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GEORGES POLITZER
Georges Cogniot

SIK SIK þöyle denir: Georges Politzer her þeyden önce Gülüþtür. Meydan okumanýn Gülüþü; baþkaldýrmanýn deðil, devrimcinin
Gülüþü; anarþistin deðil, tarihin mahkumiyet hükmünden kurtulmak için eski dünyanýn güçleriyle açýkça alay eden marksistin Gülüþü. Zincirler içinde, Pucheunün karþýsýnda, Gestaponun iþkenceleri
içinde bile, galip gelenin Gülüþü; infaz mangasýnýn karþýsýnda, galip
gelenin Gülüþü.
Georges Politzer, 1903te doðmuþtu. Macaristanýn kuzeyindeki küçük bir kentte, Navyvarodda dünyaya gelmiþti; ama, 17 yaþýnda, gerici bir iktidarýn eline düþen babasýna kýymýþ olan bu ülkeyi
terketmek zorunda kalmýþtý. Fransayý seçmiþti; zekasýnýn ve yüreðinin yaptýðý bir seçimdi bu; çünkü tepeden týrnaða Fransýzdý. Fransýz esprisinin pýrýltýlarýný kimse ondan daha iyi anlatmamýþtýr. Fransýz
dilini, baba ocaðýnda, Voltairei ve Diderotyu okuyarak öðrenmiþtir;
ve Quartier Latinde felsefe hocalýðýna dek bütün unvanlarý kazanmak için topu topu beþ yýl geçirmiþtir.
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Georges Politzerde bir dahi filozof yeteneði vardý. Týpký dostu ve iþkence arkadaþý Jacques Solomonun teorik fizik alanýnda
olaðanüstü bir uzman oluþu gibi.
Politzer; henüz bir tür idealist düþünce içinde çabaladýðý 1926
dan sonra geliþmiþtir kuþkusuz. Savaþým vermiþ, diþini týrnaðýna takarak ilerlemiþtir. Yolun sonunda da marksizmle karþýlaþmýþtýr.
Paris Ýþçi Üniversitesi, 1930 yýllarý baþýnda, Mathurin-Moreau
caddesinin eski binalarýnda kurulduðu zaman, öðretim üyeleri arasýnda dikkat çeken ve hatta ünlü birçok profesör vardý, ama hiçbir
ders Georges Politzerin verdiði diyalektik materyalizm dersi kadar
öðrencileri, iþçileri, memurlarý ve aydýnlarý coþturmuyordu. En güç
sorunlar, onun sayesinde, açýk ve basit bir durum kazanýyordu. Hem
de felsefi düzenlerini, teorik saygýnlýðýný hiç yitirmeksizin. Ayrýca
acýmasýz bir alay gücü, hasýmlarýnýn görüþlerindeki kararsýzlýðý çýplaklýðýyla ortaya döküyordu. Marxýn ve Leninin öðretilisi olan Politzer, korkunç bir polemikçi olduðu kadar, derin bir kültürle, karþýkonmaz bir yetenekle silahlanmýþ bir düþünürdü.
Bugün, marksizm, üniversitede anýlma hakký kazanmýþ, Marx
ve Lenin, yarýþma sýnavlarý programýna girmiþ bulunuyor. Sovyet
felsefesine eðilen koca koca üniversite kitaplarý var. Ama, kýrk yýl
önce durum hiç de böyle deðildi: Auguste Cornu, Sorbonneda,
genç Marxýn fikirlerinin oluþumu üstüne bir tezi desteklerken, bir
öcü gibi, hatta onmaz bir çocuk gibi görünmüþtü. Georges Politzerin
felsefi çalýþmalarý, Auguste Cornunün araþtýrmalarýyla birlikte, felsefenin baþlýca sorunlarýný, diyalektik materyalizmin ýþýðý altýnda aydýnlatmakta ilk önemli giriþim olmuþtur.
1929da arýtýcý bir alevle haleli genç bir tanrýyý andýran kýzýl
saçlý filozofun Felsefi Bir Gösterinin Sonu: Bergsonculuku, resmi
idealist düþünceye karþý bu ateþ gemisini, ansýzýn suya indirdiði
sýrada, nasýl saðlýklý bir rüzgarýn, akademik bataklýklardan tüten pis
kokularý bir anda silip süpürdüðünü anlatmak güç bir þey. Savaþ
günlerine dek, Politzer, marksizmin bütün düþmanlarýna karþý, kendi gözünde çaðdaþ rasyonalizmle kaynaþmýþ yenici polemiðini sürdürüyor, ve ayný zamanda büyük Descartes geleneðini çýkýþ noktasý
olarak alýyor, Fransýz felsefe tarihinin ilerici geleneklerinin savunusunu görkemli bir biçimde üstleniyordu.
Politzer, psikoloji sorunlarýyla da çok yakýndan ilgilenmekteydi. Geleneksel idealist psikolojiye karþý, somut olarak adlandýrdý-
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ðý yeni bir psikoloji yaratma giriþimini ona borçluyuz. Baþlangýçta,
psikolojik iþlevleri ayrý ayrý dergilerde, canlý insaný bütünüyle inceleme eðiliminden ötürü kendisine çekici gelen Freudun psikanaliz
yönteminin bir ölçüde etkisine girmiþti. Ama çok geçmeden,
1928den sonra, fröydcülükte kabul edilmez yanlar olduðunu kavradý ve Pszkolojinin Temellerinin Eleþtirisi adlý yapýtýyla bu akýmdan
ayrýldý. Kiþiliðin toplumsal deðerini belirtmek konusunda Politzerin
gösterdiði çaba, kendi çalýþmalarýna psikolog deðeri kazandýrdý.
Cherbourg lisesinde, sonra Evreux lisesinde, en sonunda da
Saint-Maur lisesinde dersler verdi. O arada, Fransýz Komünist Partisi belgeleme merkezini kurmuþ ve yönetmeye baþlamýþtý  büyük
bir tutkuyla yapýyordu bu iþi, öyle ki, orada, bazan sabaha kadar
çalýþýyordu. Ýktisatçý oldu. lHumanitedeki yazýlarý, gittikçe geniþleyen
bir okur kitlesi tarafýndan izleniyordu.
Gazeteciliði çekici buluyordu. Bu satýrlarin yazarý çok iyi biliyor bunu, çünkü Georges Politzerin, 1937 ve 1939 arasýnda, zaman
zaman, bu komünist gazetenin yayýn yönetmeninin yerini birkaç
günlüðüne doldurmak için nasýl bir sevinçli telaþ içinde geldiðini
anýmsýyor. Maurice Thoreznin bu olaðanüstü militana sevgisi vardý.
Savaþ gelip çatýyor. Pariste, Harp Okulunda silah altýna alýnan Politzer, Komünist Partinin gizli yönetimi yanýnda kaldý. 6 Haziran 1940ta, Parisin savunulmasýnýn örgütlenmesi konusunda
Komünist Partinin tarihsel önerilerini hükümet adýna halka çaðrýda
bulunmasý için Manzieye ileten oydu.
Ýlerde nazi kamplarýnýn vahþeti içinde yaþamýný yitirecek olan
bulunmaz eþi Maýe Politzerle birlikte 1940-1942 yýllarý arasýnda Üniversite Direnmesinin ruhu oldu. Bu konuda her zaman sarsýlmaz
bir yüreklilikle davrandýðýný söylemek yetmez bile: þaþýlasý soðukkanlýlýðýndan, büyük yiðitliðinden sözetmek de gerekir.
Temmuz 1940ta terhis edildikten hemen sonra, Politzerin,
Jacques Solomon ve Daniel Decourdemanchela birlikte, orta ve
yüksek öðretim üyelerine hitabeden gizli bir bülten yayýnlamaya
baþladýðýný görüyoruz. Paul Langevinin Gestapo tarafýndan tutuklanmasýndan hemen sonra Universite Librein (Özgür Üniversitenin) 1.
sayýsý çýkýyor. Gazete, ünlü fýzikçinin hapse atýlýþýný ve faþist istilacýlarýn baþka marifetlerini anlatýyor; ve ekliyor:
Bütün bu olaylar akýp giderken, üniversite, eski düzenine
yeniden kavuþmuþtur: gene, onurlu tarihinde her zaman olduðu
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gibi, düþünce ve irade birliðini kurmuþtur. Fransýz Üniversitesinin
sloganý olan ve ondan kalan özgürlük içinde, büyük kültür geleneðini, bütün zorlamalara karþýn sürdürmek konusunda birlik halindedir.
Bundan sonra Özgür Ünzversite, düþmanýn üniversiteye elatmasýna karþý, Yahudi öðretim üyelerinin ve öðrencilerin tutuklanmasýna karþý, programlarýn gerici bir biçimde deðiþtirilmesine karþý,
aslýnda nazi emperyalizminin hizmetinde gerici bir giriþimden baþka
bir þey olmayan ulusal devrim iddiasýna karþý, savaþýný kesiksiz olarak yürütecektir. Gazete, liselerde ve yüksek öðrenim kurumlarýnda düþmana karþý direnmeyi korkusuzca körüklemektedir. Özgür
Üniversitenin 1940-1941 koleksiyonu, komünistlerin, daha iþgal
baþlar baþlamaz kurtuluþ savaþýna katýlýþýnýn en parlak belgesidir.
Bu gerçek, gazetenin Ocak 1941den önceki sekiz hazirandan önceki
yirmi sayýsýnda, bütün açýklýðýyla görünür.
Sovyetler Birliðine hitlerci saldýrý baþladýðý zaman, Özgür
Üniversitenin 1 Temmuz 1941 tarihli 22. sayýsýnda Hitlerin Mezarý
baþlýðý altýnda birleþmiþ bir halkýn birleþmiþ ordusunun, yeni bir
toplumun yeni ordusunun bilinen zaferi ilan ediliyor.
Mart 1941den sonra, yurtsever çevrelerde, olaðanüstü güçte
ve kesinlikle anti-nazi bir yergi elden ele dolaþmaya baþlamýþtý. Yazarýn adý belirtilmiyordu. Ama üslup, herkesin tanýdýðý bir üsluptu.
Herkes, 20. Yüzyýlda Devrim ve Karþý-devrimin Politzerin yapýtý olduðunu biliyordu. Ocak-Þubat içinde basýlmýþ olan bu broþür, kýrkbeþ
sayfalýktý. Reichsleiter Rosenbergin, Kasým 1940 sonunda, 1789 fikirleriyle hesabý kesmek için Millet Meclisinde verdiði ve Kan ve
Altýn, ya da Kana Yenilmiþ Altýn baþlýðýyla yayýnlanmýþ söylevine
verilmiþ parlak bir karþýlýktý bu.
Politzer, bu yapýtýnda, demokrasinin ölmediðini, Hitlerin, yengileriyle topraða gömülmediðini belirtiyordu. Burjuva demokrasisinin sýnýrlý oluþunu ve çürümüþlüðünü, kapitalizmin yýkýlýþý ve sosyalizmin gerçekleþmesiyle, gerçek demokrasiye geçme olanaðýný anlatýyordu.
Aslýnda, diye yazýyordu, barbarlýktan kurtulmuþ uygarlýðý, sosyalist uygarlýðý yaratan Sovyetler Birliðince korunmuþ ve güvence
altýna alýnmýþ bilimi ve mantýðý unutturabilecek hiçbir güç yoktur
dünyada.
Fransýz Komünist Partisi merkez komitesi, 15 Mayýs 1941
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tarihli bir bildiriyle, Fransanýn özgürlüðü ve baðýmsýzlýðý için geniþ
bir ulusal cephe kurulmasýný önerince, Politzer, J. Solomon ve D.
Decourdemanche gibi seçkin aydýnlar, çevrelerindeki komünist olmayan yurttaþlarýn da bu cepheye katýlmasý için iki kat çaba göstermeye baþladý.
1942de, ocaktan marta kadar süren ve yaklaþýk olarak yüzkýrk komünist yurttaþýn özgürlüðüne malolan büyük insan avý sýrasýnda, Politzer de tutuklanmýþtý (þubat).
Bütün iþkencelere karþýn tek söz çýkmadý aðzýndan. Karýsý
bir mektubunda þöyle anlatýyor bunu:
Gestapo subaylarý, birçok kez, hemen salýverileceðimizi söyleyerek, tüm ailemize mutlu bir yaþam saðlanacaðý konusunda güvence vererek, bunun karþýlýðýnda, onun; Fransýz gençliðini deðiþtirme çalýþmalarýna katýlmasýný kabul etmesini istediler. Düþünmek
için kendisine sekiz gün süre verdiler. Bir gün, çaðrýldý ve tutumunu
deðiþtirmediði öðrenilince, kendisine birkaç gün sonra kurþuna dizileceði söylendi...
Kurþuna dizilmeden önce, benim hücremde, yirmi dakika
geçirmesine izin verildi. Bir yücelik vardý halinde. Yüzü hiç bu kadar aydýnlýk olmamýþtý. Iþýltýlý bir sükunet içindeydi ve her hareketi,
cellatlarýný bile duygulandýrýyordu. Partisi uðrunda ve Fransa uðrunda ölmekten ne kadar mutluluk duyduðunu söyledi bana. Özellikle
Fransa topraklarýnda öleceði için mutluydu. Bunun, onun için ne
denli önemli olduðunu biliyorsunuz.
Ama, IV. Cumhuriyet daha az alçaklýk etmedi; Georges Politzere, öldükten sonra, direnme kahramaný unvanýnýn verilmesi
istendiðinde, Eski Muhariplerin ardarda gelen bakanlarý tarafýndan,
1954-1955te, buna inatla karþý çýkýlmýþtý. Bu bakanlardan birincisi,
þimdi iyice unutulmuþ olan Laniel hükümeti üyesi Andre Mutterdi;
ikincisi ise, silik bir dögolcu olan Raymond Triboulet idi ve Edgar
Faure adlý bir hükümet baþkanýnýn gölgesi altýndaydý. Bu deðersiz
kiþiliðin sefil tutumunu düzeltmek için, M. Bruguier ve M. de Moro
Giafferinin savunmalarý üzerine, yerel mahkemenin, 1956da, bir
karar vermesi gerekmiþtir.
Georges Politzerin anýsý için bu bayaðýlýklarýn pek bir önemi
yok. Onun verdiði örnek, aydýn kuþaklarý esinlemiþtir, esinleyecektir.
Politzerin üniversitede saðlam ve kolayca parlayacak bir yeri
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vardý; deðeri uzmanlarca üstün bir biçimde kabul edilmiþti. Ama, o,
ayný zamanda, iþçi sýnýfýna ve onun savaþýmlarýna canla baþla baðlanmýþ, her gün bir militana düþen pratik çabalar konusunda da,
düþüncenin düzeni olan yükselmiþ yapýtlar konusunda da, partiye
karþý eþit oranda kendisinde sorumluluk duyan bir aydýn tipiydi.
Kültür Evlerinde, Paul Langevinin Materyalist Ýncelemeler
Gurubunda, Ýþçi Üniversitesinde, kalemleriyle olsun; sözleriyle olsun, gösterdikleri bütün çabalarda, Politzer de, Solomon da, aydýnlara, bilginlere, öðrencilere, marksizmin nasýl tanýtýlacaðýný göstermiþlerdir. 1938 tatilinde, iki dað yürüyüþü arasýnda, Bossons buzulunun eteðindeki bir köþkte, Doðanýn Diyalektiðini çevirmeye
baþlamýþlardý. Yüksek felsefe sorunlarý ufuklarýndan hiç silinmiyordu. Partilerinin yazgýsýnýn ayrýlmaz bir biçimde gerçeðin yazgýsýna
baðlý olduðuna inanmýþlardý.
Pratikte, bu inanç, partiyle ve parti üyeleriyle birlikte yaþama
kaygýsýyla ayný anlama gelmekteydi. Ýki dostumuzun davranýþý, aslýnda, burjuva etkilerine boyun eðdikleri halde, kitlelere akýl hocalýðý taslayan entelektüellerin iddialý davranýþýna taban tabana karþýttý.
Politzer þöyle demiþti:
Entelektüel baðýmsýzlýk, eleþtirel zeka, tepkiye boyun eðmek
deðil, tersine boyun eðmemek demektir.
Bu özdeyiþin, onun bütün öðretim yaþamýný yeterince özetlediði kanýsýndayýz. Sayýlarý her gün daha çoðalan genç aydýnlar,
Mayýs 1942de öldürülmüþ kahramanýn vasiyetini daima daha iyi bir
biçimde tamamlayabilirler!
GEORGES COGNIOT
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ÖNSÖZ

BAÞLANGIÇ bilgileri içeren bu elkitabý, Georges Politzerin,
1935-1936 ders yýlýnda, Ýþçi Üniversitesinde verdiði kurslarda, öðrencilerinden biri tarafýndan tutulmuþ notlardan derlendi. Kitabýn
niteliðini ve kapsamýný anlamak için, ilkin, hocamýzýn amacýný ve
yöntemini belirtmek gerekir.
Bilindiði gibi, Ýþçi Üniversitesi, 1932 yýlýnda, küçük bir profesörler grubu tarafýndan, beden iþçilerine marksist bilimi öðretmek
ve onlara, zamanýmýzý anlama ve teknik alanda olduðu kadar siyasal ve toplumsal alanda da eylemlerini yürütme olanaðýný saðlayacak bir düþünme yöntemi öðretmek için kurulmuþtu.
Baþýndan beri, Georges Politzer, Ýþçi Üniversitesinde, marksist felsefeyi, diyalektik materyalizmi öðretme iþini üzerine aldý. Resmi öðretim bu felsefeden habersiz kalmaya ya da onun niteliðini
bozmaya devam ettiði ölçüde, bu zorunlu bir görevdi.
Bu kurslara katýlmak ayrýcalýðýna eriþmiþ olanlardan hiçbiri,
o, her yýl, her yaþ ve meslekten insanlarýn oluþturduðu, ama genç
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iþçilerin çoðunlukta bulunduðu bir dinleyici kitlesi karþýsýnda
konuþuyordu böyle kuru ve zor bir konuyu, bu konuda hiç deneyimi olmayan dinleyicilerden her birinin kavrayabileceði bir açýklýða kavuþturmak için öylesine ustaca ve coþkulu, öylesine bilgili ve
kardeþçe, öylesine özenli olan bu kýzýl saçlý büyük çocuðun önünde
duyduðu derin izlenimi unutmayacak.
Sert olmasýný bilen ama her zaman adil ve yerinde olan saygýn otoritesi, kurslarýnda, hoþ bir disiplin yaratýrdý, ve onun kiþiliðinden
öyle bir canlýlýk, öyle bir yaþam gücü ve öyle bir ýþýltý fýþkýrýrdý ki, bütün öðrencileri, ona hayranlýk duyar ve onu severdi.
POLITZER, daha iyi anlaþýlmasý için, her þeyden önce ancak
konu ile daha önce karþýlaþmýþ olanlarýn kavrayabileceði felsefeye
özgü bütün özel deyimleri, bütün teknik terimleri, sözlüðünden çýkarýrdý. Yalnýzca herkesin bildiði yalýn sözcükleri kullanmak isterdi.
Özel bir terimi kullanmak zorunda kaldýðý durumlarda, bunu, alýþýlmýþ, bildik örneklerle uzun uzun açýklamaktan geri durmazdý. Tartýþmalarda öðrencilerinden herhangi biri, bilgiççe sözcükler kullanacak olsa, onu azarlar ve, onun yakýnýnda bulunmuþ olan herkesin
çok iyi bildiði o iðneleyici sözleriyle, onu alaya alýrdý.
O, yalýn ve açýk olmak isterdi ve her zaman saðduyuya seslenirdi, ama bunu yaparken açýklamakta olduðu fikirlerin ve teorilerin doðruluðundan ve gerçekliðinden, hiçbir zaman, hiçbir þey feda
etmezdi. Dersten önce ve sonra, bütün dinleyicilerinin tartýþmalara
katýlmasýný saðlayarak kurslarýný son derece canlý tutmasýný bilirdi.
Þöyle yapardý: Her dersin sonunda, yoklama sorusu dediði bir ya da
iki soru verirdi; bu sorular, dersi özetlemek ya da derste anlatýlanlarý herhangi özel bir konuya uygulamak amacýna yönelik olurdu.
Öðrenciler konuyu iþlemek zorunda deðildi, ama bunu görev bilenler pek çoktu ve bunlar, bir sonraki derse yazýlý bir ödev getirirlerdi.
O, derse girince, kimin ödev yaptýðýný sorardý; eller kaldýrýlýrdý, o da
aramýzdan bazýlarýný seçer, yazdýklarýmýzý okutur ve gerekiyorsa sözlü
açýklamalarla eksiklikleri tamamlardý. Politzer, eleþtirir ya da kutlar
ve öðrenciler arasýnda kýsa süren bir tartýþma baþlatýrdý; sonra bu
tartýþmadan dersler çýkararak, konuyu bir sonuca baðlardý. Bu yaklaþýk olarak, yarým saat kadar sürerdi ve böylece bir önceki derste
bulunamamýþ olanlara eksiklerini tamamlamak ve daha önce öðrenmiþ olduklarý ile baðlantý kurmak olanaðýný saðlardý; bu, ayný zamanda, hocaya da, ne ölçüde anlaþýldýðýný görmek olanaðýný verir-
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di: gerekirse, karmaþýk ve aydýnlanmamýþ noktalar üzerinde yeniden dururdu.
Sonra, bir saat kadar süren günün dersine baþlardý; öðrenciler, yeniden, anlatýlanlar üzerine sorular sorardý. Bunlar genellikle
ilginç ve yerinde sorular olurdu; Politzer, konuya açýklýk getirmek
ve kursun özünü deðiþik bir açýdan yeniden ele almak için, bu sorulardan yararlanýrdý.
Kendi konusunda derin bir bilgiye ve hayranlýk uyandýran
kývrak bir zekaya sahip olan Georges Politzer, her þeyden önce,
dinleyicilerinin tepkilerine dikkat ederdi. Her seferinde genel havayý yoklar ve durmadan öðrencilerinin öðretilenleri ne ölçüde benimseyip özümlediklerini denetlerdi. Böylece öðrencileri tarafindan
tutkulu bir ilgi ile izlenirdi. O, binlerce militanýn yetiþmesine katkýda
bulunmuþtur ve bunlardan pek çoðu, bugün, sorumlu görevlerde
bulunuyorlar.
BU öðretimin deðerini çok iyi anlayan, ve onu izleyemeyenleri, özellikle taþrada bulunan arkadaþlarýmýzý düþünen bizler, onun
kurslarýnýn yayýnlanmasýný diliyorduk. O, her zaman bu konuyu
düþüneceðine söz veriyordu, ama sonu gelmez çalýþmalarý arasýnda hiçbir zaman bu tasarýyý gerçekleþtirecek zamaný bulamýyordu.
Ýþçi Üniversitesinde yüksek felsefe kursu açýlmýþtý; bu kursun ikinci yýlýnda iken, Politzerden, ödevlerimi düzeltmesini istemek fýrsatýný buldum, isteði üzerine ödev defterimi kendisine verdim.
Onlarý beðendi, iyi hazýrlanmýþ dedi ve ben, notlarýmdan yararlanarak baþlangýç kurslarý derslerini kaleme almasýný önerdim. Onlarý
gözden geçirmeye ve düzeltmeye söz vererek beni yüreklendirdi.
Ne yazýk ki, buna zaman bulamadý. Uðraþýlarý gittikçe daha yüklü
olduðundan, yüksek felsefe kurslarýný arkadaþýmýz Rene Maublanca
býraktý. Maublanca tasarýmýzý ilettim, kaleme aldýðým ilk dersleri
gözden geçirmesini istedim. Büyük bir istekle kabul etti ve çalýþmayý
sürdürüp bitirmem için beni isteklendirdi, sonradan onu Politzere
sunacaktýk. Ama savaþ çýkageldi: Politzer, hitlerci iþgalcilere karþý
savaþýmda kahramanca öldü.
Her ne kadar, hocamýz, onayladýðý ve bizi isteklendirmiþ olduðu bir çalýþmayý gereðince düzene koyup tamamlamak için artýk
aramýzda deðilse de, biz, bunu, kurs notlarýma göre yayýnlamanýn
yararlý olduðuna inandýk.
ÝÞÇÝ Üniversitesindeki felsefe kursuna, her yýl, materyalizm
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sözcüðünün gerçek anlamýný saptayarak ve bazýlarýnýn bu sözcük
üzerinde yaptýklarý iftiracý anlam deðiþikliklerini protesto ederek baþlayan Georges Politzer, materyalist filozofun ülküden yoksun olmadýðýný ve bu ülküyü zafere ulaþtýrmak için savaþmaya hazýr olduðunu
vargücü ile yinelerdi. Sonradan, bunu, kendisini feda ederek tanýtlamasýný bildi. Onun bu kahramanca ölümü, marksizmde teori ile
pratiðin birliðinin doðruluðunu kesinlikle söylediði ilk kursunun ününü yaydý. Marksizmin, insaný makineye ya da ancak goril ya da
þempanzeden üstün bir hayvana dönüþtüren bir öðreti (Notre-Dame
de Paris kilisesinde, 18 Þubat 1945te, R. P. Panici tarafýndan okunan büyük perhiz vaazý) olarak sunulmasýna yeniden cüret edildiði
zamanda, bu bir ülküye sarsýlmaz baðlýlýk, bu kendini esirgemezlik
ve bu yüksek ahlak deðeri üzerinde ýsrarla durmak yararsýz deðildir.
Arkadaþlarýmýzýn anýsýna yapýlan bu gibi hakaretlere karþý protestolarýmýzýn hiçbiri yeterli deðildir. Marksist olan ve Paris Ýþçi Üniversitesinde ders veren Georges Politzeri, Gabriel Periyi, Jacques
Solomonu, Jacques Decouru, bunlara, yalnýzca örnek olarak anýmsatalým: Onlar ki, hepsi bir kenar mahallede, iþçilere felsefe, ekonomi politik, tarih ya da öteki diðer bilimleri öðretmek için zamanlarýnýn
büyük bir kýsmýný adamakta bir an bile duraksamayan, iyi, sade,
yüce gönüllü, kardeþçe, candan arkadaþlarýmýzdý.
Ýþçi Üniversitesi, 1939da daðýtýldý. Kurtuluþtan hemen sonra,
Yeni Üniversite adý ile yeniden doðdu. Candan baðlý yeni bir profesörler ekibi, kurþuna dizilenlerin nöbetini devralarak, kesilen iþi
yeniden baþlatmaya geldi.
Bu baþlýca görevde, bizi, Ýþçi Üniversitesinin yaratýcý ve kurucularýndan birine saygý borcumuzu ödemeye hiçbir þey daha fazla
isteklendiremez ve hiçbir ödül, bize Georges Politzerin Felsefenin
Baþlangýç Ýlkelerini yayýnlamaktan daha yerinde ve daha yararlý
görünmüyor.
MAURICE LE GOAS
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YAYINCILARIN ÖNSÖZÜ

