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KARL MARX’IN, AHLAK FELSEFESİ VE ADALET TEORİSİYLE OLAN İLİŞKİSİ 

ÜZERİNE
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1970‟li ve 1980‟li yıllarda Ġngilizce konuĢulan dünyada Marksizm üzerine Fransızca ve Almanca 

konuĢulan dünyalardakinden farklı bir tartıĢma geliĢti. Bugün değiĢik biçimler alarak hala süren ve 

Fransızca ve Almanca konuĢulan dünyada neredeyse hiç bir rol oynamayan bu tartıĢmanın 

merkezinde Marx‟ın ahlak felsefesi ve adalet teorisiyle olan iliĢkisi bulunuyordu. Ġngilizce 

konuĢulan dünyadan farklı olarak Fransızca konuĢulan dünyada yapılan tartıĢmalarda, yapısalcı 

felsefenin etkin olmasından dolayı Marx‟ın eserindeki sistem-özne iliĢkisi öne çıkmıĢtır. Almanca 

konuĢulan dünyada ise; sistemler arası rekabetin en dolaysız bir Ģekilde yaĢanmasından ve idealist 

                                                
1 Bu yazı ilk defa 1999 yılında Almanca olarak Z. Zeitschrift Marxistische Erneuerung adlı dergide yayınlandı 

(bkz.: no: 40, Dezember 1999, ss. 67-80). Daha sonra tarafımdan Türkçeleştirilerek 2003 yılında Praksis: Üç 

Aylık Sosyal Bilimler Dergisi’inde yayınlandı (bkz.: no: 10, Yaz-Güz 2003, ss. 255-278). Yazı Türkçeye 

çevrildiğinde sadece giriş bölümü Türkiye’deki tartışmalar dikkate alınarak yeniden yazılmıştı. Yazı, Türkiye’de 

son birkaç yıldır yeniden alevlenen adalet üzerine tartışmalar da dikkate alınarak daha geniş kesimlere sunulmak 

üzere internette yayıma hazırlanırken tekrar gözden geçirildi. Bazı tashihler ve küçük eklerin dışında herhangi 

bir değişiklik yapılmadı. 
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felsefenin Kant‟tan bu yana köklü geleneklere sahip olmasından dolayı; bir taraftan Marx‟ın 

idealist felsefeyi nasıl aĢtığı en ince ayrıntısına kadar gün ıĢığına çıkarılmıĢtır; diğer taraftan 

Hegel‟den beri gündemde bulunan ama özellikle Marx‟ın gençlik yazılarının 1970‟li yıllarda 

yayınlanmasıyla yeniden canlanan „yabancılaĢma‟ (Alm.: Entfremdung, Ġng.: Alienation) ve „tanıma‟ 

(Alm.: Anerkennung, Ġng.: Recognition) teorilerinin Marx‟ın eserindeki yeri üzerine köklü tartıĢmalar 

yapılmıĢtır. 

Birbiriyle yakından iliĢkili olan ve birçok tartıĢmanın iç içe geçtiği bu üç farklı dünyada 

yaĢanan tartıĢmalarda gözlenen bütün farklılaĢmaya karĢın tartıĢmaların etrafında döndüğü sorun 

Marksist teorinin niteliğine iliĢkindir. Marksist teori nasıl bir teoridir? Bu teorinin kurtuluĢçu 

olduğunda hemen herkes birleĢiyor. O halde, tartıĢılan sorun, kurtuluĢu olan bu teorinin nasıl bir 

kurtuluĢ teorisi olduğuna dairdir. 

Bu farklı dünyalarda vuku bulan tartıĢmalarda soruna farklı açılardan yaklaĢılmasının 

birçok nedeni vardır. Farklı entelektüel gelenekler, siyasal tarih ve durum, toplumsal geliĢmeler ve 

koĢullar, iĢçi ve sendikal hareketin ihtiyaçları ve sorunları; bütün bunlarla değiĢik biçimde ve 

düzeyde organik olarak iliĢkilenmiĢ olan Marksist teorinin karĢı karĢıya bulunduğu sorunlar her 

alanda Marksizmin farklı boyutlarının öne çıkmasına ve tartıĢılmasına yol açmıĢtır. Ġngilizce 

konuĢulan dünyada Marksizmin ahlak felsefesi ve adalet teorisiyle iliĢkisinin öne çıkmasının felsefi 

ve siyasal olmak üzere iki önemli nedeni var. Birincisi; felsefi bir anlayıĢ olarak kökleri ta 16. ve 

17. yüzyıllara kadar gerilere giden analitik felsefenin 19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın baĢlarından 

itibaren pragmatizmin resmi felsefi görünüĢe bürünmesiyle Ġngilizce konuĢulan dünyaya kesin 

hâkim olması ve 1980‟li yıllarda ABD‟de Reganomi, Britanya‟da Tatcherizm olarak adlandırılan 

neo-liberal politikaların uygulanmaya baĢlamasıyla vuku bulan kızgın paylaĢım kavgalarının ve 

çatıĢmalarının gündeme gelmesi. 

Bu üç dünyada yürütülen tartıĢmaları, hak ettikleri gibi bütün karmaĢık sorunlarıyla, ortaya 

çıkan değiĢik duruĢların arasındaki çeliĢki ve geçiĢleriyle, her bir duruĢun kendi içlerinde oluĢan 

yelpazeleri ve farklılaĢmalarıyla, Marksist teorinin tarihsel geliĢimi açısından sergilenen yeni bakıĢ 

açılarıyla ele almak bu kısa yazının kapsamını çoktan aĢacaktır. Bu nedenle, bu kısa araĢtırma 

yazısında özellikle Ġngilizce konuĢulan dünyada yaĢanan tartıĢma ana hatlarıyla sergilenmeye ve 

bundan bazı sonuçlar çıkarılmaya çalıĢılacaktır. 

Ġngilizce konuĢulan dünyada Marx‟ın eserinde ahlak düĢüncesinin yeri ve önemi üzerine 

uzun zamandan beri yürütülen tartıĢmanın geçmiĢi 1930‟lara kadar uzanıyor. Almanca konuĢulan 

dünyada benzer bir tartıĢma daha önce 20. yüzyılın baĢında Yenikantçı felsefi akımdan etkilenen 

ve akademik literatürde de “reformizm” olarak adlandırılan “ahlaksal sosyalizm” teorilerinin baĢ 

göstermesiyle yaĢanmıĢtı. Fakat görebildiğim kadarıyla bu iki tartıĢma arasında en azından 
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doğrudan bir iliĢki söz konusu değildir. TartıĢmanın merkezinde her ne kadar özel olarak Marx‟ın 

ahlak felsefesi ve adalet teorisiyle iliĢkisi bulunsa da, konu doğal olarak Marx‟ın toplum ve devlet 

teorisini ve böylece kaçınılmaz olarak kapitalizm eleĢtirisinin niteliğine iliĢkin çok daha genel olan 

soruyu da içeriyor. Yani, sorun, Marx‟ın kapitalist toplumun eleĢtirisinin ahlaki ilkelere mi, yoksa 

genel bir adalet teorisine mi dayalı olduğu sorunudur. TartıĢmada bu konular arasındaki yakın 

iliĢki veya aralarındaki fark çok nadir olarak iĢlense de, bu konular, doğaları gereği birbirleriyle 

yakından iliĢkili olan konulardır. Dolayısıyla Marx‟ın ahlak felsefesinin ve adalet teorisinin niteliği 

ve bunların onun genel teorisi içindeki yeri üzerine yürütülen tartıĢma, birbirini koĢullandıran iki 

farklı baĢlık altında yürütülen tek bir tartıĢmadır. 

TartıĢmada ortaya çıkan duruĢları belgeleyen iki önemli okuma kitabı (reader) ve bir 

araĢtırma yazısı bulunuyor. Söz konusu iki okuma kitabının birisi, Marx and Morality (Marx ve 

Ahlaklık) olup, K. Nielsen ve S. C. Patten tarafından yayınlanmıĢtır.2 Diğeri ise Marx, Justice, and 

History (Marx, Adalet ve Tarih) baĢlığı altında M. Cohen, T. Nagel und T. Scanlon tarafından yayına 

hazırlanmıĢtır.3 Bu iki okuma kitabına öngelen ve tartıĢmada sıkça gönderme yapılan iki kitap 

daha var. Bunlardan biri, R. C. Tucker‟in kaleme aldığı Philosophy and Myth in Karl Marx (Karl 

Marx’ta Felsefe ve Mit)4, diğeri Eugena Kamenka‟nın yayınladığı The Ethical foundations of Marxism‟dir 

(Marksizmin Etiksel Temelleri)5. Bu yazımda bu son iki kaynağı dıĢarıda bırakıyorum. Bunun iki 

nedeni var. Birincisi; her iki kitap da benim incelediğim dönemin dıĢında kalıyorlar; ikincisi ve 

daha önemlisi, her iki kitap da 1960‟lı yıllarda, Batı‟da Marx araĢtırmasının, Marx ve Engels‟in 42 

ciltten oluĢan eserlerinin (Marx-Engels-Werke, kısaca: MEW) 1950‟li yıllarda yayınlanmaya 

baĢlamasından sonra Marx ve Engels‟in eseri üzerine yapılan sistemli araĢtırmaların henüz 

baĢlamıĢ olduğu yıllarda yayınlanmıĢ ve bu nedenle sonraki araĢtırmalarda gösterildiği gibi Marx‟ın 

temel düĢüncelerine dair oldukça yanlıĢ önkabüllerden hareket etmeleridir. Yukarıda sözünü 

ettiğim araĢtırma yazısı, Norman Geras‟ın “The Controversy About Marx and Justice” (“Marx ve 

Adalet Üzerine TartıĢma”) adlı çalıĢmasıdır.6 Geras, bu çalıĢmasında tartıĢmayı bakıĢ açılarına ve 

ileri sürülen nedenlere göre düzenlemeye ve bu bağlamda kendi düĢüncelerini sergilemeye 

çalıĢmaktadır. Geras, 1992 yılında “Bringing Marx to Justice: An Addendum and Rejoinder” 

                                                
2 Bkz: Nielsen, K.  ve Patten, S. C.,  Marx and Morality[Marx ve Ahlak], Guelph/Ontario, 1981. 
3 Bkz: Cohen, M., Nagel, T. ve Scanlon, T., Marx, Justice, and History[Marx, Adalet ve Tarih], New Jersey, 1980. 
4 Bkz: Tucker, R. C. Philosophy and Myth in Karl Marx[Karl Marx’ta Felsefe ve Mit], Cambridge, 1964. 
5 Kamenka, E., The Ethical foundations of Marxism[Marksizmin Etik Temelleri], Londra 1962. 
6 Bkz: Geras, N., “The Controversy About Marx and Justice”[“Marx ve Adalet Üzerine TartıĢma”], New Left 
Review, no: 150, 1985. 



