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ÖZET 

Bu makalede klasik epistemolojiye yönelttiği eleştiriler takip edilerek, önemli görülen kavramları eşliğinde 
Althusser’in bilim görüşü ve bilimin felsefe ile olan ilişkisine dair fikirleri açık kılınmaya çalışılmıştır. Politik 
savların “bilimsel” değeri ile ilgili problemi çözmek isteyen Althusser’in, Marksizmi bir bilim olarak kavrama 
çabası sonuçta yeni bir bilim teorisini de ortaya çıkarmıştır. Bu yeni bilim teorisinin açıklamasını vermek ise 
Althusser’in kimi önemli kavramlarını bilmeyi gerektirir. İşte bu metin de pratikler, genellikler, epistemolojik 
kopuntu, sorunsal kavramları dolayımıyla bu bilim görüşünü betimlemeye çalışacaktır. 
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ABSTRACT 
 
In this article, Althusser’s understanding of science and his opinions regarding the relation between science and 
philosophy are tried to be explained by following his critiques directed to the classical epitemology and his concepts 
that are seen significant. Althusser’s struggle to apprehend Marxism as science in order to solve the problem 
regarding the “scientific” value of the political judgments has brought forth a new theory of science. To provide an 
explanation of this new theory of science requires the knowledge of certain significant concepts developed by 
Althusser. This article will try to describe this understanding of science through the concepts of practices, 
generalities, epistemological fragment and problematic. 
 
Key Words: Generalities, epistemological fragment, problematic, practice, epistemological continuity and 
discontinuity, empiricism, crisis of science, positivism, concrete, ideology 
 
 

 

 

1.1 Bir ‘Bilim’ Olarak Marksizme Duyulan İhtiyaç 

 

Yapılan bir röportajda kendisini Marksist felsefeye neyin yönelttiği sorulduğunda Althuser, “bütün 

ideolojik bilgi aldatmacalarına karşı ve bilimsel bilgiden yana bir kimse olarak materyalizm ve onun 

eleştirel işlevi oldu bende Marksizme ve felsefeye merak uyandıran” (Althusser, 1989:20) cevabını 

vermiştir. Fakat onda esas olarak Marksizm içindeki tartışmalarda en çetrefilli dillerden birini yaratmasını 

sağlayan güdü “Marx’ın, Lenin’in ve Gramsci’nin büyük tezini, yani felsefenin temelde politik olduğunu 

anlamaya” (Althusser, 1989:20) başlaması oldu. Böylece bu ilgiler Althusser’in tartışmalarının üç odak 

noktasını belirledi; bilim-felsefe-politika. Tabiki bu tartışmaların belirlenmesi sadece Althusser’in özel 
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ilgilerinden kaynaklanıyor değildir. Marksizm yaklaşık 50 yıldır, özelikle bilim ya da felsefe olup 

olmadığına dair kendini tartışmaktadır. Althusser bu ‘eski hikaye’yi şöyle resmetmektedir: 

 

denebilir ki, Marksist akımın tarihine bakıldığında bu ayrımı hasırlatı edip aşırı şematizme düşmek sağ ya da sol 
sapma anlamına gelmiştir. Sağ sapma felsefeyi hasıraltı eder; geriye sadece bilim kalır (tıpkı pozitivizmde olduğu 
gibi), sol sapma ise bilimi hasıraltı eder, geriye sadece felsefe kalır (yani öznelcilik) (Althusser, 1989:24). 
 

 
Althusser ise bu ‘sapmalar’ dışında her ne kadar bilim kavrayışına büyük önem verse de aynı zamanda 

Marksizmin bileşenlerinden birinin felsefe, bir diğerinin de bilim olduğunu söylemiştir. Althusser buradaki 

kaygısını çok açık olarak dile getirmiştir: “düşman bizim yalnızca politik kişiler olduğumuzu yüzümüze 

vuruyordu” (Althusser, 2002:34). Bunun üzerine Althusser’e göre Batı’da tutulan yol düşün adamları 

arasındaki muhataplarının az da olsa kulak vermesini sağlamak için Marx’ı diğer filozoflarla birlikte 

sunmaktı: bunlar arasında Marx’ı Hegel’in kılığına sokanlar, Husserl ile birlikte düşünenler, Marksizmi etik 

bir tartışma disiplinine indirgeyenler vardı. Althusser’e göre bunlar hala sürüp giden bir sürü problem 

bıraktı Marksizm toprağına, ama sorun yine de devam ediyordu: “dünyadaki tek sağlam toprağa 

ayaklarımızı bastığımıza politik ve felsefi olarak inanmıştık, ama bunun varlığını ve sağlamlığını felsefi 

olarak nasıl kanıtlayacağımızı bilmiyorduk, inançtan başka bir şey yoktu elimizde” (Althusser, 2002:36). 

Bu inançlarını nesnel ve kamusal bir sınavdan geçirmeyi bir türlü başaramadıklarını söyleyen Althusser, 

bunun sonucunda ortaya çıkan durumu şu şekilde özetliyordu: 

 
dogmatik söylemin teorik boşluğu bir kez hissedildiğinde, felsefemizi gerçekten kavrama konusunda mahkum 
olduğumuz imkansızlığı göze almak için elimizin altında tek bir imkan kalıyordu; felsefenin kendisini imkansız 
olarak düşünmek. Bunun üzerine Marx’ın muammalı biçimde açık seçik olan gençlik (1840-1845) metinlerinin ve 
kopuş metinlerinin bizi sürüklediği ‘büyük ve incelikli bir teşebbüs’ olan “felsefenin sonu” nu tanıdık. En militan 
ve cömertlerimiz ‘felsefenin sonu’nu ‘felsefenin gerçekleşmesi’ olarak görüyor ve felsefenin… ölümünü 
kutluyorlar ve dünyanın açıklanması ile değiştirilmesinin birbirine karşıt olduğunun muğlak bir dille ifade edildiği 
‘Feuerbach Üzerine Tezler’e hiç çekincesiz yaslanıyorlardı. Daha ‘bilimsel’ anlayışa sahip kimileri ise “felsefenin 
sonu”nu Alman İdeolojisi’ndeki bazı pozitivist formüllerin uslübunda ilan ediyorlardı. Buna göre ‘felsefenin 
gerçekleştirilmesi’ni yani ölümünü yerine getirmekle görevli olan, proletarya ya da devrimci eylem değil, apaçık 
bilimdi (Althusser,  2002:37-38).  

 
 

Fakat Althusser’e göre felsefenin ‘pragmatik-dini’ ölümü ya da onun pozitivist ölümü felsefenin gerçekten 

felsefi ölümü değildir; ona daha layık bir ölümü araştıran Althusser felsefenin ‘bilimin bilinci’ hali 

içerisinde eritilmesini de çok anlamlı bulmadığını söyledikten sonra ayaklarını nihayet sağlam bir karaya 

bastığını ifade ediyordu: “tarihin toprağı.” Althusser’e göre Marx’ın en büyük başarısı bu idi ve Marksizm 

de esas olarak bir tarih bilimini içeriyordu, lakin bu Marksizmin tamamen bilim olarak sunulması değildi. 

Bilim ve felsefe arasında kuramsal bir ilişkinin bulunduğunu iddia eden Althusser, Marksizmin sonuçta bir 

de felsefe içerdiğini, ama bunun henüz kurulmayı beklediğini düşünüyordu. Tarihsel materyalizm bir bilim 

ve diyalektik materyalizm bir felsefe olarak her ikisi Marksizmi oluşturan şeylerdi. Aynı Engels gibi 

Marksizmi epistemoloji kulvarından tutarak tartışmaya açan Althusser, onun bir bilim olduğunda ısrar 
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ediyor, fakat yaklaşık 50 yıldır süren tartışmaların eşliğinde ve bu tartışmalarla tanıştıkça politikanın 

ağırlığını anlıyor ve daha önceleri ‘yapısalcı’ bir ‘pratikler’ kavramlaştırması altında kavrayabildiği 

felsefeye en sonunda öznelere daha da yer açabilecek bir kavrayışla Lenin ve Felsefe adlı eserinde yer 

veriyordu. II. Enternasyonal’e, onun ekonomik determinizmine ve ‘çöküş teorisi’ni temellendiren iktisat 

bilimi anlayışına karşı çıkan Althusser, doğrusal nedensellik yerine getirdiği yapısal nedensellikle bir 

yanıyla determinizmden kurtuluyor ve ‘pratikler’ içinde böylece felsefeyi ve bilincin edimlerini de 

kurtarıyor, fakat çok daha ortodoks bir anlayışla bir başka yapısalcı bilim kavrayışına yol açıyordu.1 Fakat 

son dönem eserlerinden olan Özeleştiri Öğeleri’nde o zamana kadar yazdığı metinlerde eksik olan bir şeyi 

keşfediyordu: Sınıf mücadelesi. Tartışmalarının son dönemlerine rengini veren bu farkındalık Lenin 

sayesinde gerçekleşiyor ve daha önceki Batı Marksistleri gibi Althusser de bundan sonra felsefeyi –bir tarih 

bilimi olarak Marksizmi hiçbir zaman reddetmese de- Marksizmi belirleyen bir etken olarak kabul ediyor; 

böylece de Marksizmi ağırlıkla tanımlayan disiplin politikaya dönüşüyordu.  

 

1.2 Marx ve Ampirik Veriler: Marksizm ve Ampirizm   

 

Dış görünüş ile şeylerin özü, eğer doğrudan doğruya  çakışsaydı, her türlü bilim 
gereksiz olurdu (Marx, 1990:718). 

 

Şeylerin yalnızca aldatıcı görünümlerini yakalayan günlük deneyime dayanılarak 
yargılandığında, bilimsel gerçek her zaman paradokstur (Marx, 1999:41). 

 

20. yüzyıl Marksizm geleneği ampirizme ve onun bilim kuramı olan pozitivizme karşıt bir tutum takınır. 