GEORGES POLITZERin Felsefenin Baþlangýç Ýlkelerinin bu
yeni baskýsý, baþtan sona yeniden gözden geçirildi, bazý yerleri daha
iyi bir biçime kondu ve Adlar ve Kavramlar Dizini düzeltilip geliþtirildi.
Siyasal savaþýmýn yansýsý ve ifadesi olan ideolojik savaþýmýn gittikçe
keskinleþtiði bir dönemde, her namuslu insanýn, aldatma, gözboyama giriþimlerine karþý kafaca silahlanmýþ bulunmasýnýn daha önem
kazandýðý bir dönemde, okura, önce sunmuþ olduðumuzdan daha
geliþtirilmiþ, yetkin bir çalýþma aracý sunmak, bize, gerçekten zorunlu
göründü. Doðrusunu söylemek gerekirse, ilk baskýlarýmýzýn bazý kusurlar taþýdýðýný söylemek zorundayýz, bu kusurlar bizim, bu çok
gerekli fikir aracýný yaymak için gösterdiðimiz ivedilikten ileri geliyordu.
Onun için, Politzerin açýklamalarýnýn sunuluþunu, gerekli olduðu her yerde iyileþtirerek, satýr sýtýr düzelttik. Söylemeye gerek
yok ki, temelde hiçbir deðiþiklik yapmadýk, düzeltmelerimiz yalnýzca biçime yönelik oldu.
Ayný zamanda (arkadaþýmýz Le Goasýn notlarý arasýnda bulunmuþ ve Politzer tarafýndan iþaretlenmiþ) birkaç Yazýlý Ödevi ve
Okuma Parçasýný ekledik ve dizini baþtan sona gözden geçirdik,
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öyle ki, þimdiki haliyle kýsa bir tarih sözlüðü oluþturmaktadir.
Büyük arkadaþýmýz Paul Langevin, Ýlkelerin kendisinde bulunan nüshalarý üzerinde, iyi bildiði bilimsel bir soru hakkýnda ayrýntýya iliþkin iki yanlýþý kendi eliyle düzeltmiþti (birinci baskýnýn 79.
sayfasýnda). Paul Langevin, kitabýn yeni bir baskýsýnda bu düzeltmelerin gerçekleþtirilmesini istiyordu. Ýþte bugün o da yerine getirildi.
POLITZERin yapýtý, bugün sunulduðu biçimiyle, eskisinden
daha iyi olmak üzere, marksizmin temeli olan diyalektik materyalizmin öðrenilmesinde, vazgeçilmez bir hazýrlýk bilgisi taþýmaktadýr.
Kitap, lise öðrencisine olduðu kadar militan iþçiye, belli bir uzmanlýk edinmiþ aydýna olduðu kadar, meraklý okura da hizmet edecektir.
Kitapta bazý boþluklar olduðunu, bazý konularýn açýklýða
kavuþturulmasý için iþlenmesi ve bazý olumlamalarýn tamamlayýcý
açýklamalarla derinleþtirilmesi gerektiðini, herkesten önce Politzer
biliyordu. Ama, o, her þeyde olduðu gibi, felsefede de, en baþtan
baþlamak gerektiðini de biliyordu. Öyleyse, Ýlkelerle verilen bu öðretimi, bir baþlangýç olarak kabul etmek gerekir.
HER dersin hemen arkasýna, Politzerin okunmasýný salýk verdiði þeylerin bir listesini ve ayný zamanda Politzerin her dersin sonunda önerdiði yoklama sorularýný koymaya özen gösterdik.
Bu sorularýn þu iki kategori içine giren okurlar için özellikle
ilginç olacaðýný düþünüyoruz:
1. Öðrenciler için, yani kitabý yalnýzca okumakla yetinmek
istemeyip onu incelemek isteyenler için. Bunlara, her dersi, salýk
verilen okuma parçalarýyla birlikte tamamladýktan sonra kitabý kapamayý, sorulan soru ya da sorularý düþünmeyi, ve sorulara kafadan ya da daha iyisi yazýlý olarak yanýt vermeyi öðütleriz.
2. Öðretmenler için, yani bir marksist çalýþma grubunda öðretimin temeli olarak bu kitaptan yararlanmak isteyecekler için.
Bunlar için, sorular, öðrenimi canlandýracak ve verimli tartýþmalara
yolaçacaktýr.
Ensonu, herkes için, bu kitap, giriþte gösterilen yol ve bilgilerle, yoklama sorularýyla, kusursuz bir eðitim yöntemi saðlayacaktýr.
(EDITIONS SOCIALES)

22

Georges Politzer
Felsefenin Baþlangýç Ýlkeleri

BÝRÝNCÝ KISIM
FELSEFE SORUNLARI

Georges Politzer
Felsefenin Baþlangýç Ýlkeleri

23

24

Georges Politzer
Felsefenin Baþlangýç Ýlkeleri

GÝRÝÞ

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Felsefeyi Niçin Öðrenmeliyiz?
Felsefe Öðrenmek Zor Bir Þey midir?
Felsefe Nedir?
Materyalist Felsefe Nedir?
Materyalizm ile Marksizm Arasýndaki Ýliþkiler Nelerdir?
Burjuvazinin Marksizme Karþý Kampanyalarý

I. FELSEFEYÝ NÝÇÝN ÖÐRENMELÝYÝZ?
Bu kitapta, materyalist felsefenin baþlangýç ilkelerini sunmak
ve açýklamak amacýndayýz.
Niçin? Çünkü marksizm, bir felsefeye ve bir yönteme, diyalektik materyalizmin felsefesine ve yöntemine sýkýsýkýya baðlýdýr. Þu
halde, marksizmi iyi anlamak için ve burjuva teorilerinin kanýtlarýný
çürütmek için olduðu kadar, etkin bir siyasal savaþýmý üstlenmek
için de bu felsefeyi ve bu yöntemi incelemek zorunludur.
Gerçekten de Lenin, þöyle demiþti, Devrimci teori olmadan
devrimci hareket olamaz.1 Bu, her þeyden önce, teoriyi pratiðe
baðlamak gerekir, demektir.
1

V. Ý. Lenin, Ne Yapmalý?, Sol Yayýnlarý, Ankara 1992, s. 29.
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Pratik nedir? Pratik; gerçekleþtirme iþidir. Örneðin, sanayi,
tarým, bazý teorileri (kimyasal, fiziksel ya da biyolojik teorileri), gerçekleþtirirler (yani gerçeðe geçirirler).
Teori nedir? Teori, gerçekleþtirmeyi istediðimiz þeylerin bilgisidir.
Yalnýzca pratik olabilir  ama o zaman yalnýzca göreneðe dayanarak gerçekleþtirilir. Yalnýzca teori olabilir  ama o zaman da tasarlanan, kafada tasarlanan þey çoðu kez gerçekleþemez. Demek
ki, teori ile pratik arasýnda baðlantý olmasý gerekir. Bugün sorun, bu
teorinin ne olmasý gerektiðini ve pratik ile baðlantýsýnýn nasýl olmasý
gerektiðini bilmektir.
Doðru bir devrimci eylemi gerçekleþtirebilmek için iþçi militana, doðru bir tahlil yöntemi ve doðru bir düþünme yönteminin
gerekli olduðunu düþünüyoruz. Ona, bütün olgularýn çözümünü verecek bir dogma deðil, ama hiçbir zaman ayný olmayan koþullarý ve
olgularý hesaba katan bir yöntem, teoriyi pratikten, düþünceyi yaþamdan hiçbir zaman ayýrmayan bir yöntem gerektiðini düþünüyoruz.
Ýþte açýklamaya, anlatmaya niyetlendiðimiz bu yöntem, marksizmin temeli olan diyalektik materyalizm felsefesinin içerdiði yöntemdir.
II. FELSEFE ÖÐRENMEK ZOR BÝR ÞEY MÝDÝR?
Felsefe öðreniminin, iþçiler için, özel bilgileri gerektiren, güçlüklerle dolu bir þey olduðu genellikle düþünülür. Açýklamak gerekir ki, burjuva elkitaplarý, bu görüþleri onlarý inandýrmak için ve onlarý ancak yýldýrabilecek biçimde kaleme alýnmýþtýr.
Genel olarak öðrenmenin, özellikle de felsefe öðrenmenin
güçlükler taþýdýðýný yadsýmýyoruz; ama bu güçlükler elbette yenilebilir güçlüklerdir ve özellikle, okurlarýmýzýn çoðunluðu için yeni þeyler
olmasýndan ileri gelir.
Biz de zaten, daha sözün baþýnda, þeylere bellilik, açýklýk kazandýrarak, okurlarýmýzý, günlük dilde anlamý bozulmuþ sözlerin bazý
tanýmlarýný yeniden gözden geçirmeye, irdelemeye çaðýracaðýz.
III. FELSEFE NEDÝR?
Halk dilinde, filozof denince, ya bulutlarda yaþayan bir kim-
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se, ya her þeyi hoþgören, hiçbir þeye aldýrmayan kimse anlaþýlýr. Oysa tam tersine, filozof, bazý sorunlara, kesin, açýk yanýtlar getirmek
isteyen kiþidir ve eðer felsefenin, evrenin (dünya nereden geliyor?
nereye gidiyoruz? vb.) sorunlarýna bir açýklama bulmak istediði dikkate alýnýrsa, elbette ki, filozofun pek çok þeyle uðraþtýðý ve, söylenenin tersine, çok þeye aldýrdýðý görülür.
Öyleyse, felsefeyi tanýmlamak için, felsefenin, evreni, doðayý
açýklamak istediðini, en genel sorunlarý incelediðini söyleyeceðiz.
Daha az genel olan sorunlar, bilimlerce incelenir. Öyleyse felsefe,
bilimlerin bir uzantýsýdýr, þu anlamda ki, felsefe, bilimlere dayanýr
ve onlara baðlýdýr.
Burada hemen ekleyelim ki, marksist felsefe, bütün sorunlarýn çözümüne bir yöntem getirir ve bu yöntem, materyalizm denen
þeye iliþkin olan bir yöntemdir.
IV. MATERYALÝST FELSEFE NEDÝR?
Burada da, gene hemen belirtmemiz gereken bir anlam
karýþýklýðý vardýr; halk dilinde, materyalist denince, maddi zevkleri
tatmaktan baþka birþey düþünmeyen kimse anlaþýlýyor. Madde (mattiere) sözünü içeren materyalizm sözcüðü üzerinde sözcük oyunu
yapýlarak, ona baþtan aþaðý yanlýþ bir anlam verme yoluna gidiliyor.
Biz, materyalizmi incelerken, ona, sözcüðün bilimsel anlamýnda gerçek anlamýný geri vereceðiz; göreceðiz ki, materyalist
olmak, bir ülküye sahip olmaya ve bu ülküyü zafere ulaþtýrmak için
savaþým vermeye engel deðildir.
Dedik ki, felsefe, dünyanýn en genel sorunlarýna bir açýklama bulmak ister. Ama, insanlýðýn tarihi boyunca, bu açýklama, her
zaman ayný olmadý.
Ýlk insanlar da doðayý, dünyayý açýklamak istediler, ama bunu
baþaramadýlar. Gerçekten de, dünyayý ve bizi çevreleyen olaylarý
açýklama olanaðýný bize veren, bilimlerdir; oysa bilimlerin ilerlemelerine olanak saðlayan buluþlar çok yenidir.
Demek ki, ilk insanlarýn bilgisizliði, onlarýn araþtýrmalarýna bir
engeldi. Bunun içindir ki tarih boyunca, bu bilgisizlik nedeniyle,
dünyayý olaðanüstü güçlerle açýklamak isteyen dinlerin ortaya çýktýðýný görüyoruz. Bu, bilime aykýrý bir açýklamadýr. Sonra yavaþ yavaþ,
yüzyýllar boyunca, bilim geliþecek, insanlar, bilimsel deneyimler-
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den yola çýkarak maddi olgularla dünyayý açýklamayý deneyecektir
 buradan, þeyleri bilimlerle açýklama iradesinden, materyalist felsefe doðdu.
Sonraki bölümlerde, materyalizmin ne olduðunu inceleyeceðiz, ama þimdiden, þunu aklýmýzda tutalým ki, materyalizm, evrenin bilimsel açýklamasýndan baþka bir þey deðildir.
Materyalist felsefenin tarihini incelerken, bilgisizliðe karþý
savaþýmýn ne kadar çetin ve güç olduðunu göreceðiz. Ayrýca þunu
da belirtmek gerekir ki, materyalizm ve bilgisizlik, yanyana, birarada varlýklarýný sürdürdüklerine göre zamanýmýzda da, bu savaþým,
henüz son bulmamýþtýr.
Marx ve Engels, iþte bu savaþýmýn ortasýnda iþe karýþtýlar. 19.
yüzyýlýn büyük buluþlarýnýn önemini anlayarak, materyalist felsefeye,
evrenin bilimsel açýklamasýnda çok büyük ilerlemeler yapma olanaðýný saðladýlar. Böylece diyalektik materyalizm doðdu. Sonra, ilkin, onlar, dünyayý yöneten yasalarýn, toplumlarýn geliþmesini açýklamaya yaradýðýný anladýlar; böylece ünlü tarihsel materyalizm teorisini dile getirdiler.
Bu kitapta, ilkin materyalizmi, sonra diyalektik materyalizmi,
daha sonra da tarihsel materyalizmi inceleyeceðiz. Ama her þeyden
önce, materyalizm ile marksizm arasýndaki iliþkileri ortaya koymak
istiyoruz.
V. MATERYALÝZM ÝLE MARKSÝZM ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLER
NELERDÝR?
Bu iliþkileri þöyle özetleyebiliriz:
1. Materyalizmin felsefesi, marksizmin temelini oluþturur.2
2. Dünyanýn sorunlarýna bilimsel bir açýklama getirmek isteyen bu materyalist felsefe, tarih boyunca, bilimlerle birlikte ayný zamanda ilerler. Dolayýsýyla, marksizm de bilimlerden çýkmýþtýr, bilimlere dayanýr ve bilimlerle birlikte evrim gösterir.
3. Marx ve Engelsten önce de, birçok kez ve deðiþik biçimlerde materyalist felsefeler ortaya çýktý. Ama, 19. yüzyýlda bilimler
ileriye doðru büyük bir adým attýklarýndan, Marx ve Engels, çaðdaþ
2
Bkz: Lenin, Materyalizm ve Reformizmin Felsefesi, Karl Marx. et sa doctrine, Editions Sociales 1953, s. 60.
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bilimlerden yola çýkarak, bu eski materyalizmi yenilediler ve bize,
diyalektik materyalzim denilen ve marksizmin temelini oluþturan
çaðdaþ materyalizmi sundular.
Bu birkaç açýklama ile görüyoruz ki, materyalist felsefenin,
söylenenin tersine, bir tarihi vardýr. Bu tarih, bilimlerin tarihine sýkýsýkýya baðlýdýr. Materyalizm üzerine kurulmuþ olan marksizm, tek
bir adamýn kafasýndan çýkmamýþtýr. O, daha Diderotda çok ilerlemiþ
bulunan eski materyalizmin uzantýsý ve sonucudur. Marksizm, 18.
yüzyýl ansiklopedicilerinin geliþtirdiði ve 19. yüzyýlýn büyük buluþlarýnýn zenginleþtirdiði materyalizmin açýlýp geliþmesidir. Marksizm,
canlý, yaþayan bir teoridir ve hemen burada, marksizmin, sorunlarý
nasýl ele aldýðýný göstermek için herkesin bildiði sýnýf savaþýmý sorununu bir örnek olarak alacaðýz.
Ýnsanlar bu sorun üzerinde ne düþünürler? Bazýlarý, ekmeði
savunmanýn, siyasal savaþýmdan ayrý bir þey olduðunu düþünür.
Diðer bazýlarý, örgütlenme zorunluluðunu yadsýyarak, sokakta yumruklaþmanýn yeterli olduðu görüþündedirler. Daha baþkalarý ise, yalnýzca siyasal savaþýmýn bu soruna çözüm getireceðini önü sürerler.
Marksist için, sýnýf savaþýmý, þunlarý içerir:
a. Bir ekonomik savaþýmý,
b. Bir siyasal savaþýmý,
c. Bir ideolojik savaþýmý,
Þu halde sorun, bu üç alana birlikte yerleþtirilmelidir.
a. Barýþ uðruna savaþým verilmeksizin, özgürlüðü savunmaksýzýn ve bu amaçlar için savaþýma yarayan bütün fikirleri savunmaksýzýn, ekmek için savaþým verilemez.
b. Marxtan beri gerçek bir bilim haline gelmiþ olan siyasal
savaþým için de durum aynýdýr: Böyle bir savaþým yürütmek için,
hem ekonomik durumu, hem de ideolojik akýmlarý, ayný zamanda
hesaba katmak zorunludur.
c. Propaganda ile kendini gösteren ideolojik savaþýma gelince, bu savaþýmýn etkili olmasý için, ekonomik ve siyasal durumu
hesaba katmak gerekir.
Demek ki, bütün bu sorunlar, birbirlerine sýmsýký baðlýdýr ve
bu bakýmdan, sýnýf savaþýmý denilen bu büyük sorunun herhangi bir
görünümü örneðin bir grev karþýsýnda, sorunun bütün verilerini
ve bütünüyle sorunun kendisini dikkate almadan bir karar alýnamaz.
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Þu halde, bütün bu alanlarda savaþým verme yeteneðinde
olan, harekete en iyi yönü verecektir.
Bir marksist, bu sýnýf savaþýmý sorununu iþte böyle anlar.
Oysa, her gün sürdürmek zorunda olduðumuz ideolojik savaþýmda,
ruhun ölümsüzlüðü, tanrýnýn varlýðý, evrenin baþlangýcý gibi çözümlenmesi güç sorunlarla karþý karþýya bulunuruz. Ýþte diyalektik materyalizm, bize, bir uslamlama yöntemi verecek, bütün bu sorunlarý
çözümlememize ve ayný zamanda marksizmi tamamlamak ve yenilemek iddiasý ile marksizmi bozmaya çalýþanlarýn gerçek yüzünü
ortaya çýkarmamýza olanak saðlayacaktýr.
VI. BURJUVAZÝNÝN MARKSÝZME KARÞI KAMPANYALARI
Marksizmi, böyle tahrife kalkýþmak, çok çeþitli temellere dayanýr. Marksizm-öncesi (Marxtan önceki) dönemin sosyalist yazarlarýný, marksizmin karþýsýna dikmeye çalýþýrlar. Böylece, ütopyacýlarýn,
Marxa karþý, sýk sýk kullanýldýðý görülür. Baþkalarý Proudhonu kullanýrlar; bazýlarý, (Lenin tarafýndan ustaca çürütüldükleri halde) 1914
öncesinin revizyonistlerinden kaynaklanýrlar. Ama, burjuvazinin
marksizme karþý yürüttüðü susma kampanyasýný özellikle belirtmek
gerekir. Burjuvazi, ayrýca materyalist felsefenin marksist biçimiyle
bilinmesini engellemek için her þeyi yapmýþtýr. Fransada yapýlan
felsefe öðretimi özellikle bu bakýmdan çarpýcýdýr.
Orta dereceli öðretim kuruluþlarýnda felsefe öðretilir. Ama
bu öðretimin tümü, Marx ve Engels tarafýndan hazýrlanýp geliþtirilmiþ
materyalist bir felsefe olduðu hiçbir zaman öðrenilmeden, baþtan
sona izlenebilir. Felsefe elkitaplarýnda, marksizm ve materyalizm
sorunu birbirinden daima ayrýymýþ gibi, materyalizmden (çünkü
ondan sözetmek gereklidir) sözedilir. Marksizm, genellikle, yalnýzca, siyasal bir öðreti olarak sunulur ve tarihsel materyalizmden sözedildiðinde de, bu konuyla ilgili olarak, materyalizm felsefesinden
sözedilemez; diyalektik materyalizmin tümü ise, hiç bilinmiyor.
Bu durum, yalnýzca ortaokullarda ve liselerde böyle [sayfa 33]
deðildir; üniversitelerde de tamamen aynýdýr. En belirleyici olgu þudur: Fransada, marksizmin bir felsefesi bulunduðu, bunun da materyalizm olduðu bilinmeden, ve geleneksel materyalizmin çaðdaþ
bir biçimi bulunduðu, bunun da diyalektik materyalizm ya da marksizm olduðu bilinmeden, Fransýz üniversitelerinin verdikleri en yük-
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sek dereceli diplomalarla donanmýþ olarak, bir felsefe uzmaný olunabilir.
Biz, marksizmin, yalnýzca toplum hakkýnda deðil, ama ayný
zamanda evrenin kendisi hakkýnda genel bir anlayýþý içerdiðini belirtmek istiyoruz. Demek ki, bazýlarýnýn ileri sürdüklerinin tersine,
marksizmin, bir felsefeden yoksun oluþu gibi büyük bir kusuru bulunduðundan yakýnmak ve marksizmin yoksun bulunduðu bu felsefeyi, iþçi hareketinin bazý teorisyenleri gibi, orda burda yeniden
aramak, yersizdir. Çünkü marksizmin bir felsefesi vardýr ve bu da
diyalektik materyalizmdir.
Zaten, bu susma kampanyasýna, yönetici sýnýflarýn yaptýklarý
bütün kalpazanlýklara ve aldýklarý bütün önlemlere karþýn, marksizm ve felsefesi, gittikçe daha çok tanýnmaya, bilinmeye baþlamýþtýr.
[sayfa 34]
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BÝRÝNCÝ BÖLÜM
FELSEFE SORUNU

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Felsefe öðrenmeye nasýl baþlamalýyýz?
Evreni açýklamanýn iki biçimi.
Madde ve ruh.
Madde nedir? Ruh nedir?
Felsefenin temel sorusu ya da sorunu.
Ýdealizm ya da materyalizm.