 4 

(“Marx ve Adalet Üzerine TartıĢma”) baĢlığı altında tartıĢmaya dair yapılan yayınların yeni bir 

listesini yayınlamıĢ ve tartıĢmanın ortaya yeni bir Ģey çıkarmadığını belirtmiĢtir.7 

Yukarıda belirttiğim gibi, bütün tartıĢma Marx‟ın kapitalist topluma yönelik formüle ettiği 

köklü eleĢtirinin bir ahlak ve adalet teorisine dayalı olup olmadığı üzerinedir. Bugün geriye 

bakarak Ģöyle bir belirleme yapabiliriz: tartıĢma hala sürse de eski çanlılığını, yoğunluğunu ve 

etkinliğini kaybetmiĢ durumda. Aynı belirlemeyi, Marx‟ın ahlak teorisi üzerine yürütülen tartıĢma 

için de söyleyebiliriz. Bu konuda tartıĢmanın etrafında dönüp durduğu soru, Marx‟ın ahlakçı olup 

olmadığı sorusudur. Bu bağlamda sorulması gerek soruyu Ģöyle de formüle edebiliriz: eğer Marx, 

ahlakçı bir düĢünür ise, bunun Marx‟ın ideoloji kavramıyla iliĢkisi nedir? Eğer Marx ahlakı 

ideolojik bir kavrayıĢ olarak görüyorsa ve bundan dolayı kapitalizmi eleĢtirirken ahlak teorisini 

temel almayı reddeden bir düĢünür ise, bu durumda insanın insan tarafından sömürüsü üzerine 

kurulu olan kapitalist toplumun Marx‟a dayanarak eleĢtirilip eleĢtirilemeyeceği ve eleĢtirilebilir ise 

bu eleĢtirinin mahiyeti nedir? 

Konu üzerine 1960‟lı yıllardan beri yayınlanan sayısız yazı ve kitabın ve bu yazılarda 

iĢlenen bütün konuların bu yazıda dikkate alınması mümkün değildir. Bu nedenle yukarıda 

andığım iki okuma kitabından ve baĢka yazarlar için bir nevi çıkıĢ noktası durumunda olan 

yazılardan yola çıkarak bu ilginç tartıĢmayı genel hatlarıyla aktarmaya çalıĢacağım. Daha sonraki 

bölümlere bir perspektif sunması amacıyla Marx ve Engels‟in konuya iliĢkin düĢüncelerini 

aktararak baĢlamak istiyorum.8 

  

MARX VE ENGELS’E GÖRE EBEDİ AHLAK VE ADALET İLKELERİ VAR MIDIR? 

Bilindiği gibi Marx, altyapı-üstyapı Ģeması olarak da anılan ünlü altyapı üstyapı ayırımını ilk olarak 

1859 yılında yayınlanan Ekonomi Politiğin Eleştirisi (Zur Kritik der politischen Oekonomie) adlı eserine 

yazmıĢ olduğu Önsöz’de yapmıĢtır. Neredeyse söz konusu kitaptan daha ünlü olan bu önsözde 

Marx, “Toplumsal yaĢamlarının üretiminde insanlar belli, zorunlu, isteklerinden bağımsız iliĢkilere 

girerler, maddi üretim güçlerinin belli bir geliĢmiĢlik düzeyine denk düĢen üretim iliĢkilerine. Bu 

üretim iliĢkilerinin toplamı, toplumun ekonomik yapısını oluĢturuyor, üzerinde toplumsal bilinç 

biçimlerine denk düĢen belli bir hukuksal ve politik üst yapının yükseldiği gerçek alt yapı.”9 

Marksizm ve onun ahlak felsefesi ve adalet teorisi ile olan iliĢkisi üzerine yürütülen tartıĢmanın, 

Marx‟ın bu belirlemesinde ifade ettiği tarihsel materyalizmin temel ilkesi ve onun yorumu 

                                                
7 Geras, N., “Bringing Marx to Justice: An Addendum and Rejoinder”[“Marx‟ı Adalete TaĢımak: Bir Ġlave ve Cevap”, 
New Left Review, no: 195, 1992. 
8 Benim burada kullanmadığım yazı ve kitaplar Geras‟ın yukarıda anmıĢ olduğum araĢtırma yazılarında toplu olarak 
sunulmuĢ bulunuyor. 
9 Marx, K., Zur Kritik der politischen Oekonomie, Marx-Engels-Werke, c. 13, Dietz Verlag, Berlin, 1985, s. 8. 
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etrafında döndüğünü iddia edersek hiç de abartmıĢ olmayız. Zira tarihsel materyalizmin bu ilkesini 

keĢfetmelerinden sonra, yani söz konusu ahlak değerlerinin sürekli belli bir dönemde var olan 

sınıf iliĢkileri ve çıkarları ile iliĢkilendirilmesi gerektiği düĢüncesine ulaĢmaları sonucu Marx ve 

Engels, gerek zevk ve haz ahlakı olsun, gerekse riyazet ve çile ahlakı olsun, “bütün ahlakın 

kaleminin kırıldığını”10 ileri sürmüĢtür. Lenin‟e göre Das Kapital yayınlanıncaya kadar11 “maddeci 

tarih görüĢünün bu ilkesi..., henüz kanıtlanmak zorunda olan bilimsel bir hipotezdir.”12 Das 

Kapital‟in yayınlanmasıyla bu “bilimsel hipotez” kanıtlanmıĢ bilimsel bir önermeye dönüĢmüĢtür. 

Engels, tarihsel materyalizmin bu temel ilkesinin tek yanlı ekonomist ve indirgemeci bir 

Ģekilde yorumlanmaması gerektiği konusunda uyarmıĢtır: ”Maddeci tarih anlayıĢına göre son 

aşamada belirleyici olan, gerçek yaĢamın üretimi ve yeniden üretimidir. Ne Marx ne de ben bundan 

daha fazlasını iddia ettik. Eğer birisi bunu, ekonomik unsur tek belirleyen Ģeydir biçimine 

çevirecek olursa, bu cümleyi hiç bir Ģey anlatmayan saçma (ve) boĢ bir lafa çevirmiĢ olur.”13 Ama 

Engels, “zaman zaman gençler tarafından ekonomik unsura gerektiğinden daha çok vurgu 

yapılıyorsa” bunun suçunun bir bölümünün kendisine ve Marx‟a ait olduğunu kabul ediyor: 

“Bizim karĢıtlarımıza karĢı göz ardı ettikleri bu baĢ ilkeyi vurgulamamız gerekiyordu ve karĢılıklı 

etkileĢim içinde olan diğer unsurları hak ettikleri yere koyabilmek için çok az zaman, yer ve olanak 

oldu.”14 Engels bu belirlemeyi yaptıktan sonra içinde bulundukları koĢullardan kaynaklanan tek 

yanlı vurguyu açıkça belirtmeye çalıĢıyor. “Ekonomik durum temeldir, ama üst yapının değiĢik 

unsurları – sınıf mücadelesinin politik biçimleri ve sonuçları – kazanılan savaĢtan sonra kazanan 

sınıfın belirlediği anayasa – hukuk biçimleri ve hatta bütün bu gerçek mücadelelerin tarafların 

beyinlerine yansıması, siyaset, hukuk ve felsefe teorileri, dini dünya görüĢleri ve bunların dogma 

sistemlere dönüĢmesi tarihsel mücadelelerin akıĢı üzerinde etkide bulunuyorlar ve birçok durumda 

bu mücadelelerin biçimini belirliyorlar. Sonunda birçok rastlantılar arasından [...] ekonominin 

kendisini harekete zorunlu olarak dayattığı bütün bu unsurların karĢılıklı bir etkileĢimi vardır.“15 

Marx ve Engels karĢılıklı etkileĢim içinde olan unsurları hak ettikleri yere koyamadılar. 

Bunu reddettikleri için değil, aksine uygun zaman, yer ve olanak bulamadıkları için. Aynı Ģey, hem 

birbirleriyle hem de bir bütün olarak altyapı ile karĢılıklı etkileĢim içinde olan üstyapı 

unsurlarından birisi olarak tanımlanan ahlak için de geçerlidir. Ne Marx ne de Engels ahlak 

felsefesinin sorunlarına hasredilmiĢ bütünlüklü bir eser bırakmadılar geride. Marx 1844 yılında 

                                                
10 Marx, K., Die deutsche Ideologie, Marx-Engels-Werke, c. 3, Dietz Verlag, Berlin, 1983, s. 404. 
11 Bkz.  Lenin, W. I., Was sind die „Volksfreunde“ und wie kämpfen sie gegen die Sozialdemokratie?, Werke, c. 1, Dietz Verlag, 
Berlin, 1961, s. 129-133. 
12 Wygodski, W. S., Die Geschichte einer großen Entdeckung, Berlin, 1967, s. 16 ( ayrıca bkz.: ss. 13-19). 
13 Engels, F., Joseph Bloch‟ a 21 Eylül 1890 tarihli mektup, Marx-Engels-Werke, c. 37, Dietz Verlag, Berlin, 1986, s. 
463 (vurgular Engels‟e ait). 
14 Engels, age., s. 465. 
15 Engels, age., s. 463 (vurgular Engels‟e ait). 
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kaleme aldığı Pariser Manuskripten‟in (Paris El Yazıları) “Önsözü”nde açıkladığı amacını 

gerçekleĢtiremedi. Söz konusu önsözde Marx, “hukuku, ahlakı, politikayı vs. değiĢik bağımsız 

broĢürlerde eleĢtirel olarak birbirini takip edecek Ģekilde ele alıp ve sonunda yine özel bir 

çalıĢmada bunların birbirleriyle olan bağlantısını, teker teker parçaların (birbirleriyle) olan iliĢkisini 

ve nihayet spekülatif olarak iĢlenen bu materyalin eleĢtirisini sunmak”16 istediğini belirtmiĢti. Fakat 

bu amacını gerçekleĢtiremedi. Bu karĢın Marx ve Engels konu üzerine yaptıkları açıklamalarında 

metafiziğin, dinin, hukukun ve politikanın yanında ahlakı da ideolojik bir biçim olarak 

gördüklerini ve bunların belli toplumsal üretim iliĢkilerine dayalı gerçekleĢen etkinliklerden 

bağımsız olarak ele alınamayacağını açıklamıĢlardır. Buna göre bu ideoloji biçimleri, iĢ bölümünün 

hâkim olduğu bir toplumda “hâkim sınıfın var oluĢ koĢullarının”17 düĢünsel dıĢa vurumudur. Bu 

üst yapı unsurları, daha sonra hâkim sınıfın “ideologları tarafından Ģu veya bu oranda bilinçli 

biçimde teorik olarak bağımsızlaĢtırılır.“18 Bundan dolayı kendisini sadece ideolojik biçimin 

eleĢtirisine dayandıran ve böylece ideoloji eleĢtirisiyle sınırlayan bir eleĢtiri, gerçekliği tam olarak 

kavrayamaz ve bu nedenle onu sıkça bulanıklaĢtırır, hatta çarpıtır. Bunu eleĢtirinin kendi amacıyla, 

yani köklü toplumsal değiĢiklikleri gerçekleĢtirme amacıyla ölçecek olursak, eleĢtirinin bu durumda 

görelikler dünyasının ötesine geçip maddi iliĢkileri kökünden kavrayamayacağı için kaçınılmaz 

olarak baĢarısızlıkla sonuçlanacağını ileri sürmek yanlıĢ olmayacaktır. Zira bu durumda, yani 

kendisini üstyapı olgularının eleĢtirisi isle sınırlayan bir eleĢtiri, sorunu kökünden, ona neden olan 

maddi iliĢkilerle birlikte kavrayamaz. Bundan dolayı Marx ve Engels, ahlakı, kapitalist toplum 

eleĢtirisinin „birinci‟ silahı yapmayı bilinçli olarak reddetmekle kalmayıp aynı zamanda stratejik 

olarak ahlaki kavram ve kategorileri temel alıp kullanmaktan da kaçınmıĢlardır.19 Bu, burjuva 

toplumunun yapısal iliĢkilerini eleĢtirel olarak ilk ortaya koymaya çalıĢan Adam Smith gibi klasik 

ekonomi politikçilerin ulaĢmıĢ olduğu yöntemsel bir kazandımdır. Bunun gerisine düĢmek, ahlakla 

hiçbir iliĢkisi olmayan, tersine güç iliĢkilerinden baĢka bir Ģey olmayan üretim iliĢkilerini moralize 

etmeye ve onlara yabancı kategorilerle, ahlak kategorileriyle ele almak anlamına gelecektir. 

