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Bu  yazının  amacı,  Diyalektik  Düşünce  İçin  Uluslararası  Hegel-Marx  Derneği’nin  başkanı 

Domenico  Losurdo’nun  Tarih  Uğruna  Kavga:  Tarihçi  Revizyonizm  ve  Onun  Mitleri adlı 

kitabını tanıtmaktır.1 Burada kitabı bütün zenginliğiyle hakkını vererek tanıtmak mümkün değil. 

Ancak hemen söylemek gerekirse, kitap, tarih biliminde neredeyse son üç yüz yıldan buyana 

yaşanan tartışmaları anlamak için kaçınılmaz bir eserdir.

Losurdo, Urbino Üniversitesinde felsefe profesörüdür ve özellikle Hegel, Marx, Heidegger ve 

Nietzsche gibi düşünürler üzerine yapmış olduğu son derece önemli kitaplarıyla tanınmaktadır. 

Losurdo’nun tanıtmayı amaçladığımız kitabı yakinen 10 yıl önce İtalyanca yayınlamıştır. Bu yıl 

Almanca  çevirisi  yayınlandıktan  sonra,  kitabı  görecel  olarak  daha  fazla  okurun  okuma ve 

tartışma olanağı doğmuştur.  Losurdo bir düşünürdür.  Bundan dolayı tarih biliminin ve tarih 

yazımının  sorunları  üzerine  eğiliyor  olması  akademik  felsefecilik  açısından  biraz  şaşırtıcı 

gelebilir.  Ancak  kitabın  konusunu  biraz  yakından  tanımlarsak  Losurdo’nun  kaygısı  daha 

anlaşılır olacaktır. Losurdo’nun asıl amacı, tarihde yaşanmış belli bir olayın ayrıntılarına kadar 

inerek bunun şöyle veya böyle görülmesi gerektiğine dair  bir tez ileri sürmek değildir. Kitabın 

konusunu  oluşturan  Tarih  Revizyonizminin  amacı,  17.  yüzyılda  İlgiltere’de,  18.  yüzyılda 

Amerika  ve Frasa’da  ve 20.  yüzyılda  Rusya’da yaşanan devrimleri  gayri  meşru göstermek 

amacıyla  bunların  muhafazakar  bir  yorumunu sunmaktır.  Losurdo kitabında bu  devrimlere, 

bunlara  öngelen  ve  sonrasında  yaşanan  toplumsal  ve  siyasal  gelişmelere  ve  bunlara  dair 

1 Losurdo, D., Kampf um die Geschichte: Der historische Revisionismus und seine Mythen, PapyRossa Verlag, 
Köln, 2007, 304 sayfa. Kitaptan yapılan alıntıların sayfasi metinde parantez içinde verilmektedir. Aktarılan 
alıntıların Türkçeye çevirisi bana aittir.
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entellektüeller arasında yaşanan tartışmalara ilişkin geniş ve derin bir bilgiye sahip olduğunu 

sergiliyor.  Ama  Kitabın  konusunun  daha  çok  tarih  yazımının  yöntem  sorunu  olarak 

tanımlanmasının daha doğru olacağı kanısındayım. Yani Losurdo tarihçi revizyonistlerin çarpık 

tarih yazımının içsel bir eleştirisini sunarak, tarih yazımının nasıl olmayacağını ve böylece nasıl 

olması gerektiğini göstermeye çalışıyor.

Bu sorunu tartışabilmek için ya güçlü bir felsefe bilgisi olan tarihçi olmak, ya da tarih bilgisi 

güçlü bir felsefeci olmak gerekir. Losurdo her iki özelliği de çok güzel bir şekilde birleştirdiğini 

gözlerimiz önüne seriyor kitabında. Bir İtalyan düşünür olan Losurdo, Yeni Çağda tarih bilimin 

kurucusu olarak kabul edilen Makiavelli’ye kadar gerilere giden ve Antonio Gramsci’ye kadar 

uzanan  bir  entellektüel  gelenekten  geliyor.  Hegel  ve  Marx  gibi  düşünürlerin  ve  büyük 

tarihçilerin yaratmış olduğu gelenek içinde felsefi eğitim görmüş ve özellikle Alman ve İtalyan 

felesefesi  üzerine  çalışıyor.  Bundan  dolayı  Losurdo’nun  tarih  biliminin  ve  tarih  yazımının 

yöntemsel sorunları üzerine eğiliyor olmasından daha doğal bir şey olamaz. Tabi burada bahis 

konusu olan yöntem kavramı, Hegel-Marx geleneği içinde tanımlanan bir kavramdır ve daha 