I. FELSEFE ÖÐRENMEYE NASIL BAÞLAMALIYIZ?
Giriþ kýsmýnda birkaç kez belirttik ki, diyalektik materyalizm
felsefesi, marksizmin temelidir.
Amacýmýz, bu felsefenin incelenmesi, öðrenilmesidir; ama
bu amaca varmak için, aþama aþama ilerlememiz gerekir.
Diyalektik materyalizmden sözettiðimiz zaman önümüzde
iki sözcük vardýr: materyalizm ve diyalektik; bu demektir ki, materyalizm, diyalektiktir. Biliyoruz ki, Marx ve Engelsten önce de materyalizm vardý, ama onlar, 19. yüzyýlýn buluþlarýnýn yardýmýyla, bu materyalizmin þeklini deðiþtirdiler [sayfa 35] ve diyalektik materyalizmi
yarattýlar.
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Materyalizmin çaðdaþ biçimini belirten diyalektik sözcüðünü, daha ilerde inceleyeceðiz.
Ama, mademki Marx ve Engelsten önce de materyalist filozoflar varolmuþtu (örneðin 18. yüzyýlda Diderot), ve mademki
bütün materyalistler için ortak olan noktalar vardýr, öyleyse, diyalektik materyalizmi ele almadan önce, materyalizmin tarihini öðrenmemiz gerekir. Ayný þekilde, materyalizme karþý çýkarýlan anlayýþlarý da bilmemiz gerekir.
II. EVRENÝ AÇIKLAMANIN ÝKÝ BÝÇÝMÝ
Felsefenin en genel sorunlarýn öðrenilmesi demek olduðunu ve felsefenin amacýnýn, evreni, doðayý; insaný açýklamak olduðunu gördük.
Eðer bir burjuva felsefe elkitabýný açýp bakarsak, içindeki felsefelerin çokluðu, çeþitliliði ile þaþýrýp kalýrýz. Bu felsefeler, izm ile
biten, az ya da çok karmaþýk, çok çeþitli sözcüklerle donatýlýr, örneðin kritisizm (eleþtiricilik), evolüsyonizm (evrimcilik), entelektüalizm (anýkçýlýk) ve benzerleri gibi. Bu çokluk, bir karýþýklýk yaratýr.
Zaten burjuvazi de durumu aydýnlatmak için hiçbir þey yapmamýþ,
tam tersini yapmýþtýr. Ama biz, bütün bu sistemler arasýnda bir seçim
yapacak, iki büyük akýmý, kesim olarak birbirine karþý iki anlayýþý,
ayýrdedebilecek durumdayýz. Dünyanýn
a) bilimsel anlayýþý,
b) bilimsel olmayan anlayýþý.
III. MADDE VE RUH
Filozoflar, dünyayý, doðayý, insaný, yani sonuç olarak bizi kuþatan her þeyi açýklamak iþine giriþtikleri zaman, þeyleri ayýrdetmek
gerekli olmuþtu. Biz, kendimiz de, gördüðümüz, dokunduðumuz
maddi þeyler, nesneler bulunduðunu [sayfa 36] saptýyoruz. Ayrýca göremediðimiz, dokunamadýðýmýz, ölçemediðimiz, örneðin fikirler gibi,
baþka gerçekler olduðunu da saptýyoruz.
Demek ki, þeyleri þöyle sýnýflandýrýyoruz: bir yanda maddi
olan þeyler; öte yanda, ruh, düþünce ve fikirler alanýnda kalan, maddi
olmayan þeyler.
Ýþte böylece, filozoflar, madde ve ruh ile karþý karþýya geldi-
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ler.
IV. MADDE NEDÝR? RUH NEDÝR?
Az önce, þeylerin madde ya da ruh oluþlarýna göre nasýl sýnýflandýrýldýðýný, genel olarak gördük.
Ama bu ayrýmýn, çeþitli biçimlerde ve çeþitli sözcüklerle yapýldýðýný belirtmeliyiz.
Böylece, ruhtan sözedilirken, düþünceden, fikirlerimizden,
bilincimizden. sözediyoruz; gene ayný þekilde, doðadan, dünyadan,
yeryüzünden, varlýktan sözedilirken, maddeden sözedilmiþ olunuyor.
Gene bunun gibi, Engels, Ludwig Feuerbach ve Klasik Alman Felsefesinin Sonu adlý kitabýnda, varlýk ve düþünceden sözettiði zaman, varlýða madde, düþünceye ruh demektedir.
Düþünce ya da ruhun, varlýk ya da maddenin ne olduðunu
tanýmlamak için þöyle diyeceðiz:
Düþünce, bizim þeylerden edindiðimiz, þeyler hakkýndaki fikrimizdir; bu fikirlerin bazýlarý, bize, alýþýldýðý üzere, duyumlarýmýzdan gelir ve maddi nesneleri karþýlarlar; tanrý fikri gibi, felsefe, sonsuzluk ve bizzat düþünce gibi diðer bazý fikirler ise maddi nesneleri
karþýlamazlar. Burada, aklýmýzda tutmamýz gereken esas þudur ki,
biz, duygulara, düþüncelere, fikirlere, gördüðümüz ve duyduðumuz
için sahibiz.
Madde ya da varlýk, duyumlarýmýzýn, algýlarýmýzýn bize [sayfa 37]
gösterdiði, bize sunduðu, genel anlamda, bizi çevreleyen ve dýþ
dünya dediðimiz her þeydir. Örnek: Elimdeki kaðýt beyazdýr. Bu
kaðýdýn beyaz olduðunu bilmek, bir fikirdir, ve bu fikri bana veren
benim duyularýmdýr. Ama madde, kaðýdýn kendisidir.
Bunun içindir ki, filozoflar, varlýk ile düþünce arasýndaki, ya
da ruh ile madde arasýndaki, ya da bilinç ile beyin arasýndaki vb.
iliþkilerden sözettikleri zaman, bunlarýn sorularý hep aynýdýr: Madde
ya da ruhtan, varlýk ya da düþünceden hangisi daha önemlidir?
Hangisi, diðerinden öncedir? Ýþte felsefenin temel sorusu budur.
V. FELSEFENÝN TEMEL SORUSU YA DA SORUNU
Her birimiz, öldükten sonra ne olacaðýmýzý, dünyanýn nereden geldiðini, yeryüzünün nasýl oluþtuðunu kendi kendimize
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sormuþuzdur. Ve bizim için herhangi bir þeyin her zaman varolduðunu kabul etmek, güç bir þeydir. [Ýnsanýn] belli bir zamanda,
hiçbir þeyin varolmadýðýný düþünmeye eðilimi vardýr. Onun içindir
ki, Ruh, karanlýklar üzerinde yüzüyordu... sonra madde geldi
þeklindeki, dinin öðrettiðine inanmak daha kolaydýr. Gene ayný
biçimde, insan kendi kendine, bizim düþüncelerimizin nerede olduðunu sorar ve böylece, ruh ile madde arasýnda, beyin ile düþünce
arasýnda bulunan iliþkiler sorunu, bize göre konmuþ olur. Ayrýca sorunu, daha baþka türlü koyuþ biçimleri de vardýr. Örneðin, irade ile
güç arasýndaki iliþkiler nelerdir? Ýrade burada ruhtur, düþüncedir;
güç ise olanaklý olandýr, varlýktýr, maddedir. Toplumsal bilinç ile
toplumsal varlýk arasýndaki iliþkiler sorunuyla da ayný derecede
sýk karþýlaþýrýz.
Demek ki, felsefenin temel sorusu, çeþitli görünümler altýnda kendini ortaya koyar ve bu, madde ile ruh arasýndaki iliþkiler
sorununun konuluþ biçimini her zaman tanýmanýn ne kadar önemli
olduðunu gösterir. Çünkü biz biliyoruz ki, [sayfa 38] bu soruya yalnýz iki
yanýt verilebilir:
1. bilimsel bir yanýt,
2. bilimsel olmayan bir yanýt.
VI. ÝDEALÝZM YA DA MATERYALÝZM
Böylece, filozoflar, bu önemli sorun üzerinde, tutum takýnmak durumuna geldiler. Ýlk insanlar, büsbütün bilgisiz olduklarý,
gerek dünya, gerek kendileri hakkýnda hiçbir bilgileri olmadýðý, dünya üzerinde etki yaratabilmek için ancak pek güçsüz araçlardan
yararlanabildikleri için, kendilerini þaþkýnlýða uðratan bütün olaylarýn sorumluluðunu, doðaüstü varlýklara yüklüyorlardý. Soydaþlarýný
ve bizzat kendilerini canlý gördükleri düþlerinin etkisiyle, imgelemlerinde; herkesin çifte varlýðý olduðu gibi bir anlayýþa vardýlar. Bu
çift olma fikrinin verdiði rahatsýzlýk ve tedirginlikle, kendi düþüncelerinin ve kendi duyumlarýnýn, kendi öz bedenlerinin bir eylemi
olmadýðý, ama bu bedende oturan ve ölüm anýnda bu bedenden
ayrýlan ayrý bir ruhun iþi olduðu düþüncesine varmýþlardýr.3
3
Friedrich Engels, Ludwig Feuerbach. ve Klasik Alman Felsefesinin Sonu, Sol Yayýnlarý,
Ankara 1992, s. 20.
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Daha sonra, ruhun ölmezliði ve ruhun madde dýþýnda yaþayabileceði fikri doðdu.
Gene, tekniðin yenmeye elveriþli olmadýðý ve anlayamadýklarý bütün bu (filizlenme, fýrtýnalar, seller vb.) olaylar karþýsýndaki,
doða güçleri karþýsýndaki kaygýlarý ve güçsüzlükleri, onlarý, bu güçlerin arkasýnda sonsuz bir güce sahip, iyilikçi ya da kötülükçü, ama
her iki halde de kaprisli birtakým ruhlar ya da tanrýlar bulunduðunu varsaymaya götürdü.
Gene, onlar, insanlardan daha güçlü olan varlýklara, tanrýlara
inanýyorlardý; ama onlarý, insan ya da hayvan biçiminde, maddi
cisimler gibi tasarlýyorlardý. Ancak daha [sayfa 39] sonradýr ki, ruhlar ve
tanrýlar (sonra da tanrýlarýn yerini alan bir tek tanrý), salt ruhlar halinde kavrandýlar. Bunun üzerine, gerçekte, bütünüyle kendilerine özgü,
bedenlerinden büsbütün baðýmsýz bir yaþamlarý olan ve varolmak
için bedenlere gereksinme duymayan ruhlar olduðu fikri doðdu.
Daha sonra bu soru, dindeki deðiþikliðe uygun olarak, þu
þekilde, daha kesin, belirli bir biçimde soruldu:
Dünya, tanrý tarafýndan mý yaratýlmýþtýr, yoksa bütün
öncesizlik boyunca var mýydý?
Filozoflar, bu soruyu yanýtlayýþlarýna göre iki büyük
kampa ayrýlýyorlardý.4
Bilimsel olmayan açýklamayý benimseyerek, dünyanýn tanrý
tarafýndan yaratýldýðýný kabul edenler, yani ruhun maddeyi yarattýðýný söyleyenler, idealizm kampýný oluþturuyorlardý.
Ötekiler, dünyayý bilimsel olarak açýklamaya çalýþanlar, doðanýn, maddenin baþlýca öðe olduðunu düþünenler, materyalizmin
çeþitli okullarýnda yeralýyorlardý.
Baþlangýçta, bu iki deyimin, yani idealizmin ve materyalizmin, baþka bir anlamý yoktu.
Demek ki, idealizm ve materyalizm, felsefenin temel sorununa karþýt ve çeliþik iki yanýt verirler.
Ýdealizm, bilimsel olmayan anlayýþtýr. Materyalizm ise, bilimsel dünya anlayýþýdýr.
Daha ilerde bu doðrulamanýn kanýtlarý görülecektir, ama þimdiden, taþlar, metaller, toprak gibi, düþünceye sahip bulunmayan
cisimlerin varolduðu deneyle yeterince saptanýrsa da, tersine, be4
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densiz, yani cisimsiz ruhun varlýðýnýn hiçbir zaman saptanmadýðýný
söyleyebiliriz.
Bu bölümü, çeþitli yorumlara yer vermeyen tek anlamlý bir
vargý ile tamamlamak istersek, görürüz ki, nasýl oluyor da insan düþünüyor sorusuna yanýt vermek için, ancak, [sayfa 40] baþtanbaþa farklý ve bütünüyle birbirine karþýt iki yanýt vardýr:
Birinci yanýt: Ýnsan düþünüyor çünkü bir ruhu vardýr.
Ýkinci yanýt: Ýnsan düþünüyor çünkü bir beyni vardýr.
Bu yanýtlardan birini ya da ötekini vereceðimize göre, bu sorudan doðan sorunlara da, farklý çözümler bulmaya çalýþacaðýz. Yanýtýmýza göre, idealist ya da materyalist olacaðýz. [sayfa 41]

OKUMA
F. Engels, Ludwig Feuerbach ve Klasik Alman Felsefesinin Sonu,
Ýdealizm ve Materyalizm, s. 20 vd..

Georges Politzer
Felsefenin Baþlangýç Ýlkeleri

37

ÝKÝNCÝ BÖLÜM
ÝDEALÝZM

I.
II.
III.
IV.
V.

Ahlaki idealizm ve felsefi idealizm
Berkeley'in idealizmini niçin öðrenmeliyiz?
Berkeley'in idealizmi.
"Ýdealist" uslamlamanýn sonuçlarý
Ýdealist kanýtlar:
1 . Ruh maddeyi yaratýr.
2 . Dünya bizim düþüncemizin dýþýnda mevcut deðildir.
3 . Þeyleri yaratan bizim fikirlerimizdir.

I. AHLAKÝ ÝDEALÝZM VE FELSEFÝ ÝDEALÝZM
Materyalizm konusunda, günlük konuþma dilinde, nasýl bir
anlam karýþýklýðý yaratýldýðýný göstermiþtik. Ýdealizm konusunda da
ayný karýþýklýk vardýr.
Gerçekten de ahlaki idealizm ile felsefi idealizmi birbirine
karýþtýrmamak gerekir.
Ahlaki idealizm, insanýn kendisini bir davaya, bir ülküye adamasý demektir. Tüm dünyadaki iþçi hareketinin tarihinden öðreniyoruz ki, sayýlamayacak kadar çok devrimci ve marksist, yaþamlarýný
feda edecek kadar, kendilerini manevi bir ülküye [sayfa 42] adamýþlardý
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ve bununla birlikte gene de felsefi idealizm denilen þeye karþýydýlar.
Felsefý idealizm, dünyanýn ruh ile açýklanmasýný temel alan
bir öðretidir.
Bu öðreti, felsefenin temel sorusuna, en önemli, baþlýca ve
ilk öðe, düþüncedir diye yanýt veren öðretidir. Ve idealizm, düþüncenin birinci derecede önemli olduðunu ileri sürerken, varlýðý, düþüncenin yarattýðýný ya da baþka bir deyiþle maddeyi, ruhun yarattýðýný
ileri sürmektedir.
Ýdealizmin ilk görünüþü böyledir; ve idealizm, dinlerde, salt
ruhun, yani tanrýnýn, maddenin yaratýcýsý olduðunu ileri sürerek,
tam geliþmesini bulmuþtur.
Bugün de felsefe tartýþmalarýnýn dýþýnda olduðunu ileri süren
ve sözde dýþýnda olan din, gerçekte, tersine, idealist felsefenin dolaysýz ve mantýklý sunuluþudur.
Oysa, yüzyýllar boyunca iþe karýþan bilim, kýsa zamanda, maddeyi, dünyayý, þeyleri, yalnýzca tanrý ile açýklamaktan baþka bir açýklama biçimini, zorunlu hale getirdi. Çünkü, daha 14. yüzyýlda, bilim,
doða olaylarýný, tanrýyý hesaba katmaksýzýn ve yaradýlýþ varsayýmýndan vazgeçerek açýklamaya baþladý.
Bilimsel, materyalist ve tanrýtanýmaz bu açýklamalarla daha
iyi savaþabilmek için elbette ki idealizmi daha ilerilere götürmek,
maddenin varlýðýnz bile yadsýmak gerekti.
Ýþte 18. yüzyýlýn baþlarýnda, bir Ýngiliz piskoposu olan ve idealizmin babasý diye adlandýrýlan Berkeleyin dört elle sarýldýðý þey
budur.
II. BERKELEYÝN ÝDEALÝZMÝNÝ NÝÇÝN ÖÐRENMELÝYÝZ?
Demek ki, Berkeleyin felsefe sisteminin amacý, [sayfa 43] materyalizmi yýkmak, maddi varlýðýn varolmadýðýný bize tanýtlamaya
çalýþmak olacaktýr. O, Hylas ile Philonoüsün Söyleyiþleri adlý kitabýnýn önsözünde þöyle yazar:
Eðer bu ilkeler kabul edilir ve bunlara gerçek gözüyle bakýlýrsa, bundan þu sonuç çýkar: Tanrýtanýmazlýk ve
kuþkuculuk, ikisi birden, bir çýrpýda tamamýyla yenilmiþ,
karanlýk sorular aydýnlanmýþ, hemen hemen çözümlenmez güçlükler çözümlenmiþ ve paradokslardan hoþlanan
insanlar saðduyuya kavuþturulmuþ olur.5
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O halde, Berkeleye göre, doðru olan, maddenin varolmadýðýdýr ve tersini iddia etmek, aykýrý bir tutumdur, yanýlsamalý bir
davranýþtýr.
Bunu bize nasýl tanýtlamaya çalýþtýðýný göreceðiz. Ama felsefe öðrenmek isteyenlerin, Berkeley teorisini büyük bir özenle incelemelerinde direnmelerinin yersiz olmayacaðýný düþünüyorum.
Ýyi biliyorum ki, Berkeleyim tezleri, bazýlarýný güldürecektir,
ama bizim 20. yüzyýlda yaþadýðýmýzý ve geçmiþte yapýlan bütün incelemelerden, çalýþmalardan yararlandýðýmýzý unutmamak gerekir.
Ayrýca materyalizmi ve materyalizmin tarihini okuduðumuz zaman,
eskinin materyalistlerinin de zaman zaman insaný güldürdüklerini
göreceðiz.
Bununla birlikte, Marx ve Engelsten önce, materyalist düþünürlerin en büyüðü olan Diderotnun, Berkeleyin sistemini, Ýnsan
aklý ve felsefe için ne utanýlacak bir þeydir ki, hepsinin en saçmasý
olduðu halde, savaþým verilmesi en güç bir sistem6 olarak tanýmlarken, onu biraz da olsa önemsediðini bilmemiz gerekiyor.
Bizzat Lenin de, Berkeleyin felsefesine sayfalar ayýrmýþtý ve,
modern idealist filozoflar, materyalistlere karþý [sayfa 44] piskopos
Berkeleyde bulunamayacak hiçbir... kanýt ortaya koymamýþlardýr7
diye yazýyordu.
Son olarak, iþte liselerde yararlanýlan bir felsefe tarihi kitabýnda, Berkeleyin maddesizciliði (immaterialisme) üzerine yapýlan
bir deðerlendirme:
Kuþkusuz, henüz tamamlanmamýþ, ama hayran olmaya deðer ve filozoflarýn kafalarýnda bir maddi tözün
varlýðýna olan inancý ebediyen yýkacak bir teori.8
Demek ki, bu felsefi düþünüþ tarzý her ne kadar yukardaki
aktarmalardan da görüldüðü gibi baþka baþka nedenlerle de olsa
herkes için önem taþýmaktadýr.

s. 13. Herkes Ýçin Klasikler koleksiyonu. Librairie Hatier, Paris.
Diderot, Körler Üzerine Mektup, Textes Choisis, c. I, Editions Sociales, Halk Klasikleri,
s. 87. (Materyalizm ve Ampiryokritisizm, s. 27de Lenin sözünü ediyor.
7
V. Ý. Lenin, Materyalizm ue Ampiryokritisizm, Sol Yayýnlarý, Ankara 1993, s. 31.
8
A. Penjon, Precis dhistoire de la Philosophie, Librairie Paul Delaplace, s. 320-321.
5
6
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III. BERKELEYÝN ÝDEALÝZMÝ
Demek ki, bu sistemin amacý, bize, maddenin varolmadýðýný
tanýtlamaktan ibarettir.
Berkeley diyordu ki:
Ruhumuzun dýþýnda, düþünerek varolduðunu sandýðýmýz, madde deðildir, onlarý gördüðümüz için, onlara
dokunduðumuz için, þeylerin varolduðunu düþünüyoruz;
bu duyumlarý bize verdikleri için, onlarýn varlýðýna inanýyoruz.
Ama duyumlarýmýz, bizim, ruhumuzda sahip olduðumuz fikirlerdir. Öyleyse, duyularýmýzla algýladýðýmýz nesneler, fikirlerden baþka bir þey deðildir ve fikirler ise bizim ruhumuzun dýþýnda varolamazlar.
Berkeleye göre, þeyler vardýr; o, onlarýn doðasýný ve onlarýn
varlýðýný yadsýmýyor, ama onlarýn, ancak, duyumlarýmýzýn bir yargýsý
sonucu ve onlarý bize tanýtan duyumlar biçiminde varolduklarýný ve
nesnelerin ancak ayný ve tek bir þey olduðunu ileri sürüyor.
Þeyler vardýr, bu kesindir, diyor, ama bizde, bizim [sayfa 45] ruhumuzda, ve þeylerin ruh dýþýnda hiçbir gerçekliði yoktur.
Biz þeyleri, görme duyusunun yardýmýyla kavrýyoruz; biz, onlarý, dokunma duyusunun yardýmýyla algýlýyoruz; koklama duyusu,
bize, koku hakkýnda bilgi veriyor; tatma duyusu, tat hakkýnda, ses
alma duyusu, sesler hakkýnda bilgi veriyor bize. Bu çeþitli duyumlar, bize fikirler veriyor; birbirleriyle baðdaþan bu fikirler dolayýsýyla,
onlara ortak bir ad veriyoruz ve onlarý nesneler gibi sayýyoruz.
Örneðin, belli bir düzenleniþ içersinde, belli bir renk,
bir tat, bir koku, bir biçim, bir kývam gözlemlenir; elma
sözcüðüyle belirlenen ayrý bir þey olarak tanýnýr; öteki fikir dermeleri, taþ, aðaç, kitap ve öteki duyumlanabilir
þeyleri oluþtururlar...9
Demek ki, dünyayý ve þeyleri, dýþtaki þeyler olarak tanýdýðýmýzý düþündüðümüz zaman, bunlar, yalnýzca bizim zihnimizde varolduðuna göre, öyleyse, biz, yanýlsamalarýn kurbanýyýz.
Hylas ile Philonoüsün Söyleþileri adlý kitabýnda Berkeley, bu
tezi, bize, þöyle tanýtlýyor:
9