Marx ve Engels‟in eserlerinde adalet ve ahlak üzerine düĢüncelerini açıkladıkları 

paragrafları ele alacak olursak, özellikle Ģu noktalar göze çarpıyor: onlar açısından hüküm süren 

toplumsal iliĢkileri eleĢtirmek veya karĢı toplumsal düĢünceler geliĢtirmek için dayanılabilecek 

“ebedi adalet ilkesi” yoktur. Adalet düĢünceleri her zaman tarihsel ve her Ģeyden önce iĢlevsel 

olarak hüküm süren üretim biçimiyle bağlantılı olarak görülmek zorundadır. Yani, Marx ve Engels 

                                                
16 Marx, K.  Ökonomisch-philosophische Manuskripte, Marx-Engels-Werke, c. 40, Dietz Verlag, Berlin, 1985, s. 467. 
17 Marx, Die deutsche Ideologie, s. 405. 
18 Marx, age., s. 405. 
19 Bkz. Haug, Wolfgang F., “Marx, Ethik und ideologische Formbestimmtheit von Moral”, Ethik und Marx, yay. E. 
Angehrn ve G. Lohmann, Frankfurt, 1986, ss. 36-57. 
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göre; ahlak, bir ideoloji biçimidir; adalet, bir pozitif hukuk kavramıdır; diğer bir deyiĢle kendine 

özgü (sui generis) olma özelliğini yerine getirebilen kavramlar değillerdir; bu nedenle sadece 

kendilerine dayanarak açıklanmaları mümkün değildir. Diğer bir deyiĢle, ahlak ve adalet 

kavramlarının açıklanabilmesi için her zaman ekonomik alana gönderme yapılması gerekmektedir. 

Eğer ahlak ve adalet üzerine yürütülen tartıĢma ekonomik alana gönderme yapılmadan 

yürütülecek olursa, bu bakıĢ açılarından formüle edilecek olan duruĢlar, öznel ve göreli duruĢlar 

olmaktan ileri gidemezler. Bu nedenle bakıĢ farklılıkları hakkında bir karar vermek neredeyse 

olanaksızlaĢır: “Ebedi adalet düĢüncesi sadece zamana ve yere göre değil, hatta aynı zamanda 

kiĢiden kiĢiye değiĢiyor ve Müllberger‟in doğru olarak belirttiği gibi „herkesin baĢka bir Ģey 

anladığı‟ konular arasına giriyor.”20 

Belirtilen ilkeden yola çıkarak üretim güçleri arasında gerçekleĢen paylaĢım iliĢkisini ele 

alacak olursak, bir tarafta özgün bir meta olan iĢ gücünü satan iĢçi ile diğer tarafta bu iĢ gücünün 

yaratmıĢ olduğu artı değere el koyan kapitalist arasındaki üleĢim adil bir paylaĢımdır. Marx ve 

Engels yer yer “haydutluktan veya “hırsızlık”tan bahsetseler de hiç de tarafsız olmayan bu tür 

kavramlar, yaptıkları eleĢtiriler için çıkıĢ noktası veya eleĢtirilerinin konusu değil. Tabi bu söz 

konusu üleĢim iliĢkilerinin ahenkli iliĢkiler olduğu anlamına gelmiyor. Aksine bu iliĢki daha çok 

emek sermaye çeliĢkisi olarak adlandırılan temel bir çeliĢki üzerine kuruludur. Dolayısıyla bu 

çeliĢkinin çözümü ahlaksal bir kurum olan vicdana veya adalet duygusuna çağrılarda bulunularak 

çözülebilecek bir çeliĢki değildir. Aksine ancak bir iktidar kavgası sonucu, yani sınıf olarak 

koĢullanmıĢ üretim güçleri arasında yaĢanan güçler kavgası sonucu çözülebilecek bir çeliĢkidir.21  

 

MARX, AHLAKÇI BİR DÜŞÜNÜR MÜDÜR? 

Marx‟ın moralist veya ahlakçı olup olmadığı sorusu ta 1970‟li yılların baĢında birbirine tam 

anlamıyla karĢıt olan iki farklı görüĢü ortaya çıkarmıĢtır. Bir tarafta Marx‟ın eserinde “saklı” veya 

“entegratif” normcu veya kuralcı bir ahlak teorisi olduğunu savunan sosyal bilimciler ve 

düĢünürler vardır. Bu gruba dâhil olan sosyal bilimciler ve düĢünürler, Marx‟ın eserinde 

eleĢtirisine temel oluĢturan bir ahlak teorisinin var olduğunu iddia etmektedirler. Ama 

varolduğunu iddia ettikleri bu ahlak teorisinin hangi ahlak anlayıĢına dâhil edileceği konusunda 

aralarında oldukça farklı düĢünceler ileri sürülüyor. Örneğin tartıĢmaya müdahil olanlar arasında 

Marx‟ın ahlak veya karar teorisinin niteliği üzerine oldukça yoğun ve ilginç bir tartıĢma 

sürmektedir. Bu tartıĢmada bazıları, Marx‟ın ahlak ve karar teorisini yararcı hazcılık ve mutluluk 

                                                
20 Engels, F., Zur Wohnungsfrage, Marx-Engels-Werke, c. 18, Dietz Verlag, Berlin, 1981, s. 277. 
21 Marx, M., Das Kapital – Kritik der politischen Ökonomie, c. 1, Marx-Engels-Werke, c. 23, Dietz Verlag, Berlin, 1988, s. 
249. 
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teorisi olarak tanımlarken, diğerleri saf veya karıĢık deontolojik ya da yararcı olmayan neticeci 

ahlak teorisi olarak tanımlıyor. Yine bazıları, Marx‟ın ahlak veya karar teorisinin görelici veya 

nesnelci veya tarihsel gerçekçi olup olmadığını tartıĢıyorlar. Bunu yaparken, bunlardan bazıları da, 

Marx‟ın çıkıĢ noktasını ya sırf erekçi olarak tanımlıyorlar ya da Marx‟ın tasvirci yanı ve normcu 

yanı ile veya olan ve olması gereken arasında kopuk bir düalizm kuruyorlar ki, bu yaklaĢım Marx‟a 

yabancıdır.22 Marx‟ın moralist veya ahlakçı olduğunu savunanlar karĢısında Marx‟ın moralci 

olmadığını savunan sosyal bilimciler ve düĢünürler de var. TartıĢmaya katılanlar hangi gruba dâhil 

olurlarsa olsunlar, hemen hepsi, Marx‟ın kapitalizm eleĢtirisini üzerinde kurduğu temel değerler 

konusunda anlaĢıyorlar. Üzerinde anlaĢılamayan soru, bu değerlerin ahlak teorisi çerçevesinde 

görülüp görülemeyeceğidir. Hiç kuĢkusuz, bu iki temel duruĢ arasında bir duruĢ saptayanlar da 

yok değildir. Bu üçüncü gruba dâhil olanlar, genellikle birinci gruba, yani Marx‟ın eserinde 

gerekçelendirilmiĢ normcu bir ahlak teorisi olduğunu ileri sürenlerle aynı düĢüncede olsalar da, 

bunlardan önemli bir konuda farklılaĢıyorlar. Bunlar, Marx‟ın eserinde kapitalizm eleĢtirisini 

temellendirdiğini iddia ettikleri normcu ahlak teorisinin sınıf çıkarlarından bağımsız olarak ele 

alınamayacığını belirtiyorlar. Yani, Marx‟ın eserinde normcu, iĢçi sınıfının sınıf çıkarlarını 

gerekçelendiren bir ahlak teorisi olduğunu vurguluyorlar. Bu üçüncü gruba dâhil olanlar, Marx‟ın 

ahlak teorisini hüküm süren ahlak ve adalet düĢüncesiyle iliĢkili ve buna karĢı olarak geliĢtirdiğini 

ileri sürüyorlar. Ama diğer taraftan Marx‟ın ahlakçı olmadığını savunanlarla Marx‟ın eserinde 

ahlakın ve adalet düĢüncesinin ideolojik kavrayıĢlar olarak geliĢtirildiği ve böylece üst yapının 

unsurları olarak görülmesi gerektiği konusunda aynı düĢüncede olsalar bile, bundan hüküm süren 

ahlak ve adalet düĢüncesinin tek paylaĢım kıstası olduğuna dair bir sonuç çıkarılmaması gerektiğini 

ileri sürüyorlar. Yani hüküm süren ahlak ve adalet düĢüncesine karĢı paylaĢım kıstası olarak 

kapitalizmin sınırlarını aĢan baĢka normcu ahlak ve adalet düĢüncesi geliĢtirilebileceğini 

düĢünüyorlar. Bu üçüncü gruba dâhil olanlar, yazılarında Marx‟tan hareketle böyle bir ahlak teorisi 

geliĢtirmekten çok, kendi düĢüncelerini gerekçelendirmek için Marx‟ta sadece iĢçi sınıfının “adalet 

ve paylaĢım teorisi” olduğunu iddia ediyorlar. Bu gruba dâhil olanların düĢüncelerine yazının 

dördüncü bölümünde tekrar döneceğim. 