çok Kantçı felsefeye özgü olan, yöntem, biçim ve içerik arasındaki ilişkiye karşı sergilenen 

dualist  yaklaşım  çerçevesinde  ele  alınmamalıdır.  Hegel-Marx  gelenği  içinde  sergilenen 

ontolojik  yaklaşıma  göre,  yöntem ve  biçimin  içerik  üzerinde  etkisi  olduğu  gibi,  içerik  de 

yöntem ve biçimi belirler.

Tarihçi Revizyonizm Nedir?

Burada  “tarihçi  revizyonizmi”  olarak  Türkçeye  aktadığım  kavramın  Almanca  karşılığı 

“historischer  Revisionismus”tur  ve  İngilizceye  “historical  revisionism”  olarak  çevirilebilir. 

Türkçeye  “tarihsel  revizyonizm”  olarak  da  çevirilebilecek  bu  kavram,  Türkçe’de  başka 

çağrıştırmalar da yaptığından, kavramı, Türkçe’ye “tarihçi revizyonizmi” olarak çevirmeyi daha 

2



uygun buldum. Çünkü “historischer Revisionismus” ile tanımlanan, bazı tarihçilerin sunmuş 

olduğu tarih yorumunun Türkçe’de bu kavramla daha iyi tanımlanacağı kanısındayım. 

Losurdo’ya  göre,  tarihçi  revizyonizmin  en  önemli  kaynaklarnıdan  birisi,  Alexis  de 

Tocqueville’dir. Tocqueville, Fransa’da 18. ve 19. yüzyıllar arasında yaşanan “sürekli devrimci 

dönüşümleri” bir ‘hastalık’,  bilinmeyen yeni bir ‘virüs’ biçimi,  olarak tanımlamıştır.  Tarisel 

revizyonizmin Fransa’daki temsilcilerinden François Furet’ye göre,  bu “hastalık” ve “virüs” 

hiddetini iki kat daha artırarak 20. yüzyılda da devam etmiştir. (8) Tarihsel revizyonizmin başta 

gelen diğer temsilcileri, Carl Schmitt, Ernst Nolte (Almanya) ve Richard Pipes’dir (ABD). Ama 

kendisini  bir  biçimde  Marksizm  ile  ilişkilendiren  Eduard  Bernstein  gibi  kişiler  de  tarihçi 

revizyonizmin kurucusu ve devamcısıdır. Bernstein, Marx’ın düşünce sistemi içine yedirilmiş 

olan  Blanquistçi  veya  daha  doğrusu  Babeufçü  mirası  yıkmak  istemektedir.  Bernstein’ın 

takipçileri  söz  konusu  mirasın  Bolşevik  partinin  teori  ve  pratiğinde  de  bu  geleneğin 

sürdürüldüğünü düşünmektedir.

Furet,  Schmitt,  Nolte  ve  Pipes  gibi  tarihçi  revizyonistlerin  etkinlik  alanı  artık  bir  nevi 

tanımlanmış oldu. Tarihçi revizyonistlerin amacı, her biri kendi bulunmuş olduğu tarihsel ve 

kültürel  coğrafyadan  yola  çıkarak  özellikle  1789  Fransız  Devrimi’nden  buyana  Avrupa’da 

oluşmuş olan ve oradan da dünyaya yayılmış olan devrimci geleneği yıkmaktır. Örneğin bunu 

tarihçi  revizyonizmin  Fransız  temsilcisi  Furet,  Jakobenci  devrimden  yola  çıkarak  Belşevik 

devrimine genişletirken; bu akımın Alman temsilcisi Nolte, Bolşevik devriminden yola çıkarak 

geriye, Fransız devrimine doğru gitmektedir. Tarihçi revizyonislerin en az üç boyutlu bir amacı 

var. İlk adımda gerek “kollektif bilinçte” gerekse “revizyonist tarih yazımında” “Jakobencilik 

ve  Bolşevikçilik  eğilim  olarak”  aynı  kefeye  konmaktadır.  İkinci  adım,  ki  buna  daha  çok 