V. Ý. Lenin, Materyalizm ve Ampiryokritisizm, s. 13.
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Ayný bir þeyin, ayný zamanda, farklý olabileceðine inanmak, bir saçmalýk deðil midir? Örneðin ayný anda soðuk
ve sýcak. Düþününüz ki, ellerinizden biri sýcak, öteki soðuk
olsun ve her ikisini de ayný zamanda orta sýcaklýkta su ile
dolu kaba daldýrsanýz, su, bir elinize sýcak, ötekine soðuk
gelmeyecek midir?10
Mademki, bir þeyin kendisinin ayný anda farklý olabilmesi
saçma bir þeydir, bundan, o þeyin ancak bizim ruhumuzda varolduðu sonucunu çýkarmalýyýz.
Peki kendi uslamlama ve tartýþma yönteminde ne yapýyor
Berkeley? Nesneleri, þeyleri, tüm özelliklerinden soyuyor.
Siz diyorsunuz ki, nesneler vardýr, çünkü onlarýn bir
renkleri, bir kokularý, bir tatlarý vardýr; çünkü onlar, küçük
ya da büyük, hafif ya da aðýrdýr. Ben, size, bunun, [sayfa 46]
nesnelerde varolmadýðýný, ama bizim kafamýzda varolduðunu tanýtlayacaðým.
Ýþte bir kumaþ parçasý. Siz, bana, onun kýrmýzý olduðunu söylüyorsunuz. Bütünüyle doðru mu bu? Siz, kýrmýzýnýn, kumaþýn kendisinde olduðunu düþünüyorsunuz.
Kesin mi bu? Biliyorsunuz ki, gözleri bizimkilerden farklý
olan ve bu kumaþý kýrmýzý olarak görmeyecek hayvanlar
vardýr; ayný þekilde sarýlýðý olan bir insan da, onu, sarý görecektir. Öyleyse bu kumaþýn rengi nedir? Bu, duruma
baðlý mý diyorsunuz? Þu halde, kýrmýzý, kumaþýn kendinde deðil, ama gözde, yani bizdedir.
Bu kumaþ hafif midir diyorsunuz? Býrakýn bakalým
bir karýncanýn üzerine düþsün, karýnca elbette ki aðýr bulacak onu. Öyleyse kim haklý? Onun sýcak olduðunu düþünüyorsunuz? Ateþiniz olsaydý, soðuk bulacaktýnýz! Öyleyse sýcak mý, yoksa soðuk mu?
Bir sözcükle, ayný þeyler, ayný anda, bazýlarý için kýrmýzý, aðýr ve sýcak, baþkalarý için tam tersi olabiliyorsa, bu
demektir ki, biz yanýlsamalarýn kurbanýyýz ve þeyler, yalnýzca bizim zihnimizde vardýr.
Ýþte böyle, nesnelerin tüm özelliklerini kaldýrýp atarak, bunlar
yalnýzca bizim düþüncemizde vardýr, yani madde bir fikirdir de10
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meye kadar götürürsünüz iþi.
Daha Berkeleyden önce de Yunan filozoflarý, tat, ses gibi
bazý niteliklerin, þeylerin kendilerinde olmadýklarýný, bizde olduklarýný söylüyorlardý ki, bu doðruydu.
Ama, Berkeleyin teorisinde yeni olan, bu gözlemi, nesnelerin tüm niteliklerini içine alacak kadar geniþletmesidir.
Yunan filozoflarý, gerçekten de þeylerin nitelikleri arasýnda
þöyle bir ayrým yapmýþlardý:
Bir yanda, nesnelerin kendilerinde olan aðýrlýk, büyüklük, dayanýklýlýk gibi ilk nitelikler.
Öte yanda, koku, tat, sýcaklýk, vb. gibi bizde olan ikincil nitelikler. [sayfa 47]
Oysa Berkeley, ikincil niteliklere ait tezi, ilk niteliklere aynen
uygular, þöyle ki, bütün nitelikler, bütün özellikler, nesnelerde deðil,
ama bizdedir.
Güneþe bakarsak, biz, onu, yuvarlak, düz ve kýrmýzý görürüz.
Bilim, bize, yanýldýðýmýzý, güneþin düz ve kýrmýzý olmadýðýný öðretir.
Öyleyse, bilimin yardýmýyla, güneþe atfettiðimiz bazý yanlýþ nitelikleri bir yana býrakýyoruz, ama bu yüzden güneþin varolmadýðý sonucunu da çýkarmýyoruz. Oysa Berkeley, böyle bir sonuca varýyor.
Berkeley, elbette ki, eskilerin yaptýklarý ayrýmýn bilimsel
çözümlemeye dayanmadýðýný gösterirken haksýz deðildi, ama kendisi, bu gözlemlerden onlarýn sahip olmadýklarý sonuçlar çýkararak
bir uslamlama yanlýþý yapýyor, safsata yapýyor. Þeylerin niteliklerinin, gerçekten de, duyularýmýzýn bize gösterdiði gibi olmadýðýný,
yani duyularýmýzýn maddi gerçeði bozduðunu gösteriyor ve o, bundan, hemen maddi gerçeðin varolmadýðý sonucunu çýkarýyor.
IV. ÝDEALÝST USLAMLAMANIN SONUÇLARI
Tez, Her þey, ancak bizim zihnimizde vardýr. olduðuna göre,
bundan dýþ dünyanýn varolmadýðý sonucunu çýkarmak gerekir. Bu
düþünüþ tarzýný sonuna kadar götürerek, Mademki öteki insanlarý
ancak benim fikirlerimle tanýyorum, mademki öteki insanlar benim için ancak, maddi nesneler gibi, fikir dermelerinden baþka bir
þey deðildir, varolan yalnýzca benim. demeye kadar vardýrýrýz iþi.
Buna, felsefede (yalnýzca kendim demek olan) tekbencilik (solipsisme) denir.
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Lenin, daha önce andýðýmýz kitabýnda, bize diyor ki, Berkeley, böyle bir teoriyi savunduðu suçlamasýna karþý, kendisini, içgüdüyle savunuyor. Hatta görüyoruz ki, idealizmin aþýrý biçimi olan
tekbencilik, hiçbir filozof tarafýndan savunulmamýþtýr. [sayfa 48]
Bunun için, idealistlerle tartýþýrken, maddeyi gerçekten yadsýyan uslamlamalarýn; mantýklý ve tutarlý olmak için, tekbencilik (solipsisme) denen bu saçma aþýrýlýða varmalarý gerektiðini ortaya
çýkarmaya özen göstermeliyiz.
V. ÝDEALÝST KANITLAR
Berkeleyin teorisini, elden geldiði kadar yalýn bir biçimde
özetlemeye önem verdik, çünkü felsefi idealizmin ne olduðunu en
açýk yüreklilikle ortaya koyan Berkeleydir.
Ama bizim için yeni olan bu düþünüþ tarzlarýný iyi kavramak
için, onlarý ciddiye almak ve anlamaya çalýþmak artýk kaçýnýlmaz
olmuþtur. Niçin?
Çünkü, daha ilerde göreceðiz ki, idealizm, yeni sözlerin ve
deneyimlerin ardýna gizlenerek, daha üstü örtülü bir biçimde karþýmýza çýkarsa da, bütün idealist filozoflar, eski Berkeleyin (Lenin)
kanýtlarýný yeniden ele almaktan baþka bir þey yapmazlar.
Çünkü, gene göreceðiz ki, resmi felsefe tarihine egemen
olmuþ ve hala egemen olan idealist felsefe, kendisiyle birlikte, içimize iþlemiþ bulunan bir düþünce yöntemi kullanarak, bütünüyle
laik bir eðitime karþýn, kafamýza yerleþmeyi baþarabilmiþtir.
Bütün idealist filozoflarýn kanýtlarýnýn temeli, piskopos Berkeleyin düþünüþ tarzýnda bulunduðundan, bu bölümü özetlemek
için, bu kanýtlarýn baþlýcalarýnýn neler olduðunu ve bize, neyi tanýtlamaya yönelik bulunduklarýný belirtmeye çalýþacaðýz.
1. Ruh maddeyi yaratýr.
Bu, artýk biliyoruz, felsefenin temel sorusuna verilen idealist
yanýttýr; bu, ruhun dünyayý yarattýðýný kabul eden çeþitli dinlerde
yansýsýný bulan idealizmin ilk biçimidir. [sayfa 49]
Bu iddia, iki anlama gelebilir.
Ya, tanrý dünyayý yaratmýþtýr ve o, bizim dýþýmýzda, gerçekten vardýr. Bu, teolojinin11 görülegelen idealizmidir.
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Ya, tanrý, bize, hiçbir maddi gerçeðe tekabül etmeyen fikirler vererek, bizde, dünya yanýlsamasýný yaratýr. Bu madde bizim
ruhumuz tarafýndan oluþturulmuþ bir ürün olduðundan, ruhun tek
gerçek olduðunu bize tanýtmak isteyen Berkeleyin maddesizci
idealizmidir.
Bunun için idealistler ileri sürerler ki:
2. Dünya bizim düþüncemiz dýþýnda mevcut deðildir.
Ýþte bu, Berkeleyin, þeyler ancak bizim ruhumuzda mevcut
olduðu halde, biz, onlara, kendilerine özgü olabilecek özellikler ve
nitelikler yükleyerek yanýlgýya düþtüðümüzü kesin olarak söylerken, bize tanýtlamak istediði þeydir.
Ýdealistlere göre, sýralar ve masalar pekala vardýr, ama bizim
dýþýmýzda deðil, yalnýzca bizim düþüncemizde, çünkü:
3. Þeyleri yaratan bizim fikirlerimizdir.
Baþka bir deyiþle, þeyler, düþüncemizin yansýsýdýr. Gerçekten de, mademki madde yanýlsamasýný yaratan ruhtur, mademki
bizim düþüncemize madde fikrini veren ruhtur, mademki þeyler
karþýsýnda duyduðumuz duyumlar þeylerin kendilerinden deðil; ama
yalnýz bizim düþüncemizden ileri gelir, dünyanýn ve þeylerin gerçekliðinin kaynaðý bizim düþüncemizdir, ve buna göre, bizi kuþatan
her þey, bizim ruhumuzun dýþýnda mevcut deðildir ve ancak bizim
düþüncemizin yansýsý olabilir. Ama, Berkeleye göre, bizim ruhumuz kendi baþýna, bu fikirleri yaratmak yeteneðinde olamayacaðýndan ve zaten her istediði fikri (onlarý kendi kendine yaratabilseydi,
bunu baþarabileceði için) yaratamadýðýndan, [sayfa 50] daha güçlü
baþka bir ruhun bu fikirlerin yaratýcýsý olduðunu kabul etmek gerekir. Þu halde, bizim ruhumuzu yaratan ve ruhumuzda karþýlaþtýðýmýz
dünya hakkýndaki bütün fikirleri bize buyuran tanrýdýr.
Ýþte idealist öðretilerin dayandýklarý baþlýca tezler ve felsefenin temel sorusuna verdikleri yanýtlar bunlardýr. Þimdi de materyalist felsefenin bu soruya ve bu tezlerin ortaya çýkardýðý sorunlara
verdiði yanýtýn ne olduðunu görmeye sýra geldi. [sayfa 51]
11

Teoloji (tanrýbilim), tanrýyý ve tanrýsal þeyleri inceleyen bilim.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
MATERYALÝZM

I.
II.
III.
IV.

Niçin materyalizmi öðrenmemiz gerekir?
Materyalizm nereden gelir?
Materyalizm nasýl ve niçin geliþti?
Materyalistlerin ilkeleri ve kanýtlarý nelerdir?
1 . Ruhu yaratan maddedir.
2 . Madde her ruhun dýþýnda vardýr.
3 . Bilim, deney yoluyla, þeyleri tanýmamýza olanak saðlar.

I. NÝÇÝN MATERYALÝZMÝ ÖÐRENMEMÝZ GEREKÝR?
Gördük ki, Varlýk ile düþünce arasýndaki iliþkiler nelerdir?
sorusuna, ancak karþýt ve çeliþik iki yanýt olabilir.
Bundan önceki bölümde, idealist yanýtý ve idealist felsefeyi
savunmak için sunulan kanýtlarý inceledik.
Þimdi de, bu temel soruna (yineleyelim, her felsefenin temelinde bulunan soruna) verilen ikinci yanýtý incelemek ve materyalizmin savunma kanýtlarýnýn neler olduðunu görmek gerekir. Materyalizm, marksizmin felsefesi [sayfa 52] olduðu için, bizim açýmýzdan
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ne kadar önemli ise, bunu öðrenmek de o kadar önemlidir.
Öyleyse, bu bakýmdan, materyalizmi iyi tanýmak zorunludur.
Ýyi tanýmak özellikle zorunludur, çünkü bu felsefe anlayýþlarý, çok
az bilinmektedir ve tahrif edilmiþlerdir. Gene zorunludur, çünkü,
eðitimimizle ilk ya da en yükseði olsun gördüðümüz öðretimle,
yaþayýþ ve düþünüþ alýþkanlýklarýmýzla, idealist anlayýþlar, farkýnda
olmaksýzýn hepimizin içine az ya da çok iþlemiþtir. (Zaten baþka
bölümlerde, bu olumlamanýn birçok örneklerini ve niçin böyle olduðunu göreceðiz.)
Demek ki, marksizmi öðrenmek isteyenler için, onun temelini, yani materyalizmi bilmek bir zorunluluktur.
II. MATERYALÝZM NEREDEN GELÝR?
Felsefeyi, genel bir biçimde, dünyayý, evreni açýklama çabasý olarak tanýmladýk. Ama biliyoruz ki, insanlýðýn bilgi düzeyine
göre, bu açýklamalar deðiþmiþtir ve insanlýk tarihi boyunca dünyayý
açýklamak için iki tutum benimsenmiþtir: bunlardan biri, bir ya da
birkaç üstün ruha, doðaüstü güçlere baþvuran bilime karþý tutumdur; öteki ise olgulara ve deneylere dayanan bilimsel tutumdur.
Bu tutumlardan biri idealist filozoflarca, öteki ise materyalistlerce savunulur.
Bunun içindir ki, bu kitabýn daha baþýnda, materyalizm hakkýnda edinilecek ilk fikrin, bu felsefenin evrenin bilimsel açýklanýþý
olduðunu söyledik.
Ýdealizm, nasýl insanlarýn bilgisizliðinden doðmuþsa bilgisizliðin, idealist anlayýþlarý paylaþan siyasal ve kültürel güçler tarafýndan, toplumlar tarihinde, nasýl korunduðunu ve sürdürüldüðünü
göreceðiz, materyalizm de bilisizliðe ya da bilmesinlerciliðe karþý
savaþýmdan doðmuþtur.
Bunun içindir ki, bu felsefe uzun süre önlenmeye çalýþýldý ve
bunun içindir ki, resmi üniversite dünyasýnda, çaðdaþ [sayfa 53] biçimiyle (diyalektik materyalizm), ya deðeri bilinmedi, ya hiç bilinmedi ya da pek az tanýndý.
III. MATERYALÝZM NASIL VE NÝÇÝN GELÝÞTÝ?
Bu felsefeye karþý savaþým verenlerin ve bu öðretinin yirmi

48

Georges Politzer
Felsefenin Baþlangýç Ýlkeleri

yüzyýldan beri hep ayný yerde durduðunu söyleyenlerin iddialarýnýn
tersine, materyalizmin tarihi, bize, bu felsefede canlý bir þeyin ve
her zaman hareket halinde olan bir þeyin varlýðýný gösteriyor.
Yüzyýllar boyunca insanlarýn bilimsel bilgileri ilerledi. Düþünce
tarihinin baþlangýcýnda, Yunan antikçaðýnda, bilimsel bilgiler, hemen hemen hiç yok denecek gibiydi; ilk bilginler, ayný zamanda
filozof idiler; çünkü o çaðda, felsefe ve doðmakta olan bilimler, bir
bütün oluþturuyordu, biri ötekilerin uzantýsý oluyordu.
Zamanla, bilimler, dünya olaylarýnýn açýklanmasýna, idealist
filozoflarýn dogmalarý ile çeliþen ve tedirginlik yaratan bir açýklýk
getirince, felsefe ile bilimler arasýnda bir çatýþma baþladý.
Bu çaðýn resmi felsefesi ile çeliþmekte olan bilimlerin, felsefeden ayrýlmalarý zorunlu oldu. Böylece, ...onlarýn, geleceðin yakýn
bir çözümü için olgunlaþmýþ bulunan daha sýnýrlý sorunlarý ele almak üzere, felsefenin karmaþýk þeyler yýðýnýndan kendilerini kurtarmak ve derin varsayýmlarý filozoflara býrakmak ilk iþleri oldu.
Böylece, felsefe ve ... bilimler arasýnda bu ayrýlma oluþtu.12
Ama, bilimlerle birlikte doðan, onlara baðlý ve baðýmlý olan
materyalizm, çaðdaþ materyalizm ile, yani Marx ve Engelsin materyalizmi ile, bilim ve felsefeyi, diyalektik materyalizm içinde yeniden
birleþtirmek üzere, bilimlerle birlikte ilerledi ve geliþti. [sayfa 54]
Uygarlýðýn ilerleyiþine baðlý olan bu geliþmeyi ve bu tarihi daha ilerde inceleyeceðiz, ama þimdiden, materyalizm ile bilimlerin
birbirine baðlý olduklarýný ve materyalizmin mutlak olarak bilime
baðýmlý olduðunu belirtiyoruz, ki bunu akýlda tutmak çok önemlidir.
Þimdi, materyalizmin esaslarýný, çeþitli biçimler altýnda materyalist olduðunu ileri süren bütün felsefeler için ortak olan esaslarý, yerlerine yerleþtirmek ve tanýmlamak gerekiyor.
IV. MATERYALÝSTLERÝN ÝLKELERÝ VE KANITLARI NELERDÝR?
Bunu yanýtlayabilmek için, felsefenin temel sorusuna, varlýk
ile düþünce arasýndaki iliþkilere, yani bunlardan hangisinin daha
önemli olduðu sorusuna dönmemiz gerekir.
Materyalistler, her þeyden önce, varlýk ile düþünce arasýnda,
12

Réne Maublanc, La Vie Ouvrière, 25 Kasým 1935.
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madde ile ruh arasýnda belirli bir iliþkinin varolduðunu öne sürerler.
Onlara göre, ilk gerçek, ilk þey varlýktýr, maddedir ve ruh ise ikinci
gerçektir, sonradan gelendir, maddeye baðýmlýdýr.
Þu halde, materyalistlere göre, dünyayý ve maddeyi yaratmýþ
olan tanrý ya da ruh deðildir, ama ruhu yaratmýþ olan dünyadýr,
maddedir, doðadýr:
Tinin kendisi, maddenin en üstün bir ürününden baþka birþey deðildir.13
Bunun içindir ki, ikinci bölümde sorduðumuz soruyu tekrar
ele alýrsak ve düþünme, insana nereden gelir? dersek, materyalistler, insan düþünüyor çünkü onun bir beyni vardýr ve düþünce
beynin ürünüdür, diye yanýt verirler. Onlara göre, maddesiz, cisimsiz düþünce olamaz.
Bize ne kadar yüce görünürlerse görünsünler, bilincimiz ve düþüncemiz, maddi, bedensel bir organýn, beynin ürünlerinden [sayfa 55] baþka bir þey deðildir.14
Buna göre materyalistler için, madde, varlýk, bizim düþüncemizin dýþýnda varolan gerçek þeylerdir ve varolmak için düþünceye
ya da ruha gereksinme duymazlar. Ayný þekilde, ruh maddesiz varolamayacaðýna göre, ölümsüz ve bedenden baðýmsýz bir ruh da
yoktur.
Ýdealistlerin söylediklerinin tersine, bizi kuþatan þeyler bizden baðýmsýz olarak mevcutturlar, bize düþüncelerimizi veren onlardýr; ve bizim fikirlerimiz, þeylerin bizim beynimizdeki yansýsýndan
baþka bir þey deðildir.
Bunun içindir ki, varlýk ile düþünce arasýndaki iliþkiler sorusunun ikinci yönü Bizim çevremizdeki dünya hakkýndaki düþüncelerimiz ile bu dünya arasýnda nasýl bir baðýntý vardýr? Bizim
düþüncemiz, gerçek dünyayý bilebilecek durumda mýdýr? Gerçek
dünyaya iliþkin tasarýmlarýmýzda ve kavramlarýmýzda gerçekliðin
doðru bir yansýsýný verebilir miyiz? Bu soru, felsefe dilinde, düþünce
ile varlýðýn özdeþliði. sorunu diye adlandýrýlýr.15 karþýsýnda, materyalistler, þu olumlamada bulunur: Evet, biz dünyayý tanýyabiliriz, ve
bizim bu dünyaya iliþkin edindiðimiz fikirler, gittikçe daha doðru
Friedrich Engels, Ludwig Feuerbach ve Klasik Alman Felsefesinin Sonu, s. 24.
agy, s.24.
15
agy, s. 22.
13
14
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olmaktadýr, çünkü biz, dünyayý bilimlerin yardýmýyla inceleyip öðrenebiliyoruz, çünkü bilimler, sürekli olarak deney yoluyla bizi çevreleyen þeylerin kendilerine özgü ve bizden baðýmsýz bir gerçekleri
olduðunu tanýtlamaktadýr ve insanlar daha þimdiden bu þeylerin bir
bölümünü yeniden üretebilmekte ve yapay olarak yaratabilmektedirler.
Þu halde, özetlemek için þöyle diyeceðiz: materyalistler, felsefenin temel sorunu karþýsýnda:
1. Ruhu yaratan maddedir ve bilimsel olarak, asla maddesiz ruh görülmedi.
2. Madde, her ruhun dýþýnda vardýr ve maddenin kendine
özgü bir varlýðý olduðundan, varolmak için ruha [sayfa 56] gereksinme
duymaz, dolayýsýyla idealistlerin söylediklerinin tersine, þeyleri yaratanlar, bizim fikirlerimiz deðildir, biz fikirlerimizi þeylerden alýrýz.
3. Biz, dünyayý tanýmak yeteneðindeyiz, maddeden ve dünyadan edindiðimiz fikirler, giderek daha doðru oluyorlar, çünkü bilimlerin yardýmýyla daha önce bildiklerimizi kesinleþtirebildiðimizi ve
bilmediklerimizi de bulabildiðimizi doðrularlar.
YAYINCILARIN NOTU
Bu bölümü daha iyi anlayabilmek için, burada öðrenilenleri,
daha ilerde, Altýncý Kýsýmda okunacak olan çok önemli bilgilerle
karþýlaþtýrýnýz.
Engelsin, düþüncenin beynin bir ürünü olduðunu söylemekle,
karaciðerin safra salgýlamasý gibi, beynin de düþünce salgýladýðýný söylediði sanýlmamalýdýr. Tersine, Engels, bu görüþle savaþmýþtýr (özellikle Ludwig Feuerbach ve Klasik Alman Felsefesinin Sonu adlý kitabýna,
ayrýca Leninin Materyalizm ve Ampiryokritisizminin birinci ve ikinci
bölümlerine bakýnýz.)
Bilinç bir organýn salgýsý deðil, beynin iþlevidir. Bilinç, safra gibi
ya da bir hormon gibi bir þey deðildir. Bir eylemdir, bir iþlevdir. Daha
karmaþýk bazý organik koþullarda beyin kabuðu iþin içine karýþtýðýndan
organik koþullarýn kendileri de, Politzerin daha ilerde gösterdiði gibi,
toplumsal koþullardan ayrýlamazlar insan eylemi bilinçlidir.
Bu konuda Lucien Sevein Introduction au Léninismeine (Leninizme Giriþ, s. 98-108) baþvurmanýzý salýk veririz. Essais de la Nouvelle Critique. (Editions Sociales, 1960.) [sayfa 57]
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
KÝM HAKLI
ÝDEALÝST MÝ, MATERYALÝST MÝ?

I.
II.
III.
IV.
V.

Sorunu nasýl koymalýyýz?
Dünyanýn yalnýzca bizim düþüncemizde varolduðu
doðru mudur?
Þeyleri bizim fikirlerimizin yarattýðý doðru mudur?
Ruhun maddeyi yarattýðý doðru mudur?
Materyalistler haklýdýrlar, bilim, onlarýn iddialarýný tanýtlar.

