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İkinci Sayının Heyecanı ve Marx’ın Doğumunun 200. Yılı
Madde, Diyalektik ve Toplum Yayın Kurulu

Madde, Diyalektik ve Toplum’un ikinci sayısı ile karşı-

nızdayız. Şunu hemen söyleyelim ki derginin ilk sayısı-

nın geniş ilgi görmesi ve oldukça beğenilmesi bizi hem

çok sevindirdi hem de bizlere cesaret verdi. MDT’nin

ilk sayısı elektronik ortamda yüksek bir ziyaretçi/oku-

yucu kitlesini kendisine çekti. Bilim ve aydınlanma

dostu, mücadelecisi birçok dostumuzdan heyecan ve-

rici destek mesajları aldık. Sağolsunlar.

Ama bir yandan da Bilim ve Aydınlanma Akademisi ola-

rak dünyada ve Türkiye’de içinden geçtiğimiz gericilik

döneminde bilimsel dünya görüşüne dayalı hakemli

dergi çıkarmanın ve bunu sürdürmenin zorluklarının

farkındayız. İkinci sayıyı hazırlarken bu zorluklar kadar

belirli bir niteliği sürdürmek gerekliliğinin baskısını da

karşımıza aldık: İlk sayıda yakaladığımızı düşündüğü-

müz, dostlarımızın geri bildirimleri ile de hissettiğimiz

nitelik yeni sayıda geliştirilerek sürdürülebilecek mi?

Ya da akademimiz, MDT Türkiye’nin ilerici birikimini

çekebilecek ve kendi kadrolarını yetiştirebilecek mi? 

Elbette bu tür soruların yanıtını sürecin içinde bulaca-

ğız.

Şimdi MDT’nin ilk cildinin ikinci sayısını takipçilerimize

sunmanın heyecanı içindeyiz.

Keyifli, aydınlatıcı ve mücadele isteği veren bir okuma

diliyoruz.  

*

Karl Marx 5 Mayıs 1818’de, günümüzden 200 yıl önce

doğmuştu. Bu sayımızın dosya konusunu Marx’ın bi-

lime, bilimler üzerine olan etkisine ayırdık. Evet, Marx

200 yaşında ve düşünceleri halen genç. Dünyanın ge-

lişimine ve sınıf mücadelelerine büyük bir katkı yapan

ve halen ilham kaynağı olmayı sürdüren bir düşünce

ve eylem birlikteliği Marx’ın eserleri. Komünist Parti

Manifestosu’ndan Kapital’e uzanan geniş bir eserler

toplamı hep aynı bilime, bilimsel düşünceye işaret etti:

insanlığın gelişimini sıçratacak sosyalist bir devrime.

İşte dosyamızda, Marx’ın bu arayışının içinde daha az

gündeme gelen eserlerini ve konuları işlemeye çalış-

tık.

Dosyamızın ilk yazısında Erhan Nalçacı Marx’ın bilime

katkılarını ana başlıklar olarak ele aldı. Hasan Kara-

bıyık ise Marx’ın Epiküros fiziği üzerine hazırla-

dığı doktora tezini inceledi ve diyalektik

materyalizmin doğum sancılarının izlerini Marx’ın te-

zinde aradı. Yine bu sayı için hazırladığımız Marx’ın

matematik notları ise ne yazık ki yetişmedi; bir son-

raki sayımızda sunmayı umuyoruz.

Dosyada ayrıca Marksizm’in farklı bilim alanlarına olan

etkilerini inceleyen makalelere de yer verdik. İrlandalı

sosyalist fizikçi John Desmond Bernal’ın kısa

yaşam öyküsü ve bilimsel süreç üzerine görüşlerini

Kıvılcım Başak Vural derledi. Marx ve İnsanın doğası

üzerine yapılan tartışmaları ise bir başlangıç olarak

Endam Köybaşı ele aldı. Ayrıca Levins ve Lewontin’in

biyolojide savundukları diyalektik yöntem Zelal

Özgür Durmuş ve Gökhan Akbay’ın iki makalesi ile tar-

tışmaya açıldı. Tabi ki Marksizm’in biyolojideki etkisi

bu isimlerle sınırlı değil: özellikle Sovyetler Birliği üze-
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rine yaptığımız bilim tarihi çalışmalarında bu konuya

yeniden ve yeniden eğilme şansı bulacağız.

Dosya dışı makalelerimizde ise bu sayıda Özge Şahin,

Gizem Batı Ayaz ve Umur Ayaz tarafından hazırlanan

ayrıntılı bir yazı yer alıyor: Bitkilerde Epigenetik.

Makalenin özellikle geçen sayıda başlattığımız ve Lı-

senko etrafında koparılan fırtınanın ne anlama geldi-

ğine dair çabamıza önemli bir ek yaptığını

düşünüyoruz. Hem gen-çevre etkileşimini, hem epige-

netik mekanizmaları hem de Lısenko ile ilgili tartışma-

ları önümüzdeki sayılarda takip etmeyi sürdüreceğiz.

Görüşler kısmında yer alan Kişiselleştirilmiş Tıp ya-

zısı Ekin Sönmez tarafından kaleme alındı ve kapita-

lizmin sağlığa güncel müdahale kanallarından birini

irdeliyor. Anıl Çınar ise, gelecek, teknoloji ve insanlık

konusunda büyük bir umut olarak sunulan ve oldukça

tartışılan Elon Musk vakasını ele alıyor. Kısa bir süre

önce kaybettiğimiz ve toplumcu görüşleri ile kendi ala-

nında çok önemli mücadele vermiş olan İngiliz biyolog

John Edward Sultson hakkında bir anma yazısını

ise Ozan Karataş tarafından hazırlandı. Sultson, hücre

bölünmesinin genetik kontrolü ile ilgili yaptığı çalış-

maları için 2002 yılında Nobel Tıp Ödülü’ne layık gö-

rülmüştü ve insan genomu üzerinde oluşturulan

sermaye tekelleşmesine karşı mücadele vermişti. Ken-

disini saygıyla anıyoruz.

Mart ayında bir başka önemli bilim insanını daha kay-

bettik: İngiliz fizikçi Stephen Hawking.  Bu sayıda Haw-

king ile ilgili yazılara da yer verebilirdik, ancak acele

etmek istemedik ve değerlendirmelerimizi önümüzdeki

sayıda Hawking üzerine hazırlayacağımız bir dosyaya

ayırmayı tercih ettik.

Bu sayının söyleşisinde ise Ergi Deniz Özsoy yer alı-

yor. Türkiye’nin yetiştirdiği en değerli biyologlardan bi-

risi olan ve içinde olduğumuz gericilik döneminde ay-

dınlanma mücadelesine verdiği destekle öne çıkan

Özsoy ile söyleşiyi Zelal Özgür Durmuş gerçekleştirdi.

MDT’de yer verdiğimiz söyleşilerin uluslararası erişimi

olmasını hedefliyoruz. Bu kapsamda söyleşinin tamamı

Nezih Bamyacı tarafından İngilizceye çevrildi.

Kitap tanıtımı sayfalarımız ise Madde Diyalektik ve

Toplum’un tekrar ve tekrar ele alacağı bir konuya baş-

langıç olarak kabul edilebilir. Ruhan Alpaydın, Vi-

gostki’nin derlenmiş görüşlerinden oluşan Toplum

İçindeki Zihin: Yüksek Zihinsel İşlevlerin Geli-

şimi kitabını tanıtıyor.

Önümüzdeki sayıda Hawking dosyasının yanı sıra bir

dosya daha hazırlıyoruz: Bilimde İdealist Sapmalar. Her

iki dosya için okurlarımızdan makale, görüş ve mektup

beklediğimizi belirtmeliyiz. Her iki dosya için yazı son

gönderim tarihi ise 1 Haziran 2018’dir. Yazılar için

akademinin web sayfasında yer alan yazarlara bilgi ve

yazım kurallarına bakılabilir. 

Tüm okurlardan yazılarla ilgili geri bildirimlerini ve kat-

kılarını bekliyoruz. Ayrıca bu sayımızı çeşitli afişler ve

sosyal medya duyuruları ile üniversitelerde duyuraca-

ğız. Dostlarımızın, okurlarımızın Madde, Diyalektik ve

Toplum’un tanıtılması çabasına yapacakları her katkı

çok değerli. Bunu biliyor ve teşekkür ediyoruz.

Dostlukla.
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Özet

Karl Marx’ın 200. doğum yıldönümü kutlanır-
ken Marx’ın bilime katkısı değerlendirilmiş,
benzer yıllarda doğan 19. yüzyıl bilim insan-
ları ile karşılaştırılmıştır. Almanya’nın ve dün-
yanın özgürleşmesinin işçi sınıfının iktidar
mücadelesinden geçtiğini keşfeden Marx’ın
yolu diğerlerinden ayrılmış, işçi sınıfı siyaseti
içinde bilgi üretmiştir. Diyalektik materyalizm
ve tarihsel materyalizmin genellenmesi günü-
müze kadar emekçi sınıfların düşünce ve ey-
lemlerine kılavuzluk etmiştir. Kapitalizmin ve
sömürünün işleyiş mekanizmalarını ortaya
koymasının bilime ve sınıf mücadelelerine
büyük katkısı olmuştur.

Anahtar kelimeler: İşçi sınıfı, Marksizm, Diya-
lektik materyalizm, Ekonomi politik, Karl Marx

5 Mayıs 1818’de Almanya’nın Trier kentinde doğan Karl

Marx’ın 200. doğum yıldönümüne ulaşmış olduk ve bu

vesile ile Marx’ın bilime katkısını irdeleyeceğiz. Kimi-

sine göre bilime hiç katkısı olmamış hatta zarar ver-

miştir1 (Popper, 1991), kimisine göre iktisat alanında

yazdıkları bugün de geçerlidir, bize göre ise bilime kat-

kısı bir alana sığdırılamaz.

Daha önce 1800’lerin başlarında doğan ve bilimde çığır

açanları 1820’liler olarak tanımlamıştık (Nalçacı,

2017). Tablo 1’den 1820’lilerin bir listesi izlenebilir.

Büyük ölçüde burjuva devrimleri ve sanayi devriminin

yarattığı çağın gereksinimlerinin ürünü olan bu listeye,

Rusya’ya bu rüzgârın geç ulaştığı düşünülerek,

1830’ların başında doğan Seçenov ve Mendeleyev de

ilave edilebilir. Fizikten kimyaya, biyolojiden antropo-

Marksizm’in Bilime Katkıları
Erhan Nalçacı1
1 Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Prof. Dr.

e-posta: nalcaci@medicine.ankara.edu.tr

1820’liler Doğum-Ölüm Yılları Doğum Yeri Bilimsel Alan
Cahrles Darwin 1809-1882 İngiltere Biyoloji
Claude Bernard 1813-1878 Fransa Fizyoloji
Karl Marx 1818-1883 Almanya Felsefe, İktisat, Tarih, Siyaset
James Prescott Joule 1818-1889 İngiltere Fizik
Lewis Henry Morgan 1818-1881 ABD Antropoloji
Friedrich Engels 1820-1895 Almanya Felsefe, İktisat, Tarih, Siyaset
Rudolf Virchow 1821-1902 Polonya Pataloji, Halk Sağlığı
Hermann von Helmholtz 1821-1894 Almanya Fizik, Fizyoloji
Louis Pasteur 1822-1895 Fransa Mikrobiyoloji
Gregor Mendel 1822-1884 Çekya Genetik
Alfred Wallace 1824-1913 İngiltere Biyoloji
Lord Kelvin 1824-1907 İskoçya Fizik
Paul Broca 1824-1880 Fransa Nöroloji

Table 1: 1820’lilerin doğum ve ölüm yılları, doğum yerleri ve bilimsel alanları

1 Cemal Yıldırım Türkiye’nin tanınmış bir bilim tarih ve felsefecisi olarak Marx karşıtı tutumunu hep belli etmiştir. Bilim Felsefesi adlı kitabında Popper’ın bir makalesine yer

vererek bu tutumunu teyit etmiş.
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lojiye 1800’lerin ikinci yarısında açığa çıkan bilimsel

sıçramaya listedeki kişilerin çok önemli katkıları ol-

muştur. 

Bu dönemde burjuvazi iktidarını pekiştirmiş, ulusal pa-

zarlar kurulmuş, burjuvazinin bilime olan gereksinimi

üniversiteleri ve bilim enstitülerini kurumsallaştırmış-

tır. Adı geçen kişilerin birçoğu devlet hesabına bilim

yapmakta, araştırmaları hükümet ve sermaye tarafın-

dan finanse edilmektedir. Düzenin gereksinimleri ve

bilim üretimi arasında birçok kez doğrudan bağ kurul-

muştur. Örneğin, Darwin’in katıldığı Beagle yolculuğu

aslında İngiliz Krallığı donanmasının bir keşif göreviydi

ve donanma tarafından finanse ediliyordu (Desmond

ve Moore, 2011), Bernard (Ertekin ve Nalçacı, 2017) ve

Pasteur’ün araştırmaları bazı aşamalarda Fransız ser-

mayesi adına doğrudan III. Napolyon, Helmholtz’un son

dönem araştırmaları ise Alman tekeli Siemens tarafın-

dan mali olarak desteklenmişti (Hvebener ve Lübbig,

2012).

Bu dönemde bir yandan burjuva devrimleri kilisenin

toplumdaki ağırlığını azaltmış, bilime engel olan bağ-

nazlığı seyreltmiş ama bir yandan da burjuvazi gerici-

likle uzlaşmanın yollarını aramıştı. Bu uzlaşma bilim

alanında kendini pozitivizmle gösterdi. Bilim insanları

daraltılmış alanlarına çekildi, diğer alanlara ve bütüne

ilişkin yüzeysel kalan bir bilinemezcilikle bilgi üret-

meye devam ettiler.1820’lilerden her birinin elde ettiği

bilimsel verilerin materyalist dünya görüşünün geliş-

tirilmesine önemli katkısı oldu, ancak hiçbiri kendi ya-

şamlarında tutarlı bir materyalist görüş geliştiremedi

ve felsefelerinde idealist yanlar kaldı.

1820’lilerin barikatların çok uzağında ve düzenle ba-

rışıklıklarına karşın listede yer alan Marx ve Engels’in

yaşamı çok farklı seyretti. Onlar da diğerleri gibi Büyük

Fransız Devrimi ve Sanayi Devrimi’nin Avrupa’yı bin yıl-

dır içinde bulunduğu uyuşukluktan kurtaran ve büyük

bir hızla değişimine neden olan tarihsel dönemin ürü-

nüydüler. Her ikisi de Almanya’nın Fransız Devri-

mi’nden en çok etkilenen ve en çok sanayileşen Ren

bölgesinde doğup büyümüşlerdi. Marx’ın babası liberal

bir avukattı ve kitaplığında Rousseau’nun, Voltaire’in

kitapları geniş bir yer kaplıyordu (Bilimler Akademisi

Kolektifi, 1995). Genç Marx bu kitaplıktan fazlasıyla

yararlandı.

Almanya’nın her birinin ayrı gümrük duvarı, para birimi,

ağırlık ve uzunluk ölçüleri olan 38 prensliği, bölgesi,

devleti ile Fransız Devrimi gibi bir devrime ihtiyacı

vardı. Marx da dâhil olmak üzere aydınlar çoğunlukla

aristokrasiye karşı demokratik bir devrimin yanınday-

dılar. Ancak Marx’ın yaşam çizgisini ve en nihayet bi-

lime katkısını belirleyen olay, Almanya’da bu devrimi

gerçekleştirecek nitelikte burjuva bir öznenin bulun-

maması oldu. Burjuvazi emekçi sınıfların radikalliğin-

den ürkmüştü ve büyük toprak sahipleri ile uzlaşma

eğilimindeydi.

Fransız Devrimi’ni hazırlayan devrimci filozofların ter-

sine, dönemin olağanüstü dinamikliğini ve çelişkilerini

yansıtan öğretisi ile Hegel, Prusya devletinin maaşlı bir

üniversite hocasıydı ve en nihayet felsefesi Prusya dev-

letini yüceltmek için kullanılan ağır bir idealizm içeri-

yordu (Riazanov, 2011, s. 59).

Marx ve Engels birbirlerinden bağımsız olarak Al-

manya’nın ve dünyanın özgürleşmesi için yegâne dev-

rimci sınıfın işçi sınıfı olduğunu keşfettiler. Onları

1820’lilerden ve sonraki ardıllarından ayıran ve bilime

katkılarını özgünleştiren olgu bu keşif oldu. 1830’lu
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yıllar Avrupa’nın henüz bağımsız bir siyasi programa

sahip olmadığı halde işçi sınıfının arka arkaya gelen

şiddetli eylemleriyle sarsıldığı yıllardı. Marx ve En-

gels’in içinde bulundukları “Sol Hegelciler”den kopuş-

larını ilan eden 1845’te basılan “Kutsal Aile” veya

“Eleştirel Eleştiri’nin Eleştirisi”nde şu satırlara göz atı-

labilir:

“Tersine, proletarya, proletarya olarak, kendi kendini

kaldırmak ve böylece bağımlı bulunduğu, onu prole-

tarya durumuna getiren karşıtını, yani özel mülkiyeti

de kaldırmak zorundadır.”  (Marx ve Engels, 2009)

Bu dönemeç sadece onlar için değil, toplum tarihi için

de büyük bir sıçramadır. Gerçeğin çarpıtılmasından çı-

karı olmayan tek sınıfın sözcüsü durumuna gelmeleri

onları düzene bağlı bilimcilerden tamamen ayırır ve bu

özellik olağanüstü yetenekleri ile birleşince karşımıza

bir çağdaşının tanımlaması ile şöyle bir Marx çıkarır:

“Aynı alanda çalışmama karşın üzerimde etkiler yapan

bir karakterle, yaşayan tek gerçek profesörle karşılaş-

maya hazırlanabilirsin… Hem genel eğilimi hem de fikir

yapısı bakımından, yalnızca Strauss’u değil, Feuer-

bach’ı da geride bırakıyor; buysa çok şeydir… Ortaçağ

din ve politikasına öldürücü vuruşu indirecek olan Dr.

Marx henüz 24 yaşında var yok; en derin felsefi ciddi-

yeti keskin bir zekâyla birleştirmiş. Rousseau, Voltaire,

Holbach, Lessing, Heine ve Hegel’in bir kişide birleşti-

ğini düşün – birleşmiş diyorum, karmakarışık, üstüste

yığılmış değil- işte Dr. Marx budur.” 2 (Bernal, 1974)

Marx bu yeteneği ile pekâlâ Prusya devletinde bir üni-

versite profesörü olarak yaşamını sürdürebilirdi, ancak

onu 1820’lilerin pozitivizminden ayıran ve bilime çok

farklı bir yöntemle yaklaşarak katkı yapmasını sağla-

yan dünyanın kurtuluşuna dair geliştirdiği düşünceler

ve eylemiydi. Daha 1845’te şunu yazdılar:

“Biz, yalnız tek bilim tanıyoruz, o da tarih bilimidir.

Tarih iki yönden incelenebilir. Tarihi doğa tarihi ve in-

sanların tarihi diye ikiye ayırabiliriz.” (Marx ve En-

gels,1999). 

Bu yol ayrımına değindikten sonra şimdi Marx’ın bilime

katkısına ilişkin bir deneme yapabiliriz. Öte yandan sa-

dece Kapital’in yaptığı katkıya dair bile bir kitap hac-

minde inceleme gerektiği için burada sadece kategorik

bir sınıflandırmayla yetinilecektir.

Marksist siyaset başlıca bilgi üreten bir etkin-

liktir

Marx’ın bilime en önemli katkılarından biri bilgi teori-

sini geliştirmesi ve her türlü öznel idealist3 sapmaya

karşı materyalist bir temel sağlamasıdır. Marx “Feuer-

bach Üzerine Tezler”de şöyle yazmıştır:

“Her toplumsal yaşam, özünde pratiktir. Teoriyi gizem-

ciliğe götüren bütün gizler, ussal çözümlerini, insan

pratiğinde ve bu pratiğin kavranmasında bulur.” (Marx,

1999) 

Marx’ın bilginin mihenk taşı olarak pratiği ileri sürmesi

2 R.Paskal’dan aktaran Bernal., 1974., s.17-18.
3 Berkeley ve Mach’tan Popper’a insanın nesnel gerçeğin duyularımızdan bağımsız var olmadığı ve duyular yoluyla kavrayamayacağına ilişkin idealist felsefi akım.
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doğa ve toplumsal süreçlere dair bilgi üretimine ev-

rensel bir boyut kazandırmıştır.

Şimdi pozitivistlerin en çok nefret ettiği konuya gele-

biliriz. Siyaset üretiminin kendisi de bir bilgi üretme

sürecidir. Bu süreçte de sınıf mücadeleleri ve toplumun

bir sonraki hali üzerine zihnimizin ürünü olan varsa-

yımlar kurulur. Ancak varsayımlar laboratuvarda değil,

uzun süren toplumsal pratiklerde sınanacaktır. Buna

tüpün içinde olma fenomeni denilebilir (Nalçacı, 2007).

Burjuvazi ve kendinden önceki egemen sınıflar da top-

lumsal pratiğe dayalı bilgi üretirler. Burjuvazinin ideo-

lojik, siyasi, askeri operasyonları bu bilgi üretimine

eşlik eder.

Buna karşılık “Komünist Manifesto” ile birlikte ilk kez

bir iktidar programına sahip olan işçi sınıfı kendi adına

bilgi üretmeye başlamıştır. Şimdi 170 sene önce Ma-

nifesto’da yazılanların küçük bir kısmını, daha henüz

ne işçi sınıfı iktidarı, ne reel sosyalizm varken, bir hi-

potez olarak alıntılayalım:

“Proletarya önce, siyasal egemenliği ele geçirmek,

‘ulusa yön veren sınıf’ konumuna yükselmek, ulus öl-

çeğinde yapılanmak zorundayken, -hiçbir şekilde bur-

juvazinin anladığı anlamda olmasa da- henüz ulusaldır.

…Komünist devrim, geçmişten kalma mülkiyet ilişkile-

rinden en köklü kopuştur; komünist devrimin, gelişim

seyri içinde, geçmişten kalma fikirlerden de en köklü

şekilde kopmasında şaşılacak bir yan yoktur.

…Proletarya siyasal egemenliğini, sermayenin tümünü

burjuvaziden adım adım almak için, üretim aletlerinin

tümünün devletin elinde, yani egemen sınıf olarak ör-

gütlenmiş proletaryanın elinde merkezileştirmek için

ve üretici güçler kitlesini olabildiğince süratle artırmak

için kullanacaktır” (Marx ve Engels, 2015)

Bu varsayımların ileri sürüldüğü 1848’de ne işçi sını-

fının güçlü bir örgütü vardı, ne daha önce yaşanmış bir

sosyalizm deneyimi. Ayrıca Manifesto’daki varsayım-

lara Owen’ın ütopik sosyalizmi, Proudhon’un küçük

burjuva teorileri, Weitling’in lümpen proletaryayı dev-

rimci sınıf olarak seçmesi, Bakunin’in işçi sınıfı devle-

tini reddeden anarşizmi eşlik ediyordu (Riazanov, 2011,

s. 69-92). Günümüze göre bir gerçekliği olan radikal

burjuvaziye ait “demokrasi” mücadelesini de unutma-

mak gerekiyor.

Şimdi geriye baktığımızda, bu varsayımlardan sadece

Manifesto’da ifade edilenlerin tuttuğu görülüyor. Yir-

minci yüzyılı işçi sınıfı iktidarları ve sosyalizm olmadan

düşünmek mümkün değil. Hobsbawm’ın (2008) “Kısa

Yüzyıl”4 diye adlandırdığı 20. yüzyıl gerçekte Ekim Dev-

rimi ile başladı ve 1990’da Sovyetler Birliği’nin çözül-

mesiyle sonlandı. Bu yüzyıl içinde tam da Manifesto’da

ifade edildiği gibi işçi sınıfı ulusal düzeyde iktidara

geldi, kendini devlet olarak örgütledi, adım adım bur-

juvaziye ait sermayeyi devletleştirdi ve üretici güçleri

görülmedik bir hızla artırdı. Topluma ait varsayımlar

içinde bunun kadar güçlü bir şekilde sınanmış ve bil-

giye dönüşmüş bir tez daha var mı acaba?

Bugünkü gericiliğe bakmayın, 21. yüzyılda bu varsayım

sınanmaya devam edecek ve toplumsal gelişmeye

damgasını vuracak.

Öte yandan işçi sınıfı siyasetinin toplumsal etkinliğe

4 Hobsbawm aslında “kısa yüzyıl”ı 1914’te Birinci Dünya Savaşı ile başlatıyor ve “aşırılıklar çağı” olarak niteliyor.
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dayalı bilgi üretiminin bilimsel süreçten ne kadar farklı

olduğunu öncelikle Manifesto’nun dilinden anlıyoruz.

Toplumsal harekete ilişkin görüşler istatistiksel olarak

sınanacak utangaç varsayımlar olarak değil, güçlü bir

iddia ile tezler olarak kaleme alınmış. 

Bu iddianın eylemsel olarak altı doldurulmak zorun-

daydı. Bu varsayımı sınamak isteyenler yaşamlarını or-

taya koymalı, inançla mücadele etmeli, toplumsal

dönüşüm için gerekli örgütlülüğü oluşturmalı, bunun

için emek vermeli, gerektiğinde bedel ödemeli, diğer

varsayımlara karşı ideolojik mücadele vermeli, geliş-

melere bir kez bakıp varsayımları yeniden gözden ge-

çirmeli ve sonra yine mücadeleye atılmalıydılar.

Marx tam da buna uygun bir yaşam sürmüştür. Komü-

nist Lig’den Birinci Enternasyonal’e kadar sürekli işçi

sınıfının siyasi örgütleri içinde olmuş, bu örgütlerin

beyin gücünü oluşturmuş, yukarıda bahsedilen işçi sı-

nıfı siyasetinin uzağına düşen ideolojilerle mücadele

etmiş, Paris Komünü yenilgisi sonrası tezleri yeniden

gözden geçirmiş ve geliştirmişti. Avrupa’daki bütün si-

yasi olayları işçi sınıfı siyaseti ve iktidar mücadelesi

açısından yorumlamıştı (Fernbach, 2004).

Sonuç olarak Marx’ın bilime en büyük katkısı siyaset

alanında bir teorisyen ve eylemci olarak sınıfsız ve sö-

mürüsüz bir toplumu amaçlayan işçi sınıfının iktidarı

nasıl ele geçireceği, devletini nasıl inşa edeceği, sos-

yalist üretim ilişkilerini nasıl kuracağını öngörmesi ve

bunun için mücadele etmesi olmuştur.

Bir dünya görüşü5 ve yöntem bilgisi olarak di-

yalektik materyalizm

Pozitivist bilim insanları için “yöntem” denildiği zaman,

bilimsel bir makalenin deneylerin nasıl yapıldığını an-

latan “metot” kısmı anlaşılır. Oysa Marksist yöntem

bir bütünlüğe işaret eder, maddenin ve toplumun ha-

reketinin en genel kurallarını bize sunan eşsiz bir dü-

şünce yöntemidir. Marksizm gücünü bütünü kapsama

ve açıklama yeteneğinden alır.

Diyalektik materyalizmin nasıl kurulduğu, Marx ve En-

gels tarafından Hegel’in baş aşağı duran diyalektiğinin

nasıl ayakları üzerine dikildiği klasik olarak çok iyi bi-

linen bir konudur ve burada ayrıntılara girilmeyecektir.

Ancak diyalektik materyalizmin nasıl devrimci bir

dünya görüşü oluşturduğunu Marx’ın kaleminden oku-

mak zevkli olacak:

“Hegel’de diyalektik baş aşağı durur. Gizemsel kabu-

ğun içindeki rasyonel özü bulmak için, tersine çevril-

mesi gerekir.

Gizemlileştirilmiş biçimi ile diyalektik, var olanı yücel-

tir göründüğü için, Alman modası olmuştu. Oysa, ras-

yonel biçimi ile diyalektik, burjuvazi ve onun doktriner

sözcüleri için rezil ve iğrenç bir şeydir; çünkü, diyalek-

tikle var olanı olumlu bir şey olarak kavradığımız anda

onun olumsuzlanmasını, zorunlu olarak yok olacağını

da kavrarız; çünkü diyalektik her oluşmuş biçimi, akan

bir hareket içinde ve dolayısıyla bunun yok olup gidici

yanını da gözden ayırmadan kavratır, çünkü, diyalektik

hiçbir şeyin altında kalmaz, özünde eleştirici ve dev-

rimcidir.” (Marx, 2013a, s. 29)

Marx’ın bilime başlıca katkısı bilimsel kuramların ge-

nellenmesinden oluşan ve yeni kuramlara bağlı olarak

5 Marx’ın yazılarında “Weltanschauung” olarak geçen kavram
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gelişmeye açık diyalektik materyalizmin formüle edil-

mesiydi. Marx ve Engels’in yaşamı boyunca dahi, yeni

bilimsel gelişmelerle zenginleşti, evrenin bir bütün ola-

rak kavranması gelişim gösterdi. Bu nedenle Engels

kendi döneminin enerjinin korunumu yasası, elektrik

yasaları gibi bilimsel gelişmeleri üzerine “Doğanın Di-

yalektiği”ni yazdı. Bu nedenle Darwin’in “Türlerin Kö-

keni” kitabını heyecanla karşıladılar (Talbot, 2009). Bu

nedenle Morgan’ın “Eski Toplum” kitabı üzerine Marx

uzun ve ayrıntılı notlar tuttu (Marx, 2013b) ve Engels

tarafından “Ailenin, Devletin ve Özel Mülkiyetin Köken-

leri” kitabına dönüştürüldü.

Diyalektik materyalizm bir emekçinin (bu bir bilim

emekçisi de olabilir) evreni bir süreçler bütünü olarak

kavraması ve hareketin her alanında bilimsel bir fikri

olması için olağanüstü önemdeydi. Pozitivizmin kendi

alanı dışında hemen her alanda “saçmalama özgürlü-

ğüne” sahip insanlar yetiştirdiğine tanıklık ettik. Diya-

lektik materyalizm sadece emekçilere doğayı ve

toplumu ortak mekanizmalar ile anlaşılır kılmaz aynı

zamanda bu kavrayışla tutarlı bir eylem kılavuzu da

sunar.

Tümevarımla elde edildiği için diyalektik materyalizm

tümdengelimle kendisi bilgi üreten bir yönteme dönü-

şür. Çelişkiler barındıran ve nitelikçe sıçramalar içeren

ve sürekli değişim içinde ama birbirinden bağımsız ol-

mayan süreç bilgisi bilimle uğraşanlar için ayrıca kıy-

metlidir ve her alanda araştırmayı destekler.

Ayrıca diyalektik materyalizmin bir alt başlığı olan ve

toplumsal hareketin kurallarını genelleyen tarihsel ma-

teryalizmi Marx’ın bütün toplum bilimlerine katkısı ola-

rak almalıyız. Marx “Ekonomi Politiğin Eleştirisine

Katkı”nın önsözünde tarihsel materyalist yöntemi en

genel haliyle sunmadan önce şöyle der:

“Ulaşmış olduğum ve bir kez ulaştıktan sonra incele-

melerime kılavuzluk etmiş olan, genel sonuç, kısaca

şöyle formüle edilebilir.” (Marx, 1979, s. 25)

Burada uzun bir alıntı yapılmayacaktır, ancak o güne

kadar kahraman ve akıllı insanlar tarafından yapıldığı

düşünülen tarih yerine Marx geniş kitleleri tarih yapıcı

olarak kucaklamış ve neden/sonuç ilişkisi içinde maddi

bir mekanizma önermiştir. İnsanlık tarihinde ilk kez

toplumsal devinimin bilimsel içeriği çözümlenmiştir.

Bu, toplumsal dönüşüm isteyen devrimci öznelerin ta-

rihe bilinçle müdahale edebilmesi için büyük bir avan-

tajdır.

Öte yandan tarihsel materyalist yöntem, bilimin ve

bilim insanlarının eyleminin toplumun geri kalanından

bağımsız olmadığını, verili bir tarihsel dilimdeki ikti-

sadi, siyasi, kültürel olaylarla karşılıklı bağlantı içinde

alınması gerektiğini göstermiştir. Marx’ın yine Kat-

kı’nın önsözünde yönteme ilişkin şu önermesi bilim ta-

rihinin materyalist zeminde ele alınmasına olanak

vermiştir:

“Maddi hayatın üretim tarzı, genel olarak toplumsal,

siyasal ve entelektüel hayat sürecini koşullandırır. İn-

sanların varlığını belirleyen şey, bilinçleri değildir; tam

tersine, onların bilincini belirleyen toplumsal varlıkla-

rıdır.” (Marx, 1979, s. 25)

Eğer günümüze kadar burjuvazinin masalsı anlatısına

karşı, toplumsal maddi zemini dikkate alan Hessen’den

Bernal’a bir bilim tarihi anlayışımız varsa bunu da
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Marx’a borçluyuz.

Kapitalist üretim tarzının çözümlenmesi

2008 iktisadi krizi patladığında birçok burjuva yazarı

Marx’ı hatırlama ve yardıma çağırma gereksinimi his-

setti (Debusmann, 2008). Marx’ın iktisat alanındaki

dev eserleri, Ekonomi Politiğin Eleştirisine Katkı’dan

Kapital’in üç cildine, burjuva bilim üretme standartları

içinde en hatırlanabilir olanlardır.

Gerçekten eğer 1848 Devrimi kesin bir yenilgiyle ve

bir gericilik dönemiyle sonlanmasaydı ve belki işçi sı-

nıfının bir aşamasında iktidarı zorlayabileceği uzun bir

toplumsal çalkantıya dönüşseydi, Marx’ın sürgünde

yaptığı gibi hemen her gün Londra’da kütüphaneye

gidip iktisat üzerine yoğunlaşacak zamanı olmayacaktı.

Ancak daha önce belirtmiştik, Marksizm tutarlı bir bü-

tünlüğe dayanır ve Marx’ın iktisat üzerine yaptığı ça-

lışmalar, yaşamını adadığı mücadelesinin uzağında bir

hobi değildir. Aksine bu çalışma burjuva iktisatçılarına

karşı derin bir polemik ve kapitalizmin deşifrasyonu

anlamına gelmiştir. Belki Kapital ilk anda işçi yığınla-

rının hemen kavrayamayacağı bir granit kütleye ben-

zemekteydi, fakat kapitalist sömürünün mekanizmasını

ortaya çıkararak işçi sınıfının eşitlik ve özgürlük mü-

cadelesine hem bir derinlik katmış hem sınıf mücade-

lesini kızıştırmıştır. Eğer bu öğreti olmasaydı, hâlâ

kapitalistlerin sadece masum gözüken kâr oranların-

dan bahsedecektik ve “artık-değere el koyma” ve “sö-

mürü oranı” kavramları bilincimizde bulunmayacaktı.

Toplumsal eşitsizlikleri birilerinin akıllı ve becerikli

oluşu, diğerlerinin akılsızlığı ile açıklama gayretleri

karşısında çaresiz kalacaktık.

Ayrıca Marx’ın ekonomi politiği günümüz burjuva ikti-

sadı gibi otistik değildir, işçi sınıfının durumunu ve

yaşam tarzını canlı bir şekilde sunar, verili toplumu her

yönüyle sağlam bir şekilde kavramamıza neden olur.

Kapital’de eşsiz bir analiz yöntemi kullanılmış,

“meta”dan yola çıkılarak değişim değerine ve oradan

sermayeye ve artık-değere ulaşılmıştır. Marx Kapital’in

ilk Almanca baskısına yazdığı önsözde kullandığı yön-

temi betimlemektedir ve bu betimleme onun nasıl bir

bilim insanı olduğunu da gösterir.

“Ayrıca iktisadi biçimlerin analizinde mikroskoptan ve

kimyasal ayıraçlardan yararlanılamaz. Bu ikisinin ye-

rini, soyutlama gücünün alması gerekir. Ama, burjuva

toplumu için emek ürününün meta biçimi ya da meta-

nın değer biçimi, iktisadi bütünün hücre biçimidir.

Bunun analizi, eğitimsiz olanlara, sadece kılı kırk yar-

mak gibi gözükür. Burada gerçekten de kılı kırk yarmak

söz konusu; ama yalnızca, mikroskobik anatomide ol-

duğu gibi.”  (Marx, 2013c, s. 18)

Şunu da söylemeliyiz, bu eserler bugün hâlâ geçerli

olan kapitalist üretim tarzı, ona uygun üretim ve dola-

şım ilkelerini açıklamakla kalmadı, daha sonra Sovyet-

ler Birliği’nde sosyalist ekonomi politiğin inşasında da

çok işe yaradı.

Sonuç

Burada çok kısaca Marx’ın bilime olan katkısını ince-

ledik. Marx’ın doğumundan 200 yıl sonra dünya hâlâ

kapitalizmin egemenliğinde, hâlâ çok yoğun bir emek

gücü sömürüsü dünyaya şekil veriyor ve hâlâ dünyanın

onun öngördüğü gibi sömürüyü, sınıfları, sınırları orta-

dan kaldıracak bir devrime ihtiyacı var. Dünyayı, top-
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lumu kavramamıza ve onu değiştirmek için kazandığı-

mız bilince ve motivasyona olağanüstü bir katkı yapmış

olan Marx’ı sevgi ve saygıyla selamlıyoruz.
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Özet

Marx 1841’de materyalist Yunan düşünürleri
Demokritos ve Epikuros’un doğa felsefelerini
karşılaştırdığı doktorasını idealizmin Alman-
ya’daki beşiği Jena Üniversitesi’nde sunmuş-
tur. Marksist literatürde hak ettiği ilgiyi
görmeyen tez incelendiğinde, Marx’ın Engels
ile tanışmadan önce diyalektik materyalizmi
doğaya uygulamış olduğu anlaşılır. Marx’ın
tezi dönemin egemen idealist felsefesine ma-
teryalist bir meydan okuma olmanın ötesinde,
sonradan Marx ile Engels’in gerçekleştirecek-
leri felsefi çalışmaların tohumlarını taşıması
bakımından da önemli bir uğraktır. Epiku-
ros’un izlerini Marx’ın sonraki felsefi üreti-
minde görmek mümkündür. Revizyonist
düşünürler tarafından Marksizm üzerine dü-
şürülen Hegel’in gölgesinin kabul edilemezliği
Marx’ın doktora tezine odaklı tarihsel dola-
yımı içerisinde değerlendirilir. Tez metniyle
Marx’ın sonraki çalışmaları arasında kurulan
koşutluklar göstermektedir ki, Marx henüz 23
yaşındayken değeri sonradan anlaşılan felsefi
olgunluğuna erişmiştir. Marx’ın tezinde Epiku-
ros felsefesini öne çıkarmasının nedenleri ara-
sında, (a) Epikurosçu atom düşüncesinin
tutarlı bir materyalizm üretmeye elverişli ol-
ması, (b) her ölçekte hareket ve değişimi ola-
naklı kılması, (c) rastlantıya yer vererek
gerekirciliği esnetmesi sayesinde zorunlulu-
ğun zorbalığına son vermesi ve (d) felsefeyi
tinsellikten kurtarma konusundaki ısrarı sayı-
labilir. 

Anahtar kelimeler: Hegel, mekanik materya-
lizm, Alman idealizmi.

19. yy Alman konfederasyonunda felsefe henüz gökyü-

zünden yeryüzüne indirilmemişti, ama onu yeryüzüne

indirecek yeni kuşak düşünürler yüzyılın ilk çeyreğinde

doğmuş ve düşünmeye başlamışlardı. O dönemde idea-

lizmi eleştirel tarzda temize çeken Kant’ın (1724-

1804) etkisinden sıyrılmak cesaret isteyen bir işti.

Kant’ın takipçileri olan Schopenhauer (1788-1860),

Fries (1773-1843), Herbart (1776-1841), Lange  (1828-

1875) ve Cohen (1842-1918)  var güçleriyle Kant’ın

felsefesini güncellemeye ve gözden geçirmeye çabalı-

yorlar ve eleştirel idealizmin avuçlarındaki yaşam çiz-

gisi uzadıkça uzuyordu. Diğer yandan yine bir idealist

olan Leibnitz’in (1646-1716) Yunan felsefesindeki

atom düşüncesinden ilham alarak oluşturduğu Mona-

doloji ’si de Kantçı olmayan çevrelerin etrafında dönüp

durdukları bir odak olmaya devam ediyordu.

19.yy’ın ilk çeyreğinde büyük ölçüde Jena’da oluşturu-

lan Alman idealizminin öncüleri olan Fichte (1762-

1814), Schelling (1775-1854) ve Hegel (1770-1831),

Almanya'daki felsefi üretimi yönlendiriyorlardı. Bunlar

arasında Hegel, geliştirdiği sistematiğin kapsamı ve o

kapsamın iç işleyişini betimleyen diyalektiğiyle diğer-

lerinden ayrılır. Alman felsefesini bütünüyle hâkimiye-

tine alan Hegel takipçileri vasıtasıyla felsefesini kendi

başkalığında sürdürür. Sağ ve sol Hegelciler diye ay-

rılsalar da dönemin Almanyası’ndaki filozofların ta-

mamı Hegel’den etkilenmişlerdi. Sol Hegelciler

arasında hiç de yabancısı olmadığımız ve Marx ile En-
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gels’in Alman İdeolojisi' nde (1845-1846) Azizlik ya-

kıştırmasıyla alay ettikleri isimleri görüyoruz: Bruno

Bauer (1809-1882), Max Stirner (1806-1856) ve tabii

ki Ludwig Feuerbach (1804-1872). 

Biyografik Gözlemler

Marx Kasım 1837’de Berlin’de Hukuk Fakültesi öğren-

cisiyken babasına yazdığı mektupta ağırlıklı olarak

Kant, Fichte, Schelling, Hegel ve Aristo okuduğunu

yazar. 1839 tarihinde sonradan Epikuros'un Felsefesi

Üzerine Notlar adıyla yayımlanacak elyazmasını ta-

mamlamış olmasından anlıyoruz ki, Marx 1838-41 yıl-

larında idealizme sırtını dönerek materyalizme olan

ilgisinin tarihsel kökenleri üzerine yoğunlaşmıştır.

1841’de henüz 23 yaşındayken, Berlin’de yazdığı tezini

Hegel ve ekolünün çöplüğü Jena Üniversitesi’nde “De-

mokritos ve Epikuros’un Doğa Felsefeleri Arasındaki

Fark” başlıklı doktora tezini1 sunan Marx, Alman idea-

lizminin beşiğinde diyalektik materyalizmin işaret fi-

şeğini ateşler. Jena'da ateşlenen bu fişeğin Alman

felsefesinin diğer merkezlerinde görmezden gelinmesi

üzerine Marx üniversitede yer edinemez. Benzeri bir il-

gisizliği Kapital’in ilk cildinin yayımlanmasının ardın-

dan da yaşayacak ve “sükut suikastı” na uğradığını

düşünecektir.

Siyasete kayıtsız kalmayı saygınlığının ön koşulu kabul

eden klasik Alman felsefesi uzun süren kış uykusundan

uyanamadığı için idealizmin beşiğinden de çıkmak is-

temiyordu. Doktora tezini sunduğu yıl (1841) Feuer-

bach Hıristiyanlığın Özü’ nü yayımlamıştı, Engels ile ta-

nışmasına neredeyse dört, 1848 devrimlerine yedi yıl

vardır fakat 1848 devrimlerinin koşulları çoktan ma-

yalanmaya başlamıştır. Bu nedenle Marx, Feuerbach’ın

yaptığı gibi kırsalda inzivaya çekilmeyi değil şehirde

yaşamayı seçmiştir. 1842-43 yıllarında Rheinische Zei-

tung gazetesinin başyazarlığını yapmaya başlar. Bu

görev Marx'ın yaşamında bir dönüm noktası olur ve il-

gisi iktisat ve sosyolojiye kayar. İdealist maskesine

rağmen değişim ve hareket temeli üzerinde yükselen

Hegel felsefesinin devrimci potansiyelini sol Hegelci-

lerden farklı biçimde keşfetmeye başlamıştır.

Sesi Kısılan Materyalizm

Yunan düşünürleri profesyonel felsefe çevreleri tara-

fından dikkatle incelense de, materyalist Yunan düşü-

nürleri bu ilgiden muaf tutularak üvey evlat muamelesi

görüyor ve onlardan kalan metinler çoğunlukla filolog-

lara havale ediliyordu. İlahi Komedya’sında Dante ce-

henneme yaptığı yolculukta materyalist tutumlarıyla

tanınan Demokritos ile Heraklitos'u Limbus’ta2 görür.

Tanrılarla iyi geçinemeyen diğer Yunan filozoflarıyla

birlikte materyalistleri cehennemin etrafında konuş-

landıran Ortaçağ zihniyeti 19.yy Almanyası’nda etkile-

rini hala sürdürüyor ve materyalizme açılan kapıları

sımsıkı kapatıyordu.

Bu yüzden materyalizmin sesini Alman üniversitele-

rinde duymak neredeyse imkansızdı. 19. yy’ın ilk yarı-

sında Almanya’da materyalizmi öğrenmek için idealist

1 Marx’ın doktora tezinin “Demokritos ile Epikuros’un Doğa Felsefeleri” başlığıyla H.Demirhan tarafından yapılan çevirisi Kasım 2000 tarihinde Sol Yayınlarından çıkmıştır. Bu

yazıda tezin kitap halinden yapılan alıntılar sayfa numaralarıyla verilecektir. Sayfa numarası olmayan alıntılar yazar tarafından çevrilmiştir.
2 Limbus, Araf değildir. Vaftiz edilmeden ölenlerin acı çekmeden ümitsizlik içinde kıvrandıkları yerdir. Arafta arındıktan sonra cennete gidilebilirken, limbus cehennemin en dış

halkası ve ayrılmaz bir parçasıdır. Limbustakilerin kurtuluşu için yapılabilecek hiçbir şey yoktur.
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düşünürlerin materyalizm hakkında yazdıklarını okuyan

gençler etraflarına baktıklarında saygıdeğer idealist

düşünürlerin anlattıklarından başka bir dünya ile kar-

şılaşınca materyalizme yöneliyorlar, ancak Engels’in

deyimiyle Vogt, Büchner ve Moleschott gibi materya-

lizmi halka yayan seyyar satıcıların yazdıklarında da

aradıkları derinliği yakalayamıyorlardı. Zaman zaman

sakıncalı düşünceler beyan eden idealist filozofların si-

yasi otorite tarafından uyarılmaları adettendi. 1794’te

II. Guillaume hükümeti, Tanrının varlığının duyularla

tanıtlanamayacağını savunan Kant’ın din üzerine yazı

yazmasını yasaklamıştır3. 

Bunun üzerine Alman filozofları daha ağdalı bir üslup

edindiler. O kadar ki, kaleme aldıkları kitapları yalnızca

diğer filozoflar okuyabiliyordu! Fakat sol Hegelciler, an-

laşılır olma kaygısıyla bu üslubu terk ederek geniş kit-

lelerin okuyabileceği metinlerin modasını başlatmışlar

ve bunda başarılı da olmuşlardı. Alman kültür dünya-

sında materyalizme yönelen sol Hegelcilerin ağırlığı gi-

derek artıyordu. Marksist klasiklerin, aralarında sol

Hegelcilerin de bulunduğu düşünürlerle girişilen pole-

mik üsluba sahip olmalarının nedeni budur.

Marx-Hegel ya da Efendi-Köle Diyalektiği 

Marx kendisini sol Hegelciler arasında görmez hatta

onları kıyasıya eleştirir. Nitekim Marx ekonomi poli-

tikte Ricardo’yu nasıl görüyorsa felsefede de Hegel’i

öyle görür. Buna karşın burjuva bilimi kasıtlı biçimde

Marx'ı sol Hegelciler arasına koyar. Marx, Ekonomi Po-

litiğin Eleştirisine Katkı'nın (1859) önsözünde “Demek

ki, yapılacak şey, her şeyden önce, Hegel'in yöntemini

kesin bir eleştiriye tabi tutmaktı” diyecektir.“Benim

diyalektik yöntemim, Hegelci yöntemden yalnızca

farklı değil, onun tam karşıtıdır da” satırları karşısında

burjuva felsefesi hala Marksizm üzerine Hegel'in göl-

gesini düşürmeye devam eder. 

Marksizmi Hegelci olmakla itham eden çevrelerin fel-

sefi planda burjuvazinin değirmenine su taşımaktan

başka bir amaçları yoktur. Bu çevreler (revizyonistler)

Marksizmin gözden geçirilmesi gerektiğini söylemekle

kalmayıp Marksizmi gözden geçirirler! Pek çoğu tanıdık

olan bu filozoflar4 tarafından gözden geçirilen Mark-

sizmden geriye devrimci niteliğinden tamamen ya da

kısmen arınmış, idealizmin labirentlerinde yolunu kay-

betmiş (ereğini yitirmiş) bir Marksizm kalır. 

Hegel’in ünlü efendi-köle diyalektiği aslında Marx-

Hegel diyalektiğidir. Hegel diyalektiğini mutlak ve ba-

ğımsız fikrin kendi kendine gelişiminin açıklanması

amacıyla kurgularken, Marx diyalektiğini bağımsız ve

mutlak olmayan fikrin maddi dünyayla ilişki içindeki

gelişimini araştırma amacına hasreder. Hegel, tam ola-

rak ne olduğu asla bilinemeyecek olan her şeyi iyeli-

ğine alan kadir-i mutlak fikrin (ideanın) kölesi haline

gelirken; Marx maddi zeminde fikrin efendiliğine yük-

selir. Sartre Marksizmi çağımızın aşılamayan felsefi

ufku olarak nitelerken bunu kasteder.
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3 Benzeri olaylar 19.yy Almanya’sında da görülür. Fichte Jena üniversitesinden kovularak Berlin Üniversitesine geçer. 1835’de Strauss İsa’nın yaşamını Hristiyan dogmalarını sarsan

şekilde incelediği kitabı nedeniyle Tübingen Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden kovulur. Prusya monarşisinin resmi filozofu konumundaki Hegel bile Berlin’de tutucu çevrelerin he-

defindeydi. Sol Hegelci Bruno Bauer’in Jena Üniversitesinden kovulması üzerine Marx üniversiteden ümidini keserek gazeteciliğe yönelir.
4 Sadece soyadlarını abecesel düzende sıralayalım: Adorno, Axelos, Baumann, Bernstein, Bloch, Fischer, Fromm, Garaudy, Habermas, Horkheimer, Kanzarga, Lefebvre, Marcuse,

Markovitch, Petrovitch, Schmidt, Stojanovitch, Strinka, Supek, Taditch ve Žižek.



Neden Demokritos ve Epikuros?

Marx tezine “Yunan felsefesi, iyi olduğunu anlamak için

karşılaşmamıza gerek olmayan sıkıcı sona sahip bir

trajediyle karşılaşmak gibidir” cümlesiyle başlar. Bu-

rada trajediye benzettiği Yunan felsefesinin sıkıcı so-

nunu çekici kılmak için bileylenmesi gerektiğini ima

eder. Daha sonraları Engels ile birlikte sıkıcı bulduğu

sonun (Epikuros felsefesinin) keskinliğini artırmak gay-

retiyle diyalektik materyalizmi yetkinleştireceklerdir. 