Pipes’in  yazılarında  rastlanmaktadır,  Bolşevik  devrimini  tarihde  “kan  kokusu  almışların” 

gereksiz  bir  eylemi  olarak  göstermektir.  Pipes’a  göre  1917  Ekim  devrimi  tarihsel  olarak 
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gereksizdi çünkü Rus çarı  II.  Nikolai  devrimcilerin taleplerini  ta Kasım 1916 yılında kabul 

etmiş ve uygulamaya koymuştur. Losurdo’ya göre benzer bir suçlamayla zamanında Abraham 

Lincoln’da  kaşılaşmıştır.  Tarihçi  revizyonistlerin  izlemiş  olduğu  üçüncü  adım  kenidisini 

özellikle  Nolte’nin  çalışmalarında  göstermektedir.  Bu da  iki  boyutludur:  Nolte  önce  Hitler 

faşizminin kaynağını Rusya’da yapılan Bolşevik devrimine dayandırmaktadır.  Yani Hitler’in 

girişmiş  olduğu  Yahudileri  yok  etme  girişimi  bir  bakıma  hem  Bolşevik  modelinden  yola 

çıkmaktadır, hem de Bolşeviklerin girişmiş olduğu “sınıf jenosidine” karşı verilen bir cevaptır. 

Kısacası Nolte’ye göre Bolşevikler devrim yapıp “işçi sınıfının iktidarını” kurmamış olsalardı 

Hitler de Almanya’da iktidara gelip Yahudileri yok etmeye kalkmayacaktı. Bu girişimin ikinci 

boyutu zaten birincide saklı: Bolşevik derimi ile Hitler faşizmini edinilen amaç ve başvurulan 

araçlar bakımından aynı kefeye koymak - hatta Bolşevik devrimini daha kan içici bir girişim 

olarak göstermektir.

Bu yaklaşım Losurdo’ya göre zincirleme reaksiyonların oluşmasını beraberinde getirmektedir. 

Örneğin  Bolşevik  devrimini  bir  tarafa  iterek  20.  yüzyılda  sömürgelerde  yaşanan  kurtuluş 

mücadelelerini  açıklamak  mümkün  değildir.  Hatta  sörügeci  sistemin  boyunduruğundan 

kurtulmak için dünyanın dört bir tarafında verilmiş, halkların kurtuluş mücadelesini de “kan 

kokusu” almışların bir haraketi ve eylemi olarak göstermek gerekmektedir. (11)

Yöntemsel, Bilimsel ve Felsefi Arka Plan

Bir çok çağdaş bilim dalı gibi,  Nicollò Machiavelli’nin çalışmalarının kaynaklık ettiği kabul 

edilen tarih bilmi de oldukça yenidir. Bir çok diğer bilimeden farklı olarak tarih sanki kendi 

içine kapalı, doğa bilmlerini andıran, sansasyonel keşifler yaşanmadığı sürece kendi içinde sesiz 

bir yaşam sürüdüyormuş gibi bir izlenim uyandırır insan üzerinde. Oysa tarih bilimi de bir çok 

diğer sosyal ve siyasal bilim ve felsefe gibi, içinde kıran kırana kavgaların sürdüğü bir bilim 
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dalıdır  ve  günlük  yaşamımıza  ve  gelecek  perspektifimize  dolaysız  etkide  bulanmaktadır.2 

Losurdo’nun kitabının temel mesajlarından birisi bu olsa da, kitapta tarih biliminde yaşanan 

gelişmeleri, tarihçi revizyonizmin ortaya çıkışını, diğer bilimlerde yaşanan gelişmelerle açıkça 

ilişkilendirmiyor, Hegel, Marx, Heidegger, Arendt ve Popper gibi düşünürlere yapmış olduğu 

göndermelerle böyle bir ilişkinin varlığını ancak ima ediyor. Kanımca bunu biraz daha açıkça 

vurgulamak,  hem  tarihçi  revizyonislerin  kaygısının,  hem  de  kitabın  amacının  daha  iyi 

anlaşılmasını sağlayacaktır.