Ancak bu tavır alışın nedenleri epistemolojinin, siyasal tartışmaların gerisinde kalması yüzünden 

bütünlüklü bir biçimde sunulamamıştır. Bu bir ölçüde Marx’ın, idealizm eleştirisi gibi bir ampirizm 

eleştirisini, bir felsefi öğretinin veya sistemin eleştirisi olarak hiçbir yerde sistematik biçimde yapmaması, 

daha çok bayağı iktisat eleştirisinin görünür biçimini alması olgusundan kaynaklanıyor gibi durmaktadır. 

Marx hiçbir zaman bu epistemolojik tartışmayı klasik çerçevesi içinde derli toplu yürütmemiş olsa da, 

daha sonra özellikle de Grundrisse’de diyalektiğe başvurarak bu eksikliği felsefi düzeyde daha sonradan 

gidermeye çalışmıştır.2 

 

Ampirizmi onaylamamakla birlikte Marx, özellikle 1844 ve 1847 arasındaki yapıtlarında ayırt edici 

niteliği ampirist olan bazı temalar benimsedi. Apriorizmi ve doğuştan gelen düşünceler öğretisini reddetti; 

bilgiyi başka bir şeye indirgenemez ampirik bilgi olarak kavradı. Fakat özellikle Kapital zamanında 
                                                           
1 Althusser hiçbir zaman yapısalcı olduğunu kabul etmedi; Özeleştiri Öğeleri’nde kendini yapısalcıkla değil teorisizm ile 
eleştiriyordu ve bunu da Spinozacılığa bağlıyordu: “yapısalcı değildik… daha aşırı ve daha tehlikeli bir ihtirastan suçluyduk, 
Spinozacıydık” (Althusser, 2000:39). 
2 Grundrisse metin boyunca tartışmamıza dahil olmayaca;, keza bu metinden yola çıkarak Althusser’in tam tersi savlara da 
ulaşmak mümkündür. Bu metindeki yegane ilgimiz Althusser’in görüşlerine yöneliktir, onun bir eleştirisine değil. 
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Marx’ın “bilimsel gerçekçilik” olarak bilinen şeye metodolojik bağlılığı tamamen biçimlenir. Yukarıda 

yaptığımız alıntıyı biraz daha genişleterek tekrarlarsak; “Bayağı iktisat”, der Marx, “onları düzenleyen ve 

açıklayan yasalara karşı her yerde dış görünüşlere saplanıp kalır.” Oysa “şeylerin sadece aldatıcı 

görünüşünü yakalayan günlük deneyime göre yargılanırsa, bilimsel hakikat her zaman paradokstur.” 

“Ampirizm dünyayı birbiri ile bağlantısız görünüşler koleksiyonu olarak görür; bu tür görünüşlerce 

sağlanan verileri etkin biçimde örgütlemek ve eleştirel olarak yeniden örgütlemekte teorinin rolünü 

önemsemez ve onları doğuran asıl ilişkilerin düşüncede yeniden sunulması çabası olarak teorinin işlevini 

teşhis edemez. Yasalar, kendilerinin doğurduğu olaylara ontolojik olarak indirgenemez ve doğal olarak 

ampirik veriler kendisi ile aynı zamanda verili olmayan daha bütünlüklü yapıların birer parçası 

durumundadırlar” (Bottomore, 2001:25). Marx kendi bakış açıları için şunu söyler: 

 

Bu bakış tarzı öncüllerden yoksun değildir. Bu tarz gerçek öncüllerden yola çıkar ve onları bir an bile 
olsun terk etmez. Bu öncüller insanlardır, ama herhangi bir düşlemsel yalıtılmışlık ve değişmezlik 
içindeki değil, belirli koşullar altındaki gerçek, ampirik olarak gözlemlenebilir gelişme süreci içindeki 
insanlardır. Bu faal yaşam süreci bir kez ortaya kondu mu, kendileri daha da soyut olan empiristlerinki 
gibi bir cansız olgular derlemesi olmaktan, ya da idealistlerinki gibi hayali öznelerin hayali eylemi 
olmaktan çıkar... Bilinç konusundaki boş sözler biter, onların yerini gerçek bilgi almalıdır. Gerçeğin 
kendisi ortaya konulduğunda özerk felsefe varlık ortamını yitirir. Ama tersine bu materyal, ister 
tamamlanmış bir çağ söz konusu olsun, ister içinde bulunulan zaman olsun, incelemeye, sınıflandırmaya 
ve onu gerçek bir biçimde ortaya koymaya konulduğu zaman bilgiyi açığa çıkarır (Marx, 1992:46-47).  

 

Burada Marx’ın bilgi süreci ile nesnelerin gerçekliği arasındaki bir ayrıma bağlı kaldığını görürüz.  

 

Bilgi süreci ile nesnenin görülenişi arasında bir ayrım yapmayan ampirist geleneğe karşı hem diyalektik 

materyalizm hem de Batı Marksist geleneği polemik yürütmüştür. İlk gelenek özneyi fiilen bilginin 

nesnesine indirgeyerek (yani mutlak özdeşliği varsayarak) bilgi sürecini önemsemediği ve nesnel 

ampirizmin bir iç düşünme biçimine geri döndüğü düşünülebilir. İkinci gelenek ise daha çok otantik 

Marksizmin yapı, bütünlük, belirlenimli değişme kavramları eşliğinde yürüttüğü tartışmada nesnenin 

gerçekliğini göz ardı etmiş birinci geleneğin tersine nesneyi bilginin öznesi ile özdeşleştiren nesnel 

idealizmin bir biçimine yakınlık göstermiştir.  

 

Marx’ın yapıtı anti-ampirist olmasına rağmen anti-ampirik değildir. Böyle bir ayrımla bu yapıta 

bakıldığında kapalı bir düşünce sistemi olarak değil ucu açık tarihsel olarak gelişmiş ve pratik olarak 

yönlendirilmiş bir araştırma geleneği haline gelme fırsatını bir kez daha yakalayabilir. Bu fırsatlardan 

birisi de ampirizm tartışması bağlamında bilim felsefesinin tartışma alnını da içeren bir yeniden 

değerlendirme ile Althusser tarafından yakalanmak istenmiştir.  
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Althusser daha çok siyasal alanda yapısalcılık, ideoloji kuramı ve Marx’ın dönemlerine dair yaptığı 

ayrımla tanınmış olsa da, diyalektik materyalizmin bir felsefe olarak tarihsel materyalizm “bilimi”nde 

örtük olarak bulunduğu ve ilk kertede onun epistemoloji, bilgi kuramı ya da bilim kuramı olduğu 

yönündeki savları açısından bizim tartışmamıza nesne olacaktır. Onun baş hedefi, ampirizm, yani, bilen 

öznenin gerçek nesneyle karşılaştığı ve öznenin nesneyi dolayımsız gördüğü şeklindeki bu varsayımdan 

kalkarak bilginin doğruluğuna dışsal güvenceler arayan bir bilme görüşü idi. Bilginin görme olarak 

kavranışına Althusser, üretim olarak, teorik pratik olarak bilgi kavrayışı ile karşı çıkar. Bundan dolayı 

diyalektik materyalizm Althusser’e göre teorik pratiğin teorisidir ve içinde esas olarak bir bilgi ve bilim 

kuramını barındırır. Metin boyunca bu bilgi kuramının sonunda bilimin nasıl ortaya çıktığını 

Althusser’deki “sorunsal”, “epistemelojik kopuntu”, “pratikler”, “genellikler”, ideoloji anlayışı ile “bilim 

adamlarının kendiliğinden felsefesi” nosyonları eşliğinde inceleyeceğiz. 

 

1.3 Ekonomizm Eleştirisinden Tarih Bilimine  

 

Althusser klasik Marksist çözümlemede genel olarak kabul gören üstyapı ve altyapı arasındaki ilişkinin 

ekonominin mutlak determine edici altyapı ve hukuk, din, siyaset, ideoloji gibi öğelerin de ekonominin 

etkisi ile belirlenmiş üstyapılar olarak görülmesi anlayışına karşı çıkar: 

 

Bu girişimin ufkunda Hegelci diyalektiğin tam benzerini görürüz – aşağı yukarı şu farkla ki, artık ideanın ardışık 
uğraklarını değil, aynı iç çelişki ilkesi uyarınca ekonominin ardışık uğraklarını ortaya çıkarmak söz konusudur. Bu 
teşebbüs tarihin diyalektiğini, ardışık üretim tarzlarının, farklı üretim tekniklerinin diyalektiğine indirgemektir. 
Bunun Marksizmin içindeki özel adı ise ekonomizm ya da teknolojiciliktir (Althusser, 2002:133).  

 

Ona göre bu anlayış Hegel diyalektiğindeki idea yerine ekonominin konmasından başka bir anlam ifade 

etmez ve Hegelci idealizm ne kadar yanlışsa bilimsel olmayan bu Marksizm kavrayışı da o kadar yanlıştır.  

 

Tarihsel materyalizm –ya da Althusser’in tercih ettiği şekli ile ‘Tarih Bilimi’- Marx tarafından kurulmuş 

yeni bir bilimdir ve bu yeni bilimin kurulması da fiziğin, kimyanın ve diğer bilimlerin kurulması ile aynı 

epistemolojik özellikleri taşır. Marx’ın kendinden önceki teorik ideolojilerden etkilendiği doğrudur. 

Ancak Althusser’e göre bu etki sadece onun gençlik eserlerinde ortaya çıkar. Oysa “Olgun Marx”ın temel 

teorik sorunsalı bütün bu ideolojilerden kopmuş tamamen özgün bir bilim ortaya çıkarmıştır. İşte bu 

ortaya çıkışın kendisi Althusser tarafından aynı zamanda bilimin işleyişi olarak da savunulmuştur.  