Yunan felsefesi hakkında Engels“teorik doğabilimi de,

bugünkü genel yasalarının kaynağının ve gelişmesinin

tarihini izlemek istiyorsa, Yunanlılara dönmek zorun-

dadır” 8 demiştir. Doğa bilimi (ya da felsefesi) dönemin

materyalistlerine spekülatif felsefe pratiği karşısında

itibar ve etki gücü kazandırması bakımından önemliydi

çünkü temel görevi safsata yapmak olan burjuva fel-

sefesinin nefesinin tükendiği yerde bilim başlıyor ve

bilimin kapsamı genişledikçe yoz felsefeninki daralı-

yordu. Bu gidişatın ne Marx'ta ne de Engels'te hiçbir

zaman felsefe karşıtı bir tutumun gelişmesini teşvik

etmediğini, tam tersine felsefenin bilimselleştirilmesi

çabalarını yoğunlaştırdıklarını unutmamalıyız. 

Marx’ın, niçin Demokritos ve Epikuros'u incelediği so-

rusunun en net yanıtını Lenin “… atom her zaman ma-

teryalist evren anlayışının kalesi olmuştur” diyerek

vermektedir. Açıkça anlaşılıyor ki Marx doktora çalış-

masında antikitede materyalist görüşleriyle öne çıkan

iki düşünürün felsefelerinin klişeleşmiş anlatılarda de-

ğinilmeyen yanlarını incelemek istemiştir. Daha önce

Gassendi’nin (1592-1655) şahsında Fransız materya-

lizminin Epikuros’a yöneldiğini bilen Marx“Gassendi,

bize Epikuros'un felsefesini öğretebilmekten çok ken-

disi Epikuros'tan felsefe öğrenmektedir” (s. 10) diye-

rek bu çabayı sığ buluyordu.

1845’te Kutsal Aile’de “Fransız ve İngiliz materyalizmi,

Demokritos ve Epikuros ile her zaman sıkı bir ilişki

içinde kalmıştır” diyen Marx, yine 1845-46'da Alman

İdeolojisi ’nde "Epikuros ise, Antikçağın asıl radikal ay-

dınlanmacısıydı. Antik dine açıkça cephe aldı" cümle-

siyle selamladığı Epikuros'un burjuva felsefe

çevrelerince kavranmamasının temel nedenini, Epiku-

ros (İÖ 341-270) felsefesinin kaba bir hazcılığa indir-

genmesine bağlar. Böylece Epikuros’un derinliği

üzerine burjuva felsefesi tarafından kalın bir haz per-

desi çekilir.5 Lenin Felsefe Defterleri ’nde dahice tah-

minlerde bulunduğunu söylediği Epikuros’un diyalektik

materyalizme çok yaklaşmış olduğu tespitinde bulunur. 

Marx'ın Yunan materyalizmine yönelmesinin asıl ne-

denleri, o günlerde Almanya’daki materyalizm tartış-

malarını tarihsellikten kopuk ve mekanizmle malul

bulmasıdır. Her şeyin bir tarihi olduğunu bilen Marx,

Engels ile birlikte Alman İdeolojisi'nde "Biz tek bir

bilim tanıyoruz, o da tarihtir" 6 diyordu. Tarihsellik do-

layımında materyalizmi ele almanın önemini 1838-40

yıllarında kavramıştır. Sadece materyalizmi tarihsel

dolayımına yerleştirme amacıyla değil aynı zamanda
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5 Oysa Epikuros’un Menoikeos’a yazdığı mektup bu ithamı çürütür:"Bizi anlamayan bilgisizlerin suçlamalarına kulak asma Menoikeos. Haz en üstün iyidir dediğimiz zaman ne

sefihlerin duydukları hazzı, ne de hayvanca hazları ileri sürdük. Bizim sözünü ettiğimiz haz, sadece ruh rahatsızlığıyla beden acısının yokluğundaki hazdır. Bedenimiz acısız ve

ruhumuz rahatsa mutluyuz. İnsanı mutlu kılan ne tıkabasa yeme, ne çatlayasıya içme, ne de cinsel sapıklıklardır. İnsanı mutlu kılan; usa uygun ve sade alışkanlıklar, arayacağımız

ve sakınacağımız şeyleri iyice ölçebilen bir ruha rahatsızlık veren yanlış ve boş inançları söküp atabilen bir ustur. O halde bütün bu söylediklerimizin ilkesi, iyiliklerin en üstünü olan

bilgelik'tir". 
6 Bu meşhur cümle Alman İdeolojisi ’nin elyazmalarında sonradan üzeri çizilmiş bir pasajda yer alsa da, tarih biliminin Marksistler için değerini hatırlatması bakımından unutulmaz

öneme sahiptir.



19. yy materyalizmindeki mekanik ve idealist sapma-

ları fark ettiği için işe Demokritos ile Epikuros’ün fel-

sefelerini kıyaslayarak başlamıştır. 

Tanımadığımız Demokritos ve Epikuros

Atom fikrinin7 Yunan felsefesinde babası kabul edilen

isim Demokritos’tur (İÖ 460-370). Kronolojiye aykırı

biçimde Sokrates (İÖ 469-399) öncesi Yunan filozofla-

rından sayılan Demokritos, yeryüzündeki ilk aydın-

lanma dönemi olarak bilinen İyon aydınlanmasının

çocuğudur. Tinsel bir materyalizm peşinde koşan Le-

ibnitz’e göre Demokritos’un atom öğretisini geliştiren

Epikuros Yunan felsefesinin en büyük materyalistidir.

Platon şahsında metafizik ve idealist bir çizgiye kayan

Yunan felsefesinin son döneminde başlangıçtaki İyon

filozofları gibi yeniden materyalizme yönelmesini sim-

geleyen Epikuros’un görmezden gelinmesinin nedeni,

Yunan felsefesinin son uğrağının materyalizm değil

idealizm olduğu savını desteklemektir. Atina’da tez-

gahlanan Yunan idealizmi, kendinden önce İyon kolo-

nilerinde yaşamış bilimi önceleyen materyalist

filozofları -ki onlar kendilerine açıkça fizikçi diyorlardı-

küçümsüyor ve materyalizmi asla geri dönülmemesi

gereken bir hata olarak görüyordu. Epikuros’un felse-

fesi ise idealizmin Yunan felsefesinin en yüksek mer-

tebesi olduğu fikrini geçersiz kılar. Tıpkı Marx’ın

Jena’da yaptığı gibi, Epikuros da idealizme o zamanki

beşiği Atina’da meydan okumuştur!

Atom fikrini savunmaları nedeniyle Demokritos ile Epi-

kuros aynı kefeye konulur daha da kötüsü çoğunlukla

Epikuros’un atom öğretisi yok sayılır. Cicero, “Epiku-

ros’un bahçesini8 sulayan su, Demokritos’un kaynağın-

dan gelir” derken haklıdır. Marx da bu kanıdadır:

“Epikuros bildiği tüm fiziği Demokritos’tan öğrenmiş-

tir”. Ama sadece öğrenmekle kalmayıp ilerletmiştir!

Epikuros’un yaşadığı çağda felsefe, insanın nasıl mutlu

olabileceği sorusuna cevap arayan bir törebilimine dö-

nüşmüştü. İki düşünür sadece atom kavramında değil

felsefenin insanı ilgilendiren tarafında da benzer kav-

ramlara baş vururlar: Demokritos’un “euthymia (ruhsal

rahatlık)” ve Epikuros’un “ataraxia (ruhsal dinginlik)”.

Oysa Marx, Demokritos ve Epikuros’un felsefelerinin

taban tabana zıt oldukları görüşündedir.

Marx’a göre Demokritos, felsefeyi deneysel gözleme

kurban etmekte sakınca görmediği için günümüz olgu-

culuğuna yaklaşan bir duyumculuk9 üzerinden kendini

doğa biliminin kollarına atıp görgül bilgisini artırırken

umutsuzluğunu da artırır. Marx tezinde Epikuros’un

gerçeklik hakkında “Duyular doğrunun müjdecileridir”

deyişini aktarır. Epikuros da, Demokritos da duyumcu

olmalarına duyumcudurlar ama aralarında önemli bir

fark vardır. 

Bu fark duyumun iki yüzlü bir kavram olmasından kay-

naklanır: (a) Kişinin öznel duyumu ve (b) öznel duyum-

ların altında yatan nesnel dayanak. Marx’a göre

“Demokritos duyulur dünyayı öznel görünüş haline

dönüştürdüğü halde, Epikuros onu nesnel görüngü

haline dönüştürür” (s. 24). Dolayısıyla, Epikuros’un
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7 Burada sözü edilen atom kavramı bugün anladığımız atomdan epeyce farklıdır. Daha çok doğayı ve hatta materyalist Yunan filozoflarına göre ruhu da oluşturan bölünemez nesneler

atom kelimesiyle anılır. Unutulmamalıdır ki, İyon düşünürleri atom kavramını neredeyse 2500 yıl önce geliştirmişlerdir. Ne yazık ki Yunan düşünürleri güvenilir bilimsel bulguların

yokluğunda düşünmeye başlamışlardır.   
8 Tıpkı Platon’un Akademiası, Aristo’nun Lykeion’u (lisesi) gibi, Epikuros’un Atina’daki okulu Yunanca bahçe anlamına gelen Kepos kelimesiyle anılır.
9 Bilginin duyu kaynaklı olduğunu önesüren felsefi akım.



materyalizmi Demokritos’unkinden daha ileridedir. Epi-

kuros, dünyanın duyulara dayanan insan düşüncesinden

bağımsız biçimde varolduğunu düşünür. Burada önemli

olan düşünceden bağımsız dünya fikridir. Epikuros’un-

kiyle kıyaslandığında Demokritos’un materyalizmi iki

sebeple ölü doğmuştur. Bunlardan ilki duyuların öznel-

liği fikrinin kaçınılmaz olarak idealizmin en berbat hali

solipsizme kapı aralamasıdır. İkincisi ise, nesnelerin

oluşumunda aşılamayan engeldir.  

Demokritos’un tersine Epikuros, bilimin insanı kapsa-

mayan doğanın ötesine taşınarak insanın mutluluğu,

özgürlüğü, ahlaki sorumluluklarıyla ilgili sorunların

çözüm arayışına da uygulanabileceği düşüncesindedir.

Törebilimsel yanıyla insanı doğadan ayırmaz. Demo-

kritos ise törebilimsel yönlere fazla değinmez. Ne kadar

tanıdık bir ayrışma değil mi? Revizyonistler diyalekti-

ğin doğaya uygulanmaması gerektiğinden10 bahseder-

ler. İlk bakışta masum bir düşünceymiş gibi görünse

de aslında kast ettikleri şey, doğadaki diyalektiğin yad-

sınması ya da diyalektiği salt insan düşüncesine tabi

kılarak onu bir akıl oyununa dönüştürmektir. Bu sayede

diyalektik materyalizm etkisiz hale gelecek ve insan,

kendi dışındaki dünyanın değişimi bilgisinden mahrum

kalacak ve bunun sonucunda da dünyayı değiştirme be-

cerisini kaybedecektir. Marksizmi sadece toplumsal bi-

limlerle sınırlandırmayı öneren revizyonistler,

diyalektiğin idealistleştirilmesi ve Marksizmin bilim-

selliğinin sonlandırılmasını eleştiri adıyla meşrulaş-

tırma gayretindedirler. Bu noktada Marksistler vaktiyle

Marx ve Engels gibi eleştirel eleştirinin eleştirisini yap-

malıdırlar.

Demokritos ve Epikuros’un Atomları

Demokritos ile Epikuros’ün fiziğine biraz daha yakından

bakacak olursak Marx’ın niçin bu ki düşünür üzerine

yoğunlaştığını daha iyi anlarız. Demokritos hava, su,

ateş ve toprak türlerindeki atomların şekilleriyle (pü-

rüzlü, düz, köşeli, yuvarlak, eğri büğrü, kancalı ve çen-

gelli) ve büyüklüklerinin farklı olduğunu düşünüyordu.

Ezelden ebede birbirleriyle çarpışıp durarak etrafımız-

daki nesneleri meydana getiriyorları. Demokritos çar-

pışmaların nasıl meydana geldiğini açıklayamıyordu

ama olsun, devam edelim... Varolan her şey boşlukta

meydana gelen bu mekanik çarpışmaların sonucunda

gelişen zorunlu bir düzenlilikte beliriyordu. Kendisine

çarpılan atom ile çarpan atom sonuç ve nedeni temsil

ediyorlardı. Kendisine çarpılan da bir başkasına çarpa-

cağı için sakat bir nedensellik anlayışı doğuyordu. De-

mokritos doğadaki değişimlerin diyalektik değil

mekanik olduğu görüşündedir. 

Epikuros atomların yalnızca büyüklük ve şekillerinin

değil, ağırlıklarının da farklı olduğunu söyler. Bu Le-

nin’in Epikuros’un dâhice tahminleriyle11 neyi kast et-

tiğini açıklayan bir örnektir, zira farklı elementlerin

atomlarının farklı ağırlıklara sahip olduklarını Dalton

(öl. 1844) tanıtlamıştır. Fakat daha da önemlisi, Epi-

kuros atomların -ağırlıklarının etkisiyle- boşlukta aşa-

ğıya inerken nasıl olup da çarpıştıklarını açıklamak için

atomların içsel itkileriyle hareket doğrultularında mey-
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10 Bu konuda örnekler çoğaltılabilir. Sadece birini işaret etmek yeterlidir: Adorno, T. 2016. Negatif Diyalektik, Metis, istanbul, s. 136.
11 Lenin Epikuros’un ışık hızı hakkındaki tahminine dikkat eder.
12 Clinamen kavramını Epikuroscu Latin ozanı Lucretius Carus’a borçluyuz. Epikuros’dan elimize kalan doğrudan metin neredeyse yoktur. Epikuroscu öğretiyi unutulmaz bir manzum

eserle (Şeylerin Doğası Üzerine-De rerum Natura) kalıcılaştıran ve Marx’a göre Epikuros fiziğini anlamış tek kişi Latin ozanı Lucretius’tur. Bu eseri Epikuros’un doğa felsefesini

merak eden okuyuculara hararetle tavsiye ederim. De rerum Natura, Evrenin Yapısı adıyla Tomris Uyar ve Turgut Uyar tarafından dilimize kazandırılmıştır. Ayrıca MEB klasikler di-



dana gelen küçük sapmalardan (clinamen 12 ) bahseder.

Epikuroscu Lucretius De Rerum Natura’sında şöyle der: 

“Bu sapma da olmasa herşey dökülürdü

boşluktan/Tekdüze bir koşutlukta, yağmur damlaları

gibi/Ne çarpışma, ne vurması atomun üstüne./Doğa

hiçbir şey yaratamazdı kısaca bunlardan” . “Epikuros

işin doğasında yatan bu çelişkiyi çok iyi hisseder. Bu

yüzden de sapmayı, elden geldiği kadar duyularca al-

gılanmaz olarak betimlemeye çabalar” (s. 38). Lucre-

tius olağanüstü bir önseziyle der ki; "Gösterdikleri

sapmaya borçluyuz bunu/Atomların, belirsiz zaman-

larda ve yerlerde" .

Demokritos’un atom modeli materyalizm iddiasını ger-

çekleştiremeden süblimleşir çünkü çevremizdeki nes-

nelerin oluşumunu açıklamakta zorlanır. Açıklayacak

biçimde tadil edildiğinde de gerekirciliğin deli gömle-

ğini giymek zorunda kalırız. Epikuros ise Demokritos’un

bu iki kusurunu gidermiştir. Atomların sapmaları fik-

riyle nesnelerin oluşumunu sağlamış, zorunluluk yerine

rastlantıya yer vererek de gerekirci yazgıdan insanları

kurtarmıştır. Yeniden Lucretius’a dönelim: “Atomlar,

kaderin ağlarını koparacak,/Kesecek nedenle-so-

nuç'un bitimsiz döngüsünü” . 

Demokritos mekanik materyalizmi nedeniyle gerekirci

bir zorunluluğun kurbanı olurken, Epikuros rastlantının

önemini vurgular. Marx’a göre Epikuros, rastlantıyı yal-

nızca olanaklılık değeri taşıyan bir gerçeklik (s. 30)

olarak görür. Zorunluluk ile -gerçekleşmiş olasılık an-

lamında- rastlantının diyalektik bir bağımlılık ilişkisi

içinde olduklarını kavramıştır: “Zorunluluk, sonlu do-

ğada göreli zorunluluk olarak, determinizm olarak or-

taya çıkar. Göreli zorunluluk yalnızca gerçek olanaklı-

lıktan çıkarsanabilir, yani o, bu zorunluluğun kendini

açığa vurmasına aracı olan birtakım koşullar, sebepler,

nedenler vb. ağıdır” (s. 29-30).

Tıpkı Epikuros’da olduğu gibi, ne Marx’ın kendisi ne de

öğretisi gerekirci değildir. Fakat bu aklın yadsınması

anlamına gelmez. Marx diyalektiğin tarihte olduğu gibi

doğada da işlediğini düşünüyordu ve diyalektiği işlete-

cek olan aklı yadsımayı aklından bile geçirememiştir.

Marksizm sık sık gerekirci olmakla itham edilir. Bur-

juva felsefesi kendi kusurlarını Marksizme yamayarak

onlardan kurtulabileceğini sanır ama Marksizm yama

tutmaz! Gerekircilik katıksız bir burjuva felsefi akımı

olan olguculukla eleledir. Marksizm nedenselliğe sahip

çıkar ama rastlantıyı dışlamaz. Zorunluluk nesnel gö-

rüngüler arasında özden, rastlantı ise özden olmayan

bağıntı kurma biçimidir. Rastlantı içsel değil dışsaldır

ve zorunlulukla diyalektik bir ilişki içindedir. Aynı gö-

rüngü hem rastlantısal hem de zorunluluk yoluyla be-

lirebilir. Bu iki kavram birbirlerini dışlamaz. 

Marx Demokritos’un ne atomların bizzat kendilerine

ilişkin özellikleri üzerine ne de kendilerine özgü kav-

ram-varlık ilişkisinin nesnelleştirilmesine değinmedi-

ğini belirtir: “Epikuros, atom kavramındaki özle varoluş

çelişkisini nesnelleştirir. Böylece o, bize atomcu bilimi

vermiştir. Demokritos'ta ise, ilkenin kendisinin ger-

çekleşmesi yoktur. O, yalnızca maddesel yanı tutar ve

empirik gözlem yararına varsayımlar ortaya koyar” (s.

51). Marx, Epikuros’un atomların tüm özelliklerinin

kendileriyle çelişik biçimde belirlenebileceği düşünce-

sinde olduğunu söyler:“Nitelikleri aracılığıyla atom,
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kendi kavramıyla çelişen bir varoluşa sahiptir; kendi

özünden farklı biçimde edimselleştirdiği bir varoluştur

bu. Epikuros’un temelde ilgilendiği şey bu çelişkidir”. 

Marx Demokritos ile Epikuros'u kıyaslarken, varolan

şeyle düşünce arasındaki ilişkiye (Engels'e göre felse-

fenin en temel meselesidir bu) de değinir. Tezinde Epi-

kuros'un tüm doğa felsefesinin varoluşla öz ya da

biçim ile madde arasındaki çelişkileri esas aldığını be-

lirten Marx, tamamen maddi olan varlığın (atomun) özü

ile dış görünüşü arasındaki farkı vurgular. Epikuros’de

dikkatini çeken biçim-öz çelişkisinin izine yıllar sonra

Kapital’in 3. cildinde yeniden rastlarız:"Ne var ki, dış

görünüş ile şeylerin özü, eğer doğrudan doğruya çakış-

saydı, her türlü bilim gereksiz olurdu" . Bu alıntılardaki

paralellik Marx’ın henüz doktora tezini yazarken ulaş-

tığı felsefi olgunluğun emaresidir. 

Epikuros’un Evreni

Epikuros atom  ve ataraxia kavramlarıyla tanınsa da,

Marx onun asıl özgünlüğünü göksel cisimler hakkındaki

görüşlerinde bulur: “Epikuros’un doğa felsefesinin ruhu

onun göksel cisimler kuramında görünür hale gelir”.

Epikuros ve öğrencileri radikal tanrıtanımaz tutumla-

rıyla ünlenmişti ve Epikuros’un bu özelliği onu Yunan

felsefesinde eşsiz kılar. Daha önce ister materyalist

ister idealist olsun tüm Yunan düşünürleri göksel ci-

simlerde ya aklın yansımalarını ya da açıkça kendi tan-

rılarını görüyorlardı:“Demek oluyor ki Yunan

felsefecileri göksel cisimlerde kendi tinlerine tapmış-

lardır” (s. 62). Marx’a göre Epikuros, göksel cisimlerin

ebediliği düşüncesini, özbilincimizin huzurunu/sarsıl-

mazlığını (ataraxia’sını) kaçıracağı gerekçesiyle red-

deder:“Göksel cisimlerin ebediliği özbilincinin sarsıl-

mazlığını bozacağına göre, bundan çıkan zorunlu ve

kesin sonuç, onların ebedi olmadıklarıdır” (s. 67). Ebedi

varlıklar özbilincin huzurunu kaçırır çünkü onlar bilin-

cimizin belirleniminden kurtularak özbilince meydan

okuyan şeyler haline gelirler. 

Yeri gelmişken belirtelim, Marx Epikuros ve öğrencile-

rinin tanrı karşısındaki tutumlarından etkilenmiş ve bu

etkiyi sonraki yıllarda sosyalizmin bilimselleştirilmesi

çalışmalarında da korumuştur. Doktorasından iki yıl

sonra 1843’te meşhur “Din, halkın afyonunu oluşturu-

yor” cümlesini kurmuş ve eklemiştir: “Halkın aldatıcı

mutluluğu olarak dini ortadan kaldırmak, halkın gerçek

mutluluğunu istemek anlamına geliyor” . Tıpkı Epikuros

ve Lucretius’un savunduğu gibi. 

Epikuros atomların sürekli hareket ettiklerini düşünü-

yordu13. Bu hareketlerinin de Demokritos’un ıskaladığı

bir içsel itkiden kaynaklandığını ileri sürerek onları ha-

rekete sevk eden ilahi müdahale fikrini gereksiz kılı-

yordu. Aristo’nun göksel cisimlere hareket kazandıran,

onlara ilk fiskeyi vuran ‘hareketsiz hareket ettirici’

sini yadsıyan Epikuros gök cisimlerinin de hareketli ol-

maları gerektiğini düşünüyordu. Marx Epikuroscu gök-

sel cisimler kuramını tartışırken, yalnızca en

küçüklerin (atomların) değil en büyüklerin (gezegenler)

de sürekli hareket halinde olmaları gereğinden bahse-

der ve şu şaşırtıcı sonucu çıkarır; “Şu halde göksel ci-

simler gerçek hale gelmiş atomlardır” (s. 68-69). 

Bu cümlede Marx’ın en küçük ile en büyük ölçekteki

görüngüler arasındaki ilişkinlik ve bu ilişkinliğe içkin

değişkenlik düşüncesine ulaştığını, başka deyişle diya-

lektik materyalizmin ilk ilkesini doğada yakaladığını
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görüyoruz. Bu Marx’ın 1841’de, Engels tarafından

1878’de ifade edilen “Hareket maddenin varoluş biçi-

midir” düşüncesini kavradığını gösterir. Yadsımanın

yadsınması ilkesinin de yine doğada bulunduğunu te-

zinde açıkça belirtir: “Nasıl nokta çizgide yadsınır ise,

her düşen cisim de çizdiği doğruda yadsınır” (s. 36).

Burada maddenin hareketini yadsımanın yadsınması

dolayımında okur. Diyalektik materyalizmin iki ilkesini

Marx’ın doktora tezinde doğaya uygulanmış halde bu-

luyoruz. 

Diyalektik materyalizmi Engels’in, tarihsel materya-

lizmi ise Marx’ın geliştirdiği yönünde yaygın bir yanlışa

düşülür. Bu iki materyalizm birbirinden ayrılamaz.

Marx, Engels ile tanışmadan önce doktora çalışması sı-

rasında doğadaki diyalektiği saptamıştır. Konu hak-

kında Engels şunları söyler: “Benim teoriye katkımı,

olsa olsa birkaç özel bilgi dalı dışında, Marx, bensiz de

gerçekleştirebilirdi. Ama Marx’ın yaptığını ben yapa-

mazdım. Marx, bizim hepimizi aşıyordu; Marx, hepimiz-

den daha uzağı, daha geniş ve daha çabuk görüyordu”.

Engels’in açıklamalarının ne denli dürüst ve isabetli ol-

duğunu Marx’ın 1841 gibi erken bir tarihte diyalektik

materyalizmi kullanmasından anlıyoruz.
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Özet

Bu çalışma, J.D. Bernal’ın bilimsel ilerleme ko-
nusundaki genel yaklaşımına dair bir özet
sunmayı amaçlamaktadır. Sözü geçen yaklaşı-
mın Marksist bir bilim tarihi ve felsefesi yazını
için önemli köşe taşları olan çeşitli görüşler
içermesi dolayısıyla, bu çalışma, “Marksizmin
bilim tarihine katkısı ve J. D. Bernal” şeklinde
bir alt başlık ile de okunabilir.

Anahtar Sözcükler: Bernal, bilim tarihi, Mark-
sizm ve Bilim, Tarihte Bilim

Giriş

19. yüzyılın son çeyreğinde başlayan bilim tarihi ya-

zımı, olay tarihçiliği yaklaşımı şeklinde yapılmıştır. İlk

özgün bilim tarihi yazıcılığı ise 30'lu yıllarda görül-

meye başlamıştır (Gavroğlu, 2006, ss.37-54). Bu dö-

nemde, “Bilim nasıl ilerler?” sorusu farklı

disiplinlerden kimi bilim insanları tarafından ortaya

atılmış ve bu soru etrafında başlayan tartışmalar bilim

tarihi yazımının gelişmesini sağlamıştır. Kimi bilim ta-

rihçileri bu soruyu “kişisel merak, deha ürünü” gibi

kavramlarla yanıtlarken, kimileri (özellikle Marksizm’in

etkisiyle) sorunun cevabını toplumsal ve ekonomik ge-

lişmelerde aramıştır. Marksistler tarihi bireylerin ey-

lemleriyle gelişen bir olgu olarak ele almadıklarından,

bilimsel ilerlemeyi de bilim insanlarının kişisel deha-

larının ürünü olarak açıklamazlar. Bilimsel gelişmeler

de toplumların sahip olduğu üretim biçimlerinden ba-

ğımsız düşünülemez. Bu açıdan, batıdaki ilk Marksist

bilim tarihçilerinden biri olan John Desmond Bernal,

bilimin toplumla yaşadığı etkileşimi analiz etmiş ve

bütün incelemelerini, bilimin tarihsel sürecinin top-

lumla kurduğu ilişki üzerinden yapmıştır. Bernal’a göre

bilim, üretim ilişkilerine, ekonomik yapıya, toplumun

sınıfsal durumuna bakılmaksızın tanımlanamaz. Kostas

Gavroğlu’na göre “Bernal sosyal olguların bilimleri et-

kileme sürecinin en ince ayrıntılarını saptamak ve an-

layabilmek için çalışmıştır” (Gavroğlu, 2006, s.16).

Bernal, toplumsal olayların bilimsel düşüncelere ve

teorik yaklaşımlara yön verdiğini ifade ederken, doğa

bilimlerindeki ilerlemenin de (yalnızca bilimsel buluş-

ların hayata geçmesiyle ortaya çıkan ekonomik deği-

şikler bakımından değil, yeni bilimsel teorilerin genel

düşünce tarzı üzerindeki etkisi yönünden de) toplumsal

ilerlemeyi bir ölçüde belirlediğini vurgulamıştır (Ber-

nal, 2009). Bu nedenle Bernal, bilim ve toplum arasın-

daki ilerleme ilişkisini “etkileşim” olarak tanımlar ve

bu etkileşimi en ince ayrıntısıyla analiz etmeye çalışır.

Bu çalışma, Bernal’ın bilimsel ilerleme konusundaki

genel yaklaşımını inceleyecektir.

John Desmond Bernal kimdir?

1901’de İrlanda’da doğdu. Lise eğitimini Bardford Ko-

leji’nde tamamladı. Cambridge Üniversitesi’nde mate-

matik ve fizik eğitimi aldıktan sonra bir yıldan fazla

doğa bilimleri okudu. Üniversiteden sonra Londra Kra-

liyet Araştırma Enstitüsü’nde bulunan Davy-Faraday

Bilimin Bilimi: Bernal
Kıvılcım Başak Vural
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Laboratuvarı’nda dört yıl kadar çalıştı. 1927’de Cam-

bridge Üniversitesi’nde öğretim üyesi oldu ve Caven-

dish Laboratuvarı’nda kendi araştırma grubunu kurdu.

1937’de ömrünün sonuna kadar kalacağı Londra’da bu-

lunan Birkbeck Koleji’nde fizik profesörü ve bölüm baş-

kanı oldu. 15 Eylül 1971’de Londra’daki evinde öldü.

Bernal, kristalografi ve moleküler biyolojinin kurucuları

arasında sayılır ve X-ışını kristallografisindeki öncü ça-

lışmalarıyla tanınır.

Bunların yanında araştırmacı bilim insanlığı, eğitimci-

liği, felsefeciliği ve bilim tarihçiliği ile de ön plana çık-

mış bir eylem adamıydı. Ekim Devrimi’nin etkisiyle

Marksist oldu ve 1923 yılında Londra’ya taşındığında

Komünist Partiye üye oldu. 1930’lu yıllarda British As-

sociation of Scientific Workers’ın (Britanya Bilim

Emekçileri Birliği) kurulması ve ülke çapında üniversi-

telerde yaygınlaşmasında önemli rol oynadı. Dünya

Barış Konseyi’nin 1958-63 yılları arasında başkanlığını

yaptı. İngiltere dışında, Sovyetler Birliği, Polonya, Ma-

caristan, Romanya, Çekoslovakya ve Demokratik

Alman Cumhuriyeti gibi ülkelerin de bilim akademile-

rinde yer aldı. 1945’te İngiltere Bilimler Akademisi’nin

en büyük ödülü “Kraliyet Madalyası”nı, 1947’de

ABD’den “Özgürlük Madalyası”nı ve 1953’te Sovyetler

Birliği’nde “Lenin Barış Ödülü”nü aldı. Kendisinin yön-

lendirdiği araştırma projelerini sürdüren öğrenci, asis-

tan ve yardımcıları çeşitli yıllarda Nobel Ödülü

kazandığı halde, Bernal politik görüşleri nedeniyle

bunun dışında tutuldu. Farklı zamanlarda Nobel Ödülü

kazanan öğrenci ve yardımcılarından Dorothy Hodgkin

(1964), Aaron Klug (1982) ve Max Perutz’un (1962)

ayrı ayrı Nobel komitesine başvurup çalışmalarında

Profesör Bernal’in çok büyük katkılarının olduğunu, bu

yüzden ödülü Bernal ile paylaşmaları gerektiğini açık-

lamalarına rağmen sonuç değişmedi. (Bernal, 2009,

ss.11-14)

J.D. Bernal’in 1939 yılında yayınladığı “The Social

Function of Science” (Bilimin Toplumsal İşlevi) kitabı

bilimin sosyal yönünün ortaya konduğu, işlevinin ve ye-

rinin açıklandığı bilim sosyolojisi alanında dünyadaki

ilk yayın olma özelliğini taşır. Çalışma saf, mutlak ve

özerk bilim iddialarını çürüterek bilimin toplumsal

işlevini ortaya koymuştur. Bunu yalnızca teorik bağ-

lamda değil, somut örneklere, İngiltere ve Sovyetler

Birliği’ni temel alarak sömürüye dayanan bir toplumla

sosyalist toplum arasındaki bilim ve bilim politikalarını

karşılaştırmalı olarak inceleyerek yapmıştır. 1952 yı-

lında “Marx ve Bilim” kitabını çıkararak bütün bilimleri

çok iyi kavradığını düşündüğü Marx’ın toplum ve doğa

bilimlerine katkısını anlattı. 1954 yılında yayınladığı

“Science in History” (Tarihte Bilim) kitabında tarih bo-

yunca bilim ve tekniğin birbiriyle karşılıklı etkileşimini

ve bilim-tekniğin toplumla arasındaki karşılıklı etkile-

şimlerini inceledi.

Çok sayıda makalesinin yanında yayınlanmış eserleri:

The World, the Flesh and the Devil (Dünya, Beden ve

Şeytan – 1929); The Social Function of Science (Bili-

min Sosyal Fonksiyonu – 1939); The Freedom of Ne-

cessity (Zorunluluğun Özgürlüğü – 1949); The Physical

Basis of Life (Yaşamın Fiziksel Temeli – 1951); Marx

and Science (Marx ve Bilim – 1952); Science and In-

dustry in the 19th Century (19. Yüzyılda Bilim ve Sa-

nayi – 1953); Science in History (Tarihte Bilim –

1954); World Without War (Savaşsız Dünya – 1958);

The Origin of Life (Yaşamın Kökenleri – 1967); Physics

Before 1900 (1900 Öncesi Fizik – 1973). 
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Bilim nedir?

Bernal, bu soru etrafında süren tartışmalarda iki farklı

yaygın görüşün olduğunu ifade eder. Birincisi “saf dü-

şünce olarak bilim” şeklindedir; klasik zamanlardan

alınan bu görüşe göre, bilim evrenin ya da yaşamın kö-

kenleri hakkında sorulabilecek en derin sorulara yanıt

bulma araçlarından biridir. Bu görüşün savunucuları

bilimin toplumsal işlevi olamayacağı iddiasındadır ve

bilimin neyi açıkladığından çok neyi açıklayamayacağı

ile ilgilenmektedir. Bilimin açıklayamadığı düşünülen

her durum ilahi bir güç ile tanımlanır. Bu yaklaşımı

Bernal bilimsel-mistik yeni bir din inşa edilmesi olarak

tanımlar ve görüşünü, bu dönemde dinsel bir görüşün

kendisini bilimsel terminoloji ile süslemedikçe özellikle

entelektüel çevreye kabul ettirmesinin beklenemeye-

ceği vurgusuyla tamamlar. Bu idealist düşüncenin

başka bir versiyonu ise “bilim yalnızca entelektüel kül-

türün tamamlayıcısı olabilir” görüşüdür. İkinci görüş

ise, Rönesans’tan beri dillendirilen ve baskın görüş

olan, bilimi, doğayı kavrayıp ona egemen olma aracı

olarak görme eğilimidir. Bu pozitivist eğilim genelde

bilimin teknik çıktılarıyla ilgilenir ve bu çıktıların top-

lumun işine yarar çıktılar olmasını bekler. Tüm bilimsel

çıktıların toplumun yararına olduğunu savunur (Bernal,

2011, ss.19-28). Ancak burada şöyle bir sorunla kar-

şılaşılmaktadır: Bilimin çıktılarının “işe yararlığına”

neye göre karar verilecek? Bilim tarihi incelendiğinde

birçok teknolojik çıktının başlangıçta toplumun işine

yaramadığı, sonrasında bambaşka amaçlar için kulla-

nıldığında gayet işlevsel olabildiği görülmektedir. Ay-

rıca tüm bilimsel çıktılar her zaman insanlığın yararına

mıdır?

Bilim insanlığın yararına mıdır?

“Bilim nedir?”, “Bilim kimin içindir?”, “Bilim nasıl iler-

ler?” gibi sorular etrafında dönen tartışmaların yoğun

yaşandığı 30’lu yıllar, aynı zamanda bilimin her zaman

insanlığın yararına olduğu efsanesinin yıkıldığı, yerini

hayal kırıklığına bıraktığı bir dönemdi. Bu dönem ba-

tıda Paylaşım Savaşı ve 29 büyük bunalımının ertesidir

ve bilim ve onun teknolojik çıktılarının tarihte hiç ol-

madığı kadar toplumda yıkıcı sonuçlar yaratabileceğini

insanlık görmüştür. 2. Dünya Savaşı ve onunla simge-

leşen atom bombasının yıkıcılığına ise insanlık henüz

tanık olmamıştır. İskoç fizikçi ve mühendis olan Sir Alf-

red Ewing (metallerin manyetik özellikleri üzerine yap-

mış olduğu çalışmalar ve yeni bir kelime olan

hysteresis'in keşfi ve bulunmasında oynadığı rol ile ta-

nınır), 1932’de British Association’da yaptığı açılış ko-

nuşmasında, yaşanan bu hayal kırıklığını şu cümlelerle

ifade eder (Bernal, 2011, ss.24-25): 

“Sanayi Devrimi, herkesin bildiği gibi İngiltere’nin kö-

kenidir; adamız bir dönem dünyanın fabrikasıydı. Fakat

çok geçmeden ve kaçınılmaz olarak değişim yayıldı.

Bugün Çin bile az çok makineleşmiş bir ülke haline

geldi. Mühendisin bereketli boynuzu 1 tüm dünyayı sar-

sarak her yeri daha önce hayal bile edilemeyen yete-

nekler ve güçlerle donattı. Bu armağanların insanlığa

büyük yararlar sağladığına; maddi şeylerin sunulabile-

ceği kadarıyla insanı daha mutlu, yaşamı daha dolu ve

daha sağlıklı kıldığına şüphe yok. Ne var ki, mühendisin

sunduğu bu armağanların son derece kötü kullanıldı-

ğını ve kullanılabileceğini hepimiz çok iyi biliyoruz.

Bugün tanık olduğumuz sıkıntıların gelecekte trajediye

1 Mitolojide bolluk ve bereketin sembolü olan Amalthea’nın boynuzuna göndermede bulunuyor. (Bernal’ın Bilimin Toplumsal İşlevi kitabının çevirmeni Tonguç Ok’ın notu)
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dönüşme olasılığı da var. İnsan böylesine cömert ar-

mağanlar almaya etik bakımdan hazır değildi. Manevi

değerlerin evrimi ağır ilerleyen bir süreç olduğundan,

bugün de bunun getirdiği büyük sorumlulukların altın-

dan kalkabilecek güçten yoksun. Daha kendisini nasıl

denetleyeceğini öğrenmeden doğayı denetimi altına

geçirdi.” 2

Bu dönemde doğa bilimcilerinin yalnızca araştırmala-

rında başvurdukları yöntemlerin değil, teorik yaklaşım-

larına yön veren düşüncelerin de toplumsal olaylar

tarafından belirlendiği düşüncesi baskın düşünce olur-

ken bilimin toplum üzerine dolaysız etki yarattığı gö-

rüşü çok daha az taraftar bulmaya başlamıştı. Bilimin

toplumsal işlevi hiçbir kesim tarafından reddedilme-

mekteydi. Hayal kırıklığının yarattığı durum ise daha

uç noktalara taşınmış, bilimsel buluşların engellenmesi

gerektiğini söyleyen ve bilimsel düşüncenin yararlılı-

ğını sorgulayan sesler de azımsanmayacak düzeye

ulaşmıştı. Akılcılığın reddine varan bu tutumun etkin

olduğu ortamda 19. yüzyılda terk edilen metafizik dü-

şünceler de bilim dünyasına yeniden kendilerini kabul

ettirmeye başlıyordu. Bernal ise bilimin ne amaçla kul-

lanıldığının ortaya çıkarılmasının bir zorunluluk oldu-

ğunu, bunun toplumsal ve ekonomik bir sorun olduğunu

düşünüyordu. Bilim tarihinin toplumsal ve ekonomik

olaylarla ilişkili olarak yazılmasının gerekli olduğu,

böylece bilimin toplumsal işlevinin ne olduğu ve gele-

cekte ne olacağının saptanabileceği kanısındaydı (Ber-

nal, 2011, ss.27-28). Ayrıntılı incelemeler sonunda

Bernal, “Bilim, maddi ihtiyaçlarımızı karşılamak için

gerekli araçları elimize verir. Ayrıca ihtiyaçlarımızı top-

lumsal ölçekte anlamamızı ve gerektiği gibi örgütlene-

rek bu ihtiyacımızı karşılamamızı sağlayacak

düşünceleri bize sunar” (Bernal, 2011, s.363) değer-

lendirmesini yaptı. 

Bernal için toplumsal olayların bilime yön vermesini

tek başına incelemek yeterli değildi. Aynı zamanda bi-

limsel gelişmelerinde toplumsal gelişmeye ciddi etki-

leri vardı ve bu çift taraflı durum ancak bilim ile

toplum arasındaki etkileşim olarak tanımlanabilirdi.

Benzer şekilde, toplumsal bir olgu olan bilimden çıka-

rılan bilimsel yöntemin saf bilimcilerin iddia ettiği gibi

tek bir doğru yolu yoktu ve yöntem sürekli değişen bir

süreçti. Bilimin toplumsal özelliklerinin de bilimin sı-

nıfsal niteliğiyle yakın ilişkileri ortaya koymaksızın bu

yöntem ele alınamazdı. Bernal açısından, kapitalizm,

bilimi dinin ya da feodal otoritenin keyfi uygulamala-

rından kurtarmış, ona pratik bir değer kazandırarak

ilerlemesini sağlamıştır. Ancak, bilimin insani açıdan

önemi kapitalizmi aşmaktadır ve bilimin insanlığın hiz-

metinde tam anlamıyla gelişmesi kapitalizmin olduğu

şartlarla uyumlu değildir (Bernal, 2011,s.364). 

Teknik ilerleme her zaman bilime ihtiyaç duyar

mı?

İnsanlar diğer hayvanlardan farklı olarak daha iyi besin

bulmak ve korunmak için bedensel yeteneklerini kul-

lanmakla yetinmeyip, bu yeteneklerini aşan farklı yön-

temler bulmaya başladığından beri teknik sürekli

ilerlemiştir. Bu ilerleme gerçekleşirken aslında modern

bilimlerin doğuşuna kadar bilime de fazlaca ihtiyaç du-

2 Sir Alfred Ewing’in konuşması 1932 tarihli Nature Dergisi’nde yayınlanmıştır. Burada ise Bernal’ın 1939’da yayınladığı ve Türkiye’de 2011 yılında basılan “Bilimin Toplumsal

İşlevi” isimli kitabından alınmıştır.
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yulmamıştır. Bernal teknik ve ideolojik yönleri arasında

temel bir ayrımın olmadığı ilkel toplumda teknik iler-

lemeyi şöyle anlatır (Bernal, 2009,ss.81-82):

“Alet önceden rasgele alınmış taş veya bir dalken, daha

sonra belirli bir amaç doğrultusunda önceden düşünü-

lerek seçilmiş biçimlendirilmiş bir alete dönüşmüştü.

Herhangi bir aletin herkes tarafından kullanılabilmesi

için zamanla geliştirilmesi için onun yapılış ve kulla-

nımı öğretilmek ve öğrenilmek zorundadır. Alet gelenek

yoluyla standartlaştırılmalıdır. Bu da sürekliliği olan

toplum gerektirir.”

Bernal, Yunan çağının sonuna gelene kadar anıtsal mi-

mari, su şebekesi ve bilimsel bir buluş olarak tanımla-

manın daha doğru olacağı terazi dışında, bilimin

teknolojiye nüfuz ettiğine dair herhangi bir kanıt bu-

lunmadığını söyler (Bernal, 2009,ss.235-237). Benzer

şekilde, Ortaçağ ekonomisini modern ekonomiye dön-

üştürecek olan buluşlar dizisinin hiçbiri varlıklarını bi-

lime borçlu değildir (Bernal, 2009, ss.320-324).

Başlangıçta herhangi bir toplumsal ihtiyaç için bulun-

mamış matbaa ve barut, bilimsel değil teknik bir ba-

şarıyı göstermektedir. Yalnızca, pusula ile saatin icadı

için bilim insanına gerek duyulmuştur (Bernal, 2009,

ss.308-309). 

Bilimin ilk evrelerinde herhangi bir amaç için gerekli

olup olmadığı sorusu aslında oldukça tartışmalı bir so-

rudur. Bernal, bilimin, bilinçli bir disiplin olarak uygar-

lığın başından beridir var olsa da denizcilik için

vazgeçilmez hale geldiği 16. yüzyıla kadar herhangi bir

teknik amaç için zorunlu hale gelmediği değerlendir-

mesini yapar. Bernal’a göre bilimin kısır matematiksel

astronominin ötesine geçebilmesini sağlayan etken,

onun Rönesans döneminde mekanik ve balistik teknik-

leriyle, ve 18. yüzyılda bira üretimi, damıtım ve tekstil

kimyası ile kurduğu ilişkidir (Bernal, 2009, ss. 446-

447). Teknik gereksinimler, her zaman olmamakla be-

raber, yeni bilim dallarının doğmasına yol açan sorular

ortaya çıkarır. Örneğin denizciliğin gelişmesi sonu-

cunda açık deniz seferleri yapabilmek için astronomi

gözlemleri ve haritalar gerekliydi. 17. yüzyılda okyanus

denizciliği için astronomların boylamların belirlenmesi

sorununu çözmesi gerekliydi (Bernal, 2009, s.311). Bi-

limsel yenilikler pratik ve kârlı iş kollarıyla birleştik-

lerinde kabul görürler. Günümüzde ise teknolojik

gelişimin tamamında bilimin teknolojiye müdahalesini

görebiliriz. Artık bilimsel ilerleme ve teknik ilerleme

içi içe geçmiş bir durumdadır.

İcatlar ve toplumun gereksinimleri 

İnsanlar doğa karşısında hayatta kalabilmek, beslenme

ve barınma gibi gereksinimlerini karşılamak için icat-

lara yapmıştır. Günümüze kadar gelen kanıtlar da bu

icatların çoğu zaman bir toplumsal ihtiyacı gidermek

amacıyla tasarlandığı sonucunu çıkarmamızı sağla-

maktadır. Kullanım şeklinde de benzer tarihsel koşul-

larda belli bir standartlaşma gözümüze çarpmaktadır.

Dolayısıyla teknik ilerleme, genelde, bulunduğu tarihsel

koşulların bire bir sonucu olarak karşımıza çıkmakta-

dır. Ancak şüphesiz istisnalar da mevcuttur, söz gelimi

toplum yaşamında çok büyük değişiklikler yaratan

matbaa ve barut gibi buluşların ilk tasarlanımı her-

hangi bir toplumsal gereksinimi karşılamak için yapıl-

mamıştır ya da başlangıcındaki gereksinimle daha

sonra kullanılan şekli arasında ciddi farklılıklar vardır.
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Bu yüzden ilk kullanımı toplumlar arasında farklılık

gösterir. Barut, icadını gerçekleştiren Çinliler için bir

havai fişek gösterisi aracı olmaktan öteye gitmezken,

bu icat yıllar sonra batı feodalizminde savaşta üstünlük

kurmanın olmazsa olmazı haline dönüşmüştür. Matbaa-

nın icadı çok eskilere dayanmasına rağmen, Avrupa’da

ancak çok sonra, bu aygıta duyulan ihtiyaca bağlı ola-

rak gelişme ve yayılma eğilimi göstermiştir. Matbaa

doğuda Taocu ve Budist duaları basma ve daha sonra

para basma ihtiyacını karşılamak için kullanılırken, ba-

tıda başlangıçta ilahi bir büyü türü olan iskambil kâ-

ğıtlarının çok miktarda basılması ihtiyacından dolayı

kullanılmıştır; dualar ve kutsal tasvirler sonra gelmiştir

(Bernal, 2009, ss. 313-316). Bugün ise teknik, toplum-

sal ihtiyaçlara paralel ilerlerken, yeri geldiğinde bu ih-

tiyaçları yeniden tanımlamaya başlamıştır. 

Bilim, toplum ve ekonomi arasındaki etkileşim

Bilimsel etkinliğin yükseldiği dönemlere bakıldığında,

bilimin gelişmesi hızlı teknik ilerlemeye, dolayısıyla bi-

limin maddi ihtiyaçlarının karşılanması açısından el-

verişli bir ekonomiye ihtiyaç duymaktadır. Aslında

bütün harcama kalemleri içinde bilimin mali ihtiyacı

çok küçük kalsa da harcanan paranın kısa sürede dö-

neceği garantisi olmadığından sermaye bulma sorunu

kolayca çözülememektedir. Bilimsel ilerlemeyi gecik-

tiren maddi etkenler, temelde, özellikle büyük ölçekli

çalışmalarda, bilimin gerekli sermayeden yoksun ka-

labilmesiyle ilgilidir (Bernal, 2009, s. 447). Bilimin iler-

leyebilmesi için bir diğer koşul nitelikli iş gücüne sahip

olmaktır. Bernal bu iş gücünün yani bilim insanının “bi-

limsel hakikat dogması” gibi idealist bir düşüncenin

peşinden gitmesi durumunun bilimin ilerlemesinin

önündeki en önemli engel olacağı kanısındadır.

Bilimin ilk gelişimi ekonomik ve politik etkenlerden

kaynaklanır. Daha sonra iktidarların kendisini güvence

altına alma aracı haline gelmesiyle, ilerleme sorunu

sadece bilimin değil ekonomik ve toplumsal yaşamın

da sorunu haline gelmiştir. Bernal’a göre bilim, tarihi

iki önemli biçimde etkiler. Bunlardan ilki ve doğrudan

olanı üretim yöntemleri üzerindeki etkisidir. Bernal’dan

alıntılarsak; “Mantığa dayalı ve deneyle kanıtlanabilen

bir düşünce sisteminden yararlanarak teknikte ilerle-

meye yol açan yeni bir yöntem bir kez bulundu mu, bi-

limin üretim yöntemlerini sınırsız bir şeklide

etkilemesinin önü açılmış demektir. Ardından bu yön-

temler de üretim ilişkilerini etkileyecek; böylece eko-

nomik ve siyasal gelişmeler üzerinde muazzam bir

etkiye sahip olacaktır” (Bernal, 2009, s.75). Günümüz

kapitalizm koşullarında artık bilim boş zamanı bol bir

takım insanların kişisel merakını gidermek için yaptığı

bir uğraş olarak görülemez durumdadır. Bugün hiçbir

modern sanayi devleti bilim olmaksızın ayakta kalmayı

başaramaz. Bilimin içinde yaşadığı dönüşümlerin temel

3 Burada bir not: 1931 yılında Londra’da toplanan “İkinci Uluslararası Bilim ve Teknoloji Tarihi Kongresi”nde en tartışmalı sunum kongreye Sovyetler Birliği’nden katılan heyet-

ten Boris Hessen’in “Newton’un Principia’sının Sosyoekonomik Kökenleri” başlığında yaptığı sunumdu; sunum, Newton’un bu en önemli yapıtının Newton’un kişisel dehası ya da

bilimin içi mantığının bir sonucu ile açıklanamayacağını iddia ediyordu. Ayrıca bu yapıtın gelişen İngiliz burjuvazisinin ihtiyaçlarını karşıladığını ifade ediyordu. Bu sunumun en

çok Bernal’ı etkilediği aşikârdır; 1939’da konferanslarda yaptığı sunumlardan derlediği Bilimin Toplumsal İşlevi adlı eserinde Bernal, bilimin toplumla kurduğu ilişkinin tek

taraflı görülemeyeceğini ifade eder. Daha sonra 1954 yılında yayınladığı Tarihte Bilim adlı eserinin giriş kısmında, bir tercih yapmak zorunda kalırsa bilimsel ilerlememin

toplumu dönüştürmesi tarafını tercih edeceğini yazar. Zaten kitabın yazılış amacını da, “bilimin toplumu nasıl dönüştürdüğünü göstermek” olarak ifade eder. Nedenini de

toplumsal değişimlerin bilimi nasıl etkilediğine dair çalışmaların fazlasıyla yapılmış olmasıyla açıklar. Bernal’dan bahsederken “etkileşim” ifadesinin sıkça kullanılmasının ne-

deni Bernal’ın bu önemli katkısıdır.
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kaynağı toplumsal olaylarsa, toplumsal dönüşümler de

giderek artan ölçüde bilimin etkisiyle gerçekleşmek-

tedir.3 Bu etki diğerine göre dolaylı ve karmaşıktır. İlk-

çağ’dan günümüze geldiğimizde, bilim ve bilim insanı,

bilime duyulan ihtiyaçtan kaynaklı olarak tarihinde hiç

olmadığı kadar saygınlığa sahip olmuştur. Bilimin gö-

rüşlerinin, insan düşüncesinin ve eyleminin tüm diğer

biçimleri üzerinde (dini, sanatsal, felsefi ve politik)

büyük bir etkisi vardır. Örneğin, bilimde yeniliğin ve ta-

rihin kabul edilmesiyle düşünce yöntemimizde kritik

bir adımı temsil eden Darvinci evrim görüşünü, kapi-

talist çağın serbest rekabetinde doğal seçilim ve

ayakta kalma mücadelesi teorisinde de görebiliriz. Bu-

rada eski çağların tüm toplumsal ve entelektüel biri-

kimiyle elde edilen ve bilimsel deneyle pek çok kez

sınanmış bilim, toplumsal pratiğe onay vermek ama-

cıyla kullanmaktadır (Bernal, 2009, ss. 449-451). Her

sistem bilim tarafından bu onay verilme durumuna ih-

tiyaç duymaktadır. Diğer taraftan, bilimsel çıktıların

kabulü, insanlığın mevcut duruma üstü kapalı da olsa

bir eleştirisini beraberinde getirir. Elbette onları ey-

leme geçirmek, bilim dışındaki toplumsal güçlere bağ-

lıdır (Bernal, 2011, s. 343). 