I. SORUNU NASIL KOYMALIYIZ?
Þimdi, idealistlerin ve materyalistlerin tezlerini bildiðimize
göre, kimin haklý olduðunu bulmaya çalýþacaðýz.
Anýmsayalým ki, her þeyden önce, bu tezler, mutlak olarak
birbirine karþý ve birbiriyle çeliþiktirler; diðer yandan bu tezlerden
birini ya da ötekini savunduðumuz an, savunduðumuz tez, bizi, sonuçlarý dolayýsýyla, çok önemli olan vargýlara götürecektir. [sayfa 58]

52

Georges Politzer
Felsefenin Baþlangýç Ýlkeleri

Kimin haklý olduðunu bilmek için, iki tarafýn kanýtlarýný özetlediðimiz üç noktaya baþvuracaðýz.
Ýdealistler ileri sürüyorlar:
1. Maddeyi yaratan ruhtur;
2. Madde bizim dýþýmýzda mevcut deðildir, o halde bizim
için bir yanýlsamadan baþka bir þey deðildir;
3. Þeyleri yaratan bizim fikirlerimizdir.
Materyalistler ise bunun tam tersini ileri sürüyorlar.
Ýþimizi kolaylaþtýrmak için, ilkin, ortak görüneni ve bizi en
çok þaþýrtaný incelemek gerekir.
1. Dünyanýn yalnýzca bizim düþüncemizde varolduðu doðru
mudur?
2. Þeyleri bizim fikirlerimizin yarattýðý doðru mudur?
Ýþte Berkeleyin maddesizci idealizminin savunduðu iki kanýt, bundan çýkan sonuçlar, bütün tanrýbilimlerde olduðu gibi üçüncü
sorumuzla sonuçlanýr:
3. Ruhun maddeyi yarattýðý doðru mudur?
Bu üç soru, felsefenin temel sorununa dayandýðýndan, çok
önemlidir. Öyleyse, kimin haklý olduðunu, ancak bu sorularý
tartýþarak bulacaðýz ve bu sorular, materyalistler için özellikle ilginçtir, þu anlamda ki, bu sorulara verilen materyalistçe yanýtlar, bütün
materyalist felsefeler için bu bakýmdan diyalektik materyalizm için
de ortak olan yanýtlardýr.
II. DÜNYANIN YALNIZCA BÝZÝM DÜÞÜNCEMÝZDE
VAROLDUÐU DOÐRU MUDUR?
Bu soruyu incelemeden önce, okumalarýmýzda sýk sýk
karþýlaþacaðýmýz ve kullanacaðýmýz iki felsefe terimini iyice öðrenmeliyiz.
Öznel gerçek (yalnýzca bizim düþüncemizde varolan gerçek
anlamýna gelir.)
Nesnel gerçek (düþüncemizin dýþýnda varolan gerçek anlamýna gelir). [sayfa 59]
Ýdealistler, dünya nesnel bir gerçek deðil, ama öznel bir gerçektir, derler.
Materyalistler ise, dünya nesnel bir gerçektir, derler.
Dünyanýn ve þeylerin yalnýzca bizim düþüncemizde varol-
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duðunu bize tanýtlamak için piskopos Berkeley, onlarý (renk, büyüklük, yoðunluk gibi) özelliklerine ayrýþtýrýr. Ve bireylere göre deðiþen bu özelliklerin, þeylerin kendilerinde deðil, ama bizim her
birimizin ruhunda olduðunu iddia eder. Bundan, maddenin nesnel
deðil, ama öznel olan bir özellikler kümesi olduðu, dolayýsýyla varolmadýðý sonucunu çýkarýr.
Eðer güneþ örneðini tekrar ele alýrsak, Berkeley, kýrmýzý, yuvarlak nesnel gerçeðine inanýp inanmadýðýmýzý bize sorar; ve özellikleri, tartýþma yöntemi ile, kendi yöntemi ile, güneþin, kýrmýzý ve
yuvarlak olmadýðýný bize gösterir. Demek ki, güneþ nesnel bir gerçek deðildir, çünkü, kendi kendine var deðildir; ama ancak öznel
bir gerçektir, çünkü yalnýzca bizim düþüncemizde vardýr.
Materyalistler, güneþin, kýrmýzý, düz bir yuvarlak olarak gördüðümüz için varolduðunu ileri sürmezler, çünkü bu, çocuklarýn
ve gerçeði denetlemek için duyularýndan baþka þeyleri olmayan ilk
insanlarýn safça, çocuksu gerçekçiliðidir ama onlar, güneþin varolduðunu, bilimin yardýmýyla doðrularlar. Bilim, gerçekten de, duyularýmýzýn bizi düþürdüðü yanýlgýlarý düzeltmemize olanak verir.
Ama, bu güneþ örneðinde, sorunu açýkça koymalýyýz.
Berkeleyle birlikte, biz de, güneþin yuvarlak olmadýðýný, kýrmýzý olmadýðýný söyleyeceðiz, ama onun çýkardýðý sonuçlarý, güneþi nesnel
gerçek olarak yadsýmasýný kabul etmeyeceðiz.
Þeylerin özelliklerini deðil, onlarýn varlýðýný tartýþýyoruz.
Duyularýmýzýn bizi yanýltýp yanýltmadýðýný, maddi gerçeði bozup bozmadýðýný anlamak için deðil, ama bu gerçeðin bizim duyularýmýzýn dýþýnda varolup olmadýðýný bilmek için tartýþýyoruz. [sayfa 60]
Peki, materyalistler, bu gerçeðin bizim dýþýmýzdaki varlýðýný
kesin olarak söylüyorlar ve onlar kanýtlarýný doðrudan doðruya bilimden alýyorlar.
Ýdealistler haklý olduklarýný bize göstermek için ne yapýyorlar? Sözcükler üzerinde tartýþýyorlar, büyük söylevler veriyorlar, sayýsýz sayfalar dolduruyorlar.
Bir an haklý olduklarýný varsayalým. Dünya, yalnýzca bizim
düþüncemizde var ise, insanlardan önce var deðildi demektir. Biliyoruz ki, bu yanlýþtýr, çünkü bilim, insanýn yeryüzünde çok sonradan ortaya çýktýðýný bize tanýtlýyor. O zaman, bazý idealistler bize
diyecekler ki, insandan önce hayvanlar vardý ve düþünce, hayvanlarda eðleþebiliyordu. Ama biz, hayvanlardan önce hiçbir organik

54

Georges Politzer
Felsefenin Baþlangýç Ýlkeleri

yaþamýn olanaklý olmadýðý, üzerinde oturulmaz bir yeryüzü olduðunu biliyoruz. Daha baþkalarý da diyecekler ki, yalnýz güneþ sistemi
var idiyse ve insanlar mevcut deðil idiyse de, ruh, tanrýda mevcuttu.
Böylece idealizmin en yüksek biçimine varýyoruz. Tanrý ile bilim
arasýnda bir seçim yapmamýz gerekiyor. Ýdealizm tanrýsýz tutunamaz, desteklenemez, tanrý ise, idealizmsiz varolamaz.
Ýdealizm ve materyalizm sorununu, tam þöyle koymak gerekir: Kim haklý? Tanrý mý, bilim mi?
Tanrý, maddenin yaratýcýsý salt bir ruhtur, tanýtsýz bir iddiadýr.
Bilim, pratikle ve deneyle dünyanýn nesnel bir gerçek olduðunu bize tanýtlayacak ve þu soruya yanýt vermemize olanak saðlayacaktýr:
III. ÞEYLERÝ BÝZÝM FÝKÝRLERÝMÝZÝN YARATTIÐI
DOÐRU MUDUR?
Örneðin, þeylerin nesnel bir gerçek mi, yoksa öznel bir gerçek mi olduðunu, þeyleri yaratanýn bizim fikirlerimiz olduðunun
doðru olup olmadýðýný tartýþtýðýmýz bir idealistle birlikte, yolun
karþýsýna geçerken, yoldan gelen bir otobüsü [sayfa 61] alalým. Elbette
ki, eðer ezilmek istemiyorsak, her ikimiz de çok dikkatli olacaðýz,
demek ki, pratikte, idealist, otobüsün varlýðýný tanýmak zorundadýr.
Ona göre, pratikte nesnel bir otobüs ile öznel bir otobüs arasýnda
bir ayrým yoktur ve bu, o kadar doðrudur ki, pratik, idealistlerin
yaþamda materyalist olduklarýný tanýtlar.
Bu konuda, idealist filozoflarýn ve bu felsefeyi tutanlarýn, kendilerine göre öznel gerçekten baþka bir þey olmayan þeyleri elde
edebilmek için, bazý nesnel bayaðýlýklara tenezzül ettiklerini görebileceðimiz sayýsýz örnekler sayabilirdik.
Zaten bunun içindir ki, artýk kimsenin, Berkeley gibi, dünyanýn varolmadýðýný ileri sürdüðü görülmüyor. Kanýtlar artýk çok daha
ince, kurnazca, çok daha gizli-kapaklý. (Ýdealistlerin kanýtlama biçimlerine örnek olarak Leninin Materyalizm ve Ampiryokritisizm adlý
kitabýnýn, Dünya Öðelerinin Bulunmasý bölümüne bakýnýz.)16
Demek ki, Leninin söylediði gibi, pratiðin ölçütü ile idealistleri susturmamýz olanaklý olacaktýr.
16
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Zaten idealistler teori ile pratiðin birbirine denk olmadýklarýný, birbirinden apayrý iki þey olduklarýný söylemekten geri durmayacaklardýr. Bu, doðru deðildir. Bir anlayýþýn, yanlýþ ya da doðru
olduðunu, bize, yalnýzca pratik gösterecektir.
Otobüs örneði, bize dünyanýn nesnel bir gerçekliði olduðunu
ve ruhumuz tarafýndan yaratýlmýþ bir düþ olmadýðýný gösteriyor.
Berkeleyin maddesizcilik teorisi, bilimlerin karþýsýnda tutunamadýðýna ve pratiðin ölçütüne karþý duramadýðýna göre, þimdi
de, idealist felsefelerin, dinlerin, tanrýbilimlerin hepsinin vardýðý sonucu, ruh maddeyi yaratýr savýný görmek kalýyor. [sayfa 62]
IV. RUHUN MADDEYÝ YARATTIÐI DOÐRU MUDUR?
Daha yukarda da gördüðümüz gibi, idealistlere göre, ruh, en
üstün, en yüce biçimini tanrýda bulmuþtur. Tanrý, onlarýn teorisinin
son sözü, son yanýtý, vardýðý sonuçtur, ve bunun içindir ki, ruh-madde sorunu, son tahlilde, idealist mi, yoksa materyalist mi, kim haklý,
tanrý mý, bilim mi? biçimine konur.
Ýdealistler, tanrýnýn bütün sonsuzluk boyunca varolmuþ olduðunu ve hiçbir deðiþikliðe uðramadýðý için her zaman ayný kaldýðýný söylerler. Tanrý, salt ruhtur, tanrý için zaman ve uzay (mekan)
mevcut deðildir. O, maddenin yaratýcýsýdýr.
Ýdealistler; tanrý hakkýndaki savlarýný savunmak için de herhangi bir kanýt göstermezler.
Maddenin yaratýcýsýný savunmak için bilimsel bir aklýn kabul
edemeyeceði bir yýðýn gizeme baþvururlar.
Bilimin kaynaklarýna inildiði zaman, görülür ki, ilk insanlar,
tanrý fikrini, kafalarýnda, büyük bilgisizliklerinden dolayý, ve bu bilgisizlik ortasýnda uydurdular. 20. yüzyýl idealistleri ise, sabýrlý ve direþken bir çalýþmanýn bilinmesini olanaklý hale getirdiði tüm þeylerden,
ilk insanlar gibi tamamen habersiz kalmaya devam ettiler. Çünkü,
ensonu, tanrý, idealistlere göre, açýklanamýyor ve onlar için, geriye
hiçbir kanýtý bulunmayan bir inanç kalýyor. Ýdealistler, dünyanýn bir
yaradýlýþý olmasý zorunluluðunu tanýtlamak istedikleri zaman, bize,
maddenin her zaman varolmadýðýný aþaðý yukarý bir baþlangýcý olmasý gerektiðini söylerken, asla bir baþlangýcý olmamýþ olan bir tanrýya baþvuruyorlar. Bu açýklamanýn neresi daha aydýnlýktýr?
Materyalistler ise kanýtlarýný savunmak için, insanlarýn bilgi-
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sizliklerinin sýnýrlarýný geride býrakarak gitgide geliþtirdikleri bilimden yararlanacaklardý.
Peki, bilim, ruhun maddeyi yaratmýþ olmasýný düþünmemize
[sayfa 63] izin verir mi? Hayýr.
Salt bir ruh tarafýndan yaradýlýþ fikri, anlaþýlmaz bir þeydir,
çünkü biz, deney ve gözlemimizde böyle bir þey tanýmýyoruz. Bunun olanaklý olabilmesi için, idealistlerin dedikleri gibi, ruhun maddeden önce yalnýz baþýna varolmasý gerekecekti, oysa bilim bunun
olanak-dýþý olduðunu ve hiçbir zaman maddesiz bir ruh olmadýðýný
bize tanýtlýyor. Tersine, ruh (akýl) her zaman maddeye baðlýdýr ve
özellikle insan ruhu (aklý), fikirlerimizin ve düþünmemizin kaynaðý
olan beyne baðlýdýr. Bilim, fikirlerin boþluk içinde varolduklarýný kavramamýza izin vermiyor...
Þu halde, tanrý ruhunun varolabilmesi için bir beyin olmasý
gerekecekti. Bunun içindir ki, maddeyi, dolayýsýyla insaný yaratan
tanrý deðildir, ama ruh-tanrýyý yaratmýþ olan insan beyni biçimindeki maddedir, diyebiliriz.
Daha ilerde, bilimin, bize, bir tanrýya ya da onun üzerinde
zamanýn etkisiz olacaðý ve kendisinin, sürenin, hareketin ve deðiþikliðin dýþýnda kalacaðý herhangi bir þeye inanmak olanaðýný verip vermediðini göreceðiz.
Bundan sonra, bir yargýya varabiliriz. Felsefenin temel sorununa verdikleri yanýtta:
V. MATERYALÝSTLER HAKLIDIRLAR VE
BÝLÝM ONLARIN ÝDDÝALARINI TANITLAR
Materyalistler þunlarý ileri sürmekte haklýdýrlar:
1. Berkeleyin idealizmine ve onun maddesizciliði ardýna gizlenen filozoflara karþý, bir yandan dünyanýn ve þeylerin bizim düþüncemiz dýþýnda da pekala varolduðunu ve varolmak için bizim düþüncemize gereksinmeleri bulunmadýðýný; öte yandan, þeyleri, bizim
düþüncelerimizin yaratmadýðýný, tersine, bize fikirlerimizi þeylerin
verdiklerini ileri sürerken,
2. Maddenin ruh tarafýndan yaratýldýðýný ileri sürmekle, yani
son ýsrarda, tanrýnýn varlýðýný ileri sürmekle ve tanrýbilimleri [sayfa 64]
savunmakla sonuçlanan bütün idealist felsefelere karþý, materyalistler, bilimlere dayanarak, ruhu, maddenin yarattýðýný, maddenin
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yaradýlýþýný açýklamak için tanrý varsayýmýna gereksinme bulunmadýðýný ileri sürer ve kanýtlarlar.
Not Ýdealistlerin sorunlarý koyuþ biçimine dikkat etmeliyiz.
Tanrýyý insanýn yaratmýþ olduðunu gördüðümüz halde, onlar, insaný
tanrýnýn yarattýðýný ileri sürerler. Gene biz, gerçekte, tam tersinin
doðru olduðunu görürken, onlar, maddeyi, ruhun yarattýðýný iddia
ederler. Ýþte burada, þeylere bakýþý, bakýþ açýsýný öylesine tersine
çeviriþ vardýr ki, bunu belirtmek zorundayýz. [sayfa 65]

OKUMA PARÇALARI
V. Ý. Lenin, Materyalizm ve Ampiryokritisizm, s. 72-85; Doða
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BEÞÝNCÝ BÖLÜM
ÜÇÜNCÜ BÝR FELSEFE VAR MIDIR?
BÝLÝNEMEZCÝLÝK

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Niçin üçüncü bir felsefe?
Bu üçüncü felsefenin ileri sürdüðü kanýtlar.
Bu felsefe nereden geliyor?
Vardýðý sonuçlar.
Bu üçüncü felsefe nasýl çürütülür?
Vargý.

I. NÝÇÝN ÜÇÜNCÜ BÝR FELSEFE?
Bu ilk bölümlerden sonra, bize öyle gelebilir ki, bütün teorileri, iki büyük akým, yani idealizm ve materyalizm paylaþtýðýna göre,
bütün bu felsefi düþünüþ biçimleri ortasýnda kendi yerimizi bulmak, oldukça kolaydýr. Ve gitgide, kanýtlarýn, materyalizm lehine
savaþtýðý kanýsý kesinlik kazanýyor.
Öyle görünüyor ki, birkaç incelemeden sonra, bizi, usun (aklýn) felsefesine, yani materyalizme doðru götüren yolu yeniden bulduk.
Ama iþler bu kadar basit deðil. Daha önce de belirttiðimiz
[sayfa 66] gibi, zamanýmýzýn idealistleri, piskopos Berkeley kadar açýk