Douglas Kellner und Charles Taylor, Marx‟ın bir ahlak teorisi olduğu konusunda ileri 

sürdükleri tezler ve bu tezlerini gerekçelendirmek için gösterdikleri nedenler bakımından 

birbirlerine çok yakınlar. Taylor, Marx‟ın eserinde “erekçi bir insan doğası” teorisinin olduğunu 

                                                
22 Bu ilginç tartıĢmayı bütün boyutlarıyla buraya aktarmak benim amaçladığım yazı çerçevesini aĢacağı için bkz.: 
Peffer, R. G., Marxism, Morality, and Social Justice, Princenton/Oxford, 1990, ss. 80-114  ve ss. 268 – 313) 
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ileri sürerken;23 Kellner Marx‟ın eserinde “tarihsel normcu bir insan”24 düĢüncesinin 

gerekçelendirilmiĢ olduğunu savunuyor.25 Taylor‟a göre Marx‟ın uğruna mücadele etmiĢ olduğu 

komünizm erekçi bir ön görüdür. Kellner‟e göre ise sınıfsız toplum Marx tarafından 

yabancılaĢmamıĢ ve sömürülmeyen emeğin kurtuluĢ teorisinin bir parçası olarak kurgulandığı, 

normcu insan düĢüncesinin gerçekleĢtirileceği bir toplum olarak öngörülmektedir.26  

Marx‟a insanların kendi kendilerini tanımlamasını amaçlayan özgürlükçü bir ahlak teorisi 

atfeden Georg G. Brenkert, Marx‟ı Eski Çağ Yunan fazilet ahlakçılarına benzer bir ahlak 

teorisyeni olarak tanımlıyor. Brenkert bu bağlamda görev ahlakı ve fazilet ahlakı teorileri arasında 

bir ayrım yapıyor. Ona göre, görev ahlakı hukuk ile çok yakından iliĢkilidir ve insanlara yasaklar 

koymak isteyen, onlara neyin doğru neyin yanlıĢ olduğunu dayatmak isteyen bir ahlak teorisidir. 

Eski Çağ Yunan ahlakçılarının öngördüğü anlamda ise, fazilet ahlakı insanlara yasaklar koymak 

istemiyor, onlara neyin doğru neyin yanlıĢ olduğu konusunda onlara vasilik etmek istememektedir. 

Aksine, insanlara “belli faziletlerin faydalarını veya yaĢamın geliĢme biçimlerini” eğitim yoluyla 

göstermek istemektedir. Fazilet ahlakı, bu yolla insanlara kendi kendilerini özgürce geliĢtirme ve 

gerçekleĢtirmenin ön koĢullarını sunmaktadır.27 Brenkert, Marx‟ın kapitalizm eleĢtirisinin ahlakçı 

olup olmadığı sorusunu olumlu cevaplandırıyor ve bu bağlamda üretim iliĢkilerinin toplamının 

parçası olan ahlak ile kurumlaĢmıĢ ve böylece üst yapının parçası haline gelmiĢ olan ahlak arasında 

bir ayırım görüyor. Ama Brenkert‟e göre Marx‟ın alt yapı teorisi sadece ahlak kurallarını değil, aynı 

zamanda ahlak kuralları çerçevesinde görülemeyecek olan kuralları ve değerleri de içermektedir. 

Alt yapı veya “günlük yaĢam” çerçevesinde görülmesi gereken bu kurallar, değerler ve seçim 

biçimleri insanların gerçekten sahip oldukları ve yaĢamlarına yön veren arzulardır. Bu kurallar ve 

değerler olmadan insanların günlük yaĢamlarında etkinliklerde bulunması mümkün değildir. Zira 

bu kurallar ve değerler insanların toplumsal varlıklarını mümkün kılmaktadır. Buna karĢı “üst 

yapının değerleriyse bireylerin ve toplumun sosyal bilincinde kodlaĢmıĢ, resmileĢtirilmiĢ, 

kuramsallaĢmıĢ, yasalaĢmıĢ ve yasal olarak dayatılan değerlerdir.”28 Brenkert‟e göre ahlak ve ahlak 

dıĢı değerler, hem hüküm süren üretim biçiminin bir parçası olarak iĢleyen kurumlaĢmıĢ olan 

ahlakın hem de oluĢmakta olan ve yavaĢ yavaĢ yayılan üretim biçiminin kaynağıdır. Yeni üretim 

biçimi hâkim üretim biçimi haline gelince yeni ahlak kuralları ve değerleri de hâkim biçimi 

                                                
23 Taylor‟in bu konudaki düĢüncesi için bkz., Ollman, B., Alienation– Marx´s Conception of Man in Capitalist Society, 
Cambridge University Press, Cambridge, 1976, s. 43 (ayrıca konuyla ilgili dördüncü bölüm için konulan 10 nolu dip 
not). 
24 Ollman, B., Alienation– Marx´s Conception of Man in Capitalist Society, s. 102. 
25 Keller, D., “Marxism, Morality, and Ideology”, Marx and Morality, yay. K. Nielsen and S. C. Patten, 
Guelph/Ontario, 1981, s. 108. 
26 Keller, D., age., s. 102. 
27 Brenkert, G. G., Marx’s ethics of freedom, London/Boston/Melbourne/Henley, 1983, s. 17. 
28 Brenkert, a.g.e., s. 39. 
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alacaklardır.29 Brenkert‟in Marx yorumuna göre ahlak, bir bütün olarak ne belli bir sınıfın özgün 

çıkarlarıyla iliĢkili görülmelidir ne de geçerlilikleri belli bir tarihsel dönemle sınırlandırılmalıdır. 

Brenkert‟in ahlak yorumu bu noktada bir taraftan görelileĢirken, diğer taraftan tarihler üstü bir 

durum alıyor. Yani Brenkert, Marx‟a dair yaptığı yorum denemesi sonucu ulaĢmak istediği 

amacının tersi bir sonuca ulaĢıyor. Çünkü ona göre Ģu veya bu ahlak kurallarına nitelik kazandıran 

Ģu veya bu sınıfın özgün çıkarları, Ģu veya bu tarihsel dönem özgünlükleri değil. Aksine insanların 

pratik çıkarlarının gerçekleĢmesidir.”30 

R. G. Peffer de Marx‟ın ahlakçı olduğu tezini savunanlardandır. Peffer düalist bir yaklaĢım 

ile Marx‟ın eserinin stratejik yeni bir yorumunu yapmak istiyor. Bu yeni yorumun amacı, Marx ile 

Kantçı John Rawls‟un ahlak ve toplum teorisini birleĢtirerek yeni bir “marksist” ahlak ve toplum 

teorisi geliĢtirmektir ki, kanımca bu Marx‟ın materyalist çıkıĢ noktasını tersine çevirmek anlamına 

geliyor. Pfeffer bunu yaparken çok geniĢ bir ahlak kavramını temel alıyor ve Marx‟ın ahlak 

teorisine karĢı çeliĢkili bir yaklaĢım sergilediği düĢüncesinden hareket ediyor. Peffer‟e göre, Marx 

eserinde bir taraftan birçok ahlaki değerlendirmelerde bulunuyor; ama diğer taraftan her türlü 

ahlak biçimini ideoloji olarak tanımlıyor. Örneğin Marx, insanların mutluluğunu veya 

mutsuzluğunu temel alan tavsiyelerde ve eleĢtirilerde bulunmaktadır.31 Bundan dolayı Peffer‟e 

göre Marx‟ın ahlak teorisinin temelini yabancılaĢma ve sömürü kategorileri oluĢturmaktadır ve bu 

ahlak teorisinin temel değerleri, insanın “kendi kendini tanımlaması anlamında özgürlük”, “insani 

topluluk” ve “kendi kendini gerçekleĢtirme”sidir. Bu temel değerler Marx‟ın bütün eserlerinde, 

yani gençlik yıllarında, geçiĢ ve olgunlaĢma döneminde ve olgunluk yıllarında yazdığı bütün 

eserlerinde Ģu veya bu biçimde bulunmaktadır. Peffer, Marx‟ın ve Rawls‟un ahlak teorilerinin bir 

sentezine ulaĢmak için önce Marx‟ın ahlakın bir ideoloji biçimi olduğuna iliĢkin tezini bir “meta” 

eleĢtirisine tabi tutarak bunun yanlıĢ olduğunu kanıtlamaya çalıĢıyor. Bunu yaparken, yöntem 

teorilerine iliĢkin tartıĢmalarda yoğun eleĢtirilere maruz kalan analitik Marksizm geleneğini, yani 

özellikle anglo-amerikancı analitik dil teorisi geleneğini çıkıĢ noktası olarak kabul ediyor. Bu 

yöntemden yola çıkarak, Marx‟ın ideoloji kavramını çözümlüyor ve bu bağlamda iki ideoloji 

kavramı arasında bir ayırımda bulunuyor. Bunlardan birisi “global” diğeri “global olmayan” 

ideoloji kavramlarıdır. Bu kavramlardan ilki değerlendiren ve eleĢtiren kavramdır. Buna karĢın 

diğeri sadece anlam bakımından daha geniĢ değildir; aynı zamanda hem pratik hem de tasvirci 

olan bir kavrayıĢtır. Pfeffer bu ayrımı yaptıktan sonra bu iki kavramın bir değerlendirmesinde 

bulunuyor. Ona göre Marx‟ın “global olan ideoloji konsepti” doğrudur. Fakat “global olmayan” 

                                                
29 Brenkert, a.g.e., s. 39. 
30 Brenkert, age.,  s. 66. 
31 Peffer, age., s. 236. 
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ideoloji konsepti ise yanlıĢtır. Zira Peffer‟e göre Marx, global olmayan ideoloji kavramına 

dayanarak geliĢtirdiği ahlak teorisine sadece tutucu bir anlam yüklemektedir. Ama ahlakın hüküm 

süren tahakkümlük iliĢkilerini savunması Ģart değildir ve gerçek iliĢkileri bulanıklaĢtırması 

gerekmemektedir. Ahlak, hüküm süren tahakkümlük iliĢkilerini eleĢtirebilir ve örneğin grev yapan 

iĢçileri destekleyebilir ve baskı altında bulunanlardan ve sömürülenlerden yana olabilir. Bu 

durumda ahlak, ilerici bir rol üstlenebilir.32 

Bertell Ollman, Peffer gibi Marx‟ın normcu bir ahlak teorisinin bulunduğunu ileri 

sürenleri epistemolojik açından tutarlı bir eleĢtiriye tabi tutuyor. Ollman‟a göre Marx‟ın eserinde 

normcu bir ahlak teorisi olduğunu savunanlar, Marx‟ın karar teorisini dikkate almıyorlar. Ona 

göre Marx‟ın karar teorisi “belli durumlarda verilen gerçek kararları” her Ģeyden önce “içinde 

bulunulan durumun iĢlevleri ve bu durum içinde etkin olan bireylerin kararı” olarak görmektedir.33 

Bundan dolayı karar ve faaliyetin birbirinden koparılması mantıksal olarak bile mümkün değildir; 

çünkü bunlar kökensel olarak “sayısız bağlar üzerinden gerçek dünyayla, yaĢamla, sınıf çıkarları ve 

etkinlik gösteren bireylerin karakteriyle sıkıca bağlantı içerisindedir.”34 BaĢka bir deyiĢle, Ollman‟ın 

yorumuna göre gerçeklik, gerekli olan eleĢtirel normları da içermektedir. Bu, gerçekliğe içkin olan 

normların gerçekliğin içkin analizi sonucu kazanılması gerekmektedir. Sınıf çıkar ve kavgalarının 

bulunduğu bir toplumda varolan değerler de, bu çıkar ve kavgalara göre Ģekillenir. Bundan dolayı 

Marx‟ın genel, yani sınıflar üstü bir duruĢ sergileyen bir ahlak teorisinin bulunduğunu iddia etmek 

mümkün değildir.  