Marx, burjuva ekonomisinin 1830’lardan itibaren çöküşe geçtiğini ve Adam Smith ve David 

Ricardo’nun  geliştirmiş  olduğu  sistemde  gözlenen  bilimsel  talepten  vazgeçtiğini 

belirtmektedir.3 19. yüzyılın ortalarından itibaren burjuvazi artık sadece var olanı savunmakla 

meşguldür.  Marx’ın  bilimsellikten  kastı,  iktisadi  olguların  ve bunlara  koşut  olan  toplumsal 

ilişkilerin  birbiriyle  bütünlüklü  ilişki  içinde  ele  alınıp,  bunların   içinde  saklı  olan  gelişim 

eğilimiyle  birlikte  açıklanmasıdır.  Rosa  Luxemburg  20.  yüzyılın  başlarında  Marx’ın  bu 

gözleminin bütün bilimler için geçerli olduğunu tesbit etti.4 Luxemburg’a göre, burjuva toplum 

bilimleri sadece parçaları görmekte, bunları birbirinden soyut olarak ele almakta, ama bunların 

birbiriyle  olan  ilişkilerinde  saklı  olan  bütünü görmek  istememektedir.  Luxemburg,  burjuva 

bilimlerinde gözlemiş olduğu bu gelişmeyi “atomlaştırma işi” ve “toplumsal yaşamın tablosunu 

bin  parçaya  parçalanmış  ayna  gibi  sunma”  çabası  olarak  tanımlıyor.5 Luxemburg,  konuyla 

dolaysız ilişkisi olan başka bir bağlamda burjuva bilimlerinde gözlenen bu eğilimin dolaysız 

olarak ilerleme kuramıyla da ilgili olduğunu belirtiyor.6

2 Bkz. Carr, E. H., What is history?; Hobsbawm, E., On History.
3 Marx, K., Das Kapital, s. 23.
4 Bkz. Göçmen, D., “Rosa Luxemburg, the legacy of classical German philosophy and the fundamental 
methodological questions of social and political theory”, Critique: Journal of Socialist Theory 43, cilt 35, no. 2, 
Aralık 2007.
5 Luxemburg, R., Im Rate der Gelehrten, s. 388.
6 Luxemburg, R., Erörterungen über die Taktik, s. 259.
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En geç bu noktada tarihçi revizyonistlerin saldırdığı düşünürün Hegel olduğu anlaşılıyor. 20. 

yüzyılın başlarında bigi ve bilim kuramına dair iki sloganla karşılaşıyoruz: Kant’a ve Hegel’e 

dönüş. Kant’a dönüş bütün farklara karşın Yeni Kantçı okulları birleştiren dövizdir.7 Wilhelm 

Raimund  Beyer’in  belirtiği  gibi  bu  iki  slogan  birbirini  ön  koşmaktadır.8 Yeni  Hegelcilik 

(Wilhelm Dilthey vd.)  ber  nevi  Yeni  Kantçılğın  bir  ürünüdür ve Hegel’e  dönüş sloganıyla 

ortaya  çıkmaktadır.9 Ama  Nicolai  Hartmann’ın  belirttiği  gibi,  bu  Hegel’e  dönüş,  onun 

sisteminin kalbi  olan “diyalektik  öğesi”ni  dışarda tutmayı  amaçlayan bir  dönüştür.10 Kısaca 

belirtecek  olursak,  Yeni  Hegelcilik  Hegel’in  sistemini,  orada  örgütleyici  görevi  gören  iki 

düşünceden arındırmayı amaçlamaktadır.11 Hegel, her iki düşüncesini de Phänomenologie des 