Bernal, bilimin toplumla sürekli değişen ilişkisini tam

olarak kavrayabilmek için hem maddi, hem de ideolojik

etkenleri göz önünde bulundurdu. Burada, tarih bo-

yunca her toplumun üretici güçleri ilerletmek için az

da olsa bilime ihtiyaç duyduğu tespitini yaptı. Bu mik-

tar yakın zamana kadar oldukça düşük olmakla bera-

ber, herhangi bir toplumun minimum düzeyde sahip

olduğu bilim, felsefe ve dinin mevcut sistemi destek-

lemek için gerekli olduğunu belirtti. Kurumsal yapısını

kapitalizmle kazanan bilim, tek başına teknik uyarıcı

değildi. Sanayi Devrimi’nin makineleri sadece bunları

geliştirenlerin becerisinin sonucu değildi. Ancak ge-

rekli sermaye, iş gücü ile kârlı pazarların bulunması

sayesinde gelişebilirdi. Eski çağlarda da pek çok yara-

tıcı insan olmasına rağmen bu makineler o dönem ge-

lişmedi. Gerek ekonomik ve toplumsal yapı, gerekse

insanlığın birikimi bu yaratıcılığı belli bir doğrultuya

yönlendirmeye engeldi (Bernal, 2009,s. 450). 

Yukarıda bahsedilen konuya biraz daha açıklık getir-

mek için, bilimin çağlar boyu ilerleme serüveninde gö-

rece yavaş kaldığı dönemlere bakılabilir. Bunun en

bilinen örneği Ortaçağ’dır. Ortaçağ, burjuva devrimi

sonrası, burjuva ideolojisinin toplumda kabul görmesini

sağlamak için gösterilen kötü örnek olarak karşımıza

çıkar. Bilim tarihi söz konusu olduğunda ise oldukça

tartışmalı bir konudur. Birçok kesim, Ortaçağ’a fazla

haksızlık edildiği, aslında kilisenin de bilimsel çalışma-

larda öncülük yaptığı söylemini savunur, bir adım daha

öteye gidip Rönesans dönemine saldıranlar vardır. Ber-

nal, Ortaçağ dönemine bazı bilim tarihi yazarları tara-

fından haksızlık yapıldığını kabul etse de bu dönemdeki

ilerlemenin görece yavaş olduğunu atlamaz. Bu dönem-

deki yavaş ilerlemenin temel nedeni toplumsal ve eko-

nomik koşullardır. Ekonomik neden olarak, tarım

devriminden beridir insanlığın geliştirdiği teknolojinin,

toprağa bağlı feodal sistem için yeterli olmasını gös-

terir. Mevcut teknoloji ekonomik sistem için yeterli ol-

duğundan birçok yeni bilgi kitaplarda yazıldığıyla

kalmış, teknik ilerleme yavaşladıkça bilimsel çalışma-

ları tetikleyecek koşullar da oluşmamıştır. Toplumsal

neden olarak da, o dönemde bilime biçilen görevin,

ilahi düzenin doğrulanması şeklinde olmasını gösterir.

Yapılan bilimsel araştırmalar yalnızca dini amaçlıdır
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ve neredeyse tamamı din adamları tarafından gerçek-

leştirilmiştir. Bernal Ortaçağ’ın düşünce sistematiğini

de bilimsel ilerlemenin önündeki büyük bir engel olarak

görüyordu. Dönemin düşünce tarzında, evrenin yaratıcı

tarafından kusursuz şekilde yaratıldığı kabul edilirken,

bu evrene dışarıdan müdahale etmeye çalışmak, onu

dönüştürme arzusunda bulunmak kilise ile devlet için

kabul edilebilir değildi. Bu nedenle tüm bilimsel çalış-

maların bir sınırı vardı.

Sınıflı toplumda bilimin ilerleme sorunu

Bernal, Marx ve Engels’in Alman İdeolojisi’ne atıfla, sı-

nıflı toplumlarda bilimin ilerlemesinde itici gücün ege-

men sınıfın çıkarları olduğunu söyler. Bernal’dan

alıntılarsak: “Bilim teorileri doğdukları zamanın yöne-

tici sınıfının ideolojisinin bir kısmı ve parçasını oluştu-

rurlar ve o sınıfın çıkarlarına uygun olarak sürdürülmüş

ve geliştirilmiştir” (Bernal, 1997, s.43). Bu dönüşüm-

lerin diğer sınıflara sağladığı yararlar görece önemsiz

ve rastlantısaldır. Hatta kimi zaman bu ilerlemelerin

bedelini de diğer sınıflar ödemiştir. Kapitalist sistemde

gerçekleşen teknik ilerlemenin temel işlevi hiçbir

zaman insanın yükünü hafifletmek olmamış, kâr yüz-

desinde artış sağlamak olmuştur (Bernal, 1997, s. 52).

Bernal’a göre, bilimin ilerleyişinin temelinde egemen

sınıfların çıkarı olduğu gibi, aynı çıkarlar bilimin iler-

lemesinin önünde engel oluşturmaktadır. Özellikle

kimya ve elektrik alanının gelişimi incelediğinde bir

kimyasalın ya da bir aparatın ancak kâr getiren bir

meta haline dönüştüğü koşullarda bir değeri olduğunu,

bu yüzden de ilk keşfinden ancak yıllar sonra bilimsel

ilerlemenin temelini oluşturabildiğini ifade eder. Ber-

nal’a göre sürekli ilerlemenin gözlendiği 19. yüzyılda

da durum farklı değildir. Öngörülen kâra ulaşamaya-

cağını düşünen kapitalistler, teknik bakımdan mümkün

olduğu halde uzun süre yeni girişimlerde bulunmamış,

bunun sonucunda bilimin ilerlemesi uzun süre ertelen-

miş ve/veya kararsız devam etmiştir. Burada elde bu-

lunan entelektüel birikimin de tamamı

kullanılmamıştır. Bernal için 20. yüzyılda da durum

farklı değildir. 20. yüzyılın kapitalist toplumunda geli-

şigüzel yapılan çalışmaların yerini yeni örgütlü endüs-

triyel araştırmalara bırakmış olmasından dev tekellerin

radikal araştırmalar yapma konusunda istekli olduğu

sonucu çıkmamaktadır. Bununla beraber Bernal 20.

yüzyılı değerlendirirken, ABD’de askeri amaçla yapılan

araştırma-geliştirme çalışmalarının sivil amaçla yapı-

lan çalışmalara oranının tarihte hiç olmadığı kadar

büyük olduğunu belirtir. Araştırmanın örgütlenmesi de

başka bir sorundur. Sınaî araştırma kurumları fizik ve

kimya alanına daha fazla ihtiyaç duydukça bilimin

çekim merkezi giderek sanayi alanına kaymış, bu

durum bilimsel araştırma denetiminin bilim insanları-

nın elinden çıkmasına yol açmıştır (Bernal, 2009, ss.

459-462). 

Sovyetler Birliği ve bilimsel ilerleme

Bernal, Sovyetler Birliği’nde bilimin üretim sürecini ve

örgütlenişini incelemiş ve bu başlıkta birçok değerlen-

dirme yapmıştır. Devrim sonrası, ülkenin inşa çalışma-

ları sırasında gerek tarımda, doğanın

dönüştürülmesinde ve doğal kaynakların keşfedilme-

sinde, gerekse bu kaynaklardan yararlanma sürecinde,

halkın refahı ve sağlığı öncelikli alındığından bilimler

arasında çok daha sağlıklı bir denge kurulduğunu be-

lirler. Bilim, bir kaç elitin uğraşı olmaktan çıkartılıp



halkın tamamına açılmış bir kurum haline getirilmiştir.

İlköğretimden itibaren bilime vurgu yapılmıştır, günlük

gazeteler ve periyodik yayınlarda bilime ayrılan yerle

halk yığınlarının gözünde bilimin saygınlığı artırılmıştır.

Bu sayede bilimsel çalışmalar için gerekli iş gücü ko-

layca sağlanmış ve 1951 yılına gelindiğinde Sovyetler

Birliği yetkin bilimsel ve teknik personel sayısı bakı-

mında ABD’yi geçmiştir (Bernal, 2009, ss. 476-479).

Sovyetler Birliği, çok daha geriden başlamasına rağ-

men batının yüz yılda gerçekleştirdiği sanayileşme se-

viyesine oldukça kısa zamanda ulaşmış ve bu seviyeyi

daha ileri taşımıştır. Bernal’a göre, bu başarının sağ-

lanmasında önemli etkenlerden biri Sovyetler Birli-

ği’nin elindeki entelektüel birikimin tamamından

yararlanabilmiş olmasıdır. Bir etken de teori pratik

kaynaşmasının önünde engel oluşturan sınıfsal farklı-

lıkların Sovyetler Birliği’nde sorun olmaktan çıkması-

dır. 

Bernal, Sovyetler Birliği’nde bilimin örgütlenme mo-

deline baktığında; sanayide ve tarımda en önemli un-

surun bilim olması nedeniyle bilimin güvence altına

alınması ihtiyacının doğduğunu ifade eder. Bu güven-

cenin doğrudan devlet tarafından değil bilimsel kurum-

ların çok büyük ölçüde yaygınlaşmasıyla sağlandığını

belirtir. Tüm Sovyetler Birliği Akademisi, tüm bilim dal-

larında binlerce işçinin çalıştığı araştırma kurumlarını

örgütlemek ve bunları işletmekle görevliydi. Akademi,

aynı zamanda kendi kurumları aracılığıyla ve üniversi-

telere vereceği bilimsel araştırma yönergeleriyle bi-

limsel faaliyetlerin planlanmasının yanı sıra

ekonominin planlanmasından da sorumluydu (Bernal,

2009, ss. 477-479). Bu özerk denilebilecek yapıyla bi-

limin yönetimi bilim insanlarına bırakılmıştı. Bu nok-

tada, şöyle bir soru akla gelecektir: Bilim insanı mo-

delinin sosyalist bir sisteme uygun olması zorunlu

mudur? Ya da sosyalist sistemin yaratmakla yükümlü

olduğu yeni insan gibi yeni bir bilim insanı modeli ol-

malı mıdır? Şüphesiz ki, tüm toplumla aynı amaca yö-

nelmiş bilim insanı modeli bir zorunluluk gibi

görülmektedir.

Bilimin dönüşümü ve Marksizm

Bernal, bilimin büyük ve basit olandan küçük ve kar-

maşık olana doğru ilerlemesini evrelere ayırmıştır. Bi-

rincisi yani ilk evre erişilebilir evrenin tanımlanıp

düzene konmasıdır. Bernal’a göre, bu evre tamamlan-

mıştır. İkinci evre, bu evrenin mekaniğinin anlaşılması

sürecidir. Bu evre, genel şemayı görebilen ve tamam-

lanmak üzere olan evre olarak ifade edilir. Bernal,

bunun ötesindeki olasılıkları ise henüz bilinmeyeler

olarak belirtir. Teoride ve pratikte bilimin karşılaştığı

ve çözülmeyi bekleyen başlıca güçlükler (ekonomide,

sosyolojide ve psikolojide) insanın kendi ürünü olan so-

runlardır. Bernal, “yeni şeylerin kökeni sorunu” olarak

tanımladığı bu süreci “Düşünce, kısmen bilinçli olarak

yönlendirilip kısmen de içinde işleyen güçlerin fark

edilmez etkileşimi sonucu harekete geçilerek hızla ge-

lişmekte olan toplumun sorunlarına daha fazla eğil-

dikçe, yeni ve beklenmedik sorunların üstesinden

gelmek için yeni yöntemlere ihtiyaç duyacaktır.” (Ber-

nal, 2011, s.367) şekillinde tanımlar. Mekanik, fizik ve

kimya gibi rasyonel bilimler, her şeyin bir örnek olduğu

kabulüne dayanır ve yeni hiçbir şeyin gerçekleşmediği

sistemleri inceler. Biyolojide, bu düşünce tarzı, insan-

ların doğayı anlama şeklinde ilerlemeye yol açan, aynı

zamanda düşünce sisteminde radikal değişikliğe yol
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açan evrim teorisi ile terk edilmiştir. Bernal, dünyaya

egemen olup onun yönetilebilmesini, evrenin yalnızca

düzenli değil yeni yönleriyle (bizim ürünümüz olsa bile)

anlayarak sağlanabileceğini belirtir. Bernal, bu yeni du-

rumun çözümünü Marksizm’de bulur. Eğer evrenin yeni

yönleri anlaşılacaksa, insanlığın geleceğini öngörmek

ve onu biçimlendirmek gerekiyorsa, bu, düzenli ve de-

ğişmez bir dünya anlayışına dayalı bir bilimin sınırları

içinde bu gerçekleşemezdi. Dönemsel olarak, bilim ne-

redeyse tamamen izolasyon yöntemiyle ilerlemekteydi

ve bu yöntem deney ve uygulama koşullarının üzerinde

çok sıkı bir denetim kurularak sağlanabildiğinden, yeni

şeyleri ve ortaya çıkardığı faktörleri anlamada başarı-

sız olmaktaydı. Bu sorun ancak insanlığın gelişimini

öngörebilme ve biçimlendirebilme becerisine sahip

olan Marksist yöntemle çözülebilir. Elbette öngörü bi-

limin düzenli ve yalıtık işlemlerinde olduğu gibi kesin

bilgi olarak değerlendiremez. Ancak bilginin tek formu

“kesinlik” değildir. Örneğin modern fizikte olduğu gibi

bilimin doğrultusu küçük ve karmaşık sistemlere doğru

gittikçe bilginin kesin olması beklenmemektedir.

Ancak çok sayıda olaya dayanan istatistiksel bilginin

kesinliğine güvenilmektedir. Bilimin ilerleyişi de bu

yöndedir (Bernal, 2011, ss.366-367).

Marksist analiz yöntemi, olayların gelişiminin hangi

yönde seyredeceğine ilişkin isabetli değerlendirmeler

yapabilme olanağı sağlar. Bilimin geleceği de bu yön-

temdedir. Son olarak Bernal’dan alıntılayacak olursak:

“Marksizmin bilimle ilişkisi onun sözüm ona yansızlık

[yalıtılmışlık] konumunu ortadan kaldırması ve onun

ekonomik ve toplumsal gelişmenin bir parçası oldu-

ğunu göstermesidir. Bunu yaparak, tarihi boyunca bi-

limsel düşünceye nüfuz etmiş olan metafizik unsurların

bilimden ayıklanmasına yardımcı olabilir”(Bernal,

2011, s. 368). 

John Desmond Bernal, bilimin tarihini yazan değil, bi-

limin tarih üzerindeki etkilerini yazan bir bilim insa-

nıydı. Bilimin ilerlemesi ve ilerlememesi şeklinde

gözlemlenen süreçleri analiz etti. Bilimin toplumsal ve

ekonomik etkileşimlerini en ince ayrıntısına kadar

araştırdı. Bilimin tarihsel evrimine Marksizm pencere-

sinden baktı. Ayrıca Sovyetler Birliği’ndeki bilimsel

üretim süreçlerini inceledi ve bunu kapitalist sistem-

deki üretim süreciyle karşılaştırma şansı buldu. Avru-

pa’daki birçok dönemdaşından farklı olarak Sovyetler

Birliğini anlayabildi ve model olarak önerdi. Kapitalist

sistemde bilimsel ilerlemenin sınırları olduğu ve bu sı-

nırları aşmanın yolunun da toplumsal devrimden geç-

tiği fikrine sahipti. 
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Özet

Bu yazı Marx'ın insan doğası kavramına dair
düşüncelerinin ne olduğuna dair bir giriş, kısa
birderleme amacı taşımaktadır. Yazıda Marx'a
kadar olan dönemde insan doğası hakkında
neler söylendiği aktarılacak, Marx'ın düşünce-
sinde insan doğasına yönelik göndermeler ele
alınacaktır. Marx'ın ardından insan doğası
kavramının Marksist düşünürlerce nasıl ele
alındığı Türkçeye çevrilmiş kitapları da bulu-
nan Sayers ve Geras örnekleri ile tartışılacak-
tır. Nörobilim ve psikoloji alanındaki bazı
güncel verilerle Marx'ın insan doğasına dair
tezleri karşılaştırılacaktır.

Anahtar kelimeler: Marx, insan doğası, idea-
lizm, materyalizm

Giriş

İnsan doğası denince ne anlıyoruz? İnsanın var olduğu

her dönemde tüm insanlarda tanımlanan evrensel

soyut bir özelliği var mıdır? Saf iyi ve ya kötü müyüz?

Hangi yönümüz doğal hangileri dışarıdan, sonradan ya

da geçicidir? “İnsan doğası veya özü var mı? Varsa

nedir?” sorularını sorarken aslında genel olarak “za-

mandan ve mekândan bağımsız olarak insanı belirleyen

bir temel var mıdır?” diye soruyoruz. Cevaplamaya ça-

lışmadan önce sorunun temel olarak idealist bir soru

olduğunu da hatırlamak gerek. Vermiş olduğumuz

cevap ise geçmişten devraldıklarımız, bugüne dair tav-

rımız ve gelecek tasarımlarımızla şekilleniyor. Bir yö-

nüyle doğayı, insanı nasıl kavradığımızın ipuçlarını

veriyoruz. Bir diğer yandan da bu soruya cevap ver-

meye çalışan birçok alan var: tarih, felsefe, din, siyaset

ve bilim. Özellikle bilim cephesinde akademik alandaki

aşırı uzmanlaşma ve diğer bölümlerin bilgisine uzak

kalınmasından dolayı cevaplar ilgi alanlarının çalışma

konularına indirgenebiliyor. Biyoloji saldırganlık, ben-

cillik gibi cevaplar üretirken, sosyoloji cinsellik, güç

arayışı gibi kavramları öne çıkarıyor. Psikoloji de ken-

dini dürtü, libido gibi kavramlarla sınırlandırarak yo-

rumlarda bulunuyor. Bu yazıda Marksizm’in insan

doğası konusunda bir cevabı olup olmadığını, varsa ne

olduğunu, Marksistlerin bu konudaki başat yorumlarını

incelemeye çalışacağım.

Marx’ın öncüllerinde insan doğası

Marksizm ve insan doğası hakkındaki tartışmalara,

Marx öncesinde verilen cevaplara bakarak başlayalım.

İlk çağların bilinen filozofları insanın bir doğası oldu-

ğunu düşünüyor. Aristoteles örneğin insanların salt

yaşam değil, iyi bir yaşam amaçladıklarını söylüyor.

Diğer yandan Hipokrat insanın doğasının denge ve tu-

tarlılık olduğunu söyleyerek vücut sıvılarına dikkat çe-

kiyor. Platon, arzu, akıl, tin gibi insana içkin unsurları

değişmez olarak kabul ediyor. Bu antik dönem düşü-

nürlerinin çoğunlukla vardıkları nokta, insanların iyi

eğitimli filozoflarca eğitilmeleri gerektiği oluyor (Sah-

lins, 2012).

Tek tanrılı dinlerin, özellikle Hıristiyanlığın düşünsel

alanı şekillendirdiği orta çağda insan günahkâr doğası

ile tanımlanıyor. Her an raydan çıkma ihtimali olup, her
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türlü ahlaksızlığa, haz veren etkinliğe yönelebileceği

iddia edilerek dinler ve onların katı kuralları göreve

çağrılıyor (Stevenson, 2005). 

Aydınlanma dönemine kadar bu tutum hâkim oluyor.

Sonrasında ise insanın içinde iyiliğin hâkim olduğunu

söyleyen J.J Rousseau gibi düşünürler geliyor. Rousseau

“İyilik etmek insan mutluluklarının en gerçeğidir” der-

ken, tüm insanları eşit ve özgür ilan ediyor. Yaklaşı-

mına bu özelliklerin monarşileri yıkacağı beklentisini

de ekliyor. Marx’ın en çok tartıştığı filozoflardan Hegel,

insan doğası üzerine üretkenlik kavramı ile açıklamalar

yapıyor, insanın edilgen bir biçimde değil, dünya ile

etkin bütünsel bir ilişki kurduğunda anlaşılacağını söy-

leyerek dönüşüme, değişime dikkat çekiyor (Sayers,

2009). Feurbach ise Hıristiyanlığın kendisine mal ettiği

iyilik, doğruluk gibi kavramların zaten insanın doğa-

sında var olan özellikler olduğunu söyleyerek aydın-

lanma dönemi filozoflarının ortak yönünü paylaşmış

oluyor.

Marx’ın müdahalesi

Marx’ın insan doğasına temel olarak 1844 yılı ilk yazı-

larında yer verdiği ve sonrasında gündemine almadığı

düşünülür. Kısmen doğrudur diyebiliriz. Çünkü bu ko-

nudaki tartışmalara dair ipuçlarını yoğun olarak bu dö-

nemde veriyor, sonrasında ayrıntılı bir şekilde ele

almıyor Marx. Fakat geç yapıtlarında da insan doğası

hakkında düşüncelerini kalem aldığını söyleyebiliriz.

Marx’ın insan doğası hakkındaki genel yaklaşımının ne

olabileceğini söylemeden önce Marksizmi şekillendiren

dinamikleri hatırlamakta fayda var. Üç başlıktan bah-

sedilir: İngiliz ekonomi politiği, Fransız burjuva devrimi,

klasik Alman felsefesi. Bu üç başlığın etkisiyle ortaya

çıkan yazınlarda, temel tezin, insanlığın sınıfsız bir top-

luma yolculuk ettiği görüşü olduğunu söylemek doğru

olacaktır. Bu yolculuğun baş aktörü ise işçi sınıfıdır.

Herhangi bir konu üzerine yaptığı açıklamaların bu te-

melden bağımsız olduğu iddiası nafile bir çaba olur. 

Buradan hareketle 1844 El Yazmaları’ nda Marx’ın in-

sanları etkin (aktif) üretken varlıklar olarak tanımla-

masıyla karşılarız (Marx, 1845). Bu etkinlikleri ile

doğayı, kendilerini ve birbirleri arasındaki ilişkiyi de-

ğiştirirler, dönüştürürler. İnsan toplumsal üretkenliğin

hem öznesi hem de nesnesidir. İnsan emeği yoluyla in-

sanın yeniden yaratılması da dünya tarihini oluşturur

(Marx, 1845). 

Görüldüğü üzere Marx en başından itibaren insanı dön-

üştürücü, etkin faaliyeti üzerinden tanımlamıştır. 1844

El Yazmaları’nda insanları hayvanlardan ayıran özelli-

ğin, din ya da bilinç olmadığı iddia edilir (Marx, 1845).

Hayvandan ayrımda alet yapımının öneminden bahse-

dilir. İnsanlar kendi geçim aletlerini üretmeye başla-

dıklarında ilk olarak hayvandan ayrılmış olurlar, denir.

İnsanlar kendi geçim aletlerini üretirken yaşamlarını

da üretirler. Burada tesadüfen bir alet kullanımına

değil, ihtiyacı olan aleti üretebilme yeteneğine dikkat

çekilir (Marx, 1845). Engels, Maymundan İnsana Ge-

çişte Emeğin Rolü adlı makalesinde, evrimsel olarak

insanı niteliksel olarak dönüştüren, konuşma, artan ile-

tişim, beynin büyümesi ve dik durabilme gibi özellik-

lerin önemini vurgularken bu gelişmelerin marifetiyle

edinilen alet kullanımı insanın gelişiminde ön plana çı-

karır (Engels, 1853). Marx ise ellerin ustalaşmasını, ilk

sermaye birikimi olarak değerlendirir (Marx, 1859). Bu

faaliyetin tarihsel değişimi üzerine daha ayrıntılı ça-

lışmalar yapılır, ilerleyen yıllarda.
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Marx, insan doğası var mıdır yok mudur sorusuna ken-

disi ile bir röportaj yapılırcasına cevap vermemiş ol-

duğundan, yorumcular haliyle kuramın bütünlüğü

üzerinden sonuçlar çıkarmıştır.  Fakat yine de bazı yer-

lerde doğrudan insan doğasından bahsedilir. Örneğin

Feurbach üzerine 6. tezde geçer insan doğası (Marx

ve Engels, 1846). Aynı çalışmada, Hıristiyanlığın tutku

ve vücudun ihtiyaçlarını yok sayarak doğamızın bize ait

olmadığını iddia ettiğini söylerken insana ait bir doğa-

dan bahsettiği belirtilmektedir (Marx ve Engels, 1846).

İlerleyen zamanlarda ise Marx insanın dışsal tabiat

üzerindeki faaliyetinin kendi tabiatını da değiştirdiğini

yazar (Marx, 1859). Bentham’ı eleştirirken insanın

bütün eylem ve ilişkilerini fayda ilkesine göre eleştir-

diğini fakat onun öncelikle insan doğası ile ilgilenmesi

gerektiğini de yazar Kapital’de (Marx, 1867). 

Marx’ın “insan doğasından” bahsetmiş olduğu bölümler

kabaca bu şekilde toparlanabilir.

Marx insan doğası için ne söyledi?

Bu kısıtlı veriler çerçevesinde Marx’ın insan doğası

üzerinde ne söylediğinin takipçilerince farklı yorum-

lanması anlaşılır bir şey. Aslında insan doğasına Marx

tarafından atfedilen üretim ilişkilerine bağlı olma du-

rumu, Marksistlerce çoğu kez “insanın bir doğası ol-

madığı” şeklinde yorumlanmıştır (Kurul, 2013). Bu

yorumu yapanlara verilebilecek en ünlü örneklerden

birisi Louis Althusser’dir: insanın doğuştan gelen bir

karakteristiği olmadığını, tarihsel, döneme özgü gerek-

sinmeleri olduğunu söyler (Timur, 2007).

“Marx’ta insanın bir doğası vardır” tezini savunan iki

yazardan örnek verebiliriz. Her iki yazarın, Türkçeye de

çevrilmiş, konu ile ilişkili birer kitabı bulunmaktadır.

İlki Sean Sayers’a ait: Marksizm’i, Hegelci bir içeriği

devralarak, insan gereksinimlerine getirilen bir açık-

lama olarak görür (Sayers, 2009). Marksizm’de insan-

ların aktif toplumsal üretken varlıklar olarak kabul

edildiğini, görüşün temelinin ise kendini gerçekleme

olduğunu iddia eder. Kendini gerçeklemenin bir unsuru

olarak çalışma pratiğini ele alır. Sayers çalışmayı sı-

kıntı verici tarihsel bir zorluk olarak gören boş zamanı

yücelten hazcı görüşlere karşı çıkar ve çalışmayı ge-

reksinim olarak açıklar.  İnsanın gelişmiş özne olma

halinin nedenini, doğanın ürünü değil de tarihin ürünü

olması şeklinde tanımlar. Sayers’in, çalışmayı insan do-

ğası olarak açıklaması, kapitalizm eleştirisini içinde

barındırsa da, teorisinde “tembellik hakkı”nı bir miktar

göz ardı etmesine, birbirini belirleyen, tamamlayan din-

lenme ve çalışma dinamiklerinin bütünlüğünü gözden

kaçırmasına yol açar. 

Marx’ta ‘insan doğası vardır’ görüşü olduğunu savunan

diğer bir yazar Norman Geras. Kalkış noktası olarak Fe-

urbach üzerine 6. tezi seçer (Geras, 2011). Marx 6.

tezde, Feurbach’ın dinsel özü insanın özüne indirgedi-

ğini iddia eder. Dinsel duyguyu tarihten koparıp sabit-

leştirdiğini, dolayısı ile özü dilsiz bir genel özellik olarak

kavrayarak hataya düştüğünü söyler (Marx ve Engels,

1846). Geras buradan hareketle Marx’ın görüşlerinin

insanın değişen ve değişmeyen iki özü olduğu şeklinde

yorumlanabileceğini iddia eder. İnsanlığın sabit, değiş-

meyen, doğal, beslenme, üreme, hayatta kalma gibi bi-

yolojik ihtiyaçlarının yanı sıra, tüketim çılgınlığı gibi

üretim ilişkilerince belirlenen tarihsel baskın özellik-

lerinin olduğunu belirtir. İnsan doğası (human nature)

olarak sabit özelliklerinin, insan tabiatı (nature of

human) olarak ise belli bir dönem görülen çok yönlü
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karakter özelliklerinin olduğunu iddia etmiş olur

(Geras, 2011).

Yapılamayacak deney: İnsan yavrusunu insansız

bir doğaya bırakmak

Tartışmaları güncel verilere taşıyarak devam edelim.

Her çağda çeşitli hayvanlar tarafından büyütülmüş in-

sanların hikâyelerini dinleriz. Kurtlar tarafından büyü-

tülen bebek efsanelerinden Tarzan çizgi romanına

kadar çeşitlilikte anlatılardır bunlar. Hikâyelerde hay-

vanların özelliklerini de kendine katarak güçlenen in-

sanlar oluşurken, daha gerçekçi olduğu düşünülen

vakalarda, konuşma iletişim yeteneğini kaybetmiş in-

sanımsılarla karşılaşıyoruz (wikipedia.org/feralchild). 

Bu konuda yapılan araştırmalarda ormanda farklı hay-

vanlarca büyütüldüğü iddia edilen çocukların, doğuştan

bir gelişim sorunu olduğu, dört beş yaşın altında doğal

yaşamda insanın tek başına barınamayacağına dair

genel bir fikir birliği oluşmuş durumda. Ebeveynleri bi-

linmeyen, doğada bulunmuş, gelişme geriliği, iletişim

sorunları, kavrama problemleri olan, hatta bir hayvanın

davranışını taklit eden çocukların, erken dönem zihin-

sel sorunları olduğu; bakımı üstlenilemediğinden bıra-

kıldığı ya da davranışları kontrol altında

tutulamadığından kayboldukları görüşü hâkim. Vaka-

ların bir kısmında yöreye turist ilgisini çekmek için uy-

durulduğu anlatıcılarca itiraf edilirken, özürlü, kimsesiz

çocuklara bakım veren kurumların bağış miktarını art-

tırmanın bir parçası olarak bu tür anlatılar ürettiği de

olasılıklara dâhil edilmiş durumda (National Geograp-

hic). Fakat bu hikâyeler biraz da biz inanmak istediği-

miz için var. 

Her koşulda en güçsüz hali ile bile bir biçimde hayatta

kalmayı başaran insan ve ona bir biçimde sahip çıkan,

kollayan, büyüten bir doğa kurgusunun doyurucu bir

fantezi olduğunu inkâr edemeyiz.  Oysa gerçek olan,

insan yavrusunun doğuştan itibaren bir başka insana,

bakım verene muhtaçlığı (Winnicott, 1970). Bu kişi, in-

sanı sadece doyuran, temiz tutan, üşümenizi önleyen

kişi değil. Gülümseyen, şefkat gösteren, seven ve dün-

yayı tanıtan kişi. Bağlanma üzerine yapılan çalışma-

larda beslenmeden çok, sıcak, güvende, mutlu

hissettirmenin, gülümsemenin önemi gösterildi

(Bowlby, 1983). 

Son dönem üzerine çalışılan, yeni sayılacak keşiflerden

bir tanesi ayna nöronlar (Rizzolatti, 2009). İlk olarak

1990lı yıllarda makak maymunlarında keşfedilen ve

daha sonra insan beynininfarklı bölgelerine dağıldığı

gösterilen bu nöronlar, doğuştan itibaren aktifler ve

taklit ederek öğrenmemize aracılık ediyorlar. Bir diğe-

rini anlamamızı, empati kurmamızı sağlıyor, kendimize

ve ötekine dair farklı durumlardaki olası tepkilerimizin

bilgisini biriktiriyor ve hatta sonraki kuşağa aktarıyor.

İnsan yavrusu doğduğu ilk günden itibaren, babasının

ağzını açıp dil çıkarmasına aynı şeyi taklit ederek tepki

verir. Annesinin gülümsemesini ikinci aya doğru aynı

şekilde yanıtlar. Ve sonra konuşur, yürür. Burada ol-

mazsa olmazın bir diğer insan olduğunu hatırlatalım.

Ve bu bağımlılık diğer memelilerle kıyaslanamayacak

kadar uzun. Doğduğu ilk günden itibaren bir insanın

bakımına sadece somut fizyolojik açıdan değil, psiko-

lojik gereksinimler açısından da bu derece bağlı olmak

tam da Marx’ın bahsettiği toplumsal üretim ilişkilerinin

içine doğmak değil midir? 

İnsanın doğası sosyalliktir; toplumsallıktır. Ancak bu

canı istediğinde dâhil olunan, karar verilip terk edile-
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bilen bir sosyallik değil, her dönem zorunlu olduğumuz

bir durumdur. Doğumda bakım verenimizin dâhil ol-

duğu, onun bize sağladıklarını, zihinsel durumunu, bize

bakışını dahi belirleyen sosyal, toplumsal şartlardır.

Bağlanıp asla kopamayacağımız, koptuğumuzda bizi

insan yapan fonksiyonların çalışmayacağı bir işleyiş.

Bu sosyallik, bu birliktelik tarihin her döneminde farklı

nicelik ve gelişkinlikte var oldu. Günümüzde dahi ilkel

şartlarda yaşayan kabileler bulunmakta. Bunların gü-

nümüzdeki yaşantımızla farklı olduğu aşikâr.Hatta bir-

birleri arasında dahi değişik yaşam alışkanlıkları

vekültürler mevcut. Ancak ne kadar farklı olursa olsun

söz konusu kabilelerin üyeleri “uygar” hayata yerleş-

tiğinde belli bir süre sonra uyum sağlayabiliyor. Bu de-

ğişiklik ne kadar erken yaşta olursa uyum o kadar

kolay oluyor. İnsanlar arasında kurulan ilişki nasıl ol-

duğundan bağımsız bir şekilde bireyleri hayatta tutu-

yor.

Doğayla kurmuş olduğumuz ilişkide onu dönüştürmeye

başladığımız andan itibaren kendimizdi de dönüştür-

meyebaşlarız. Burada insan dışı bazı primatların hatta

kuşların da alet kullandığını hatırlayabiliriz. Fakat

arada şöyle bir fark var. Diğer canlılar doğada ki her-

hangi bir nesneyi bir amaca ulaşmak amacı ile kulla-

nabilirler. Örneğin ağaçların kavuğunda hapsolmuş

suyu içi boş bir kamışı pipet olarak kullanabilirler

(Teber, 2004) . 

İnsandaki fark ise artık alet olarak kullanmış olduğu

bir nesneyi, yeniden yeniden üretebilmesi onu doğayla

mücadele içerisinde geliştirerek yeni aletler üretebil-

mesidir. Bizi insan yapan, diğer canlılardan ayıran en

önemli özelliğimiz de bu. Bu durumun yarattığı sonsuz

zenginlikte olasılığı bir üst kuşaktan devralıyor; yani

öncesinden belirleyemediğimiz ilişkilerin içerisine do-

ğuyoruz. Hangi özelliğimizi hayata geçireceğimiz,

içinde yaşayacağımız üretici güçlere olduğu kadar,

bizim insanlık olarak bu durumun ne kadar bilincinde

olduğumuza da bağlı. 

Bitmeyen bir tartışma için (ara) sonuç

Bugüne kadar cevabı aranan kadim sorulardan biri

olan, insanın değişmez bir doğası olup olmadığı sorusu

baştan tartışmalıdır. Çünkü sorunun kendisi ilk haliyle

bizi tarihten, ilerlemeden bağımsız düşünmeye yönelt-

mekte bu bağlamda idealizmin tuzağına düşürebilmek-

tedir. İnsanın bir parçası olduğu evren, dünya, doğa

ortaya çıktığı andan itibaren değişir ve dönüşürken in-

sana içkin sabit bir öz aramak diyalektik anlama ça-

basına çok da uygun değil. 

Diğer taraftan insanın dönemsel olarak ön plana çıkan

kimi özellikleri dikkat çekebilmekte, belli bir zaman

kesitinde tutarlı şekilde kendini gösterme eğiliminde

olan davranım şekilleri izlenebilmektedir. Yanı sıra bu-

güne kadar açığa çıkan verilerle aydınlatılabildiği ka-

darı ile, insanlaşma serüvenimizde kimi niteliksel

değişimler geçirdiğimiz her birinin belli bir anlamı ol-

duğu ve bugünümüzü de belirlediği söylenebilir. İki

ayağı üzerinde durabilme, ellerdeki ustalaşma, ko-

nuşma yeteneğini edinme, ateşi keşfetme ve kontrol

altına alma bunlar arasında sayılabilir. 

Tüm bunların sonucunda sebat eden, doğadan gerek-

sinimleri karşılarken, bizi diğer canlılardan bir adım

öne çıkaran bilişsel üstünlüğümüz, aynı şekilde bizi bu-

güne taşıyan insanlaşma sürecinde parlayan tarafımız

oldu. Ancak süreç içerisinde edindiğimiz hiçbir özelli-

ğimiz değişmez ve bağımsız değil. Sürekli ve sıçramalı
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bir işleyiş içerisinde devinmekte. Her niteliksel edinim-

den sonra görece hızlanan bu değişimde sabit bir doğa

bulmak daha da güç. Diğer taraftan biyolojik bir varlık

olarak incelediğimiz insanla, sosyal olarak değerlen-

dirdiğimiz insan arasında değişim açısından, farklılıklar

da var. 

Tüm bu karışıklık içerisinde Marksizm’in ürettiği cevap

hâlâ güncelliğini korumakta. İnsanın doğanın bir par-

çası olarak, onun yasalarıyla evrilirken, edinmiş olduğu

özellikler dahil doğayı ve kendisini dönüştürmeye

devam ettiğini belirtir. Bunu yaparken ortaya çıkan

toplumsal üretim ilişkileri çerçevesinde insanın anla-

şılabilir bir varlık olduğunu söyler. Bunun anlaşılması

için insanın alet kullanabilme evrimi, bunu üretebilme

yetisi ve sonrasında bu aletleri yeniden üretme ilişki-

lerinin belirleyiciliğine atfedilen önem teorinin merke-

zine yerleşmiş durumdadır. 

Son dönemde ortaya çıkan bilimsel veriler de insanın

bu gelişkinliğinde önemli olabilecek evrimsel kazanım-

lara dikkat çekmektedir. Bilimsel veriler de sosyalleş-

tikçe zekileşen canlılar basamağında insanı en üste

yerleştirir. Bunun oluşturduğu gerek fiziksel gerekse

de psikolojik süreçler her geçen gün daha da anlaşıl-

maktadır. Yanı sıra bu sosyalleşme ile karşılıklı ilişki

içinde olan, birbirini besleyen, ellerde, dilde ustalaşma,

bunun yarattığı yeni toplumsal ilişkiler, insanlaşma

geçmişimizi anlatırken bugünümüz de belirlemekte ve

de geleceğe yönelik öngörülerimizi de şekillendirebil-

mektedir. 

Aynı bilimsel bulgular sosyalleştikçe zihinsel açıdan

edindiklerimizi, bu edinimlerimizle beslenen biyolojik

yönlerimizi, bu yönlerimizin belirlediği sosyal ilişkile-

rimizi ve doğayı algılama biçimimizi gösterebilmekte-

dir. Marksizm ise bize bu bilimsel verileri yorumlarken,

sürekli değişim içerisinde ilerleyen karşılıklı ilişkiye,

bunun sonucunda oluşan ve aynı şekilde devinen üre-

tim ilişkilerine bakmamızı önerir.

Buradan hareketle son sözü, Marx'ın insan doğası tar-

tışmalarına yönelik en çok kaynak gösterilen yapıtı

olan Feurbach Üzerine Tezlerinden bir tanesini, tartış-

maları bağladığı en son tezi hatırlatarak, Marx'a söy-

letelim:

“Filozoflar bugüne kadar dünyayı yorumlamakla yetin-

diler; asıl olan onu değiştirmektir!”

Kaynaklar

Bowlby, J. (1983). Bağlanma. (T. V. Soylu, Çev.) İstan-

bul, 2012: Pinhan Yayıncılık.

Engels, F. (1853). Maymundan İnsana Geçişte Emeğin

Rolü. F. Engels içinde, Doğanın Diyalektiği (A. Gelen,

Çev., s. 186-201). Ankara, 2006: Sol Yayınları.

Geras, N. (2011). Marx ve İnsan Doğası: Bir Efsanenin

Reddi. (İ. Akça, Çev.) İstanbul: Birikim Yayınları.

Kurul, N. (2013). www.academia.edu. Marksist Düşün-

cede Sorgulanan Efsane: İnsan Doğası. adresinden alın-

mıştır

Marx, K. (1845). 1844 El Yazmaları. (M. Belge, Çev.) İs-

tanbul, 2000: Birikim Yayınları.

Marx, K. (1859). Ekonomi Politiğin Eleştirisine Katkı.

(S. Belli, Çev.) Ankara: Sol Yayınları.

Marx, K. (1867). Kapital. (A. Bilgi, Çev.) Ankara: Sol Ya-

yınları.

Marx, K., Engels, F. (1846). Alman İdeolojisi [Feurbach].

(S. Belli, Çev.) Ankara: Sol Yayınları.

Rizzolatti G, F.-D. M. (2009; 5 (1)). Mirror neurons and

bilimveaydinlanma.org | 111Madde, Diyalektik ve Toplum | 2018/2

DOSYA



their clinical relevance. Nat Clin Pract Neurol. , 24-34.

Sahlins, M. (2012). Batının İnsan Doğası Yanılsaması.

(E. A. Zeynep Demirsü, Çev.) İstanbul: BGST Yayınları.

Sayers, S. (2009). Marx ve İnsan Doğası. (Ş. Alpagut,

Çev.) İstanbul: Yordam Yayınları.

Stevenson, L. (2005). Yedi İnsan Doğası Kuramı. (N.

Arat, Çev.) İstanbul: Say Yayınları.

Teber, S. (2004). Davranışlarımınızın Kökeni. İstanbul:

Say Yayınları.

Timur, T. (2007). Marksizm, İnsan ve Toplum: Balibar,

Séve, Althusser, Bourdieu. İstanbul: Yordam Yayınları.

Winnicott, D. W. (1970). Oyun ve Gerçeklik. (T. Birkan,

Çev.) İstanbul, 1998: Metis Yayınları.

DOSYA

bilimveaydinlanma.org | 112 Madde, Diyalektik ve Toplum | 2018/2



Özet

Marx ve Engels’in geliştirdiği diyalektik mater-
yalizmin biyolojik bilimlerdeki etkisini 20.
yüzyıl boyunca süren çalışmalarda gözlemle-
mek mümkün. Amerikalı Richard Levins ve
Richard Lewontin özelinde, biyolojiye yöntem-
sel bakışta köklü değişimlere kaynaklık ettik-
lerini, biyolojik bulguların toplumu tehdit eder
biçimde popülerleştirilmesiyle mücadele et-
tiklerini görüyoruz. Bu iki biyologun ortak me-
tinleri üzerinden, çalışmalarındaki temel
tartışma başlıklarını tanıtarak onların Mark-
sizme politik bağlanma zeminlerini anlamaya
çalışacağız. 

Anahtar kelimeler: Richard Levins, Richard

Lewontin, diyalektik materyalizm. 

Giriş

Bilim etkinliğini, insanın içsel ve dışsal yapıları öğren-

mesi ve bu gerçekliğe “boyun eğme”si olarak tanım-

lamak hala yaygın olan bir görüş. Gerçek bir kez

keşfedilmiş ve insan keşfettiği “şeyi” kişisel görüşle-

rinden bağımsız, doğru biçimde tarif etmiştir deniyor.

Oysa insanın ürettiği bir fikrin diğer görüşleriyle alış-

verişte bulunmaksızın oluşması imkânsızdır; tıpkı geç-

miş bilgi birikiminin “şeyi” incelerken oluşturduğu yol

gibi. Gelişen fikirler, maddi şeylerle kurulan ilişkilerin

ürünüdür. Roman yazarken de, bilgi üretirken de maddi

dünyayı algıladığınız ideolojik çerçeve kaleminize yön

verir. Bu anda gerçeğin gücü bilim insanının ideoloji-

sinin gücüne dönüşür. Genelde düşünüldüğü gibi pozi-

tivist bilim algısının eleştirisi ise postmodern

düşünürlerle başlamış değil. Marksizm bunu daha

erken bir dönemde, daha geniş bir çerçevede yaptı ve

güncellemeye devam ediyor. 

Marksizm insanı doğanın bir parçası olarak gören, bu

noktadan hareketle parçanın diğer parçalarla etkileşi-

mini, etkileşim koşullarıyla birlikte ele alan ve ötesini,

yani tarihsel özne olma yetisini tarif eden bir çerçeve

çizmektedir. Tarihi insan yapar; ancak önceki tarihsel

birikimin yarattığı koşullar altında yapar. Bu koşullar,

biyolojik düzlemde uygun oluşla birlikte, artık insanlar

arası ilişkinin ağırlık kazandığı yeni bir düzleme taşın-

mıştır. Bir insanın, ideolojisini de oluşturan tarihsel ko-

şulları kavrayarak ve bunların kısıtlarını aşma iradesi

göstererek özgürleştiğini ifade eder. Böylece insanların

ideolojilerinin kendiliğinden, içsel biçimde oluştuğunu

iddia eden postmodern görüşten fazlasını söylemiş

olur, ideolojiyi oluşturan nedenleri açıklar.  

Bilimsel bilgi üretimi üzerine bilim insanı ve onu çev-

releyen koşulların etkisini incelemeyi bilginin kendisi

kadar önemsemek gerektiği bir yanda, doğal süreçler

ile toplumsal süreçlerin iç içeliğine ve karşılıklı ilişki

ağına bakmak gerekliliği diğer yanda. Richard Levins

ve Richard Lewontin 20. yüzyıl boyunca süren biyoloji

tartışmalarında bu temel yaklaşımlara işaret eden iki

Marksist biyolog oldular. Hem biyoloji dalındaki tek

gen karşılığı tek karakter, Darwinci doğal seçilim gibi

başlıklarda hem de bunların topluma yansıyan yüzü

olarak insan doğası, zekâ veya ırk gibi konularda yü-

rüyen tartışmalara yön verici güçte argümanlar üret-

tiler. Onlar için tartışmalar bilimsel alana sıkışıp

bilimveaydinlanma.org | 113Madde, Diyalektik ve Toplum | 2018/2

Marksizmin Biyoloji Tartışmalarındaki Etkisi: Levins-Lewontin
Zelal Özgür Durmuş
e-posta: zelaldurmus@gmail.com

DOSYA



DOSYA

bilimveaydinlanma.org | 114 Madde, Diyalektik ve Toplum | 2018/2

kalmamalı, veri ve olgular, yorumlama biçimi de dahil

edilerek toplumda dönüştürücü bir bilince doğru taşın-

malıdır. Bu çaba diyalektik materyalist bir biyoloji fel-

sefesinin kuruluşuna öncülük etmiştir. 

Tüm çalışmalarında tarihselliğe dikkat çeken bu iki dü-

şünürün Sovyetler Birliği’ne karşı üretilen antikomü-

nist histeri öncesi doğmuş olması, kendi oluşumları

açısından, bir tesadüf olmamalı. 1800’lerin sonu ve

1900’lerin ilk yarısı ABD’deki kitlesel işçi hareketleri-

nin ve örgütlenmesinin yükseldiği yıllardır. Aydınların

düşlerini süsleyen ütopyaları bilimsel bir nedenselliğe

oturtan Marksizm'in işçi sınıfının eylem kılavuzu ola-

rak ortaya çıktığı ve hızla yayıldığı bir dönemdir.

Rusya’da devrimin gerçekleştirilmesiyle yeryüzünde

sömürüyü, yoksulluğu, eşitsizliği yenen bir sistemin ku-

rulması büyük bir etki yaratmıştır. Böyle bir kesitte ye-

tişen Levins ve Lewontin ömürleri boyunca sıklıkla

“dünyayı değiştirmek” istediklerini vurguluyorlar. Dü-

şüncelerine bu tarihsel sürecin eşitlikçi tozu kaçmış

diyebiliriz. 

Yaşamı belirleyen toplumsal atmosfer

1929 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nin New York

kentinde doğan Lewontin daha lise yıllarında sol gö-

rüşlü toplulukların içinde hareket ediyor. Bu sırada

“John Reed Society”ye katılıyor, Amerikan Komünist

Partisi’nin toplantılarına gidiyor (Lewontin, 2001). Çe-

şitli rastlantısal süreçlerle biyolojiye yöneldiğini söy-

leyen Lewontin Harvard Üniversitesi’nde lisansını ve

daha sonra biyoistatistik yüksek lisansını 1950’li yıl-

ların başında tamamlıyor. İkinci Dünya Savaşı sonrası

ABD’de sınıfsal bir öfke ile McCarthy başkanlığında yü-

rütülen komünistleri izole etme, mahkûm etme ope-

rasyonları sırasında üniversiteden atılıyor/ayrılıyor.

Birkaç yıl sonra kendi deyimiyle “tam bir kariyerist”

olarak hiçbir politik bağlamı olmadığını düşündüğü bi-

yolojiye geri dönüyor (Lewontin, 2001). Columbia Üni-

versitesi’nde Theodosius Dobzhansky’nin

laboratuvarında popülasyon genetiği alanında dokto-

raya başlıyor.

Lewontin’in hem Sovyet biyologlarını okuma cesareti

hem yeni tekniklerin kullanımına dair merakı popülas-

yon genetiğinde deneysel ve teorik çalışmaları bir

arada yapabilmesine imkan veriyor. Gen - karakter iliş-

kisini çoklu gen karakter düzeyine taşırken yakın gen-

lerin birlikte kalıtılması ve ardından da genler arası

bağın seçilim ile ilişkisi üzerine fikir geliştiriyor ve uy-

guluyor (Lewontin, 1964). Jel elektroforezde protein

yürütme yöntemini alel varyasyonlarına uygulaması ve

böylece popülasyon dinamiği çalışmalarına yeni bir

yaklaşım geliştirmesi yine bu dönemde gerçekleşiyor

(Lewontin, 2001). Bu yeni moleküler yöntem, molekü-

ler biyolojinin evrimsel perspektifle ve gelişim geneti-

ğiyle ilişkilenmesini sağlayarak biyoloji çalışmalarına

güçlü bir soluk veriyor. 

Aynı yıllarda toplumsal hareketin yükselişiyle birlikte

zaman zaman politik konularla ilgilenmeye, laboratu-

vara gömülü bilim insanı halinden vazgeçmeye başlı-

yor. Siyahi hareketin ve sosyalist işçi topluluklarının

eylemlerine katılıyor. Üniversite değiştirip Chicago

Üniversitesi’ne geçince Levins ile tanışıyor; seçilim ve

çevre ilişkisi için simülasyonlar oluşturmaya yönelik

ortak çalışmaları ve insanlığın ilerleyişi üzerine politik

sohbetleri böylece başlıyor.