Georges Politzer
Felsefenin Baþlangýç Ýlkeleri

59

yürekli deðiller. Onlarýn düþünceleri, çok daha kurnazca bir biçime sokulmuþ, ve yeni terminolojiyle bulanýklaþtýrýlmýþ böylece, saf
kiþiler, bu fikirleri, modern bir felsefe olarak kabul etmiþlerdir.17
Gördük ki, felsefenin temel sorusuna, ancak birbirine tamamýyla karþýt, birbiriyle çeliþik ve uzlaþmaz iki yanýt verilebilir. Bu iki
yanýt, çok açýktýr ve hiçbir karýþýklýða meydan vermez.
Gerçekten de, aþaðýyukarý 1710a kadar, sorun þöyle konuyordu: bir yanda, düþüncemizin dýþýnda maddenin varolduðunu ileri
sürenler  bunlar materyalistlerdi; öte yanda, Berkeley ile birlikte
maddenin varlýðýný yadsýyanlar, maddenin yalnýzca bizde, bizim ruhumuzda varolduðunu ileri sürenler  bunlar idealistlerdi.
Ama bu dönemde, bilimler ilerlerken, baþka filozoflar da iþin
içine karýþtý; bunlar, bu iki teori arasýna bir karýþýklýk sokan bir felsefe akýmý yaratarak, idealistler ile materyalistler arasýndaki oy dengesini bozmaya çalýþtýlar; bir üçüncü felsefenin aranmasý, bu karýþýklýðýn kaynaðý oldu.
II. BU ÜÇÜNCÜ FELSEFENÝN ÝLERÝ
SÜRDÜÐÜ KANITLAR
Berkeleyden sonra geliþtirilerek hazýrlanan bu felsefenin esasýna göre, þeylerin gerçek doðasýný bilmeye çalýþmak yararsýzdýr ve
biz, görünüþlerden baþka bir þeyi bilemeyiz.
Onun içindir ki, bu felsefeye, bilinemezcilik (agnostisizm)
denir. (Yunancada: a, olumsuzluk bildirir; gnostikos, bilinirlik, bilinebilir anlamýna gelir; agnostisizm ise, bilinemezcilik demektir.)
Bilinemezcilere göre, dünyanýn, gerçekte, ruh mu, yoksa [sayfa 67] doða mý olduðu bilinemez. Þeylerin dýþ görünüþlerini tanýmak,
bizim için olanaklýdýr, ama gerçeði tanýyamayýz, bilemeyiz.
Güneþ örneðini alalým. Daha önce gördük ki, güneþ ilk insanlarýn düþündükleri gibi, düz ve kýrmýzý bir daire deðildir. Demek
ki, bu daire, bir yanýlsamadan, bir görünüþten baþka bir þey deðildir
(görünüþ, bizim þeyler hakkýnda sahip olduðumuz yüzeysel fikirdir,
onun gerçeði deðildir).
Bunun içindir ki, idealistler ile materyalistlerin, þeylerin madde mi, ruh mu olduklarýný, þeylerin bizim düþüncemizin dýþýnda
17
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varolup olmadýklarýný; bizim için onlarý tanýyýp bilmenin olanaklý
olup olmadýðýný anlamak için tartýþtýklarýný dikkate alarak, bilinemezciler, görünüþler pekala bilinebilir, ama gerçek hiçbir zaman
bilinemez diyorlar.
Onlar diyorlar ki, duyularýmýz bizim þeyleri görmemizi, duymamýzý, onlarýn dýþ görünümlerini, dýþ yönlerini, yani görünüþlerini tanýmamýzý saðlar; öyleyse bu görünüþler, bizim için mevcuttur; onlar,
felsefe dilinde bizim-için-þey denilen þeyi oluþtururlar. Ama biz,
bizden baðýmsýz olan þeyi, kendine özgü ve kendinde-þey denilen þeyi, kendi gerçeði ile tanýyamayýz, bilemeyiz.
Durmaksýzýn bu konu üzerinde tartýþan idealistler ile materyalistler, týpký biri mavi, öteki pembe gözlük takýp da karda gezinen ve karýn gerçek renginin ne olduðunu tartýþan iki adama benzetilebilirler. Varsayalým ki, gözlüklerini hiç çýkaramýyorlar. Bir gün
karýn gerçek rengini bilebilecekler midir? Hayýr. Ýþte, kimin haklý
olduðunu anlamak için tartýþan idealistler ile materyalistlerin, biri
mavi, öteki pembe gözlük takýyor. Hiçbir zaman gerçeði bilemeyeceklerdir. Kar hakkýnda kendileri-için bir bilgi edinecekler, her
biri kendine göre, kendi tarzýnda görecektir, ama hiçbir zaman kendinde-karý bilemeyeceklerdir. Ýþte bilinemezcilerin düþünüþ tarzlarý böyledir. [sayfa 68]
III. BU FELSEFE NEREDEN GELÝYOR?
Bu felsefenin kurucularý, Hume (1711-1776) Ýskoçyalý, Kant
(1724-1804) bir Almandý. Her ikisi de materyalizm ile idealizmi
uzlaþtýrmaya çalýþtýlar.
Ýþte, Leninin Materyalizm ve Ampiryokritisizm adlý kitabýnda aktardýðý Humeun düþünüþ tarzýndan bir parça:
Ýnsanlarýn doðal içgüdüleriyle ya da doðal yetenekleriyle kendi duygularýna güvenmeye eðilimli olduklarý ve
bizim algýlarýmýza baðýmlý olmayan ve duyarlýkla bezenmiþ
bütün varlýklarla birlikte ortadan kalktýðýmýz takdirde bile
varolacak olan bir dýþ evrenin varlýðý, en ufak bir uslamlama yapmadan ya da hatta uslamlamaya baþvurmadan
önce, her zaman varsaydýðýmýz apaçýk belli bir þey olarak
kabul edilebilir. ... Ama bütün insanlarýn bu evrensel ve
birincil kanýsý, bize, zihnimizde hiçbir þeyin bir simgesi ya
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da algýsý dýþýnda varolamayacaðýný ve duyumlarýn zihin
ve nesne arasýnda doðrudan doðruya herhangi bir müdahalede (Intercourse) bulunma yeteneðinden yoksun olarak bu imgelerin içerisinden geçtiði birer kanaldan baþka
bir þey olmadýðýný öðreten birazcýk felsefeyle hemen sarsýlýr. Görmekte olduðumuz masa; ondan uzaklaþtýkça
daha küçük görünür, ama bizden baðýmsýz olarak varolan gerçek masa, deðiþmez; o halde bizim zihnimiz, masanýn imgesinden baþka bir þeyi algýlamamýþtýr. Usun gösterdikleri bunlardýr.18
Görüyoruz ki, Hume, her þeyden önce, saðduyuya uygun
geleni, yani bize baðýmlý bulunmayan dýþ evrenin varlýðýný kabul
ediyor. Ama hemen ardýndan bu varlýðý nesnel bir gerçek olarak
kabul etmeyi reddediyor. Ona göre, bu varlýk, bir imgeden baþka
bir þey deðildir ve bu varlýðý, bu imgeyi kaydeden duyularýmýz, ruh
ile nesne arasýnda herhangi bir iliþki kurma yeteneðinde deðildir.
Kýsacasý, biz, þeylerin ortasýnda, sanki, perde üzerinde [sayfa 69]
nesnelerin imgesini onlarýn varlýðýný saptadýðýmýz, ama imgelerin
kendileri ardýnda, yani perdenin ardýnda herhangi bir þeyin bulunmadýðý bir sinemada yaþýyor gibiyiz.
Þimdi, bizim aklýmýzýn þeyleri nasýl tanýdýðý bilinmek istenirse, bu, bizzat zihnin enerjisine ya da bir tür görülemez ve bilinemez bir ruhun varsayýmýna ya da bizce çok daha az bilinen bir baþka nedene baðlý olabilir.19
IV. VARDIÐI SONUÇLAR
Ýþte gözkamaþtýrýcý, ayrýca da çok yaygýn bir teori. Tarih boyunca, felsefe teorileri arasýnda, çeþitli görünümler altýnda bu teoriyle
karþýlaþýyoruz; zamanýmýzda ise, ona tarafsýz kalmak ve bilimsel
bir ihtiyatlýlýk içinde durumunu korumak savýnda olanlarda raslýyoruz.
Þu halde, bu düþünüþ tarzlarýnýn doðru olup olmadýðýný ve
bunlardan hangi sonuçlarýn çýktýðýný incelememiz gerekir.
Eðer, bilinemezcilerin savunduklarý gibi, þeylerin gerçek doða18
19
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sýný bilmemiz gerçekten olanaklý deðilse, eðer bizim bilgimiz þeylerin
görünüþü ile sýnýrlýysa, o zaman, nesnel gerçeðin varlýðýný ileri süremeyiz ve þeylerin kendi baþlarýna varolup olmadýklarýný bilemeyiz.
Bize göre örneðin, otobüs nesnel bir gerçektir; bilinemezci ise, bize
diyor ki, bu kesin deðil, bu otobüsün bir düþünce mi, yoksa bir
gerçek mi olduðu bilinemez. Demek ki, düþüncemizin, þeylerin yansýsý olduðunu savunmamýzý yasaklýyor. Görüyoruz ki, iþte burada,
tam bir idealist düþünüþ tarzýnýn ortasýndayýz, çünkü, þeylerin varolmadýklarýný ileri sürmekle, kýsaca onlarýn varolup olmadýklarýnýn
bilinemeyeceðini ileri sürmek arasýndaki fark, pek büyük deðildir!
Bilinemezcinin, þeyleri, bizim-için-þeyler ve kendindeþeyler olarak birbirinden ayýrdýðýný gördük. Demek ki, bizim-içinþeylerin incelenmesi, öðrenilmesi olanaklýdýr, bu [sayfa 70] bilimdir;
ama kendinde-þeylerin incelenmesi olanaklý deðildir, çünkü, bizim
dýþýmýzda varolan þeyleri tanýyamayýz, bilemeyiz.
Bu düþünüþ tarzýnýn sonucu þudur: Bilinemezci, bilimi kabul
eder, ve ancak, doðadan bütün doðaüstü güçleri çýkarýp atmak
koþuluyla bilim yapýlabileceðinden, bilim karþýsýnda, materyalisttir.
Ama eklemekte acele eder ki, bilim, bize ancak görünüþleri
verir, ve öte yandan, gerçekte maddeden baþka bir þey bulunmadýðýný, ya da hatta maddenin varolduðunu, ya da tanrýnýn varolmadýðýný, hiçbir þey tanýtlamaz. Ýnsan aklý bu konuda hiçbir þey bilemez,
öyleyse bu konulara burnunu sokmamalýdýr. Dinsel inanç gibi
kendinde-þeyleri bilmenin baþka yollarý varsa, bilinemezci, bunu da
bilmek istemez ve bunu tartýþma hakkýný kendinde bulmaz.
Demek ki, bilinemezci, yaþamýn gidiþine ve bilimin yapýsýna
gelince, materyalisttir; ama materyalizmi olumlamaya cüret edemeyen, her þeyden önce idealistlerle sorun çýkarmamaya çalýþan
ve dinle çatýþma haline girmemeye özen gösteren bir materyalisttir.
Utangaç bir materyalisttir.20
Vardýðý sonuç þudur ki, bilimin derin deðerinden kuþku duymakla ve bilimde yalnýzca görünüþleri görmekle, bu üçüncü teori,
bize, bilime hiçbir gerçeklik yüklememeyi öðütler ve herhangi bir
þeyi öðrenmeye çalýþmanýn, ilerlemeye katkýda bulunmak için çaba
göstermenin, tamamen yararsýz olduðunu ileri sürer.
20
Friedrich Engels, Ütopik Sosyalizm ve Bilimsel Sosyalizm, Giriþ, Sol Yayýnlarý, Ankara 1993, s. 37.
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Bilinemezciler þöyle diyorlar: Eskiden, insanlar, güneþi düz
bir daire olarak görüyorlardý ve gerçeðin öyle olduðunu sanýyorlardý; yanýlýyorlardý. Bugün, bilim bize, güneþin gördüðümüz gibi olmadýðýný söylüyor ve her þeyi açýklayacaðýný ileri sürüyor. Ama gene
biz biliyoruz ki, bilim de bir önceki gün yaptýðýný, bugün yýkarak, sýk
sýk yanýlýyor. Dün yanlýþ [sayfa 71] bugün doðru, ama yarýn yanlýþ. Böylece, diye savunuyorlar bilinemezciler, bilemeyiz; akýl, bize kesin
hiçbir bilgi. getirmez. Ve eðer, örneðin dinsel inanç gibi akýldan baþka araçlar, bize mutlak olarak kesin bilgiler vermeyi iddia ederlerse, bilim, bizi bunlara inanmaktan bile alýkoyamayacaktýr. Bilime
karþý güven ve inancý zayýflatarak, bilinemezcilik, böylece, dinlere
geri dönüþü hazýrlar.
V. BU ÜÇÜNCÜ FELSEFE NASIL ÇÜRÜTÜLÜR?
Gördük ki, materyalistler, savlarýný tanýtlamak için, yalnýzca
bilimden deðil, ama ayný zamanda bilimlerin denetlenmesine olanak veren deneyimden de yararlanýrlar. Pratiðin saðladýðý ölçüt
sayesinde þeyler bilinebilir, tanýnabilir.
Bilinemezciler, bize dýþ dünya vardýr ya da yoktur diye iddia
etmek olanaðý yoktur, diyorlar.
Oysa, pratik ile dünyanýn ve þeylerin varolduklarýný biliyoruz.
Bizim þeylerden edindiðimiz fikirlerin akla-yatkýn, akýlsýz olmayan
fikirler olduðunu, þeylerle kendimiz arasýnda kurduðumuz iliþkilerin
gerçek iliþkiler olduðunu biliyoruz.
Bu nesneleri, onlarda algýladýðýmýz niteliklere göre,
kendi yararýmýza kullanmaya baþladýðýmýz an, duyusal algýlarýmýzýn doðruluðunu ya da yanlýþlýðýný yanýlmaz bir sýnamadan geçirmekteyizdir. Bu algýlar yanlýþsa, bir nesnenin onlara göre kestirdiðimiz kullaným yolunun da yanlýþ
olmasý ve çabamýzýn boþa gitmesi gerekir. Ama amacýmýza varmayý baþarýrsak, o nesne ile onun bizdeki ideasýnýn uyuþtuðunu anlarsak; nesne, ereðimiz için kendisinden beklediðimizi verirse, o zaman bu, bizim o nesne ve
onun nitelikleri üzerine olan algýlarýmýzýn kendi dýþýmýzdaki gerçeklikle uyuþtuðunun o ölçüde olumlu kanýtýdýr. Ve
bir baþarýsýzlýða uðradýðýmýz zaman, baþarýsýzlýðýmýzýn nedenini bulmada genellikle pek gecikmeyiz; kendisine da-
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yanarak iþ gördüðümüz algýnýn ya eksik ve yüzlek, ya da
baþka algýlarýn sonuçlarý ile onlarýn elvermediði [sayfa 72] bir
tarzda birleþtirilmiþ olduðunu kusurlu usa vurma dediðimiz þey budur anlarýz. Duyularýmýzý gerektiði gibi eðitmeye ve kullanmaya, ve eylemimizi gerektiði gibi edinilmiþ ve kullanýlmýþ algýlarýn belirlediði sýnýrlar içinde tutmaya ne kadar dikkat edersek, eylemimizin sonucunun,
algýlarýmýzla algýlanan nesnelerin nesnel doðasý arasýndaki uyuþmayý gösterdiðini o kadar iyi anlayacaðýz. Þimdiye
kadar, bilimsel olarak denetlenmiþ duyu-algýlarýmýzýn, zihnimizde, doðalarý gereði, dýþ alem bakýmýndan gerçeklikle çatýþmalý idealar yarattýðý, ya da dýþ alemle onun bizdeki duyu-algýlarý arasýnda bir iç baðdaþmazlýk bulunduðu
sonucuna varmamýza yolaçan tek bir örnek yoktur.21
Engelsin tümcesini alarak, çöreðin (varlýðýnýn -ç.) kanýtý,
onun yenmesindedir (Ýngiliz atasözü) diyeceðiz. Eðer çörek varolmasaydý, ya da bir fikirden baþka bir þey olmasaydý, çöreði yedikten sonra açlýðýmýz hiç de giderilmiþ olmazdý. Onun için þeyleri tanýmamýz ve fikirlerimizin gerçeðe uyup uymadýklarýný görmemiz
pekala mümkündür. Bilimin verilerini deneyim yoluyla ve bilimlerin teorik sonuçlarýnýn pratikteki uygulamalarý demek olan sanayi
yoluyla denetlememiz olanaðý vardýr. Eðer biz, yapay kauçuk elde
edebiliyorsak, bu, bilim, kauçuk olan bu kendinde-þeyi biliyor,
tanýyor demektir.
Þu halde görüyoruz ki, kimin haklý olduðunu anlamaya çalýþmak yersiz ve gereksiz deðildir, çünkü, bilimin düþebileceði teorik
yanýlgýlar ortasýnda, deneyim, bize, her keresinde gerçekten bilimin
haklý olduðunun kanýtýný verir.
VI. VARGI
18. yüzyýldan beri, bilinemezcilikten az ya da çok yararlanmýþ
olan çeþitli düþünürlerin, bu felsefeyi, bazan idealizme, bazan da
materyalizme doðru çekmiþ olduklarýný [sayfa 73] görürüz. Bu düþünürler, Leninin dediði gibi, yeni sözcüklerin ardýna gizlenerek, hatta kendi düþünce düzenlerini payandalamak için bilimden
21

Friedrich Engels, Ütopik Sosyalizm ve Bilimsel Sosyalizm, Giriþ, s. 38.
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yararlandýklarýný bile ileri sürerek, iki teori arasýnda karýþýklýk yaratmaktan baþka bir þey yapmazlar; böylelikle de, bazý kiþilerin, bilimden yararlandýklarý için idealist olmadýklarýný, ama kanýtlarýnda ta
sonuna kadar gitmeyi göze alamadýklarý ve tutarlý olmadýklarý için
de materyalist olmadýklarýný bildirmek olanaðýný veren rahat bir felsefe edinmelerine olanak saðlar.
Gerçekten, bilinemezcilik, utangaç bir materyalizmden baþka nedir? Bilinemezci doða kavramý, baþtan sona
materyalisttir. Bütün doðal alem, yasalara baðýmlýdýr, ve
bir dýþ etkinin iþe karýþmasýný kesinlikle dýþarýr. Ancak, bilinemezci, þunu ekler: bilinen evrenin ötesinde yücelerden yüce bir varlýðýn bulunduðunu ileri sürmemizi de çürütmemizi de saðlayacak hiçbir aracýmýz yoktur.22
Bu felsefe, demek ki idealizme yardým ediyor ve bilinemezciler; kendi uslamlamalarýnda tutarsýz olduklarýndan, sonunda idealizme varýyorlar. Bilinemezciyi kazýyýn, diyor Lenin, idealisti bulacaksýnýz.
Gördük ki, materyalizm ile idealizmden hangisinin haklý olduðu bilinebiliyor.
Þimdi görüyoruz ki, bu iki felsefeyi uzlaþtýrmak iddiasýnda
olan teoriler, gerçekte idealizmi tutmaktan baþka bir þey yapmýyorlar, felsefenin temel sorusuna üçüncü bir yanýt getirmiyorlar, bu
bakýmdan da, üçüncü bir felsefe yoktur. [sayfa 74]

OKUMA PARÇALARI
V. Ý. Lenin, Materyalizm ve Ampiryokritisizm, s. 25-27; 145-152.
F. Engels, Ludwig Feuerbach ve Klasik Alman Felsefesinin Sonu,
s. 20 vd..
F. Engels, Ütopik Sosyalizm ve Bilimsel Sosyalizm, Giriþ, s. 3055.
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YOKLAMA SORULARI
GÝRÝÞ
1. Militan iþçi için, felsefe öðrenmek ne önem taþýr?
2. Militan iþçi, için, diyalektik materyalizmi öðrenmek özellikle
ne önem taþýr?
BÝRÝNCÝ BÖLÜM
1. Felsefenin temel sorunu nedir?
2. Ýdealizm ve materyalizm sözcüklerinin yolaçtýðý, devam eden
anlam karýþýklýðýný açýklayýnýz ve düzeltiniz
ÝKÝNCÝ BÖLÜM
Ýdealistlerin baþlýca kanýtlarý nelerdir?
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Ýdealizm ile materyalizmin birbirlerine karþý olduklarý noktalar
nelerdir?
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Dünyanýn yalnýzca bizim düþüncemizde mevcut olduðunu ileri
sürenleri nasýl yanýtlamak gerekir?
BEÞÝNCÝ BÖLÜM
Ýdealizm ile materyalizm arasýnda üçüncü bir felsefeye yer var
mýdýr? [sayfa 75]
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ÝKÝNCÝ KISIM
FELSEFÝ MATERYALÝZM
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BÝRÝNCÝ BÖLÜM
MADDE VE MATERYALÝSTLER

I.
II.
III.
IV.
V.

Madde nedir?
Birbirini izleyen madde teorileri.
Materyalistlere göre madde nedir?
Uzay, zaman, hareket ve madde.
Vargý.

ÝLKÝN bütün materyalistler için ortak olan fikirleri, bunu izleyerek bütün materyalistlerin idealist felsefelere karþý kanýtlarýný
belirttikten, ve ensonu, bilinemezciliðin yanýlgýsýný gösterdikten sonra,
þimdi bu bilgilerden sonuçlar çýkaracaðýz ve aþaðýdaki iki soruya
kendi yanýtlarýmýzý getirerek materyalist kanýtlarý güçlendireceðiz:
1. Madde nedir?
2. Materyalist olmanýn anlamý nedir?
I. MADDE NEDÝR?
Sorunun önemi. Ne zaman önümüzde çözümlenecek bir
sorun olsa, sorularýmýzý çok açýk bir biçimde sormalýyýz. [sayfa 79] Ger-
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çekten, burada, doyurucu bir yanýt vermek o kadar kolay bir iþ
deðildir. Bu soruya yanýt verecek duruma gelebilmemiz için, bir
madde teorisi yapmamýz gerekir.
Genellikle, insanlar, maddenin, kendisine dokunulabilen, dayanýklý ve katý bir þey olduðunu düþünürler. Eski Yunanda da madde, bu biçimde tanýmlanýyordu.
Bugün, bilimlerin yardýmýyla, biliyoruz ki, bu tanýmlama tam
deðildir.
II. BÝRBÝRÝNÝ ÝZLEYEN MADDE TEORÝLERÝ
(Amacýmýz, bilimsel açýklamalara giriþmeden, maddeye
iliþkin çeþitli teorileri, olabildiðince yalýn bir biçimde gözden geçirmektir.)
Eski Yunanlýlarda, maddenin, sonsuz olarak bölünemeyen,
nüfuz edilemeyen dolu bir gerçek olduðu düþünülüyordu. Parçalar,
bir andan sonra artýk bölünemez deniyordu ve bu parçacýklara atom
(atom = bölünmez) adý veriliyordu. Öyleyse bir masa, bir atomlar
kümesi, bir atomlar topaðýdýr. Gene, bu atomlarýn birbirlerinden
farklý olduklarý düþünülüyordu; zeytinyaðýnýn atomlarý gibi, pürüzsüz ve yuvarlak atomlar vardý, sirkenin atomlarý gibi, pürtüklü ve
çengelli atomlar vardý.
Bu teoriyi, dünyanýn materyalistçe açýklamasýný ilk kez
denemiþ olan antikçað materyalisti Demokritos kurmuþtur. Demokritos, örneðin, insan bedeninin kaba atomlardan oluþtuðunu, ruhun
ise daha ince atomlar yýðýný olduðunu düþünüyordu. Ve tanrýlarýn
varlýðýný kabul ettiði, ama gene de her þeyi maddeci bir biçimde
açýklamak istediði için, tanrýlarýn kendilerinin de son derece ince
atomlardan oluþtuklarýný söylüyordu.
19. yüzyýlda bu teori büyük bir deðiþikliðe uðradý.
Gene, maddenin atomlara bölündüðü, atomlarýn da birbirlerini çeken çok katý parçacýklar olduðu düþünülüyordu. [sayfa 80] Yunanlýlarýn teorisi terkedilmiþti, ve bu atomlar, artýk pürüzsüz ya da
çengel biçiminde kabul edilmiyordu, ama nüfuz edilmez, bölünmez olduklarýný ve birbirlerine karþý bir çekim hareketine tutulmuþ
bulunduklarý savunulmaya devam ediliyordu.
Bugün, atomun nüfuz edilemez ve parçalara ayrýlmaz (yani
bölünmez) madde tanesi olmadýðý, ama atomun kendisinin de,
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atom kütlesinin hemen hemen tümünün yoðunlaþmýþ bulunduðu
bir çekirdeðin çevresinde büyük bir hýzla dönen ve elektron denilen
parçacýklardan (partiküllerden) oluþtuðu tanýtlanýyor. Atomun kendisi nötr ise de, elektronlar ve çekirdek bir elektrik yükü ile yüklüdür, ama çekirdeðin pozitif yükü, elektronlarýn taþýdýðý negatif
yüklerin toplamýna eþittir. Madde, bu atomlardan oluþmuþ bir kütledir ve kendisi üzerinde etkiye bir dirençle karþý koyuyorsa, bu
kendisini oluþturan parçacýklarýn hareketi nedeniyledir.
Maddenin elektriðe iliþkin özelliklerinin bulunuþu, özellikle
elektronlarýn keþfedilmesi, 20. yüzyýlýn baþýnda, idealistlerin, bizzat
maddenin varlýðýna karþý bir saldýrýya geçmelerine yolaçtý. Þöyle
iddia ediyorlardý: Elektronda maddi olan hiçbir þey yoktur. Elektron, hareket halindeki elektrik yükünden fazla bir þey deðildir. Peki,
negatif yükte madde yoksa, pozitif çekirdekte neden olsun? Madde
yokolmuþtur. Yalnýzca enerji vardýr!
Lenin, Materyalizm ve Ampiryokritisizmde (bölüm V) enerji
ile maddenin birbirinden ayrýlmaz þeyler olduklarýný göstererek,
þeyleri yerli yerine oturtmuþtur. Enerji, maddidir ve hareket, maddenin varoluþ biçiminden baþka bir þey deðildir. Kýsacasý, idealistler bilimin bulgularýný tersine çevirerek yorumluyorlardý. Bilim, maddenin o zamana kadar bilinmeyen yönlerini, görünümlerini, apaçýk
bir biçimde ortaya koyar koymaz, idealistler, hemen, madde ile
hareketin birbirinden ayrý iki gerçek olduklarý sanýldýðý zamanlarda,
kendisi hakkýnda sahip olunan eski fikre uygun olmadýðý [sayfa 81]
bahanesiyle, maddenin varolmadýðý sonucunu çýkarýyorlardý.23
III. MATERYALÝSTLERE GÖRE MADDE NEDÝR?
Bu konuda, bir ayrým yapmak zorunludur. Ýlkin þunu görmek gerekir:
1. Madde nedir?
sonra,
2. Madde nasýldýr?
Materyalistler, birinci soruya, madde, bizim ruhumuzdan
23
Bu bölümün Birbirini Ýzleyen Madde Teorileri baþlýðý altýndaki ikinci kesimi, Luce
Langevin ve Jean Orcelin yardýmýyla yeniden gözden geçirilerek düzeltilmiþtir. Madde
yapýsýnýn incelenmesinde yüzyýlýn baþýndan bu yana yapýlmýþ olan ilerlemeler hakkýnda
F. Joliot-Curieye bakýnýz: Textes Choisis, Editions Sociales, s. 85-89.
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baðýmsýz, bir dýþ gerçektir ve varolmak için bizim ruhumuza gereksinmesi yoktur, yanýtýný verirler. Lenin bu konuda, þöyle der: Madde kavramý, bize duyum içinde verilen nesnel gerçekten baþka bir
þey ifade etmez.24
Þimdi ikinci soruya, yani Madde nasýldýr? sorusuna, materyalistler, Buna yanýt vermek bize deðil, bilime düþer. diyorlar.
Birinci yanýt, eski çaðlardan zamanýmýza kadar deðiþmemiþtir:
Ýkinci yanýt ise deðiþir ve deðiþmek zorundadýr, çünkü bilimlere, insan bilgilerinin durumuna baðlýdýr. Bu, son ve kesin bir yanýt
olmuyor.
Görüyoruz ki, sorunu iyi koymak ve idealistlerin iki sorunu
birbirine karýþtýrmalarýna izin vermemek mutlaka zorunludur. Bu
iki soruyu birbirinden ayýrmak, baþlýca sorunun birinci soru olduðunu ve bu soruya yanýtýmýzýn, eskiden beri; her zaman deðiþmez
kaldýðýný göstermek çok gereklidir. [sayfa 82]
Çünkü maddenin biricik özelliði, ki felsefi materyalizm onun tanýnmasýna baðlýdýr, nesnel bir gerçeklik olmasý, zihnimizin dýþýnda varolmasý özelliðidir.25
IV. UZAY, ZAMAN, HAREKET VE MADDE
Maddenin bizim dýþýmýzda varolduðunu iddia ediyorsak, bunun gerçekliðini gösterdiðimiz için, ayný zamanda, biz belirtmiþ
oluyoruz ki:
1. Madde, zaman ve uzay içinde vardýr.
2. Madde hareket halindedir.
Ýdealistler ise, zamanýn ve uzayýn bizim ruhumuzun fikirleri
olduðunu düþünürler (bunu, ilk kez savunan Kant olmuþtur). Onlara göre, uzay, þeylere bizim verdiðimiz bir biçimdir ve insan ruhundan doðmuþtur. Zaman için de durum aynýdýr.
Materyalistler, tersine, iddia ederler ki, uzay bizde deðildir,
ama biz uzayýn içinde bulunuyoruz. Gene iddia ederler ki, zaman,
yaþamýmýzýn akýþýnýn vazgeçilmez koþuludur. Ve o halde, zaman ve
uzay, bizim dýþýmýzda varolan maddeden ayrýlmazlar.
...her Varlýðýn temel biçimleri uzay ve zamandýr, ve
24
25

74

V. Ý. Lenin, Materyalizm ve Ampiryokritisizm, s. 297.
V. Ý. Lenin, Materyalizm ve Ampiryokritisizm, s. 297.

Georges Politzer
Felsefenin Baþlangýç Ýlkeleri

zaman dýþýnda bir Varlýk, uzay dýþýnda bir Varlýk denli
büyük bir saçmalýktýr.26
Demek ki, bilinçten baðýmsýz bir gerçek olduðunu düþünüyoruz. Hepimiz, dünyanýn bizden önce de varolmuþ olduðuna ve bizden sonra da varolmayý sürdüreceðine inanýyoruz. Dünyanýn, varolmak için bize gereksinme duymadýðýna inanýyoruz. Parisin bizim
doðuþumuzdan önce varolduðu ve kesin olarak yerlebir edilmedikçe, bizim ölümümüzden sonra da varolacaðý inancýndayýz. Parisin,
kendisini düþünmediðimiz zamanda da varolduðu gibi, hiçbir zaman [sayfa 83] ayak basmadýðýmýz ve adlarýný bile bilmediðimiz onbinlerce kentin de bizim haberimiz olmadan varolduklarýndan eminiz.
Ýnsanlýðýn genel kanýsý bu yoldadýr. Bilimler, idealistlerin bütün düzenbazlýklarýný sýfýra indiren bu kanýtý, bir açýklýða ve saðlamlýða kavuþturmuþlardýr.
Doða bilimleri, yeryüzünün insanýn da, baþka herhangi bir canlý varlýðýn da varolmadýðý, varolamadýðý bir
durumda da, varolduðunu kesin olarak doðrular. Organik madde, çok sonradan gelen bir olgudur, uzun bir
evrimin ürünüdür.27
Bilimler, bize, maddenin zaman ve uzay içinde varolduðunu
tanýtlarken, ayný zamanda maddenin hareket halinde olduðunu da
öðretirler. Çaðdaþ bilimlerin bize saðladýklarý bu son belginlik çok
önemlidir, çünkü, maddenin hareket yeteneði bulunmadýðý, yani
eylemsiz olduðu yolundaki eski teoriyi yýkmaktadýr.
Hareket maddenin varoluþ biçimidir. ... Hareketsiz
madde, maddesiz hareket denli akýl almaz bir þeydir.28
Biliyoruz ki, dünya, bugünkü durumuyla, her alanda uzun bir
evrimin ürünü, bu bakýmdan, yavaþ ve sürekli bir hareketin ürünüdür. O halde, maddenin varlýðýný ortaya koyduktan sonra, kesinlikle
belirtelim ki: Evren hareket halindeki maddeden baþka bir þey
deðildir ve bu hareket halindeki madde, uzay ve zamandan baþka
bir þeyin içinde hareket edemez.29

Friedrich Engels, Anti-Dühring, Sol Yayýnlarý, Ankara 1995, s. 106.
V. Ý. Lenin, Materyalizm ve Ampiryokritisizm, s. 72.
Friedrich Engels, Anti-Dühring, s. 116.
29
V. Ý. Lenin, Materyalizm ve Ampiryokritisizm, s. 189.
26
27
28
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V. VARGI
Gösterilen bu gerçeklerden þu sonuç çýkýyor ki, tanrý fikri,
evrenin yaratýcýsý bir salt ruh fikri anlamsýzdýr; çünkü, zaman ve
uzay dýþýnda bir tanrý, varolamayacak bir þeydir. [sayfa 84]
Zaman dýþýnda varolan, yani hiçbir an varolmayan, ve uzay
dýþýnda varolan, yani hiçbir yerde varolmayan bir tanrýya inanmak
için, idealist gizemciliðine katýlmak, bu nedenle hiçbir bilimsel denetimi kabul etmemek gerekir.
Materyalistler, bilimin vargýlarýyla güçlenmiþ olarak, maddenin uzay içinde ve belli bir anda (yani zaman içinde) varolduðunu
iddia ederler. O halde, evren yaratýlmýþ olamaz, çünkü, tanrýya dünyayý yaratmak için hiçbir an olmamýþ olan bir an gerekirdi (mademki tanrý için zaman mevcut deðildir) ve dünyanýn hiçten ortaya
çýkmýþ, yani yoktan var edilmiþ olmasý gerekirdi.
Yaradýlýþý kabul etmek için, demek ki, ilkin evrenin varolmadýðý bir anýn varolduðunu, sonra da hiçten bir þey çýktýðýný kabul etmek gerekir ki, bilim bunu kabul edemez.
Görüyoruz ki, idealistlerin kanýtlarý, bilimlerle karþý karþýya
geldiklerinde, tutunamazlar; oysa materyalist filozoflarýn kanýtlarý,
bilimlerin kendilerinden ayrýlamazlar. Böylece, bir kez daha materyalizm ile bilimleri birbirine baðlayan sýký iliþkileri belirtmiþ oluyoruz. [sayfa 85]
OKUMA PARÇALARI
F. Engels, Anti-Dühring, s. 116.
V. Ý. Lenin, Materyalizm ve Ampiryokritisizm, Üçüncü Bölüm,
s. 153-161; Beþinci Bölüm, s. 277-349.
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ÝKÝNCÝ BÖLÜM
MATERYALÝST OLMAK NE DEMEKTÝR?