 

Althusser’e göre Marx’ın altyapı ve üstyapı kavramları öz ve fenomen bağlamında ele alınamaz, çünkü 

ekonomi karmaşık toplumsal bütünlüğün özü değil bu bütünlüğü son tahlilde belirleyen göreli bağımsız 

bir düzeydir. Yani diğer üstyapı kurumları olarak gözüken ideoloji, hukuk ve din salt ekonomiye 
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indirgenemez. Çünkü bu kurumlar arasındaki ilişki doğrusal bir nedenselliğe değil, yapısal bir 

nedenselliğe bağlıdır. Hemen burada Engels’ten bir alıntı yapar Althusser: 

 

Üretim belirleyici etkendir, ama yalnızca son kertede, ne Marx ne de ben daha fazlasını ileri sürdük, bu cümleyi 
çarpıtmak onu boş, soyut, saçma bir cümleye dönüştürür. Ekonomik durum temeldir, ama üst yapının çeşitli öğeleri 
–sınıflar mücadelesinin politik biçimleri ve sonuçları- diğer kurumlar... hatta politik, hukuksal, felsefi teoriler, dini 
kavrayışlar ve dogmatik sistemler yaşamın sonraki gelişimlerine ve tarihsel mücadelelere etkide bulunurlar ve bir 
çok durumda baskın biçimde yaşamın ve mücadelenin biçimini belirlerler (Akt:Althusser, 2002:137). 

 

Bu çerçevede özetle Althusser’e göre toplumsal oluşum, birbirine indirgenemeyen, birbirinden görece 

bağımsız farklı düzeylerden ve bunlara karşılık gelen pratiklerden oluşur. Ekonominin son kertede 

belirleyici olması, her şeyin ekonomi tarafından belirlendiği anlamına değil, neyin ne tarafından 

belirleneceğinin toplumun ekonomik durumuna bağlı olduğu anlamındadır ve Althusser buna bir cümle 

daha ekler: 

 

“Ne ilk anda ne de son anda ‘son kerte’nin saati tek başına asla çalmaz” (Althusser, 2002:139). 
 

 

1.4 Teorik Pratik Olarak Bilim ve Bilimin İşleyişi 

 

1.4.1 ‘Pratikler’ ve ‘Genellikler’ 

 

Buna göre toplumun ekonomik yapısının gelişmişlik düzeyi, ekonomi ya da iktisat dışı faktörlerin 

belirleyici bir duruma gelmesine uygun zemin hazırlayabilir. O halde buradan çıkan sonuç Althusser’in 

“pratikler” olarak adlandırdığı toplumsal formasyonların kendilerine ait özerk bir alanları olduğudur. Bu 

da aynı zamanda Marx’ın “din ve ideolojinin tarihi yoktur” (Marx, 1992:45) ifadesinin reddedildiği 

anlamına gelir. Bu reddin Althusser’deki görünümleri, toplumsal formasyonlar yani yapılaşmış ve 

kendilerine ait özerk işleyişleri olan ekonomi, ideoloji, siyaset ve bilim kurumlarıdır. Bunlara karşılık 

gelen şey de ekonomik pratik, siyasal pratik, ideolojik pratik ve teorik pratiktir. Althusser genel olarak 

pratikten, “belirli bir verili hammaddenin belirli bir ürüne dönüşüm sürecini; belirli bir insan 

emeğinin belirli üretim araçlarını kullanarak gerçekleştirdiği dönüşümü” (Althusser, 2002:203) 

anlar. 

 

Bu noktada, ekonomik pratik, doğanın insan emeği ile dönüştürülmesi, siyasal pratik mevcut toplumsal 

ilişkilerin devrim yolu ile dönüştürülmesi, ideolojik pratik kişilerin bilinçlerinin dönüştürülmesi, nihayet 

teorik pratik de kuramsal araçlar ile yöntemlerin biraraya getirilmesi ile bilgi üretilmesidir (Althusser, 

2002:197-265). 
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Bu üretimin işleyişi ise Althusser’de “genellikler” kavramı üzerinden olur. Toplumsal bir pratik ve üretim 

olan bilim etkinliği Althusser’de kendine ait bir özerk alanı işaret eder. Bu yüzden de bu pratiğin tarihi 

kendine içkin olarak incelenmelidir. Bu aslında bir bakıma yeni bir tezdir. Çünkü klasik epistemoloji 

bilgi üretimini zaten tamamen soyut bir düzeyde, tamamen toplumdışı bir alanda ele alır, bilgi üretiminin 

toplumsal boyutunu göz önüne almaz. Buna karşılık bilgi sosyolojisi de bilim tarihini tamamen bir 

sosyolojiye indirgemek eğilimindedir. Bu durumda da bilgi üretiminin özerkliği tehlikeye düşer. İşte bu 

alanda Althusser sanki bir üçüncü cepheden bahseder gibi gözükür. Teorik pratiğin kendi özerk tarihi 

vardır, fakat bu pratik diğer pratiklerin tarihleri ile karşılıklı ilişki halindedir. Fakat Althusser özellikle 

Marx İçin ve Kapital’i Okumak adlı eserlerinde teorik pratiği işlerken onu tüm bu yapılar tarihinin 

karşılıklı ilişkisi içine yerleştirmez. Bu yüzden de klasik epistemolojinin ampirist öğeleri kısmen aşılmış 

olsa da, bilimin işleyişine dair tarihsel momentler genellikle gözardı edilir ve kısmen de olsa klasik 

epistemolojinin sınırları dâhilinde kalınır. Fakat daha sonra Althusser Bilim Adamlarının Kendiliğinden 

Felsefesi‘nde bu problemi ideoloji kuramı dâhilinde çözmeye çalışacaktır. 

 

Tekrar pratiklere geri dönersek, bütün pratik süreçler aynı yapıya sahiptir. Bu süreçler çok kabaca: a) 

belirli bir hammaddeyi, b) belirli bir emek ile c) belirli bir ürüne dönüştürmek, olarak görülürler. Bilim 

pratiği de bu şekilde işler. Bu konuyu anlatmaya Althusser, Marx’ın Ekonomi Politiğin Eleştirisine Katkı 

adlı eserinden bir alıntı ile başlar; 

 

Düşünce bütünü olarak, somut düşünce olarak somut bütünlük, gerçekte düşünmenin ve tasavvur etmenin ürünüdür, 
ama asla sezgilerin ve temsillerin dışında –ya da üzerinde- düşünen ve kendi kendini yaratan bir kavramın ürünü 
değildir, tersine, sezgileri  ve temsileri kavramlara dönüştüren çalışmanın ürünüdür             (Akt:Althusser, 
2002:224). 

 

Althusser’e göre bu paragraf bilim pratiğinin işleyişini anlatmaktadır ve esas olarak bilimin nesnesini bize 

gösterir: 

 

Bilimin üzerinde çalıştığı  hammadde nedir? Ampirizmin ya da duyumculuğun ideolojik yanılsamasının tersine, 
bir bilim, özü katışıksız dolayımsızlık ve tekillik (duyumlar ya da bireyler) olan bir varlık üzerinde asla çalışmaz. 
Her zaman için genel üzerinde çalışır; olgu biçiminde olsa bile. Bir bilim oluştuğunda, örneğin Galileo ile birlikte 
fizik oluştuğunda ya da Marx ile birlikte toplumsal oluşumların evrim bilimi (tarihsel materyalizm) oluştuğunda, 
bu bilim her zaman için, ideolojik nitelikteki, öncel varolan kavramlar üzerinden çalışır. Bilim, katışıksız nesnel 
veriler ve katışıksız nesnel olgular üzerinde çalışmaz. Onun kendine özgü çalışması, tersine, önceki ideolojik 
teorik pratiğin hazırladığı ideolojik olguların eleştirisi yoluyla kendi bilimsel olgularını hazırlamaktan ibarettir... 
çünkü bilimsel olgu –ki katışıksız görüngü değil- ancak teorik bir pratiğin alanında tanımlanabilir (Althusser, 
2002:225-226). 

 

Bilimin üzerinde çalıştığı hammaddenin ontolojik konumunu bu şekilde belirleyen Althusser şimdi de 

konumdan sonra içeriği sunacaktır. Ona göre teorik pratiğin birinci materyali mevcut ideolojik veya 
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bilimsel olduğu düşünülen oluşumlardır ve bunlara 1. Genellik denilecektir. Bu hammadde üzerinde yani 

1.genellik üzerinde etkili olan üretim aracı Althusser’in “teori” dediği şeydir. Bunlar yeni kavramlardan ve 

varsayımlardan oluşan yapılardır, bunlara da 2.Genellik denecektir. 2.Genellik’in, yani üretim aracının, 

1.genelliğe uygulanması ile elde edilen ürüne de Althusser 3.Genellik adını verir. Böylece bilim 

etkinliğinin kendisi 1.genelliğin 3.genelliğe dönüşümünü sağlayan bir etkinliktir. 

 

1.Genellik ile 3.genellik arasında öz bakımından asla bir özdeşlik yoktur, her zaman gerçek bir dönüşüm vardır; ya 
ideolojik bir genelliğin bilimsel bir genelliğe dönüşmesi yolu ile (Bachelard’ın epistemolojik kopma diye 
adlandıracağı biçimde düşünülen değişim) ya da eski genelliği –içine alsa da yani göreceliliğini ve geçerlilik 
sınırlarını (kendine tabi olanları) tanımlasa da- reddeden yeni bir bilimsel genellik üretimi ile dönüşür. 
1.Genellikten 3.genellike geçişi sağlayan çalışma, yani soyuttan somuta geçişi sağlayan çalışma , yalnızca teorik 
pratik sürecini içerir, yani tamamen “bilgi içinde” cereyan eder (Althusser, 2002:227). 

 

Buradaki “bilgi içinde” kavramına dikkat etmek gerekir. Marx’ın “doğru bilimsel yöntemin, düşüncede somutu 

üretmek için soyuttan yola çıkmak” olduğunu söylediğinde bu “bilgi içi” ifadesinin Althusserce anlamı, soyutun 

teorinin kendisini ve somutun da gerçeği, teorik pratiğin bilgisini ürettiği somut gerçekleri belirttiği değil, iki farklı 

somutu biri bilgi olan düşüncedeki somut, diğeri de gerçekliğin barındırdığı somut olarak da düşünmek değil, bilgi 

olan somutu üreten sürecin tamamen teorik pratik içinde cereyan ettiğidir. Yani soyutun kendisi 1.genellik, önceki 

ideolojik ya da bilimsel olduğu düşünülen kuram, somut ise 3.genellik, bilim etkinliği içinde ortaya çıkan üründür. 

