca entelektüel olarak, 

bilincinde değil, ancak etkin bir biçimde ve gereçek olarak yeniden üretir; 

böylelikle de kendi kendisini, kendisinin yarattığı dünya içinde düşünür. (Marx 

1975: 329).  
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Bu önermeye dayanarak “emek gücü”nün aslında insandaki 

“eyleme” gücüne göndermede bulunduğu ileri sürülebilir. Bu süreç 

boyunca insan aslında kendi emeğine dayanır bir biçimde kendi 

“yaşamını üretecektir” (Marx ve Engels 1970: 50); insanın 

yönelimlerine [intentions] dayanan bilinçli bir etkinlik niteliğindeki 

bu “üretim” sürecinde insan “dış doğa üzerinde eylemede bulunur 

ve onu değiştirir; aynı zamanda da, kendi doğasını değiştirir” (Marx 

1976: 283).  
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Ancak, insanın özünün değişik tarihsel dönem ve koşullarda bile aynı 

kalmasına karşın onun “varoluşu” bu türden “maddi” koşullar tarafından 

belirlenecektir. Marx’ın Kapital’de yapmaya çalıştığı, bu özgül koşullar 

kümelerinden bir tanesi olan kapitalizmde insanın varoluşunun ne ölçüde 

onun özüyle çeliştiğini göstermektir. Meta üretiminin gelişmesine ve asıl 

önemlisi ücretli emeğe, yani emeğin metalaşmasına dayanan 

kapitalizmde insanların kendi özlerini gerçekleştirme, onu 

“nesneleştirme” yönündeki etkinlikleri, emekçinin ürünüyle olan bağını 

yitirdiği, bir “yabancılaşma” sürecine dönüşmektedir (Marx 1975: 324).  
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Marx, yabancılaşmayı dört “bakış açısından” görmektedir: 

Yabancılaşma,  

1) insanın kendi üretttiği ürünle olan ilişkisinde; 

2) insanın kendi üretken etkinliğiyle olan ilişkisinde;  

3) insanın kendi “türsel varlığı” ile olan ilişkisinde;  

4) insanın öteki insanlarla olan ilişkisinde ortaya çıkmaktadır (Hunt 

1979: 304).  

Kısaca söylendikte, yabancılaşma süreci bir bütün olarak bireyin 

kendisini insan yapan özelliklerini yitirdiği bir “insanlıktan 

çıkma” sürecidir.  
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Bu süreç, üretim araçları üzerindeki özel mülkiyetle birlikte başlayan bir 

süreçtir. Özel mülkiyet, insanın özündeki bütünlüğü parçalayacak, onu 

tek yönlü bir duruma indirgeyecektir. Marx’ın dediği gibi, “özel mülkiyet 

bizi öylesine aptal ve tek yanlı hale getirdi ki, bir nesnenin, ancak bizim 

için bir sermaye olarak varolduğunda, ya da ona doğrudan sahip 

olduğumuzda, yediğimizde, içtiğimizde, giydiğimizde, içinde 

yaşadığımızda vs. kısacası onu kullandığımızda onun bizim olduğunu 

düşünürüz (Marx 1973: 351-52). Burada üzerinde durulması gereken 

önemli bir nokta, özel mülkiyetin kapitalizmle eşleştirilmemesi gerekse 

de, bir sosyal süreç olarak yabancılaşmanın “tepe noktasına” kapitalizmle 

birlikte ulaştığıdır.  