I. Teori ile pratiðin birliði.
II. Düþünce alanýnda materyalizm yanlýsý olmak ne demektir?
III. Pratikte nasýl materyalist olunur?
a) Sorunun birinci yönü.
b) Sorunun ikinci yönü.
IV. Vargý.

I. TEORÝ ÝLE PRATÝÐÝN BÝRLÝÐÝ
Yürüttüðümüz incelemenin amacý, marksizmin ne olduðunu tanýtmak, materyalist felsefenin diyalektik materyalizm haline
gelerek, marksizmle nasýl özdeþleþtiðini göstermektir. Daha önceden biliyoruz ki, bu felsefenin temellerinden biri, teori ile pratik arasýndaki sýký baðdýr.
Materyalistlere göre maddenin ne olduðunu ve maddenin
nasýl olduðunu gördükten sonra, yani bu iki teorik sorudan sonra,
materyalist olmanýn ne anlama geldiðini, yani [sayfa 86] materyalistin
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nasýl davrandýðýný söylemek zorunludur. Bu da, bu sorunlarýn pratik
yanýdýr.
Materyalizmin esasý, düþüncenin kaynaðý olarak, varlýðý kabul etmektir. Ama sürekli olarak bunu yinelemek yeterli midir? Materyalizmin tutarlý, gerçek bir yanlýsý olmak için: 1. düþünce alanýnda;
2. eylem alanýnda materyalist olmak gerekir.
II. DÜÞÜNCE ALANINDA MATERYALÝZM YANLISI
OLMAK NE DEMEKTÝR?
Düþünce alanýnda materyalizm yanlýsý olmak, materyalizmin
temel formülünü, yani varlýðýn düþünceyi yarattýðý formülünü ve bu
formülün nasýl uygulanabileceðini bilmektir.
Varlýk düþünceyi yaratýr dediðimiz zaman, soyut bir formülü
dile getirmiþ oluyoruz, çünkü, varlýk ve düþünce sözleri soyut sözlerdir. Burada varlýk dendiði zaman, sözkonusu olan, genel olarak varlýktýr; düþünce dendiðinde de, genel olarak düþünce denmek isteniyor. Varlýk genel olarak düþünce gibi, öznel bir gerçektir.
(Birinci Kýsým, Dördüncü Bölüm, öznel gerçek ile nesnel gerçekin açýklamasýna bakýnýz); öznel gerçek mevcut deðildir, bu
bir soyutlamadýr. O halde, Varlýk düþünceyi yaratýr demek, soyut
bir formüldür; çünkü, soyutlamalardan oluþmuþtur.
Bunun gibi, örneðin, atlarý çok iyi tanýyoruz, ama attan, sözettiðimiz zaman, genel olarak at demek istiyoruz; öyleyse genel olarak at bir soyutlamadýr.
Eðer atýn yerine genel olarak insaný ya da varlýðý koyacak
olursak, bunlar da gene soyutlamalardýr.
Ama, genel olarak at mevcut deðilse, nedir varolan? Özel
olarak atlar. Ben genel olarak atlara bakýyorum, özel olarak atlara
deðil diyen bir veteriner, herkesi kendine güldürür, insanlar hakkýnda ayný þeyleri söyleyecek bir doktor için de durum aynýdýr.
Öyleyse, genel olarak varlýk yoktur, ama, özel nitelikleri [sayfa
87] olan özel varlýklar vardýr. Düþünce için de durum aynýdýr.
Diyeceðiz ki, öyleyse, genel olarak varlýk soyut bir þeydir.
Özel varlýk somut bir þeydir; genel olarak düþünce ve özel düþünce
için de durum aynýdýr.
Materyalist, varlýðýn nerede olduðunu, düþüncenin nerede olduðunu, bütün durumlarda tanýmasýný ve somutlaþtýrmasýný bilen
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kimsedir.
Örnek: beyin ve fikirlerimiz.
Genel soyut formülü, somut bir formüle dönüþtürmeyi bilmemiz gerekir. Demek ki, materyalist, beyni varlýk olarak ve fikirlerimizi düþünce olarak özdeþleþtirecektir. Þöyle düþünecektir: fikirlerimizi (düþünceyi) yaratan beyindir (varlýktýr). Bu, basit bir örnektir; ama biz, þimdi daha karmaþýk bir örneði, insan toplumu örneðini ele alalým ve bir materyalistin nasýl uslamlayacaðýný görelim.
Toplum yaþamý ana çizgileriyle bir ekonomik yaþamdan ve
bir siyasal yaþamdan oluþur. Ekonomik yaþam ile siyasal yaþam
arasýndaki iliþkiler nelerdir? ... Somut bir formül haline getirmek
istediðimiz bu soyut formülün birinci etkeni nedir?
Materyaliste göre birinci etken, yani varlýk, toplumu toplum
yapan, ona can veren, ekonomik yaþamdýr. Ýkinci etken, yani düþünce, varlýk tarafýndan yaratýlmýþ olan ve ancak onunla yaþayabilen
siyasal yaþamdýr.
Demek ki, materyalist, mademki siyasal yaþam, ekonomik
yaþamýn bir ürünüdür, ekonomik yaþam, siyasal yaþamý açýklar diyecektir.
Burada özeti yapýlan bu gözlem, tarihsel materyalizmin köküdür ve ilk kez Marx ve Engels tarafýndan yapýlmýþtýr.
Ýþte daha ince bir baþka örnek: ozan. Elbette ki, ozaný açýklamak için sayýsýz öðeler iþin içine karýþýr; ama biz, burada, bu sorunun bir yönünü göstermek istiyoruz.
Genellikle denilecektir ki, ozan (þiir) yazar; çünkü esin, onu
yazmaya iter. Böyle söylemek, ozanýn, neden þunu [sayfa 88] deðil de,
daha çok bunu yazdýðýný açýklamaya yeter mi? Hayýr. Kuþkusuz,
ozanýn kafasýnda düþünceler vardýr, ama ozan, ayný zamanda, toplum içinde yaþayan bir varlýktýr. Göreceðiz ki, ilk etken, ozana kendi
özel yaþamýný veren toplumdur; ikinci etken, ozanýn beyninde taþýdýðý
fikirlerdir. O halde, öðelerden biri, ozaný açýklayan temel öðe,
toplum, yani ozanýn bu toplum içinde yaþadýðý ortam olacaktýr.
(Ozan ile diyalektiði okuduðumuz zaman tekrar karþýlaþacaðýz,
çünkü o zaman bu sorunu iyice inceleyebilmek için bütün öðelere
sahip olacaðýz.)
Biz, örneklerle görüyoruz ki, materyalist, materyalizmin formülünü her zaman ve her yerde, her an ve bütün durumlarda, uygulamayý bilir.
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III. PRATÝKTE NASIL MATERYALÝST OLUNUR?
a) Sorunun birinci yönü.
Yukarda gördük ki, üçüncü bir felsefe yoktur, ve eðer materyalizmin uygulanmasýnda tutarlý olunmazsa, ya idealist olunur ya
da idealizm ve materyalizm karmasý gibi bir þey elde edilir.
Burjuva bilgini, incelemelerinde ve deneylerinde, her zaman
materyalisttir. Bu normaldir, çünkü, bilimde ilerlemek için madde
üzerinde çalýþmak gerekir ve eðer bilgin, gerçekten, maddenin yalnýzca kendi ruhunda varolduðunu düþünseydi, deney yapmayý yersiz, gereksiz bulurdu.
Öyleyse birçok bilgin türü vardýr.
1. Tutarlý ve bilinçli materyalist olan bilginler.30
2. Bilmeden materyalist olan bilginler; yani hemen hemen
hepsi, çünkü, maddenin varlýðýný tanýmadan bilim yapmak olanaðý
yoktur. Ama, bu sonuncular arasýnda ayrým yapmak gerekir: [sayfa 89]
(a) Materyalizmi izlemeye baþlayanlar ama yarý yolda kalanlar, çünkü, bunlar materyalist olduklarýný söylemeyi göze alamazlar;
bunlar Engelsin utangaç materyalistler dediði bilinemezcilerdir.
(b) Tutarsýz ve bilmeden materyalist olan bilginler. Onlar,
laboratuvarda materyalisttir, ama iþlerinden çýktýklarýnda idealist,
imanlý ve dindar olurlar.
Gerçekte, bu son söylediklerimiz, fikirlerinde bir düzen saðlamayý becerememiþler ya da saðlamak istememiþlerdir. Kendi kendileriyle sürekli olarak çeliþki halindedirler. Zorunlu olarak materyalistçe olan çalýþmalarýný, felsefe anlayýþlarýndan ayrý tutarlar. Bunlar bilgindir, ama gene de, her ne kadar maddenin varlýðýný kesin
olarak yadsýmasalar da, þeylerin gerçek içeriðini bilmenin gereksiz
olduðunu düþünürler ki, bu de pek bilimsel bir tutum deðildir. Bunlar, bilgindir, ama gene de, hiçbir tanýta gerek duymadan, olanaksýz þeylere inanýrlar. (Örneðin Pasteur Branly ve daha baþkalarý, bilgin olmalarýna karþýn, tanrýya inanýyorlardý, eðer bir bilgin tutarlý ise
dinsel inancýndan vazgeçmelidir.) Bilim ve [dinsel] inanç, kesin
olarak birbirine karþýdýr.

30
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b) Sorunun ikinci yönü.
Materyalizm ve eylem: Gerçek materyalistin, bu felsefenin
temeli olan formülü, her yerde ve her durumda uygulayan kiþi olduðu doðru ise, bunu iyi uygulamaya çok dikkat etmelidir.
Þimdi gördüðümüz gibi, tutarlý olmak gerekir, ve tutarlý bir
materyalist olmak için de, materyalizmi eyleme aktarmak gerekir.
Pratikte materyalist olmak, gerçeði birinci ve en önemli etken olarak, düþünceyi ise ikinci etken olarak alýp, materyalizm felsefesine uygun bir biçimde davranmaktýr.
Hiç akýllarýna getirmeden düþünceyi birinci etken olarak alanlar ve böyle aldýklarý anda bilmeksizin idealist olanlarýn nasýl bir
tutum takýndýklarýný göreceðiz. [sayfa 90]
1. Dünyada sanki tek baþýna imiþ gibi yaþayanlara ne denir?
Bireyci. O, kabuðuna çekilmiþ olarak yaþar; dýþ dünya, yalnýzca onun
için vardýr. Onun için önemli olan kendisi ve kendi düþüncesidir. O,
salt bir idealisttir ya da tekbenci (solipsiste) denilen adamdýr. (Bu
sözün anlamý için, Birinci Kýsým, Ýkinci Bölüme bakýnýz.)
Bireyci bencildir ve bencil olmak, materyalist bir davranýþ
deðildir. Bencil, evreni, kendi kiþiliðinde sýnýrlandýrýr.
2. Öðrenmeye hevesli, öðrenme zevki için öðrenen kimse;
öðrenmeyi pek benimser, öðrenmekte de güçlük çekmez, ama
öðrendiklerini yalnýzca kendine saklar. Kendisine ve kendi
düþüncesine her þeyden çok önem verir.
Ýdealist, dýþ dünyaya, gerçeðe kapalýdýr. Materyalist ise, her
zaman gerçeðe açýktýr; onun için, marksizm kurslarýný izleyenler ve
kolayca öðrenenler, öðrendiklerini baþkalarýna aktarmaya çalýþmalýdýr.
3. Her þeyi kendine göre düþünen kiþi, idealist bir bozulmaya
uðrar.
O, örneðin, kendisi hakkýnda hoþ olmayan þeyler söylenmiþ
bulunan bir toplantý için, kötü bir toplantý diyecektir. Þeyleri böylece çözümlememek gerekir; toplantýyý kendine göre deðil, ama
örgüte göre, toplantýnýn amacýna göre yargýlamak gerekir.
4. Sektarizm de materyalist bir tutum deðildir. Çünkü, sekter
(baðnaz) kiþi, sorunlarý anlamýþtýr, kendi kendisiyle uyum içinde
olduðundan, baþkalarýnýn da kendisi gibi olmasý gerektiðini iddia
eder. Bu da, gene kendi kendine ve kendi kliðine en büyük önemi
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vermek demektir.
5. Doktriner de metinleri okumuþtur, bu metinlerden tanýmlamalar çýkarmýþtýr; ama materyalist metinleri aktarmakla yetindiði
ve yalnýzca bu metinlerle oturup kalktýðý zaman, gene idealist olur,
çünkü o zaman da gerçek dünya kaybolur. O, öðrendiði formülleri,
gerçeðe uygulamadan yineleyip durur. En büyük önemi, metinlere,
fikirlere verir. [sayfa 91] Yaþam onun bilincinde, metinler biçiminde
olup biter ve genellikle doktrinerlerin, ayný zamanda sekter olduðu
da görülür.
Devrimin bir eðitim sorunu olduðunu sanmak ve devrimin
zorunluluðu, iþçilere bir kez iyice anlatýlýnca, iþçiler bunu anlamalýdýrlar, eðer anlamak istemiyorlarsa, ille de devrim yapmaya çalýþmak gereksizdir demek de sekterliktir, materyalist bir tutum deðildir.
Ýnsanlarýn anlamadýklarý durumlarý saptamalý, neden böyle
olduðunu araþtýrmalý, baskýyý, burjuva gazetelerinin, radyo ve sinemanýn propagandasýný gözlemeli ve bildiriler, broþürler, gazeteler
ve okullar aracýlýðýyla ne istediðimizi anlatmak için elden gelen bütün
yollarý araþtýrmalýyýz.
Gerçek duygusuna sahip olmamak, bulutlar üstünde yaþamak, durumlarý ve gerçekleri hiç hesaba katmadan pratiðe iliþkin
tasarýlar yapmak, gerçekleþebilir olup olmadýklarýna bakmadan güzel tasarýlara birinci derecede önem vermek, idealistçe bir tutumdur. Durmadan eleþtirenler, ama iþlerin daha iyi yürümesi için hiçbir
þey yapmayanlar, hiçbir çözüm önermeyenler, kendi kendilerine
karþý eleþtiri duygusundan yoksun olanlar, iþte bütün bunlar, tutarlý
olmayan materyalistlerdir.
IV. VARGI
Bu örneklerle, görüyoruz ki, her birimizde az ya da çok bulunabilen bu kusurlar, idealistçe kusurlardýr. Biz, bu gibi kusurlara
tutuluyoruz, çünkü biz pratiði teoriden ayýrýyoruz, ve bizi etki altýnda
tutan burjuvazi, gerçeðe önemini vermememizden hoþlanýyor. Ýdealizmi tutan burjuvaziye göre, teori ile pratik tamamen birbirinden
ayrý, birbiriyle hiçbir iliþkisi olmayan iki þeydir. Öyleyse bu kusurlar
zararlýdýr, ve biz onlara karþý savaþým vermeliyiz, çünkü sonunda,
bunlar, burjuvazinin iþine yarar. Kýsaca, toplumun, eðitimimizin [sayfa
92] ve kültürümüzün teorik temellerinin bizde yarattýðý ve daha ço-
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cukluðumuzda içimize kök salmýþ bu kusurlarýn, burjuvazinin eseri
olduðu ortaya çýkmalý ve onlardan kurtulmalýyýz. [sayfa 93]
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
MATERYALÝZMÝN TARÝHÝ

I.
II.

III.
IV.
V.
VI.

Bu tarihi öðrenme zorunluluðu.
Marksizm-öncesi materyalizm.
1. Yunan antikçaðý.
2. Ýngiliz materyalizmi.
3. Fransa'da materyalizm.
4. 18. yüzyýl materyalizmi.
Ýdealizm nereden gelir?
Din nereden gelir?
Marksizm-öncesi materyalizmin deðerleri.
Marksizm-öncesi materyalizmin kusurlarý.