1930 yılında doğan Levins ise komünist ebeveynlere

sahip olmanın yanı sıra solun güçlü olduğu bir Brooklyn



mahallesinde büyüyor. Levins birçok grubun politika

veya kültürle ilişkili konuları konuştuğu, 1 Mayıs günü

okulların boş olduğu, ailesiyle yürüyüşlere katıldığı bir

çevre hatırladığından bahsediyor (Levins, 2008a). Ço-

cukken kendini hep “kızıl bir bilim insanı” olarak hayal

ettiğini ifade ederken politik baskılar sebebiyle bilim

hayatı kesintili ilerliyor. Cornell Üniversitesi’nde tarım

ve matematik okuyup ardından McCarthy döneminde

Porto Riko’lu eşiyle birlikte adadaki antiemperyalist

mücadeleye katılmaya gidiyorlar. Doktora eğitimine

Columbia Üniversitesi’nde 1956 yılında ABD’ye dön-

dükten sonra başlayabiliyor; doktora sonra ise Porto

Riko’da çalışma imkânı bulabiliyor. 1960’lı yılların

büyük kısmını, politik mücadelesi sebebiyle işine son

verilene kadar, Porto Riko Üniversitesi’nde çalışarak

geçiriyor.

Bilime bakışında Marksist etki daha ilk gençlik yılla-

rında başlıyor. Özellikle İngiliz Marksist bilim insanları

John Burdon Sanderson Haldane, John Desmond Bernal

ve Sovyet biyologu Ivan Schmalhausen bilim algısının

oluşumunda rol oynuyor (Levins, 2008a). Haldane’in

modern bilimde diyalektik materyalizm serisi ve Ber-

nal’in bilimin toplumsal işlevi üzerine yürüttüğü geniş

tartışması Levins’i derinleşen bir Marksist kavrayışa

ve biyoloji ile toplum arasındaki bağ hakkında düşün-

meye sevk ediyor. Bu sırada Sovyetler Birliği’nde tarım

alanındaki sorunların merkezinde durduğu verimlilik

arayışı, Trofim Lısenko’nun çubuğu büktüğü, organiz-

maya çevrenin etkisi yaklaşımını öne çıkarıyor. Bu tar-

tışma dünyada “genetik mi, çevre mi?” sorusu

etrafında yankılanırken Levins’in dikkatini çekiyor.

Meyve sinekleri ile ilgili tezinde, diyalektik yöntem çer-

çevesinde, aynı türün popülasyonlarının benzer çevre-

lerde çeşitli düzlemlerdeki etkileşimini çalışıyor. Ge-

netik, fizyolojik ve davranışsal adaptasyonların karşı-

lıklı etkileşimi olduğunu gözlemliyor. Üstelik çevresi

tarafından yaratılan organizmanın aynı zamanda kendi

çevresini yarattığını ortaya koyuyor. Ekolojik niş kav-

ramının gelişimine istatistik araştırmalarıyla katkı sağ-

lıyor (Levins, 1968).  

Latin Amerika yıllarında yoksul köylülüğün karşısında

ABD şirketlerinin gücünü birinci elden görmesi politik

öfkesinin şekillenmesinde mihenk taşı oluyor. Lisans

okurken tarımdaki temel sorun olarak öğretilen “çift-

liklerdeki fazla ürünün bir şekilde eritilmesi” konusu-

nun sadece ABD’nin meselesi olduğunu fark ettiğini

belirtiyor (Levins, 2008a). Emperyalist ülkelerin cen-

deresindeki birçok ülkede ise hala yoksulluğun, açlığın

sorun olduğunu vurguluyor. 1959 yılında Küba’daki ba-

ğımsızlık mücadelesinin başarıya ulaşması ve ardından

sosyalist bir seyir izlemesi toplumsal hareketlere karşı

umudunu arttırıyor. Bu mücadele coğrafyası ile ara-

sındaki bağ yaşamının sonuna kadar sürecek bir yer-

leşiklik kazanıyor. 1967 yılında Chicago

Üniversitesi’nden kabul almasıyla birlikte yeniden

ABD’ye taşınıyor. Lewontin ile aynı üniversitedeki oda

arkadaşlığı başlıyor.

Toplumcu bilim insanı olmak

Levins ve Lewontin’in birlikte çalışmaya başlaması

ortak bir yürüyüşe, ortak bir mücadeleye dönüşüyor.

Marksist fikirler Lewontin’in yanı başında yeşerdiği

zaman, o da politikayı üniversite dışında tutma çaba-

sının nafile bir çaba olduğuna ikna oluyor. Politikanın

doğrudan toplumsal görünen konularda söz söylemekle

sınırlı olmadığını, “biyolojinin de herhangi başka bir
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şey kadar politik olduğu” gerçeğini fark ettiğini belir-

tiyor (Lewontin, 2001). Özellikle bir bilim insanın, “söy-

lediğine güvenilir insan” etiketi kazandığı için,

toplumun yönelimlerini etkileyecek ağırlığa sahip ol-

duğu durumların ideolojik politik bağlamına eğiliyorlar.

Bu durumda bilim insanın sözü toplumsal bilinç haline

gelebiliyor. Eğer, bilimin doğayı açıklama becerisi belli

bir tarihsel kesite denk düşen fikirlerle iç içedir ve hem

bilim hem bilimsel ürünler kapitalizmde tüketime su-

nulan bir metalaşma süreci yaşar diyebiliyorsak, bilim-

sel fikirlerin topluma çeşitli merceklerden geçerek

ulaşmakta olduğunu da söyleyebiliriz. Dolayısıyla bilgi

bireysel akılla saflaştırılmaktan uzak, ideolojik bir çer-

çeveden insana ulaşmaktadır. 

Biyolojinin ideolojik içeriğini tartışmaya açarak keskin

çıkışı “Diyalektik Biyolog” kitabıyla yapıyorlar (Levins

ve Lewontin,1985) ve bu kitap yılların birikimini sen-

tezleyen bir çalışma oluyor. İlk tartışmalardan biri

insan topluluk davranışlarını başka hayvan davranışları

ile karşılaştıran ve kaba benzeşimler ileri süren Edward

Wilson’nın sosyobiyoloji kavramlaştırmasına karşı ar-

gümanlar üretilmesi oluyor. Wilson’ın insan veya hay-

van davranışlarına baktığında kendi ideolojik

artplanına uygun adaptasyoncu senaryolar yazdığını

ifade ediyorlar (Lewontin, 2015). Wilson'ın tezlerinin,

1970’lerde sosyal biyolojiye dönüşen öjeni savunucu-

larının söylemine yakınsadığına ve toplumu biyoloji ile

açıklama işine biraz da pozitif özelliklerin dâhil edil-

mesiyle bu söylemin yumuşatıldığına işaret ediyorlar.

Biyolojik belirlenimin tersine, Lewontin, organizmaların

çevrelerine en uygun biçimde uyarlandığını gösteren

bir veri olmadığını belirtiyor (Lewontin, 2007).

Benzer bir tartışmayı gen merkezli bakış için de yürü-

tüyorlar. J. Watson’ın “kaderimiz genlerimizde” ya da

R. Dawkins’in “genleri aktaran makineleriz” metafor-

larını kendi ideolojik çerçevelerine göre oluşturdukla-

rını söylüyorlar (Lewontin, 2003). Bu bilim insanları

önce canlılığı genlere indirgiyor, ardından insan toplu-

luğunun kültürel ürünü olan kader veya bencillik kav-

ramını tepeden inme bir biçimde genlere

yakıştırıyorlar. Genler kadınlığı ya da  siyahiliği belir-

lemekle kalmıyor, sınırları çizen kadere dönüşüyor ve

cinsiyet rollerinin, sınıfsal hiyerarşinin mazur görülme-

sinin gerekçesi oluyor. Aynı yaklaşım zekâ üzerine yü-

rütülen tartışmalarda da öne çıkıyor. 

Bu bakış açısı sermayenin egemen olduğu toplumda

bir türlü elenemiyor, biraz değişerek tekrar tekrar önü-

müze geliyor. 2000’li yıllarda biyoloji camiasının ciddi

bir gündemi olan İnsan Genom Projesi benzer bir be-

lirlenimci ideolojiye kapı aralamıştı. Tüm insan geno-

munu deşifre edebilme çabası bir taraftan “bilgi

şirkete mi kamuya mı ait” tartışmasına, diğer taraftan

da bazı bilim insanlarının “genler organizmayı yapan

şeydir” fikrini topluma enjekte etmesine fırsat yaratı-

yor. Lewontin genomun çözülüp genlerin tek tek tanım-

lanması propagandasının “ölümsüzlüğü” pazarlamaya

dönüştüğünü (Lewontin, 2003), oysa organizmanın bir

bütün olarak seçilim sürecine tabi olduğunu ifade edi-

yor (Lewontin, 2007). Levins ve Lewontin, günümüzde

ölümün nedenlerinin işsizlik, yetersiz beslenme, çev-

resel sorunlardan dolayı yeniden ortaya çıkan hasta-

lıklar gibi toplum kaynaklı önlenebilir sorunlar

olduğuna çeşitli çalışmalarda dikkat çekiyorlar (Levins

ve Lewontin, 1998).

Her iki bilim insanının da kendi politik duruşlarının ge-

tirdiği toplumsal sorumlulukları almaktan çekinmedik-
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leri görünüyor. Örneğin yerel mahkemelerde evrimin

öğretimini savunabiliyor, şirketlere karşı küçük toprak

sahiplerinin sesi olabiliyorlar. Bilim dünyası için şaşır-

tıcı bir adım atıyorlar ve Amerikan Bilimler Akade-

misi’nin seçkinler kulübüne dönüşmesini, özellikle

Vietnam savaşında kullanılan silahların araştırmasını

yapan kişileri barındıran bir kurum olmasını eleştiri-

yorlar (Levins, 2008a). Levins akademi üyeliğini red-

dediyor, Lewontin mevcut halin değişmesi için içeride

yürüttüğü mücadelenin ardından 1971 yılında istifa

ediyor (Lewontin, 2003).  Daha sonraki yıllarda Lewon-

tin Soğuk Savaş dönemi üretilen korku nedeniyle ka-

musal kaynakların hiç sorgulanmadan laboratuvarlara

aktığını belirtiyor ve kendilerine de bu dönemde kay-

nakları hiç sorgulamadıkları eleştirisini yöneltiyor (Le-

wontin, 1998).   

Bunlara ek olarak Levins sosyalist Küba ile hep yakın

temasta duruyor. İlk olarak 1964 yılında ziyaret ettiği

Küba’da Havana Üniversitesi’nde ve çeşitli enstitüle-

rinde popülasyon genetiği dersi veriyor, özgün biyolojik

ve ekolojik programlarla ilgili danışmanlık yapıyor,

özellikle kent tarımının gelişimi konusuna katkı sunu-

yor (Levins, 2008a). 2004 yılında Küba Bilimler Aka-

demisi üyeliğine kabul ediliyor. Levins ülkeyi karşı

devrimci propaganda taarruzu altında politik cephede

de savunuyor. ABD'nin yoğun ablukasına rağmen sos-

yalist toplumsal örgütlenmenin eğitim, sağlık, tarım

alanında devam ettirilmesini, kendi özgün yollarını

üretmesini takdir ediyor. Eksikliklerinin sebeplerini an-

layarak, devrimin koşulsuz biçimde yanında olmak ve

kapitalist sömürü sistemine geri döndürme girişimle-

rine karşı durmak gerektiğini söylüyor, yazıyor (Levins,

2010).

Biyoloji felsefesi: toplum - doğa diyalektiği

Bilimsel gelişkinliğin eriştiği boyutlar ve insan soyut-

lamasının derinliği ile günümüzdeki toplumsal eşitsiz-

liğin ve sömürünün varlığı arasında çok büyük bir tezat

var. Bu durum sahip olunan ideolojinin rengine göre

meşrulaştırılabilir. Örneğin mevcut dünya “mümkün

dünyaların en iyisi” biçiminde düşünülebilir; geçmişe

göre artık daha fazla mutlu insan ve daha az önlenebilir

ölüm olduğu iddia edilebilir. Yahut mevcut sorunların

değiştirilemez zorunluluklar olduğu yorumu yapılabilir:

Bu yaşananlar ya ilahi bir sınav olabilir ya da daha iyi

uyum sağlamış olan biyolojik yapıdan kaynaklanabilir.

Levins ve Lewontin tüm buna benzer düşünceleri tarih

dışı yaklaşımlar olarak görüyor, doğanın ve bireyin top-

lumdan soyutlanarak ele alınmasının sonucu olduğunu

belirtiyorlar (Levins, Lewontin, 1985). 

Onlar, Marksist yaklaşım doğrultusunda biyoloji ve top-

lum ilişkisini, karşılıklı belirlenim içinde inceliyorlar.

İnsan sosyalliğinin, insanın ürettiği kültürün vb., örne-

ğin vücut büyüklüğüne bağlı olması bir zorunlulukken,

bu potansiyel bir kez gerçekliğe dönüştüğünde, artık

mevcut sonuçların, yeni süreçlerin nedenleri olmasının

kapısı aralanmış oluyor (Lewontin, 2015). Bu sıçra-

mada insan topluluğu; biyolojisini ve çevresini belirle-

diği, doğal seçilimin yönünü etkilediği bir düzleme

geçiyor. Bu süreçte insan emeği belirleyici faktör olu-

yor. Dönüştürülen nesne temel fiziksel ve kimyasal

özelliklerinden başka yeni özellikler kazanıyor (Levins

ve Lewontin, 1985); örneğin taş kesici alete dönüştü-

rülüyor, zamanla kullanım değeri üzerine değişim de-

ğeri ediniyor. Yani nesne kendi fonksiyonundan,

kullanılma biçimlerinden başka, artık, takas edilebilir

bir “metaya” dönüşüyor. Bu çıkarımın Marx’ın emek –
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değer teorisine denk düştüğü açık.

Marksizm’deki ekonomik temel ya da üretim biçimi sa-

dece bir özelliğin belirleyici olduğu gerekçesi ile indir-

gemeci bir yaklaşım olarak suçlanabilmektedir; ancak

“karşılıklı iç içe ilişkiler ağı”nı tarif eden diyalektik bir

çözümleme, iddia edildiği gibi indirgemeci değildir. Bu

konuda Levins, ekonomik yapının toplumsal ilişki ağının

bir özelliği olmadığını, farklı olarak ilişkilerin içinde

oluştuğu ortam, yani ağın kendisi, olduğunu söylüyor

(Levins, 2008b). Sonuçta ”üretim biçimi” doğayla mü-

cadele ederek başlayan ve giderek karmaşıklaşan top-

lumsal koşulların soyutlamasıdır. İnsan özelinde

toplumsal koşullar doğal koşulların bir türevidir dene-

bilir. 

Biyoloji üzerindeki sosyal ve ekonomik yaşamın etkisini

açıklamak için Levins ve Lewontin yazılarında yoksulluk

ve intihar, stres ve işsizlik gibi kimi örnekler veriyorlar

(Levins, Lewontin, 1985). Bir örneğe bakalım; belli du-

rumlarda bireylerin kolay strese girmesinin sebebi hor-

mon salgılama düzeneğinde aranabilir ve stresle baş

etme kitapları okuması tavsiye edilebilir. Fakat eme-

ğini satarak geçinen bir insanın işten atılma korkusu-

nun yarattığı stres hesaba katılmamış olur. Bir başka

deyişle, işsizliğin süreklileşmiş varlığı işçi ücretlerinin

belirlenmesi kavgasında önemli bir işlev görmektedir.

İşten atılmak mı, düşük ücrete razı gelmek mi daha

fazla strese yol açar? Levin ve Lewontin'e göre, ölçü-

lemediği iddiasıyla bu tarz verilerin hesaplara katılma-

ması, işsizliği yaratan üretim biçimini aklamak

anlamına gelir ve politik bir tercihe işaret eder (Levins

ve Lewontin, 1985).

Bir başka “biyoloji mi, toplum mu?” tartışmasına örnek

olarak “insan doğası” verilebilir. İnsana 20. yüzyılın al-

gısıyla bakarak bencil, saldırgan, katil vb. biçimde bir

doğa tarif etmek ve bunun tüm toplumlarda, bütün

tarih akışı boyunca aynı biçimde var olduğunu iddia

etmek burjuva ideolojisine oldukça uygun. Fakat insa-

nın dün de, bugün de, yarın da ancak değişen toplumsal

ilişkilerin, örgütlenmenin, eylemin içerisinde birey ola-

rak var olabildiğini algıladığınız zaman, insanı eşitlikçi

bir toplumda hayal etmek kolaylaşıyor. Lewontin bu

karşılıklı belirlenme sürecinin toplumsal insan doğası

yaratmış olduğunu ifade ediyor (2015). Sorulması ge-

reken sorunun “ne kadar toplumsal olduğumuz değil,

toplumun nasıl organize olacağı/örgütleneceği” üze-

rine olması gerekir diyor.

Toplumsal ilişkilerin içindeki insanı anlamak için özne

- nesne diyalektiğine bakmak gerekiyor. Levins ve Le-

wontin, toplum veya bireyin, herhangi birinin ontolojik

öncelik taşımadığını söylüyorlar (Levins ve Lewontin,

1985). Ancak tarihsel olarak ilerleyen iç içe ilişkiler

ağının varlığı neden - etki ilişkisini anlaşılabilir kılıyor.

Şöyle açımlayabiliriz; sadece özne nedenleri ve nesne

etkileri ifade etmez, aynı zamanda tersi de geçerlidir.

Diyalektik materyalizm belli bir döneme özgü

ilişkiler/çatışkılar içindeki çelişkiyi çözen “parçanın”,

"neden" olduğuna işaret etmektedir. O kesitteki ne-

densel parçayı seçmek ama değişeceğini de hatırlaya-

rak bu noktayı fazla mutlaklaştırmadan ilerlemek

gerekir. Yani parçaların birbirine değmeden paralellik

içinde hareket etmesi değil, tersine birbirine temas et-

meden hareket edemediği, parçalar arası böyle bir ne-

densellik ilişkisinin yön sağladığı söylenebilir (Levins

ve Lewontin, 1985). Biyolojik özelliklerin imkân verdiği

insan topluluğu, dönüştürdüğü çevresiyle özneleşiyor;

ilerleyen tarihsel süreçte toplumun dönüştürme potan-
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siyeli arttıkça içerisindeki parçaların özneleşme kap-

asitesi artıyor. 

Sonuç

Yaklaşık yüz yıl yaşamış olan bu iki bilim insanının an-

tikomünist propagandaya, sermaye gücüne direnerek

insanlığın kolektif birikimine tutunması insana dair

umudun bir göstergesidir. Değişmesi gerektiğine inan-

dıkları topluma sırtlarını dönmek yerine, aktif olarak

mücadele etmeleri kendi insani yetilerini geliştirme-

lerine de kaynaklık ediyor diye düşünülebilir. Sonuçta

özgürlük ve kendini gerçekleştirme hülyası biyolojik

yapı kadar toplumsal yapının taşıdığı potansiyel içinde

ortaya çıkmaktadır. Bu noktada bireye odaklanmak ve

bireyin çıkarını aramak yerine toplumun çıkarını, do-

layısıyla zaten toplumsal bir varlık olan insanın fayda-

sına olanı tartışmaya başlayabiliriz. İnsana tarih,

toplum ve biyoloji diyalektiği içinde baktığımızda, ay-

rıca doğanın çıkarı tarifi yapmaya gerek de yok. Zaten

çıkar ifadesi, doğaya insanın yakıştırdığı anlamlardan

öteye gitmeyecektir. 
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Özet

Biyoloji belki de doğa bilimleri içinde politik
tartışmalara en açık bilimdir. İnsan doğası,
davranışın biyolojik temelleri, kültür ve biyo-
loji etkileşimi, canlılığın doğası, insan evrimi
gibi konular sosyal bilimlerle biyolojinin çe-
şitli disiplinlerini bir araya getiren konulardır.
Biyoloji tarihinde insan doğasını insanın biyo-
lojisine, insanın biyolojisini de genetik enfor-
masyona indirgeyen yaklaşım yeni değildir.
Yirminci yüzyılın ilk yıllarından itibaren gene-
tiğin yükselişine paralel olarak aşırı indirge-
meci fikirlerin alıcı bulduğunu da görüyoruz.
Richard Levins ve Richard Lewontin, işte bu
indirgemeci fikirlerle tartışırken, diyalektik
materyalizmin kendi alanlarında ne tür bir
perspektif sağlayabileceğini de gösterdiler.
Tüm organizmal özellikleri doğal seçilim
ürünü sayan adaptasyonculuğa, insanın hem
evrensel davranış biçimlerini hem de bireyler
arası davranış/yetenek farklarını genlerle
açıklayan ekollere sınırlarını gösterdiler. Bu
tartışmalar içinde diyalektik materyalizmin
bütüncülüğünün, etkileşimciliğinin ve tarih-
selliğe yaptığı vurgunun biyolojide ne anlama
geldiğini anlattılar. Bu iki önemli biyologun
katkılarıyla oluşan eleştirel ruh sayesinde,
“bencil gen”, “program olarak DNA” gibi çekici
metaforların altında ne tür teorik hataların
yattığını görebiliyoruz. 

Anahtar Sözcükler: genetik determinizm, kar-
tezyen indirgemecilik, adaptasyonculuk, diya-
lektik materyalizm

……

Marksizm ve biyoloji ilişkisi 20. yüzyılda inişli çıkışlı

bir seyir izledi. Marksizmin genel entelektüel gücü J.

B. S. Haldane, Marcel Prénant, Conrad Waddington gibi

biyologları da etkisi altına alırken, emperyalist mer-

kezlerde kopartılan Lısenko yaygarası Marksizmin

bilim insanları arasında prestijine zarar vermişti. 20.

yüzyılın ikinci yarısından itibaren adlarını duyurmaya

başlayan ABD kökenli bir grup biyolog ise yaptıkları bi-

limde Marksizmin ve diyalektik materyalizmin payını

hiç saklama gereği duymadan cesurca liberal akımların

karşısına çıkıyorlardı. Merkezinde Richard Lewontin ve

Richard Levins’in olduğu bu biyologlar genetik belirle-

nimciliğe ve biyolojik indirgemeciliğe karşı hem ideo-

lojik hem de bilimsel düzlemlerde yanıtlar üretiyordu.

Levins ve Lewontin külliyatına, veya Steven Rose ve S.

J. Gould’u da içine alan daha geniş bir kategori olarak

solcu biyologların indirgemecilik, determinizm gibi ko-

nularda yazdıkları eleştirilere bugünden bakan biri, bu

ekibin kimi tezlerini çok abartılı bulabilir. Örneğin mo-

dern genetik deterministlerin geçmişin preformasyon-

cularından pek de farklı olmadıkları tezi abartılı

görünür. Preformasyonculuğu canlının gelişiminin zi-

gotta halihazırda bulunan bir planın kendini gerçekleş-

tirmesi olarak tanımlarsak - zigotta bulunan kalıtımsal

enformasyonun yetişkin canlıyı üretmeye yeterli oldu-

ğunu söylersek - bu tezi doğrudan savunan kişiler bul-

mak zor olacaktır. Çünkü bu, aynı zamanda çevrenin

Biyolojide Diyalektiği Savunmak: Levins ve Lewontin
Gökhan Akbay1
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gelişim üzerinde neredeyse hiç etkisi olmadığı anla-

mına gelecektir. Benzer bir abartı görüntüsü, adaptas-

yonculuk kavramıyla ortaya çıkar. Gould ve Lewontin

adaptasyonculuğu öyle resmederler ki, sanki bu görüşü

savunan biyologlar Voltairé’in Dr. Pangloss’unun fela-

ketlerde bile tanrının inayetini gördüğü gibi, canlı dün-

yada nereye baksalar sadece işlevsel yapılar ve bunları

ortaya çıkaran doğal seçilimi görmektedirler. 

Bahsi geçen solcu biyologların eleştirileri korkuluklara

yönelmiş, karşıtlarının görüşlerini çarpıtmaya dayanan

birer karavana atış mıydı yoksa gerçek kişilerin gerçek

fikirlerini mi hedef alıyordu? Çağımızda bu tür basit

görüşler neden ulu orta ifade edilmiyor?

Son iki soruyu şöyle cevaplayabiliriz: Bu eleştiriler ger-

çek kişilerin fikirlerini hedef alıyordu ve bu tür fikirle-

rin artık daha dolaylı ve gelişkin biçimde ifade ediliyor

oluşunda özellikle Levins ve Lewontin’in eleştirilerinin

payı vardır. 

Bu kısa girişten sonra Levins ve Lewontin’in kimleri

eleştirdiklerini, bilimsel çalışmalarında  Marksizmin

payı ve önemli yöntembilimsel katkılarını özetlemeye

geçebiliriz. Öncelikle Levins ve Lewontin’in diyalektik

materyalizmden ne anladıklarını özetleyeceğiz. Her

başlıkta sadece tanıtıcı değil, eleştirel bir tavır takı-

nacağız.  

Levins, Lewontin, Diyalektik

Levins ve Lewontin (1985), The Dialectical Biologist

(Diyalektik Biyolog) kitabının sonuç bölümünde, bilim

insanlarının da tıpkı diğer entelektüeller gibi çağın yer-

leşik fikirlerinden etkilendiklerini iddia ederler. Biyo-

lojide egemen olan dünya görüşü Kartezyen indirge-

meciliktir ve Levins ve Lewontin ikilisinin biyolojide

diyalektik ile ilgili fikirleri büyük ölçüde bu fikrin eleş-

tirisiyle belirlenir.

Kartezyen materyalizmin temel varsayımları şunlardır:1

1. Her bütünün doğal birimleri veya parçaları vardır.

2. Bu parçalar veya birimler, en azından bütünü etki-

lerken içsel açıdan homojendirler.

3. Parçalar, ontolojik olarak bütünden önce gelirler.

Parçalar bütünden bağımsız var olabilirler ve bütün,

parçaların bir araya gelmesiyle ortaya çıkar. Parçaların

içkin (ilişkisel olmayan) özellikleri vardır ve bu özellik-

ler bütünün özelliklerini belirler. Ancak bütün parça-

ların toplamı olmak zorunda değildir: Parçalar arası

ilişkilerden parçalarda olmayan ama bütünde olan

özellikler ortaya çıkabilir.

4. Nedenler etkilerden ayrıdır: nedenler öznelerin özel-

liğiyken etkiler nesnelerin birer özelliğidir. Her ne

kadar nedenler etkilerden gelen enformasyona - geri

besleme döngüleri aracılığıyla - tepki verebilirse de

kimin etkileyen özne kimin etkilenen nesne olduğu ko-

nusunda bir belirsizlik yoktur.

İlk ilke, doğada “doğal eklem yerleri”2 olduğunu, yani

doğal yapıları temel birimlerine bölmenin “doğal” ve

kesin bir yolunun bulunabileceğini söyler. Örneğin

Antik Yunan felsefecilerinden Demokritos için bu bi-

rimler atomlardı. Veya organizmalar için bu birimleri

1 Richard Levins ve Richard Lewontin, The Dialectical Biologist, Cambridge:Mass, Harvard University Press. 1985. s 269’dan serbest bir çeviri yapılmıştır.
2 “Doğal eklem yerleri” ifadesi, Platon’un Phaedrus diyaloğunda geçer. Bu diyalogda Platon, sınıflandırmanın veya bölümlemenin doğal sınırlara riayet etmesi gerektiğini, yoksa

tıpkı kötü bir kasabın yaptığı gibi kemiklerin ortadan kırılacağını söyler.
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seçilim birimleri olarak görebiliriz. Burada temel iddia,

neyin parça veya birim sayıldığının incelenen problem-

den, bakılan perspektiften bağımsız bir temeli olduğu-

dur.

İkinci ilke, temel birimlerde içsel farklılaşma olmadı-

ğını, en azından bütünün davranışını belirlerken gerçek

birer birim gibi davrandıklarını söyler. Bu aynı zamanda

birimlerin içsel çelişki taşımadıkları, dolayısıyla değiş-

mez oldukları anlamına da gelir.

Üçüncü ilkeye göre parçaların, diğer parçalarla veya

bütünle ilişkilerinden tamamen bağımsız özellikleri

vardır ve bunlar izole biçimde incelenebilirler. Etkile-

şim kabul edilse bile parçalar birbirine dışsaldır, kar-

şılıklı nüfuz veya parçaların bağımsız kimliklerini

kaybedecekleri tarzda bir bütünleşme imkansızdır.

Dördüncü ilke ise aslında klasik Kartezyen felsefede

maddenin pasif, aklın aktif olduğu tezinin modern ha-

lidir. Descartes’ın felsefesinde madde kendi hareketini

başlatamamak anlamında pasiftir, yani ancak dışarı-

dan kuvvet uygulanmasıyla harekete geçebilen bir nes-

nedir (Craig, 1998). Akıl ise içsel olarak aktiftir, yani

öznedir. Levins ve Lewontin’e göre modern Kartezyen

indirgemecilikte de nedenler özne, etkiler nesne olarak

kesin sınırlarla birbirinden ayrılabilir.

Levins ve Lewontin’e göre bu dünya görüşü tüm ideo-

lojik illüzyonlar gibi yabancılaşmış bir toplumsal dün-

yanın düşünsel yansımasıdır.3 Levins ve Lewontin,

Kartezyen düşüncenin bilimdeki başarısını yadsımazlar

ancak bu perspektifin dünyayı olduğundan çok basit

gösterdiğini, çok boyutlu problemleri boyutları azalta-

rak çözülebilir hale getirmesine rağmen gerçekliği çar-

pıttığı için hatalı olduğunu söylerler. 

Diyalektik bakış açısına göre nesneler içsel açıdan,

hem de her düzeyde, heterojendir. Heterojenlikten an-

laşılan, “değişmez, doğal birimlerin” toplamı olmak de-

ğildir. Çünkü aslında doğal birimler veya eklem yerleri

düşüncesinin kendisi yanlıştır. Levins ve Lewontin’e

göre etkileşim ve içi içe geçme her yerdedir ancak in-

celemenin konusuna ve sorusuna bağlı olarak birimler

ayırt edilebilir. Örneğin, önkolu mu, eli mi, parmakları

mı yoksa parmaklardaki eklemleri mi doğal seçilimin

birimi sayacağınız elin gelişiminde genlerin nasıl etki-

leştiğine ve doğal seçilimin nasıl işlediğine bağlıdır.

Seçilim açısından bir tarihsel aralıkta birim sayılan bir

yapı, etkileşimin değişmesi ile birim olmaktan çıkabilir:

birimin parçaları bağımsız seçilimsel baskılara maruz

kalırsa farklı birimler ortaya çıkar veya birim başka bir

bütünün parçası haline gelebilir. Levins ve Lewontin bu

ilkeyi şöyle özetlerler: “Parça bütünü var eder ve bütün

de parçayı” (Levins ve Lewontin, 1985). Bu durumda

parçaların bütünden bağımsız bir varoluşları veya içsel

özellikleri yoktur. Özellikle “birlikte evrimleşmiş” par-

çalardan oluşan organik sistemlerde parçaların bağım-

sız bir kimlikleri olması beklenmez.

Elbette yukarıda söylenenler analiz sürecinin imkansız

veya gereksiz olduğu anlamına gelmez. Diyalektik ma-

teryalizme göre evrende her şey birbiriyle etkileşim

halindedir ancak etkileşimin kuvveti eşit değildir. Ör-

neğin benim kolumla telefon ahizesi bir birim oluştur-

maz çünkü aralarındaki etkileşim zayıf ve geçicidir.

3 Levins ve Lewontin’in belki de en zayıf yönleri, ideolojik illüzyon saydıkları Kartezyen indirgemeciliğin somut toplumsal temellerini aydınlatmak yerine ideolojiyi ideoloji düzleminde

eleştirmeye odaklanmalarıdır. Örneğin yabancılaşma bilim insanları için ne anlama gelir, biyoloji içindeki işbölümü somut olarak hangi çarpık düşünceleri besler? Ayrıca karşıtlarının

görüşlerinin Kartezyen indirgemecilik teşhisine uyacak şekilde ortak varsayımlara dayandığını söylemek ve tüm karşıtlarının bu temel tezlerde ortaklaşan, çok tutarlı bir dünya gö-

rüşüne sahip kişiler olduğunu düşünmek pek gerçekçi görünmemektedir.
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Ancak bir organizmanın organları arasındaki ilişki, il-

kiyle kıyaslandığında çok daha kalıcıdır ve bütünün

varlığını sürdürmesi açısından elzemdir. 

Bir diğer diyalektik ilke değişimin kaçınılmazlığıdır. Le-

vins ve Lewontin’e göre burjuva egemenliği ilerleme

kavramına sahip çıkmayı terk ettiğinden beri burjuva

ideolojisi ve bundan etkilenen bilim de her değişmenin

arkasında değişmez yapılar aramaya başlamıştır.

Bunun sonuçlarından birisi, değişmenin açıklama ge-

rektiren anormal bir durum sayılması, değişmezliğin

ise maddenin ve toplumun doğal durumu olduğu var-

sayımıdır. Örneğin yapısal/işlevselci sosyolojide top-

lumsal yapıların ve olguların varlık nedeni toplumsal

istikrara katkı yapmaktır. Bu yapıların toplumsal istik-

rarı bozması işlev bozukluğu olarak adlandırılır. Biyo-

lojide değişim kabul edilse bile değişmez birimlerin -

Weissman’cı genetik birimlerin - yeniden karılması ve

nadiren gerçekleşen mutasyonlar sonucu yeni birimle-

rin ortaya çıkması şeklinde tasavvur edilir. Fizyolojide

dinamik denge, homeostazi gibi kavramlar organizma-

nın stabil bir durum etrafında daireler çizmesini anla-

tırlar. Ancak Levins ve Lewontin’e göre bir sistemin

dengede olması, birçok koşulu aynı anda sağlamayı ge-

rektirir. Bu yüzden “sistemler sadece tek şekilde stabil

olabilirler ancak birçok şekilde dengesiz olabilirler”

(Levins ve Lewontin, 1985). Levins ve Lewontin’e göre

denge dışı (nonequilibrium) sistemler ancak yakın za-

manda ilgi konusu olmuştur. Değişim kabul edildiğinde

dahi önceden var olan bir planın gerçekleşmesi olarak

görülür: Gelişimin genetik programın açımlanması ola-

rak görülmesi gibi.

Bu varsayımların karşısında diyalektik materyalizm do-

ğadaki heterojenliği ve çelişki aracılığıyla değişimi vur-

gular. İstikrar geçicidir. Değişim ve hatta değişimin bi-

çiminde değişim kuraldır. Burada dikkat edilmesi ge-

reken iki nokta vardır: her doğal yapı eşit hızla

değişmediği için kimi özellikleri diğerlerine nazaran

sabit saymak mümkündür. Değişimin nedeni ise her

sistemin iç çelişkiler taşımasıdır. 

Çelişki, hem Hegelci diyalektikte hem de materyalist

diyalektikte temel kavramdır. Çelişki, ontolojik zıtlık-

tan farklıdır: örneğin av ve avcıdan oluşan bir sistemde

ikisinin birbirinin mutlak karşıtı olduğunu söyleyeme-

yiz. Ancak biri diğerinin varoluş koşullarını ortadan kal-

dırdığı ölçüde aralarında bir çelişki olduğunu

söyleyebiliriz. Aynısı işçi sınıfı ve burjuvazi için geçer-

lidir. İşçi sınıfı açısından burjuvazi, işçi sınıfının varoluş

koşullarını ortaya çıkaran ücretli emek ilişkisinin ta-

raflarından biri olma anlamında işçi sınıfıyla aynı sis-

temin bir parçasıdır. Ancak işçi sınıfını

mülksüzleştirmesi, insani gelişim açısından yoksullaş-

tırması açısından çelişki vardır. Çelişki denildiği zaman

anlaşılması gereken, her sistemde sistemi dengeden

çıkaran, yok oluşa veya değişime zorlayan, birbiriyle

çatışan kuvvetler olduğudur. Bu kuvvetlerin geçici den-

gesi şeyleri istikrarlı birer inceleme nesnesi yapar. 

Levins ve Lewontin, çelişkiyi sadece epistemolojik bir

olgu olarak gören düşünürlerden de, çelişkiyi sadece

toplumla sınırlayanlardan da daha radikal bir görüşü

savunurlar. Onlara göre çelişki, sadece insan bilgisinde

veya toplumsal varlıkla sınırlanamaz. Çelişki maddi va-

roluşa içkindir. Dolayısıyla doğada da çelişki vardır. Bu-

rada çelişki, tek başlarına alındıklarında karşıt

yönlerde işleyen kuvvetlerin aynı nesnede buluşmuş ol-

ması olarak anlaşılabilir. Çelişki, kendini yadsımadır ve

bu anlamda mantıktaki çelişki doğadaki çelişkinin yan-
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sıması olarak görülebilir. A durumundan B durumuna

geçiş, A durumundan A-olmayan durumuna geçiş ola-

rak anlaşılırsa kendini yadsımanın ne olduğu anlaşıla-

caktır. 4

Levins (1966), popülasyon biyolojisinde indirgemeci

yöntemler kullanmanın meşru olduğunu ama sistema-

tik hatalara neden olacağını söyler. Levins’e göre bazı

araştırmacılar gerçekçilikten ve hassas ölçümden fe-

ragat ederek genel modelleri tercih ederler, diğerleri

ise genellikten feragat ederek hassas ve gerçekçi mo-

deller elde ederler. Bu tercihler meşrudur çünkü çok

sayıda değişkeni aynı anda, yüksek hassasiyetle takip

etmek zordur. Birbiriyle çelişen amaçlara - gerçekçilik,

kesinlik, genellik - aynı anda ulaşmak mümkün değilse

tercih yapmak gerekir. Peki bu modellerin yarattığı ha-

talarla nasıl başa çıkılır? Levins’e göre birden çok çeşit

model kurulur ve bu modellerin ortak olarak göster-

dikleri yön bulunabilirse, “sağlam” (robust) teoremlere

ulaşılabilir. Gerçeğe ulaştıran tek tek modellerin mü-

kemmelliği değil, çeşitli model tiplerinin oluşturduğu

birliktir. Tıpkı Hegel’in Tinin Fenomenolojisi’nde ger-

çeği tanımlayışında olduğu gibi gerçeklik, hiçbir katı-

lımcının ayık olmadığı, ayrılanın yere yığıldığı

Dionisosçu bir halaydır (Hegel ve Yovel, 2005). Parça-

lar kusurlu olabilirler ama birbirleriyle diyalektik bir

bütünlük oluşturdukları ölçüde gerçeğe yaklaşırız.

Levins ve Lewontin, diyalektik materyalizmi yasaları

olan, bitmiş bir kuram olarak görmezler. Diyalektik ile

ilgili görüşleri biyolojideki indirgemeciliğe ve belirle-

nimciliğe karşı tartışmalarında somut içeriğini kazanır.

Diyalektik bakış açısını iş üstünde görmek için evrim

ve genetik belirlenimcilik konusundaki tartışmalara

göz atmamız gerekiyor.

Biyolojik Evrim: Adaptasyonculuk ve Orga-

nizma-Çevre ilişkileri

Marksizmin kurucuları için Darwin’in yapıtı tüm eksik-

lerine rağmen kendi tarihsel bakış açılarının doğadaki

geçerliliğini gösteren, coşkuyla selamlanmayı hak eden

bir yapıttı. Karl Marx 1961’de Alman sosyalist Lasal-

le’ye yazdığı mektupta Darwin’in Türlerin Kökeni ki-

tabının çok önemli olduğunu çünkü tarihteki sınıf

mücadelesi için doğa bilimlerinde bir temel sağladığını,

ayrıca erekselliğe öldürücü darbeyi vurduğunu söylü-

yordu (Marx’tan aktaran Angus, 2009). Marx bu mek-

tupta Darwin’in sunum yöntemini kaba bulduğunu

söylemeyi de ihmal etmemişti. Engels ise Ütopik ve Bi-

limsel Sosyalizm kitabında Darwin’in doğaya metafizik

bakışa en güçlü darbeyi vurduğunu çünkü tüm canlıla-

rın milyonlarca yıllık bir süreçte değiştiklerini göster-

diğini söylüyordu (Engels, 1908). Ancak Engels aynı

zamanda Darwin’in doğal seçilim mekanizmasının Hob-

bes’ta toplum için geçerli olan “herkesin herkese karşı

savaşı” fikrinin doğaya aktarılması olduğunu söyleye-

rek eleştirel bir mesafe koymaktan kendini alıkoyama-

mıştı.

19. yüzyıl Alman kültürel ortamının can sıkıcı metafizik

tezlerinin çoktan öldüğü bir çağda yazan Levins, Le-

wontin ve S. J. Gould gibi yazarlar ise çağdaşları olan

bazı evrimcilerin indirgemeciliğiyle kavga etme ihtiyacı

duydular. Burada indirgemecilik temelde iki biçimde

kendini gösteriyordu: evrimin doğal seçilim yoluyla

adaptasyona indirgenmesi ve doğal seçilimin kadir-i

mutlak bir güç olarak görülmesi ile organizma ve çevre

4 Burada Hegel’in “belirli yadsıma” kavramına atıf yapılmaktadır.
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arasında mutlak bir ayrım yapılması. 

S. J. Gould ve Lewontin açısından modern evrim kura-

mının en büyük handikaplarından birisi adaptasyoncu-

luk adını verdikleri tek yanlı bakış açısıydı.  Bu bakış

açısının karakteristik özelliği doğal seçilimin evrimsel

değişimi açıklamakta yegane mekanizma olduğu inancı

ve doğal seçilimin canlının karşılaştığı her uyum prob-

lemini çözebilecek kadar güçlü olduğu varsayımıydı.

Gould ve Lewontin bahsi geçen bakış açısına adaptas-

yonculuk veya Panglossçu paradigma adını verirler.

Onlara göre adaptasyoncular Voltaire’in Alman filozofu

Leibniz’i hicvettiği eserindeki Dr. Pangloss’a benzerler.

Dr. Pangloss en talihsiz olayda bile Tanrı’nın inayetini

görür. Lizbon depremi bile bu dünyanın olası dünyaların

en iyisi olduğunu kanıtlar. “Burunlarımız gözlük taşı-

mak için yaratılmıştır, bu yüzden gözlüklerimiz vardır”

(Wilson, 2015). Adaptasyoncular ise organik dünyada

nereye baksalar doğal seçilimi ve onun yarattığı opti-

mal uyumu görürler.

Adaptasyonculuk evrimsel biyolojide genel bir bakış

açısı ve bir açıklama stratejisidir.6 Gould ve Lewontin

bu stratejinin temel varsayımlarını şöyle özetlerler

(Gould ve Lewontin, 1979):

1) Organizma biyolojik özelliklerine7 ayrıştırılır ve bu

özelliklerin varlığı doğal seçilim tarafından, belirli iş-

levleri yerine getirmek için optimal olarak tasarlanmış

yapılar olmalarıyla açıklanır.

2) Her özelliğin ayrı ayrı optimum uyumlu olmadığı gö-

rüldüğü anda etkileşimin önemi hatırlanır ve bir par-

çayı uyumlu hale getirirken diğer parçaların

“mükemmel” uyumundan feragat edilmesi gerektiği

söylenir.

Yukarıda özetlenen stratejinin muhipleri açık açık

“doğal seçilim tek evrimsel kuvvettir” demezler. Bunun

yerine alternatif kuvvetlerin önemini ve etki alanını

daraltırlar. Örneğin genetik sürüklenme veya gelişim-

sel kısıtların varlığı kabul edilse bile bunların varlığının

tali olduğu, az sayıda vakayı açıklayabileceği söylenir.8

Adaptasyoncu strateji uygulamada şöyle işler: Bir özel-

lik açısından çeşitlilik olduğunu varsayalım. Örneğin

toprakta yaşayan salyangozların kabuk şekilleri veya

renkleri tür içinde ve türler arasında çeşitlilik gösterir.

Bu çeşitliliğin belirli bir çevresel farka uyum sağla-

maktan kaynaklandığı varsayılsın. Mesela her farklı

bölgede yaşayan salyangoz popülasyonunun o bölge-

deki çimlerin renklerine uygun bir kamuflaja sahip ola-

cak şekilde seçildiklerini söyleyelim. Bu açıklama

yanlış çıktığında adaptasyoncu strateji başka bir adap-

tasyoncu açıklama arar. Mesela bizim örneğimizde

doğal seçilimi yönlendiren asıl faktörün kamuflaj ihti-

yacı değil sıcaklık farklarına uyum olduğunu söyleye-

biliriz. Henüz alternatif bir açıklama bulunamıyorsa

bile benzer türde bir açıklamanın mümkün olacağını

öngörmek adaptasyoncu stratejinin temel varsayımla-

5 Lewontin 2015’te D. S. Wilson’ın yaptığı mülakatta bu makalede kendi payının çok az olduğunu, Gould’un ünlü bir evrimci olmak için abartı ve karikatürleştirmeye başvurduğunu

söyler. Tabi Gould ile temel meselede yani seçilimsel avantaj hikayelerine karşı çıkmakta uzlaştığını da ekler. Röportajın bağlantısını referanslar kısmında bulabilirsiniz.
6 Gould ve Lewontin “adaptasyoncu program” kavramını kullanmalarına rağmen  “strateji” kavramını daha uygun buldum çünkü bu sürecin bir program gibi adım adım bazı

komutların uygulanması şeklinde gerçekleşmediğini düşünüyorum.
7 “Biyolojik özellik” terimini ingilizcedeki “trait” kavramının karşılığı olarak kullanıyorum.
8 Burada anılmayan bir diğer olasılık da sadece adaptasyonların ilgi çekici olduğunu, genetik sürüklenme veya gelişimsel kısıtlarla açıklanan özelliklerin ise ilginç olmadıkları için

merkezi önemde olmadığını söylemektir. 
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rından biridir. Peki iyi bir doğal seçilim hikayesi bulu-

namazsa ne yapmalı? Bu durumda suçu bizim bilgi ek-

sikliğimize atmalı. Çevrede hangi değişkenin seçilimi

yönlendirdiğini bilmiyor olabiliriz. Çevrede farkında ol-

madığımız detaylar - örn. farklı kuş türlerinin dağılımı,

güneş ışığına maruz kalma miktarını etkileyen faktör-

ler, vb. - seçilimin aslında neyi seçtiğini bize göstere-

bilir.

Gould ve Lewontin’e göre adaptasyoncu stratejide

temel yöntem yeterince akla yatan bir hikaye uydura-

bilmektir. Verdikleri örneklerden biri Barash’ın 1976

yılında mavi kuşlarda erkek saldırganlığı hakkında yap-

tığı çalışmadır. Bu çalışmada Barash iki kuş çiftinin

yuvasının yakınına, erkek kuşlar yemek ararken, içi dol-

durulmuş erkek kuş modelleri koymuştur. On gün bo-

yunca yaptığı gözlemlerde erkek kuşların yumurtlama

öncesinde hem model erkeğe hem de dişiye daha çok

saldırdıklarını, yumurtlama sonrasında ise saldırganlı-

ğın düştüğünü gözlemlemiştir. En sade adaptasyoncu

açıklama erkek kuşun yumurtlama öncesinde, aldat-

manın en yoğun olduğu ve yeni bir dişi bulmanın halen

olası olduğu dönemde yüksek saldırganlığın makul ol-

duğu, aldatma olasılığının sıfıra yaklaştığı yumurtlama

döneminde ise işlevsiz olacağıdır. Ancak adaptasyoncu

olmayan alternatif bir açıklama da vardır. Erkek kuş

model kuşla birkaç kere muhatap olduktan sonra onun

gerçek bir tehdit olmadığını öğrenmiş olabilir. Bunu

test etmek içinse erkek kuşla modeli ilk kez, yumurt-

lamanın hemen sonrasında karşılaştırmak yeterlidir.

Gould ve Lewontin’in aktarımına göre bu olasılık test

edildiğinde erkek kuşlar, yuva kurmanın hiçbir evre-

sinde, modeli tanıdıktan sonra dişilere karşı saldırgan-

lık göstermemişlerdir. 

Gould ve Lewontin yukarıdaki örnekte ve benzerlerinde

adaptasyoncu bir açıklama bulunabilme olasılığını red-

detmezler. Eleştirdikleri, diğer tüm alternatif açıklama

biçimlerini ilk baştan reddeden bakış açısıdır. Peki

kendileri ne tür alternatifler önerirler?

Uzun zaman boyunca organizmanın atomlara (bağımsız

biyolojik özellikler) ayrılabileceği ve her atomun ayrı

ayrı uyumlu hale getirileceği varsayımıyla hareket

eden indirgemeci biyoloji, Bauplan gibi bütüncü teo-

rileri görmezden gelmişti. Gould ve Lewontin de işte

bu ekolün temel kavramlarından gelişimsel kısıtların

kimi özellikleri doğal seçilim yoluyla uyumdan çok

daha iyi açıklayacağını söylerler. 

Bauplan yani vücut planı düşüncesi Alman edebiyatçı

ve biyolog Goethe’nin çalışmalarına kadar uzanır.

Vücut planı, bir organizmanın temel anatomik birimleri

arasındaki ilişkinin organizasyonudur. Mesela baş,

göğüs (toraks) ve karın (abdomen) şeklindeki vücut

planı insan ve sirke sineklerinde bile ortak olan bir or-

ganizasyondur. Bauplan düşüncesine göre bu plan

kolay kolay değişmez. Doğal seçilim sadece bazı yü-

zeysel özellikleri - örneğin vücut planının parçalarının

özelliklerini - değiştirir ama temel plana dokunmaz.9

Hatta kimi yapısal kısıtlar, hiçbir biyolojik işlevleri ol-

mamasına rağmen, sadece mimari kısıtlardan ötürü

korunuyor olabilirler. Gould ve Lewontin dış çevrenin

organizmaya “ya uy ya terket” dediği, her parçayı ayrı

9 Gelişimsel açıdan erken evrelerin daha az çeşitlilik göstermesi de bu türde mimari kısıtlara örnek gösterilebilir. Ancak şu olasılığı akılda tutmak zorundayız: Gelişimin ilk aşamalarının

veya biyokimyanın temel reaksiyonlarının korunumu bunların seçilim sonucu ortaya çıkmadığını değil, tam aksine bunları etkileyen mutasyonlar karşısında çok kuvvetli negatif

seçilim olduğunu da gösteriyor olabilir.
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ayrı en uyumlu hale getirdiği, neredeyse doğal seçilime

bir tasarımcı gibi bakan görüşe karşı bu türde alter-

natiflerin de ciddiye alınması gerektiğini söylerler.

Darvinci evrim kuramı organizmayı bağımsız işlevsel

birimlere ayırdığı gibi, organizma ve çevre arasında

veya içsel ve dışsal kuvvetler arasında da kavramsal

bir ayrım yapar (Levins ve Lewontin, 1997). Doğal se-

çilimde organizmaya içsel olan kuvvetler bireyler arası

farklılıkları yaratırken dışsal bir kuvvet olan çevresel

seçilim basıncı, bu farklılıkları eler. Bu anlamda orga-

nizma ile çevre arasında veya iç ile dış arasında bir iş

bölümü vardır. Lewontin ve Levins’e göre indirgemeci

biyoloji başarısını bu iş bölümüne borçludur ancak bu

ayrım kavramsal ve ampirik nedenlerle artık aşılması

gereken bir ayrımdır.