10.03.2014 MARX'TA YABANCILAŞMA 24 

Bunun nedeni, bu sistemde, yalnızca insanın kendi yarattğı 

ürünlere değil, kendi toplam fiziksel ve zihinsel kapasiteleri, ya da 

eyleme gücü anlamında emeğine de yabancılaşmasının, bu gücün 

kendisinin bir “meta” haline gelmesiyle gerçekleştiğidir. Başka 

deyişle, yalnızca kapitalizmde yabancılaşma süreci “fetişizm” ve 

“şeyleşme” sürecine götürmektedir.  
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Marx için, emek gücünün meta haline gelmesiyle nitelenen 

kapitalizmde, emeğin ürünlerinin meta formu ile değer ilişkisi, 

insanlar arasında varolan, ancak nesneler arasındaki ilişkilermiş 

gibi görünen, kesin bir sosyal ilişkiyi tanımlamaktadır. Metaları 

üreten insan emeğinin özgül, sosyal, soyut niteliğinden 

kaynaklanan bu “fetişizm” (Marx 1976: 165),  altında, soyut bir 

kategori olarak emek, kendi “sahibinden”, insanlardan ayrılarak 

bir “şey” haline gelir.  
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Dolayısıyla, bir yandan şeyler insan özellikleri kazanırken öte 

yandan da insanlar arasındaki ilişkiler şeyler arasındaki 

ilişkiler olarak gözükürler; yani, insanlar arasındaki ilişkiler 

“şeyleşirler” (Lukács 1971: 83). Kısacası bu süreç, insanların 

ürettiği nesnelerin sosyal ilişkilerin taşıyıcıları olarak 

göründükleri (fetişizm), buna karşılık gerçek insanlar 

arasındaki ilişkilerin de şeyler arasındaki ilişkiler olarak 

göründükleri (şeyleşme) bir süreçtir.  
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Bu dünya, bir “hayaletler dünyası”; ancak “hayaletlerin 

gerçek olduğu bir dünyadır. (Polanyi 1935: 375). Bu dünyada”, 

mübadele sürecinin yaygınlığı, insanlar arasındaki ilişkilerin 

metaların ve, giderek, paranın aracılığıyla gerçekleştirilir 

olmuştur. Başka deyişle, bireyler arasındaki bağ, mübadele 

değeri olarak dile gelmekte ve böyle bir toplumda birey, “hem 

kendi sosyal gücünü, hem de toplumla olan bağını cebinde 

taşır” hale gelmektedir (Marx 1973: 157).  
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Böylece, insanlar arasındaki doğrudan, kişisel nitelikteki ilişkiler 

yerine para, bu “insanın yabancılaşmış kapasitesi” artık “hem 

ayrılmanın gerçek etmeni, hem de gerçek birleştirici etmen, … 

toplumun kimyasal gücü” (Marx 1975: 377) haline gelerek 

“hayalin gerçekliğe ve gerçekliğin de hayale; benzer biçimde, 

gerçek insani ve doğal güçlerin bütünüyle soyut temsillere” 

dönüşmesi sürecini tamamlar (Marx 1975: 378).  
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Dolayısıyla fetişizm ve şeyleşme, aslında aynı sürece 

göndermede bulunmaktadır; bu süreç de yabancılaşmanın bir 

sonucudur (Schaff 1980: 80-82). Kapitalizmin işleyebilmesi için 

insanların soyutlamalara dönüşmesi gereklidir (Hunt 1979: 309).  
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Başka deyişle yabancılaşma kavramı yalnızca emekçi için 

değil, toplumun geneli için geçerli bir süreçtir. Örneğin, toprağın 

verimliliği toprak sahibinin bir niteliği diye görülürken (Marx 

1975: 311) insanların sahip olduğu emek gücü, sermayenin gücü 

diye görünür (Marx 1976: 482); hatta kapitalistin kendisi bile 

“yalnızca kişileşmiş sermayedir. Kapitalistin ruhu, sermayenin 

ruhudur” (Marx 1976: 342).  
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Dolayısıyla, bu üretim ilişkileri, “aynı anda hem sosyal 

kişilikler hem de yalnızca şeyler olan Monsieur le Capital 

ile Madame le Terre’in kendini gösterdiği, efsunlanmış, 

çarpıtılmış ve başaşağı duran bir dünyayı” (Marx 1981: 

969) nitelemektedir.  
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Dolayısıyla, kapitalizmde sosyal gerçekliğin kendisi “başaşağı” 