Geistes’de açıkça tanımladı. “Gerçek bütündür” diyor Hegel ve devam ediyor: “Ama gerçek 

sadece  ilerleme  sonucu  kendisini  tamamlayan  özdür.”12 Hegel  ilerlemeden  nicelin  nitele 

dönüşümünü anladığını ve bu ilerleme yasasının doğaya olduğu gibi tarihe, kültür ve mantığa 

da uyarlanabileceğini değişik yapıtlarında dile getirdi. Tarihçi revizyonistlerin tarih biliminde 

yıkmaya  çalıştığı  iki  ilke  budur  ve  en  geç  bu  noktada  Yeni  Kantçılık  ile  Yeni  Hegelcilik 

buluşuyor: tarihi nicel ve nitel sıçramaları içeren bütünlüklü bir süreç olarak kabul eden anlayışı 

yıkmak.

Losurdo, kitabında tarih biliminde ortaya çıkan revizyonizmi tartışırken bu arka planda yaşanan 

tartışmaya  açıkça  değinmiyor.  Bunu daha  çok şart  koşarak  tarihçi  revizyonistlerde  görmüş 

olduğu Hegel yıkıcılığına karşı Hegel ile cevap veriyor. Bunu bir defa tarih yazımına uyarlamış 

olduğu  yöntemin  karşılaştırmacı  olduğunu  açıklayıp  (42-44)  Hegel  ile  gerekçelendirerek 

yapıyor. İkinci defa tarihçi revizyonistlerin, tarihde gözlenen nitel sıçramaları veya devrimleri 

“devrimci hastalık” olarak nitelemesine karşı Hegel ile cevap vererek yapıyor. 

7 Lehrke, W., Neukantianismus, s. 560.
8 Beyer, W. R., Hegel-Bilder, s. 74.
9 Beyer, W. R., Hegel-Bilder, s. 71.
10 Beyer, W. R., Hegel-Bilder, s. 73.
11 Bkz. Lukàcs, G., Der junge Hegel.
12 Hegel, G.W.F., Phänomenologie des Geistes, s. 24.
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Birincisi, Losurdo’ya göre tarihçi revizyonizmin dalgalanması farkları göz önüne almayan katı 

bir “ideoloji” ortaya çıkarmıştır. Örneğin farklar gözardı edilerek Jakobencilik ve Bolşevizim 

aynı kefeye konarak eleştirilmektedir. (26) Bu, farkları gözardı eden yöntemin karşısında bir de 

farkları  mutlaklaştıran yöntem vardır.  (43) Bu iki  dualist  yöntemin karşısına Losurdo kendi 

diyalektikçi  (karşılaştırmacı)  yöntemini  koyuyor  ve  bunun  tarihsel  olayları  ne  aynı  kefeye 

koymak, ne de sığlaştırmak anlamına geldiğini belirtiyor. Yönteminin en iyi şekilde Hegel’in 

Mantığı ile gerekçelendirilebileceğini söylüyor. 

Ayrıca karşılaştırma ne aynılaştırma,  ne de sığlaştırma anlamına gelmektedir. 
Her  belirlemeye  içsel  olan  olumsuz  yargı  farklı  biçimler  alabilir.  Hegel’in 
Mantığını kullanarak, bir basit olumsuz yargı olduğunu söyleyebiliriz. Bu, türün 
varlığını  reddetmeden,  bir  biçimini  veya  onun  özgünlüklerinin  birsini 
yadsıyabilir:  gül  kırmızı  değildir,  ama  o,  gül  türüne  dahil  edilmelidir.  Bir 
devrimi diğer bir devrimden ayıran kendine özgün karakteristikleri vardır. Ancak 
her ikisinin de devrim kategorisi altında ele alınması gerekir. (43)