Yani Althusser’e göre bilim tamamen bu pratik içerisinde gerçekleşmekte, amacı gerçek nesneyi bilmek olmakla 

birlikte, hiçbir zaman gerçek nesnesinin kendisi ile yüz yüze gelmeksizin, genellikler aracılığı ile bir teorik nesne 

üzerinde etkide bulunmaktadır. Ona göre her bilim kendi geçerliliğini denetleyecek içsel kanıtlama tarzlarına sahip 

olduğu için, teorik pratik bilginin geçerliliğinin dışsal güvencelerine gereksinim duymaz. Teori dışı zorunluluklar ya 

da toplum veya sınıf çıkarları ile değil, bilginin iç gerekleri ile yönetilen, toplumsal tarihin olaylarından ayrı kendi 

gelişim seyrini izleyen, bu nedenle üst yapının bir parçası değil özerk olan bilimsel bir pratik mevcuttur. 

1.4.2 ‘Epistemolojik Kopuntu’ ve ‘Sorunsal’ 

 

Genellikler ve pratiklerin kaba çerçevesi çizilse dahi daha henüz bilimin işleyişi açık değildir. Açıklığa 

ulaşmak için Althusser’in temel felsefi kavramlarından ikisine daha ihtiyaç vardır: “epistemolojik 

kopuntu” ve “sorunsal”. Bu kavramların neyi temsil ettiği anlaşılmadan pratiklerin genellikler aracılığı ile 

yukarıda anlatılan işleyiş biçimleri oldukça naif gözükebilir. 

 

Althusser Genç Marx ile Olgun Marx arasındaki farklılaşmayı, Hegel, Feuerbach ve klasik iktisat ile tarih 

bilimi arasındaki farklılaşmayı ya da genel olarak bilim ile ideoloji arasındaki farklılaşmayı bu iki kavram 

aracılığı ile düşünür. Bu kavramlar Althusser tarafından sadece Marksizme uygulanmış olsa da, esas 

olarak bütün bilimlerin işleyişinde merkez durumundadır. Söz konusu kavramların başlangıç tanımları 

oldukça basittir. Teorik sorunsal, teorik bir oluşumun (formasyonun) özgül bütünsel birliği ve 

Epistemolojik Kopuntu, bilimsel bir disiplinin temelinin mevcut teorik sorunsalında meydana gelen 
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mutasyondur. Bu tanımı anlamak için mutasyon kelimesi üzerinde biraz düşünmek gerekir. Mutasyon 

genetiğin geliştirdiği bir kavramdır. Genler bir biyolojik türün temel özelliklerini bir nesilden diğerine 

taşıyan kimyasal bir kod ile yazılmış bilgi depoları olarak düşünülebilirler. Normal koşullarda bu genetik 

bilgi değişmeden bir nesilden diğerine geçer. Ancak bazen, bugün kısmen bildiğimiz nedenlerle, genetik 

bilgiyi taşıyan kimyasal kodun yapısında bir değişiklik meydana gelir. Bilginin kodlanmasında meydana 

gelen bu değişikliğe de mutasyon adı verilir. Mutasyonlar genellikle hastalıklı bireylerin doğmasına neden 

olurken, çok ender olarak yaşamda kalma şansı biyolojik atalarından daha yüksek olan bireylerin 

türemesine yol açar. İşte bu ikinci durumda türlerin evrimine doğru bir imkan ortaya çıkar (Tura, 

1990:29). 

 

Althusser “epistemolojik kopuş” kavramını “mutasyon” kavramı ile düşünürken genetik biyolojiye bu 

şekilde bir gönderme yapmaktadır. Anlatmak istediği basitçe şöyle özetlenebilir: Epistemolojik bir kopuş, 

teorik bir oluşumun teorik sorunsalında meydana gelen yapısal bir devrime dayanır. Burada yapıdan 

bahsetmesinin sebebi, yapının sadece öğelerine indirgenemeyeceği ve öğelerinin karşılıklı ilişkisi 

sayesinde anlam kazandığı ve anlamın da sadece öğenin yapı içindeki konumu ile ilgili olmasındandır. 

Yani bir kavramın anlamı, içinde bulunduğu anlam kümesinde işgal ettiği yere bağlıdır. Althusser’e göre 

kavramlar, ancak kendi teorik sorunsalları bağlamında ele alınırlar, farklı sorunsallara ait kavramlar aynı 

şeyleri ifade ediyor gözükseler bile, bu adı geçen kavramların anlamsal özdeşliğini göstermez. Çünkü 

kavramların içinde anlam kazandıkları referans noktalarının farklılaşması, söz konusu kavramların anlam 

içeriklerinde de değişiklikler olmasını gerektirecektir. 

 

Althusser Marx’ın iki dönemi arasında epistemolojik kopuş olduğunu işte yapıyla özdeş sorunsal kavramı 

eşliğinde düşünmektedir. Emek, sermaye, diyalektik gibi kavramların Marx’ın iki döneminde de 

kullanılması önemli değildir, önemli olan bu kavramların nasıl bir yapı içinde ilişkide bulunduklarıdır. 

Teorik sorunsalda meydana gelen bir değişiklik, tüm bu ortak kavramların değerini değiştirmiş; başka bir 

deyişle, aynı kelimeler farklı kavramları göstermeye başlamıştır. 

 

Marx’ın hümanist ve etik yorumları tamamen Feuerbachçı bir sorunsaldan ödünç alınmışlardır. “Felsefenin 
dünyasallaşması”, “özne yüklemin tersine çevrilmesi”, “insanın kökü insandır”, “politik devlet insanın türsel 
yaşamıdır”, “felsefenin ortadan kaldırılması ve gerçekleşmesi” vs... gibi ünlü formüller doğrudan doğruya 
Feuerbach’tan esinlenmiş formüllerdir. Marx’ın idealist hümanizminin tüm formülleri Feuerbach’çı formüllerdir. 
Ve kuşkusuz Marx bu döneminde Feuerbach’ı alıntılamaktan başka bir şey yapmamıştır. Feuerbach için her şey din 
eleştirisinde, teoloji eleştirisinde ve spekülatif felsefe denilen teolojinin bu din dışı kılığına girmiş halinde olup 
bitmektedir. Genç Marx ise tersine önce politika sonra da yabancılaşmış insanların somut yaşamları ile meşguldür. 
Ve Marx bu dönemde “Yahudi Sorunu”nda, Hegel’in Devlet Felsefesinin Eleştirisi’nde, ve hatta daha sık olarak da 
Kutsal Aile’de insan tarihinin kavranmasına etik bir sorunsal uygulayan avangart bir Feuerbach’çıdır. Başka bir 
deyişle, Marx’ın, bu dönemde, yabancılaşma teorisini, yani Feuerbach’çı insan doğasını, politikaya ve insanların 
somut faaliyetlerine uygulamaktan başka bir şey yapmadığı daha sonra da bunu Elyazmaları’nda siyasal iktisada 
yaydığı söylenebilir. Bu Feuerbach’çı kavramların kökenini iyi bilmek bir atfı tespit ederek her şeyi düzene sokmak 
için değil, Marx’ın yalnızca ödünç aldığı kavramların ve bir sorunsalın keşfini Marx’a atfetmemek için önemlidir. 
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Bu ödünç kavramlar tek ve tecrit edilmiş olarak değil bir bütün olarak, blok halinde ödünç alınmışlardır. Bu bütün 
ve blok halinde olan  tamamen Feuerbach’çı sorunsaldır. Tecrit edilmiş bir kavramın ödünç alınmasının ancak 
ikincil derecede bir önemi olabilirdi ama kendi aralarında sistematik olarak birbirine bağlı kavramların ödünç 
alınması, hakiki bir sorunsalın ödünç alınmasıdır ve Marx bunu yapmıştır (Althusser, 2002:60-61). 

 

Marx henüz Feuerbach ve Hegel felsefelerinin etkisi altında iken (1843) tarihi ve içinde bulunulan zamanı 

yabancılaşmanın bir momenti olarak ele alıyor ve problemin çözüm noktasında da felsefeye yaslanıyordu. 

Felsefe ise bunu yine Hegelci bir tema olan kendini tamamlama nosyonu ile yani bir sona erdirme ile 

başarabilirdi. Tamamen Alman İdealizmi’nin etkisindeki bir tarih kuramı, Althusser’e göre, henüz buraya 

kadar bize Marx’ın ayırdedici özelliğini vermez. Buradaki kavramlar hala “felsefeden” ödünç alınmış 

kavramlardır. Tarihin işleyiş formu insanın özünün gerçekleştirilmesine göre çizilir. Ama daha sonra 

Marx bu düşünme biçimlerinin ele aldığı yeni malzeme ile uyum içinde olmadığını söyleyecek ve kendi 

kavramsal çerçevesinin kilit noktaları için Ekonomi Politiğin Eleştirisine Katkı’nın önsözünde “bizim 

görüş tarzımızın kilit noktaları, polemik tarzında olsa da ilk defa olarak bilimsel şekilde 1847’de 

yayımlanmış olan ve Proudhon’u hedef tutan Felsefenin Sefaleti adlı yapıtta sunuldu” (Marx,1979: 25) 

diyecektir. Bu kitaptan önceki eseri olan Alman İdeolojisi için ise şu nitelemeyi yapacaktır: “bu gerçekte 

bizim geçmişteki felsefi bilincimizle bir hesaplaşmamızdı” (Marx, 1979:24). Geçmişteki felsefi bilincinin 

eserleri ise, Hegel’in Hukuk Felsefesi’nin Eleştirisi, Kutsal Aile ve en önemlisi de 1844 Elyazmaları’dır. 

(Ayrıca 1844 Elyazmalarını Marx’ın yayınlatamadığını, ilk defa olarak 1930’da Sovyet Araştırma 

Enstitüsünün bu yazıları derleyerek yayınladığını da unutmamak gerekir.) 