Organizma-çevre ayrımının getirdiği hatalı fikirlerden

biri organizmaların içsel bir program taşıdıkları, geli-

şimin ise bu programın deyim yerindeyse zarftan çık-

ması, gerçekleşmesi olarak görülür. Burada çevrenin

rolü sınırlıdır: Çevre ya ham madde kaynağıdır ya da

gelişimsel programın tetiğine basan özgül olmayan bir

kuvvettir. Ancak gerçekte kimi çevresel düzenlilikler

gelişimin bir parçası sayılabilir: “Görme yeteneğimizin

gelişimi ışığı varsayar, kaslarımızın gelişimi ise hare-

keti” (Levins ve Lewontin, 1997).

Evrim sürecinde ise durum tam tersidir. Mevcut orga-

nizmaları tasarlayan, kendisi organizmalardan bağım-

sız sayılan çevredir. Çevre organizmanın önüne bir

uyum problemi koyar - örneğin avcı türe karşı kamuflaj

- ve organizmanın popülasyon düzeyindeki kalıtımsal

çeşitliliği doğal seçilim tarafından yontularak adaptas-

yon ortaya çıkar. 

Lewontin ve Levins için organizma ve çevre arasında

karşılıklı belirleme ilişkisi vardır. Bu tez iki düzeyde

anlaşılabilir: kavramsal ve ampirik düzeylerde. Çevre

denildiğinde akla ilk önce içinde yaşayan canlılardan

bağımsız, fiziksel koşulların toplamı gelir. Ancak, fizik-

sel doğa, ancak bir organizma ile ilişkisinde çevre olur.

Çünkü organizma fiziksel doğada hangi unsurların

önemli hangilerinin önemsiz olduğunu belirler. Bir sal-

yangozun çevresiyle bir sekoya ağacının çevresi, ikisi

de aynı bölgede yaşıyor olsalar dahi, farklıdır çünkü bu

canlıların yaşam döngüsünde önemli olan fiziksel fak-

törler farklıdır. Yerdeki çimleri yuva yapımında kulla-

nan bir kuş için çimler çevrenin araçsal bir parçasıdır

ama ağaçkakan gibi yuvasını ağaç gövdesini delerek

yapan bir kuşun çimle ilişkisi bambaşkadır. Bu nedenle

biyolojik niş organizmadan bağımsız tanımlanamaz. bi-

yolojik niş fiziksel doğada canlılardan önce varolan,

doldurulmayı bekleyen bir boşluk değildir.

Canlılar çevrelerini belirlerler ve çevre üzerindeki yap-

tıkları değişimler kendi evrimlerinde etkili bir faktör-

dür. Bitki kökleri çürürken humik asit ortaya çıkar ve

bu da ortak yaşam (simbiyoz) ilişkilerinin gelişmesine

yol açar. Bu ortakçı canlıların ürünleri ise toprağın ya-

pısını değiştirerek bitkilerin yaşam koşullarını değiş-

tirir. Daha çarpıcı bir örnek ise dünyada canlılığı ortaya

çıkaran sürecin, canlılığın yeniden ortaya çıkma koşul-

larını ortadan kaldırmasıyla ilgilidir. İlk canlılar oksi-

jensiz bir ortamda gelişebilirdi çünkü oksijen -

dioksijen adı verilen, bağımsız gaz formu - oksijensiz

solunum yapan canlılarda zehir etkisi yapar. Atmos-

ferde oksijenin şimdiki %18 oranına ulaşmasının so-

rumlusu fotosentez yapan bakterilerdir ve bu

bakteriler yaşamın yeniden ortaya çıkmasının koşulla-

rını ortadan kaldırmışlardır.
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Organizma-çevre etkileşimini ciddiye almanın gerek-

çelerinden biri, temel fiziksel değişkenlerin etkilerinin

dahi organizmanın boyutlarına ve faaliyetlerine bağlı

olmasıdır. Örneğin bizim gibi görece büyük kütleye

sahip canlılar için kütle çekim önemli bir kuvvettir ama

sıvı ortamda yaşayan bir bakteri için Brown hareketi

adı verilen, molekül bombardımanından kaynaklı etki-

ler daha önemlidir. Sıcaklık tüm canlılar için önemli

bir değişkendir ama canlılar dış ortamın sıcaklığıyla

doğrudan temas etmezler. Kendi ürettikleri ısı ve nem-

den oluşan bir çeşit koruyucu kalkanın içinde yaşarlar.

Organizmayı neyin etkileyeceği organizmanın yapısına

bağlıdır ve çevre kısmen organizma tarafından yaratı-

lır.

Gerek adaptasyonculuk eleştirisi gerekse organizma-

çevre etkileşimiyle ilgili eleştirilerin modern sentezi

yani ana akım evrimsel biyolojiyi kökünden sarstığını

söyleyemeyiz. Vücut planı veya gelişimsel kısıtlar doğal

seçilimin alternatifi haline gelmedi. Benzer şekilde bi-

yolojide neden-etki ayrımını ortadan kaldıracak dü-

zeyde radikal bir etkileşimcilik ana akım indirgemeci

yöntemlerin yerini almadı. Elbette bir avuç bilim insa-

nının eleştirisinin biyoloji pratiğini kökünden değiştir-

mesini beklemek gerçekçi olmaz. Ancak azınlık

olmanın dışındaki nedenleri de açıklamaya katmak ge-

rekir. 

Nedenlerden biri, Gould, Levins ve Lewontin’in olası se-

naryoları ortaya koymakta çok mahir olmaları ama al-

ternatif açıklamaların ana akım açıklamalardan daha

üstün olduğunu gösterecek zenginlikte verilere sahip

olmamalarıdır. En azından oganizma-çevre birlikte ev-

rimi, gelişimsel kısıtlar gibi araştırma alanlarının “gö-

rece sabit bir çevreye doğal seçilim yoluyla

adaptasyon” tarzında açıklamalar kadar yaygın olma-

dığını söyleyebiliriz. Bunu yazarların tembelliğine bağ-

layamayacağımıza göre biyoloji pratiğinin öncelikleri,

metodolojik yanlılığı gibi daha genel faktörlerle açık-

lamalıyız. Levins ve Lewontin bu olguyu, ekoloji ve ev-

rimsel biyolojinin odak noktasının organizma ve

çevrenin birlikte evrimi olmaması, dolayısıyla bu ko-

nuda çalışma yapılmamasıyla açıklıyorlar (Levins ve

Lewontin, 1997). Lewontin’in öğrencisi sayılabilecek

bilim felsefecisi William Wimsatt ise indirgemeci me-

todolojinin kendini doğrulayan bir kehanet gibi işledi-

ğini söylüyor (Wimsatt, 2006). Son noktayı biraz

açmamız gerekiyor.

Wimsatt’a göre biyolojide indirgemeci yöntem önce

çözmeyi vaat ettiği problemi çözülebilir hale getirir,

sonra dönüşmüş problemi çözer ve bu çözümlerin üst

üste yığılması yöntemin - hatta altında yatan metafizik

varsayımların - başarısının göstergesi sayılır. Wimsatt,

genetiğin başarısını kalıtımla ilgili orijinal problemden

uzaklaşmasına ve uzunca bir süre gelişimle bağını ko-

parmasına bağlar. Wimsatt’a göre Mendel genetiği ön-

cesinde kalıtımın temel problemi biyolojik özelliklerin

bireyde ortaya çıkışı ve aktarımıydı. Ancak Mendelcilik

bu bağı koparmış, zaten bir süre sonra “klasik aktarım

genetiği” adını almıştır. T. H. Morgan’ın sinek odasın-

dan moleküler biyolojinin yeşerdiği 1950’lere kadar en

azından görece basit bir kalıtım yolu izleyen özelliklerin

aktarımıyla ilgili geniş bir bilgi kümesi oluşmasına

neden oldu. Ancak bu başarı, aktarım ile gelişimin ay-

rılmasına ve büyük ölçüde aktarıma odaklanılmasına,

yani kökteki problemin sadeleştirilmesine bağlıydı.

Tüm bu anlatılanlara rağmen bahsi geçen eleştirilerin

en azından kimi biyologları ve felsefecileri nedensellik,
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analiz ve açıklama konularında derin düşünmeye itti-

ğini (Taylor, 2010), eleştirilen muhatapları ise görüş-

lerini törpülemeye yönelttiğini söyleyebiliriz. Levins ve

Lewontin’in en etkili yazıları genetik determinizm ile

ilgili olanlarıdır. Levins ve Lewontin, sosyobiyoloji, ev-

rimsel psikoloji ve davranış genetiği alanında en etkili

salvolarını yapmışlardır.

Genetik Determinizm: Evrimsel Psikoloji ve Dav-

ranış Genetiği

Biyoloji ve insan bilimleri ve siyaset arasındaki etkile-

şimde en önemli tartışmalardan biri kalıtımın insan

davranışını belirleyip belirlemediği sorusunda düğüm-

leniyordu. Zeka, kişilik, psikopatoloji gibi olgular ne öl-

çüde genetik belirlenime tabidir? Genetik olarak

belirlenen bir insan doğası var mıdır? Bireyler arası

davranışsal farklar genetik farklarla ilgili midir? Irklar

arasında kalıtımsal davranış/biliş farkları var mıdır?

Bu sorulara verilen yanıtlar çok önemlidir çünkü eşit-

sizliğe karşı mücadelede ne tür yollar izleneceği konu-

sunda ipuçları verecektir.10 Örneğin eğer cinsiyetlere

biçilen toplumsal rollerin farkları gerçekten de erkek

ve kadınların biyolojik farklarına dayanıyorsa, çevresel

müdahale hem “insan doğası”na aykırı olacağı için bi-

reyleri mutsuz kılacak, hem de sürdürülemez olacaktır.

Veya bireyler arası zeka farkları kalıtımsalsa, IQ’su

düşük bireylerle yüksek olanların eğitim başarılarını

eşitlemeye çalışan eğitim programları kaynak israfı

olacaktır.

İnsan davranışında kalıtımsal etkileri vurgulayan iki di-

siplin vardır. Bunlardan ilki evrimsel psikolojidir. Ev-

rimsel psikoloji insan doğası adını verdiğimiz evrensel

bilişsel ve davranışsal örüntülerin hangi uyumsal prob-

lemlere11 yanıt olarak ortaya çıktığını araştıran bir di-

siplindir. Erkek ve kadın üreme stratejileri, bazı fobiler,

eş seçme, sahtekârları tespit etme gibi özelliklerin

avcı-toplayıcı atalarımızın maruz kaldığı çevresel prob-

lemleri çözmeye yönelik adaptasyonlar olduğunu söy-

leyen bu disiplin, insan aklının, genetik olarak

belirlenmiş ve uzmanlaşmış programlardan oluştuğunu

iddia eder.

Lewontin ve Levins (1999b), evrimsel psikolojiyi sos-

yobiyolojinin çocuğu olarak görürler. Sosyobiyoloji,

sosyal davranışın biyolojisidir. İnsanla sınırlı değildir.

Edward Wilson, Sociobiology: the new synthesis kita-

bıyla sosyobiyolojiyi popülerleştirdiği gibi insan doğası

hakkında yazdığı son bölümle de sert tartışmalara

neden olmuştur. Wilson’a yöneltilen temel eleştiri bi-

yolojik determinizmi hortlatmak ve böylece toplumsal

eşitsizliklere doğal bir kılıf hazırlamaktır. Sosyobiyo-

lojinin iddiaları evrimsel psikolojiye göre daha keskin

ve özgüldür. Örneğin Wilson dindarlık, girişimcilik,

erkek egemenliği, konformizm gibi özellikler için bile

adaptasyoncu bir açıklama vermeye çalışmıştır (Wil-

son, 1980), (Wilson, 2004).

Lewontin ve Levins’e göre evrimsel psikolojinin sosyo-

biyolojiden farkı daha genel mekanizmalarla ilgilenme-

sidir. Ancak her iki disiplin de kimi davranışsal ve

bilişsel eğilimlerin genetik olarak kodlandığını, geç-

mişte bir uyumsal probleme yanıt olarak ortaya çıktı-

ğını, doğal seçilimin ürünleri olduğunu iddia ederler.

Lewontin ve Levins’e göre sosyobiyoloji veya evrimsel

10 İpucu kelimesini kullanmamızın nedeni bu sorulara verilecek yanıtların siyasi tercihleri harfi harfine belirlemeyeceğini vurgulamaktır.
11 Uyumsal problemlere örnek olarak eş bulma, besin bulma, avcılardan kaçmayı gösterebiliriz.
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psikoloji, iki çeşit meşrulaştırma işlevi görürler. Bu di-

siplinler öncelikle mevcut toplumsal düzenin, buradaki

ilişkilerin meşrulaştırılmasına hizmet ederler. Seçilim-

sel hikaye ve genetik determinizm bir araya gelince

şöyle bir sonuç çıkar: bu davranışsal örüntü genetik ol-

duğu için değiştirilmesi zordur ve değiştirmeyi başar-

sak bile, alternatiflerine göre başarılı olduğuna göre

değişimin olumsuz etkileri olacaktır.12 İkinci işlev ise

evrim kuramının kendisini meşrulaştırmaktır. Bir ku-

ramın gücünü ispat eden şey o kuramın kendi alanın-

daki neredeyse tüm olguları açıklayabilmesidir. Doğal

seçilimin genel açıklama şemasının - kalıtımsal çeşit-

lilik ve farkı üreme başarısı ile popülasyonda genetik

değişim - insan davranışına da uygulanabilmesi gere-

kir: “Sonuç olarak eğer evrimin ilkeleri insan varolu-

şunun en önemli yönlerini açıklayamıyorsa, bu ne tür

bir bilimdir?” (Levins ve Lewontin, 1999a)

Evrimsel psikoloji biyolojide yaygın olan genetik prog-

ram fikrine yaslanır. Genetik program, canlıların me-

tabolik aktivitelerinden gelişimlerine ve hatta

davranışsal eğilimlerine kadar tüm süreçlerini kontrol

ettiği düşünülen bir komutlar silsilesidir. Bu komutlar

DNA’da bulunurlar, türün üyelerinde ortaktırlar ve

doğal seçilimin ürünüdürler.13 Genetik programın bi-

rincil ürünü RNA ve proteinlerdir. İkincil ürünler ise

molekül üstü düzeydeki yapı ve süreçlerdir. Bilişsel

programlar işte bu türde ikincil ürünleridir. 

Davranış örüntülerinin genetik olarak belirlenmeleri

bunların her koşulda ortaya çıkacağı anlamına gelmez.

Yani erkeklerin kadınlara nazaran daha çok saldırgan-

lık göstermeleri, erkeklerin her koşulda saldırgan dav-

ranacakları anlamına gelmez. Bilişsel/davranışsal

program, koşullu komutlardan oluşur. Bu anlamda kol

veya bacağa sahip olmaktan ziyade nasır oluşumunu

sağlayan mekanizmaya benzer (Buss, 2015). Ayak ta-

banında aşınma yaratan koşullar yoksa nasır da oluş-

maz. Saldırganlığın koşulları yoksa saldırganlık ortaya

çıkmaz. Ancak koşullar ortaya çıktığında davranış ka-

lıpları hazırda beklemektedir. Başka koşullarda daha

uzlaşmacı davranmamız da programda vardır. Dışarı-

dan bakan birine bilişsel/davranışsal esneklik gibi gö-

rünen şey aslında farklı koşullarda farklı komutların

aktif olmasıdır.

Biyolojide program metaforunun kökeni Descartes’a

kadar uzanıyor olsa bile modern anlamda genetik prog-

ram kavramını ilk kullanan kişi Jacques Monod’dur (Pe-

luffo, 2015). Monod’nun bakterilerde genetik ifadenin

düzenlenmesi hakkında yaptığı çalışmalardan çıkan so-

nuçlardan biri, DNA üzerinde kimi bölgelerin elektrik

akımını açıp kapatan anahtar gibi işlev görmesiydi. Bu

bölgelere bağlanan proteinler genden protein sentezini

başlatabildiği gibi durdurabiliyordu da. Böylece orga-

nizma, geri besleme ve ileri besleme mekanizmaların-

dan oluşan sibernetik bir ağ gibi algılanabilirdi.

Birçok evrimsel biyolog da, program, enformasyon gibi

metaforları canlı ile cansızı ayıran temel özelliği ifade

ederken kullanmışlardı. Örneğin Ernst Mayr için orga-

nizmayı cansız doğadan ayıran özellik canlıların bir

program taşıyor ve buna göre gelişiyor olmalarıdır. G.

C. Williams için cansız doğada madde ve enerji trans-

12 Psikolojik adaptasyonlar milyonlarca yıllık seçilimin sonucu sayıldığı için alternatiflerine kıyasla daha “başarılı” oldukları düşünülür. Tabi evrimsel psikologlar avcı toplayıcı

dönemde uyumlu olan bir yapının şimdi uyumsuz olabileceğini kabul ederler.
13 Burada DNA’nın tamamının doğal seçilim ürünü olduğu söylenmemektedir. Daha ziyade protein kodlayan veya düzenleyici bölgeler kastedilmektedir.
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feri varken canlı doğada buna ek olarak enformasyon

transferi vardır ve bu ayırt edici bir farktır. John May-

nard-Smith için evrimdeki en önemli olaylardan biri sı-

nırsız enformasyon taşıma kapasitesine sahip, bir dizi

birimin (nükleotidler) yapıda bir kalıtım sisteminin -

DNA veya RNA - ortaya çıkmasıdır. Maynard-Smith’e

göre biyolojik enformasyon semboliktir, yani genetik

enformasyon ile fenotipler arasında mecburi bir fizik-

sel bağ yoktur. Kısacası birçok kalburüstü evrimsel bi-

yolog için canlılığın özsel niteliklerinden birisi program

veya enformasyon taşımak, bu program veya enfor-

masyonun metabolik, gelişimsel ve evrimsel süreçleri

belirlemesidir.

Lewontin ve Levins içinse program veya enformasyon,

inanılmaz karmaşıklıktaki bir süreci anlaşılır hale ge-

tirmek için kullanılan birer metafordan ibarettir (Le-

vins ve Lewontin, 1999a). Biyolojik organizmalar çok

sayıda zayıf kuvvetin etkileşimi sonucu varlıklarını sür-

düren orta büyüklükte nesneler oldukları için az sayıda

parametre içeren modellerle betimlenemezler (Levins

ve Lewontin, 1999b). Devasa gök cisimlerinin hareke-

tini veya atom altı parçacıkların davranışlarını açıkla-

yan yöntemler canlılarda işe yaramaz. Gelişimi, evrimi,

fizyolojiyi, davranışı anlayabilmek için karmaşık fiziksel

süreçleri takip edilebilir hale getiren metaforlara ihti-

yaç duyulur. Her dönem, teknolojik gelişme düzeyine

uygun metaforlara yol verir. Descartes’ın yaşadığı 17.

yüzyılda basit mekanik aletler - vinçler, pompalar, kal-

dıraçlar, vb. - bu işlevi görürken 20. yüzyılın ortaların-

dan itibaren bilgisayar, biyolojik metaforlar için en

zengin ilham kaynağı haline gelmiştir.

Levins ve Lewontin bilimde metafor kullanımına karşı

çıkmazlar ancak metaforun tehlikelerine dikkat çeker-

ler. İnsan beyni ile bilgisayarı, insan aklı ve davranışı

ile bilgisayar programını ayıran nitelikleri vurgularlar.

Beyin, kendiliğinden aktivite üreten bir sistemdir. Rü-

yalar ve halüsinasyonlar bunun örneğidir. Kendi akti-

vitesi ile kendi anlık durumunu değiştirir. Bu yüzden

insan beyni, aynı girdiye her seferinde aynı tepkiyi

veren bir girdi-çıktı sistemi değildir. Bilgisayarda neyin

“girdi” olduğu belliyken beyindeki bilgi işleme süreçleri

“açlık, gürültü, cinsel uyarılma, hayatın başka bir ala-

nından kaynaklı kaygılar, yorgunluk” gibi aslında prog-

ramın girdisi sayılamayacak faktörler tarafından

belirlenebilir (Levins ve Lewontin, 1999b). Bilgisayarda

program veya yazılım donanımdan ayrıdır ancak be-

yinde keskin bir donanım-yazılım ayrımı bulunmaz. Öğ-

renme, donanımda yani merkezi sinir sisteminde kalıcı

değişimlere neden olur. Ayrıca, insan söz konusu oldu-

ğunda, hükümdar program, kol emekçisi beden ayrımı

geçersizdir çünkü her ikisi de aynı materyalden yapıl-

mıştır ve çıktı ile duyusal girdi veya bilişsel işlev ara-

sında nitelik farkı yoktur.

Lewontin ve Levins’in program metaforunda eleştirdik-

leri bir diğer nokta ise akraba türlerle insanda ortak

olan davranışsal örüntülerin insan toplumsal yaşamının

özgül yönlerini karartmasınadır. Örneğin babunlarda

hiyerarşinin alt basamaklarında yer alan bireylerin kar-

diyovasküler hastalıklara yakalanma olasılıkları yuka-

rıdakilere göre daha yüksektir (Marmot, Sapolsky,

2014). Benzer bir tablo insanlar için de geçerlidir

(Adler vd., 1994). Stres tepkileri ortak olabilir, peki bu-

radan hiyerarşinin evrensel ve doğal olduğu, iki du-

rumda benzer faktörlerin hiyerarşiyi yarattığı

çıkarılabilir mi? Hayır. İşte Lewontin ve Levins, politik

arenada, “program” metaforunun yarattığı bu algıya
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karşı çıkarlar. 

Türe özgü davranışsal özellikler dışında, insan türünün

bireyleri ve grupları arasındaki farkların genetik açık-

laması da Lewontin’in eleştiri oklarını üstüne çekmiş-

tir. Özellikle genel zeka faktörü ve kalıtımsallık

hakkındaki tartışmalar Lewontin’in popülasyon gene-

tiği konusunda uzmanlığını liberal uzlaşmaya metodo-

lojik bir darbe vurmakta kullanmak için yeterince

malzeme vermiştir.

1969 yılında Harvard Educational Review dergisinde

Arthur Jensen tarafından yazılmış bir makalede birey-

ler arası IQ farklarının büyük ölçüde kalıtımsal olma-

sının yanında siyahlar ve beyazlar arasındaki ortalama

%15 farkın da kalıtımsal olduğu iddiası savunulur

(Jensen, 1969). Jensen bu makalede IQ’nun yüksek ka-

lıtımsallığının, eşitsizlikleri gidermeye yönelik eğitim

programlarının neden başarısız olduğunu da açıkladı-

ğını söyler. Kısacası Jensen, IQ farkları kalıtımsal ol-

duğu için, başarısız öğrencileri başarılı olanlarla

eşitlemek için uygulanan telafi programlarının bir işe

yaramayacağını söylemektedir.

Lewontin bu makaleye yanıtında IQ’nun kalıtımsallığını

kabul etsek bile buradan gruplar arası farkların kalı-

tımsal olduğu ve IQ’nun çevresel müdahaleyle değişti-

rilemeyeceği sonucunun çıkmayacağını söyler

(Lewontin, 1970).14 Kalıtımsallık, belirli bir popülas-

yonda bireyler arasında belirli bir özellikte gözlenen

farkların hangi oranda genetik farklarla ilişkilendirile-

bileceğini anlatan bir değerdir. Bu değer popülasyona

özgüdür. Genetik çeşitliliği sıfıra indirirseniz kalıtım-

sallık sıfıra düşer çünkü tüm farklar çevresel neden-

lerden kaynaklanır. Çevreyi sabitlerseniz 1’e yükselir

çünkü tüm farklar genetik olur. Doğal popülasyonlarda

ise o popülasyonun özgül genetik dağılımı ve çevresel

dağılımına bağımlı bir değerdir. Bir özelliği - örneğin

boy -  veya özellikteki farkları yaratan mekanizma hak-

kında hiçbir şey söylemediği için özelliğe müdahale

edilip edilemeyeceğini anlatmaz. Popülasyona özgü ol-

duğu için de iki grubu - örneğin siyahlar ve beyazlar -

kıyaslamakta kullanılamaz. Kalıtımsallığın evrensel ve

nedensel bir açıklamaya zemin sağladığı tek durum,

genler ile çevre arasında hiç etkileşimin olmadığı, iki-

sinin bireyler arası farklara birbirinden bağımsız katkı

yaptıkları durumdur (Lewontin, 1974).15 Lewontin bu

türde durumların doğal (deneysel ortamda üremeyen)

popülasyonlarda istisna olduğunu söylemektedir.

Lewontin eleştirisinin sonunda teknik detayların öte-

sine geçip Jensen’in politik kabullerine saldırır. IQ ders

başarısını ölçmekte mahirdir, ders başarısı da uzun va-

dede elde edilecek geliri tahmin etmekte iyi bir ölçüt-

tür. Peki, biz bir insanın başarısını başkalarını

“geçmek” olarak görmek ve zekaya dayalı liyakati

dünya nimetlerinden faydalanmanın ölçütü olarak gör-

mek zorunda mıyız? Lewontin dar kafalı liberal akade-

misyenin hayal dünyasının ötesinde bir olasılığa işaret

eder: Her insanın, sosyal eyleminin mümkün kıldığı en

yüksek maddi ve manevi tatmine ulaşmasını amaçla-

mak. İşte bu, komünizmin liyakat anlayışıdır.

Sonuç

14 Lewontin bu makalede IQ’nun ölçülme biçimine ve ölçtüğü “şeye” de itirazlar yöneltir. Derginin aynı sayısında Jensen’in eleştirilere cevapları da vardır. Referanslar kısmındaki

bağlantıdan tartışmanın tümüne ulaşabilirsiniz.
15 Tabi etkileşimin ihmal edilebilir düzeyde olduğu durumları da “toplamsallık” (additivity) olgusuna örnek sayabiliriz. 
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Lewontin ve Levins’in eserlerinde bilimsel metodoloji,

siyaset ve ideoloji, kendi çağlarının biliminin aşırılık-

larına, eşitsizliği normalleştirme olasılığına karşı aynı

anda yardıma çağrılır. Siyasi açıdan karşı çıktıkları tez-

lerin bilimsel açıdan da güvenilmez olduğunu göster-

meyi amaçlarlar. Onlar için diyalektik laboratuvara

girerken çıkarılacak bir önlük değildir. Ama diyalektik

her problemi çözecek sihirli bir anahtar da değildir. Bi-

yolojik bilimlerde diyalektik tek yanlı, sefil bir bakış

açısını eleştirmek, biyolojinin insanlar arasındaki eşit-

sizlikleri meşrulaştırmakta kullanılmasını engellemek,

bize bugün dokunulmaz gelen teorilerin bir tarihin par-

çası olduğunu hatırlatmak için bir araçtır. 

Biyologlara ve ilgili alanlarda çalışan bilim insanlarına

genel bir perspektif sağlamak da diyalektiğin katkıla-

rından biridir. Bilim insanları, canlılık dendiğinde prog-

ram, bilgisayar, enformasyon gibi metaforlardan

fazlasını bulacaklarsa, bunu diyalektiğin araçlarıyla bu-

lacaklar ve buldular da. Sistem teorisinin ve onun ön-

cülü olan sibernetiğin birçok teorik kavramı diyalektik

bir bakışın ürünüdür. Sistem teorisinde eşik etkisi, geri

besleme gibi kavramların diyalektikte karşılıklarının

olduğunu biliyoruz (Levins, 2008). Bu durumda diya-

lektik düşüncenin bilinçli veya bilinçsizce, bilimsel dü-

şünüşün bir parçası olduğunu ve burada Levins ve

Lewontin gibi bilim insanlarının payı olduğunu söyle-

mek yanlış olmayacaktır.
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Özet

Epigenetik sözcüğünün kökenine bakarsak;
epigenetik, eski Yunancada üstü, ötesinde an-
lamlarına gelen “epi” ön ekini alarak aslında
genetiğin üstünde veya ötesinde anlamına
gelir. Bir bakıma adının anlamını ortaya koya-
rak canlının genetiğinde var olan koda bağlı
kalmadan, canlının çevreyle olan etkileşimiyle
birlikte DNA metilasyonu (bazlara metil eklen-
mesi), histon modifikasyonları ve kodlama
yapmayan RNA’lar gibi farklı regülasyonların
işin içine katılmasıyla meydana gelen değişim-
ler ve canlıya kazandırdığı farklı özellikler or-
taya çıkmaktadır. Sovyetler Birliği’nde
bitkilerle yaptığı çalışmalarla soğuklandırma
(vernalizasyon) yöntemini geliştiren bilim in-
sanı Lısenko’nun çalışmaları da bu bağlamda,
kodun değişmeden işlevinin nasıl değişeceğini
gösteren bir yaklaşımla döneminde çığır aça-
cak bir çalışmaya imza atarak buğday üreti-
minde verimliliği arttırmıştır. Bu makalede,
epigenetik kavramının nasıl ortaya çıktığını,
epigenetik ile ilgili en çok çalışılan regülasyon-
ları, bitkilerle dünden bugüne yürütülen epi-
genetik çalışmaları ve genetik-epigenetik
ilişkisini materyalist diyalektik açıdan değer-
lendirmeye çalışacağız. 
Anahtar kelimeler: genetik, epigenetik, diya-

lektik

Giriş

Biyoloji biliminde son yüzyılda büyük ilerlemeler mey-

dana gelmiştir. Daha özelde, genetik temelinde bu iler-

lemelere bakıldığında ise fazlaca ilerleme

kaydedildiğini ancak daha da gidilecek epey yolun ol-

duğunu söylemek mümkündür. Epigenetik konusu da

yine burada ele alınabilecek ilerlemelerden sadece bi-

risidir. Yirminci yüzyılın ilk yarısında gelişim biyolojisi

ve genetik iki farklı disiplin olarak düşünülürken,

1940’larda Waddington aracılığıyla bilim dünyasına ta-

nıtılan epigenetik terimi bu iki alanı bir anlamda bir-

leştirmiş oldu (Holliday, 2006). Epigenetiğin

tanımlanmasından ve bilim insanlarına farklı bir bakış

açısı sunmasından sonra alanla ilgili pek çok çalışma

yapılmıştır. Örneğin sadece 2006 yılında epigenetikle

ilgili 2500’ün üzerinde çalışma yayımlanırken, 2010

yılında verilere göre, 1300’ün üzerinde çalışma bulun-

maktaydı (Deans ve Maggert, 2015). Bu noktada, epi-

genetiğin bu kadar popüler olmasına yol açan tarihsel

sürecini de ele almak gerekir.

On dokuzuncu yüzyılda, Gregor Mendel genetik ala-

nında bezelyelerle gerçekleştirdiği önemli çalışmalarını

ortaya koymuş, kalıtım faktörleri olarak belirttiği gen-

lerin ebeveynden döllere geçiş kurallarını belirtmiştir.

Ancak bu çalışmaların önemi, ne yazık ki onun döne-

minde hem pek çok bilgi eksikliği sebebiyle hem de

Mendel’in gelişimi içine almadan tek başına kalıtım ça-

lışması nedeniyle pekiyi anlaşılamamıştır. Bilim insan-

ları 1900’lerde yapılan çalışmalarda Mendel’in vardığı

sonuçlara varmışlardır. Dolayısıyla Mendel’in çalışma-

ları yaklaşık otuz beş yıl kadar sonra tekrar önem ka-

zanmıştır. Ancak burada şunu söylemekte fayda vardır

ki bilim insanları ele alınan her fenotipik özelliğin Men-

del Genetiği ile de açıklanamadığını fark etmişlerdir.

Örneğin kantitatif özelliklerin kalıtımını açıklamak için

Bitki Epigenetiği
Özge Şahin1, Gizem Batı Ayaz2, Umur Ayaz2
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Mendel Genetiği yetersiz kalmaktadır. Kantitatif özel-

liklerin ve fenotipin ortaya çıkmasında, önemli bir

çevre faktörü söz konusudur. Dolayısıyla böyle feno-

tiplerin ortaya çıkmasında önemli miktarda gen-çevre

etkileşimi rol oynamaktadır.

Daha sonraki yıllarda bazı biyologlar genetik ve gelişim

biyolojisini ayrı ayrı ele almak yerine birlikte ele almak

gerektiğini vurgulamıştır. Bu iki alanın birbiriyle ilgili

olabileceğini ve ortak bir disiplin olarak çalışılabilece-

ğini belirtmişlerdir. Yukarıda da değinildiği gibi bu

bilim insanlarından biri olan Conrad Waddington

(1942), epigenetik terimini kullanarak embriyonun ilk

safhalarında herhangi bir farklılaşma geçirmediğini ve

böyle bir değişikliğin epigenetik mekanizmalarla mey-

dana geleceğini önermiştir. Böylelikle Waddington gen

ifadesi ve kontrolü sürecine ışık tutmuştur. Dönemin

genetik ve gelişim alanlarına ilgisi olan bir başka

önemli biyoloğu ise Ernst Hadorn idi. Drosophila geli-

şimini etkileyen mutasyonlar üzerine pek çok çalışma

yapmıştır (1961). Transdeterminasyon denilen bir kök

hücre ya da öncül hücrenin diğer hücre tiplerine dö-

nüşmesi olayına açıklık getirmiştir. Genetiğin ve geli-

şimin birbiriyle ilgili olabileceğini düşünen diğer bilim

insanları arasında Richard Goldschmidt, Julian Huxley

ve J.B.S. Haldane sayılabilir (Dietrich, 2003). Ancak

Huxley ve Haldane daha sonra gen aktivasyonu biyo-

kimyası üzerine yoğunlaşmışlardır. Garrod, bazı kalı-

tımsal eksikliklerin metabolik yolaklardaki

basamakları özel olarak bloke ettiğini göstermiştir.

Ephrussi ve Beadle, Drosophila üzerinde pigment olu-

şumu genetiği çalışmalarını denemişlerdir. Beadle ve

Tatum ise Neurospora’nın metabolik yolakları üzerine

etkisi olan biyokimyasal mutantları izole etmişlerdir

(Holliday, 2006).

Biraz daha yakın tarihe bakıldığında yine pek çok

önemli çalışmalarla bu alanın ilerlemesine katkıda bu-

lunulduğu görülmektedir. 1975’te Holliday ve Pugh’ın

DNA metilasyonunu belirlemesine yönelik çalışması ol-

dukça önemlidir. Daha sonraki yıllarda da alan üzerinde

pek çok çalışma yapılmış ve yeni bilgiler ortaya kon-

muştur. Örneğin 1988’de X kromozomu inaktivasyonu

ve DNA metilasyonu üzerinde çalışılmışken, 1990’larda

farklılaşmış, damgalanmış (imprinted) genler, allellik

ekspresyonlar ve yine DNA metilasyonu üzerine yoğun-

laşılmıştır. 1995’te ise histon modifikasyonları ve kro-

matin yapısı ortaya konmuştur. 2000'lerde küçük

kodlanmayan RNA’ların varlığı bulunmuştur. 2005 yı-

lında ise epigenom haritalaması yapılmıştır (Skinner

ve ark., 2009).

Çeşitli epigenetik mekanizmalar

Epigenetik terimi yukarıda da değinildiği gibi DNA di-

zisinde meydana gelmeyen değişimler için kullanılır.

Genellikle çevresel faktörler sebebiyle bir genin ifade-

sinde farklılıklar ortaya çıkar. Ancak bu farklılıklar DNA

dizisinde herhangi bir değişim sebebiyle olmaz. Bu gen

ifadesi değişimleri kalıtsal olmasının yanı sıra geri çev-

rilebilir özelliğe de sahiptir. İşte böyle fenotipik fark-

lılıklar da epigenetik mekanizmalar yardımıyla

incelenir. Epigenetik mekanizmalardan en çok çalışı-

lanlar arasında histon modifikasyonları, DNA metilas-

yonu ve kodlama yapmayan RNA sayılabilir. Bu yazıda

da bu mekanizmalara değinilecektir.

1. Histon modifikasyonları

Ökaryotik canlıların genomik yapısı daha karmaşıktır.
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Dolayısıyla bu canlılarda kromozomal DNA’yı paket-

leme ve organize etme görevi histon adı verilen nükleer

proteinler tarafından yerine getirilir. Histonlar, ökaryot

kromatin ve kromozom yapısını oluşturmada görev

alan proteinlerdir. DNA’nın paketlenip daha az yer işgal

edecek şekilde yerleşiminden sorumludurlar. Histonlar,

içerdikleri artı yüklü lizin ve arjinin aminoasitleri sa-

yesinde artı yüklenirler ve eksi yüke sahip olan DNA’ya

sarılırlar.

Histon modifikasyonları kromatin yapısında değişiklik-

ler oluşturarak transkripsiyonu düzenler. Buna göre

histon modifikasyonları ile transkripsiyon düzeyleri

arasında sıkı bir ilişki olduğu söylenebilir. Pek çok his-

ton modifikasyonu da geri dönüşümlüdür. Evrimsel sü-

rece bakıldığında ise tipik olarak korunduğu görülen

pek çok histon modifikasyonları vardır: Lizin ve arjinin

metilasyonu, lizin asetilasyonu, serin vetreonin fosfo-

rilasyonu, prolin izomerizasyonu, monoubikitinasyon,

sumolasyon (Zhang, 2007). Bunlar arasında önemli

olanlardan biri sayılabilecek histon asetilasyonu gen

ifadesinin düzenlenmesinde önemli işlevleri olan bir

süreçtir. Asetil grupları (COCH3), histonlardaki artı

yükü nötralize eder. Böylece histon proteinleri ile DNA

etkileşimini bozar. Histonlar asetillendiğinde DNA’ya

daha gevşek bağlanıp biçim değiştirir. Dolayısıyla da

gen ifadesinde etkili olan transkripsiyon faktörleri ase-

tillenmiş bölgelerdeki genlere daha rahat ulaşır. Diğer

önemli histon modifikasyonlarından biri olan histon

metilasyonu da gen ifadesinin kontrolünde görev al-

maktadır. Histon fosforilasyonunun mitoz sırasında,

histon ubikitinasyonun ise kalıtsal genlerin susturul-

masında ve X kromozomu inaktivasyonunda önemli gö-

revleri olduğu bulunmuştur (Zhang, 2007).

2. DNA metilasyonu

DNA metilasyonu işleminde guaninin takip ettiği sitozin

bazına yani CpG bölgelerine DNA metiltransferaz en-

zimi aracılığıyla bir metil grubu bağlanır. Bu metilas-

yon sonucu sitozinden 5-metil sitozin meydana gelir.

Me-CpG oluşumunun da gen ifadesi üzerinde büyük et-

kisi vardır. İnaktif bir DNA’nın aktif şekilde transkribe

olan DNA ile karşılaştırıldığında genellikle çok fazla

miktarda metillendiği görülmektedir. Farklı dokularda

yer alan aynı genler karşılaştırıldığında da bu genlerin

ifade edilmedikleri hücrelerde genelde daha yoğun bir

biçimde metillendikleri gösterilmiştir. Tam tersi olarak

ise inaktif durumdaki bazı genlerin demetilasyonu, bu

genleri aktif hale getirmektedir (Herceg ve ark., 2008).

3. Kodlama yapmayan RNA (Non-coding RNA)

RNA aracılığıyla gen regülasyonu özellikle kompleks

bir genom yapısına sahip ökaryotik canlılarda geniş bir

dağılım göstermektedir. Bu bağlamda kodlama yapma-

yan RNA’ların da genel olarak gen regülasyonu ve epi-

genetik süreçlerde önemli bir rolü vardır. 

Kodlama yapmayan RNA, protein çevirisi yapılmayan

RNA’dır. Yani DNA’dan transkribe uğramış, fakat pro-

tein ürününe dönüştürülmeyen RNA’lardır. Böyle kod-

lama yapmayan RNA’ların da hücre fonksiyonlarında

çok önemli düzenleyici görevlerinin olduğu bulunmuş-

tur. Evrimsel açıdan bu RNA’lar protein yerine tercih

edilmiş olabilir, çünkü bazı süreçlerde protein yerine

kodlama yapmayan RNA’lar posttranskripsiyonel dü-

zenleyici olarak görev yapmaktadır. Bu RNA’lar gen ifa-

desinin posttranskripsiyonel düzenlenmesini

sağlayabilir ve RNA modifikasyonlarını organize ede-

bilir. Kısacası kodlama yapmayan RNA’lar incelendi-
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ğinde bunların gelişimsel olarak düzenlenip önemli ge-

netik etkilerinin olduğu söylenebilir.

Bitkilerde epigenetik çalışmalar

Genin kendisinde yani DNA dizisinde bir değişim ol-

maksızın genin işleyişinde meydana gelen düzenleme-

ler sonucu ortaya çıkan farklı özellikler ve işlevler,

klasik genetiğin açıklamakta yetersiz kaldığı, epigene-

tiğin aydınlattığı alanlar olarak birçok canlıda farklı

örneklerle karşımıza çıkmaktadır. Epigenetik regülas-

yonlar, kompleks sistemlerin gen-çevre etkileşimiyle

ortaya çıkan ek bir genetik regülasyon basamağı gibi

görülse de aslında diğer düzenleyici mekanizmalardan

farklıdır. Onu farklı kılan şey ise “moleküler hafıza”dır.

Bu sayede, enformasyonu saklayıp zaman içinde akta-

rımını yapar (Baulcombe & Dean, 2014). 

Bitkiler, epigenetik ve epigenetik oyuncuları çalışmak

için mükemmel modellerdir. Bitkilerdeki epigenetik

oyuncular hem bitki gelişiminde hem de strese karşı

cevapların düzenlenmesinde çok geniş ve karmaşık bir

şekilde yer alırlar (Chen ve ark., 2010).

Bitkilerde epigenetik regülasyonun önemi, onların ge-

lişimsel yöntemini, yaşam tarzını ve evrimsel hikayesini

göstermektedir. Hayvanlarda görülen büyümede, her

bir organ ve doku oluşumu embriyonik gelişim boyunca

büyük ölçüde özelleşir. Bitkilerde ise büyüme, meris-

tem olarak bilinen kendi kendine sürdürülebilir kök

hücre populasyonlarından  yeni organlar oluşturarak

gerçekleşir. Bitkilerde embriyonik gelişim sonrasındaki

süreç, çevresel faktörlerin etkisiyle şekillenir ve yük-

sek derecede fenotipik kararlılıkla sonuçlanır. Bitkiler

çevrelerinden kaçıp ortamlarını terk edemezler, bu se-

beple içlerinden değişen ortam koşullarına uyum sağ-

layanlar avantajlı olur. Epigenetik mekanizmalar, gen

aktivitesinde yarı kararlı değişikliklere olanak sağlar

ve gen ekspresyon motiflerine ince ayar yapabilir. Böy-

lece bitkiler, öngörülemeyen ortamlarda başarılı bir

şekilde hayatta kalıp çoğalabilirler. Bitkilerde görülen

epigenetik regülasyonlarda poliploidleşme olarak bili-

nen kromozom setlerinin sayısındaki artış, gen ailele-

rinin çoğaltılması ve kopyalanmış genlerin fonksiyonel

olarak özelleşmesinin geliştirilmesi görülmektedir.

Hardal ailesinden olan Arabidopsis thaliana bitkisi, ge-

nomu sekanslanmış ilk bitki türü olarak bitkilerde epi-

genetik regülasyon mekanizmasının anlaşılmasında

çok sık kullanılmaktadır. Tohumlu bitkiler, özellikle

mısır bu çalışmalara katkı sağlamaktadır (Pikaard ve

ark., 2014). 

Genişleyen ekin fenotipik çeşitliliği, devam eden iklim

değişikliğinde sürdürülebilir besin güvenliği ve ekin

adaptasyonu için kritiktir. Kromatin belirteçleri ve epi-

genetik düzenleyici mekanizmalar, bitkinin gelişimsel

süreçlerinin kontrolü ve bitki fenotipik kararlılığının

şekillenmesinde adaptif tepkilerle birlikte büyük önem

taşımaktadır. Sürece dayalı epigenetik varyasyonların

modellenmesi ile ilgili yaklaşımlar, bitki performansı

üzerindeki etkilerin incelenmesi ve ölçülmesine katkı

sağlayabilir. Ekin modelleyiciler, ıslah stratejilerine

yardımcı olması bakımından epigenetik varyasyonların

dikkate alınması için ısrar etmektedirler. Epigenetik

enformasyona, DNA metilasyonu ve histon posttrans-

kripsiyonel modifikasyonları (PTM) aracılık etmektedir.

Mitoz aracılığıyla histon PMT’lerinin kararlı iletimi ilk

olarak vernalizasyon işlemiyle ortaya çıkmıştır. Bu iş-

lemde, bazı Arabidopsis thaliana ekotipleri ve diğer bir

yıllık bitkilerin çiçeklenmesi için bir süre soğuğa ihti-
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yaç vardır. Vernalizasyon, aylarca süren ve iletimi me-

ristematik hücrelerin mitozu yoluyla olan bitki hücre-

lerinin “epigenetik hafızasını” göstermektedir. Bunun

altında yatan moleküler mekanizmalar; çiçeklenme

lokus C geninin, çiçeklenme baskılayıcısının, aktif his-

ton belirtecinin yokluğunun ve bunun doğal sonucu ola-

rak baskılayıcı histon belirtecinin zenginleşmesinden

kaynaklı aşamalı ve sabit baskılanması olarak epige-

netik düzeyde meydana gelen değişimleri içermektedir.

Kromatin belirteçleri aynı zamanda çevresel uyarı ile

bitkinin tepkisine aracılık etmekte ve böylece bitki fe-

notipik kararlılığına katkı sağlamaktadır. Epigenetik

düzenleyicilerin stres altında nasıl farklı çalıştıkları,

birçok bitki türünde (Arabidopsis thaliana, pirinç, mısır,

kavak, yosun, domates) uygulanan kuraklık, tuz, sıcak-

lık, mineral gibi stres faktörleri ile patojen ve otçul sal-

dırılarından oluşan abiyotik ve biyotik streslerle

yapılan çalışmalar sonucunda gösterilmiştir (Gallusci

ve ark., 2017). 

Uzun ömürlü epigenetik hafıza, bitkilerin farklı pato-

jenlere maruz bırakılmasıyla gerçekleşir. İlk kez pato-

jene maruz bırakılan bitki, patojenin büyümesine

müdahale etmek için hormonal olarak salisilik asit ve

genlerle ilişkili olarak savunma sistemlerini aktive ede-

bilir. İlk cevaplar geçicidir; ancak bitki ikinci kez pa-

tojene maruz bırakılırsa genler ilkine göre daha hızlı

aktive edilir, bu benzer savunma etkisi β-amino butirik

asit uygulamasıyla da gösterilmiştir (Dowen ve ark.,

2012). 

DNA metilasyonu, birincil epigenetik belirteçtir. Bitki-

lerde stres uygulaması ve DNA metilasyonundaki de-

ğişim kanıtlanmış ve uzun süre soğuğa maruz kalmanın

çiçeklenme geninin (FLC) transkripsiyonel olarak ka-

rarlı bir şekilde susturulmasını tetiklediği gösterilmiş-

tir (Henderson ve ark., 2004). Yine mısır fidelerinin kök

dokularının soğuğa maruz kalması sonucunda, DNA sa-

rılı histon kompleksi olan nükleozomda meydana gelen

DNA metilasyonu gösterilmiştir. Gerçekten de DNA me-

tilasyonu donmuş dokularda fazlasıyla düşmüştür. Bu

da soğuk uyarımlı olarak nükleozom çekirdeğinin de-

metilasyonu ve kromatin yapısının rahatlaması sonucu

stresle düzenlenen birçok gen için stres uyarımlı bir

transkripsiyonel şalter olarak hizmet etmektedir (Ste-

ward ve ark., 2002). 

Bitkilerde gördüğümüz hibridizasyon veya poliploid-

leşme aracılığıyla DNA metilasyonu, Brassica, Arabi-

dopsis, Tritticum ve Oryza bitkilerinde çalışılmıştır.

Sentetik Gossypium (pamuk) tetraploidleri ve hekzap-

loidleri kendi diploid ve tetraploid atalarına göre ek

metilasyonlar göstermişlerdir. Metilasyonun yeniden

programlanmasının bitki türleri arasında farklılık gös-

termesinin nedeni açık olmasa da bu gözlem, genel bir

noktanın altını çiziyor: Benzer genomik engeller için

farklı bitki grupları farklı cevaplar vermektedir (Rapp

ve Wendel, 2005). Bu da evrimsel biyoloji ile epigene-

tiğin aslında ne kadar içi içe olduğunu bize göstermek-

tedir.         

Domates tüm dünyada çokça tüketilen önemli bir

meyve olduğundan onun büyümesini geliştirmek için

yapılan araştırmalar önem taşımaktadır. Gen düzenle-

yici mekanizmalara yeni bir yaklaşımla, domates pro-

teinini kodlayan non-transpozon ASR1 (Abscisic acid

stres ripening 1) epiallelinin epigenetik modifikasyon

çalışması, su yokluğu stresi boyunca DNA metilasyonun

rol oynadığını ortaya koymuştur (Madhusudhan, 2015).

Domates meyvesinin olgunlaşması sırasında ağır liko-
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pen ve daha az β-karoten birikimi, toplam karotenoid

birikiminin 15 kat artışına sebep olmaktadır (Fraser ve

ark., 1994). Likopen birikimi ile ilişkili olarak klorofil

parçalanması olgun domates meyvesine tipik kırmızı

rengini vermektedir. Susturulan DML2 geni domatesin

olgunlaşması sırasında önemli ölçüde DNA metilasyon

düzeylerini değiştirmiş ve karotenoid birikimini engel-

lemiştir (Liu ve ark., 2015). 

Doku ve organa spesifik olan küçük RNA’ların bitki ge-

lişiminde önemli rol oynadığı, mekanik stres, susuzluk,

tuzluluk, absisik asit, besin yoksunluğu gibi birçok abi-

yotik stresle düzenlenebildiği gösterilmiş ve ayrıca do-

kuya özgü ekspresyon motiflerine sahip mikro

RNA’ların varlığı, strese karşı cevapta organa özgü iş-

levsel ve metabolik farklılıklara da işaret etmektedir

(Boyko ve ark., 2008). 

In vitro koşullarda farklılaşmış bitki hücreleri, yeni

fonksiyonel bitki rejenerasyonunu yapabilecek olan

kök, somatik embriyo gibi organ oluşumunu uyarabilir.

Somatik embriyogenez (SE), geniş ölçüde önemli ta-

rımsal ve ekonomik ürünler için klonal üreme ile iliş-

kilidir. Bazen SE verimliliği, ortaya çıkan fenotipik

varyasyonlar sonucunda temel bir problem olarak kar-

şımıza çıkabilmektedir (Alvarez-Venegas ve ark.,

2014). SE ile ilgili olarak yürütülen epigenetik çalış-

malarda tarımsal ve ekonomik açıdan önemli olan

ürünler kullanılmıştır. Örneğin, Anadolu kestanesi

(Castanea sativa) tomurcuk dormansisini anlamaya yö-

nelik çalışmalar yürütülmüş ve tomurcuk patlamasında

DNA metilasyonu ve histon asetilasyonu arasında ters

bir ilişki olduğu görülmüştür (Santamaria ve ark.,

2009). Şeker pancarıyla yapılan çalışmada, organoge-

nik (organ gelişimi) ve farklılaşmamış hat birbiriyle

karşılaştırıldığında, farklılaşmamış hatta yüksek

oranda asetilasyon olduğu, diğerinde ise yüksek oranda

DNA metilasyonu ve histon deasetilasyonu olduğu göz-

lemlenmiştir. Bu sonuç, şekerpancarının organogenik

kapasitesinin epigenetik kontrol altında olduğunu or-

taya koymaktadır (Causevic ve ark., 2006). 

Tüm dünyada tüketimi olan kahve önemli bir tohumdur.

Kafein gibi fenolik bileşiklerin DNA’nın hipometilasyo-

nunu teşvik ettiği gösterilmiştir. SE sırasında salınan

bileşikler DNA metiltransferaz aktivitesini etkileyebilir

ve SE’yi bozabilir (Lee ve Zhu 2006). 