Kısacası,  Losurdo’ya göre tarihsel olayları,  hem bir süreç,  hem nicel ve nitel  sıçrama, hem 

kendi  özgünlükleri  içinde  ve  hem de  bütünlüklü  olarak  anlaşılabilmesi  için,  her  durumda 

karşılaştırmacı yöntem (Komparatistik) kaçınılamzdır. (43)

İkincisi,  tarihçi  revizyonistlerin  tarihde  yaşanmış  olan  devrimleri  daha  sonradan  “devrimci 

hastalık” olarak gösterme çabasının karşısına yine Hegel ile çıkıyor Losurdo. Tarihde yaşanmış 

devrimleri,  ki  bunlar  birer  nitel  sıçramadır,  “hastalık”  olarak  gösterme  eğiliminin  tarihde 

özellikle restorasyon dönemlerinde dalgalanması bir raslantı değildir. Ama bu türlü bilim dışı 

dalgalanmaların  etkisinde  kalmak  yerine;  tarihi  anlamak  için  girişmiş  olduğumuz  bilimsel 

çabamızda  Hegel’in  tavsiyesine  uyarak  nesnel  “çelişkilere”  bakmak  gerekmektedir.  (49) 

Losurdo burada kuşkusuz Marx’a da gönderme yapabilirdi. Ancak amacı, Hegel yıkıcılığının 

veya Yeni Hegelcilikte görülen Hegel’in geriye dönük romantik yorumunun karşısında bilimsel 
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Hegel’i savunmak olduğu için, Losurdo tarihçi revizyonizmi Hegel ile başlayarak eleştirmeyi 

yeğler görüküyor.

Tarihçi Revizyonizmin Açmazları ve Garip Sonuçları

Yukarıda kısaca Losurdo, kitabın anateması ve kitapta başvurulan bilimsel ve yöntemsel araçlar 

hakkında  kısaca  bilgilendirdikten  sonra  tarihçi  revizyonizmin  ulaşmış  olduğu  mantıksal 

sonuçlara bakarak yazıyı noktalamak istiyorum. Kuşkusuz Losurdo’nun ayrıntılı olarak tartıştığı 

Amerika’nın  bağımsızlığını  ve  iç  savaşı,  17.  yüzyılda  yaşanan  İngiliz  devrimlerini,  büyük 

Fransız devrimini akabinde yaşananları, birinci ve ikinci dünya savaşlarını ve insanlık tarihinde 

yeni bir çığır açan Bolşevik devrimini tartışarak sergilemek gerekli. Ama bu ayrıntılı tarihsel 

olaylara  burada  girmek  yazının  çerçevesini  aşacaktır.  Bu  eksikliği,  tarihçi  revizyonizmin 

mantiki  sonuçlarına  bakarken  bu  tarihsel  olaylara  kısa  göndermeler  yaparak  gidermeyi 

umuyorum.

Kitapta işlenen ilginç konulardan birisi,  tarihçi revizyonistlerin kölelik karşısında sergilemiş 

olduğu  tutumdur.  Tarihçi  revizyonistler  bir  taraftan  Kuzey  ve  Güney  arasında  yaşanan  ve 

köleliğin  sürüp  sürmemesinin  en  önemli  konulardan  birisi  olduğu  Amerikan  iç  savaşında 

Güney’in yanında yer almaktadır. Çünkü kölelik bir nevi kaçınılmaz olan “doğal eşitsizlik”in 

belirtisidir veya daha doğrusu ifadesidir.  (18) Tarihçi revizyonizmin bu konudaki en önemli 

kaynağı, doğal ırkçılık kuramının kurucusu Arthur de Gobineau’dur. Irkçılık kuramcıları son 

yıllarda doğacı gerekçelendirmeden kültürcü paradigmaya geçiş yapmış olsa da, Gobineau hala 

bir çok soyutlama ve modernleştirme yöntemiyle baş vurulan düşünürdür. Tarihçi revizyonisler 

diğer taraftan Fransız devrimine karşı çepheden saldırmaktadır. Çünkü Losurdo’ya göre, aslıda 

Amerika  iç  savaşında  tam  olarak  çözülemeyen  kölelik  sorunu  köklü  çözümünü  Fransız 

devirminde  bulmuştur.  Tarihçi  revizyonistlerin  bu  konda  baş  vurdukları  temel  kaynak, 
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Burke’nin Fransız devriminde ifadesini bulan eşitlik ilkesine eleştirisidir. Tarihçi revizyonistler 

köleliğin  ortadan  kaldırılmasına  karşı  çıkarken,  beyazların  siyahlar  üzerindeki  üstünlüğünü 

(“white supremacy”) savunmaktadır.