(Marx, 1976: 103) durmaktadır: Yabancılaşma, insanın kendi 

yarattığı üründen, kendi üretken etkinliğinden, toplumdan ve 

giderek kendi insanlığından uzaklaşmasını nitelediğinden, 

yabancılaşmanın egemen olduğu bu süreç insanların sahip 

oldukları dönüştürme güçlerini yitirerek, kendi ürünlerinin 

boyunduruğu altına girmeleri sonucunu vermektedir. Bu ise, 

insanın kendi gücünün ondan ayrılarak onun üzerinde egemen 

olması demektir.  
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 Başka bir deyişle burada, “güç” (power) kavramının iki 

boyutu sözkonusudur. Güç, bir yandan niyetli insan eylemesine, 

insanın dönüştürme gücüne göndermede bulunurken öte yandan 

da, kontrol etme, sömürme, boyun eğdirme türü “güç ilişkileri”ne 

de göndermede bulunmaktadır. Bu ikinci anlamıyla güç, sosyal 

yapıların insanın dönüştürme gücünü sınırlayıcı ya da özgürlüğünü 

yokedici özelliklerini nitelemektedir. Sosyal yapıların ortaya çıkışı 

insanların özgür, niyetli, ahlaki etkinliklerine bağlı olsa da, aynı 

yapılar bu etkinlikleri sınırlayıcı rol oynamaktadır..  
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Bu bakımdan sosyal yapılar ya da ilişkilerin yeniden üretilmesi 

hem insanın “eyleme kavramına içsel olan dönüştürme 

kapasitesi” anlamında güce gereksinim duyarken, bu yeniden 

üretim süreci aynı zamanda da “genelleşmiş efendi-köle tipi 

ilişkileri” (Bhaskar 1993: 153-54) yaratacaktır. Bu ilişkiler 

birbiriyle yakından ilişkilidir, çünkü “köle-efendi” tipi ilişkiler 

insanın dönüştürücü gücünü hem varsaymakta hem de ona 

olanak vermektedir.  



10.03.2014 MARX'TA YABANCILAŞMA 35 

Kapitalizmdeki emek sermaye ilişkisi bu bakımdan  “başaşağı” 

duran bir gerçekliği göstermektedir; çünkü bu ilişki içinde 

insanın dönüştürücü gücü, onun sistemin güçsüz bir “dişlisine” 

indirgenmesine neden olmaktadır. Aslında insanın kendi 

kendisini gerçekleştirme amacına yönelik olan emek süreci 

böylece, insanın kendi insanlığını yitirmesi, kendi 

potansiyellerini gerçekleştirmekten alıkonulmasının aracı haline 

gelmektedir.  
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Kuşkusuz, bu ilişkinin önemli bir boyutu da, kölenin kendisini 

giderek efendisinin gözünden görmeye başlaması, yani gücünü 

kendi köleliğinin koşullarını yaratabilmek için, hem de gönüllü 

olarak kullanmaya başlamasıdır. Bu da, esas olarak kapitalist 

ideolojinin temel bir işlevidir 
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“İnsanı bir soyutlamaya dönüştüren teori değil, gerçekliğin 

kendisidir. İktisat insanın sürekli olarak “ekonomik insan”a 

dönüştürüldüğü ilişkileri düzenleyen yasaların oluşturduğu bir 

sistemdir. İktisadın alanına girdiğinde, insan dönüştürülür. 