Gelişim biyolojisi açısından genetik ve epigene-

tiğin diyalektik ilişkisi

Ontogenetik (canlının gelişimi) ve filogenetik (evrim-

sel) süreçlerin regülasyonu, geleneksel olarak Dar-

win’in teorisi ve klasik Mendel genetiğinin sentezi ile

açıklanıyordu (Moss, 1981). Buna göre, küçük, rast-

gele, yavaş yavaş biriken mutasyonlar genomun belirli

noktalarında kendiliğinden oluşup genomun ontogene-

tik ürünü doğal seleksiyon süreçlerine maruz kalmak-

tadır. Bu durum, türlerin yeni ekolojik koşullara

ontogenetik açıdan daha iyi bir şekilde adaptasyonunu

sağlamaktadır. Böyle bir adaptasyon, başarılı bir üre-

meye ve sonuç olarak filogenetik devamlılık ve evrim-

sel değişime olanak sağlamaktadır. Bahsedilen

sentezdeki temel önerme ise şudur: Uygun destekleyici

bir çevrede genomik ekspresyonun tam olabilmesi için,

döllenme sırasında diploid genom, canlının gelişiminin

regülasyonu için tüm bilgiye sahiptir.

1970’lerin sonundan itibaren, yukarıda bahsedilen neo-

Darwinci sentezin filogenetik açıklamasının değeri sor-

gulanmaya başlandı. Eş zamanlı olarak, ontogenetik
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regülasyon ile ilgili alternatif hipotezler öne sürüldü.

Gelişim biyolojisinde epigenetiğin de temelini oluştu-

ran, döllenme sonrası genomun, sonraki tüm gelişim

süreçlerini düzenleyecek yeterli bilgiye sahip olmadığı

hipotezi önem kazandı. Bu hipoteze göre, gerekli olan

ek epigenetik bilgi, canlı gelişimindeki yapısal ve iş-

levsel karmaşıklığın artmasıyla birlikte kendiliğinden

üretilmektedir. Dolayısıyla, genomik ve epigenetik fak-

törlerin ikisinin birlikte etkileşimi canlı gelişiminin re-

güle edilmesi ya da ona “neden” olması için gereklidir.

Burada genom, önceden var olan ve sadece fenotipik

açıdan ifade edilebileceği uygun bir ortama ihtiyaç

duyan bir şablon içermemektedir. 

Canlı gelişimine yol açan nedensellik dört temel soruya

cevap verir: (1) Neye etkide bulunuluyor? (madde); (2)

hangi kurallar tarafından? (formel); (3) hemen önce-

sindeki olay neydi? (etki eden); ve (4) amaçlanan

nedir? (sonuç) (Moss, 1981). Biyolojik açıdan, etki edi-

len madde hücreler ve hücre dışı ortam, belirleyici ku-

rallar genomda kodlanan program (formel), öncülü ise

epigenetik bir olaydır (etki eden). Etki edilen madde ve

genomdaki program canlıya içsel iken, etkiye sebep

olan olay ise dışsaldır. Dolayısıyla, olayın oluşması için

içsel ve dışsal nedenlerin birlikte bulunması zorunlu-

dur, tek başlarına canlının gelişiminin regülasyonu için

yeterli olamamaktadır.

Epigenetik, yapı ve fonksiyonun gittikçe karmaşıklaş-

ması ile beraber canlının gelişimi sırasında yeni bilgi-

lerin üretilmesini içerir (Moss, 1981). Yapı ve

fonksiyon, gelişen organizmanın hem hücreler arası

hem de hücre içi olarak biyomekaniksel, biyofiziksel,

biyokimyasal ve biyoelektriksel parametrelerinde de-

ğişim geçirir. Yeni bilgiler anlamında bu değişimler,

sonraki gelişimsel evrelere önemli derecede etkide bu-

lunur. Bunun yanı sıra değişen ortam koşullarına karşı

oluşan genomik reaksiyonları da regüle edebilir. Dola-

yısıyla bu hipotezde, “çevre” sadece seçici ve destek-

leyici değil, aynı zamanda düzenleyici konumdadır.

Epigenetik, sonuç olarak, metafizik bir vitalizmin yeni

bir yorumu ya da neo-Lamarckçılık olarak adlandırıla-

maz. Çünkü burada, filogenetik açıdan değil sadece on-

togenetik açıdan epigenetik faktörler

değerlendirilmektedir. Filogenetik mekanizmalardan

bağımsız olarak bireyin gelişiminin epigenetik regülas-

yonu söz konusudur.

Epigenetik/genomik problemi bir ikili yapı oluştursa da

diyalektik yöntem bu problemin çözümünde analitik bir

metot olabilir (Moss, 1997a, 1997b). Bu metot iki kar-

şıt görüşü (bir tez ve bir anti-tez) ve çözümleyici sen-

tezi içerir. Burada söz konusu olan tez, genetik iken

antitez epigenetik olmaktadır. Genetik tez daha önce

bahsedildiği üzere, döllenmeden itibaren genomun,

hücre çekirdeğinin oluşumu ile mRNA’nın transkripsi-

yonu ve daha önemlisi, sonradan herhangi bir ek bilgi

olmaksızın farklılaşmayı da kapsayan tüm hücre içi ve

hücreler arası süreçleri regüle edebilecek (neden olma,

kontrol etme, yönlendirme) bilgiye sahip olduğunu söy-

lemektedir. Epigenetik antitezin söylediği ise protein-

lerin genetik bilgi ile üretildikten sonra hangi

hücrelerde, hangi zamanda ve ne miktarda ifade edi-

leceğinin genomun bilgisi dahilinde olmadığıdır. Gene-

tik tez, epigenetik antiteze göre indirgemecidir, çünkü

yüksek ve yapısal olarak daha karmaşık morfogenetik

süreçlerin regülasyonunu moleküler seviyeye (DNA) in-

dirmektedir. Dolayısıyla bu indirgemeci yaklaşımda,

çok sayıdaki giderek daha da karmaşıklaşan gelişimsel
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evreleri kontrol etme yeteneğine sahip epigenetik sü-

reçler ve mekanizmalar ihmal edilmektedir. Epigenetik

antitez, bu anlamda bütüncül bir şekilde genom ile fe-

notip arasındaki nedensel zincire açıklık getirmeye ça-

lışmaktadır. Canlının gelişiminde, hiyerarşik olarak

yapısal karmaşıklığın her bir aşamasına etki eden bi-

yolojik süreçler zincirinin ve altında yatan mekanizma-

ların kapsamlı bir şekilde açıklanması epigenetik

antitezin başlıca amacı olmaktadır.

Genetik tez ile epigenetik antitezin bir çözümleyici

senteze ulaştırılması açısından, morfogenezin hem ge-

nomik hem de epigenetik süreçler ve mekanizmalar ile

kontrol edildiğini söyleyebiliriz (Moss, 1997a, 1997b).

Dolayısıyla, her ikisi de canlı büyüme ve gelişimi için

gerekli nedenler olmaktadır. Tek başlarına yeterli ne-

denselliği sağlamamakta, sadece ikisinin beraber ak-

tivitesi, büyüme ve gelişim için gerekli nedenselliği

sağlamaktadır. Morfogenezin regülasyonunda, genetik

süreçler içsel ve öncül (genomik kod) nedenleri oluş-

tururken epigenetik süreçler ise dışsal ve en yakın ne-

deni oluşturmaktadır. Bu diyalektik sentezin geçerliliği,

dolayısıyla önemli ölçüde epigenetik antitezin geçerli-

liğine bağlı olmaktadır. 

Son yıllarda, canlının gelişimindeki yapısal karmaşıklığı

açıklamada yeni gelişen disiplinler, matematik, biyoloji

ve fiziğe ait konuları birleştirerek epigenetik sürecin

ve mekanizmaların çok daha iyi bir şekilde anlaşılma-

sına katkı sağlamaktadır. Karmaşıklık teorisi, çok sa-

yıda doku ve organının grup halinde oluşturduğu

kompleks biyolojik sistemlerin davranışını açıklamak-

tadır. Canlı gelişimini açıklayan önceki çoğu biyolojik

teoride genetik determinizm hakim iken, karmaşıklık

teorisinde olasılıkçılık vardır, dolayısıyla epigenetik sü-

reçler kendi kendine organize olabilir ve belirli bir yere

kadar öngörülemeyen durumlar içerir (Hess ve Mikhai-

lov, 1994; Stein, 1994). Buna göre, canlının gelişimi

düz bir çizgide ilerlemez ve tamamen öngörülebilir de-

ğildir. Ontogenetik süreçlerde, rastgele davranışlar ve

karışıklıklar görülebilir. Kendiliğinden ortaya çıkan bu

gibi olaylar, fenotipik değişikliklere genetik ve  epige-

netik koşullar altında yol açabilir.

Sonuç

Epigenetik, genetiğin açıklamakta yeterli olmadığı nok-

tada, gelişim biyolojisiyle birlikte gen-çevre etkileşimi

sonrası canlılarda meydana gelen işlevsel değişiklikleri

açıklayan bir disiplin olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bitki epigenetiği çalışmalarından belki de en çok bili-

neni olan vernalizasyon, Sovyetler Birliği’nde ünlü

tarım biyoloğu Lısenko’nun buğdayların verimliliğini

arttırmak için yaptığı çalışmalarla ilk defa hayat bul-

muştu. Bitkilerde epigenetik regülasyonun önemi, on-

ların gelişimsel yöntemini, yaşam tarzını ve evrimsel

hikayesini göstermektedir. Conrad Waddington’ın

(1942) ilk kez epigenetik terimini kullanmasından bu-

güne, bitki epigenetiği ile ilgili birçok çalışma yayın-

landı. Bu çalışmalardaki en çok bilinen epigenetik

mekanizmalar ise; DNA metilasyonu, histon modifikas-

yonları ve kodlanmayan RNA’lardır. Yapılan çalışma-

larda, gen-çevre ilişkisi sonucunda genetik kodun

değişmeden epigenetik mekanizmalar yoluyla bitkilerin

farklı koşullara adapte olarak hayatta kalabildiği gös-

terilmiştir. Sonuç olarak bu makalede, gelişim biyolo-

jisi açısından genetik ve epigenetik ilişkisi ele alınmış,

genetik tez/epigenetik antitez karşıtlığına diyalektik

yöntemin uygulanması ile yeni bir çözümleyici sentezin
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ortaya konulabileceği önerilmiştir.
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Kişiselleştirilmiş tıp farklı aktörler tarafından farklı şe-

killerde tanımlanmaktadır. Moleküler tıp ve bilişim ala-

nındaki ilerlemelerle birlikte, hastalıklara ve belirtilere,

yani fenotipe yönelik genel tedavilerden, bireyde has-

talık gelişiminde rol oynayan özgün genetik faktörleri

hedefleyen, genotipe yönelik özel tedavilerin gelişimi

olarak ifade edilebilir. Bu yazıda incelenmeye çalışıla-

cak olan, sağlık hizmetlerinde 21. yüzyılı radikal olarak

etkileyeceği ve bir devrim yaratacağı öne sürülen ki-

şiselleştirilmiş tıp yaklaşımının karşılıkları ve özel sek-

törünün payının giderek arttığı günümüz sağlık

sistemlerinde bahsi geçen devrimin ne gibi sınırları ol-

duğudur.

Sinderella’nın ayakkabısı

Kişiye özgü tedavileri anlatmak için “Sinderella’nın

ayakkabısı” benzetmesi kullanılıyor. İdeal olarak her

hasta için kendi biyolojik - moleküler alt yapısına

uygun ilacın geliştirilmesi, hastalık çeşidi kadar değil,

hasta çeşidi kadar tedavinin olması gibi tariflenebilir. 

İlaç yanıtını belirleyen kişiye özgü etkenlerin varlığı

1950’lerden beri bilinmekle birlikte, son yıllarda has-

taların %30-40’ının verimsiz (hastanın hiç fayda gör-

mediği ya da yan etkilerin etkiyi anlamlı olarak gölgede

bıraktığı) tedavilerle zaman kaybettiği hesaplanıyor.

Hatta örneğin hiperlipidemi tedavisinde kullanılan sta-

tinler gibi bazı ilaçlarda reçete edilen 50 bireyden yal-

nızca birinin fayda gördüğü ifade ediliyor (Schork,

2015). Farmakogenetik bilimi bu durum üzerinde has-

talıkların moleküler özelliklerinin ve hastaların genetik

alt yapılarının (genlerin, proteinlerin ve metabolitlerin)

oynadığı rolü araştırıyor. Farmakogenetik araştırma-

ların bu iki boyutu şöyle somutlanabilir: Birinci boyut,

özellikle onkolojide ön plana çıkıyor. Tümör belirteçleri

üzerinden tümörlerin varyasyonlarına ve alt gruplarına

yoğunlaşıyor. İkinci boyutta ise, ilaç tedavisine yanıt-

larının görece düşük ve çok çeşitli olduğu psikiyatriden

kardiyolojiye başka dalları da kapsayan, bireylerin var-

yasyonlarına yoğunlaşan çalışmalar bulunuyor. Örnek

olarak ilaçların biyoyararlanımını artırmayı hedefleyen

karaciğer enzim polimorfizmleri ile ilgili çalışmalar ya

da ilaç alerjisi ile ilgili genetik çalışmalar verilebilir.

Kişiselleştirilmiş tıp, günümüzde farmakogenomikten

daha fazlasını ifade ediyor. Hatta beslenmeden özgün

risklerin azaltılmasına, kişiye özel sağlık planı çıkarıl-

masına kadar varıyor. Yine de halen araştırmaların

çoğu yukarıda sayılan iki kategori ve tedavilerin özgün-

leştirilmesi üzerinden yürüyor.

Beş yıl önce “kişiselleştirilmiş tıp” (personalized me-

dicine) anahtar sözcükleri ile yapılan bir PubMed ta-

raması ile 2841 makaleye ulaşılabilirken, bugün bu

sayı 46 bin makalenin üzerinde. Son yirmi yılda kişi-

selleştirilmiş tıbbı ivmelendiren iki önemli gelişmeden

biri 2003 ile birlikte İnsan Genom Projesi’nin açtığı çı-

ğırla genombilimin hızla ilerlemesi, moleküler düzeyde

hastalıkların gelişimine dair bilgilerimizin kat kat art-

ması; diğeri de büyük veri setlerinin (terabyte’larca)

değerlendirilebilmesine olanak tanıyan sistemik yak-
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laşımlı istatistik modelleme yöntemleri. Son on yılda

araştırmaların seyrini köklü biçimde değiştirmiş olan

gen ve protein varyasyonlarının incelenmesine olanak

tanıyan genom çapı ilişkilendirme çalışmaları (GWAS)

kataloğunda Mart 2018 itibariyle 3329 makale ve 59

binin üzerinde tek nükleotid polimorfizmi indekslenmiş

durumda (GWAS Catalog, 2018). Araştırma projele-

rinde binlerce sekanslık analizlerin yapılması, örnek-

lem büyüklüklerinin en az on binlerle ifade edilmesi

söz konusu.  Bu anlamda kişiselleştirilmiş tıbbın artık

bir “enformasyon bilimi” olmasından bahsediliyor; bu

dolaylı olarak tıbbın yüzyılımızda “sosyal” yüklerini at-

masında gelinen nokta anlamına da geliyor.

Burada bir değişiklik de klasik faz çalışmalarının hem

aldığı süre, hem uygun kontrol grupları bulmak, değiş-

kenleri kontrol etmek gibi sebeplerden dolayı yavaş

yavaş terk ediliyor oluşu. Elde bulunan büyük veri set-

lerinin yeni geliştirilen istatistik algoritmalarla değer-

lendirildiği, gözlemsel çalışmalara daha çok ağırlık

verilmesi. Yöntem değişikliği faz çalışmalarının dayan-

dığı etik ilkeleri nasıl etkileyecek, bunu zaman göste-

recek.

Kişiselleştirilmiş tıp gerçekten bir “devrim” sa-

yılabilir mi?

Kişiselleştirilmiş tıbbın öne çıkarılan bir başka ifadesi

hastalara “doğru zamanda, doğru ilacı, doğru dozda”

vermek. Klinikte daha etkin, daha hedefe yönelik, bu

anlamıyla sağkalımı artırıcı ve yüz güldürücü sonuçlar

yaratması, bununla birlikte sınırlı bir moleküler meka-

nizmaya yönelik olduğu için yan etkiler açısından daha

güvenli olması bu tanımın ayrıntıları. 

Fakat tedavilere ve genel olarak sağlığa dair söz söy-

leyen kurumlar çoğunlukla kamuya ait değil, ve söz

söyleyen kişiler de sadece klinisyenler ya da bilim in-

sanları değil.  Kişiselleştirilmiş tıp paradigmasının en

çok ilgi gördüğü ABD’de ve Tükiye’nin de içinde yer al-

dığı diğer ülkelerde genetik testler, özellikle de GWAS

analizleri çoğunlukla özel genetik şirketleri ve labora-

tuvarlar tarafından yürütülüyor. Genetiğe göre gelişti-

rilen özgün ilaçların faz çalışmaları da, klasik ilaçlarda

olduğu gibi uluslararası ilaç endüstrisi tarafından yü-

rütülüyor (Hamburg & Collins, 2010). Bu özgün ilaçla-

rın devlet tarafından karşılanma oranları oldukça

düşük ve çoğu moleküler tedavinin sigorta tarafından

karşılanması aktivistlerin çabaları sonucu kısmen

mümkün olabiliyor. Yani bir hastalığı taşıyan tüm bi-

reylerin belli bir alt grubu için sonuç vermesi beklenen

tedavi, gerçekte bu alt grubun bu tedaviyi satın alabi-

lecek bir alt grubunun yararına sunuluyor. 

Liberal sağlık ekonomistleri tarafından kişiselleştiril-

miş tıbbın amacı, “yeterince etkin olmayan tedavilerin

yarattığı “gereksiz” giderleri en aza indirmek ve mali-

yet-etkin tedaviler ortaya koyabilmek” olarak tanım-

lanıyor (Jakka & Rossbach, 2013). Buradaki

maliyet-etkinliğin mantığı, test için gerekli masraf ile

hastalık ortaya çıktığında olası tedavi masrafları ara-

sındaki farka dayanıyor. Bu mantıkla hasta başına fazla

tasarruf sağlamayan ya da hastaları spot olarak sap-

tama ihtimali çok düşük olan testler aslında maliyet-

etkin sayılmıyor. Elbette bu parametreler, testleri

üreten, pazarlayan, özgün ilaçları geliştiren ve geri

ödemesini yapan ilaç ve sigorta şirketlerinin kafa yor-

duğu parametreler. Yatırımcılar maliyet-etkinlik açı-

sından parlak bir gelecek vaat eden “ürün”lerin

geliştirilmesi için şirketlerin araştırma-geliştirme bö-
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lümlerini kişiselleştirilmiş tıp yönünde dönüştürmeye

çalışıyor. Öte yandan hastalıkların altında yatan mole-

küler mekanizmaların karmaşıklığı ve çok boyutluluğu,

ayrıca bu mekanizmaların zamansal açıdan mutlak ol-

mayıp dinamik oluşları (bazı kanser ilaçlarına karşı di-

renç gelişmesi örneğinde olduğu gibi), özel sektörün

bu yeni yaklaşıma tümüyle ikna edilebilmesini zorlaş-

tırıyor. Ölçüt halkın sağlığı değil şirketlerin kârı olunca,

devreye endüstri mühendisliğinin optimizasyon kural-

ları giriyor.

Bu konuda sık verilen örneklerden birisi hücre zarının

yapısını etkileyen bir genetik değişiklik nedeniyle vü-

cutta birçok sistemi etkileyen, özellikle de çocukluk

çağında sık ve ağır akciğer enfeksiyonları ile seyreden

kistik fibrozis (KF) hastalığının tedavisindeki yeni

kuşak ajanlar. Hücre zarı klor kanalı düzenleyici pro-

teininde bozulmaya yol açan özgün bir mutasyona yö-

nelik geliştirilen ivacaftor isimli ilaç KF hastalarının

proteinin bozuk katlanmasına yol açan mutasyonu ta-

şıyan %5’inde etkili, proteinin hiç olmadığı varyasyon-

larda yani kalan %95’inde ise etki göstermiyor. Yıllık

maliyeti 300 bin dolar olan bu ilaç hasta ve hasta ya-

kınlarının birkaç yıl süren çabasından sonra geri ödeme

kapsamına ancak alınabildi (Ferkol & Quinton, 2015).

Başka bir örnek meme kanserinde erken tanıda önemli

rolü olan BRCA1 mutasyonu ile ilgili. BRCA1 testi ile

meme kanserinin riskini önceden ortaya koymanın

hasta başına 25 bin dolar tasarruf sağladığı söyleniyor.

Ama BRCA1 mutasyonu çok nadir görülen bir mutas-

yon olduğu için, hasta başına 4000 dolar masrafı olan

bu testin ancak ailede meme kanseri öyküsü olan has-

talarda yapılırsa maliyet etkin olduğu öne sürülüyor

(Agus, 2013).

Bu konuda çıkan bir makale, ilaç şirketlerinin konu-

munu oldukça net yansıtıyor: 

Kişiselleştirilmiş Tıp kavramının iyi kavranması ve pa-

zarlanması için bu konuyla ilgili uzmanlar yetiştirilmeli.

İlaç şirketlerinde, FMCG sektöründe 1 ya da herhangi

bir sektörde ürün müdürleri sorumluları varsa aynı sis-

tem burada da uygulanmalı. Her alanda yaşanan para-

digma değişimleri kuşkusuz zor ve sancılı süreçler.

Ancak bir kez genel eğilim ortaya çıkınca onu durdur-

mak da mümkün olmuyor. Uyum sağlamak ve ileriye

yönelmek ayakta kalmanın tek yolu (Kul, 2015).”

Hasta yararı ve ekonomik değer arasında dengeli bir

planlama yapabilecek tek yöntem ilaç üretimini kamu-

sal bir faaliyet olarak sürdürmek; ancak günümüz ka-

pitalist sağlık sistemlerinde araştırmaların devlet

tarafından teşvikinin bir sınırı var. Amerikan sağlık sis-

teminin iki ana aktörü NIH (Ulusal Sağlık Enstitüsü) ve

FDA (İlaç ve Gıda İdaresi)’in de bu konuya getirdiği

çözüm kamu-özel ortaklıklarını teşvik etmek yönünde.

Ocak 2015’te ABD Başkanı Obama, ulusal “Hedefe Yö-

nelik Tıp İnisiyatifi (Precision Medicine Initiative) için

215 milyon dolarlık bir bütçe ayırdığını ilan etti. Bu

bütçe Ulusal Sağlık Enstitüsü ile işbirliği yapacak üni-

versitelerin ve özel genetik ve bilişim şirketlerinin pro-

jelerinin finansmanında kullanılmak üzere ayırıldı.

Benzer şekilde Innovative Medicines Initiative 1 ve 2

projeleri, Avrupa Komisyonu ile ilaç endüstrisinden 28

şirketin katılımı ve toplam beş buçuk milyar dolar büt-

çeleri ile Avrupa’nın en büyük kamu-özel ortaklık pro-
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jelerinden. Bir başka ortaklık Single Nucleotide Poli-

morphism Consortium, Wellcome Trust ile 11 ilaç şir-

ketinin ve İngiliz devletinin birlikte yürüttüğü bir proje. 

Kişiselleştirilmiş tıptan katılımcı tıbba

Kişiselleştirilmiş tıbbın, her bireyin kendi biyolojik öz-

günlüklerinin derinlemesine ortaya çıkarılmasının, bu

büyük veri toplamının bir çıktısı da, bireye sağlığı ile

ilgili sorumluluğun “katılımcı tıp” adı altında yüklen-

mesi. Genetik profiliyle ilgili bilgilere sahip olan birey-

lerden bu profile göre seçimler yapmaları,

hastalıklarına uygun ilaçları edinmeleri -tüm bunlar

olanaklıymış gibi- bekleniyor. Bu bilgiye rağmen yanlış

tercihler yaparlarsa bir nevi olacaklardan kendileri so-

rumlu. 

-omic’lere odaklı tedavi yaklaşımı, bu haliyle psikosos-

yal boyuta dair fazla sözü olmayan bir paradigma. Top-

lum tabanlı yaklaşım ne yazık ki kişiselleştirilmiş tıp

karşısında yeterince innovatif bulunmuyor. Oysa has-

talıkları önlemenin ve tedavinin sadece genetik faktör-

ler üzerinden doğan riske müdahale etmekle sınırlı

olmadığı açık. Tüm bu bilgilerin bulunduğu veri setle-

rinin, yani yalnızca genetik bilginin değil, aynı zamanda

beslenme biçimlerinin, çalışılan işlerin, fiziksel aktivite

düzeyinin ve başka ölçütlerin de dahil edildiği mega

veri setlerinden yola çıkarak geliştirilen müdahaleler

bireysel düzeyde kalıyor. Beslenme biçimlerine göre

öneri yapılıyor; ancak iyi beslenme olanaklarından yok-

sun olmaya müdahale edilmiyor. Fiziksel aktivite dü-

zeyine bakılıyor; ancak fiziksel aktiviteye zaman

ayıramayacak kadar uzun saatler masa başında çalış-

mak zorunda olmak sağlık sisteminin ilgilenmediği bir

sorun. Sağlığı bütünsel olarak iyileştirme ve ilerletme,

bir önceki cümlede vurguladığımız örneklerde olduğu

gibi sosyal olarak ortadan kaldırılabilecek risk etken-

lerini de hedeflemeyen yaklaşımlarla ancak kısmen

mümkün olabilir. Toplumcu tıp ile ilgili pek çok kitap

ve makale kaleme alan Akif Akalın, yaşanan bu deği-

şikliği sağlığın pozitivizimin ilkeleri tarafından yeniden

örgütlenmesi olarak değerlendiriyor. Sağlık sorunları-

nın ortaya çıkmasında bireyin yaşadığı ortam ve koşul-

larından, moleküller ve genler düzeyinde daha

“derinlemesine” sebeplerin ön plana çıkarılıyor olu-

şunu ise neoliberal saldırının bir yansıması olarak gö-

rüyor (Akalın, 2018). 

“Kitlelere” kişiselleştirilmiş tıp

Bu saldırının karşısına konabilecek, tıptaki gelişmeler-

den gerçek bir devrim yaratmanın olanaklarına dair en

iyi örneği ise, hem genetik risk saptamalarında doğum

öncesi taramalarla bebek ölüm hızının düşürülmesine

yaptıkları katkı, hem kanser araştırmalarında vardık-

ları nokta ile Küba ulusal sağlık sistemi teşkil ediyor.

Küba Tıbbi Genetik Merkezi’nden araştırmacıların be-

lirttiği gibi, kişiselleştirilmiş tıbbın çıktılarını kliniğe

hızlıca ve yaygın şekilde uyarlama hedefleri için yetiş-

miş çok sayıda araştırmacı çalışıyor, bulguları Küba

halkının yararına sunma ilkesinden bir adım sapmadan

(Balbuena & Teruel, 2017). Araştırma projelerinde tek-

nolojik gelişmelerle halk sağlığı önceliklerini birleşti-

rerek. Özgün ilaçların sadece ödeyebilen kesim için

mucize olmasını değil, ihtiyacı olan herkes için devlet

tarafından karşılanmasını sağlayarak.

Sonuç

Kişiselleştirilmiş tıp ve tedaviler, ilerleme hızına bakı-
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lırsa pek çok branşın tedavi kılavuzlarını değiştirecek

gibi görünüyor. Elbette hastalıkların nasıl geliştiğini

anlamamıza dair atılacak her adımın ve büyüklüğünden

bağımsız her aydınlanmanın değeri var. Öte yandan

“kitlelere” kişiselleştirilmiş tıp vaat etmek bilimin ve

sağlığın ancak tamamen kamusal olduğu koşullarda

mümkün olabilecek.
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Elon Musk Umudumuz Olabilir Mi?
Anıl Çınar
e-posta: cinarann@gmail.com

“Sizce ben deli miyim?”

Elon Musk, kendisi hakkında bir kitap yazan Ashlee

Vance’e bu soruyu yöneltiyor bir görüşme esnasında. 

Delilik ile zekânın yol gösterdiği beceriklilik arasında

gidip gelmek her dehaya az çok yakıştırılan bir özellik

olmuştur. İnsanlık tarihinde çığır açıcı gelişmelerin ön-

cüsü olabilen sınırlı sayıda insan ortalamanın ötesini

düşleyebildiği, düşlediklerinin mümkün olduğuna inan-

dığı ve kafasına koyduğunu gerçekleştirebilecek bir

azme sahip olduğu için delilik ile benzer özellikler gös-

termiştir. Böyleleri kafalarındakini gerçekleştirdikle-

rinde ise deli değil dahi oldukları anlaşılmıştır. 

Bu insanların bir özelliği de insanlığın genelini ileriye

götürecek gelişmelerin yolunu yapmış olmalarıdır. Bu

yüzden kişiliklerinin herhangi bir özelliğinden bağımsız

bir biçimde bu insanlar kıymetli olarak görülürler. Yani

önemli olan ne yaptıklarıdır.

Elon Musk böyle biri midir?

Genel kanı, aslında oldukça planlı bir çalışmanın ürünü

olan bu genel kanı, durumun böyle olduğunu gösteriyor.

Hiç de azımsanamayacak sayıda bir toplam, Musk’ın

gerçekleştirdiklerine baktığında, öyle ya da böyle,

Musk’ı insanlık için umut olabilecek biri olarak görü-

yorsa bu genel kanıyı kurcalamak ve gerçekten böyle

olup olmadığını araştırmak da en az bu iyi niyetli algı

kadar meşrudur. Çünkü bir takım gelişmelerin insanlığı

ileriye mi taşıdığı yoksa görüntüden mi ibaret olduğu-

nun ayrımına varmak da insanlık adına iyi niyetliliği

tartışılamaz bir iştir.

Ashlee Vance, kitabının ilerleyen bölümlerinde Musk’ın

bu sorusunun karşısındakinin ciddiyetini ölçmek için

kullandığı bir araçtan başka bir şey olmadığını anlatı-

yor. Ama Musk yine de yarı deli görünüşten mutsuz de-

ğildir. Aynı anda hem böyle gözükebilmek hem de ileri

sürdüğü hedefleri öyle ya da böyle gerçekleştirebilmek,

yaptıklarının etkisini misliyle artıran bir etki yaratır. 

Musk’ın bunu iyi bilen biri olduğu, şirketlerinin gerçek-

leştirdiği projelerde kişisel imzasını taşıyan “şekil” ko-

nusunda ısrarlı müdahalelerinden anlaşılıyor. Tesla

otomobillerinin dokunmatik kapı kolları olmadan “bu

gerçekten başka bir şey!” algısı yaratılamayacağını

bilen biridir Musk. Tıpkı Steve Jobs gibi.

Bu bizi önemli bir tartışmaya götürür: “Yeni” olanın

kitlesel tüketime yön verecek bir tasarım ve “bir araya

getiriş” mi olduğu yoksa insanlığın gerçek sorunlarına

gerçek yanıtlar üreterek gerçek buluşlara imza atan

gelişmeler mi olduğu. Hatta bu ikisinin hangi noktada

birbirinden ayrılacağı,  ayrımın farkına nasıl varılacağı

ya da gerçek olanın nasıl bir sistem ve yöntemle ger-

çekleştirilebileceği…

Yazı boyunca bu tartışmaya eskiz niteliğinde kimi ya-

nıtlar üretmeye çabalarken bir takım ipuçları oluştu-

racağı; okuyucu da böylece “Elon Musk”ı kendi

kafasında konumlandırabilme imkanı bulacaktır. Yani

ilk elden söyleyelim: bizim Musk’ın ya da benzer ka-

rakterlerin kişiliğiyle özel olarak alıp veremediğimiz

bir şey yoktur. Çünkü insanlığa dürüst yanıtlar üretme

görevi, dünya kamuoyunun gözü önünde gerçekleşen
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bir takım gelişmelerde adı geçen bir kişiye “gıcıklık”

ya da “kıskançlık” duyarak gerçekleştirilemeyecek

kadar ciddi bir iştir. Yani bizim Musk’ın kişiliğiyle değil

yaptıklarının toplumsal karşılığıyla ilgili bir değerlen-

dirmeye ihtiyacımız bulunmaktadır.

Fakat ilk problem daha hemen burada başlar. Bir kişi-

nin karakterinin genel özellikleriyle onun toplumsal

planda gerçekleştirdikleri arasına bir kez boşluk koy-

duğunuzda aslında o kişiyi tek yanlı bir değerlendir-

meye tabi tutmuş ve bazı önemli soruları daha baştan

ıskalamış olursunuz. Yani dürüst bir değerlendirmeye

öncelikle bu illüzyonu hemen ortadan kaldırarak baş-

lamak zorundayız. 

O halde Elon Musk’ın kişiliği bizim için gerçekten ne

anlam ifade etmektedir?

Elon Musk’ın hırsı masum mudur?

SpaceX ve Tesla Elon Musk’ın sahibi ve yöneticisi ol-

duğu iki büyük şirkettir. SpaceX, insanlığı uzaya hatta

Mars’a taşımak gibi bir misyonla kurulduğu iddia edilen

bir roket şirketi, Tesla ise insanlığı petrole bağımlılı-

ğından kurtarma, temiz ve çok daha efektif bir otomo-

bil teknolojisine taşıma hedefiyle büyütülmüş bir

otomobil şirketidir.

İki şirketin ikisinde de çalışanlara “Elon Musk hakkında

ne düşünüyorsunuz?” gibi bir soru sorulduğunda ala-

cağınız yanıtlar1 türlü türlüdür; ancak hepsinin bir

ortak özelliği bulunmaktadır. Büyük bir kısmı Musk’ın

emeklerinin kıymetini bilmeyişinden, birçok kişiyi

sudan sebeplerle kovmasından ya da azarlamasından

dolayı onunla çalışmaktan mutlu değildir. Musk basına

Falcon roketini neredeyse tek başına tasarladığını du-

yurduğunda ya da kendi belgeselini çekecek bir grubu

işe aldığında ya da daha roket fırlatma konusunda

kayda değer bir ilerleme yokken kendisini havacılık ve

uzay endüstrisinin fatihi gibi gösterdiğinde egosuna

yenik düşmüş biri olarak görülmüştür çalışanları tara-

fından.

İki şirkette de dünyanın kalburüstü mühendisleri ça-

lışmaktadır. Aslına bakılırsa, Musk’ı pek de sevmemek-

tedirler; Musk’ın şirketlerinin heyecan verici ve sıra

dışı işler yapma olanağı sunduğunu belirtmektedirler

ve bu yüzden oradadırlar. Yeteneklerini kullanacakları

bir çalışma hayatı istemektedirler ve bunun için gece

gündüz çalışmaktadırlar da. Ancak Musk’ı yine de tak-

dir etmektedirler, ona saygı duymakta ve güvenmek-

tedirler. Enerjisinden, zekâsından, amacında ısrar

etmesinden ve çalışkanlığından dolayı… Musk bu kal-

burüstü insanlar toplamını şirketlerinin insanlığı ileriye

götürecek bir amaca sahip olduğu konusunda ikna et-

mektedir. Onlara sadece uğrunda çalışabilecekleri

değil aynı zamanda yaşamlarını da şekillendirebilecek-

leri bir anlam veriyor gibidir. Buna kendisinin de inan-

dığını göstermesi bir güven yaratmaktadır.

Musk maliyeti düşürme programı kapsamında, çalışan-

larına Cumartesi ve Pazarları da çalışacaklarını, ma-

salarında uyuyacaklarını dile getirdiği bir konuşma

yapabilmekte; ara verip ailelerine zaman ayırmak is-

tediklerini söyleyenlere “iflas ettiğimizde ailelerinizi

bolca görebilirsiniz” diyebilmektedir. Çocuğunun do-

ğumuna gidemeyen bir çalışana, “bu bir mazeret değil,

önceliklerinizin neler olduğunu belirlemelisiniz, dünyayı

1 Yazı boyunca üzerine yorumlarda bulunucağımız bu tarz veriler için, bizzat Elon Musk’ın, çalışanlarının ve yakınlarının doğrudan fikirlerine yer veren Ashlee Vance’in kitabından

yararlanılmıştır: Elon Musk: Tesla, SpaceX ve Muhteşem Geleceğin Peşinde, çev. A. Atav, Ankara: Buzdağı.
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ve tarihi değiştirmekteyiz ve siz de ya bunda yer alır-

sınız ya da almazsınız” şeklinde yanıt verebilmektedir.

Musk’ın kriterlerine göre başarısız olanlar ya da son

zamanlarda hiçbir harika şey yapmamış olanlar işten

atılmaktadır.

Tüm bu davranış biçimlerinde şirket çalışanları ile şir-

ketin ve Musk’ın kader ortaklığı yaratılmış gözükmek-

tedir. Çalışanlar, bu kadar kolayca gözden çıkarabilir

olmalarından ve Musk’ın başarının kaymağına konma-

sından rahatsızdır; ancak bir yandan da bu kadar zor-

layıcı olmasını başarının yöntemi olarak

görmektedirler. Musk onlara Mars’a gidecek teknolojiyi

geliştirmeyi ya da elektrikli otomobilleri dünyaya al-

ternatif olarak sunabilmeyi vadetmektedir.

Aslında her düzeyden birçok çalışan buradaki saçmalığı

görerek bir süre sonra işten kendi başlarına da ayrıl-

maktadırlar; ancak her yerde yaşandığı gibi yeni ge-

lenler olmakta ve sonuçta bu kader ortaklığı

bozulmamaktadır. Yaratıcı beyne ve azme sahip birçok

mühendise göre zaten yapacak başka anlamlı alternatif

mi vardır?

Gerçekten böyle midir?

Saydığımız karakter özellikleri Musk’ın patron oluşuyla,

aslında şirketlerin sahibi bir kapitalist oluşuyla ilgilidir

ve bu açıdan başka herhangi bir şirketin patronundan

pek farkı bulunmamaktadır. Her patron tamamen pro-

fesyonel düşünmek zorunda değildir ve böyle düşün-

meyen, yaptığı işle duygusal bağ kurmuş her patrona

göre yapılan iş çok önemlidir. Bunun için gece gündüz

çalışmak gerekmektedir ve şirket piyasada ayakta ka-

lamadığında çok önemli bir hedefe varılamamış ola-

caktır. Bu yüzden çalışanlardan bağlılık ve sahiplenme

beklenilir. Aslında sömürü süslü bir kılıfa giydirilmiştir;

çünkü bu kadar yaratıcı insanı sadece “profesyonelce”

işe bağlamanız mümkün değildir.

Musk’ın elinde bunu sağlayabileceği ve “insanlık” ile

daha kolay ilişkileyebileceği farklı temalar bulunmak-

tadır. Sadece çalışanlarına da değil, aynı zamanda top-

luma sunabileceği bir “uzay” teması örneğin… Dahası,

kendi karakter özellikleriyle bu temalar örtüşmekte-

dir.

Musk, tarihe “dot-com balonu”2 olarak geçen spekü-

lasyon balonunun patladığı günlerden bugüne sağ salim

ulaştığında Silikon Vadisi’ne karşı hayal kırıklığı bes-

leyenlerden biri durumundaydı. Gerçekten yaratıcı bir

şey çıkmayışından yakınmaktaydı pek çok kişi gibi. Ha-

yallerde uçan arabalar vardı ancak elde kalan 140 ka-

rakter olmuştu. Oysaki Musk, bugünkü ismi PayPal olan

online ödeme sisteminin kurucularından biri olarak his-

selerini sattığında elde ettiği büyük para da prensipte

aynı mekanizma sayesinde elde edilmişti.

Musk bu parayı bir roket şirketi kurmak için kullandı.

Burada bir farklılık vardı; çünkü elindeki büyük meb-

lağı daha garanti ve geleneksel yollardan katlamayı de-

neyebilirdi. Farklı ve pek de denenmemiş bir yolda

azimle ilerleyecek, yeni şeyler ortaya koyacak bir özel-

liğe sahipti. Bu azmi karakterinin bir bileşeni olarak

alabilirsiniz; diğerleri ise bilgiye, bilim ve tekniğe açlığı

olabilir; sınırları zorlama arayışı olabilir; özel olarak

2 90’ların ikinci yarısında, internet dünyasının henüz yeni sıçramaya başladığı dönemde, kapitalist akılsızlığı ortaya seren bir vaka gerçekleşmişti. Literatüre “dot-com balonu”

olarak geçen bu krizde pıtrak gibi çoğalan internet sitelerine aşırı değer yüklemesi yapılmıştı. Akılsızlık balonu nihayet patladığında, zengin ve daha zengin olma hevesiyle ona tu-

tunanlar her zaman olduğu gibi boşa düşmüştü.



GÖRÜŞ

bilimveaydinlanma.org | 153Madde, Diyalektik ve Toplum | 2018/2

uzayla ve Mars ile ilgili hayalleri olabilir.

Musk, kim bilir, gerçekten de bazı açılardan oldukça

meşru diyebileceğimiz böyle saf duygularla yola çık-

mıştır. Silikon Vadisi’ne adım atıncaya dek, iş haya-

tında yükselme hırsına baskın çıkacak bir tür

“insanlığa yeni bir şey katma” düşüncesi de aklında

yer etmiş olabilir. Elon Musk bu düşünce içerisinde,

insan toplumunun dünya gezegeninin pek de ötesine

geçememiş olmasına ya da hala fosil yakıtlar denilen

ilkel enerji üretme biçiminde ısrar etmesine kafayı tak-

mış da olabilir.

Aslında Elon ve benzer karaktere sahip bireylerin ya-

kındığı bunun gibi pek çok problem mevcut ekonomik

düzenin işleyiş motivasyonuyla ilgilidir: kâr. Fakat kâr

motivasyonu kendisinden uzaklaşma eğilimindeki iyi

düşünceleri dünyanın küçük cisimleri çekmesi gibi

kendisine çekiverir ve fazla uzaklaşmasına izin vermez.

Böyle bir düzen, elinde parası olan ve düzenin dışında

yol göremeyen bir ütopyacıyı görülmemiş bir hızla pi-

yasanın tanrılarına emanet edebilir. Fakat artık bir

kere piyasanın tanrılarını kabul ettiğinizde elinizdeki

ütopya da siz fark etmeden başkalaşmıştır bile. Kâr dü-

zeni, içlerinde ne kadar iyi niyet barındırırsa barındırsın

bu düşüncelerin dünya gezegeninin çok ötesine fırla-

masına geçit vermeyecektir.

Bu yüzden uzaya ilk uyduyu da ilk insanı da yollayan

düzenin adı kapitalizm değil sosyalizm olmuştur. Üs-

telik Sovyetler Birliği bunu özel bir zorlamayla gerçek-

leştirmemiştir. Oldukça planlı bir çalışmanın ürünü

olarak, sırayla ve sistemli bir biçimde gerçekleştirilmiş

başarılardır bunlar. “Uzay yarışı” denilen şey ise as-

lında bu planlı ve örgütlü çalışmaya kapitalist düzenin

yanıt verme zorunluluğudur. Nitekim kapitalizmin in-

sanı Ay’a yollayışının üzerinden on yıllar geçmiştir

ancak sonuç olarak uzak diyarlara gitme ütopyası

büyük ölçüde bir kenara atılmıştır. Kapitalizme bu zo-

runluluğu dayatan Sovyetler Birliği yıkıldıktan sonra

ABD’nin uzayla zayıflayan ilişkisini sağlamak bile eski

Sovyet roketlerine kalmıştır! Bu acınası durumu yara-

tan ve insanlığın uzay macerasına ket vuran şey artık

bu cesur hamlelerin hiç de kârlı olmayışıdır. Ve böylesi

hamlelerin oturacağı bir piyasa da pek mevcut değildir.

Çünkü piyasa “yakın yörünge”dedir ve ABD uzun süre-

dir orayı Rusya’ya terk etmiştir; kendi uzay sevkiyatını

bile Rusya’ya yaptırmaktadır.

Diğer yandan, hırsı henüz ölmemiş olanlar üstelik el-

lerinde büyük miktarda para da var ise girdikleri yolda

ısrar ederler. Düşüncelerine somutluk kazandırmanın

yolu bu düzende yürümek olarak düşünüldüğünde, bu

düzen nasıl gerektiriyorsa öyle yapılacaktır işler. Ancak

birey hangi ütopyaya, hangi yaratıcı düşünceye ve

hangi karaktere sahip olursa olsun bir kere piyasa tan-

rılarını kabul ettiğinde artık kişiliğinin tüm öğelerini

de düzene emanet etmiştir. Bundan sonrasında hırs

demek, büyüme ve kazanma hırsı; yaratıcılık demek,

piyasada yer edinmenin her tür yolu; önderlik demek

ise çalışanlarının güvenini onları daha çok çalıştıra-

bilme ve sömürebilme yeteneği demektir. Yani bireyin

karakter özellikleri dönüşerek mevcut düzeninkilerle

rezonansa girmektedir. Bu gerçekleştiğindeyse hem

tüm bu sürecin meşruluğu hem de ortaya çıkan “yara-

tıcı” ürünlerin ne kadar insanlığın gerçek ihtiyaçlarına

denk düştüğü çok tartışmalıdır artık. 

Piyasa sistemine yönelik düşünme zorunluluğu bireyin

de insanlığın da ufkunu daraltır. Bu daralmışlığı yok-

muş gibi göstermek için büyük bir reklam çalışması



gerekir. Her şey öyle ters yüz edilmiştir ki gerçekten

de şovdan başka bir amacı olamayacak bir şey, kendi

ürettiği elektrikli arabayı kendi roketiyle uzay boşlu-

ğuna salıverme amaçsızlığı elektrikli arabanın insan

toplumunun geleceği için önemini anlatmak olabilmek-

tedir. Geniş bir kitle buna, “ne olursa olsun havalı” di-

yebilmektedir. 

Oysaki insanlığın uzaya bir roketle yolladığı ilk uydu-

nun3 üzerinden 61 yıl geçmişken ve işin temeline dair

farklı bir artı adım atılmamışken bu gerçekleşenler in-

sanlığın kendine gülmesi anlamına gelir. Fakat Musk

Falcon roketlerinin yeniden kullanılabilir parçalarını

balerin senkronizasyonuyla dünyaya geri indirebildiğini

gösterdiğinde işin temelindeki ve asıl amacın ardındaki

soruları önemsiz hale getirebilmiştir…

Çünkü insan toplumu o kadar umutsuz ve ufuksuz bı-

rakılmıştır ki gerçek parlamayı sahtesinden ayırama-

yacak hale gelmiştir. Bu ayrımı yapabilmenin yolu ise

Musk’ın kişiliğine renk veren düzenin özelliklerine tek-

rar tekrar bakmaktan geçmektedir. Bu düzenin sınır-

larının ötesinde insan toplumunun gerçek ihtiyaçlarına

gerçek yanıtlar bulmak mümkündür.

Uzayı keşfetmek mi bir Mars piyasası mı?

Musk’ın başardığı düşünülen hamlelerin benzerleri

başka alanlarda da gerçekleştirilmektedir. Esasında

Elon Musk’ı ya da geçmişte yapıldığı üzere Steve Jobs’ı

övüp durmak, bilim ve teknolojide insanlık için çok

daha önemli olduğu tartışma götürmeyecek gelişme-

lerin mimarı olan bilim insanlarına karşı işlenmiş

büyük bir günah anlamına da gelmektedir. 

Fakat “uzay” o kadar boş bırakılmıştır ki ona dönük her

farklı adım, üstelik de iyi pazarlanıyorsa, doğal olarak

büyük etki yaratacaktır. Uzun süredir uyarılmamış bir

hafızanın canlandırılması gibi…

Musk’ın kendi projelerine tutkuyla inanıp inanmama-

sının o projelerin insanlık tarihi içerisindeki objektif

anlamını değiştiremeyeceğini söylüyoruz. Çünkü

Musk’ın projelerine içerik katan şey mevcut düzende

edindiği yer ile ilgiliydi. Bu yer, Musk’ın öyle görünme-

sini istediği özelliklere değil, gerçek piyasada ve piya-

saya etki eden güçler arasında nasıl konumlandığına

bakıldığında anlaşılabilir.

SpaceX şirketi, Musk Mars hedefini ne kadar ön plana

çıkarmak isterse istesin, öncelikle ABD’nin insanlı ve

insansız uzay sevkiyatını yüklenebilmek amacıyla ku-

rulmuştur. Bu halihazırda yapılmayan bir iş değildir.

Musk bu işi devletle yakından bağlantılı Boeing ya da

Lockheed Martin gibi geleneksel firmalara ya da

Rusya’ya oranla çok daha ucuza ve etkin yapabilmenin

peşindedir. Denilebilir ki bu öncelikli hedef olmadan

Mars’a koloni götürmek hem mali hem teknolojik ba-

kımdan mümkün olamayacaktır; Musk bu yüzden böyle

ilerlemektedir. Keza böyle bir alanda yer edinebilmek

için yalnız ucuz değil, uzun süreçte hem ucuz hem de

güvenilir olduğunu ispatlayarak ilerlemek gerekmek-

tedir. 

Ancak bu tam da daha önce belirttiğimiz noktaya denk

düşer: Bugün uzay ile ilgili bir şey yapmak istiyor ve

bunun için bir şirket kuruyorsanız; hayalleriniz değil

kârlılık ve rekabet öncelikli belirleyeniniz olur. Musk’ın

estetik roketleri başarılı olacaksa, mevcut uzay tekeli
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3 Sputnik 1957 yılında yörüngeye yerleştirilmiş ilk yapay uydudur. Sputnik’i uzaya ulaştıran roket teknolojisindeki çalışmaların devamı niteliğinde geliştirilmiş Soyuz uzay aracı

bugün hala kullanılmaktadır.



içerisinde kendine yer bulacaksa, tam da bu işi ucuza

ve daha kaliteli yaptığını gösterdiği için olacaktır.

Fakat bunun inanılmaz yoğun bir tempoyla ilerlemeden

mümkün olamayacağını bilen Musk, kamuoyuna yan-

sıttığı ve büyük ölçüde kendi belirlediği tarihlerin ar-

kasından çalışanlarını gece gündüz çalıştırarak mali

durumu yönetmeye çalışmaktadır. Kilit çalışanlar, ya-

tırım olanakları, bağlı sektörler dünyası ve tasarımlar

arasında attığı adımlara biz iş bilirlik ve azim diyecek-

sek eğer, bilmeliyiz ki bundan 150-200 yıl öncesinde

görebileceğiniz herhangi bir fabrika sahibi de tam ola-

rak böyle hareket etmekteydi. Fakat bu “meziyetler”

onların nihayetinde piyasada tutunmak ve güçlü olmak

için mücadele ettikleri gerçeğini değiştirmiyordu. 

Tüm bu negatif yönlerine rağmen “her şey adım adım

ilerler, belki Mars’a gitmenin yolu da budur” diye dü-

şünenler olacaktır. Oysaki insanlığın geleceği ile ilgili

fikir beyan etme cüretinde bulunan bir kişi ve kurum

insanlığın yaşam koşullarını görmezden gelemez.