 

İşte bu nokta Althusser’e göre ideolojik bir sorunsaldan bilimsel bir sorunsala geçildiğini, 1.genellik 

olarak Marx’ın önünde duran nesnenin, yani Hegel ve Feuerbach felsefelerinin üzerindeki teorik 

çalışmanın 3.genellik olarak yeni bir sorunsal altında bilim haline geldiğini gösterir. Dizgede felsefece yer 

alan bir sorunsal, toplumsal formasyonlar içindeki ampirik verileri içeren bir sorunsala yerini bırakmıştır. 

Bu simyanın yerini kimyaya, Aristoteles fiziğinin yerini Newton fiziğine bırakması ile aynı şeydir. Fakat 

daha çok Marksist bir jargon üzerinden yapılan bu tartışmayı metnimizle ilgili bir hale getirmek ve bilim 

tarihi içinde aldığı konumu belirtip bütün bu kavramların bilim felsefesi içinde ne anlam ifade ettiğini 

görmek için bir adıma daha ihtiyaç vardır; o da felsefe tartışmaları içinde, en başta bahsettiğimiz ampirizm 

eleştirisinin şimdi ne anlama gelebileceğidir. 

 

1.4.3 ‘Epistemolojik Süreksizlik’ ve ‘Epistemolojik Süreklilik’ 

 

Bu konuyu açmak için epistemolojik kopuntu kavramını “epistemolojik süreksizlik” ve “epistemolojik 

süreklilik” kavramları ile birlikte düşünmek lazım.  
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Epistemolojik süreklilik, klasik empirist ve pozitivist bilgi kuramının içerimlerinden biridir. Bu 

kuramlarda bilindiği üzere her türlü bilgi deneyden türer ve bilimin ilerlemesi deneysel bilgilerin eskilere 

ek haline getirilmesidir. Böylece de bilim çizgisel bir süreklilik içinde ilerleme halindedir diye düşünülür. 

Bu kuramlarda sürekliliğe dair ikinci çıkarım ise, bilim öncesi ile bilimsel dönem arasında bir ayrımın 

yapılmadığıdır. Sürekli bir ilerleme içinde bilimsel olmayanın elimine edildiği ya da zaten bilimsel olanın 

daha da ayrıntılandırıldığı düşünülür. 

 

Epistemolojik süreksizlik tezi ise dünya çapında daha çok Thomas Kuhn sayesinde gündeme gelmiştir. 

Kuhn’a göre “olağan bilim” aşamasında, yani önemli bir güçlüğün ortaya çıkmadığı dönemde aslında tüm 

deneysel çalışmalar, bilim adamlarının üzerinde anlaştığı ve sistemli bir ilişkisi olan kavramlar, 

varsayımlar ve modellerden oluşan “paradigmalar” çerçevesinde düşünülür ve gerçekleştirilir. Fakat bilim 

tarihinde öyle bazı dönemler ortaya çıkar ki, karşılaşılan bir ya da bir dizi deneysel sonucu paradigma 

çerçevesinde düşünmek, anlamak ve açıklamak olanaksız hale gelir. Bu durumda genellikle örtük olarak 

kabul edilmiş olan varsayımları, modelleri, inançları, vb. yani paradigmayı tartışmak gerekir. Sonuç olarak 

bunalım yaratan sorun çözülür ve yeni bir paradigma yaratılır. Ancak bilim artık yeni bir aşamaya geçmiş; 

olayları, deneyleri ve olguları farklı biçimde düşünmeye başlamıştır. Bu da bilimlerin devrimlerle 

ilerlediği düşüncesini ortaya çıkarır.  

 

İşte burada Kuhn ile Althusser arasında bir benzerlik ortaya çıkar, fakat Kuhn’un kavramları daha çok 

bilim adamlarının düşünme biçimlerini koşullandıran yapılar ile ilişkili iken Althusser’in kavramları 

(teorik sorunsal ve epistemolojik kopuntu) tamamen teorinin yapısı ile ilgilidir. Esas olarak bu iki 

düşünürü de önceleyen ise Bachelard’dır. Bachelard’ın üzerinde durduğu epistemolojik kopuntu bilim 

öncesi ile bilim arasındaki bir kopuştur. Bachelard’a göre: “Bütün sağlıklı nesnel deneyler, subjektif bir 

yanlışlığın düzeltilmesini belirlemelidir. Fakat yanlışlar tek tek kolayca yıkılmaz. Çünkü onlar karşılıklı 

olarak birbirine bağlıdır. Bilimsel zihniyet bilimsel olmayan zihniyeti yıkmadan kendini kuramaz” 

(Bachelard’dan aktaran: Tura, 1990:28). 

 

Bu satırlarda dikkat edilmesi gereken nokta, ideolojik ya da bilim öncesine ait olanın tek tek rastlantısal 

yanlışlara sahip olmayıp, yanlışların sistemli bir ilişki içerisinde olmasıdır. Başka bir deyişle, bilim gibi 

bilim öncesinin de sistemli bir işleyişi vardır. Bu nedenle bilimin kurulması köklü bir kopuşu gerektirir. 

Sistemli yanlış anlayışı, bilim ile bilim öncesi arasında nicel değil nitel bir fark olduğunu gösterir ve bu 

Althusser’in de kullandığı anlamda köklü bir pozitivizm ve ampirizm eleştirisi durumuna gelir.  
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1.5 İdeolojiden Bilime: ‘Epistemolojik Kopuntu’ ve Bilim Olarak Marksizm 

 

Althusser’in epistemolojik kopuntudan ve sorunsaldan ne anladığını serimledikten sonra bilimin nasıl 

işlediğini anlayabilmek için şimdi de bunun Althusser’in çalışmalarında nasıl kullanıldığına bakmak 

lazım. 

 

Althusser’e göre ekonomi politik, ürünün “meta” biçimini almasını evrensel bir veri olarak kabul ederken, 

Marx ürünün meta biçimini almasının tarihi koşulları nelerdir diye sorar. Bakış açıları değil düşüncenin 

yapısı değişmiştir. Yani bir ressamın daha geniş bir perspektif yakalaması değildir söz konusu olan ya da 

faklı perspektiflerin sentezini yapan bağlantısız entellektüellerin bir çalışma yöntemi. Althusser’e göre 

Marx’ın yaptığı, perspektiften kurtulup geometral olana ulaşmaktır. Peki nedir geometral olan? 

 

Perspektif ile ideolojik sorunsalı, geometral tasarım ile de bilimin sorunsalını benzeştirebiliriz. İdeolojik teorik 
sorunsalın esası mantıki işlem yapmaya izin vermemesidir. Bir şey diğerinden yakın ise bu bir olgudur. Ürün meta 
biçiminde beliriyor ise bu evrensel bir olgudur. Oysa bilimsel sorunsal mantıki işlem yapmaya izin verir. A 
cisminin B’den daha yakın görünmesinin sebepleri nelerdir? Ürünün meta biçimini almasının koşulları nelerdir? 
Mesela fizik biliminde belirli koşullar altında belirli bir deneyin gerçekleştirilmesi durumunda ne gibi sonuçlar elde 
edebileceğinizi mantıki olarak tahmin edebilirsiniz. Fizik böyle bir sorunsala, bu şekilde mantıki işlem yapmaya 
elverişli bir sorunsala sahiptir. Eğer belirli bir uzay parçasının geometral tasarımına ulaşmışsanız, sadece mantıki 
işlem yapmak sayesinde bu uzay parçasının herhangi bir noktasından nasıl bir perspektif görüneceğini 
çıkartabilirsiniz. Bu da bize bilim ve ideoloji arasındaki ilişkiyi verir. Geometral bilim, perspektifli ideolojiden 
kopmaya dayanır. Nasıl ki geometral tasarım perspektifler üzerine teorik bir çalışmadan üretiliyorsa bilim de 
ideolojiler üzerine teorik bir çalışmadan üretilir (Tura, 1990:34). 

 

Geometral olanın Marx’taki görünüşü ise şöyledir: 

 

Gerçek geometral tasarım ancak birden fazla perspektifi hesaba katmakla kurulabilir. Bu  noktada Marx’ın çalışma 
tarzı ilginçtir. Marx’ın bütün eserlerinin alt başlığı “eleştiri” adını taşır. Marx’ın eleştiriden anladığı  da, ele aldığı 
konunun kaynaklarının olduğu kadar yayılımının ve sınırlarının belirlenmesidir. Bir başka deyişle Marx, Hegel’i ve 
Simith’i ya da bir başkasını ele aldığı zaman onun hangi koşullarda, neye göreli olarak, hangi sınırlarda doğru 
olduğunu gösterir. Yani eleştirdiğinin yanlışlığını değil, doğruluk koşullarını ve sınırlarını gösterir (Tura, 1990:35). 

 

Bilim yapmak belirli bir perspektife yerleşip resim yapmak, yani gerçekliği betimlemek değil, perspektif 

halinde olanın koşullara bağlılığını, görelik koşullarını gösteren ve mantıki işlem yapmaya elverişli yeni 

bir sorunsal, “eski genellemenin göreliliğini ve duruma bağlı geçerlilik sınırlarını tanımlayan yani bir 

genelleme” kurmaktır. Bu durumda eski genellik, yani 1.genellik teorik pratiğin, yani bilimin hammaddesi 

olarak karşımıza çıkıyor ve bu pratiğin ürünü olan yeni genellik, yani 3.genellik eskisinden epistemolojik 

olarak kopuyor. Marx’ın üzerinde çalıştığı 1.genellik esas olarak Hegel ve ekonomi politiktir. Marx 

bunların göreliliğini, duruma bağlı geçerlilik sınırlarını gösteren, yani bunları belirli bir geometralin 

perspektifi olarak tanımlayan yeni bir sorunsal üretmiştir. Marx’ın sorunsalı artık perspektif değil 

geometraldir, yani ideolojik değil bilimseldir. 
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Şimdi buraya kadar üzerinde durduğumuz sorunsal, pratik ve teorik pratik, epistemolojik kopuntu ve 

genellikler kavramlarını yukarıdaki bağlamlarda birleştirdiğimizde bir bilim pratiğinin nasıl olduğu 

karşımıza çıkar. Şöyle ki, bilim nesnesini dolayımsız biçimde deneyimleyip bunların sonuçlarının üst üste 

yığıldığı bir depolama etkinliği değildir. Bilim kendi tarihine öncel olan ideolojik bir sorunsaldan, yani 

“belirli kavramların her birinin anlamını, ortaya konan soruları, ana önermeleri ve ihmalleri belirleyen 

teorik bir çerçeveden” (Bottomore, 2001:22), onun üzerine yapılan kuramsal bir çalışma ile epitemolojik 

biçimde kopan yeni bir sorunsal yaratmadır. Kendine içkin bir tarihi vardır ve geçerliliğinin denetlenmesi 

de bir dışsal göndergeye gerek duymaz. Eski ideolojik sorunsalın geçerlilik koşullarının gösterdiği 

referansların belirli perspektiflerin görüntüleri olduğunu gösterip kendini geometral bir konuma oturtur. 