Ekonomik ilişkilerin içine girdiği andan itibaren –kendi isteği ve 

bilinci dışında— homo oeconomicus olarak işlev gördüğü 

durumların ve yasa benzeri ilişkilerin içine çekilir; bu ilişkiler 

içinde yalnızca ekonomik insanın rolünü yerine getirdiği ölçüde 

varolabilir ve kendini gerçekleştirebilir.” (Kosík, 1976: 52) 



Marksist İdeoloji Kavramı: 

Kavram Marksist yazında birbirinden ayrı, hatta birbiriyle çelişebilen iki 

anlamda kullanılmaktadır:  

 

1. “İdeolojik Üstyapı” Anlayışı: İdeoloji daha çok, kapitalist üretim 

ilişkilerinin yeniden üretimini kolaylaştırma işlevi görmektedir. (Örnek: 

Althusser’in “Devletin İdeolojik Aygıtları” anlayışı). İdeolojik üstyapı 

kurumlarının temel işlevi, kapitalist üretim ilişkileri ve tarzının insan doğasına en 

uygun, bu yüzden de değişmez bir sistem olduğunun gösterilerek kapitalizmin 

“doğallaştırılmasıdır”. 

 

2. “Yanlış Bilinç” (false consciousness) Anlayışı: İdeoloji, gerçeğin yanlış, 

başaşağı, çarpıtılmış bir betimlemesini sunan bir tür camera obscura işlevi 

görmektedir.  



TARİHSEL MATERYALİZM 

Ekonomi Politiğin Eleştirisine Katkı (A Contribution to the Critique of Political 

Economy); Önsöz (Marx 1970: 19-23): 

1. “Ekonomik altyapı,” yani “maddi üretici güçlerin gelişimindeki belirli bir aşamaya 

karşılık gelen üretim ilişkileri”, “toplumun ekonomik yapısına» karşılık gelen “yasal ve politik 

yapı” ile “sosyal bilincin belirli formlarını” belirler. (s. 20).  

2. Toplumun bu ekonomik yapısı, bu toplum içinde yaşayan bireylerin bilincinden ve 

iradelerinden bağımsızdır. “İnsanların varoluşunu belirleyen onların bilinci değildir; onların 

sosyal varoluşları bilinçlerini belirler” (s. 21).  

3. Toplumsal Değişme, üretici güçler ile üretim ilişkileri arasındaki çatışmadan kaynaklanır:  

“Belirli bir gelişme aşamasında, toplumun maddi üretici güçleri, varolan üretim ilişkileri ya 

da –aynı şeyi hukuksal biçimde dile getirmek gerekirse—  şimdiye dek içerisinde işledikleri 

mülkiyet ilişkileri çerçevesiyle çatışır hale gelir. Bu ilişkiler, üretici güçlerin gelişim 

biçimlerini engellemeye başlar. Bu durumda, sosyal devrim dönemi başlar.” (s. 21). 

10.03.2014 Ekonomi Politik: Yöntem ve Kapsam 





Marx’ın İnsan Anlayışı 

 

1. İnsanlar, doğayı bir sosyal ortam içerisinde biçimlendiren 

sosyal varlıklardır.  

2. “Emek” ve “üretim” terimleri, maddi malların üretimine değil, 

“yaşamın üretildiği” genel bir insani etkinliktir.Üretim, ‘insan ile 

doğa arasındaki metabolik etkileşimi, insan varoluşu üzerine 

doğanın dayattığı genel koşulu  niteleyen, evrensel bir etkinliktir 

(Marx 1976: 290) Bu yönüyle de insan varoluşunun bütün özgül 

biçimlerinden bağımsızdır.  
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3. “Tarihsel materyalizm” dolayısıyla bir tarihin dayattığı bir 

kader, bir “marche générale” kuramı  değildir; yalnızca insan yaşam 

etkinliğinin maddi ve zihinsel, duygusal ve estetik boyutlarını bütün 

zenginliği içinde ele alma konusunda bir ilk yaklaşım sunar.  

4. Tarihsel materyalizm maddi nedensellik ile insan 

erekselliğinin bir “füzyonu” olarak görülmelidir; yani ereksel insan 

eyleminin içinde gerçeklelştiği nedensel çerçeveyi dikkate alır 

(Colletti 1973: 212; Hunt 1979b: 115). İnsan irade ve özgürlüğü her 

zaman “zorunluluğun alanı” (Marx 1981: 958-59) tarafından  

sınırlanır.  
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5. Yalnızca sosyal bir hayvan değil, kendi kendisini ancak bir 

toplum içerisinde bireyleştirebilen bir hayvan” (Marx 1973: 

84). 