“Adım adım ilerleyen” süreç kapitalist düzenin ilk za-

manlarından beri işlemektedir; fakat aradan geçen on-

larca yıla rağmen emekçiler adım adım ilerletilmiş

teknolojiyle daha fazla çalışmak zorunda kalmaktadır;

bu yeni teknolojilerin yabancılaştırıcı dünyasında daha

fazla kaybolmaktadır. Düzen değişmediği için…

Şunu da söylemek gerekir ki Musk bu alanı zorlayabi-

liyorsa, sönük kalmayıp mali ve siyasi destek bulabili-

yorsa; projelerine çok inanıldığı için değildir. ABD’nin

kendi uzay sevkiyatını kendi gerçekleştirebilmesi; Rus-

ya’nın ve yavaş yavaş uzay piyasasına göz diken diğer

aktörlerin önüne geçip stratejik avantajı eline alabil-

mesi uzay teknolojilerinde ABD kökenli bir canlanmayı

gerektirmektedir. Bu gerekliliğin Musk’ın yaptığı tür-

den bir deneme girişimi ve gösteriyle örtüştürülmesi,

uzun zamandır kitleleri ikna edecek bir açılım ortaya

koyamayan bir devlet için aynı zamanda bir prestij kay-

nağıdır. Musk ihtiyaç ve dengeleri bilmekte, hep bunlar

doğrultusunda adım atmaktadır. Yani mevcut politik

ve ekonomik dengelerin ötesinde insanlığa dair söz

söylenemeyeceği unutulmamalıdır.

Peki Mars hedefi ne anlama gelmektedir? Mars hedefi,

işte bugünkü piyasa hedefinin bir üst boyutudur. Musk

Mars’a neden gitmek istemektedir? Söylenene göre

orada bir koloni kurmak için…

Mars’ta koloni kurma fikrinin de geçmişi çok uzundur.

Bilimkurgudan gerçek bilime doğru kayıldığında bu

fikir, gezegenin insanlı yaşama uydurulup uydurulama-

yacağıyla ilgili pek çok gerçekçi veriyi kapsar hale

geldi. Bununla ilgili çalışmalar devam ediyor ve edecek;

insanlık elbette başka gezegenlerde hayatta kalabil-

menin yollarını arayacak; ancak Musk’ın yaptığı gibi

bir amentüye dönüştürülecekse bu fikir; bizlerin de

sorgulaması gerekmektedir: Bunda amaç nedir?

Musk’ın tasarladığı, insanın gezegen keşfinden çok

basbayağı bir uzay turizmidir. Bugün halihazırda yapıl-

makta olan insanlı uzay turizmini bir üst boyuta taşıyan

şirket olmak istemektedir SpaceX. Şirketin hedefleri

ve çalışma biçimi hiç de saklamadıkları gibi bu yolda

yürütülmektedir. Zaten kâr olmadan yapamayacak bir

kuruluşun başka türlü hedef koyabilmesi mümkün de-

ğildir. Fakat bunun bir tatil beldesine insanları turist

olarak ulaştırıp ağırlamaktan prensipte bir farkı var

mıdır? Üstelik gerekçe bu dünyanın çivisinin çıkmaya

başlamasıdır… Şirketin hedefinde bu turizmi yeterince

ucuz yapabilmek vardır. Yoksa sadece ultra zenginler

gidebilecektir…
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Zaten senaryo, zenginlerin dünyayı uzaydan sömürdüğü

Elysium filmini fazlasıyla andırmaktadır. Çünkü bu dün-

yadaki sorunlar piyasa ve sömürü düzeni var olduğu

için çözülememektedir. Uzayın neresine giderseniz

gidin aynı sorunları da yanınızda götürmüş olacaksınız.

Orada nasıl bir koloni kurarsanız kurun, buradakinin

bir kopyası olacaktır. O halde insanlığın kurtuluşunun

uzayda olduğu fikrinden hızla uzaklaşılmalıdır. Stanis-

law Lem’in Solaris’inde anlatıldığı gibi, başka bir ge-

zegene gitme hedefi kendi başına bir amaç olarak ele

alındığında ancak ve ancak insan toplumunun kendi

sorunlarıyla yüzleşmekten kaçınmasına neden olacak-

tır. O da kısa bir süreliğine… İnsan toplumu kendi so-

runlarını çözmediği sürece, o sorunların derin izleriyle

uzaya bakmaktan kurtulamayacaktır.

Tesla ulaşımda bir devrimi mi zorluyor?

Bir kere bu düzenin izin verdiği sınırlarda düşünmeye

başlayınca insanın kaçınılmaz biçimde ufkunun daral-

dığını ve gerçek ihtiyaçlara gerçek yanıtlar verebilme-

nin hep uzağında kaldığını söylüyoruz. Bu Musk’ın Tesla

şirketinin çözüm önerileri için de geçerlidir.

Tesla yalnız elektrikli otomobilleriyle değil; Musk’ın pil

teknolojisinin yaygınlaşmasına, petrol bağımlılığından

kurtulmaya, temiz enerjinin belirleniminde yeni bir alt-

yapının inşasına yaptığı vurgularla da bilinmektedir.

Bunlara Musk’ın Tesla ile insanlara bir yaşam tarzı va-

dettiğini de eklemek gerekir. Temiz, şık, akıllıca inşa

edilmiş bir yaşamın son teknoloji ürünleri… 

Pil teknolojisi ve elektrikli motorların kolayca temiz

olarak kabul edilmesindeki sorunlara burada değinme-

yeceğiz; ancak bu konunun da oldukça tartışmalı oldu-

ğunu belirtelim. Diğer yandan Musk’ın elektrik otomo-

billeri, şarj istasyonları ve çeşitli alternatif yol

projeleri4 ister mantıklı ister çılgınca kabul edilsin bize

yine Musk’ın ufkunun problemlerini anlatır.

Çünkü “temiz, şık ve akıllıca inşa edilen yaşam” Musk

ve benzerleri için ancak bireysel ölçekten inşaya ko-

yulabilir. Halbuki trafik sorunu ya da çevre temizliği

toplumsal bir meseledir ve bu meselenin çözümü bi-

reysel dünyadan yola çıkılarak gerçekleştirilemez. Top-

lumsal plandan bakıldığında ulaşım probleminin bir

bireyin bir noktadan diğer bir noktaya nasıl gideceği

kapsamının çok ötesine uzandığı hemen fark edilir.

Çünkü bireyler en basitinden çalışmak için, sosyalleş-

mek için, boş zamanlarını değerlendirmek için seyahat

ederler ve bu sorunu (buna “kalabalık” sorununu da

ekleyelim) çözmek için insanların nerede kaç saat ça-

lışacağı, çalışma ortamlarının nerelerde kurulacağı,

hangi evlerde konaklanılacağı, bu doğrultuda hangi

kentlerde yaşanabileceği, bu kentlerin neresinde hangi

sosyalleşme alanlarına sahip olunacağı gibi pek çok

parametre etrafında düşünmek gerekir. Bu ise merkezi

bir planın biçim verdiği ekonomik, kentsel ve sosyal

planları gerektirir.

Ekonomiyi planlamadan kentleri planlayamazsınız,

kentleri planlamadan ulaşım sorununu çözecek altyapı

üzerinde kalem oynatamazsınız. Belki bir miktar kalem

oynatabilirsiniz; fakat ortaya çıkacak karalamalar, so-

runu “dahice” bir takım çözümlerle geçici olarak ra-

hatlatmaktan ibaret olacaktır. Geçici rahatlamaların

sonunun  ise hep daha kötü problemlere vardığını bili-
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4 Musk, Boring Company ismiyle kurduğu bir şirket üzerinden yürüttüğü çalışmalarla, bir tür tünel sistemiyle arabaların yer altından hareketini mümkün kılacak bir altyapı projesini

kent trafiğine alternatif olarak ileri sürmektedir.



yoruz.

Yani, eskiden “Amerikan rüyası” olarak adlandırılan bi-

reyselci tarzın kopyasından öteye geçemeyecek şe-

kilde, “ev - araba ölçeği”ni yeni teknolojilerle yeniden

pazarlama fikri “akıllıca” olmaktan çok uzaktır. Yeni,

gelişkin ve akıllıca inşa edilmiş bir toplumsal yaşam

Tesla’nın elektrikli otomobillerinin ve ev bataryalarının

ötesinde bir ufku gerektirir. Aslına bakarsanız, içinde

akıllıca yaşanan bir toplumun otomobil merkezli olması

son derece komiktir de…

Görünen odur ki Musk o ufka gelemeden piyasa duva-

rına çarpmaktadır. Öte yandan Musk, şirketiyle bir

yaşam tarzı sunduğunu söyleyedursun, ortaya koyduğu

otomobil merkezli altyapı projeleri, SpaceX’te olduğun-

dan hiç de farklı olmayacak bir biçimde, ABD’nin gün-

cel ihtiyaçlarıyla örtüşmektedir. Bu ya da şu altyapı

projesinin nasıl ve ne zaman gerçekleştirilebileceği ya

da hayata geçmesinin mümkün olup olmadığı tartışı-

labilir; ancak ihtiyaçlar açıkça ortadadır: ulaşım altya-

pısını da kapsayacak bir biçimde ABD’nin altyapısı

eskimiştir, yenilenmeye adaydır; otomobil piyasası ve

enerji başlığı dünyada büyük tekellerin ve devletlerin

en başta gelen rekabet alanıdır, burada hamle yapıl-

mak istenmektedir; ABD hem kendi vatandaşlarına

hem dünyaya sunabileceği bir tür Amerikan rüyasının

peşindedir.

Yine de Elon Musk’tan iyisi yok mu?

Geniş kitleler televizyonda bir kanal turuyla kolaylıkla

fark edebildikleri köhnemiş siyaset anlayışından ve po-

litik figürlerin saçmalığından bıktığında, böylelerinden

uzakmış, politika dışıymış gibi gözüken alanlara ve ki-

şilere hızla bağlanma eğilimi gösterebiliyor. Çünkü her-

kes dünyada iyi şeyler de olduğunu görmek istiyor; in-

sanlığın geleceğine dair bir umudu olsun istiyor.

Bu umut olmadan yaşanamayacağı açık. Ancak gerçek

olmayan umutların daha büyük yıkımlar getirdiğini

unutmamak gerekiyor.

Mevcut gidişattan bıkmışlığın sonucunda teknoloji

kendi başına bir umut alanı ve adı onunla anılan kimi-

leri de insanlığa umut veren kişiler olarak görülebiliyor.

Böyle bir kişinin Trump ile tokalaşıyor olması; hatta

büyük siyaset arenasında sürekli görüşmeler yapıyor

olması nedense hiç göze batmıyor. Halbuki batmalıdır;

çünkü örneğin Musk bu ağ olmadan devletten pay ko-

paramayacağını bilmektedir. Musk bu ağdan bağımsız

bir şey yapmamaktadır. Sadece kitlelere daha sevile-

bilir olanı sunma gayretindedir.

SpaceX ya da Tesla… Musk’a dair anlattıklarımızdan

sonra artık Musk’ın kişiliği ile pek de bir ilgimiz olma-

dığı ortaya çıkmış olmalı. Musk bir aktörü olduğu ka-

pitalist düzenin parlayan figürlerinden biri olmayı

başardı. Fakat bu parlaklık arkasındaki amaçsız, akılsız

düzeni görmemize engel olmamalıydı. İşte bu yüzden

Musk, bizim gerçek çözüme giden yolda adım atarken

uğraşmamız gereken bir sembol olarak karşımıza çıktı.

Musk’ın bugün bir tür ideoloji olarak kullandığı tekno-

lojik gelişim, bu gelişimin gerçek üreticilerinden ba-

ğımsız bir tanrıymış gibi ele alındığı sürece insanlık

kendisiyle de uzayla da olan ilişkisinde edilgen kalmaya

mecbur olacaktır. Teknolojinin üreticileri insan toplu-

munun kendi emeğiyle yaşayan büyük çoğunluğudur.

Bu çoğunluk, teknolojiyi kendi eline alabildiğindeyse

artık insan toplumu için yeni bir pencere açılmış ola-

caktır. 
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Tıpkı insanlığın büyük şairinin hayalini kurduğu gibi:

Kosmosda bizden başka düşünen var mı

var

bize benzer mi

bilmiyorum

belki bizden güzeldir

bizona benzer mesela ama çayırdan nazik

belki de akarsuyun şavkına benzer

belki çirkindir bizden

karıncaya benzer mesala ama tıraktörden iri

belki de kapı gıcırtısına benzer

belki ne güzeldir bizden ne de çirkin

belki tıpatıp bize benzer

ve yıldızlardan birinde

hangisinde bilmiyorum

yıldızlardan birinde konuşacak elçimiz

hangi dilde bilmiyorum

yıldızlardan birinde konuşacak elçimiz onunla

Tovariş diyecek

söze bu sözle başlayacak biliyorum

Tovariş diyecek

ne üs kurmağa geldim yıldızına

ne petrol ne yemiş imtiyazı istemeğe

Kola-kola satacak da değilim

selamlamaya geldim seni yeryüzü umutları adına,

bedava ekmek ve bedava karanfil adına

mutlu emeklerle mutlu dinlenmeler adına

"Yarin yanağından gayrı her yerde her şeyde hep be-

raber"

diyebilmek adına

evlerin

yurtların 

dünyaların

ve kosmosun kardeşliği adına

Nazım Hikmet

13 Nisan 1961, Paris

GÖRÜŞ

bilimveaydinlanma.org | 158 Madde, Diyalektik ve Toplum | 2018/2



GÖRÜŞ

bilimveaydinlanma.org | 159Madde, Diyalektik ve Toplum | 2018/2

Genomu Haritalandırma “Yarışı”: John Sulston’ın Ardından
Ozan Karakaş1

1 Uludağ Üniversitesi
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Özet

6 Mart 2018’de hayatını kaybeden genetikçi
John Sulston, 75 yıllık yaşamına papaz bir
baba ve İngilizce öğretmeni bir annenin ilk ço-
cuğu olarak başladı. Lise yıllarında ilgi duy-
duğu elektrik ve biyoloji alanlarında
uzmanlaşma ümidiyle üniversitede nörofizyo-
loji eğitimi almaya başladı. Ancak işler pek de
istediği gibi gitmedi. Üniversiteden ortalama-
nın biraz üstünde notlarla mezun olduktan
sonra daha çok dönemin şartları sayesinde bir
laboratuvarda iş bulup çalışmaya başladı. Bu
sırada doktorasını verdi ve çok önemli dene-
yimler elde etti. Ardından Leslie Orgel’la çalış-
mak üzere ABD’ye gitti. Burada iki buçuk yıl
yaşadı ve İngiltere’ye döndü. Dönüşünden
sonra Cambridge Üniversitesi’nde Caenorhab-
ditis elegans’ın sinir hücreleri üzerinde çalıştı
ve bir grup bilim insanıyla birlikte bu soluca-
nın genomunun bir kısmını dizilemeyi ba-
şardı. Bu sırada Francis Crick’ten gelen teklifle
İnsan Genomu Projesinin İngiltere ayağını yü-
rüten ekibe liderlik etmeye başladı. Ancak bu
projede, insan genomunun patentlenmesi ge-
rektiğini savunan Craig Venter’la sert bir mü-
cadeleye girişmek durumunda kaldı. Zira
Sulston, insan genomunun patentlenmemesi,
bilimsel bilginin herkesin erişimine açık ol-
ması gerektiğini savunuyordu. Bu mücadele-
den galip çıktı ve 2003 yılında İnsan Genomu
Projesini başarıyla sonlandırdı.

-

Genetikçi John Sulston, 6 Mart 2018’de yaşamını yi-

tirdi. Ancak onu tanımlamak için yalnızca “genetikçi”

ünvanını kullanmak başka hiçbir şeye değilse bile ha-

tırasına haksızlık etmek anlamına geliyor.

Sulston, 20. yüzyıldan 21. yüzyıla bakiye kalan ve hem

bugünün hem de yarının dünyasını değiştirmeye çoktan

başlamış, etkileri yalnızca genetik ve biyolojiye değil,

bilimin ve yaşamın tüm alanlarına derinlemesine sira-

yet eden bir keşfin öncüsü, piyasacı bilim politikaları-

nın karşısında bilimsel bilginin kamuya ait ve herkesin

erişimine açık olması gerektiği düşüncesinin yılmak

bilmez bir savunucusuydu; aynı zamanda yaşamı bo-

yunca sosyalistti.1

1940’lardan öncesine dek araştırmacıların bilimsel

araştırma yapabilmek için ya bir üniversitede öğretim

üyeliğinin bulunması ya da herhangi bir şekilde yüksek

meblağlarda özel gelire sahip olması gerekiyordu.

1 https://www.theguardian.com/science/2018/mar/09/sir-john-sulston-pioneering-genome-scientist-dies-aged-75 (Erişim tarihi: 4 Nisan 2018)

Kaynak: https://e3.365dm.com/18/03/1600x900/skynews-john-sulston-

scientist_4251196.jpg?20180309152404
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Ancak II. Paylaşım Savaşı’nın başlamasıyla birlikte bir-

çok ülkede olduğu gibi İngiltere’de de öncelikli olarak

askeri nedenlerle bilimsel araştırmalara ayrılan fon-

larda ciddi bir artış görülmeye başladı. Özellikle devlet

kurumları araştırmacılara cömert fonlar sağlıyor, ku-

rumların bünyelerinde yeni bölümler açılıyor ve bura-

lara da büyük tutarlarda ödenekler ayrılıyordu (Sulston

ve Ferry, 2002). Bu durum, Soğuk Savaş sırasında da

varlığını sürdürdü.

Sonradan Moleküler Biyoloji Araştırma Birimi adını

alacak olan Biyolojik Sistemlerin Moleküler Yapısını

Araştırma Birimi, İngiltere Tıp Araştırmaları Konseyi

(MRC) bünyesinde böyle bir atmosferde, Max Perutz ve

John Kendrew adlı iki kimyacının öncülüğünde kuruldu.

Birime 1949 yılında Francis Crick, 1951 yılında da

James Watson dahil oldu. Bu ikili, MRC bünyesinde yü-

rüttükleri çalışmalar sonucunda ve Rosalind Franklin’in

yoğun ve titiz çalışmalarının sağladığı büyük destek

sayesinde DNA’nın moleküler yapısına dair yaptıkları

keşifle 1962 yılında Nobel Tıp Ödülü’nü alacaktı.

DNA’nın sarmal yapısının çözülmesine aşağı yukarı on

yıl varken o sıralarda 10-11 yaşlarında bir çocuk olan

Sulston da elektronik aletlere hayranlık ölçüsünde ilgi

duyuyor, amcasının hediye ettiği mikroskopla evindeki

akvaryumda su canlılarının yaşamını amatörce gözlem-

liyordu; hatta ölü bir kuş bulup hayvana kendince di-

seksiyon bile uygulamıştı (Sulston ve Ferry, 2002)!

Sulston, papaz ve hatta uluslararası bir misyoner ör-

gütünün yerel yöneticisi olan babasının etkisiyle ço-

cukluğunu kiliseyle ve dinle iç içe geçirdi. Fakat lise

çağlarında yaşadığı dönüşüm ve bilime duyduğu yoğun

ilgi, dinsel dogmaları sorgulaması ve sonunda bunlar-

dan tamamen kopmasıyla sonuçlandı. Sulston, Geor-

gina Ferry’yle birlikte yazdığı, 2002 yılında yayımlanan

ve otobiyografik özellik taşıyan kitabı Common Thread

’de babasıyla yaşadığı fikir ayrılığı üzerinden dünya gö-

rüşünün değişimini şöyle ifade ediyor: “İnsan toplu-

muna dair görüşlerimiz bakımından da babamla ayrı

düşüyorduk. Babam, hiyerarşiye ve sınıflara dair gele-

neksel bir bakış açısına sahipti. Bu durum beni hayret-

ler içinde bırakıyordu; çünkü bana göre insanlığın

özünde hepimizin eşit muamele görmesi fikri yatıyor”

(Sulston ve Ferry, 2002).

Kendi deyimiyle “1950’lerde sıradan bir orta sınıf ço-

cuğu nasıl bir eğitimden geçerse” öyle eğitim alan

Sulston, lise öğrencisiyken üniversitede doğa bilimle-

rine yönelme kararını verdi. Elektrik ve canlılar en çok

ilgi duyduğu alanlardı; bu yüzden de elektriği ve canlı-

ları tek alanda birleştiren nörofizyolojiye yönelmek

üzere 1960 yılında Cambridge Üniversitesine başladı.

Ne var ki kendisinin de tam olarak kavrayamadığı bir-

takım sebeplerden ötürü bu alana ilgisini kaybederek

biyokimyayla ilgilenmeye başladı.

Üniversitede Amatör Drama Kulübü’nün ışıkçılığını

yapmaya başlayan Sulston, üniversite yıllarını önünde

net herhangi bir hedefin olmadığı zamanlar olarak ni-

teliyordu. Arkadaşlarının ve hocalarının getirdiği öne-

rilerle ilgisi sürekli bir alandan diğerine kayıyordu ve

güçbela son sınıfa geldiğinde bile lisansüstü eğitim

almak gibi bir düşüncesi yoktu. Hocaları Sulston’ı, ti-

yatro işlerinin derslerinin önüne geçeceği, notlarının

düşmesine sebep olacağı yönünde uyarıyordu ve Suls-

2 2:1: İngiltere’de üniversiteden mezun olan öğrencilerin içinde bulundukları yüzdelik dilimi göstermede kullanılan bir ifade. Öğrencilere ağırlıklı not ortalamalarına göre üç sınıf

onur payesi verilir: Üçüncü (en düşük) sınıf 3 ile, iki alt sınıfa ait ikinci (orta) sınıf 2:1 (yüksek) ve 2:2 (düşük) ile, birinci (en yüksek) sınıfsa 1 ile gösterilir. – yn.
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ton da bu öngörünün gerçekleştiğini görüyordu. Son sı-

nıfta tiyatro kulübünü bıraktı ve son bir çabayla ders-

lerine yoğunlaştı. Yine de okulu bitirdiğinde notları

ortalamanın çok az üstündeydi.

Üniversite bittikten sonra Denizaşırı Gönüllü Hizmetler

vasıtasıyla yurt dışına gitmek istedi, fakat bu da çeşitli

sebeplerden ötürü suya düşünce farklı farklı laboratu-

varlara yardımcı araştırmacı pozisyonu için başvurdu.

2002’de otobiyografisinde bu dönem için şöyle diye-

cekti: “1960’lardan bahsediyoruz; üniversitelerin ge-

nişlediği bir dönemdi bu: Tüm kapılar herkese açıktı,

2:12 de iş bulmam için yeterliydi. Şimdi olsa mümkün

değil” (Sulston ve Ferry, 2002).

DNA ve RNA’nın yapıtaşları olan nükleotitler üzerine

çalışan kimyacı Colin B. Reese’in laboratuvarında tek-

nisyen olarak çalışmaya başlayan Sulston, burada Ree-

se’in öncülüğünde gerçekleştirilen birçok bilimsel

araştırmaya dahil oldu ve bu sırada doktorasını da

verdi. Reese’in önerisiyle ünlü kimyacı Leslie Orgel’ın

California’daki Salk şehrinde bulunan laboratuvarına

geçiş yaptı ve 1966 yılında ABD’ye taşındı.

Leslie Orgel’la birlikte iki buçuk yıl çalışmak Sulston

için ufuk açıcı bir deneyimdi. Evrimi ve evrimin meka-

nizmalarına dair birçok noktayı bu iki buçuk yıl içinde

gerçekten kavradığını belirten Sulston (2002), kendi-

sinde derin izler bırakan bu sürenin sonunda iki seçe-

nekle karşı karşıya kaldı: ABD’de kalmak ya da

İngiltere’ye dönmek. Eşiyle birlikte ikinci seçenekte

karar kıldılar.

Sulston, Cambridge’de Caenorhabditis elegans ’ın sinir

sistemi üzerinde çalışmaya başladı. İşi, komşularıyla

iletişim kurmada belirli nörotransmiterler kullanan nö-

ronları tespit etmek, bu nörotransmiterlerin üretimini

etkileyen ve değiştiren mutasyonlara sahip solucanları

saptamaktı. Çalıştığı laboratuvara misafir araştırmacı

ya da doktora sonrası öğrencisi olarak gelen bir grup

insanla ortak çalışmalar yürüttü ve Sydney Brenner’ın

da yönlendirmesiyle bir noktadan sonra yaptığı iş, so-

lucan embriyosunu gözlemlemeye ve solucanın yumur-

tadan yetişkinliğe geçişi esnasında karın sinir zincirinin

embriyo sonrası gelişimini takip etmeye dönüştü. Sü-

reci gözlemlerken aynı zamanda embriyonun aldığı bi-

çimleri bir kâğıda aşama aşama çiziyordu.Sulston’la

aynı zamanda işe başlamış ve aslen enstrümantasyon

mühendisi olan John White da bu sırada aynı solucanın

sinir sistemi anatomisinin bilgisayar ortamında yeni-

den yapılandırılmasıyla uğraşıyordu. Sulston ve White

aynı yapı üzerinde ayrı ayrı yaptıkları çalışmaları kar-

şılaştırdı ve karın kası zincirinde bulunan yedi farklı

motor nöronun (solucanın hareket etmesini sağlayan

nöronlar) farklı karakteristik soy tarihlerine sahip ol-

duğunu keşfetti. Böylelikle solucanın anatomisinin

küçük de olsa bir kısmına dair birtakım sorular cevap-

lanmış oluyordu.

Massachussetts Teknoloji Enstitüsünde ekonomi ve

matematik eğitimi almış, Harvard Üniversitesinde bi-

yoloji doktorasını yapmış, ardından da araştırma asis-

tanı olarak James Watson ve Walter Gilbert gibi büyük

isimlerle çalışmış olan Bob Horvitz, 1974 yılında

LMB’ye geldi. Son derece titiz bir araştırmacı olan Hor-

vitz, Sulston’ı, soyun geri kalanını da incelemeye teşvik

etti ve ikisi birlikte bu işe giriştiler: Sulston yine sinir

sistemi üzerinde çalışırken, Horvitz de kas hücreleriyle

uğraşıyordu. Öte yandan ABD’de eşey hücrelerinin ge-

lişimi üzerine çalışan David Hirsch’le iletişime geçen

Sulston, ondan da solucanların bu parçasının içinden
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geçtiği süreçleri incelemesini rica etti. Hirsch bu işi

doktora öğrencisi Judith Kimble’a emanet etti. Böyle-

likle C. elegans ’ın farklı sistemleri üzerine üç ayrı kişi

çalışma yürütmeye başladı. Sulston ve Horvitz 1977 yı-

lında embriyo sonrası gelişim üzerine yazdıkları maka-

leyi yayımladı. Aynı yıl Kimble doktora sonrası

öğrencisi olarak Sulston’ın bulunduğu laboratuvara

geldi ve kendisinin danışmanlığını Sulston yaptı.

Embriyo sonrası gelişim üzerine akıllarındaki sorulara

yanıt bulan Sulston, Horvitz ve Kimble, bu kez mesele-

nin daha derinine inmeye karar verdi. Akıllarında hâlâ

soru işaretleri vardı: “Her bir hücrenin kaderini belir-

leyen şey nedir? Hücre, sinir hücresi ya da kas hücresi

olmak, hatta ölmek üzere önceden genetik olarak prog-

ramlanıyor mu?.. Yoksa kimliğini, komşularından aldığı

sinyallere karşılık olarak mı geliştiriyor?” (Sulston ve

Ferry, 2002). John White’ın icat ettiği bir cihaz vasıta-

sıyla çok önemli birtakım yanıtlara ulaştılar: Belirli

hücreler, gelişim sırasında tutarlı bir şekilde ölüyordu.

Dahası bu yalnızca solucanlara özgü bir durum değildi;

insanlar dahil çok sayıda canlıda gerçekleşen bir et-

kinlikti. Diğer bir deyişle Sulston ve ekibi, solucanların

hücrelerinin gelişim sırasında bölünüp öldüklerini göz-

lemleyen ilk kişilerdi.

Sulston’ın genom haritalandırma fikrinin peşine düş-

mesine sebep olan şey, bir konferansta Drosophilia

üzerine çalışan Matt Scott’ın yaptığı konuşmaydı. Suls-

ton ve diğerlerinin Cambridge’de yaptığı şey, hayli

basit bir hayvanın yumurtadan yetişkinliğe nasıl geç-

tiğini ve bu aşamalarda gerçekleşen davranışların nöral

ve genetik kökenlerini anlamaya çalışmaktı. Scott ve

ekibiyse bunu çok daha karmaşık bir hayvan olan

meyve sineği üzerinde gerçekleştiriyordu ve bu aşa-

malarda moleküler boyutta gerçekleşen etkileşimleri

kavramanın yolu, bu molekülleri etkileşime geçiren

genlerin işleyişini anlamaktan geçiyordu.

DNA üzerine çalışan Alan Coulson’la birlikte birkaç yıl

süren bir çalışmanın ardından solucanın DNA’sını üstü

üste binen 17 bin parçaya ayırmışlar, bu parçaların

nasıl birleştiğini gözlemlemişler, ayrıca dünyanın farklı

bölgelerinden araştırmacıların katkısını da çalışmala-

rına dahil etmişlerdi: Solucanın genomunun fiziksel ha-

ritası çıkarılmıştı.

1989’da bu çalışma, DNA’nın yapısını keşfeden kişiler-

den biri olan ve o sıralarda ABD’de insan genomunu

haritalandırmaya çalışan James Watson’ın dikkatini

çekti. O günden itibaren İnsan Genomu Projesi, biri

ABD’de diğeri de İngiltere’de olmak üzere iki ayak üze-

rinde ilerleyecekti. İngiltere’de bulunan Wellcome

Trust, laboratuvara bu çalışma için 1 milyon sterlin ak-

tardı. Ne var ki çok geçmeden hem bu proje hem de

Sulston’ın gelecek yaşantısı bakımından bir kırılma ya-

şanacaktı.

1992 yılında ABD’li patron Rick Bourke, insan DNA’sı-

nın dizilenmesi için Seattle’da 50 milyon dolarlık bir

enstitü kuracağını, Sulston ve ABD’li meslektaşı Bob

Waterson’ın da bu enstitüde çalışmasını istediğini ilan

etti. Bilim insanlarının yaptığı keşiflerin patentinden

gelecek kârlarla da bu yatırım kendini amorti edecekti.

Sulston ve Waterson buna yanaşmaya gönülsüzdü;

İnsan Genomu Projesini her ne kadar epey önemsiyor-

larsa da solucanın genomunu bir kenara bırakmak is-

temiyorlardı. Ayrıca bilginin ve keşiflerin

patentlenmesi fikri Sulston’ın tüylerini diken diken edi-

yordu.

Tam bu sırada Watson’ın talebi üzerine Wellcome Trust
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ekibe 50 milyon sterlin hibe edeceğini açıkladı ve Cam-

bridge’in hemen dışında bir noktaya, İnsan Genomu

Projesinin İngiltere ayağının yürütülebilmesi Sanger

Centre’ı kurdu. Böylelikle Sulston da Waterson da

kamu tarafından fonlanan ve kamunun erişimine açık

bir şekilde insan genomunu haritalandırmaya devam

ettiler.

Bu noktadaysa ABD’li genetikçi ve işadamı Craig Ven-

ter ortaya çıktı. Venter, İnsan Genomu Projesinin ge-

reğinden daha ağır ilerlediğini ve kendi yönteminin

kullanılması halinde çok daha hızlı dizileme yapılabi-

leceğini öne sürüyordu. Ancak Venter’ın “kendi yön-

temi”, aynı zamanda yapılan keşiflerin patentlenmesi

ve kamu erişimine kapanması anlamına da geliyordu.

Kimi bilim insanları bu yöntemin fazla “doğrudan” ol-

duğunu ve insanınki kadar karmaşık bir genomun dizi-

lenmesinde yetersiz kalacağını öne sürerken, Sulston

ve başkaları da buna ek olarak insan genomunda bu-

lunan genlerin patentlenmesi düşüncesine karşı çıkı-

yordu: “Örneğin bir insan geni ya da gendeki belirli bir

işlev gibi eşsiz bir keşfi patentlerseniz bir tekel yarat-

mış olursunuz.”3

Sulston, gerektiğinde yöneticiler ve fon sağlayıcılarla

çatışmaya girmekten de çekinmeden, projeyi vaat et-

tiği bütçeyle vaat ettiği tarihte (14 Nisan 2003) ta-

mamlamayı başardı. Hem de bunu, genetik alanında

tekel olmaya çalışan piyasacı bilim insanlarıyla dişe

diş, göze göz kavgaya tutuşarak ve bilimin kamuya açık

gerçekleşmesi gerektiğini tereddütsüzce savunarak

gerçekleştirdi.

Projenin hedefi, insanı oluşturan tüm hücrelerdeki tüm

genlerin dizilenmesi değildi. Hücre çekirdeğinde bulu-

nan kromatinin iki yapısından biri ökromatin, diğeri de

heterokromatindir. Proje kapsamında dizilenmesi plan-

lanan ve gerçekleştirilen de insan genomunun

%92’sini oluşturan ökromatik bölgelerdi. Proje, ökro-

matik insan genomunun %99.99’unu %99.99 doğru-

lukla dizilemeyi başarmıştı (Schmutz vd., 2004).

Sonuç itibariyle Sulston’ın bıraktığı miras yalnızca ge-

netik alanında gerçekleştirilen bu muazzam projenin

teorik ve pratik çıktılarını değil, aynı zamanda bilim in-

sanı sorumluluğunun nasıl taşınması gerektiğine örnek

teşkil ederek hem bilimsel hem de insani ahlak açısın-

dan da birtakım sonuçları kapsıyor.
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İlk baştan başlamayı istedik. Lisansınızı Hacet-

tepe Üniversitesi’nde okumuştunuz. Doktora ça-

lışmanızı nerede, ne üzerine yaptınız? Sonra aynı

başlıkta mı devam ettiniz? Biraz kendinizden

bahseder misiniz?

Ben hep evrimsel genetik, popülasyon genetiği çalışmak

istiyordum, çalışıyordum da aslında. Master’ı bitirdikten

sonra Hacettepe Üniversite’sinde doktoraya başladım.

Aykut Kence’nin laboratuvarında asistanken doktoram

esnasında gidip deneyler yapıyordum. Çalıştığım bir

model organizma var, Drosophila melanogaster, onun do-

ğadan toplanmış örneklerinde yani doğal popülasyonla-

rında çalışılan alkol dehidregenaz (ADH) geni ile

ilgileniyordum. Bu gen çok özel bir gendir evrimsel ge-

netikçiler için. Ben de Aykut Kence’nin laboratuvarında

bu gendeki protein çeşitliliği üzerinden genetik çeşitli-

liğini tahminleme çalışıyordum. Gen frekansları aracılı-

ğıyla evrimsel genetik çalışmasıydı. 

Bu deneyleri yaptıktan sonra Hollanda’da 1997’nin son-

larında doğru TÜBİTAK’ın bütünleştirilmiş doktora prog-

ramı kapsamında Bilim Adamı Yetiştirme Grubu’nun

verdiği bir bursu aldım. Bu burs kapsamında Hollanda

Groningen Üniversitesi Genetik Bölümü içerinde Popü-

lasyon Genetiği bilimi üzerine çalışmaya gittim. Gittiğim

laboratuvarda ADH geni ve onunda ilişkili diğer belirteç-

ler yoğun şekilde çalışılıyordu. Ben de Türkiye’den ara-

ziler yapmıştım. Topladığım bakterilerden, Drosophila

melanogaster’in örneklerini götürdüm ve orada 1,5 yıl

süre boyunca evrimsel genetikçi çerçevede ADH ve

onunla ilişkili iki farklı genetik polimorfizmi, yani çeşit-

lilik, bir gendeki farklı genetik sistemiyle çalıştım. Ora-

dayken hem bir yandan bu gendeki genetik sistemlerini

çalışırken bir yandan da kütüphanesine kapanıyorum,

çok güzel bir kütüphanesi vardı. Zaten Groningen üni-

versite kenti. Oradaki ikinci el kitapçıları dolaşarak bir

sürü klasik evrimsel genetik kitapları aldım. Dolayısıyla

orada ciddi bir evrimsel genetik, popülasyon genetiği

mesaisi yaptım. Doktoram bunları içeriyor.

Doktora sonrasında ise yine popülasyon genetiği çalış-

maya devam ettim ama hep Drosophila çalıştım, hala

da çalıştığım gibi. 2004 yılında dört aylık TÜBİTAK Dok-

tora Sonrası Bursu kazandım, Amerika için. Daha önce-

sinde 2000’de Hollanda’dayken İstatiksel Yaz Okulu adı

verilen North Carolina State University’de  üç haftalık

yoğun bir programı vardı, oradan burs kazanıp gitmiştim.

2004’teki bursu kullanmak için orayı tercih ettim. North

Carolina State University’de Trudy Mackay, çoklu gen-
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lerin genetiği çalışılıyordu, muhtemelen Dünya’daki on

genetikçiden biri sayılır. Trudy’nin laboratuvarında, sı-

caklık şoku özelliğinin genetik alt yapısını bulmaya ça-

lışan bir sisteme, bir projeye dâhil oldum. Böylece

evrimsel genetik bilgimi, çoklu genlerin genetiği ala-

nıyla birleştirerek çalışmalar yapmaya başladım.

2010’da Fulbright bursu aldım ve sekiz ay süreyle bu

sefer California University Evrimsel Biyoloji ve Ekoloji

Bölümüne gittim. O da çok güzel bir deneyimdi. Orada

genom çaplı ifade çerçevesinde larvaların farklı farklı

besin ortamlarına geçtiklerinde hangi genlerinin ifade

olduğu üzerine çalıştım. Oradan döndükten sonra Ha-

cettepe Üniversitesi’nde Drosophila genomiği temelli,

genotip ve fenotip arasındaki o karmaşık ilişkiyi irde-

leyen bir perspektife doğru iyice kaydım. Arada

Trudy’nin laboratuvarına 2 defa yine gidip geldim,

2012 ve 2014’te dörder aylık sürelerle. Bu arada iki

tane proje yaptık. 

Master yıllarımdan bu yana evrimsel biyolojinin tarihi,

felsefesi, genetiği üzerine de epeyce okuyorum ve ça-

lışıyorum. Yaptığım çalışmalar son derece heyecanlı

idi, hala da heyecanlı. Şu anda laboratuvarımdaki ça-

lışmalar daha çok genetik hastalıkların karmaşık ge-

netiği üzerine evrimsel genetikte kantitatif genetik

yöntemlerin kullanımına doğru kaydı. Fakat tabii çok

heyecanlı teknik çalışmaların yanı sıra, her zaman için

icra ettiğim bilim tarihi ve felsefesi çok ilgimi çekti.

Dolayısıyla onlardan bağımsız bir perspektif oluştur-

mamaya çalıştım kendimce. Bu şekilde süregeldi, hala

devam ediyor. 

Popülasyon genetiği matematiksel somutluklar

sunduğu için değişimi anlamada öne çıkıyor. Bu

alan tam olarak evrimsel süreci anlama konu-

sunda nasıl bir ufuk açıyor? 

Aslında şöyle bir şey; evrimsel biyolojiyi hakkıyla icra

etmek için hangi alanda çalışıyorsanız çalışın mutlaka

popülasyon genetiği, evrimsel genetik temelinin sağ-

lam olması gerekiyor. Çünkü popülasyon genetiği, yani

evrimsel genetik, geniş manasıyla evrimsel değişimin

anlamanın yolu; doğal seçilimi, genetik sürüklenmeyi

veya ikisinin arasındaki süreçleri anlayabilmemizin

yolu evrimsel genetik kuramına hakim olmaktan geçi-

yor. Bu da tabii matematiksel ve istatiksel genetik

büyük oranda. Son genomik analizleri anlamak veya

genomik seviyede doğal seçilim gibi diğer evrimsel sü-

reçleri görmek istiyorsanız mutlaka evrimsel genetik

üzerinden hareket etmeniz lazım. Dolayısıyla zaten ev-

rimsel genetik dediğimiz, hani o total popülasyon ge-

netiğini içeren metodoloji ya da kuram evrimsel

biyolojinin omurgasını oluşturuyor.  Öbür türlü, mesela

doğal seçilimden bahsederken neden bahsettiğinizi,

bahsettiğiniz seçilim tipinin gerçekle ilgisini bulmak

istiyorsanız meseleyi evrimsel genetikle ele almanız

gerekiyor. Yoksa hikâye anlatma sanatına giriyor. 

Bu “hikaye anlatma” benzetmesini sıklıkla kul-

lanıyorsunuz? Wilson'ın sosyobiyoloji, Daw-

kins'in bencil gen kitaplarını kapitalist

ideolojinin biyoloji alanına yansıması olarak

görmek gerektiği de bazı biyologların vurgula-

dığı bir nokta. Buradaki biyolojik zayıflıkları kı-

saca anlatır mısınız? 

Tabi ister istemez o noktalar hikayeye çıkıyor. Aslında
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Edward Wilson çok önemli bir popülasyon biyoloğu.

Dawkins’in de önemli çalışmaları var, kendisi çok po-

püler bir yazar. Ancak tezlerini ortaya koydukları yol,

mesela Dawkins’in toplumsal hadiseleri, insanın evrim-

sel tarihini biyolojiye indirgerken yaptığı şey, bence,

çok avam bir şey. Ne biyolojik gerçekliğe ne evrimsel

biyolojinin kendi yapısına uyuyor. Kuramsal bir dil kul-

lansalar dahi, o dil boş aslında. Elbette beşer bilimlerin

zaten inceldiği noktalar vardır.  Zaten beşeri bilimler

Wilson’un, Dawkins’in biyolojik gerçeklikte eğilmeye

çalıştığı, eğilip sonuç aldıklarını iddia ettikleri sosyal

meselelere zaten ulaştıkları bilimsel bilgiler var. Son

kertede evrimsel biyoloji sosyal meseleler için doğru

bir ölçek ve doğru bir çerçeve sağlamıyor. Benim ka-

naatim bu.

Zayıflığı burada diyorsunuz değil mi hocam?

Sosyal konuları biyolojiyle açıklamaya çalışma-

ları…

Ne kadar güçlü bir dil kullansalar da sonuçta yaptıkları

incelmiş bir biyolojik determinizmdir; başka bir şey

değil açıkçası. Sadece ben düşündüğüm için değil, bir

sürü insan bunu düşünüyor. Bir de bence kendi alanla-

rının dışında ideolojik bir popüler olma kaygısı gibi se-

beplerle biyolojik açıdan da beşeri bilimler açısından

da yanlış şeyler söylüyorlar. 

Richard Lewontin de “Üçlü Sarmal” kitabında

benzer noktalara işaret ediyor. Kitabı Türkçeye

TÜBİTAK için siz çevirmiştiniz. Artık başka bir

yayınevi basıyor.

“Üçlü Sarmal” kitabı 2000’de çıktığı sırada Hollan-

da’daydım. Zaten Lewontin’in perspektifini kendime

çok yakın buluyordum; meselelere tarihsel, toplumsal

taraflarından bakan açıklamalar yaptığı için. Dolayı-

sıyla bu “Üçlü Sarmal”ı görünce heyecanla almıştım

ve bir gün içerisinde okuyup bitirmiştim. Çok etkileyici

bir kitaptı. Daha önce DNA Doktrini adıyla Türkçe’ye

çevrilen bir kitabı vardı; ama bu ondan daha verimli bir

kitaptı. Türkiye’ye döndükten sonra kitabı hemen TÜ-

BİTAK’ın o zamanki popüler bilim editörlerinden bir ta-

nesine tavsiye ettim. Kabul ettiler, ondan sonra

çevirdim, çevirdikten sonra basım sırasına girdi ve

2007’de çıktı. Şimdi Say Yayınları basıyor.  

Lewontin ile o sırada mı irtibatlanmıştınız? 

2000’lerin başında oldu. Lewontin’e laboratuvarına

gelmek istediğimi söylemiştim. Demişti ki “ben emekli

oldum, laboratuvarımı kapadım.” Zaman zaman mesaj-

laşıyorduk. Stephen Jay Gould 2002’de öldüğü zaman
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Richard Lewontin ile Richard Lewins onun hakkında

çok güzel bir yazı yazdılar. Biz de 2003’te, 1990’ların

ortasından beri çıkardığımız Kebikeç Dergisi’nde “Meç-

hul Şahıslar Ansiklopedisi” dizisi yapıyorduk. Herkes

belli bir -ünlü olması gerekmiyor- kişilik üzerine odak-

lanıp tarihsel bir perspektifle yazıyor idi. Ben de Montly

Review’de Stephen Jay Gould üzerine yazılan yazıyı Ke-

bikeç’e önerdim, sonra çeviri hakkını almak için Montly

Review editörüne yazdım, Richard Lewontin’e yazdım.

Çok sıcak davrandılar ikisi de, çeviri için herhangi bir

para talep etmediler. Böylece Kebikeç’te yayınladık.

Daha sonra da işte farklı konularda bilim, edebiyat

hakkında ara ara yazışıyorduk kendisiyle. Çok mütevazı

bir insan ve çok çok büyük bir evrimsel genetikçi. Ra-

hatlıkla söylenebilir ki Darwin’den sonra 8-10 isimden

biri. Hatta bana kalırsa evrimsel genetiğin son 80-90

yıldaki en büyük isim. Çünkü yaptığı çalışmalarda bir

yandan tabi teknik seviyesi çok yüksek, çok iyi istatik-

sel genetikçidir, matematiksel popülasyon genetikçi-

sidir. Fakat aynı zamanda moleküler popülasyon

genetiğinin kurucusudur da. Ancak, aynı zamanda, yap-

tığı işi bütün tarihsel, ideolojik perspektifiyle sorgula-

yan bir çerçeve içerisinde ele aldığı için öğrencilik

yıllarımdan bu yana çok ta hayran olduğum bir isim.

Hem teknik üretimi hem de daha görece popüler üre-

timi hoşuma gidiyor. Ben Darwin’in “Türlerin Kökeni”

kitabını Türkçe’ye tekrar çevirisini yapmak istedi-

ğimde, kendisine “çeviri için önsöz yazar mısınız?” diye

sormuştum. Hemen ertesi gün bana geri dönüş yaptı

ve Türkçe baskıda yer alan, daha önce hiçbir yerde çık-

mamış önsözü, bana verdiği tarihi geçirmeden yazıp

gönderdi. Henüz çıkmadı ama hazır sayılır ve Lewon-

tin’in önsözüyle çıkacak bir “Türlerin Kökeni” olacak.

Ayrıca J. B. Haldane’nin de notlarını vs. eklemeyi isti-

yorum. Beklemeye değecek.

Hocam, 1985 yılında Lewontin Levins’le “Diya-

lektik Biyologlar” diye ortak bir kitap yazıyor.

Siz de bu çerçeveyi benimsediğinizi belirtiyor-

sunuz. Biyolojide diyalektik materyalizmin nasıl

bir olanak sağladığını biraz açabilir misiniz?

Bunu bir metot olarak evrimsel genetikte ilk kullanan

Richard Lewontin’dir. Lewontin’in 1974’te Columbia

University’den çıkan The Genetic Basis of Evolutionary

Change -evrimsel değişimin genetik temeli- diye hoş

bir kitabı vardır. Burada, evrimsel biyoloji içerisinde

temel çelişkilerden üretilen argümanları ele alan, me-

sela doğal seçilimci olan ve seçilimci olmayanların aynı

konulardan müzdarip olduğunu gösteren çok derin bir

kitaptır. 1974’te basılmış olmasına rağmen her evrim-

sel genetikçinin, her evrimsel biyoloğun mutlaka hat-

metmesi gereken kitapların başında gelenlerden biridir

diyebilirim. İşte, Lewontin’e ara ara soruyorlar:  Neden

bunun yeni versiyonunu yazmıyorsunuz diye? Çünkü

derdini anlatmak için kullandıkları genetik belirteçler,

kromozom düzeyindeki veya protein seviyesindeki artık

çok fazla kullanılmayan belirteçler. Lewontin’in söyle-

diği şey şu: DNA seviyesinde bunu tekrar yazmama

gerek yok ki çünkü sadece belirteç farklılaşıyor. Pers-

pektif ile ilgili bir değişiklik yok diyor. Dolayısıyla o ki-

tapta aslında bir yandan evrimsel süreçlerin başlangıç

ve tarihsel koşullarına bağlı olması, bir yandan çeliş-

kilerin yeni durumlar ortaya çıkarması ve bunların ta-

rihselliği üzerinden evrimsel süreçlerin ilerlemesi,

evrimsel süreçlerin tarihsel koşulların ürünü olduğuna
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dair bir perspektifi var. Bu perspektif bir evrimsel bi-

yoloğun sahip olması gereken bir özelliktir. Öyle tırnak

içerisinde, kaba bir diyalektik materyalizm izlemez.

Kendisi elbette marksisttir ama Marksizmin ona öğ-

rettiği incelmiş perspektifi kullanır. Daha sonra Ric-

hard Lewins’le 1985’te çıkan “The Dialectical

Biologist” diye bir kitapları var. Burada Lewontin katkı

verendir, o yüzden daha çok Levins’in kitabıdır diyelim

aslında. Lewontin’le Levins’in daha önce yayınladıkları

makalelerinin değiştirilmiş versiyonlarının toplamıdır,

çok öğreticidir. Hem ekolojiye hem evrimsel genetiğe

diyalektik perspektiften bakmıştır. Mesela ekolojiden

gidecek olursak basitçe organizmaların kendi içsel po-

tansiyellerini “sorgulayan” onların bağımsız bir çevreye

doğmadıklarını bilakis kendi çevrelerini yarattıklarını,

yani ekolojik anlamda niş içerisine kendilerinden ba-

ğımsız girmediklerini bilakis o nişi kendilerinin yarat-

tıklarını, ortaya koyan bir ekolojik ve evrimsel

perspektifi vardır. Bu bakışı Levins başlattı diyebiliriz

ve bence evrimsel biyolojnin ruhuna hakim olması ge-

rekenlerden. Bu metot evrimsel biyolojik olguları çok

daha iyi bir şekilde açıklayan bir yaklaşımdır. 

Peki, eğer Türkiye’ye gelecek olursak… Geçen

sene müfredattan “evrim ve hayatın başlangıcı”

ünitesinin çıkarılmasına karşı Evrimsel Biyoloji

ve Ekoloji Derneği‘i sizin de dahil olduğunuz bir

dizi görüşmeyi bakanlıkla yaptınız. Bakanın

kendisinin evrimi “üst düzey bilgi” olarak tarif

etmesi, orta ve lise çağındaki insanların evrimi

anlayamayacağını iddia etmesi gibi şeylere

şahit olduk. Siz evrimin çok karmaşık ve zor ol-

duğunu düşünüyor musunuz? 

Hayır, ben öyle düşünmüyorum.  Tamam, evrimsel bi-

yolojiyi alanda çalışmak için, somut problemler üzerin-

den evrimsel biyolojiye odaklanabilmek için bilinmesi

gereken oldukça yoğun bir bilgi var, bu açıdan kolay

bir alan değil. Ancak diğer taraftan doğal seçilim gibi,

genetik sürüklenme gibi görece kolay anlatılabilecek

kavramlara da sahip. Ama tabi şöyle yapmak lazım

bunu; doğal seçilimi avamlaştırmadan yani basit bir

hayatta kalma mücadelesi ve savaşım haline dönüş-

türmeden olmalı. Benzerliklerin dengesi üzerinden can-

lılar arasında organ seviyesinde, daha düşük

organizasyon seviyelerinde kurduğumuz ilişki ile bütün

canlıları tek bir ortak ataya kadar götürebilirsiniz.

Bunu göstermek kolay.  Yani benzerlikleri göstermek

son derece kolay. Evrimin olgusal tarafında ortak kö-

keni ortaya koymak son derece kolay. Doğal seçilimi

anlatırken doğru örnekleri seçerseniz, genetik sürük-

lenmeyi anlatırken doğru örnekleri seçerseniz, evrimsel

biyoloji, diğer dersler kadar rahat anlaşılır hale gelir.