Allen W. Wood ve Richard W. Miller, Marx‟ın moralci veya ahlakçı olmadığını savunan 

Lewis Feuer, Donald Clark Hodges, Andew Collier ve Antony Skillen gibi düĢünürlerin en önde 

gelenleridir. Yürütülen tartıĢmalarda ileri sürdükleri düĢünceler, bilimsel analizlere tabi tutulmak 

yerine “ortodoks” sıfatlamasıyla aĢağılanmaya çalıĢılmaktadır.  Wood ve Miller belirtmiĢ oldukları 

düĢüncelerinde Marx‟ın ahlak teorisine karĢı sergilediği tavrı değerlendirirken aynı sonuçlara 

ulaĢsalar da, kendilerini bu sonuçlara götüren gerekçeler farklı çizgiler izliyor. Wood‟un bu 

konudaki çözümlemeleri kanımca hem üslup hem de felsefi içerik bakımdan iyi, ayrıntılı ve ikna 

edici bir Ģekilde gerekçelendirilmiĢtir. Burada Marx‟ın ahlakçı olmadığını kanıtlamayı amaçlayan 

özellikle iki gerekçesini sergilemek istiyorum. 

Birincisi; Wood, Marx‟ın kapitalizm eleĢtirisini temellendirdiği değerlerin ahlak değil, ahlak 

dıĢı değerler olduğunu düĢünüyor. Zira Marx‟ın kapitalizmi eleĢtirmek için baĢvurduğu değerler 

zevk ve mutluluk ilkeleri çerçevesinde görülmektedir ki, bu ilkeler, “bütün ahlakçı bakıĢlardan 

                                                
32 Peffer, age., s. 258/9. 
33 Ollman, age., s. 45. 
34 Ollman,  age., s. 45/6. 
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bağımsız (...) ahlak dışı olan değerler”35 olarak görülmektedir. “Marx refah, güvenlik, dayanıĢma ve 

insani geliĢme gibi değerleri, değer olarak görmektedir. Çünkü bu değerler insanın yaĢamını mutlu 

etmektedir ve kendi kendilerini gerçekleĢtirmelerini sağlamaktadırlar. Ve Marx sosyalist bir 

devrimi savunmaktadır; çünkü sosyalist bir toplum bu değerleri kapitalizmin gerçekleĢtirmesi 

mümkün olmayan bir biçimde gerçekleĢtirecektir. Yani Marx‟ın değer olarak gördüğü Ģeyler, ahlak 

dışı değerlerdir.“36 

Ġkincisi; Marx‟a göre ahlak, kelimenin olumsuz anlamında bir ideoloji biçimidir. Ahlakın 

hangi biçimi alınırsa alınsın, ahlak çıkıĢ noktası olarak hep tarafsızlık ilkesini ve “genelin” çıkarını 

temel almak zorundadır. Ama sınıflı toplum koĢullarında genelin duruĢunu temel almak mümkün 

değildir. “Marx, sınıflı toplumlar bulunduğu sürece „genelin‟ çıkarı kavramının dahi kendi kendini 

aldatma anlamına geleceğini açıklamaktadır; belli sınıf çıkarlarını genelin çıkarıymıĢ gibi 

göstermek, özellikle sınıf ideolojileri için tipik bir aldatmacadır. Fakat Marx, proleter devrimcileri 

bu tür aldatmacalardan arınmıĢ kiĢiler olarak tanımlar. Bunlar kendi pratik özgünlükleri içinde 

geniĢ bir çoğunluğun sınıf çıkarlarının açıkça ve doğrudan takipçileridir.”37 Bundan dolayı Marx‟ın 

kapitalizm eleĢtirisinin birtakım ahlaki değerlere dayandığını ileri sürmek mümkün değildir. 

Miller, kitabının hemen giriĢinde “asıl ilgisinin ahlakçı bakıĢ açısından uzaklaĢmak için, 

anlaĢılır gerekçeler ortaya koymak” olduğunu açıklıyor.38 Ama aynı zamanda Wood ile arasındaki 

farkı da belirtiyor. Wood‟un Marx yorumu, politik mücadelede gerekli göreliliği içerse de sınıf 

mücadelesinden bağımsız bir yer tanımıyor gerekçesiyle eleĢtirilmiĢti. Miller, büyük olasılıkla 

Wood‟a yönelik bu eleĢtiriyi dikkate alarak, kendisinin Marx‟ın ahlak ve adalet teorisinin 

yorumunun politik mücadeleye bağımsız bir yer ayırdığını vurguluyor.39 Diğer bir deyiĢle Miller, 

siyasi mücadeleye daha fazla vurgu yaptığını açıklıyor ve öncelikle eğer Peffer‟in ve tartıĢmaya 

katılan diğer birçoklarının yaptığı gibi geniĢ bir ahlak kavramı temel alınacak olursa, Marx‟ın 

ahlakçı bir kuramcı olarak görülebileceğini belirtiyor. Ama Miller böyle bir geniĢ ahlak kavramının 

Marx‟ın ahlak ve adalet teorisine iliĢkin tutumunu açıklamaktan çok, yanlıĢ yorumlara götüreceğini 

düĢünüyor. Bu kadar geniĢ bir ahlak kavramı yapay bir kavramdır.40 Bu durumda Marx‟ın ahlakçı 

olup olmadığını anlayabilmek için dar bir ahlak kavramını temel almak gerekmektedir. Zira 

Marx‟ın eleĢtirisi, bireylerin günlük yaĢamlarında davranıĢlarına temel oluĢturan ahlaki değerleri 

eleĢtirmeyi amaç edinmemektedir. Marx eleĢtirileriyle daha çok politik ve ekonomik sistemlerin 

                                                
35 Wood, A. W., “Marx´ Immoralismus”, Ethik und Marx, yay. E. Angehrn und G. Lohmann, Frankfurt,1986, s. 22 
(italikler Wood‟a ait). 
36 Wood, age., (italikler Wood‟a ait). 
37 Wood, age., s. 30. 
38 Miller, R.W., Analysing Marx – Morality, Power and History, New Jersey, 1984, s. 16. 
39 Miller, age., s. 78. 
40 Miller, age., s. 15. 
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yapısal ĢekilleniĢinden kaynaklanan kararları eleĢtirmeyi amaçlamaktadır.41 Bu belirlemelerinden 

sonra Miller, politik mücadeleye ve kararlara temel oluĢturabilecek ve aynı zamanda ahlakçı olarak 

sınıflandırılabilecek değerlerin ne olabileceği sorusunu soruyor. Miller, eĢitlik, genel normlar ve 

evrensellik olarak tanımladığı üç ilkenin böyle bir politikaya temel oluĢturabileceğini ileri 

sürmektedir. Fakat bu ilkelerin felsefi bakımdan ilginç olabilmesi ve söz konusu politikaya temel 

oluĢturabilmesi için soyut ve özgün politik koĢullardan ve çıkarlardan bağımsız olması 

gerekmektedir Millere göre. Örneğin eĢitlik ilkesi, insanların farklı çıkarları karĢısında tarafsız bir 

duruĢ sergilemek zorundadır. Aynı Ģekilde evrensellik ilkesi, ahlak kurumunu tanıyan bütün 

tarihsel toplumların politik koĢullarına tarafsız yaklaĢmak durumundadır. Genel normlar ilkesi, ne 

eĢitlik ilkesi gibi politik mücadeleye doğrudan bir temel oluĢturuyor ne de evrensellik ilkesi gibi 

politik koĢullardan bağımsız olarak ahlak kurumunu tanıyan bütün tarihsel toplumlar için geçerli 

olma talebinde bulunmaktadır. Bu söz konusu iki ilkeden farklı olarak genel normlar ilkesi, 

evrensellik ilkesinden hareketle bütün insanların akıl yetisine hitap ediyor. Fakat elbette Marx‟ın 

bu tür ilkeleri neden reddettiğini sormak yerinde olacaktır. Miller bu soruyu son derece bilinçli 

olarak atıyor ortaya. Zira Marx‟ın bu ilkeleri politik karar teorisine temel edinmemesinin nedeni, 

özgün çıkarları ve politik koĢulları politik karar teorisinin içine yerleĢtirmeye çalıĢmıĢtır, çünkü 

ahlakçı olmayan bakıĢ açısı, tarafsızlığı açıkça reddetmektedir. Miller‟e göre Marx‟ın ahlak ve 

adalet teorilerine yaklaĢımına bu açıdan bakınca, Marx‟ı ahlakçı olmayan bir düĢünür olarak 

tanımlamak gerekir. 

 

MARX, BİR ADALET KURAMCISI MIDIR? 

Marx‟ın kuramının ve kapitalizm eleĢtirisinin ahlak teorisiyle iliĢkisi üzerine yürütülen tartıĢmada 

olduğu gibi, adalet teorisiyle olan iliĢkisi üzerine yürütülen tartıĢmada da birbirine tamamıyla zıt iki 

duruĢ ortaya çıkmıĢ bulunuyor. Bu, birbirine tamamıyla zıt iki duruĢ arasındaki farkı belirleyen en 

önemli noktalardan birisi, Marx‟ın kuramına yaklaĢırken sergilenen yöntemdir. Bu duruĢlardan 

birisi, Marx‟ın eserine ağırlıklı olarak düĢünce tarihi açısından sadece kavramları temel alarak 

yaklaĢırken, diğeri yöntemsel olarak yaklaĢıyor ve diyalektik felsefenin yansıma (Ġng.: reflection) ve 

öz kavramları arasında gördüğü kategorik farktan yola çıkıyor. Böylece yüzeyde algılanan yansıma 

dünyasını aĢarak gerçekliğe nüfuz etmeye çalıĢıyor. Marx‟ın adalet teorisi ile olan iliĢkisi üzerine 

yürütülen tartıĢmada sömürü teorisi tartıĢmanın asıl konusunu oluĢturuyor. Bu bağlamda sorulan 

soru Ģu: Marx‟ın tasvir ettiği ve eleĢtirdiği, iĢçinin kapitalist tarafından sömürülmesi belli bir adalet 

düĢüncesine mi dayanıyor, yani iĢçi ve kapitalist arasında gerçekleĢen paylaĢım iliĢkisi adil bir iliĢki 

midir?  