Burada  vurgulamak  istediğim,  Losurdo’nun  ele  aldığı  en  çetrefil  tarihsel  olgu  olarak 

adlandırabileceğimiz  ikinci  konu,  Bolşevik  devrimidir.  Bilindiği  üzere  Bolşeviklerin  başını 

çektiği Ekim devrimi, Marx’ın deyimiyle “biçimsel eşitliği” kurmaktan ileri gitmemiş ve yeni 

toplumsal eşitsizliklerin doğmasına yol açmış olan kapitalist üretim biçiminin yerine sosyalist 

üretimin  biçimini  geçirerek  bu  toplumsal  eşitsizlikleri  ortadan  kaldırmayı  amaçlamaktadır. 

Hitler  faşizmi  bir  taraftan  1871’de  Paris  Komünü  ile  başlayan  ve  1917  Ekim  devrimiyle 

dünyaya  yayılan  toplumsal  kurtuluş  mücadelesini  durdurmak;  diğer  taraftan  Almanya’nın 

birinci dünya savaşında gerçekleştiremediği, Avrupa’da “Alman üstünlüğünü” nihayet kurmak 

istemektedir. Bu amacını gerçekleştirmek için Nazizmin önemli ideolojik kaynaklarında birisi 

Paris Komünü’nde “barbar köle zümresinin” ayaklanmasını gören Nietzsche’dir. (76) Nazizmin 

diğer önemli kaynağı, Rusların, devrimle “beyaz maskelerini” bir tarafa birakıp, beyazlara karşı 

renklilerin girişmiş olduğu hareketin başına geçmiş Asyalı (renkli) olduğunu savunun Oswald 

Spengler’dir.  (76)  Bu  kişilerin  eserlerinde,  oradan  da  öte,  zamanında  Gobineau’nun  umut 

kaynağı  olan  Almanya’nın  20.  yüzyıl  kültüründe yaygın  olan  devrimci  geleneğin  mahkum 

edilmesi, 1948 yılında bile Holokaust olgusunu mahkum etmeyi reddeden Martin Heidegger’in 

eserlerinde  genelleştirilmiş  ve  metafizik  düzeye  çıkartılmıştır.  (40-41)  Ezilen  sınıfların 

kurtuluşu,  Bolşeviklerin  amaçlarından  birisidir.  Ekim  derimiyle  bütün  dünyada  görülen 

sömürge  halkların  kurtuluşu,  Bolşevilerin  yapmış  olduğu  devrimin  sonuçlarından  diğeridir. 

1970’lerde büyük oranda başarıya ulaşmış olan bu mücadeleye üzüntüyle bakan sözüm ona 

“açık toplum” savunucusu Karl Popper, sömürge halkların özgürleştirilmesine çok çabuk izin 

verildiğini düşünmektedir. (145)
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Burada  son  olarak  değinmek istediğim  ve  çok ilginç  bulduğum konu,  Losurdo’nun tarihçi 

revizyonistler  ile  iktisatçı  neoliberal  akım  arasında  kurmuş  olduğu  paralelik  ve  temastır. 

Losurdo tarihçi revizyonistleri, yukarıda saymış olduğum düşünürleri ve neoliberal iktisatçıları 

“hüküm süren düzeni savunanlar” başlığı  altında tartışıyor.  Bunlara göre “devrimci ayrınlar 

delidir” ve halkçı taleplerle ortaya çıkan halk kitleleri “barbardır.