Bu başka ülkelerde nasıl yapılıyor? Çok küçük yaştan

itibaren bütün öğrenciler evrimsel biyolojinin değişik

çeperlerinden başlayarak kavrıyorlar. İlla İran örneğine

gideceksek İran kötü bir örnek değil. Devasa kültürel

birikime sahip bir yer aslında. Bir tek Suudi Arabis-

tan’da yok. Birçok Ortadoğu ülkesinde, Arap ülkesinde

evrim dersi var. Buralarda öğrenciye hakkıyla öğreti-

liyor.

Bir de öğretilmesinin bir anlam var herhalde…

Tabii, biyoloji anlama, biyolojik çeşitliliği anlama her-

hangi bir seviyede hücre seviyesinde, metabolizma se-

viyesinde, gen seviyesinde, doku seviyesinde, tek tek
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bireylerin hareketleri veya türler arası ilişkileri, türleş-

meyi biyolojik olguları siz evrimsel biyoloji perspektifiyle

çok anlamlı, çok sempatik bir şekilde sunabilirsiniz.

Başka ülkelerdeki ortaöğretim nasıl yapıyor? Biyolojik

olguları anlamak için, tarımsal problemlerden tutun

temel ekolojik problemlere kadar, insan kaynaklı çevre-

sel problemlere kadar, tıbba kadar uzanan tarafları var.

Dolayısıyla bu kadar bir bütünsellik içerisinde biyolojiyi

kavramak istiyorsanız, uygulama alanları dahil, evrim

bilgisini atlayamazsın. Evrime dair bakanlığın bakışı

bence gerçekçi bir yaklaşım değil.

Hocam söyleşilerinizde toplumu anlamak isteyen-

lere “biyolojiye değil, marksist kurama bakmala-

rını” tavsiye ediyorsunuz. Bunun nedenini biraz

açabilir misiniz? Marksizm toplumu anlamada

fazladan ne söylüyor?

Marksist metodoloji pek çok metodolojiden biri; ama ta-

rihselliğe bakması, bir sürü farklı farklı kültürel, toplum-

sal katmanların ilişkilerini, çelişkilerini ele alması vs.

bakımından çok büyük bir zenginlik sunuyor. Dolayısıyla

toplumsal hadiseleri ele alınırken, biyolojiden değil de,

Marksizm’den veya beşeri olarak inceltilmiş yaklaşım-

lardan faydalanmak bence çok daha doğru bir şey. Doğru

bir entelektüel nokta. Çünkü siz toplumsal çatışmaları

ne bileyim işte iktisadi meseleler üzerine temellenmiş

veya başka türlü tarihsel, ideolojik çatışmalar gibi şeyleri

siz biyoloji üzerinden anlayamazsınız ki. Biyolojiden bir

dil türetseniz bunları anlamak için, bu doğru değil ki,

bağlamından çıkarmış oluyorsunuz. Mesela toplumlar

arasındaki farkı veya “medeniyetler arasındaki farkı” an-

lattığınız zaman bunu bir doğal seçilimsel “rekabet” so-

nucu ortaya çıkmış bir fark olarak anlatmaya başlarsanız

duvara toslamış olursunuz. Çünkü gerçek manasıyla

doğal seçilimden bahsedemezsiniz; yani doğal seçilimde

evrimleşme koşullarının, genotip ile fenotip arasındaki

ilişkinin kalıtsallığına ve çevresel değişkenin ilgilendiği-

niz doğal seçilimle evrimleştiğini söylediğiniz özelliğin

altını çizen genetiğe dayanması gerekir.  Sosyal bir prob-

lem için böyle bir şey yapamazsınız ki. Mesela kadınla

erkek arasındaki statü eşitsizliğini, sosyobiyologların

yaptıkları şekilde basitçe, evrimsel biyolojik farklara

bağlayacak olursanız eğer duvara toslarsınız. Anaerkillik

var, ataerkillik var, bunların mesela tarihsel yüzleri var,

farklı coğrafyalardaki farklı tezahürleri var, antropoloji

bilimi var, tarih bilimi var; yani bunlar şimdi dururken

kalkıp da evrimsel biyolojik şeyler uydurmanın hiçbir

manası yok; bence yani.

Siz Marksizm ile nasıl tanıştınız? Biyoloji üzerin-

den mi, politik atmosfer üzerinden mi merak et-

tiniz?

Herhangi bir siyasete hiç angaje olmadım. Kendim oku-

dum. Bir tarih okumam oldu, Kapital’in 1. Cildini oku-

dum, Marksist tarihçilerin sağlam üretimlerini okudum.

Gordon (Childe) gibi, Marc Bloch gibi tarihçileri okudum.

Dolayısıyla onlar üzerinden bir tarihe bakma bilinci ka-

zanıyorsunuz. Diğer taraftan da biyolojiyi anlarken ta-

rihsel, Lewontin’deki olumsal (contingency) çerçeve ile

yani başlangıç koşullarına bağlılık çerçevesinde, bak-

mayı öğrendikçe ve bu bakışın daha gerçekçi sonuçlar

verdiğini gördükçe daha geniş pencere açmış oluyor önü-

nüzde. Metodumu böyle incelttiğimi söyleyebilirim. Onun

haricinde politik bir atmosfer veya siyasal angajmanım
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olmadı. 

Sohbet okumalar üzerinden gidiyor. Sizin iyi bir

kitap toplayıcısı, yani “koleksiyoner” olduğunuz

da söyleniyor. Bu merak nasıl başladı? Ülkemi-

zin bilim tarihi açısından önemli olan kitaplar

bulabildiniz mi?

Kitabın basıldığı dönemdeki baskısı hoşuma gidiyor;

ama özellikle koleksiyon peşinde koşmak değil. Mezat-

lara da katılıyorum. Kebikeç Dergisi’ni yaklaşık yirmi

beş yıldır çıkarıyoruz. Derginin ilk yıllarında, bizim yak-

laşık on yıl kadar süren müzayede geleneğimiz vardı.

Dergiyi çıkartan ekip kitap müzayedesi de gerçekleş-

tiriyor idi. Müzayedeye çok önemli kitaplar geliyordu.

Çok güzel kitaplar, bir daha basılmamış, gün yüzüne

çıkmamış, yerli ve yabancı farklı dillerde kitaplar ge-

liyordu. Benim zaten çocukluğumdan beri kitapsız,

kitap okumadan geçirdiğim gün yok. Özellikle etrafı-

mızdaki abilerimiz çok teşvik ederlerdi. Hiç unutmu-

yorum, mesela Cem Yayınları’nın 15-20 ciltlik çocuk

klasikleri vardı. Mahalledeki siyaseten aktif ağabeyle-

rimiz çocuklar okusun diye kitap getirdiğinde; hatırlı-

yorum hepsini ben almıştım. Şimdi de sahafları

dolaşıyorum; bir de eski ve kıymetli malzeme, param

yetiyorsa alıyorum. Mesela Osmanlıca’ya yeni başla-

dım; Osmanlıca basılmış evrim, tıp ve biyoloji kitapla-

rını topluyorum. Osmanlı’nın ilk ciltli evrim kitapları

elimde var mesela. Salgınlar üzerine enteresan biyo-

lojik bilgiler olan Anadolu coğrafyasına özgü Osmanlıca

kitapları bulduğumda kaçırmamaya çalışıyorum. Böyle

bir koleksiyonum, çalıştığım konulara da yakın olduğu

için var. Onun haricinde hem edebiyat hem de tarih

perspektifinde kritik kitapları, hoşuma giden kitapları

buldukça alıyorum diyebilirim. 

Osmanlı döneminde bilim çalışmaları çok kadük

kalmış deniyor hocam. Bu açıdan kitap, sahaf

taramalarınızın gösterdiği sonuç nedir? 

Düşünce tarihi diye bakmak lazım. Daha çok bilimsel

meseleler üzerine düşünen ve bu konuda yazan popüler

yazan, ciddi yazan kişiler var. Yoksa Osmanlı’da bildi-

ğimiz anlamda bilimsel bir üretim yok. Düşünce tarihi

açısından bir sürü yazan, çizen var. Zihniyet tarihi açı-

sından çok zengin bir atmosfer aslında. Sadece Osman-

lı’da değil, Cumhuriyet’ten sonra, yeni yazıya

geçildikten sonra çok enteresan kitaplar var. 
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We wish to start from the beginning. You had

your bachelor's degree at Hacettepe University.

Where and on what topic have you completed

your doctoral research? Did you continue study-

ing on the same topic after your PhD? Would you

please to talk about yourself shortly?

I always wanted to study evolutionary genetics and

population genetics, and in fact I was studying it. After

I got my MS degree, I started my PhD at Hacettepe

University. During my Phd, when I was a research as-

sistant at laboratory of Aykut Kence, I was visiting the

laboratory and running experiments there. There is a

model organism I have been working on, Drosophila

melanogaster. I was interested in its alcohol dehydro-

genase (ADH) gene which can be studied on specimen

collected from nature, in other words within their nat-

ural population. For evolutionary geneticists, it is a

very special gene.  And I was working on estimation of

genetic variability via protein variability of this gene

at laboratory of Aykut Kence. It was a study of evolu-

tionary genetics via gene frequency. 

After I completed these experiments, in Holland,

around the end of 1997, I got a scholarship granted by

the Scientist Training Group as a part of joint PhD pro-

gram of TÜBİTAK. As a part of this scholarship I trav-

eled to Holland, Groningen University Department of

Genetics, to study in the field of population genetics.

The gene of ADH and the other reagents related to it

were being intensively studied in the laboratory I vis-

ited. I had carried out some field researches in Turkey

previously. Among the bacteria I collected I took

Drosophila melanogaster specimen with me and for

1,5 years I studied there on ADH and two different ge-

netic polymorphisms related to it, namely the variabil-

ity, different genetic systems within a single gene,

within the framework of evolutionary genetics. During

my stay there, while I was studying the genetic sys-

tems within this gene, I also benefited from their li-

brary, it was a very good library. Groningen is a

university town in the first place. Walking around sec-

ond-hand booksellers thereI bought a lot of classical

books on evolutionary genetics.Hence, there I spent a

good deal of working days on evolutionary genetics and

population genetics. This is the content of my PhD. 

After my PhD, I kept working on population genetics,

but I always studied on Drosophila as I am still doing.

In 2004, I got a four months TÜBİTAK post-doctoral

scholarship for the USA. Before that, in 2000, when I

was in Holland, I got a scholarship for a three weeks

intensive program called Statistical Summer School

at North Carolina State University and visited there.

For the scholarship in 2004 I preferred that university

again.  Trudy Mackay, who can be counted as one of

the ten leading geneticists of the world, was studying

on multiple genes at North Carolina State University.

In Trudy’s laboratory I joined a project researching on

genetic infrastructure of temperature shock feature.

Thus, I started to carry out studies combining my

knowledge of evolutionary genetics with the field of
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genetics of multiple genes. In 2010, I got a Fulbright

scholarship and this time I visited Evolutionary Biology

and Ecology Department of California University for a

period of eight months. It was a very lovely experience

too. There, within the scope of genome-scale expres-

sions, I studied on the question of which genes were

expressed when the larvae switched between different

nutrient medias. When I returned, I fairly tended to a

perspective examining the complicated relation be-

tween genotype and phenotype on the basis of

Drosophila genomic. Each time for a period of four

months, I visited Trudy’s laboratory twice more in

2012 and 2014. Meanwhile, we carried out two proj-

ects. 

Since my graduate school years, I read and work hard

on history, philosophy, and genetics of evolutionary bi-

ology. The studies I have carried out were very exciting

and they still are.Recently, the researches in my labo-

ratory rather shifted to use of quantitative genetic

methods in evolutionary genetics on complex genetics

of genetic diseases. Of course, beside all the very ex-

citing technical studies, history and philosophy of sci-

ence that I practiced have always been a great

attraction for me. Therefore, in my own way, I always

tried to avoid a perspective without them. It is how it

was, and it is still the same.

Population genetics steps forward in understat-

ing of the change for it proposes mathematical

tangibility. How exactly this field opens up new

horizons for understanding of the evolutionary

process? 

Actually, in order to practice evolutionary biology with

all of its requirements, you absolutely need fundamen-

tals of population genetics and evolutionary genetics

to be firmly built, regardless of field of your study. Be-

cause, population genetics, i.e. evolutionary genetics,

is the key for understanding of the evolutionary change

in a broader sense; understanding of natural selection,

genetic drift or the processes between them can only

be possible by having a comprehensible knowledge of

evolutionary genetics theory. And for sure, it is mostly

mathematical and statistical genetics. If you want to

comprehend the latest genomic analysis or if you want

to perceive the other evolutionary processes like nat-

ural selection at a genomic level, you must start from

evolutionary genetics. As a matter of fact, what we call

evolutionary genetics, I mean the methodology or the-

ory that includes total population genetics, is the spine

of evolutionary biology. For instance, if you want to fig-

ure out what you actually mean by natural selection

or reveal relevancy of the selection type you men-

tioned to reality, you have to handle the issue within

the scope of evolutionary genetics.Otherwise, it must

be classified as the art of storytelling.

You frequently use the analogy of “storytelling”.

There are also some other biologists emphasiz-

ing on the fact that the books, Wilson’s “Socio-

biology” and Dawkins’ “the Selfish Gene”,

should be considered as a reflection of the cap-

italist ideology onto the field of biology. Would

you briefly mention the biological weaknesses

of this approach?
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Sure, these approaches sooner or later end up with

storytelling. Actually, Edward Wilson is a prominent

population biologist. Dawkins has some important

works too, he is a very popular author. However, in my

opinion, the way they present their theses, for instance

the thing Dawkins does by reducing social incidents

and evolutionary history of the mankind to the biology

is a heavily vulgar approach. It neither fits into biolog-

ical reality nor into evolutionary biology’s own struc-

ture.  Although they make use of a theoretical

terminology, the terminology makes no actual sense

at the end. Of course, there are some points being al-

ready examined by social sciences. Scientific findings

provided by social sciences already exist about the so-

cial issues onto which Wilson and Dawkins are trying

to focusand claiming that they reached some conclu-

sions by a biological approach. All in all, evolutionary

biology does not provide us with an accurate measure

or a proper framework for understanding of social in-

cidents. That is my opinion.

So, you say it is where its weakness lies, is it

right sir? The way they try to explain the social

issues by biology…

Frankly speaking, no matter how strong is the termi-

nology they use, at the end what they do is nothing

else than a refined version of biological determinism.

It is not only me, a lot of people think the same way. I

also think that for the reasons like gaining an ideolog-

ical popularity beyond their field they speak wrongly

in terms of both social sciences and biology. 

In his book “the Triple Helix” Richard Lewontin

also makes similar points. You translated the

book into Turkish for TÜBİTAK. Now it is being

published by another publishing house.

When “the Triple Helix”was published in 2000 I was

in Holland. For he explains the issues from a historical

and social perspective I had already been finding his

approach very close to mine. Therefore, when I saw

“the Triple Helix” I happily bought the book and fin-

ished it within a single day. It was a very impressive

book. Before that, there was another book of him

translated into Turkish with the title “the DNA Doc-

trine”, but this new book was an even richer

work.When I returned to Turkey I recommended the

book directly to one of TÜBİTAK’s popular science ed-

itors. They accepted and I translated the book, then

the book was put into the list of the books to be re-

leased and finally it was published in 2007. Now it is

being published by Say Press. 

Was that the time you get in contact with

Lewontin?

It was at the beginning of 2000’s. I told Lewontin that

I wish to visit his laboratory. He informed me that he

was retired and his laboratory was closed. We mes-

saged each other on occasions. When Spethen Jah

Gould passed away in 2002, Richard Lewontin and

Richard Lewins wrote a very nice article about him. In

2003 we were preparing a series titled as “Encyclo-

pedia of Unknown Figures” for the Journal of Kebikeç

that we have been publishing since the middle of



1990’s.  Each of us was to focus on an individual –not

necessarily a famous one- and to write about him from

a historical perspective. I recommended the article on

Stephen Jay Gould published in Monthly Review to Ke-

bikeç. Then, I wrote to editor of Monthly Review and

Richard Lewontin to buy translation rights of the arti-

cle. They treated us very nicely and they did not de-

mand any fee for translation. So, we managed to

publish the article in Kebikeç. Later on we kept writing

to each other on various topics like science or litera-

ture. He is a very modest person and a tremendous

evolutionary geneticist. He can easily be named among

the 8 or 10 prominent figures since Darwin. As a mat-

ter of fact, in my judgement he is the greatest figure

in the last 80-90 years of evolutionary genetics. Be-

cause his works are at a very high technical level and

he is a tremendous statistical geneticist and a math-

ematical population geneticist. But, at the same time

he is also the founder of molecular population genet-

ics. Moreover, he is also a person I greatly admired

since my undergraduate years for he takes the whole

work of himself within the scope of a critical historical

and ideological perspective. I like both his technical

and rather popular productions.  When I decided to

make a new translation of Darwin’s “On the Origin of

Species” into Turkish, I asked him if he could write a

prologue for the translation. He immediately replied

to me in the next day and sent me an unpublished pro-

logue for the Turkish edition before the deadline. It is

not published yet but it is almost ready and it will be

an edition of  “On the Origin of Species” with a pro-

logue written by Lewontin. I also want to add the notes

of J. B. Haldane too. It will be worth to wait.

In 1985 Lewontin and Levins wrote a book to-

gether titled as “The Dialectical Biologist”. You

declare that you also embrace the same per-

spective. Would you please clarify what oppor-

tunities dialectical materialism provide for

biology?

The first person who made use of it as a method in evo-

lutionary genetics is Richard Lewontin.  Lewontin has

a lovely book named as “The Genetic Basis of Evolu-

tionary Change” published by Colombia University in

1974. This is a very deep book dealing with arguments

that derived from fundamental contradictions in evo-

lutionary biology, and indicating, for instance, those

who support natural selection and those who don’t suf-

fer from the same problems. Although it was published

in 1974, I can say that it is among the first books that

every evolutionary geneticist and every evolutionary

biologist should read from cover to cover. Sometimes

it is asked to Lewontin why he is not making a new edi-

tion of this book.Because genetic markers he referred

to express himself are not being frequently used any-

more at chromosome or protein levels. This is what

Lewontin says; there is simply no need to rewrite it at

DNA level, because it is only the reagent that varies.

There is no change about the perspective.  In conse-

quence, in the book there is a perspective focusing on

dependence of evolutionary processes to historical

conditions at the beginning, new conditions emerging

from the contradictions, progress of evolutionary

processes via historicity of the conditions, and nature

of evolutionary processes as a product of historical

conditions. This perspective is a must for any evolu-
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tionary biologist. He does not follow a quote and quote

vulgar materialism. Obviously, he is a Marxist, but he

makes use of a refined perspective that he learned

from Marxism. Later on, they published “The Dialecti-

cal Biologist” together with Richard Lewins in 1985.

Here, Lewontin is a contributor. So, actually, it is more

like a Levins’ book. It is a collection that consists re-

viewed versions of previously published articles writ-

ten by Lewontin and Levins, and it is a very informative

book in deed. It approaches both ecology and evolu-

tionary genetics from a dialectical perspective. For in-

stance, if we talk in terms of ecology, it has an

ecological and evolutionary perspective that simply

“questions” inner potentials of organisms asserting

that organisms create their own environment rather

than being born into an independent one; that is to say,

ecologically organisms do not enter into a niche out of

their will, but they themselves create the niche. We

can say that Levins is the founder of this perspective

and I think it must be the spirit of evolutionary biology.

This method is a perspective that explains evolutionary

biological phenomena in a much better way. 

Well, if we speak of Turkey…  Last year,Founda-

tion of Evolutionary Biology and Ecology held a

series of meetings that you also participated

with ministry against removal of the unit on

“evolution and the beginning of life” from cur-

riculum. We witnessed that the minister himself

described evolution as “high level knowledge”,

and claimed that junior high school and high

school students cannot understand it.  Do you

think that evolution is extremely complex and

hard to understand?

No, I don’t think so.  Well, in order to make a field re-

search of evolutionary biology and to focus on evolu-

tionary biology via concrete problems, there is an

intense body of knowledge to be learned. In this sense,

it is not an easy field of study. On the other hand, it

also has some concepts that can be explained rather

easily like natural selection or genetic drift. But it is

how it should be done; you have to avoid a vulgar defi-

nition of natural selection, I mean, it must be done

without turning it into a mere struggle or fight for sur-

vival. You can date all the species back to a single an-

cestor via a relation based on balance of similarities

that can be constructed between living things at a

lower level of organization, at level of organs. It is easy

to show. I mean, it is very easy to show similarities. It

is very easy to reveal a common origin at factual level

of evolution. Evolutionary biology gets easy to under-

stand as much as the other courses if you chose right

exampleswhile explaining natural selection and ge-

netic drift.  How they do it in other countries? Starting

from different aspects of it at very young ages, all stu-

dents comprehend evolutionary biology.If we have to

follow the Iranian example, it is actually not a bad one.

In fact it is a country that has an enormous cultural

heritage. There are courses on evolution in many Mid-

dle Eastern Arab countries, only except Saudi Arabia.

In these countries the students learn evolution prop-

erly. 

I guess teaching evolution also means some-

thing…
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Of course, by a biological understanding and an under-

standing of biological diversity at cellular level, at me-

tabolism level, at genes level, at tissue level, at any

level, by a perspective of evolutionary biology you may

very meaningfully and sympathetically introduce be-

haviors of single individuals, interspecies relations,

speciation, and biological phenomena. How they han-

dle high school level education in other countries? In

order to understand biological phenomena they focus

on the many aspects of it touching upon agricultural

problems, fundamental ecological problems, man-

made environmental problems, or medical science.

Thus, if you want to comprehend biology in such an in-

tegrity, including its fields of application, you cannot

skip knowledge of evolution. In my opinion, the min-

istry’s perspective of evolution is unrealistic. 

In your interviews, you recommend Marxist the-

ory rather than biology for those who want to

understand the society. Can you tell us why?

What is the extra thing that Marxism may offer

to understand the society?

The Marxist methodology is one among the many other

methodologies, but with its historical projection and

with the way it handles relations and contradictions

of a great number of cultural and social layers, it offers

a very rich perspective. Therefore, I thinkbenefiting

from Marxism or other socially refined approaches in-

stead of biology is a much better way of dealing with

social events. It is an intellectually correct position.

Because social conflicts, or other types of economi-

cally based historical and ideological clashes cannot

be understood through biology. If you create a termi-

nology out of biology to understand them, it is simply

wrong, it is moving it out of its context. For example,

while you are explaining differences between societies

or “differences between the civilizations”, if you start

to put it as a difference that resulted from a naturally

selective “competition”, that means you are to hit the

wall. Because you cannot talk about natural selection

here in the real sense of the word; I mean, natural se-

lection must be based on conditions of evolution, her-

itability of the relationship between genotype and

phenotype, and an environmental variable underlying

genetic of the feature which you claimed that it was

evolved by natural selection. You simply cannot apply

it to a social problem.For instance, if you handle in-

equality of status between men and women explaining

it merely by evolutionary biological differences as the

sociobiologists do, you hit the wall. We have matri-

archy, patriarchy, their historical aspects, their mani-

festation in different geographical areas, we have

science of anthropology, history; I mean in presence

of all these, making up something of evolutionary bi-

ology does not make any sense to me.

How did you get acquainted with Marxism? Your

curiosity was driven by biology or political at-

mosphere?

I have never been engaged with a single political

group. I have read it on my own. I made a reading of

history, I have read the first volume of Das Kapital. I

have read good works of Marxist historians like Gordon

Childe or Marc Bloch. Thusly, I acquired a conscious
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perspective of history through them. On the other

hand, as I learned to approach historically while un-

derstanding biology, as I learned to approach with con-

tingency perspective of Lewontin, i.e. within the scope

of dependence on initial conditions, as I realized that

more realistic results can be reached by this approach,

it opened broader horizons for me. I can tell you that

this is how I refined my method. Except these, I was

not influenced by a political atmosphere or got en-

gaged with a political group. 

Now that we mention readings, you are also said

to be a good collector of books. How did this in-

terest get started? Could you find important

books about our country’s history of science? 

I like to have first edition of a book, but it is not nec-

essarily chasing for a collection. Sometimes I attend

auctions. We are publishing the Journal of Kebikeç for

almost twenty five years. In the first years of the jour-

nal, we had a tradition of auction that continued for

almost ten years. The team that published the journal

was also organizing the auction of books. For the auc-

tion we were receiving very important books. We were

receiving very beautiful books, books in Turkish and in

foreign languages, books that were unseen, books

without a second edition. Since my childhood there has

never been a single day that I spent without reading a

book anyway. We were especially encouraged by our

elders. For instance, I remember a 15 or 20 volumes

of children’s classics series published by Cem Press. I

remember that I bought all the books when politically

active elders of our neighborhood brought books to be

read by children. And now, I am visiting second-hand

booksellers and I also buy ancient and valuable mate-

rials if I can afford them. For instance, I recently

started to study Ottoman Turkish. I collect books

printed in Ottoman Turkish on evolution, medicine, and

biology. I have, for example, the first ottoman hard-

cover books on evolution.I am trying not to miss op-

portunity when I find Ottoman books on epidemics that

contain interesting biological information peculiar to

Asia Minor. I have such a collection for it is also related

to my field of research. Except these, I can say that on

occasions of finding them I buy books that I like, that

are crucial for perspective of literature and history.

It is said that scientific studies fell very short

in the Ottoman period. In this respect, what is

the result that your book and second-hand

booksellers surveys indicate?

It must be considered as history of thought. Mostly,

there are individuals that thought on scientific matters

and produced popular or rather serious texts. Except

these, in its modern sense there is no scientific pro-

duction in the Ottoman era. There are a lot of people

that wrote in terms of history of thought. Actually, it

is a very rich climate regarding history of mentalities.

Not only in the Ottoman era, also after the republic,

after the switch to Latin alphabet, there are very in-

teresting books. 
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Kitap, Vigotski’nin insanlardaki zihinsel gelişimin sos-

yal ve kültürel çevresi ile etkileşimli olarak ilerleme-

sinin mekanizmalarını ortaya koyan çalışmalarının bir

derlemesi. Vigotski’nin ölümünden 34 sene, öğrencisi

Alexander Luria’nın1 ölümünden bir sene sonra,

1978’de yayımlanmış. Vigotski-Luria Çevresi olarak ad-

landırılan psikoloji ekolünden öğrencisi olan Michael

Cole2, Luria’nın çevirisi ile Vigotski’nin Rusça dilindeki

çalışmalarının ilk çevirilerini yapmış. Ancak kitaptaki

dörtlü editör grubu Vigotski’nin makalelerinin bu der-

lemesini yaparken, anlaşılabilirlik ve tutarlılık oluştur-

mak için titiz bir çalışma ile ancak oldukça özgür

davrandıklarını, çeviri ve derlemelerin yıllarca sürdü-

ğünü, kimi noktalarda Vigostski’nin öğrencilerinin ça-

lışmalarından da yararlandıklarını önsözde açıklıyorlar.

Kitap iki bölümden oluşuyor: Temel Teori ve Veri ile

Eğitimsel Sonuçlar.

Vigotski, Marx ve Engels’in dünya görüşünden, tarihsel

materyalizmden yola çıkarak insanın bilişsel mekaniz-

masının Marksist bir teorisini kurmaya çalışıyor.

1896’da doğan Vigostski, filoloji ve hukuk eğitimi alı-

yor. 1917 Ekim devriminde 21 yaşında, Marksizmi çok

daha gençken büyük oranda illegal yayımlardan öğre-
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Toplum İçindeki Zihin: Yüksek Zihinsel İşlevlerin Gelişimi
Ruhan Alpaydın1

1 Öğr. Gör., Bilgi Üniversitesi

Lev Semenovich Vygotsky (Ed: M. Cole, V. John-Steiner, S. Scribner, E. Souberman), Mind in Society: The Development of Higher

Psychological Processes, Cambridge: Harvard University Press, 1978. ISBN 0-674-57628-4.

1 Alexander Luria (1902-1977) Sovyet tıp doktoru ve nörofizyolog. Nörobilimin kurucularındandır ve alan üzerinde önemli etkileri vardır. Günümüzde nöropsikolojik değerlendirmelerde

halen kullanılan bazı testler geliştirmiştir.
2 Michale Cole (1938) ABD’li psikolog ve akademisyen. 1970li yıllarda Sovyetler Birliği’nde Luria’nın öğrencisi olarak bulundu ve Sovyet gelişimsel psikolojisine ve nörobilimine ait

yazıların çevrilmesini, yayınlanmasını sağladı. 

Kaynak: https://images-na.ssl-images-

amazon.com/images/I/41iIDhPv0YL._SX326_BO1,204,203,200_.jpg



niyor. Edebiyat öğretmeni ve edebiyat eleştirmeni ola-

rak başlayan entelektüel hayatı, zaman içinde onu psi-

koloji alanına yöneltiyor. Sosyalist devrim ile birlikte

Rusya’da idealist psikoloji yerini Marksist psikolojiye

bırakıyor ve Vigotski’nin Marksist bir bilim insanı ola-

rak psikoloji/bilişsel bilim alanındaki çalışmaları 28

yaşında başlıyor.

Günümüzde özellikle eğitim/öğretim, oyun, sanat psi-

kolojisi gibi araştırmalarda sıklıkla Vigotski’nin teori-

lerine referans veriliyor. Hatta —burjuva biliminin

idealist bakışı tıkandıkça— Vigotski yeniden keşfedi-

liyor, anlaşılıyor.

Vigotski ve psikoloji bilimi

Genç Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nde bilim-

sel gelişmelerin halkın ekonomik ve sosyal problemle-

rini çözeceğine dair büyük bir umut ve güven var.

Vigotski, cevabını aradığı bilimsel sorulara dair bulgu-

larının ve sonuçlarının eğitim ve tıp alanında işe yara-

yacağını, topluma yönelik doğrudan pratik karşılığı

olacağını düşünüyor.

Vigotski ilk deneylerini kimi zihinsel yetilerin eksik ol-

duğu (zekâ özrü, afazi, doğuştan görme kaybı vb.) has-

talar üzerinde yapıyor. Çocuklar üzerinde de, özellikle

bilişsel gelişim süreçlerine dair çalışmaları, deney ve

gözlemler şeklinde devam ediyor. Genç yaşta ölümü

nedeniyle sadece on sene süren ancak çok verimli

araştırmalarına dair 135’i yayımlanan 180 kadar ma-

kale yazıyor. Leontiev3 ve Luria gibi Sovyet bilim insan-

larının düşüncelerini ve insan entelektüel

yeteneklerine bakışlarını derinden etkiliyor.

Vigotski’nin gelişim ve öğrenmeye dair temel çıkış nok-

tası, insanın zihninin çalışmasını biyolojik belirlenimli

temel zihinsel işlevler ve sosyo-kültürel belirlenimli

yüksek zihinsel işlevler olarak iki aşamaya ayır-

ması. Yüksek zihinsel işlevler, insanın sosyal ve kültürel

bir varlık olması nedeniyle toplumsallık içinde gelişen

ve ancak bu şekilde, yani toplum ve kültür içinde geli-

şen dil, düşünme, soyutlama, planlama ve diğer iradi

davranışları tanımlıyor. Temel zihinsel işlevler ise in-

sanların özellikle kendisine evrimsel olarak daha yakın

olan diğer canlılarla da paylaştığı bellek, algı gibi zi-

hinsel özellikleri içeriyor.

Vigotski insanın içine doğduğu sosyallik ve kültürün,

gelişimin farklı alanlarında ve zamanlarında insanın

zihninin bir parçası olması sürecini yakından inceliyor.

Vigotski, “İnsan eğitiminin, özel sosyal bir doğası vardır

ve çocuklar etrafındaki kişilerin entelektüel hayatla-

rına doğru, o doğrultuda gelişirler.” derken özcü yak-

laşımı, bireyde bir özün olduğunu ve bunun büyüdükçe,

zamanla ortaya çıkarak kendisini gösterdiği düşünce-

sini karşısına alıyor. Çocuk ile çevresi bir dikotomi

oluşturmadığı gibi araya düşünsel anlamda net bir sınır

çizmek de mümkün değil. Çocuğun zihinsel işlevleri,

içinde bulunduğu kolektifin zihinsel işlevleri dinamik

bir süreç içinde içselleştirilerek zihinsel işlevler haline

geliyor. Bu nedenle Vigotski çocuk ile çevresini, dü-

şünme ile yapmayı birbirinden ayırmamak için, aynı za-

manda süreçselliği, yani zihinsel işlevlerin kolektif

zihinsellikle dinamik etkileşim içinde içselleştirilmesini
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düşüncelerin sahibidir.
4 Bu kısım Mental Development of Children during Education (L. S. Vygotsky, pp. 33-52. Moscow-Leningrad: Government Publishing House, 1935.) aslı kitaptan makaleler içeriyor.



de öne çıkartmak için ‘aktivite’ soyutlamasını yapıyor.

Aktivite’yi, düşünme ile yapmanın, kişi ile çevresinin

içinde olduğu en küçük birim olarak tanımlıyor. Gelişim

aktivite ile mümkün oluyor.

Vigotski’nin Yakınsal Gelişim Alanı teorisi örneğin,

eğitimdeki bu sosyalliğe dair içgörü dolu bir pedagojik

yaklaşım sunuyor. Yakınsal gelişim alanı, bir ara böl-

geyi temsil ediyor: hâlihazırda varolan bağımsız prob-

lem çözme seviyesi sayesinde ulaşılan gelişim seviyesi

ile bir yetişkin ya da daha yetkin akran eşliğinde elde

edilebilecek potansiyel gelişim seviyesi arasındaki böl-

geyi temsil ediyor. Vigotski, kitapta Gelişim ve Öğ-

renme Arasındaki Etkileşim adlı altıncı

makalesinde4 bu ara bölge teorisinden bahsettikten

sonra şunları yazıyor:

“Çocuğun zihinsel yaşını testler ile ölçmeye kalktığı-

mızda, hemen her zaman hâlihazırdaki gelişim seviye-

sini dikkate almış oluyoruz. Çocukların zihinsel

gelişimine yönelik çalışmalarda, sadece çocukların

kendi başlarına yapabilecekleri onların zihinsel geliş-

melerinin göstergesi oluyor. Çocuklara bir grup test

veriyoruz veya farklı güçlük derecelerinde farklı işler

veriyoruz ve bu testleri nasıl çözdüklerine göre zihinsel

gelişimlerinin kapsamına dair yargıya varıyoruz. Ancak,

onlara yol gösterici sorular vererek, sorunun nasıl çö-

züleceğini göstersek ve sonrasında çocuk onları çözse

veya öğretmen çözüme başlayıp çocuk çözümü tamam-

lasa veya diğer çocuklarla işbirliği içinde çözse, yani

kısaca, çocuk çok kısa bir farkla tamamen kendi başına

problemi çözebilme durumundan uzaksa, o zaman bu

durum onun zihinsel gelişimi hakkında bir veri sunma-

mış oluyor. Bu “gerçek” tanıdık ve sağduyunun da des-

teklediği bir durum. […] Çocukların başkalarının

desteği ile yapabilecekleri, kendi başına yapabilecek-

lerine kıyasla zihinsel gelişimleri hakkında kimi açılar-

dan daha doğru bir gösterge de olabilir.’

Vigotski çocuktaki zihinsel gelişimin karmaşık bir sos-

yal süreç olduğunu düşünüyor. Sözgelimi çocuğun ko-

nuşabilmesi zihninin gelişiminde o kadar merkezi

önemde ki, tüm zihinsel gelişmesi (soyutlama, plan-

lama) konuşma tarafından biçimleniyor. Konuşma zi-

hinsel gelişmenin bir sonucu, ama aynı zamanda

zihinsel gelişmenin daha da ilerleyebilmesinin önko-

şulu.

Vigotski ve Piaget

Vigotski’den bahsedildiğinde şüphesiz zıddını temsil

eden Jean Piaget’den5 de bahsetmek gerekir. Vigots-

ki’nin çocuklardaki gelişim üzerinde teorileri, zama-

nında Batı dünyasının ünlü gelişim psikoloğu Piaget’nin

teorilerini de karşısına alıyor. Türkçeye de çevrilmiş

olan Düşünce ve Dil6 adlı kitabında, Piaget ile gelişim

teorisine dair bakış farklılıklarının, nasıl Piaget’nin

idealist felsefesi ile kendi materyalist felsefesi farkın-

dan temellendiğini anlatıyor. 

Bir örnek vermek gerekirse, Piaget’nin sadece Ce-

nevre’de yetişen çocuklar üzerinde yaptığı deneyler ile

‘tarihsellik dışı’ bir çocuk gelişimi teorisi oluşturmasını
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Bu nedenle Sovyet psikolojisinin “karşıtını” temsil ettiği söylenebilir. 1970lerde Sovyet psikolojisinin metinleri İngilizce ve diğer dillere çevrilince Luria ile mektuplaşmaları da

olmuştur. 
6 L. S. Vygotsky, Düşünce ve Dil, Toplumsal Dönüşüm Yayınları, 1998, Ankara (Çeviren: S. Koray).
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eleştirir. Vigotski için çocuğun konuşmasının ne kadar

benmerkezci ya da ne kadar sosyal olduğu sadece ya-

şına göre değil, onu çevreleyen şartlara göre de değişir.

Dolayısıyla Piaget’nin çocuk doğasına dair bulguları,

doğanın kanunları değil tarihsel ve sosyal belirlenimli

durumlar, süreçlerdir. Sözgelimi Vigotski çocuk yuva-

sındaki çocukların grup aktiviteleri içinde daha çok bu-

lunmaları ya da birbirleri ile baş başa oynamaları

benmerkezci (egocentric) konuşmanın miktarını değiş-

tirdiğini vurgular. Ayrıca Cenevre’deki yuvalarda ço-

cuklar sadece birbirleri ile oynarken Almanya’daki

yuvalarda grup aktivitesi daha fazladır. Vigotski çocu-

ğun konuşmasının gelişiminde ev ortamına da önem

atfeder, zira ev ortamında konuşmayı öğrenme süreci-

nin tamamen sosyalleştiği ilk yerdir.

Bugün, özellikle hayvanlar üzerinde yapılan araştırma-

larda, kimi hayvanlarda insana dair yüksek zihinsel iş-

levlerin bir kısmının, az gelişmiş de olsa mevcut olduğu

biliniyor. Bu Vigotski’nin zihinsel işlevleri ikiye ayırma-

sını geçersiz kılmıyor şüphesiz. Hatta bu tarz hayvan-

larda (bonobo şempanzeleri topluluğu, vb.) yapılacak

çalışmalar sosyal-kültürel yaşam ve zihinsel işlevlere

etkisi açısından Vigotski’nin zihin-toplumsallık ilişkisi

modelinin tüm canlılar üzerinde sınanmasını mümkün

kılabilir. 

Vigotski’nin çalışmaları, sadece günümüzde idealist

bakışın yoğun etkisi altındaki psikoloji ve bilişsel bilim

alanlarında değil eğitim ve sanat alımlama gibi alan-

larda da bilim insanlarına ışık tutmaya devam edecek. 
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Çin'den dünyaya:"Artık çöpünüzü almayacağız"

1980’lerden itibaren kapitalistleşen Çin, geri dönü-

şüme sokmak için tüm dünyadan çöp toplamaya baş-

ladı. Bu sayede Çinli fabrikatörler plastik gibi erişimde

zorluk çekilen hammaddelere ucuzca erişiyordu. Ayrıca

başka ülkelerin yatırım yapmak istemediği bu sektör

Çinli patronlar için karlıydı. Bu yoğun emek istemesinin

yanı sıra tehlikeli olan sektöre ekonomik büyüme adına

Çin hükümeti göz yumdu.

Geri dönüşüm işletmelerinin halk sağlığına olan olum-

suz etkilerini saklamak güçleştikçe  Çin’de toplum sağ-

lığı konusunda duyarlılık da arttı. Çin hükümetine

konuyla ilgili kısıtlama baskılarının artmasıyla, 2017

yılı sonunda hükümet 4 çöp maddesinin ithalatını ya-

sakladı.

Bu yasağın sonuçlarını kestirmek kolay değil. Geri dö-

nüşüm ürünlerinin ne yapılacağı büyük sorun teşkil et-

mekte. Çin’in bıraktığı bu sektörü ise zengin Batı’lı çöp

üreticisi ülkelerin kendi sektörlerini kurarak devam et-

tirebilirler ya da daha yüksek olasıkla bu faaliyetlerin

Çin’den daha fakir veya uluslararası sermaye manipü-

lasyonlarına açık ülkelere kaydırılması.

En büyük Mersenne asalı keşfedildi

Yalnızca 1'e ve kendilerine bölünebilen sayılar olan

asal sayılar, teorik matematik alanı da dahil kriptoloji

ve programlama gibi bir çok alanda önemli bir yere sa-

hipler. Mersenne asalları da 2^p(2 üstü p)-1 biçiminde

yazılabilen özel bir asal sayılar ailesi. Mersenne asal-

ları, adını 17'nci yüzyılda bu tür sayılar üzerinde ilk

olarak çalışmaya başlayan       1588-1648 yılları ara-

sında yaşamış Fransız matematikçi Marin Mersen-

ne'den alıyor.

Bir bilim gönüllüsü tarafından bugüne kadar keşfedilen

Mersenne asalından 1 milyon daha fazla basamak içe-

ren yeni Mersenne asalı 2'nin kendisiyle 77,232,917

defa çarpılması ve sonra 1 çıkarılmasıyla elde ediliyor.

Suçlunun şahidi dil(se)

Dil bilim, insan dilini bilinen tüm yönleriyle incelemeyi

hedefleyen bir bilim dalıdır. Diğer bilim dallarıyla olan

etkileşimiyle birlikte disiplinler arası ve çok bilimli

araştırmalarda sıkça kullanılmaktadır. Adli dil bilimin

eski Yunan döneminde intihale dayalı suçlarla birlikte

ortaya çıktığı söylenebilir.

Adli dilbilim uzmanlığı henüz Türkiye’de bir meslek

alanı olarak tanımlanmamış olsa da, Avrupa ve Ame-

rika Birleşik Devletleri’ndeki ceza mahkemelerinde bu

kişiler gerektiğinde bilirkişi olarak yer alabiliyor, adli

soruşturma birimlerinde polisle işbirliği yapabiliyorlar.

Unabomber vakası adli dil bilimin katkısıyla Birleşik

Devletlerde gerçekleşen en çarpıcı davadır. Unabom-

ber lakaplı şahıs 1978-1995 yılları arası sanayi top-

Güncel Bilim Haberleri

*bilimsoL’dan derlenmiştir.

ABD'nin Oregon eyaletinde bir çöp ayrıştırma işletmesi 

Kaynak: (Foto: Natalie Behring/Getty Images) (http://haber.sol.org.tr/sites/default/files/im-

ages/2018/01/01/oregon.jpg)



BİLİM HABERLERİ

bilimveaydinlanma.org | 183Madde, Diyalektik ve Toplum | 2018/2

lumu karşıtı bir terör kampanyası başlatmış, bir mani-

festo yayımlamış, evlerine bomba göndererek 3 kişinin

ölümüne ve bir çok kişinin de yaralanmasına sebep ol-

muştur. Amerikan federal polisi Unabomber’ın yayım-

ladığı manifestoyu incelemesi için bir dil bilimci olan

Roger Shuy ile anlaşmıştır. Shuy bombacının sözcük

seçimi ve kullanımına bakarak, eğitimli olduğunu ve

hatta doğa bilimlerine aşina bir altyapısı olduğunu, ne-

rede yaşıyor olabileceğini tahmin etmiştir.

Sonunda kardeşi tarafından ele verilerek yakalanan

saldırgan Theodore Kaczynski’nin dil bilimi sayesinde

tahmin edildiği gibi eğitimli biri olduğu, hatta mate-

matik dehası olarak ün saldığı öğrenilmiştir.

Yeni keşfedilen bir dil, Le Guin’in

"Mülksüzler"ini anımsatıyor

Dünya üzerinde şu anda 7.000 dil konuşuluyor. Araş-

tırmacılara göre 100 yıl içersinde bu dillerin yarısının

yok olacağı düşünülüyor.

Malezya’nın kuzeyinde Isveçli toplumbilimciler tarafın-

dan yeni keşfedilen Jedek dili içerdiği kelimeler bakı-

mından şiddetsizlik ve cinsiyet eşitliği içeren bir

avcı-toplayıcı topluma ait. Jedek dili şimdiden yok olma

tehlikesi olan diller arasına girmiş bulunmakta. Dilde

satın almak/vermek, borç almak/vermek gibi sermaye

düzeni içinden oluşan kavramlar bulunmazken paylaş-

mak, değiş tokuş etmek gibi kelimelerin çokça bulun-

duğu görülüyor.

Jedek halkının mülkiyet anlayışından yoksun olduğunun

en somut kanıtı da dilde “sahiplik” bildiren kalıpların

olmaması. Bu da akla Ursula K. Le Guin'in "Mülksüz-

ler" isimli eserindeki "Pravic" dilini hatırlatıyor. Ünlü

bilim kurgu romanında, özel mülkiyetin olmadığı bir

toplum yaratan Anarres halkının dilinde de tekil iyelik

ekleri bulunmuyordu.

Ekolojik durum tahmini yapmak mümkün mü?

İklim değişimi krizinin getirdiği sorunları tahmin etmek

ve çözüm üretmek için kullanılan başlıca bilim dalıdır

Ekoloji. Günümüze kadar bu tahmin ve çözüm yöntem-

leri daha uzun zaman aralıkları için uygunlanmaktaydı.

Mesela türlerin iklim değişimine göre dünya üzerindeki

dağılımları nasıl olacak şeklinde ekolojik tahminler

yapan bir çok araç geliştirildi. Son zamanlarda kısa va-

deli ekolojik tahminlerden günler, aylar, yıllar bazında

daha iyi sonuçlar elde edileceği düşünülmekte. Bu tarz

kısa vadeli tahminler tarım, balıkçılık, ormancılık gibi

alanlarda alınacak olan kararları büyük ölçüde iyileş-

tirebilir. Ekoloji eğitimi verilen kurumlarda gidilecek

iyileştirmeler (istatistiksel ve modellemeye yönelik

eğitimin Ekoloji bilimine uyarlanması) bu gibi Ekolojik

tahmin yapma yöntemlerini çok daha ileriye taşıyacak-

tır.

Kırmızı şarap kalp hastalıklarından nasıl koru-

yor?

Fransız toplumunun yüksek miktarda doymuş yağ ve

kolestrol tüketim alışkanlığına rağmen  bu tarz gıdaları

daha az tüketen diğer batı toplumlarına göre Fransız

toplumunda kalp damar hastalığı görülme sıklığı çok

daha az. Bu durum şarap tüketimiyle ilişkilendiriliyor

ve “Fransız paradoksu” olarak adlandırılıyor. Bilim in-

sanları, kırmızı şarabın bu pozitif etkisine resveratrol

denilen bir flavonoid molekülün önemli bir katkısı ol-

duğunu saptadı. Resveratrolün kötü kolesterolün ok-

sitlenip daha tehlikeli hale gelmesini önlediğine yönelik
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bulgular da bulunmakta.

Beyin yaşlanmasında domino etkisini durdur-

manın yolları

İnsanlar yaşlandıkça doğal olarak beyinleri ve sinir

hücreleri(nöronlar) yaşlanıyor. Ancak beyindeki bazı

nöronlar ya da nöron grupları diğerlerinden daha hızlı

yaşlanma eğiliminde olabiliyor. Koku alma duyusunun

zamanla azalarak kaybolması yaşlanmanın başlıca işa-

retlerinden sayılmaktadır. Drosophila melanogaster

(sirke sineği) model organizması kullanılarak yapılan

bir araştırmada bu koku kaybının eşlik ettiği yaşlanma

mekanizmasından kokuyla ilgili olan tüm sinir hücre-

lerinin değil beli tipteki sinir hücrelerinin bozulması

olduğunu gösterdi. Bu sinir hücrelerinin bozulmasının

sebebi ise oksidatif stres adı verilen bir tür kimyasal

stres olduğu gösterildi. Yani oksidatif stres belirli nö-

ronların bozulmasına sebep oluyor, bu da zamanla tüm

sinir sisteminin çökmesine sebep olan bir domino etkisi

yaratıyor. Ne güzel ki araştırmacılar oksidatif stresin

bu kötü etkisinin önlemenin yolları olduğunu da gös-

terdiler. Diyete eklenen resveratrolün ve belirli bağır-

sak bakterilerinin bu etkiyi azalttığı gösterildi. Sonuç

olarak tüm bu etkiler sağlıklı yaşam süremekle müm-

kün, sağlıklı bir yaşam sürmenin birinci koşulu ise eşit-

lik; ücretsiz biçimde sağlık hizmetine erişebildiği

eşitlikçi bir sistem.

Nobel ödüllü 'anti-kapitalist' genetikçi hayatını

kaybetti

İngiliz genetikçi John Sulston 75 yaşında yaşamını yi-

tirdi. Sulston 1990 yılında başlayan İnsan Genomu Pro-

jesi'nin öncüleri arasındaydı, araştırmanın kamu

kaynaklarıyla yönetilmesi ve sonuçlarının halka açık

olması gerektiğini savunan bilim insanları arasındaydı.

Sanger Enstitüsü’nün de kurucusu olan Sulston 2000

yılına kadar buranın müdürüydü. Sulston hücre bölün-

meleri üzerine yaptığı çalışmalarıyla 2002 yılında

Nobel Tıp Ödülü’ne layık görüldü. Sulston kendini anti-

kapitalist olarak tanımlıyor ve yazılarında çok uluslu

tekellerin sağlık alanındaki egemenliğinin yarattığı

tehlikelere değiniyordu. Dünyada eşitsizliğin başlıca

sorunlardan olduğunu kabul ediyordu.

Sulston'un ve meslektaşlarının çabaları sayesinde

bugün herkesin insan genomu dizisine internet üzerin-

den erişimi bulunmakta.

Antik Mısırlı mumyalarda figüratif dövmeler

keşfedildi

Avrupa’nın farklı yerlerinden bir grup araştırmacı, Bri-

tish Museum’da bulunan iki mumya üzerinde resimli

dövmeler olduğunu keşfetti. Araştırmacıların dövme

olduğunu keşfettiği mumyalar üzerindeki koyu lekeler,

bilinen en eski figüratif dövme olarak kayda geçti.

Stephen Hawking kimdir?

Stephen Hawking zamanımızın en ünlü bilim insanla-

rından biriydi. Yaşamını ALS hastası olarak devam et-

tirmesine rağmen, kurumsal fizik alanında

çalışmalarına devam etmiştir. Bu yönüyle pek çok in-

sana ilham veren önemli bir figür olarak tarihte yerini

almış bulunuyor. Adıyla anılan en popüler konu, kuş-

kusuz, "Büyük Patlama" hipotezidir. Hawking 1979-

2009 yılları arasında Isac Newton’un da taşımış olduğu

"Lucasian Professor of Mathematics" ünvanını taşıdı.

Yalnızca akedemik çalışmalarıyla değil popüler bilim 
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yayınları ve programramları tarafından da ilgi odağı

olmuş, 1988'de yayımladığı Zamanın Kısa Tarihi 20.

yüzyılın en çok okunan popüler bilim kitapları arasında

yer almıştır.

İngiltere’de sağlık hizmetlerinin özelleştirilmesi konu-

sunda çıkan tartışmalarda ön plana çıkmış ve özelleş-

tirmeye karşı, herkesi kapsayan eşit ve parasız sağlık

hizmeti politikasını desteklediğini ifade etmiştir. Haw-

king ayrıca İsrail'in Gazze'ye saldırılarını alenen eleş-

tiren aydınlar arasındaydı. Filistin'e destek için

2013'te İsrail'de gerçekleşen bir bilimsel toplantıyı

boykot etmiştir.

Stephen Hawking

Kaynak: https://ceotudent.com/wp-content/images/post/user-5/sn5pdp.jpg
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