Yeni sorunsal eski sorunsalın verilerinin deneysel olarak yanlışlanmasına değil, kuramsal bir yeni 

çerçevenin kurulmasına bağlı olarak geçerliliğini kaybeder. Burada bilimin nesnesinin ne olduğunu 

gösterecek son bir alıntı daha yapmalıyız: 

 

Bilimin kendine özgü tarihinin organik ideolojinin tarihine ve siyasal ekonomik tarihe indirgenmesi ve onunla 
özdeşleştirilmesi, sonunda bilimi, tarihin özü olarak tarihe indirgemektir. Bilimin tarih içine çöküşü burada, 
kuramsal bir endeksin çöküşünden öte bir şey değildir; tarih kuramını gerçek tarihe çökelten, tarih biliminin 
kuramsal nesnesini gerçek tarihe indirgeyen ve bu yüzden de bilgi nesnesini gerçek nesne ile karıştıran bir çöküş: 
bu çöküş, felsefenin ve gerçek tarihin bu sunuşta oynadıkları rollerle empirist ideolojiye çöküşten başka bir şey 
değildir (Althusser, 1995:185). 

 

 

1.6 Felsefenin Özerk Olmayan Mekanı 

 

Ampirizm ve pozitivizm eleştirisini bu şekilde bir bilim tasarımı ile sonlandıran Althusser aynı eleştiriler 

eşliğinde bilim ile felsefenin ilişkisini de konu edinir. 

 

Althusser bilim ile felsefe arasında ilginç bir ilişki kuruyor. Ona göre felsefe her zaman bilimi izlemek 
zorundadır. Büyük teorik kıtalar vardır; matematik veya fizik gibi. Bilimler bu kıtaları keşfeder ve orada, 
Althusser’in bölgesel formasyonlar dediği şeyleri oluştururlar. Örneğin kimya gibi bir bilim fizik kıtası üzerinde 
kurulmuş bölgesel bir formasyondur. Ya da mantık artık felsefenin değil matematik kıtasının içinde bir bilim, bir 
bölgesel formasyondur. Teorik matematik kıtasını eski Yunan düşünürleri açmıştır. Ancak bu matematik kıtasının 
açılışından sonra ki Platon, Aristoteles, yeni bir felsefe yaratabilmişlerdir. Fizik kıtasını açan Galileo’dur. 
Galileo’dan sonra Baconlarla, Descarteslerle yeni felsefe doğmuştur. Felsefenin Kant ile yeni bir atılım yapması, 
felsefenin kendi içindeki bir dinamikten çok, Newton’un bilime getirdiği yeniliğin sonucudur (Althusser, 1989:39 
(Lenin ve Felsefe kitabından Erol Tulpar’ın Önsözü içinde) ). 

 

Bilim ile felsefe arasındaki ilişkiye dair sürekli fikirlerini değiştiren Althusser, ilk önce teorik pratiğin 

teorisi olarak tanımladığı felsefeyi daha sonra sınıf savaşımı alanındaki teorik mücadele olarak tanımladı. 

Daha sonra ise felsefeye ilişkin şu tanım ilgi çekicidir: felsefe hiç de bir teori değildir, ama politikaya 

teorik müdahale yaparak teori rolü oynar, politika değildir ama teoriye politik müdahale yaparak politika 
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rolü oynar. 1960 ile 1965 arasında felsefeyi hep teorik alanın içinde bir kuramlar üstü kuramsal etkinlik 

olarak gören Althusser 1974’te yayınlanan Bilim Adamlarının Kendiliğinden Felsefesi adlı metninde bu 

tavrını değiştirir ve artık felsefeyi bilim ile birlikte değil, politika ile beraber düşünmeye başlar. Kitabın 

adı her ne kadar bilim adamlarını işaret ediyorsa da Althusser esas olarak bu kitapta politik alana ideoloji 

dolayımı ile felsefenin müdahalesinin biçimini gösterir. Bunun yanında bu kitaptaki esas amaç, ilk 

dönemlerinde pratikler ya da toplumsal formasyonlar arasındaki ilişkili konumun teorik pratik alanında es 

geçilmesindeki açığı kapatmaktır. Epistemolojik kopuntu tezini sadece bilim öncesi ve bilim 

sorunsallarına uygulayan Althusser, bilimlerarası ilişkilere bu modeli uygulamaz. İlk dönem daha çok 

teorinin yapısal problemleri üzerine eğilen Althusser şimdi de, teoriyi kullanan bilim adamlarının teori dışı 

belirleyiciler tarafından nasıl etkilendiğini kavramsallaştırmaya çalışır.  

 

1.7 Bilimin Bunalımı ve Felsefe 

 

Yukarıda bahsettiğimiz gibi, bu kopuşun (öğrencileri bunu “bilim içi yarılma” olarak adlandıracaklardır) 

bilimsel kuramlar arasında da geçerli olduğunu Thomas Kuhn Bilimsel Devrimlerin Yapısı adlı eserinde 

göstermiştir. Gerçekten de Newton Fiziğinin formüllerinin (Althusser’in ifadesi ile 1.genelliğin) üzerinde 

Lorentz’in “göreli uzay-zaman dönüşüm” formülleri (2.Genellik) ile çalışan Einstein yeni bir teorik 

sorunsal ortaya koymuştur: “bağıllık teorisi” (3.genellik). Şimdi genellikle bilim içi kopuşların da bu 

nitelikte olduğu ve Althusser’in kuramının yanlışlandığı söylenmiştir. Şöyle ki, bilimin her adımda biraz 

daha merkezsizleşerek ilerlediği, bu durumda bilimlerin kopuşlarla ilerlediği doğru olsa da bu kopuşların 

Althusser’in bahsettiği gibi köklü olmadığı, önceki teoriden bir defalık bir sıçrama ile değil de ufak 

kuantlarla zaman içine yayılan bir kopuşun söz konusu olduğu söylenmiştir. Bu noktada da genellikle 

Thomas Kuhn örnek gösterilmiş ve Althusser bu konuyu tartışmaya 1960’ta başlamış olsa da, 1962’de 

kitabı yayımlanan Kuhn genellikle Althusser’e öncel olarak gösterilmiştir. Fakat bu kesinlikle bir 

yanılgıdır. İdeolojik bir sorunsalın bilimsel bir sorunsala dönüşümünü, önceki sorunsalın mantıki işlem 

yapmaya elverişli olmayan yapısının biçimsel bir dönüşümü olarak kavrayan Althusser, öznenin 

tasarımında nesne ile ilgili meydan gelen bir hatanın nedenleri üzerine konuşmamaktadır – ki Kuhn esas 

olarak bunun üzerinde konuşur - o bilimsel çerçevenin yapısal biçiminin nasıl belirlendiğini saptamaya 

çalışır. Bu da biçim ile içerik arasındaki fark kadar birbirinden ayrı şeylerdir. Bilim öncesi düzeyden bir 

kez kopulduğunda, yani sorunsalın mantıkisal-biçimsel yapısı değiştiğinde bundan sonraki hatalar bilimin 

içine aittir ve ona göre düzeltilerek ilerlenir. Bu kopuş yaşandığında artık hata olmayacaktır, diye bir şey 

Althusser açısından söylenemezdir. O Bilim Adamlarının Kendiliğinden Felsefesi adlı metinde felsefe ile 

bilim arasındaki farkı belirtmeye çalışırken bunu açıkça belirtir: 
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Felsefe tarihi dediğimiz bu tarihin kendine özgü yanı, çok uzun ve şiddetli bir mücadele sonucunda eskisini alt 
eden ve egemenliği altına alan yeni bir felsefenin, eskisini tamamen yok etmemesi ve yenilenin altta, çoğu zaman 
aşağı rollerden birinde yaşamını sürdürmesi ve bazen de konjonktür gereği sahnenin önüne çağrılmasıdır. Bunun 
böyle olmasının nedeni ise felsefe tarihinin, bilim tarihinden bambaşka biçimde iş görmesidir. Bilim tarihinde bir 
çifte süreç görülür hep: hataların ayıklanması (tamamen ortadan kalkarlar) süreci ve kurulmuş olan kuramlar içine 
yerleştirilmesi süreci. Kısacası bir çifte “diyalektik”: hataların tümüyle ayıklanması ve dönüşüme uğramakla 
birlikte halen geçerli eski sonuçların yeni elde edilmiş bilgilerin kuramsal sistemi ile bütünleştirilmesi (Althusser, 
2003:93). 

 

Bu paragraftan da görüleceği üzere, Althusser kuramını bilim içi süreçlere bilinçli olarak 

uygulamamaktadır ve sorunsal kavramı da çok fazla yapıldığı gibi ‘paradigma’ kavramı ile aynı anlama 

gelmemektedir (belki ancak bir analoji kurulabilir). Çünkü Althusser bir yandan bilim aracılığı ile bilgiyi 

elde tutmak istemekte, mutlak bir göreceliliğe pirim vermemeye çalışmakta; diğer yandan da bu elde 

tutma ile felsefenin özne/nesne ve özdeşlik bağlamında yaptığı tartışmaları verimsiz tartışmalar olarak 

felsefenin alanından ideolojinin alanına çekmek istemektedir. İşte bu kitap, bu noktada bilim felsefesine 

bir yaklaşım olarak değil, ideoloji kuramlarının bir devamı olarak karşımıza çıkar, bilim alanındaki 

işleyişin metodolojisi değil, felsefenin – klasik felsefenin - bilimleri nasıl sömürdüğüdür onun konusu.  

