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Sunuş: Egemen Sınıflar  
Toplumbilimlerinden Neden Korkar?

...tarih ne kadar sosyolojik olursa ve sosyoloji ne kadar tarihsel 

olursa her iki disiplin için de o kadar iyi olur.

– E.H. Carr

Daha baştan söylemek gerekirse bilim, tam da Marx’ın dedi-
ği gibi “her şey apaçık olmadığı ya da her şey göründüğü gi-
bi olmadığı” için vardır. Üstüne üstlük söz konusu olan do-
ğa olayları değil de toplumsal olaylar ise bu mesele daha kar-
maşık bir hal alır. Zira insan, doğa karşısında çoğu durum-
da edilgendir/pasiftir; dünya döner, mevsimler oluşur, yapa-
cak bir şey olmadığı gibi bunu anlamaya çalışmak dışında 
ah vah edinmeye gerek de yoktur, dolayısıyla doğa olayla-
rı karşısında yapan/eden bir özne değil fakat çoğunlukla ya-
pılan/edilen bir nesne konumundadır. Ancak toplumsal ger-
çeklik, doğaya ait olandan bütünüyle farklı olarak insanlar 
tarafından yaratılmış ve yine insanlar tarafından değiştirile-
bilen bir gerçeklik ise, insanlar arasındaki eşitsiz güç ve sö-
mürü ilişkileri de bilindiğine göre, içi ve anlamı, toplumdaki 
egemen sınıf hangisiyse bizzat onlar tarafından doldurulma 
olasılığı daha yüksek olan bir gerçekliktir. Yine Marx’a baş-
vurarak söylersek, ‘bir toplumun egemen fikirleri çoğunluk-
la egemen sınıfın fikirleri’ olduğuna ve üstüne üstlük bütün 
ideolojik manipülasyon araçları, diyelim TV, gazete ve ben-
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zerleri egemen sınıfların ya da onların hizmetkârlığına so-
yunmuşların ellerinde bulunduğuna göre, toplumsal olay-
lar da, içi, egemen sınıflar tarafından kolaylıkla doldurula-
bilen, tam da bu nedenle çarpık bir biçimde insanlara sunu-
labilen olaylar haline dönüşür. Ancak bu yolladır ki egemen 
sınıflar, kendi öznel çıkarlarını tüm toplumun genel çıkarla-
rıymış gibi sunabilirler. Dolayısıyla sadece bu yolla, birbirle-
rinden hem farklı ama aynı zamanda da özdeş olan iki top-
lumsal olay, insanlara ya bütünüyle birbirlerinden farklı ya 
da bütünüyle birbirleriyle özdeş olaylarmış, insanın da bu-
nun karşısında yapacak hiçbir şeyi yokmuş gibi gösterilebi-
lir, kısacası, toplumsal gerçeklik ters-yüz edilerek sunulur. 
En basitinden bir örnek vermek gerekirse elinizdeki bu ça-
lışma vesilesiyle ilk aklıma gelen şey, “kentsel dönüşüm”ün 
mülksüzleştirme yoluyla birikim politikasından tamamen 
farklı, üstüne üstlük asla kaçınılamaz/geri döndürülemez bir 
süreçmiş gibi sunulması. Sanki “kentsel dönüşüm” insan ta-
rafından geliştirilmiş ve yine insan tarafından yıkılabilecek 
bir şey değilmiş de insan karşısında bir aşkınlığa sahip ve in-
san da onun karşısında tıpkı doğa olaylarındaki gibi nesne 
konumunda; bu nedenle de yapacak hiçbir şeyi yok. İşte tam 
da bu noktada artık bilime ihtiyaç ortaya çıkar, zira bilim in-
sanı, üstelik bir de sosyal bilimci ise, en azından zaman za-
man aynaya bakabilmek için, içi zaten egemen sınıflar tara-
fından doldurulmuş olan bir açıklamayı/yorumu sürekli ola-
rak tekrar eden bir plak olmanın ötesine geçmek, görünen-
lerin ardındaki görünmeyenleri ortaya çıkarmak, kısacası, 
insanlara kopukluk gibi gelenin aslında aynı zamanda bir sü-
reklilik ya da bunun tersi olabileceğini göstermek zorunda-
dır. Bu anlamda özellikle sosyal bilim, herhangi bir toplum-
sal gerçekliği sadece tasvir etmekle yetinmeyip, bu gerçek-
liği belirleyen toplumsal güç ilişkilerini de anlamaya çalış-
mak demektir.