 

6. İnsanlar “kendi tarihlerini yaparlar”, ancak “kendi seçtikleri 

koşullar altında değil, geçmişten taşınan, veri olarak alınan ve 

doğrudan karşılaştıkları koşullar altında” (Marx 1963: 15).  
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7.  İnsanlık tarihi, bireylerin niyetli eylemleriyle gerçekleştiği halde, bu 

eylemlerin niyetlenilmemiş sonuçları, toplumsal yapıların, bireylerin 

amaçlarından bağımsız olarak yeniden üretilmesidir. İnsanın amaçlı 

eylemi her zaman önceden varolan toplumsal yapıları gereksinir, çünkü 

bu yapılar bireysel edimlerin koordinasyonu ve bütünleşmesini, 

dolayısıyla da sürecin sosyal niteliğini gerçekleştirir. Yine de, bireysel 

davranışın önkoşulu olan aynı sosyal ilişkilerin kendileri de, bu süreçte 

yeralan bireylerin etkinliklerinin bir sonucudur. Dolayısıyla, sosyal 

ilişkiler, hem bireysel davranışa olanak verir hem de onu kısıtlar 

(yapının ikiliği) (Hunt 1979a: 285). 
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8. İnsanın tür olarak sahip olduğu gelişme olanakları 

anlamındaki insanın özünü gerçekleştirme etkinliği olan 

praxis, eğer insanların içerisinde yer aldığı koşullar eğer 

kendi olanaklarını geliştirme ve gerçekleştirmelerini 

engeller nitelikte ise, öz ile varoluş arasında bir çelişki 

biçimini alır; bu da yaşancılaşma, fetişizm ve şeyleşme 

sürecini niteler.  
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II. Değerler ve Fiyatlar 



Artık değer teorisi 



Marx: Görünüş ile Gerçeklik birbirinden farklıdır; değiş tokuş (mübadele) alanı 

(fiyatlar) ile üretim alanı (değer) birbirinden farklı olmalıdır.   perspektifinden daha 

derinlere inmeli, sığ “homo oecomicus” görüşünün ötesine geçmelidir. 

 

“Vulgar iktisat, burjuva üretim ilişkileri içine kısılmış olan burjuva üretim 

eyleyenlerininn kavrayışlarını, doktriner bir biçimde yorumlamak, sistematize etmek ve 

savunmaktan başka bir şey yapmaz. Dolayısıyla, vulgar iktisadın kendini en rahat 

hissettiği alan ... bu yabancılaşmış dış görünüşün alanı olduğu bizi şaşırtmamalıdır. 

Ancak, bilim, eğer dış görünüş ile şeylerin özü doğrudan üstüste binseydi gereksiz 

olurdu.” 

Marx, Capital, Vol. III, Bölüm 48. 

 (http://www.marxists.org/archive/marx/works/1894-c3/ch48.htm) 

http://www.marxists.org/archive/marx/works/1894-c3/ch48.htm
http://www.marxists.org/archive/marx/works/1894-c3/ch48.htm
http://www.marxists.org/archive/marx/works/1894-c3/ch48.htm


Örnek: 

 

Sınırları içinde emek gücünün alınıp satıldığı dolaşım, ya da meta değiş-tokuş 

alanı, aslında insanın doğuştan gelen hakları için bir Eden’dir. Bu alan, 

Özgürlük, Eşitlik, Mülkiyet ve Bentham’ın ayırdedici alanıdır. Özgürlük, çünkü 

bir metanın, haydi emek gücü diyelim, hem alıcısı hem de satıcısı, yalnızca 

kendi özgür istenci tarafından belirlenir. Bunlar her ikisi de yasa önünde eşit 

olan özgür insanlar olarak sözleşme yaparlar. Bu sözleşme, onların ortak 

istençlerinin ortak bir yasal dile getiriş buldukları nihai sonuçtur. Eşitlik, çünkü 

her ikisi de, yalınca metaların sahipleri olarak, ilişkiye girerler ve eşdeğer ile 

eşdeğeri değiş-tokuş ederler. Mülkiyet, çünkü her ikisi de yalnızca kendisinin 

olanı kullanırlar. Ve Bentham, çünkü her ikisi de yalnızca kendi çıkarını gözetir. 