                                                
41 Miller, age., s. 17. 
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Bilindiği gibi Marx, sömürü teorisini artı değer teorisi çerçevesinde formüle etmiĢtir. Ama 

bundan yola çıkarak Marx‟ın artı değer teorisini bir sömürü teorisine indirgememek yanlıĢ olur. 

Hatta Marx‟ın artı değer teorisinden yola çıkarak bir sömürü teorisinin gerekçelendirilip 

gerekçelendirilemeyeceğini sorgulamak bile mümkündür. Bu bağlamda iki alanı birbirinden 

ayırmak gerekir. Bunlar, üretim ve paylaĢım alanlarıdır. ĠĢçi ve kapitalist “pazarda karĢılaĢıyorlar ve 

birbirleriyle eĢit meta sahipleri olarak iliĢkiye giriyorlar. Aralarında tek bir fark var. Biri alıcı, diğeri 

satıcı. Yani ikisi de hukuksal bakımdan eĢit olan kiĢilerdir.”42 Üretim alanında etkin olan bu iki kiĢi 

arasında özel bir meta olan iĢgücü konusunda gerçekleĢen alıĢveriĢ, ilk bakıĢta eĢit bir alıĢveriĢmiĢ 

gibi gözükmektedir. Ama paylaĢım alanını veya yansıma dünyasını geride bırakıp üretim alanına 

girdiğimiz zaman ilk bakıĢta eĢitmiĢ gibi gözüken alıĢveriĢin yanılgı olduğunu görüyoruz. Zira özel 

bir meta olan iĢgücünün özelliği, kendi kendini yaĢatmak için gerekli olandan daha fazla 

üretebilmesidir. Bundan dolayı iĢgünü, “gerekli iĢ zamanı” ve “artı iĢ zamanı” olarak iki bölüme 

ayrılıyor. “Gerekli olan iĢ zamanında” iĢgücü “kapitalistin ödemiĢ olduğu değerin karĢılığını” 

üretir. Bu değer, iĢgücünün kendi kendisini yeniden üretmesi için gereklidir.”43 “Artı iĢ 

zamanı”nda iĢgücü ödenmiĢ olan değerden daha fazla değer üretir ki, bu, kapitalistin hali hazırda 

ödemiĢ olduğu değerden fazladır ve bu artı-değere kapitalist tarafından herhangi bir karĢılık 

ödenmeden el konur. Marx, bu eĢit olmayan alıĢveriĢi sömürü olarak betimlerken, aynı zamanda 

bu alıĢveriĢin, yani kapitalistin artı iĢ zamanında üretilen artı-değere karĢılık ödemeden el 

koyuĢunu adil olarak tanımlıyor. 

Buraya önce, tartıĢmada sıkça alıntılanan Das Kapital‟in üçüncü cildinden bir paragrafı 

aktarmak istiyorum: “Burada, Gilbart‟ın yaptığı gibi, doğal adaletten söz etmek (...) saçmadır. 

Üretimin failleri arasında geçen iĢlemlerin adaleti, bunların, üretim iliĢkilerinin doğal sonuçları 

olarak ortaya çıkmasından kaynaklanıyor. Bu ekonomik iĢlemlerin, ilgili tarafların iradi hareketleri 

olarak, kendi ortak iradelerinin ifadeleri olarak ve bir üçüncü tarafa karĢı yasa zoruyla kabul 

ettirilebilir sözleĢmeler olarak göründükleri hukuki biçimler, sırf biçimler olarak bu içeriği 

belirleyemezler. Bunlar onu yalnızca ifade ederler. Bu içerik, üretim tarzına tekabül ettiği, ona 

uygun düĢtüğü yerde adildir. Bu, biçimle çeliĢtiği yerde adaletsizdir; tıpkı, metaların kalitesine hile 

karıĢtırmanın adaletsiz olması gibi.”44 Benzer bir düĢünceyi Marx, Ücret, Fiyat, Kar‟ın son 

paragrafından bir önceki paragrafta da dile getirmektedir. Bu bağlamda politik amacını da 

                                                
42 Marx, Das Kapital – Kritik der politischen Ökonomie, c. 1, s. 182. 
43 Marx, age., s. 230. 
44 Marx, Das Kapital – Kritik der politischen Ökonomie, c. 3, Marx-Engels-Werke, c. 25, Berlin, 1988, ss. 351/352. 
Yukarıya aktardığım paragrafın çevirisi, Alaattin Bilgi‟nin çevirisinden küçük ama kanımca önemli bir noktada 
farklılaĢıyor (bkz. Marx, K., Kapital, Ekonomi Politiğin Eleştirisi, c. 3, ss. 298/299, Sol Yayınları, Ankara, 1990). 
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açıklıyor: “Bayrağınıza tutucu ‘adil bir işgünü için adil bir işgünü ücreti‟ sloganı yerine devrimci ‘Kahrolsun 

Ücret Sistemi’ sloganını yazmalısınız.”45 

TartıĢmaya katılanların bir kesimi artı iĢ-zamanında üretilen artı-değere kapitalistin iĢçiye 

karĢılığını ödemeden el koymasının Marx‟a göre adaletsizlik olduğunu ileri sürüyor. Buna karĢın, 

diğer kesim iĢçi ve kapitalist arasında gerçekleĢen bu alıĢveriĢin adalet teorilerine dayanarak 

eleĢtirilemeyeceğini savunuyor. Ben burada öncelikle ikinci duruĢu savunanların düĢüncesini 

sergileyeceğim. Zira birinci gruba dâhil olanlar düĢüncelerini 1970‟li yıllarda ikinci gruptan 

olanlara karĢı bir reaksiyon olarak geliĢtirmeye çalıĢmıĢlardır.  

Ġngilizce konuĢulan dünyada Marx‟ın adalet teorisiyle olan iliĢkisi üzerine yürütülen 

tartıĢmada “Tucker-Wood-Tezi” olarak adlandırılan duruĢ, ismini Robert C. Tucker ve Allen W. 

Wood isimlerinden almaktadır. Bu iki düĢünür, Marx‟ın kapitalizm eleĢtirisinin herhangi bir adalet 

düĢüncesine dayanmadığını, düĢünce tarihi bakımından ve Marx‟ın kendi kavramlarından 

hareketle gerekçelendirmeye çalıĢan ilk düĢünürler olmuĢlardır. Bu denemelerinde her iki düĢünür 

de (ve daha sonra onları takip edenler de), Marx‟ın adalet teorisini onun devlet ve toplum 

teorisinin bütünlüğü içinde ele almaya çalıĢıyorlar. Bu tez ilk olarak her ne kadar Tucker ve Wood 

tarafından (her biri kendisine göre farklı biçimde) formüle edilmiĢ olsa da, tezin savunucuları artık 

bu iki isimle sınırlı değildir.46 

Tabi Tucker-Wood-Tezini savunan bütün sosyal bilimcilerin ve düĢünürlerin, tezi ilk defa 

formüle edenlerle her konuda aynı düĢünmediklerini belirtmeye bile gerek yoktur. Tucker ve 

Wood‟un tezlerini gerekçelendirmek için seçtikleri çıkıĢ noktası, Marx‟ın altyapı üstyapı Ģemasıdır. 

Bu, Tucker‟ın tartıĢmasında daha çok gizli kalırken, Wood bunu açıkça formüle ediyor. Wood‟un 

Marx yorumunda altyapının unsurları belirleyen uğraklar olarak tanımlanırken, üst yapının unsurları 

belirlenen ve aksi tesirde bulunan uğraklar olarak tanımlanıyor. Wood, Marx‟tan hareket ederek 

adalet kavramını hukuksal açıdan formüle edilen “toplumsal edimlerin mantığının kendisini en üst 

düzeyde dıĢa vuruĢ” biçimi olarak tanımlıyor. “Ama bu bakıĢ biçimi her zaman, varolan üretim 

biçimi tarafından belirlenen otorite veya devlet hukukunun bakıĢ biçimidir.” Devlet üretim 

biçiminin bir dıĢa vurumudur, onun tarafından belirlenendir. “Devletin bakıĢı hukusal bir bakıĢ 

biçimidir ve bu bakıĢ biçimini dıĢa vuran hukuk ve adalet ancak sosyal yaĢamın diğer 

belirlenenleriyle iliĢki içinde ve üretim biçimi içinde oynamıĢ olduğu rolü açısından kavrandığı 

                                                
45 Marx, Lohn, Preis, Profit, Marx-Engels-Werke, c. 16, Dietz Verlag, Berlin, 1989, s. 152. 
46 Toplu bir kaynak listesi için bkz.: Geras, N., “The Controversy About Marx and Justice”, New Left Review 150, 
1985, s. 48 ve devamı; Geras, N., “Bringing Marx to Justice: An Addendum and Rejoinder”, New Left Review 195, 
1992, s. 38 ve devamı. 
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zaman doğru ele alınmıĢ olur.”47 Yukarıda belirttiğim gibi bu bakıĢ biçimi, açık bir biçimde dile 

getirmemiĢ olsa da Tucker için de geçerlidir. Örneğin Tucker bunu Ģu sözlerinde dile getiriliyor: 

“... haklı ve adil olan normlardan uygulanabilir tek norm var olan ekonomik sisteme içsel olandır. 

Her üretim biçiminin kendisine özgü paylaĢım koĢulu ve adalet biçimi vardır ve bunu baĢka bir 

duruĢ biçiminden yola çıkarak eleĢtirmek anlamsızdır.”48 Buna göre devlet, hukuk ve hak kavramı, 

hüküm süren üretim biçimi tarafından belirlenen, ama aynı zamanda onun yabancılaĢmıĢ 

yansımasıdır. Onlar üretim biçimini yansıtıyorlar. Ama bunu çarpık ve mistikleĢmiĢ bir biçimde 

yapıyorlar.49 Bu durumda, adalet kavramını temel alacak olursak gerçekliğin çarpık bir kavrayıĢ 

biçimini sunmuĢ oluruz.50 

Peki, Marx‟ın sömürü iliĢkilerine yönelik formüle ettiği eleĢtiri, adalet düĢüncesine dayalı 

bir eleĢtiri değil ise, bu eleĢtiriyi nasıl bir eleĢtiri olarak tanımlamamız gerekir? Bu eleĢtirinin 

dayandığı ilkeler nelerdir?  

Eğer Tucker‟in yorumundan hareket edecek olursak; Marx‟ın sömürü iliĢkilerine yönelik 

eleĢtirisinin bir adalet kavramı veya anlayıĢı üzerine kurulu olmadığını kabul etmek durumundayız. 