Hüküm süren toplumsal düzeni savunanların devrimci aydınları deli, görülmedik 
taleplerle ve kaba (plebejistisch) ve vulger yapmacıklıkla siyasi sahneye çıkan 
halk kitlelerini barbar olarak görmeleri, kelimesi kelimesine alınması gerekirmiş 
gibi  görünüyor.  Çünkü  bunlar  [onlara  göre]  yabancı  ve  başka  türlü  olan  ve 
uygurlık basamağının altlarinda bulunan bir topluluğa, bir halka, etnik bir gruba 
gönderme yapmaktadırlar. (75-76)

Bu yaklaşım, hem tarihçi revizyonistler, hem onların arka planını oluşturan düşünürler ve hem 

de onların dava artağı olan neoliberalleri için geçerlidir. Bunların ortak amacı bir hastalık olarak 

gördükleri kurtuluşçu veya devrimci geleneği yıkmaktır. Losurdo’ya göre en geç bu noktada 

tarihçi revizyonistlerle neoliberaller buluşmaktadır.

Tarihçi  revizyonistlerle  neoliberaller  arasında  açık  bir  mütekariplik  vardır. 
Gerçekten de söz konusu olan,  aynı haraketin  iki  farklı  konfigürasyonlarıdır: 
birisi  dolaysız  siyasi,  diğeri  kelimenin  gerçek  anlamında  tarihçidir.  Hayek, 
iktisadi ve toplumsal hakların yadsınmasını devrimci geleneğin veya en azından 
Bolşevik devrimden çok önce Robespierre ile başlayan geleneğin yıkılmasının 
ön koşulu olduğunu açıkça kabul ediyor: ‘aşınmaz insan hakları’ başlığı altında 
‘yaşam hakkına’ kuramsal yapı kazandıran geleneğin. (34)

Tarihçi revizyonistler Hayek’in bu talebine uygun olarak ülkelerinin yabancı güçler tarafından 

işgaline karşı mücadele etmiş Mao, Ho Şi Min, Kastro, Che Guevara ve daha sonra Sandinistçi 

Nikaragua’nın “adamı” Ortega bile Furet tarafından bir haraketin önderi olarak değil, “ekzotik 

fanatizmin”  kült  nesnesi  olarak  tanımlanıyor.  Yukarıya  aktarmış  olduğum  Popper’in 

düşüncesinden  yola  çıkan  Paul  Johnson  sömürge  ülkelerin  çok  hızlı  bir  şekilde 

özgürleştirilmesini eleştirip yeniden sömürgeciliğin kaçınılmazlığını savunuyor. Johnson’a göre 
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“uygar  dünyanın”  çaresiz  “üçüncü  dünya”  ülkelerine  gidip  onları  yönetmesi  ahlaki  bir 

sorumluluktur.  Bunun için  sömürgeciliğin  yeniden  canlandırılması  gerekmektedir.  (146)  Ve 

bugün  Johnson’un  talep  etmiş  olduğu  dünyaya hızlı  adımlarla  girmiş  bulunuyoruz.  Tarihçi 

revizyonistler, gerici düşünürlerin ve neoliberallerin desteğini de arkalarına alarak kurtuluşçu ve 

devrimci  gelenekleri  tarihçi  olarak  yakmaya  çalışıp  bu  yeni  dünyanın  tarihsel  hazırlığını 

yaptılar.

Sonuç olarak

Losurdo’nun  burada  kısaca  tanıtmaya  çalıştığımız  kitabı  çok  daha  zengindir.  Düşünce 

akımlarının, Avrupa ve Amerika’da 17. yüzyıldan beri yaşanan devrimlerin, birinci ve ikinci 

dünya savaşlarının ayrıntılı  bir  çözümlemesini buluyoruz Losurdo’nun kitabında. Bu kitabın 

Türkçe’ye kazandırılması, düşünce dağarcığımızı genişletecek ve son yıllarda değişik dillerden 

çeviri yoluyla Türkiye giren kitaplar aracılığıyla oluşan karmaşa toblonun biraz düzenlenmesine 

katkısı olacaktır.
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