(Marx 1976: 280) 
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Değerlerden Fiyatlara Geçiş: 

 

(p = [(1/(1+r))I – A]-1lw) olduğundan, 

 

p = [(1/(1+r)I – A]-1 (I - A)γ w 

 

Dolayısıyla, Üretim Fiyatları üç değişkene bağlıdır: 

1. Emek değerler γ, 

2. Teknoloji, A matrisi 

3. Bölüşüm Payları, r ve w 



Marksist Değer Teorisinin Analitik Sorunları: 

1. Dönüşüm (Transformation) Sorunu: Değerler ancak, kar oranı sıfır ise ya da 

sermayenin organik kompozisyonu bütün sektörlerde aynı ise fiyatlarla 

orantılı olur. (led to : The “New Solution” –Laibman, Foley,  and the TSSI 

Marxism (Kliman, Carchedi, Freeman) 

2. “Fıstık (ya da Çelik) Değer Teorisi”: Matematiksel olarak her malın, örneğin 

fıstık ya da çeliğin, değerlerin temelini oluşturduğu gösterilebilir (Analitik 

Marksizm - Romer) 

3. Sraffacı Eleştiri: Negatif Değerlerden yola çıkarak Pozitif Fiyatlar elde 

edilebilir. Marksist değer teorisi tutarsızdır.  [Ian Steedman, 1975. ‘Positive 

profits with negative surplus value.’ Economic Journal 85 (March): 114–23.] 

4. Okishio Teoremi: Gelişen teknoloji, kar oranlarında artışa yol açacaktır; 

düşüşe değil.  



The Temporal Single-system Interpretation (TSSI) of Karl Marx's value theory 

emerged in the early 1980s in response to renewed allegations that his theory was 

"riven with internal inconsistencies," and that it must therefore be rejected or 

corrected.  

 

Proponents of the TSSI Andrew Kliman, Guglielmo Carchedi, Alan Freeman) claim 

that the supposed inconsistencies are actually the result of misinterpretation; they 

argue that when Marx's theory is understood as "temporal" and "single-system," the 

alleged internal inconsistencies disappear. In a recent survey of the debate, a 

proponent of the TSSI concludes that "the proofs of inconsistency are no longer 

defended; the entire case against Marx has been reduced to the interpretive issue.“ 

(Wikipedia) 

 

The problem with the above equation of prices of production is that both input 

prices, and the output prices are the same: 

 

p = Ap 

 

However, since production takes time, the two vectors are actually different,  

 

p t+1 = A p t 
 

And also, output prices are expected to be higher than the input prices (p t+1 > p t) 



Criticisms to the Sraffian Interpretation of Marx:  

(Fred Moseley, The “New Solution” To The Transformation Problem: A Sympathetic Critique 

http://www.mtholyoke.edu/~fmoseley/CRITIQUE.pdf):  

 

1. Marx’s determination of prices of production is logicalliy inconsistent 

(transformation problem) 

2. Bortkiewitz’s solution to the transformation problem is flawed because it 

implies that Marx’s two aggregate equalities (aggregate price = aggregate 

value, and aggregate profit = aggregate surplus value) cannot both be true 

simultaneously.  

3. It also implies that the rate of profit changes in the determination of prices so 

that the price rate of profits is in general not equal to the value rate of profit. 