Marx‟ın Proudhon‟nun fédération mutualiste ( karĢılılık federasyonu) ilkesine yönelik eleĢtirisi, bunun 

en iyi kanıtıdır Tucker‟e göre. Proudhon‟nun karĢılılık federasyonu düĢüncesi karĢılıklı vermek ve 

almak ilkesinden hareket eden bir ebedi adalet düĢüncesine dayanmaktadır. Marx‟ın kapitalizm 

eleĢtirisine temel oluĢturan değer karĢılılık ilkesinden hareket eden bir ebedi adalet düĢüncesi 

değildir. Tersine, bu ilkeyi köklü bir Ģekilde aĢan dayanıĢma ve ihtiyaç ilkesidir.51 

Ama ne yazık ki, Tucker‟in Marx‟ın adalet teorisini reddediĢini gerekçelendiriĢi yukarıdaki 

analizine ters düĢüyor. Tucker, Marx‟ın adalet teorisini bir çıkıĢ noktası olarak reddediĢini sadece 

taktiksel bir sorun olarak görüyor. Oysa sorun, Tucker‟in yukarıya aktardığım belirlemelerinden 

anlaĢılacağı gibi, Marx açısından sırf taktiksel bir sorun olmaktan çok, ilkesel bir sorundur. Tucker 

bu oldukça sorunlu tezini Ģöyle gerekçelendiriyor: Marx, eleĢtirisine adalet teorisini temel olarak 

seçecek olursa bunun reformizme varacağının bilmektedir. Reformizme dayalı bir politika taban 

tabana zıt çıkarlar arasında denge politikasını izlemek durumundadır. Fakat Marx, birbirine 

tamamıyla zıt çıkarlar arasında denge politikası izlemek istememektedir. Aksine devrim yaparak 

birbirine zıt sınıf çıkarlarını kaynaklarıyla birlikte tamamıyla ortadan kaldırmak istemektedir.52 

                                                
47 Wood, A. W., “The Marxian Critique of Justice”, Marx, Justice, and History, yay. M. Cohen, Th. Nagel und Th. 
Scanlon, New Jersey, 1980, s. 13. 
48 Tucker, R. C., The Marxian Revolutionary Idea, London, 1969, s. 46. 
49 Wood, “The Marxian Critique of Justice”, s. 15. 
50 Wood, age., s. 14. 
51 Bkz., Tucker, The Marxian Revolutionary Idea, ss. 37 – 42. 
52 Tucker, age., s. 51. 
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Wood‟un Tucker‟den farkı kendisini özellikle bu noktada belli ediyor. Wood‟un 

belirlemesine göre Marx‟ın sorunu, bazı öznel kategorilere göre saptanmıĢ “istek” veya bir takım 

ideallere “inanmak” sorunu değildir. Marx duruĢunu daha çok nesnel olarak gerekçelendirmek 

istemektedir. ġöyle diyor Wood: “Marx‟ın kapitalizm eleĢtirisinin herhangi bir ahlakçı veya 

toplumsal idealden kaynaklandığını kabul etmenin gerçekten yanlıĢ olacağını düĢünüyorum”.53 Bu 

nedenle, Marx‟ın adalet düĢüncesini kapitalizm eleĢtirisine temel olarak seçmemesinin nedenini, 

bir takım taktiksel düĢüncelerle açıklamak son derece yanıltıcıdır. Tersine, Marx‟ın tutumunu 

anlamak için, sorunu Marx‟ın toplum ve devlete dair genel kavrayıĢıyla iliĢkili olarak görmek 

gerekir. Wood‟a göre Marx‟ın eleĢtirisi, kapitalizmin bütünlüklü bir analizini ve eleĢtirisini 

kapsamaktadır. Bu kapsamlı eleĢtiri, kapitalizmin hem tarihsel somut bir üretim biçimi olarak iç 

iĢleyiĢ mantığının hem de bir toplumsal formasyon olarak insanlık tarihindeki yerinin bütünlüklü 

ve köklü içkin analizine ve eleĢtirisine dayanmaktadır. Bundan dolayı, Marx‟ın kapitalizm 

eleĢtirisinin adalet düĢüncesine dayalı bir eleĢtiri olarak algılanması, onun Ricardo‟dan etkilenen 

sosyalistlerin eleĢtirisi sonucu elde etmiĢ olduğu bütün tarihsel ve bilimsel kazanımların tümünün 

yok edilmesi anlamına gelir. Buraya kadar aktardıklarımızdan anlaĢılacağı gibi Tucker ve Wood 

“üretim failleri” arasında gerçekleĢen alıĢ veriĢi, Marx‟tan hareketle adil olarak tanımlamaktadırlar. 

Kapitalist toplumda diğer metalar gibi bir meta olan iĢgücünün sahibi iĢçi, özgün bir meta olan 

iĢgücünün yeniden üretimi için gerekli olan iĢ bakımından belirlenen değer karĢılığında ücret 

almaktadır. Eğer iĢçi ve kapitalist arasında değer yasasına dayalı bir alıĢveriĢ yaĢanıyor ise bu 

alıĢveriĢin adil bir alıĢveriĢ olarak görülmesi gerekir. Bundan dolayı artı-değere kapitalist tarafından 

el konması “hırsızlık” veya “korsanlık” olarak tanımlanmamalıdır. Eğer kapitalist topluma yönelik 

bir eleĢtiri formüle edilmek isteniyorsa, bunun üretim biçiminin iç mantığının analizi sonucu 

ortaya sergilenecek çeliĢkilerin açmazlarını göstererek yapılması gerekir. 

Marx‟ın normcu bir sınıf ahlakı teorisinin ve buna uygun olarak da bir adalet teorisi 

olduğunu dile getiren tezin en ünlü temsilcisi Ziyad I. Husami‟dir.54 Husami, Tucker ve Wood‟u 

Marx‟a pozitifçi bir ahlak teorisi atfetmekle suçluyor. Yukarıda sergilediğim gibi Tucker ve Wood, 

Marx‟a göre uygulanabilir tek ahlak ve adalet kıstasının ancak hüküm süren üretim biçiminin ahlak 

ve adalet kıstası olabileceğini belirtiyorlar. Husami‟nin Tucker ve Wood‟u Marx‟a pozitifçi ahlak 

teorisi atfetmekle suçlamasının nedeni bu tezleridir.55 Oysa, yazının birinci bölümde gösterdiğim 

gibi, Marx ahlakı, adalet ve hukuk sistemini üst yapının birer unsurları olarak tanımlamaktadır. 

                                                
53 Wood, “The Marxian Critique of Justice”, s. 40.  
54 GeniĢ bir kaynak listesi için bkz.: Geras, N., “The Controversy About Marx and Justice”, New Left Review 150, 
1985, s. 48 ve devamı; Geras, N., “Bringing Marx to Justice: An Addendum and Rejoinder”, New Left Review 195, 
1992, s. 38 ve devamı. 
55 Husami, Z. I.,  “Marx on Distributive Justice”, Marx, Justice, and History, yay. M. Cohen, Th. Nagel und Th. 
Scanlon, New Jersey, 1980, s. 51. 



 18 

Zira Husami, Tucker ve Wood‟a yönelttiği eleĢtirisini öncelikle Marx‟a dayanarak 

gerekçelendirmiyor. Husami eleĢtirisini gerekçelendirmek için önce bir ideoloji biçimi olarak ahlak 

ve adalet düĢüncesinin ortaya çıktığını düĢündüğü iki alan arasında bir ayırım yapıyor. Bunlar 

üretim biçimi ve toplumun sınıf yapısıdır. Toplumun sınıf yapısından dolayı iki farklı ahlak ve 

adalet düĢüncesi ortaya çıkmaktadır. Bunlar iĢçi sınıfının ve kapitalistlerin ahlak ve adalet 

düĢünceleridir. Bu tezden hareket edince, Tucker ve Wood‟un iddia ettiği gibi “üretim failleri” 

arasında gerçekleĢen alıĢveriĢ kapitalistler açısından adil bir alıĢveriĢ olarak görülebilecek iken 

bunun iĢçi açısından adil bir alıĢveriĢ olduğu iddia edilemez. Bundan dolayı Husami‟nin yorumuna 

göre kapitalist açısından adil gözüken Marx açısından adil değildir. Bu yoruma göre kapitalistin 

iĢçinin ürettiği artı değere el koyması Marx açısından “hırsızlık” ve “korsanlıktır”. Ayrıca, 

Husami‟ye göre Marx, geliĢtirmiĢ olduğu eleĢtirisinde ahlak ve adalet düĢüncesini sadece kapitalist 

topluma içkin bir kurum olarak görmemektedir. Husami‟ye göre Marx, kapitalist topluma aĢkın 

olan bir ahlak ve adalet düĢüncesiyle çalıĢmaktadır; ve Marx‟ın eleĢtirisine temel edinmiĢ olduğu 

bu ahlak ve adalet düĢüncesi Marx tarafından iĢçi sınıfının bakıĢı açısından “postkapitalist 

standartlara” dayalı olarak geliĢtirilmiĢtir.56 Husami burada Marx‟a üstü kapalı olarak Kantçı bir 

ahlak ve adalet teorisi atfeder gibidir. Oysa Marx‟ın ta erken yazılarından itibaren sadece aĢkınsal 

ahlak teorisini değil, aynı zamanda aĢkınsal her türlü teoriyi eleĢtirdiği bilinmektedir. 

Philip J. Kain da Husami gibi Marx‟ın kapitalist toplum eleĢtirisinin bir adalet düĢüncesine 

dayalı olduğunu iddia ediyor ve Husami‟nin Marx‟ın bu adalet düĢüncesini kapitalizm ötesi bir 

toplumsal formasyon düĢüncesine dayalı olarak geliĢtirdiğine iliĢkin iddiasını destekliyor. Ama 

Kain, Husami‟den farkını da vurgulayan farklı bir gerekçe daha ileri sürüyor iddiasını 

gerekçelendirmek için. Kain‟e göre Husami kapitalizmi aynı zamanda “adil” ve “adil olmayan” bir 

toplum olarak değerlendirmektedir. Kain‟e göre ise böyle bir iddianın gerekçelendirilmesi 

mümkün değildir. Kain‟ın çıkıĢ noktasını Marx‟ın yöntemsel iki kategorisi oluĢturmaktadır: bunlar 

görünüm (Alm.: Erscheinung; Ġng.: Appearance) ve hakikat (Alm.: Wirklichkeit; Ġng.: Reality) 

kategorileridir. Bu bağlamda Kain, Husami‟den farklı olarak Marx‟ın kapitalizmi kapitalistler 

açısından adil olarak değerlendirmediğini söylüyor. Kain‟in yorumuna göre, Marx “üretim failleri” 

arasındaki alıĢ veriĢi sadece görünüm alanında, yani pazar düzeyinde adil olarak görmektedir. Ama 

soruna hakikat açısından, yani üretim alanı açısından bakıldığında Marx söz konusu alıĢ veriĢi adil 

olarak görmemektedir. Çünkü iĢçi ile kapitalist arasındaki iliĢkide gerçekleĢen alıĢ veriĢmiĢ, 

görünüm düzeyinde „özgür‟ ve „eĢit‟ insanlar arasında gerçekleĢen bir alıĢ veriĢmiĢ gibi gözükse de, 

bunun, hakikat alanına inilip incelendiğinde adil olmayan bir alıĢveriĢ olduğu ortaya çıkmaktadır. 