 

Felsefe tarihi, bilim tarihinden bambaşka biçimde iş görür. Yeni felsefi biçimlerin, daha önce egemen olan eski 
biçimler üzerinde egemenlik kurma mücadelesi ile iş görür. Felsefe tarihi, felsefi oluşumlar içinde gerçekleşen 
eğilimler arasındaki mücadeledir ve hep bir egemenlik kurmaya yönelik mücadeledir. Ancak bu mücadelenin 
eskimiş bir oluşumun, yani hasmın elenmesiyle değil de, bir egemenliğin yerini bir başka egemenliğin alması ile 
sonuçlanması ise kendi başına bir paradokstur. Hasım hiçbir zaman tamamen yenilmez, yani hiçbir zaman tamamen 
ortadan kaldırılmaz, tarihsel varoluştan silinmez. Yalnızca egemenlik altına girer ve uzun bir mücadeleden sonra 
kendisini azleden yeni felsefi oluşumun egemenliği altında yaşamaya devam eder. Konjonktür fırsat verip, 
kendisine işaret ettiğinde yeniden ortaya çıkmaya hazır biçimde egemenlik altındaki felsefi oluşum olarak varlığını 
sürdürür (Althusser, 2003:94). 

 

Bu egemenlik mücadelesinin hiç bitmediği, kesin bir sonuca bağlanmadığı felsefe alanında, egemenlik 

altına giren felsefe yapma tarzları hangi konjonktürlerde geri “çağrılırlar”? Bu çağrılma Althusser’e göre, 

aynı Kuhn’da olduğu gibi, “bunalım” dönemlerinde olur: “gelişmesinin belirli bir aşamasında, bir bilim 

var olan kuramsal araçlarla çözülmeyecek, ya da önceki kuramın tutarlılığını tartışma konusu yapan 

bilimsel sorunlara çarpar. İlk olarak, ya yeni sorun ile var olan araçlar arasında bir çelişkiden ya da tüm 

kuramsal yapının sarsıldığından söz edilebilir” (Althusser, 2003:73). Althusser’e göre bilim adamları bu 

çelişkileri kritik, hatta dramatik biçimlerde yaşayabilirler. Genellikle üç tür tepki verirler bilim adamları: 

bu tepkilerden ilki soğukkanlılığını korumak ve çözümü yine bilimin içinde aramaktır. 20. yüzyılın 

başlarında fiziğin bunalımında “madde yok oldu” tezlerine karşılık bunu reddedip çalışmalarını sürdüren 

bilim adamlarının tavrı buna örnek olarak verilebilir.  

 

Bunalıma karşı verilen farklı iki tür tepki daha vardır ki, Althusser esas olarak bunlarla hesaplaşmak 

istemektedir. Bunalım onları öyle hazırlıksız yakalar ki, bu bilim adamları birden bire sarsılırlar, 
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altlarındaki toprak kayar, yalnızca şu kavramı ya da bu kavramı ya da herhangi bir bilimsel kuramı 

düzeltmek ya da yeniden temellendirmek için tartışma açmakla kalmayıp, kendi pratiklerinin 

geçerliliğinden, bilimin değerinden kuşkulanmaya başlarlar.  

 
Ayaklarını sıkı sıkıya yere basarak bilimin içinde kalmak, bilimin, görülmedik, şaşırtıcı hatta hesapları altüst eden 
sorunlara göğüs germek yerine “öbür tarafa” geçerler, bilim alanından çıkıp bu alana dışarıdan bakarlar. İşte o 
zaman da “bunalım” sözcüğünü dışarıdan kullanırlar ve ağızlarına aldıkları bu sözcüğün anlamı da değişir artık. 
Önceleri bunalım pratikte büyüme güçlüklerinin yaşanması olarak algılanırken... şimdiyse bilimin ilkelerinin 
sarsılması, disiplinlerin kırılganlaşması – bunun da ötesinde insanın gerçekleştirmeye çalıştığı bir etkinlik olduğu 
için, tıpkı insan gibi, sınırlı, belirsiz ve kısıtlı kalan, her türlü bilimsel bilginin radikal biçimde yetersiz kalması 
(Althusser, 2003:75). 
 
İşte o zaman da, bu bilim adamları felsefe yapmaya başlarlar, belki çok yükseklere kanat açmazlar ama gene de 
felsefe yaparlar. Bunalımı yaşama biçimleri bunalımı sömürebilmek için bunalım filozofu olmaktır. Çünkü, 
yaptıkları rastgele bir felsefe değildir… Bu felsefeyi kendilerinin bulduğunu sanırlarsa da aslında bilimi sınırları 
içine hapsetmek, insanın kibirli yanının, yer aldığı hiçliğin derinlerinden çıkıp yenildiğini itiraf etmesi ve Tin’in 
itibarına kavuşması için, bilimin hep karşı karşıya kaldığı güçlüklerin ve başarısızlıkların yolunu gözleyen 
spiritülist felsefenin eski namelerini, nakaratlarını ellerinden geldiğince mırıldanmaktan başka bir şey yapmazlar 
(Althusser, 2003:75). 

 

Althusser bu bunalım döneminin belirli filozoflarının “tanrının yüce şanının iadesi” işi ile meşgul 

olduklarını düşünür. Felsefe tarihinin içinde, bilimlerin kendi içlerinde yaşadıkları bunalımların, 

çelişkilerin ve zorlukların yolunu gözleyen felsefi bir gelenek vardır. Pascal ve Kant’tan beri, felsefenin 

bilime koyduğu sınırların ardında hep pusuda bekleyen bir din olduğunu söyler Althusser.  

 

Bir bilim bunalıma girdiğinde, inançları sarsılan bazı bilginlerin ne pahasına olursa olsun bilimi kendilerince 
“kurtarmak” isteyen filozofların safına geçtikleri görülür. Ne yaptığını bilmediği için bilimi affederler, yani bilimi 
kendi sınırları içinde ya da kendi hiçliği içinde kalmaya mahkum ederler. Tanrının ya da tinin ve de özgürlüğün 
saltanatı da işte bunların üstünde yükselir (Althusser, 2003:77). 

 

Althusser bilim içinde iki öğeyi birbirinden ayırır: Maddeci ve idealist öğeler. Ona göre hiçbir bilimsel 

pratik “kendiliğinden bir felsefe”den ayrılmaz ve söz konusu felsefe maddeci ise bilime yardımcı, eğer 

idealist ise engelleyicidir. “Söz konusu kendiliğinden felsefe ‘son kertede’ felsefe tarihinin savaş alanında 

idealist ve maddeci öğeler arasında yüzyıllardır süregelen mücadeleye bağlanır”(Althusser, 2003:84). 

 

Bu mücadele içinde idealist öğe aracılığıyla bilimlerin felsefe tarafından bir sömürüsü vardır. Pratik 

ideolojiler dinsel, ahlaki, hukuki, estetik ve siyasal amaçları uğruna bilimlerin bunalımlarını kullanırlar. 

Pascal’ın bilim yaparken kesinlikle maddeci öğeleri kullandığını, ama çağındaki yalnızlığının onu tanrısal 

bir determinizm dünyasına götürdüğünü belirten Althusser, tinselciliğin ise çok daha kurnaz olduğunu ve 

tin, özgürlük gibi felsefi kategoriler altında bu işi yaptığını söyler. Bunlar için bilimde bulunan her boşluk 

tanrının kuvveti ve insanın güçsüzlüğü demektir. 
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Bilimlerin kendi içinde yaşadıkları bunalımların yolunu gözleyen bir başka gelenek ise bunalımını 

maddeciliği yadsıyarak yaşar. Bu özellikle Avenarius ve Mach tarafından geliştirilen ampriokritisizmdir. 

Yalnızca saf deneyimin kabul edildiği bu kuramda fizik ve psişik, özne ve nesne, varlık ile bilinç arasında 

uzlaştırılması mümkün olmayan bir farklılık olduğu kabul edilir ve felsefenin eksiklikleri, bilimin de 

eksikliklerinin zorunlu olacağının ifade edilmesi ile kapatılmaya çalışılır. Buraya yine aynı dönemde 

Richard Ostwald ve yine Mach tarafından geliştirilen ve fenomenleri maddi yönü olmayan bir enerjinin 

değişimleri ile açıklayan Enerjitizm de dahil edilmelidir. Bu kuram da felsefenin, bilim karşısındaki 

güçsüzlüğünü gidermek için bilimleri sömürür. 

 

 

Yukarıda da söylendiği gibi Bilim Adamlarının Kendiliğinden Felsefesi adlı metin bilim felsefesinde bir 

konumu belirlemek için yazılmamıştır. Bir yandan ilk dönem bilim kuramındaki yapısal formasyonlar 

arası etkileşim alanında boşluk bulunan yerleri tamamlamak; diğer yandan da felsefenin özgül 

belirlenimini saptamaktır kitabın amacı. Felsefenin özgül belirleniminin bilimler ile kurduğu ilişkide 

oluştuğunu düşünen Althusser, felsefe ile bilimin bir dayanışmasından da bahsetmez. O felsefeyi bilim 

adamlarının kendi etkinliklerine dışarıdan gelecek belirleyici idealist etkilere karşı bir uyanıklık hali 

olarak tasarlar. Kitabında felsefenin etkinlik alanlarını 25 tez üzerinden belirlemeye çalışırken, eş zamanlı 

olarak da yaptığı işi felsefe etkinliği olarak sunar. Althusser burada hiçbir hakikate varmadığını ısrarla 

söylemektedir ki, zaten felsefe bunu yapamaz. Felsefe verili bir hammadde üzerinde ayrımlar yaparak 

ilerler. Felsefenin bilim alanına müdahalesi, müdahaleden önce görülmeyen bir şeyi ortaya çıkarmak 

içindir; bilim adamlarının kendiliğinden ideolojisini, pratik ideolojilerini ve onların egemen ideolojilerini. 

