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BU SAYIDA

Post-modern ve post-yapısalcı akımların etkisiyle, toplumsal gerçekliğin, 
kültür odaklı olarak, anlama temelinde sadece yorumlanabileceği iddiasının öne 
çıkarıldığı ve küreselleşme literatürünün baskın konumuyla, kapitalizmin kri-
ze rağmen doğal ve kaçınılmaz bir toplumsallaşma biçimi olduğunun hala ileri 
sürüldüğü bir dönemde, en çok gereksinim duyulan bilimsel yöntemin, tarihsel 
maddecilik olduğu açıktır. Tarihsel maddecilik, insanın toplumsal konumunun 
salt ve mutlak bir toplumsallık içermediğinin bir başka ifadeyle toplumsal 
eylemin kaynağının kültüre indirgenemeyeceğinin bilimi olduğu gibi, yine 
toplumsal olanın doğallaştırıldığı bir yaklaşımın da en uygun eleştirel bilimsel 
zeminidir. Tarihsel maddecilik, salt insan, salt toplum ve salt doğa temelinde 
toplumsal olanı çözümlemeyen, toplumsal olanı emek üzerinden doğa ve insan 
temelinde açıklayan bir bilimsel yaklaşım olarak her zamankinden daha çok, 
dünyayı ve Türkiye’yi anlamak ve açıklamak için bir gereksinim olarak var-
lığını adeta dayatmaktadır. Toplumsal etkinliğin, kültür zeminine oturtularak, 
“indirgemeciliğin” başyapıtlarının verildiği bir dönemde, artık tarihsel madde-
cilerin “utanç duymaksızın” “ekonomik” indirgemeci olduklarını cesurca ilan 
etmeleri gereken bir ortamda yaşamaktayız. Çünkü, tarihsel maddecilik, insan-
ların hem doğa hem de toplum karşısında, kendi ve toplumsal konumlarını, 
üretimden hareketle kavrayacakları bir bilimsel yöntem olarak, “ekonomiyi” 
salt ve basit anlamda “ekonomi” olarak değil, üretim kavramında somutlaşan 
bir toplumsal olgu olarak ele almaktadır. Bunalım, kriz veya geçiş dönemleri-
ni anlamak ve açıklamak bakımından, tarihsel maddeciliğin bu özelliği onun 
tartışılmaz bilimsel gücünü de oluşturmaktadır. Tarihsel maddeciliğin bu gücü, 
ekonomik olanı, siyasal ve toplumsal ya da ideolojik olan gibi bir kerte veya 
düzey olarak alması ve tüm bunları bir kerte olarak yine ekonomiye indirgeme-
sinden kaynaklanmaz. Tarihsel maddecilikte, ekonomik olan, siyasal olan ve 
toplumsal olan, bir üretim biçimi olarak kapitalizm (aynı kapsam, feodalizm 
ve diğer üretim biçimleri bakımından da geçerlidir) ekseninde ele alınır. Kapi-
talizm, indirgenen bir bütünlük değil, oluşmuş bir tarihsel yapıdır. Bu yapının-
üretim biçiminin, ekonomik olanın yanında özellikle siyasal ve toplumsal 
olanın, üretim etkinliği temelinde incelenmesi gerekir. Nitekim, siyasal olan, 
salt parlamento, siyasal partiler ve seçimler bağlamına oturtularak, donmuş ve 
monadik yapılar olarak ele alınmaktadır. Bununla birlikte, siyasal olanın, ya 
salt siyasal kurumlar olarak ya da salt siyasal düşünceler temelinde incelenme-
sinin yerine, bir değişme sorunsalı temeline oturtulduğunda yani tarihselleşti-
rildiğinde daha farklı ve zor bir çabayı gerektirdiği açıktır. Siyasal olanı, salt 
kurumların ve olayların, düşüncelerin betimlenmesi olarak ele almanın açıkla-
yıcılığının hatta derinliğinin tartışmalı olduğu bilinmektedir. 
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Bu sayıda, ele aldığımız konu yerel seçimlerdir. Yerel seçimlerin, seçim 
sistemleri, oy verme davranışı, siyasal partilerin yapılanışı v.b. yönlerden ele 
alınması elbette yararsız bir çaba değildir. Ancak, bir yandan bilimsel derinlik 
bakımından diğer yandan ise, insanların günlük yaşamlarına bu siyasal etkin-
liğin varlığını ve anlamlılığını oturtmak bakımından eksik olduğunu da belirt-
mek gerekir. Artık, kurumsal ve olaysal betimlemelerle zaman kaybedilecek 
bir çağda yaşamamaktayız. Bu zaman kaybı, özellikle Türkiye ve tüm diğer 
üçüncü dünya ülkeleri bakımından yaşamsal önem taşımaktadır. Bu yaşamsal-
lık, yerel seçimler özelinde, siyasal etkinliğin, değişmesi, yapılanması ve işle-
yişinin tarihselleştirilerek açıklanmasını zorunlu kılmaktadır. “Bilimsellik”, 
“nedenleri bulmak” ve “sorunları çözmek” ise, siyasal olguların nedenlerini 
araştırmak bakımından belli sorunları edinmenin zamanı gelmenin ötesinde 
geçmektedir. Siyasal düşünceleri incelemek ve siyasal kurumların betimle-
me düzeyinde işleyişini “açıklamak” meşru bir bilimsel konum ise, tarihsel 
maddeciliğin, “ekonomik indirgemeci” olduğunu defalarca ilan etmek gere-
kir. Tarihsel maddecilik, toplumsal yapıların tarihselliğinin ve üretim ile olan 
bütünleşik niteliğinin bilimi olduğundan, “bilimselliğin” temel koşulları ola-
rak kabul edilen, “neden araştırma” ve “sorun edinme” bakımından en uygun 
yaklaşım olsa gerektir. 

