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Uyarı
Bu kitap çok geniş ve karmaşık bir doktrinin özünü sınırlı sayıdaki
sayfada toplamaya çalışmaktadır.
Çok sayıda önemli nokta bu kitapta ihmal edilmiş ya da karanlıkta bırakılmıştır.
Dolayısıyla okurun burada Marksizm incelemesine dair her
türlü ayrıntıdan, alıntı ve referanslardan arındırılmış bir Giriş’le
yetinmeye çalışması rica olunur. Bu okumayı tamamlamak için tercihen öncelikle ana metinlere başvurulması uygun olur.
Marksizm üzerine bu sunum bir Marksistin eseridir. Dolayısıyla Marksizm tüm kapsamı ve bütün argümantasyon gücüyle sunulacaktır. Marksizm karşıtlarının argümanlarına cevap vermeye
çalışırken tartışmanın burada en üst düzeye, nesnel, rasyonel ve
duygulardan arındırılmış bir şekilde hakikat arayışı düzeyine yerleştirilmesine çalışılacağını belirtmeye gerek var mı?
Bu incelemenin yazarı başka eserlerinde Karl Marx’ın düşüncesinin oluşumunu, Marx’ta özgürlük teorisini, yönteminin çeşitli
sorunlara uygulanışını sunmaya çabaladı. Dolayısıyla, okuru, eğer
ilgilenmek isterse, bu daha kapsamlı çalışmalara yönlendirme hakkını kendinde görmektedir.
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GİRİŞ

Archives de philosophie [Felsefe Arşivi] adlı Katolik dergisi son savaştan [İkinci Dünya Savaşı] kısa süre önce Marksizme kalın bir
sayı ayırmıştı (XVIII. sayısı). Derginin yazarları, sunumlarının
daha başında, Marksizme basit bir politik eylem ya da herhangi bir
toplumsal akım gözüyle bakmamaları için okurlarına uyarıda bulunuyorlardı. “Böylesine dar bir görüş yanıltıcı perspektiflere yol
açabilir. Marksizm sadece bir yöntem ve yönetim programı olmadığı gibi, ekonomik sorunların teknik yoldan çözümü, hele hele kararsız bir oportünizm ya da tumturaklı söylevlere elverişli bir tema
hiç değildir. Marksizm, insan ile tarih, birey ile toplum, doğa ile
Tanrı’yı kapsayan geniş bir kavrayış edinmiştir; aynı zamanda, hem
teorik hem pratik nitelikte genel bir sentez, kısacası, bütüncül (totaliter) bir sistem de edinmiştir.”
Daha bu başlangıçtaki açıklamayla düşmanlık bazı kelimelerde
(“edinmiştir”), özellikle de eksiksiz öğreti ile “bütüncül (totaliter)
sistem”in kasıtlı olarak birbirine karıştırılmasında apaçık görünüyor.
Bunun burada pek önemi yok; burada asıl üzerinde önemle durulması gereken şey, Marksizmin, bugün en azgın düşmanlarınca
bir dünya görüşü olarak kabul edilmiş olmasıdır. Marksizme yöneltilen alt düzeydeki polemikler, önemli Katolik din adamlarının ve
yazarlarının bu açıklamasına önem kazandırmaktadır.
Nedir bir dünya görüşü? Doğa ve insan üstüne toptan bir bakış, eksiksiz bir öğretidir.1 Bir anlamda, dünya görüşü geleneksel
olarak adına felsefe dediğimiz şeyi belirtir. Ne var ki, dünya görüşü
ifadesi felsefe kelimesinden daha geniş bir anlam içerir. Öncelikle, her dünya görüşü bir eylemi, yani “filozofça bir tutum”dan daha
fazlasını gerektirir. Bu eylem açıkça dile getirilmemiş, kesin olarak
1 Bkz. Claude Bernard, “Varsayım deneyle doğrulanmaya tabi tutulur-

sa teori, yalnız mantığın süzgecinden geçirilirse sistem olur” (Médecine
Expérimentale, Éditions Gilbert, 285).
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