İdeoloji alanı toplumsal olanla ve pratikle ilgilidir; bilim alanı ise bilgiyle ilgili. Felsefe işte bu iki alanın 

birbirine karışmasının önlenmesi etkinliğidir. Bu aynı zamanda onu teorik pratiğin teorisi olarak tekrar 

sunar; bilimsel formasyonun kuramsal işleyişinin uyanık bekçisidir felsefe. 

 

1.8 Teorik Pratiğin Teorisinden Siyasetin Belirsiz Tanımlayıcısı Olarak Felsefeye 

 

Felsefeye özgü pratiği elden geldiğince en iyi düşünmeye yardım eden pratiğin siyasal pratik olduğunu 

söyleyen Althusser’in burada örnek aldığı kişi Lenin ve onun eseri Materyalizm ve Ampriokritisizm’dir. 

Lenin bir motor tamircisi gibi nesnesini dışarıdan gözlemleyip onun hatalarını bulup tamir edeceği bir alan 

içinde bulunmaz, aynı felsefe gibi. O kendisinin de içinde bulunduğu ve kendisinin de içinde hapsolduğu 

bir güç ilişkisini zorlayıp eğmek için düşünür. Felsefe de bu noktada siyaset gibidir, ama o canlı bir 

bedene, sınıf mücadelesinin pratik zeminine müdahale etmez, kurama müdahale eder. Kuramsal müdahale 
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hem kuramsal sonuçlar hem de gündemdeki fikirler arasında pratik sonuçlar doğurur. Felsefe kendi içinde 

yarattığı sonuçlarla kendi dışında eyleyen bir etkinliktir.  

 

Bilim kuramlarına dair üretilen felsefelerin sorunsallarının ideolojik olduğunu bu yolla savlayan 

Althusser, Lenin örneğini kullanarak bilim ile felsefe arasındaki kuramsal olduğu düşünülen ilişkiyi 

siyasal pratik ile zorlamak eğilimindedir. Zaten özünde siyasal olan bu karşılıklı ilişkinin gerçek 

görünüşünü açığa çıkarmak istemektedir. Tamamen özne ve nesnenin tekabüliyet ilişkisi üzerine kurulan 

bütün bilim felsefesi kuramları - Kuhn ve Feyerabend’inki de dahil-  ideolojiktir. Mutlak özdeşlik 

savlarının ya da bunun tersinin ortaya sürülmesi klasik felsefe geleneğinin bir hataya dayanan 

tartışmalarıdır. 

 

1.9 Değerlendirme 

 

Bilime dair sorunları bugüne kadar yapılan verimsiz tartışmaların dışına taşımaya ipuçları sağlayan 

Althusser’in tartışmalarına dair sonucu şu şekilde özetleyebiliriz: Klasik anlamda bilim felsefesinin 

epistemolojik temellerini bilginin kesinliği kulvarına yönlendiren Viyana Çevresi’nden, postmodern 

teorinin görelilik savlarına kadar götürüp, bilimin felsefe ile ilişkisinde içerilmiş bulunan, bilimin 

buyurucu, tahakküm eden konumunu sarsmak isteyen bir okumanın tarihinin izini sürer Althusser. 

Özellikle Viyana Çevresi’nin bilimi yönteme indirgeyen tavrı Kuhn ve Feyerabend’in ileri sürdüklerinin 

gereğinden fazla ciddiye alınmasını sağlamış, bilim felsefesindeki tartışmaları felsefenin, bilim ile olan bir 

tartışmasına dönüştürmüştür. Bu tartışma da yine felsefenin diğer etkinlik alanları ile ve özellikle de 

politika ile arasına koymak istediği ayrım yüzünden epistemolojik bir alan ile sınırlı kalmış, felsefe pozitif 

biçimde doğruluk savlarını temellendirmedeki yetersizliğini, negatif olarak kendini karşılaştırdığı alanın 

eksikliklerini göstererek gidermeye çalışmıştır. Bu da gittikçe realite ile ilgisi kesilen bir felsefe yapma 

tarzının üniversitelerdeki ama sadece üniversitelerdeki cemaat benzeri yapılanmalarda örneği görülen bir 

içine kapanmayı bizim önümüze çıkarmıştır. Yani felsefenin 20.yy sonundaki durumu bilim aracılığı ile 

belirlenmiştir. Diğer yandan bilim felsefesini bu kulvarın dışında ele alan bir başka örnek de bu metinde 

gösterilmeye çalışılmıştır. Felsefe ile politika arasına mutlak bir sınır çizmeyen, bu sayede de bilim ile 

kurulan ilişkiyi bir “yönlendirme” çabasına dönüştüren; tartışmayı kısır epistemolojik tartışmalar alanında 

değil de uygulama ve politika alanında yürüten bir başka yönelim sergilenmeye çalışılmıştır. Felsefenin 

bilim karşısındaki ve bilimin felsefe karşısındaki konumunu “bilgide kesinlik” ideali çerçevesinde değil de 

bunların birbirlerinin karşısına konulamayacağı yönünde bir iddia ile bilimsel olanın toplumsal olana 

müdahalesinin çerçevesini belirlemeye çalışan bir yönelimdir bu. Bu yönelimin ana güdüleyicisi ise “biz 

felsefe pratiğinin ne olduğunu bilerek felsefe yapıyoruz, ama felsefeyi değiştirmek için yapıyoruz bunu” 
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telaffuzudur. Bilim ve felsefeyi felsefeye içkin epistemolojik sınırlar çerçevesinde değil, aynı zamanda 

bilim ile felsefenin ilişkisini politika dolayımı ile felsefenin işleyişini kökünden değiştirmek için de 

tartışan verimli sonuçları olan bir tartışmadır bu.  

 

Yukarıda söylediklerimiz bir yandan ampirizm ile başlayan bir epistemoloji tartışmasının; diğer yandan da 

bilim aracılığı ile gerçekleşen toplumsal değişimleri nesne edinen bir politika tartışmasının öncüllerini 

bize gösterir. İki tartışmanın da odağında ise felsefe bulunur. 20. yy’daki bilim felsefesi tartışmaları 

aslında felsefenin kendisini kavrayışının yarattığı tartışmalardır ve yukarıda kısaca değinmeye çalıştığımız 

çizgilerden biri esas olarak bilimi değil felsefeyi tartışmaktadır. Diğeri ise felsefeyi dönüştürmek ve 

döngüden kurtarmak adına felsefeyi politikaya içkin hale getirip, bilim tartışmasını felsefe-bilim 

ikileminde değil, bilim-politika ikileminde felsefe ile kavramaya çalışmaktadır. 

 

Bütün bu tartışmalar içinde Althusser’in ‘bilim’ kavrayışına çok fazla önem vermesini sağlayan önemli 

etkenler vardır. “Marksist teorinin düşmanı olan ve bugün içine adamakıllı sızarak dünyayı burjuva ve 

küçük-burjuva gözüyle gören tutumla savaşmak gerekir. Bu bakışın genel biçimleri; ekonomizm (bugün 

teknokrasi) ve onun manevi tamamlayıcısı olan ahlaki idealizmdir (bugün hümanizm)” (Althusser, 

1989;27-28). Althusser bu akımları klasik felsefe anlayışının kalıntıları olarak görür ve felsefeye karşı 

bilimden yana aldığı tavır, bu tartışmalardaki bu felsefi kalıntıların etkilerini silmek için verdiği 

mücadelede gizlidir. 

 

Lenin ve Felsefe’de itiraf ettiği gibi, sınıflar mücadelesinin Althusser tarafından keşfi, onun için felsefenin 

anlamını değiştirmiş ve bu savaşın sayısız taraflarından birinde, idealizm-materyalizm karşıtlığında vücut 

bulan felsefe, tekrardan Marksist kuramın önemli belirleyicilerinden biri haline gelmiştir. Diyalektik 

materyalizmi hiçbir zaman Engels’ten yola çıkılarak kuramsallaştırıldığı şekli ile kullanmayan Althusser, 

bir düşünme metodolojisi olarak kavradığı diyalektik materyalizmin metafizik ya da mekanik 

materyalizmden kopması ile felsefenin devrimci yanını ortaya çıkardığını düşünüyordu (Althusser, 

1989;30). Fakat bilim kıtaları ile öncelenmesi gereken felsefe şimdi de tarih kıtası ile açılmış olan bilimsel 

bir alanın arkasından hala kurulmayı bekliyordu.  

 

Althusser daha Marx’taki haliyle bile ekonomik bir determinizme karşı çıkmış; bu noktada da ,dinlerin ve 

ideolojilerin tarihi yoktur, söyleminden kopmuştur. Doğrusal nedenselliğin yerine geçirilen yapısal 

nedensellik tartışmalarının içinde her daim felsefe yerini korusa da, daha çok önceleri bir hizmetçi olarak 
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kurgulanan felsefe Althusser’in son dönemlerinde Marksizmin özerk bir bileşeni olarak ortaya çıkmış, her 

ne kadar Gramsci’deki gibi ana belirleyenlerden biri olmasa da Marksizm içindeki II. Enternasyonal 

eğilimlerini tamamen dağıtan bir rol oynamıştır. Marx’ın çalışmalarının özne ve nesne arasındaki ilişkiyi 

nasıl kurguladığına dair güçlü sezgileri olsa da Althusser bu kurgulamayı sonuna kadar götürmemiş, özne 

ve nesnenin tarihsizleştirilmiş bir tasarımına bağlı kaldığından bu ikisi arasındaki bağı iyice kopartan bir 

epistemolojik tutumu ilk dönem eserlerinde sergilemiştir. Ama daha sonradan Althusser kendi hatalı 

eğilimlerinin kuvvetli bir özeleştirisini yaparak dogmalaşan bir Marksizmin kırılmasında, hem de kendine 

karşı yapılan tartışmalarda bu tartışmaları epistemoloji tartışmalarının içine çekmesiyle, Marksizmin 

tekrar felsefe alanının içine çekilip, Marksizmin kuramsal eleştirisinin daha köklü olarak yapılmasında en 

önemli rolü oynayan filozoftur.  
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