Bu sayıda, Muzaffer İlhan ERDOST, “Uğur Mumcu Miladı: Öncesi ve 
Sonrası” başlıklı yazısında, ABD’nin küresel egemenlik stratejisi ile Uğur 
Mumcu cinayeti arasında bağlar kurmaktadır. “Çekiç Güç”ün misyonu ile 
Türkiye’de işlenen siyasal cinayetler arasındaki ilişkilerin ortaya konulduğu 
bu yazı, tarihsel maddeci yöntemin gücü ve açıklayıcılığının en iyi örnekle-
rinden birini oluşturmaktadır. Nitekim, yazıda, salt siyasal bir cinayet olarak 
görülen Uğur Mumcu suikastinin, ABD’nin dünya hegemonyası zemininde 
açıklanması, toplumsal olguların ekonomik içeriği ve özünün ortaya çıkarıla-
bileceğine ilişkin yöntemsel bir örnek olarak da değer taşımaktadır. Bu sayıda 
okuyacağınız ikinci yazı bir ropörtaj: “Hukuk ve Siyaset Temelinde Yerel 
Seçimler: Yerel Seçim Sistemi ve Mart 2009 Seçimleri Üzerine Değerlen-
dirmeler”. Tekin AVANER’in, Hikmet Sami TÜRK ile yaptığı bu görüşmede, 
yerel seçimlerin sistem ve hukuki düzenlemeler bakımından genel görünümü-
nün ortaya konulmasının yanında, 29 Mart yerel seçimlerinin kimlik siyaseti 
ekseninde yürütülmesine ilişkin öngörüler de tartışılmıştır. Erol TUNCER’in, 
“28 Mart 2004 Yerel Yönetimler Seçimleri” başlıklı yazısında, 2004 yılında 
yapılan yerel yönetimler seçimlerinin sonuçları, uygulanan seçim sistemleri, 
seçime katılan siyasal partiler, yerel yönetimlerin seçilen meclis üye sayıları ve 
belediye başkan sayıları ve oy oranları bakımından çok yönlü olarak incelen-
miştir. Bu sayının temasını oluşturan yerel seçimlerle ilgili son yazı ise, Ayşe-
gül SABUKTAY’ın, “Yönetişim, Demokrasi ve Yerel Seçimler” başlıklı 
yazısıdır. Sabuktay yazısında, yerel seçimlerle oluşan yerel yönetim organları-
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nın toplumsal içeriğini, kapitalizm-demokrasi ilişkisi bağlamında ele almıştır. 
Bu sayıdaki tema dışı ilk yazı, Kübra CİHANGİR ÇAMUR’un, “Yeni Liberal 
Politikalar, Kent ve Mekan: Çankaya’da (Ankara) Yapılaşmanın Çözüm-
lenmesi, 1985-2000”dir. Kübra Cihangir Çamur’un yazısının yerel seçimler 
bakımından önemi büyüktür. Çünkü, yerel seçim çözümlemesini salt, seçim 
sistemleri ve oy verme davranışı bağlamında düşünmek yerine, Ankara Çan-
kaya örneğinde kentsel yapılaşma/rant üzerinden değerlendirme olanağı sağla-
maktadır. Bir başka ifadeyle, yerel seçimlerin esas siyasal/ekonomik içeriğini 
oluşturan ve bir anlamda seçim mücadelesinin ana eksenlerinden biri olan, 
kentsel yapılaşma/rant gerçeği, istatistiki verilere dayanarak yetkin bir biçimde 
ortaya konulmaktadır. Bu sayının, tema dışı son yazısı, Metin ÖZUĞURLU’ya 
aittir: “Taşeronlaşma, Güvencesiz İstihdam ya da ‘Hayatta Dikiş Tuttu-
ramama’ Halleri Üzerine”. Özuğurlu, küresel üretim zincirinin bir yandan 
üretimi ademi merkezileştirmesi ile diğer yandan alt-sözleşmelere dayalı kont-
rol süreçlerinin hiyerarşik olarak merkezileşmesinin biraradalığından yola 
çıkarak, taşeronlaşmanın, ekonominin doğal ve kaçınılmaz bir özelliği değil, 
sermayenin yayılmacı genişleme eğilimi kapsamında maliyet risklerini bir alt 
basamağa devretme stratejisi olduğunu ortaya koyarak, istihdam ile refah ara-
sındaki pozitif bağın koparıldığını tartışmıştır. Özuğurlu’nun çalışması, küre-
sel kapitalizm döneminde, yaşamın temel unsuru olan çalışma ve emek ilişki-
sinin almış olduğu yeni boyutu ortaya koymasıyla, Marx’ın hayaletine selam 
göndermektedir!   
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