4. The value analysis in the entire volume I of Capital is “redundant” becaues the 

same prices of production and rate of profit that are direvid by transforming 

values into prices of production could also be derived directly from the given 

physical quantities. 

http://www.mtholyoke.edu/~fmoseley/CRITIQUE.pdf


The “New Solution” [Duncan Foley (1982 and 1986), and 

Gerard Duménil (1980 and 1983-84)] 

 

The main novelty of the new solution is that it assumes that variable capital is not 

derived from a given real wage, but is instead taken as given directly, as the money-

wage paid by capitalists to workers. The new solution also reinterprets Marx’s 

aggregate price-value equality in net terms, rather than gross terms. From these 

assumption and definitions, it follows that the redefined aggregate net price-value 

equality is satisfied simultaneously with the aggregate profit-surplus value equality. 

However, in the new solution constant capital is still derived from the given technical 

conditions, first as the value of the means of production and then as the price of 

production of the means of production, as in the Sraffian interpretation. As a 

consequence, constant capital and hence the rate of profit change from Volume I to 

Volume III and the gross price-value equality is in general not satisfied, again as in 

the Sraffian interpretation. (Moseley) 



III. Krizler ve Ekonomik Dalgalanmalar: 

 

Marksist Kriz Teorileri: 

 

1.Eksik Tüketim (Underconsumption) 

2.Orantısızlık (Disproportionality) 

3.‘Kar Oranlarının Eğilimsel Düşüş Yasası’.  



Orantısızlık:  

Kesim I: Üretim malları (sabit sermaye) 

Kesim II: Tüketim malları (değişir sermaye) 

 

Artığın sözkonusu olmadığı bir durumda, dengenin olabilmesi için gerekli üretim 

düzeyleri:  

 

X1 = C1 + V1 + S1 

X2 = C2 + V2 + S2 

Kesim I:  
 

Kesim II:  
 

X1 = C1 + C2 

C1 + V1 + S1 = 

C1 + C2 
 

X2 = V1 + S1 + 

V2 + S2 

C2 + V2 + S2 = 

V1 + S1 + V2 + 

S2 
 

Denge Koşulları V1 + S1 = C2 
 

C2 = V1 + S1 
 



Artık olduğu durumda:  

 

X1 > C1 + C2 

 

ve 

 

X1 > C1 + C2  

 

(X2 < V1 + S1 + V2 + S2 olduğundan).  

 

Başka deyişle kapitalistler bütün artığı tüketmek isteseler bile yeterince tüketim malı 

bulamazlar.  



«Kar Oranlarının Eğilimsel Düşüş Yasası» 
 

Kar oranı,  

 

r = S /(C + V) 

 

 

Kar oranının belirleyicileri :  

 

Sermayenin Organik Bileşimi:    μ = C/(C+V) and 

 

Artık Değer Oranı (ya da «Sömürü» Oranı):  δ = S/V 

 

Dolayısıyla,  

 

π = δ (1 - μ) 

 

Bunun anlamı, sermayenin organik bileşimi artıkça (ya da en azından organik 

bileşimdeki artış, artık değer oranındaki artıştan yüksek olduğu sürece), kar 

oranları düşecektir. (Marx 1981: 339-48). 



Okishio's theorem is a mathematical theorem formulated by Japanese economist 

Nobuo Okishio that says that if one capitalist raises his profits by introducing a new 

technique that cuts his costs, the collective or general rate of profit in society - for all 

capitalists - goes up. 

According to Okishio, the theorem contradicts Marx's law of the tendency of the rate 

of profit to fall. Marx had claimed that the new general rate of profit, after a new 

technique has spread throughout the branch where it has been introduced, would be 

lower than before. In modern words, the capitalists would be caught in a rationality 

trap or prisoner's dilemma: that which is rational from the point of view of a single 

capitalist, turns out to be irrational for the system as a whole, for the collective of all 

capitalists. Thus, Marx's proof of this fundamental result was inconsistent. 

More precisely, the theorem says that the general rate of profit in the economy as a 

whole will be higher if a new technique of production is introduced in which, at the 

prices prevailing at the time that the change is introduced, the unit cost of output in 

one industry is less than the pre-change unit cost. (Wikipedia) 