                                                
56 Husami, age., ss. 47-56. 
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Bundan dolayı Marx‟ın uğruna mücadele ettiği komünist toplum özgürlük, eĢitlik ve adalet 

ilkelerine gerçekten geçerlilik kazandırmak istemektedir.57 

 

SONUÇ YERİNE 

Marx und Engels, kapitalist toplumun nesnel bir eleĢtirisi sonucu sosyalizmi bilimsel olarak 

gerekçelendirmek istemiĢlerdir. Onlar çağdaĢları olan diğer sosyalistlerden farklı olarak, sosyalizmi 

bir takım kavramlardan, ilkelerden veya ideallerden yola çıkarak gerekçelendirmek yerine, bu 

gerekçelendirmeyi kapitalist toplumun temel çeliĢkilerini analiz ederek kazanmak istemiĢlerdir. Bu 

durumda Marx ve Engels‟e herhangi bir ahlak veya adalet teorisi atfetmek, onları sosyalizm 

düĢüncelerini bir takım ahlakçı ilkelerden yola çıkarak gerekçelendirdikleri için eleĢtirdikleri 

kiĢilerle aynı kefeye koymak anlamına gelir. Bundan dolayı, Wood‟un Marx yorumu Marx‟ın 

kuramının asıl amacını kavramaya ve açıklamaya en yakın olan duruĢtur kanımca. Bu, Marx‟tan 

doğrudan aktardığım pasajlarla Wood‟un söyledikleri karĢılaĢtırınca hemen görülecektir. Marx‟ın 

amacı, nasıl tanımlanmıĢ olursa olsun, adı ister proleter, ister komünist konsun, bir adalet teorisi 

geliĢtirmek olarak tanımlanırsa, onun kuramının kurtuluĢçu özü feda edilmiĢ olunur. Marx‟ın 

eserinin amacını, bugün bile hala en kısa ve öz bir biçimde dile getiren Rusya Marksizminin 

kurucusu Plechanov‟un çıkardığı derginin adıdır: “Emeğin KurtuluĢu”. 

Yukarıda ana hatlarıyla aktarmaya çalıĢtığım tartıĢma, kanımca vurgulanması gereken 

oldukça önemli olan baĢka bir Ģeyi daha ortaya çıkarıyor. Paul A. Baran 1960 yılında yayınlanan 

Marksizm ve Psikoanaliz adlı yazısında Marksizmin birçok alanda geliĢmeleri takip edip bunlarla 

beraber geliĢmeyi ihmal ettiğini iddia etmiĢtir.58 Baran‟a göre bunun nedeni, Marksistlerin gerekli 

olan bütün gerekçelerin Marx ve Engels‟in eserlerinde ve onları takip eden yazarların yazılarında 

saklı olduğu sanısına kapılmıĢ olmalarıdır.59 Ama Marksist teorinin geliĢimi için burjuva 

öğretilerinin yapmıĢ olduğu araĢtırmaları takip etmek, onların sonuçlarını gözden geçirmek ve 

Marksist teorinin ortaya çıkardığı değerleri kabul etmek gerekmektedir. Bu, kuĢkusuz bu 

sonuçların burjuva ideolojik yanlarını eleĢtirme hakkını dıĢlamaz, fakat eleĢtiri yapmayı bilmeyi 

gerekmektedir. Çünkü eleĢtiri, bilgi ve analizi Ģart koĢar.60 

BaĢka bir bağlamda ve baĢka bir nedenden dolayı Hans Heinz Holz da buna benzer bir 

düĢünce ifade etmektedir. Holz, Marksist teorinin tarihsel durumu bilmek ve ciddiye almak 

zorunda olduğunu, ortaya çıkan felsefeye, ekonomi politike, sosyolojiye, psikolojiye ve siyaset 

                                                
57 Bkz. Kain, P. J., “Marx, Justice, and The Dialectic Method”, Journal of the History of Philosophy, c. 24(4), 
October 1986, ss. 531 – 540.  
58 Baran, P. A.,  “Marxismus und Psychoanalyse”, Unterdrückung und Fortschritt, Frankfurt a. M., 1968, S. 76. 

59 Baran, age. S. 77. 
60 Baran, age. S. 77. 
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bilimine dair yeni sorulara cevap verebilmesi gerektiğini belirtiyor.61 Ahlak, Holz‟un saydığı 

bilimler arasında bulunmasa bile, ahlak felsefesini ilgilendiren sorular da yanıtlanması gereken çok 

önemli sorular arasında bulunuyor. Eğer kapitalizm ahlaklı bir toplum değilse ve sosyalizm 

kapitalizmin yadsımasıysa; yani sosyalizm kapitalizmin aksine ahlaklı bir toplum olacaksa; Marksist 

ahlak felsefesi bir taraftan burjuva ahlak biliminin kazanımlarına sahip çıkarken, diğer taraftan 

bunu köklü bir eleĢtiriye tabi tutarak açmazlarını göstermeye çalıĢması gerekir; ama aynı zamanda 

eğer sosyalizm ahlaklı bir toplum olmak zorunda ise sosyalist ahlak üzerine Ģimdiden düĢünce 

üretmek Marksist ahlak felsefesinin en önemli görevlerinden birisidir. Bu görevi bir bütün olarak 

geleceğe havale etmek büyük bir yanılgı olur. Holz yeni sorulara cevap ararken farklı düĢünceler 

hakkında çabuk karar vermemek gerektiği konusunda Marksist bilimcileri uyarıyor. Bilgi bilimi 

açısından çoğulculuğu akılsızlık olarak değerlendirse de “konsept çokluğu”nu veya “düĢünce 

çokluğu”nu “bilginin ilerlemesi” için vazgeçilmez bir koĢul olarak görüyor Holz. Ama bilgi 

edinmek „Ģu gerçektir, bu gerçektir‟ duyurusunda bulunularak yapılacak bir Ģey değildir. Aksine, 

bilgi hatalar ve yanlıĢlar yapılarak ve bunların düzeltilmesi sonucu elde edilebilecek bir olgudur.62  

Çünkü “bütün bu cevaplar ilk etapta birer deneme olacaktır. Yeni cevaplar kaçınılmaz olarak yeni 

düĢüncelerle denemeler yapmak durumunda kalacaklardır. Bu denemelerin pratiğe uygulanması ve 

eksikliklerinin ve yanlıĢlarının düzeltilmesi gerekecektir.”63  

Ama ortaya çıkan sorulara cevap vermek, tartıĢmalara girmeyi ve yeni bilgilerin elde 

edilmesini gerektiriyor. Bu yeni bilgileri elde etme çabamızda genellikle ve kabaca yapılan „burjuva 

bilgisi‟ veya „burjuva olmayan bilgi‟ türünden ayrım yapmak her zaman doğru değildir. Çünkü 

“burjuva bilgisi” denildiği taktirde bundan bir anlamda ihmal edilebilir ve dolayısıyla öğrenilmesi 

gereksiz bilgi anlaĢılıyor. Ama burjuva bilim dünyasına girip, onun yaratmıĢ olduğu değerleri 

tanıyarak, kazanılmıĢ olan yeni bilgileri elde ederek Marksist düĢüncenin geliĢtirilebileceğini ve 

bunun çevresinde bir tartıĢma oluĢabileceğini en iyi Ģekilde kanıtlayan Wood olmuĢtur. Kendisine 

bilinen burjuva önyargısıyla “ortodoks” suçlamasında bulunanlar olsa da hiç kimse kendi alanında 

ortaya koyduğu niteliklerini sorgulayamamıĢtır. KarĢıtları bile Wood‟u değerli bir düĢünür olarak 

kabul etmek ve dile getirdiği Ģeyleri ciddiye almak zorunda kalmıĢlardır. Aksi taktirde otuz yılı 

aĢkın süren tartıĢma mümkün olmazdı. Yürütülen bütün tartıĢmalarda, gerek ahlak teorisi 

konusunda gerekse adalet teorisi konusunda olsun, ileri sürdüğü tezler tartıĢma konusu olmuĢtur. 

Bu otuz yıllık tartıĢmaya bugün açısından bakınca oldukça verimli bir tartıĢma olduğunu 

                                                
61 Holz, H. H., Niederlage und Zukunft des Sozialismus, Essen, 1992, s. 30. 

62 Holz, age. 
63 Holz, age. 
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belirtmeden edemeyiz. Bugün aramamız gereken ve ihtiyaç duyulan da her konuda üretken bir 

tartıĢma değil midir! 

Burada Marx‟ın eserinin açıklanması ve anlaĢılması konusunda Wood‟un katkısını ve 

kazanımlarını öne çıkarmamızdan tartıĢmaya katılan diğer düĢünürlerin bu konuda katkıda 

bulunmadıkları sonucu çıkarılmamalıdır. Wood‟un iĢaret ettiği tartıĢmayı “kötüye kullanma” 

denemelerinin dıĢında tartıĢmaya katılan hemen herkesin Marx‟ın eserinin Ģu veya bu yanının, Ģu 

veya bu boyutunun anlaĢılmasına katkıda bulunduğunu söylememiz gerekir. Peffer‟in Marx ve 

Rawls‟u birleĢtirme veya sentezleme denemesi, benim burada tartıĢtığım eserinde kanımca 

baĢarısızlıkla sonuçlamıĢ olsa da, bu iki düĢünür arasında varolduğunu iddia ettiği benzerliğin 

ciddiye alınıp gözden geçirilmesi, eğer varsa benzerliklerin ve farklılıkların ortaya çıkarılması 

gerekiyor. Ama burada her Ģeyden önce Brenkert‟in kazanımlarını da öne çıkarmak gerekiyor. 

Burada tartıĢtığım eserinde Brenkert, Marx‟a dair ileri sürülen “teknolojik-belirlemeci” yorumu 

eleĢtirerek Marx‟ın zorunluluk ve özgürlük konseptlerini birleĢtiren diyalektikçi özne teorisini çok 

iyi ve en ince bir Ģekilde gerekçelendirerek gözlerimiz önüne seriyor. Marx‟ın diyalektikçi özne 

teorisini gözlerimiz önüne sererek aynı zamanda Marx‟ın eserinin sadece yapısalcı bir çıkıĢ 

noktasından yorumlanamayacağını gösteriyor. Diyalektikçi açıdan bakıldığında Marx‟ın özneyi 

yapı içinde özgür ve böylelikle edilgen değil ama etkin olarak kavradığını görüyoruz.64 Yani 

Marx‟ın özne teorisi Aristoteles‟in özne teorisinin aynısı olmasa da, ona çok benzemektedir: 

“Kendi kendimizi suçlamak yerine bizi çabucak saf dıĢı bırakan dıĢarıdan geleni suçlamak 

gülünçtür... ”65  

 

                                                
64 Brenkert, Marx’s ethics of freedom, s. 30. 
65 Aristoteles, Nikomachische Ethik, yay. Annemarie Pieper, Münih, 1997, s. 133. 
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