BURAYA kadar genel olarak materyalizmin ne olduðunu ve
bütün materyalistler için ortak olan fikirlerin neler olduklarýný inceledik. Þimdi de materyalizmin, çaðdaþ materyalizme varýncaya kadar, antikçaðdan beri nasýl geliþtiðini göreceðiz. Kýsacasý, materyalizmin tarihini, baþtan sona kýsaca gözden geçireceðiz.
Burada olduðu gibi, birkaç sayfa içinde, materyalizmin tarihinin 2.000 yýlýný açýklamak gibi bir iddiamýz yok; [sayfa 94] yalnýzca
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okura yol gösterecek olan genel bilgileri vermek istiyoruz.
Bu tarihi, kýsaca da olsa, iyi incelemek için, þeylerin niçin
böyle ortaya çýkmýþ olduklarýný, her an görmekten kaçýnýlmamalýdýr. Bu yöntemi uygulamamaktansa, bazý tarihsel adlarý anmadan
atlayýp geçmek, daha iyidir. Ama okurlarýmýzýn kafalarýný bir sürü
adla doldurmak istememekle birlikte, kendilerince azçok bilinen
bellibaþlý materyalist filozoflarý tarih sýrasýna göre anmanýn gerekli
olduðunu düþünüyoruz.
Bu nedenle, iþi basitleþtirmek için, bu ilk sayfalarý, konunun
sýrf tarihsel yanýna ayýracaðýz, sonra, bu bölümün ikinci kýsmýnda,
materyalizmin evriminin niçin bilinen geliþme biçimini geçirmesi
gerektiðini göreceðiz.
I. BU TARÝHÝ ÖÐRENME ZORUNLULUÐU
Burjuvazi, materyalizmin tarihini sevmez ve bunun içindir ki,
burjuva kitaplarýnda öðretilen bu tarih, tamamen eksik ve her zaman yanlýþtýr. Bu tarihi tahrif için çeþitli yollar kullanýlýr:
1. Büyük materyalist düþünürler bilmezlikten gelinemediðine göre, bu düþünürler, materyalist incelemeleri dýþýnda ne yazmýþlarsa onlardan sözedilerek anýlýr ve bunlarýn materyalist filozoflar
olduklarýný söylemek unutulur.
Liselerde ya da üniversitelerde okutulan felsefe tarihinde,
böyle unutma olaylarýna pek çok raslanýr ve biz örnek olarak, Marx
ve Engelsten önce en büyük materyalist düþünür olan Diderotyu
anacaðýz.
2. Tarih boyunca, tutarsýz ya da bilmeksizin materyalist olan
sayýsýz düþünür yaþamýþtýr. Yani onlar bazý yazýlarýnda materyalist,
bazý yazýlarýnda ise idealist idiler, örneðin Descartes gibi.
Oysa, burjuvazi tarafýndan yazýlan tarih, bu düþünürlerin, [sayfa
95] yalnýzca materyalizmi etkilemekle kalmamýþ, ayný zamanda bu
felsefeden tam bir akýmýn doðmasýný saðlayan materyalist düþüncelerini karanlýkta býrakmýþtýr.
3. Sonra, eðer bazý düþünürleri gözlerden gizlemede bu iki
tahrif yöntemi baþarý saðlamazsa, bu düþünürler düpedüz hasýraltý
edilir.
Ýþte böylece, çaðýnýn büyük düþünürleri olan Holbach ve Helvetius bilinmeden, 18. yüzyýlýn edebiyat ve felsefe tarihi öðretilir.
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Bu niçin böyledir? Çünkü materyalizmin tarihi, dünyanýn sorunlarýný anlamak ve bilmek için özellikle öðreticidir ve çünkü, materyalizmin geliþmesi, yönetici sýnýflarýn ayrýcalýklarýný destekleyen
ideolojiler için uðursuz bir geliþmedir.
Materyalizmin capcanlý ve her zaman hareket halinde bir
þey olmasýna karþýn, burjuvazinin onu yirmi yüzyýldýr deðiþmemiþ,
donup kalýplaþmýþ bir öðreti gibi sunmasýnýn nedenleri bunlardýr.
Nasýl idealizm bütün bir dizi geliþim evrelerinden geçmiþse, materyalizm de geçmiþtir. Materyalizm, doða bilimleri alanýnda çað açan her yeni buluþ ile kaçýnýlmaz
olarak biçimini deðiþtirmek zorundadýr.31
Özet olarak da olsa, materyalizmin tarihini incelemenin gereðini þimdi daha iyi anlýyoruz. Bu incelemeyi yapmak için, 1° baþlangýçtan (Yunan antikçaðýndan) Marx ve Engelse kadar; 2° Marx
ve Engelsin materyalizminden günümüze kadar olan iki dönemi
birbirinden ayýrmalýyýz. (Bu ikinci kýsmý, diyalektik materyalizm ile
birlikte inceleyeceðiz.)
Birinci döneme, marksizm-öncesi (premarxiste) materyalizm diyoruz, ikincisine marksist materyalizm ya da diyalektik
materyalizm diyoruz. [sayfa 96]
II. MARKSÝZM-ÖNCESÝ MATERYALÝZM
1. Yunan antikçaðý.
Materyalizmin, her zaman bilimlere baðlý ve bilimlerle birlikte evrim gösteren ve ilerleyen bir öðreti olduðunu anýmsayalým.
Yunan antikçaðýnda, ÝÖ 6. ve 5. yüzyýllarda, bilimler, fizikçilerle
birlikte boy vermeye baþladýðý zaman, bu çaðýn (Thales, Anaksimenes, Heraklitos gibi) en iyi düþünür ve filozoflarýný kendine çeken
materyalist bir akým da ortaya çýkýyor. Bu ilk filozoflar, Engelsin dediði gibi, ister istemez diyalektikçi olacaklardýr. Bunlar, her yerde
hareket, her yerde deðiþiklik bulunmasý ve þeylerin birbirlerinden
ayrý, tek baþlarýna deðil, ama birbirleriyle sýkýca baðlý olduðu olgusuyla etkilendiler.
Diyalektiðin babasý denilen Heraklitos þöyle diyordu:
31
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Hiçbir þey hareketsiz deðildir; her þey akar; ayný ýrmakta iki kez yýkanýlamaz, çünkü ýrmak ardarda gelen
iki an içinde asla ayný ýrmak deðildir; bir andan ötekine
deðiþmiþtir; baþka olmuþtur.
Heraklitos, ilk olarak, hareketi, deðiþmeyi açýklamaya çalýþýr
ve þeylerin evriminin nedenlerini çeliþkide görür.
Bu ilk filozoflarýn anlayýþlarý doðruydu, ama gene de bu anlayýþlar býrakýldý, çünkü bu anlayýþlarý önsel (a priori) olarak formüle
etmekle haksýz bir duruma düþüyorlardý; bir baþka deyiþle, bu çaðýn
bilimlerinin durumu, onlarýn ileri sürdükleri fikirleri tanýtlamaya
elveriþli deðildi. Öte yandan diyalektiðin açýlýp geliþmesi için zorunlu olan toplumsal koþullar (bunlarýn neler olduklarýný daha ilerde
göreceðiz), henüz gerçekleþmemiþti.
Ancak çok sonra, 19. yüzyýldadýr ki, diyalektiðin doðruluðunu tanýtlamaya (toplumsal ve düþünme düzeyi bakýmýndan) olanak veren koþullar gerçekleþeceklerdir.
Baþka Yunan düþünürlerinin de materyalist anlayýþlarý [sayfa 97]
oldu: Demokritosun hocasý olan Leucippos (ÝÖ 5. yüzyýl) daha o
zaman, Demokritosun teorisini kurduðu atomlar sorununu tartýþýyordu.
Demokritosun öðretilisi Epiküros (ÝÖ 341-270), felsefesi ortaçað kilisesi tarafýndan tamamen tahrif edilmiþ olan çok büyük bir
düþünürdür. Kilise, felsefi materyalizme karþý kini yüzünden,
Epikürosun öðretisini, son derece ahlaka aykýrý ve bayaðý tutkularý
savunan bir öðreti olarak sunmuþtur. Gerçekte ise, Epiküros, dünya
zevklerinden elini eteðini çekmiþ bir kiþi idi ve onun felsefesi, insan
yaþamýna, bilimsel (dolayýsýyla dine karþý) bir temel kazandýrmayý
hedef alýyordu.
Bütün bu filozoflar, felsefenin, insanlýðýn yazgýsýna baðlý olduðu bilincine sahiptiler ve biz, orada, daha þimdiden onlar tarafýndan, materyalizme karþý çýkan resmi teoriye bir muhalefet yürütüldüðünü saptýyoruz.
Ama, antikçað Yunanistanýna büyük bir düþünür egemendir. Bu, daha çok idealist olan Aristotelestir. Etkisi çok büyük olmuþtur. Bu nedenle, onu, özellikle anmamýz gerekir. Aristoteles, o çaðýn,
yeni bilimlerin yarattýðý boþluklarla dolup taþan insan bilgilerinin bir
envanterini hazýrlamýþtýr. Evrensel bir kafaya sahip olarak bütün konular üzerinde sayýsýz kitaplar yazmýþtýr. Yalnýzca idealist eðilimleri
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anýlan, ama materyalist ve bilimsel yönleri üzerinde durulmayan
Aristoteles, bilgisinin evrenselliði ile ortaçaðýn sonuna kadar, yani
yirmi yüzyýl boyunca, felsefe anlayýþlarý üzerinde çok etkili oldu.
Demek ki, bu dönem boyunca, antikçað geleneði izlendi ve
ancak Aristoteles ile düþünüldü. Amansýz bir baský, baþka türlü
düþünenleri kasýp kavuruyordu. Ama her þeye karþýn; ortaçaðýn sonlarýna doðru, maddeyi yadsýyan idealistler ile maddi bir gerçeðin
varolduðunu düþünenler arasýnda bir savaþým baþladý.
11. ve 12. yüzyýllarda, Fransada, özellikle Ýngilterede bu çekiþme sürdü. [sayfa 98]
Baþlangýçta, materyalizmin geliþtiði baþlýca ülke, Ýngilteredir.
Marx þöyle der:
Materyalizm, Büyük Britanyanýn gerçek çocuðudur.32
Kýsa bir süre sonra, materyalizm, Fransada açýlýp geliþecektir.
Kýsacasý, 15. ve 16. yüzyýllarda, iki akýmýn, Ýngiliz materyalizmi ile
Fransýz materyalizminin ortaya çýktýðýný görüyoruz ki, bu iki akýmýn
birleþmesi, 18. yüzyýl materyalizminin geliþmesine çok büyük bir
katkýda bulunacaktýr.
2. Ýngiliz materyalizmi.
Ýngiliz materyalizminin... gerçek atasý Bacondýr. Doða
deneyine dayanan bilim, onun gözünde gerçek bilimi
oluþturur ve duyulur fizik, gerçek bilimin en soylu parçasýdýr.33
Bacon, bilimlerin incelenmesinde, deneysel yöntemin kurucusu olarak ün yapmýþtýr. Onun için önemli olan, bilimi, doðanýn
büyük kitabýnda okumaktýr, ve bu, bilimin, Aristotelesin birkaç
yüzyýl önce býraktýðý kitaplarda arandýðý bir çaðda, özellikle ilginçtir.
Örneðin fizik incelemesi yapmak için þöyle bir yol izleniyordu: Belirli bir konuda Aristotelesin yazdýðý parçalar alýnýyordu; sonra, büyük bir tanrýbilimci olan Aquinolu Thomasýn kitaplarý alýnýyor
ve Aquinolu Thomasýn, Aristotelesin parçalarý üzerine yazdýklarý
okunuyordu. Profesör ise, kiþisel bir yorum yapmýyor, hele ne
düþündüðünü hiç söylemiyordu, ama Aristotelesi ve Thomasý yineleyen üçüncü bir kitaba uyuyordu. Ýþte ortaçaðýn skolastik deni32
33
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len bilimi bu idi: Bu, kitabi bir bilimdi, çünkü yalnýzca kitaplarda
inceleniyordu.
Ýþte Bacon, doðanýn büyük kitabýný incelemeye çaðrýda
bulunarak, bu skolastiðe, bu donmuþ öðrenime karþý çýkýyordu. [sayfa 99]

Bu çaðda, bir soru soruluyordu:
Fikirlerimiz nereden geliyor? Bilgilerimiz nereden geliyor? Her
birimizin fikirleri var, ev fikri gibi. Materyalistler, bize fikir, evler varolduðu için gelir derler. Ýdealistler ise, bize ev fikrini tanrýnýn verdiðini düþünürler. Bacon da, fikrin yalnýzca þeyler görüldüðü ya da
þeylere dokunulduðu için varolduðunu söylüyor, ama bunu, henüz
tanýtlayamýyordu.
Fikirlerin deneyimden nasýl geldiðini tanýtlamaya ilk giriþen
Locke ( 1632-1704) olmuþtur. Locke, bütün fikirlerin deneyimden
geldiðini ve bize, fikirlerimizi yalnýz deneyimin verdiðini gösterdi. Ýlk
masa fikri, insana, daha masa olmadan önce gelmiþtir, çünkü, o
deneyiyle, daha önce de bir aðaç kütüðünü ya da bir taþý masa gibi
kullanýyordu.
Ýngiliz materyalizmi, Lockeun fikirleri ile, 18. yüzyýlýn ilk yarýsýnda, Fransaya geçer; çünkü, bu felsefe, Ýngilterede özel bir biçimde geliþmekte iken, Fransada da materyalist bir akým oluþmaktaydý.
3. Fransada materyalizm.
Descartestan (1596-1650) baþlayarak, Fransada da açýkça
materyalist bir akýmýn doðuþuna yer verilebilir. Descartesýn bu felsefe üzerinde büyük bir etkisi olmuþtur, ama genellikle, ondan sözedilemez.
Feodal ideolojinin, bilimlerin içinde bile capcanlý olduðu, gördüðümüz gibi skolastik bir biçimde inceleme yapýldýðý bu çaðda,
Descartes, bu durumla savaþýma giriþti.
Dinsel anlayýþ, feodal ideolojinin içine iþlemiþtir. Bu bakýmdan feodal ideoloji, kilisenin, tanrýnýn yeryüzündeki temsilcisi olarak, gerçeði tekelinde bulundurmasýna dikkat eder. Buradan çýkan
sonuç þudur ki, düþüncesini, kilise öðreniminin buyruðuna baðýmlý
kýlmayan hiç kimse, herhangi bir doðru ileri süremez. Descartes,
bu anlayýþý topa tutuyor. Elbette ki, kiliseye, kilise olarak saldýrmaz,
ama yüreklilikle, [sayfa 100] her insanýn, inansýn ya da inanmasýn, ak-
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lýnýn (doðal ýþýkýn) deneyimiyle gerçeðe ulaþabileceðini öðretir.
Descartes, Yöntem Üzerine Konuþmalar (Discours de la méthode) adlý kitabýnýn daha baþýnda, Saðduyu, herkesin en iyi
paylaþtýðý þeydir diye açýklar. Bu nedenle, herkes bilim önünde
eþit haklara sahiptir. Ve örneðin, o zamanýn hekimliðinin güzel bir
eleþtirisini (Molierein Hastalýk Hastasý, Descartesýn eleþtirilerinin
bir yankýsýdýr) yapýyordu, çünkü bilimin gerçek bir bilim olmasý için,
tek kanýtlarý Aristoteles ve Aziz Thomas olan ve kendi zamanýna
kadar öðretilenin terkedilerek doðanýn araþtýrýlmasý üzerine
kurulmuþ gerçek bir bilim olmasýný istiyordu.
Descartes, 17. yüzyýlýn baþýnda yaþýyordu; bunu izleyen yüzyýlda, devrim patlak vermiþti, bu nedenle denilebilir ki, o, yeni bir
dünyaya, doðmakta olan dünyaya girmek üzere, kaybolmakta olan
bir dünyadan çýkýyordu. Bu durum, Descartesý bir uzlaþtýrýcý yapar;
o, materyalist bir bilim yaratmak ister, ama ayný zamanda da idealisttir, çünkü dini kurtarmak ister.
Onun çaðýnda, niçin yaþayan hayvanlar vardýr? diye bir soru
sorulduðu zaman, tanrýbilimin hazýr yanýtlarýna tamamen uygun olan,
çünkü onlarý yaþatan bir ilke vardýr, diye karþýlýk verilirdi. Descartes,
tersine, hayvan yaþamý yasalarýnýn yalnýzca maddede bulunduðunu
savunuyordu. Ayrýca, öteki makinelerin demirden ve tahtadan yapýlmýþ olmalarý gibi, hayvanlarýn da etten, kastan yapýlma makinelerden baþka bir þey olmadýklarýna inanýyor ve bunu iddia ediyordu. Hatta, ne bu makinelerin, ne de ötekilerin duyumlarý olmadýklarýný düþünüyordu ve onun felsefesiyle övünen kiþiler, Port-Royal
manastýrýnda, haftalarca süren incelemeleri sýrasýnda köpeklere bir
þey batýrýldýðý zaman, þöyle diyorlardý: Doða ne kadar iyi yapýlmýþ,
sanýlýr ki acý duyuyorlar!..
Materyalist Descartesa göre hayvanlar, demek ki, [sayfa 101]
birer makine idi. Ama insan, o baþka, çünkü onun bir ruhu var,
diyordu idealist Descartes...
Descartesýn geliþtirdiði ve savunduðu fikirler, bir yandan açýkça materyalist olan bir felsefe akýmý, beri yandan da idealist bir
akým doðuracaktýr.
Karteziyen (dekartçý) materyalist kolu sürdürenler arasýnda,
yalnýzca La Mettrie (1709-1751) üzerinde duracaðýz. La Mettrie, bu
makine-hayvan tezini alarak, onu insana kadar geniþletir. Niçin insan da bir makine olmasýn?.. O, insan ruhunun kendisini de fikirle-
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rin mekanik bir biçimde hareket ettikleri bir mekanizma olarak
görür.
Ýþte bu dönemde, Ýngiliz materyalizmi, Lockeun fikirleri ile
Fransaya girer. Bu iki akýmýn bileþiminden, daha geliþmiþ bir materyalizm doðacaktýr. Bu da þu olacaktýr:
4. 18. yüzyýl materyalizmi.
Bu materyalizm, ayný zamanda alkýþlanmaya deðer yazarlar
ve düþünce savaþçýlarý olmasýný da bilen filozoflar tarafýndan savunuldu; bunlar, her zaman toplumsal kurumlarý ve dini eleþtirdikleri,
teoriyi pratiðe uyguladýklarý ve iktidara karþý sürekli savaþým halinde olduklarý için, zaman zaman Bastille ya da Vincennes zindanlarýna atýldýlar.
Bunlar, çalýþmalarýný büyük Ansiklopedide topladýlar ve orada materyalizmin yeni doðrultusunu saptadýlar. Ayrýca, büyük bir
etki yarattýlar, çünkü, Engelsin de dediði gibi, bu felsefe, bütün
kültürlü gençliðin inancýydý.
Bu, Fransýz felsefe tarihinde de, Fransýz özelliði taþýyan bir
felsefenin gerçekten halka malolduðu tek çað oldu.
1713te Langresda doðan ve 1784te Pariste ölen Diderot,
bütün bu harekete egemendir. Burjuva tarihinin söylemediði, ama
her þeyden önce söylenmesi gereken þey, Diderotnun, Marx ve
Engelsten önce, en büyük materyalist düþünür olduðudur. Lenin,
Diderotnun, çaðdaþ (diyalektik) [sayfa 102] materyalizmin sonuçlarýna
hemen hemen ulaþtýðýný söyler.
Diderot, gerçek bir militan olmuþtur; her zaman kiliseye karþý,
toplumsal duruma karþý savaþmýþ, zindanlarý tanýmýþtýr. Çaðdaþ burjuvazi tarafýndan yazýlan tarih, onu çoðu kez hasýraltý etmiþtir. Diderotnun materyalizm üzerindeki pek büyük etkisini anlamak için
Diderot ile dAlembertin Diyaloglarýný, Rameaunun Yeðenini, Kaderci Jacquesý okumak gerekir.34
19. yüzyýlýn ilk yarýsýnda, tarihsel olaylar nedeniyle, materyalizmde bir gerileme görüyoruz. Bütün ülkelerin burjuvazisi, idea34
Bakýnýz: Halk Klasikleri koleksiyonunda (Editions Sociales) yayýnlanmýþ olan,
Diderot (6 cilt), Holbach, Helvetius, La Mettrie ve Morelly ile, bir ölçüde de, Rousseau ve
Voltairein metinleri.
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lizm ve dinden yana büyük bir propagandaya baþlýyor, çünkü, o,
yalnýzca ilerici (materyalist) fikirlerin yayýlmasýný istememekle kalmýyor, ayrýca iktidarý elinde tutabilmek için düþünürleri ve yýðýnlarý
uyutmaya da gereksinme duyuyor.
Ýþte o sýrada, Almanyada, Feuerbachýn, bütün idealist filozoflarýn ortasýnda, materyalizmi, açýkça ve yeniden tahta çýkartarak35 materyalist inançlarýný açýkladýðýný görüyoruz.
Feuerbach, dinin eleþtirisini kökünden geliþtirerek, materyalizmin unutulmuþ olan temellerini saðlýklý ve gününe uygun bir biçimde yeniden ele alýyor ve böylece çaðýnýn filozoflarýný etkiliyor.
19. yüzyýlda, sayesinde bilimlerin çok büyük bir ilerleme kaydettiði, özellikle üç büyük buluþun yapýldýðý döneme, canlý hücrenin, enerjinin dönüþümünün, evrimin (Darwin) bulunuþu36 dönemine
geliyoruz; bunlar, Feuerbach tarafýndan etkilenmiþ olan Marx ve
Engelsin, bize çaðdaþ ya da diyalektik materyalizmi vermek üzere,
materyalizmi geliþtirmelerine yolaçacaktýr. [sayfa 103]
Marx ve Engelsten önceki materyalizmin tarihini, çok kýsa
olarak, görmüþ bulunuyoruz. Marx ve Engels, kendilerinden önce
gelen materyalistlerle, birçok ortak noktalarda ayný görüþte olmakla birlikte, ayný zamanda bu eski materyalistlerin yapýtlarýnda birçok
kusur ve boþluk olduðunu düþünüyorlardý.
Onlarýn marksizm-öncesi materyalizmde yaptýklarý deðiþtirmeleri anlamak için, bu kusur ve boþluklarýn neler olduðunu ve niçin böyle olduðunu araþtýrmak kesin olarak zorunludur.
BAÞKA bir deyiþle, materyalizmin ilerlemesine katkýsý olan
çeþitli düþünürleri bir bir saydýktan sonra, bu ilerlemenin nasýl ve
hangi anlamda gerçekleþtiðini ve neden þu ya da bu biçimde bir
evrim gösterdiðini araþtýrmasaydýk, materyalizmin tarihinin incelenmesi eksik kalýrdý.
Özellikle 18. yüzyýl materyalizmi ile ilgileniyoruz, çünkü bu
materyalizm, materyalizm felsefesinin çeþitli akýmlarýnýn sonucu
olmuþtur.
Þu halde, bu materyalizmin yanýlgýlarý nelerdi, eksik yanlarý
nelerdi, onlarý inceleyeceðiz; ama þeylere, hiçbir zaman tekyanlý bir
anlayýþla deðil, tersine, bütün yönlerini ele alan bir anlayýþla bakma35
36
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mýz gerektiðinden, bu materyalizmin erdemlerini, deðerli yanlarýnýn
neler olduðunu da belirteceðiz.
Baþlangýcýnda diyalektik olan materyalizm, bu temeller üzerinde geliþmesini sürdüremedi. Bilimsel bilgilerin yetersizliði nedeniyle, diyalektik düþünme tarzý býrakýlmak zorunda kalýndý. Önce
bilimleri yaratmak ve geliþtirmek gerekiyordu. Süreçleri incelemeden önce, þeyleri incelemek gerekiyordu37.
Demek ki, materyalizm ile bilimler arasýndaki sýký birlik, bu
felsefeye, daha saðlam ve bilimsel temeller üzerinde, [sayfa 104] yeniden diyalektik materyalizm haline, yani Marx ve Engelsin materyalizmi haline gelme olanaðýný saðlayacaktýr.
Öyleyse, materyalizmin doðum kaydýný, bilimin doðum kaydý yanýnda bulacaðýz. Ama, biz materyalizmin nereden geldiðini her
buluþumuzda, idealizmin nereden geldiðini de ortaya koyabileceðiz.
III. ÝDEALÝZM NEREDEN GELÝR?
Ýdealizm, tarih boyunca, eðer dinin yanýbaþýnda varolabilmiþ,
din tarafýndan hoþgörüyle karþýlanmýþ ve onanmýþsa, bu, aslýnda
idealizmin dinden doðmasýndan ve dinden türemesindendir.
Lenin, bu konuda öðrenmemiz gereken bir formül yazmýþtýr:
Ýdealizm, dinin arýtýlmýþ ve inceltilmiþ bir biçiminden baþka bir þey
deðildir. Bu, ne demektir? Bu, idealizm, kendi anlayýþlarýný dinden
çok daha esnek bir biçimde sunabilir demektir. Evrenin, karanlýklar
üstünde yüzmekte olan bir ruh tarafýndan yaratýlmýþ olduðunu, tanrýnýn maddesiz olduðunu iddia etmek, sonra, birdenbire dinin yaptýðý gibi, tanrýnýn (kelam ile) konuþtuðunu ve tanrýnýn bir oðlu
olduðunu (Ýsa) açýklamak, bunlar kabaca sunulmuþ bir dizi fikirlerdir. Ýdealizm, dünyanýn ancak bizim düþüncemizde, bizim ruhumuzda varolduðunu iddia etmekle, kendini daha üstü kapalý bir
biçimde sunar. Aslýnda, biz biliyoruz ki, bu da öz olarak ayný anlama gelir, ama biçim olarak daha az kaba ve daha incedir. Bunun
için idealizm, dinin inceltilmiþ biçimidir.
Ýdealizm daha da iþlenmiþ, daha da inceltilmiþtir, çünkü idealist filozoflar, tartýþmalarda, Berkeleyin diyaloglarý Philonoüsün zavallý Hylasa yaptýðý gibi, sorularý önceden görüp önlemeyi ve tuzaklar
37
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kurmayý bilirler.
Ama idealizm dinden gelir demek, sorunu kýsaca geçiþtirmek,
ertelemektir, ve biz hemen kendimize sormalýyýz, o halde: [sayfa 105]
IV. DÝN NEREDEN GELÝR?
Engels, bu konuda, bize çok açýk bir yanýt vermiþtir: Din,
insanýn sýnýrlý anlayýþlarýndan doðmuþtur. (Sýnýrlý burada dar anlamýndadýr.)
Ýlk insanlar için bu bilgisizlik iki kattýr: doðayý bilmemek, kendi
kendilerini bilmemek. Ýlkel insanlarýn tarihini incelerken, sýk sýk bu
ikili bilgisizliði düþünmek gerekir.
Gene de ilerlemiþ bir uygarlýk saydýðýmýz Yunan antikçaðýnda, bu bilgisizlik, bize çocuksu görünür; örneðin, Aristotelesin yeryüzünün hareketsiz olduðunu, evrenin merkezi olduðunu ve gezegenlerin yeryüzünün çevresinde döndüðünü düþündüðünü gördüðümüz zaman. (Aristotelese göre, bu gezegenler 46 taneydi, bunlar
bir tavana çakýlý çiviler gibi kýmýldamadan ve bir bütün halinde,
yeryüzünün çevresinde dönmekte idi...)
Yunanlýlar, su, toprak, hava ve ateþ dedikleri ve artýk ayrýþtýrýlamayan dört öðenin varolduðunu düþünüyorlardý. Bütün bunlarýn
yanlýþ olduðunu biliyoruz, çünkü þimdi artýk suyu, topraðý ve havayý
kendi öðelerine ayýrabiliyoruz ve ateþi de bu yukardakilerle ayný
türden bir cisim saymýyoruz.
Yunanlýlar, bizzat insan hakkýnda da çok bilgisizdiler, çünkü
organlarýmýzýn görevlerini bilmiyorlardý ve örneðin yüreðin, cesaretin merkezi olduðunu sanýyorlardý.
Daha o zamandan çok ilerlemiþ saydýðýmýz Yunan bilginlerinin bilgisizliði bu kadar büyük olduðuna göre, onlardan binlerce yýl
önce yaþamýþ insanlarýn bilgisizliði ne olur? Ýlkel insanlarýn doða ve
kendileri hakkýndaki anlayýþlarý; bilgisizlik yüzünden geliþmemiþti.
Ama bu insanlar, herþeye karþýn, eþyayý açýklamaya çalýþýyordu. Ýlkel insanlar hakkýnda elimizde bulunan bütün belgeler, bize, düþlerin, bu insanlarýn kafalarýnda, düþüncelerinde çok yer tuttuðunu
söyler. Daha ilk bölümümüzde,38 insanýn bir eþ varlýðý [sayfa 106]olduðuna inanarak, bu düþler sorununu, nasýl çözümlemiþ oldukla38
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rýný gördük. Baþlangýçta, bu eþe ayrýca maddi kývamý olan bir tür
saydam ve hafif bir beden atfediliyordu. Ýnsanda, ölümden sonra
da yaþamýný sürdüren maddesiz bir ilke, ruhsal bir ilke olduðu anlayýþý, çok sonra doðmuþtur. (Ruhsal, yani spiritüel sözcüðü, ruhtan,
yani espritden gelir ki, esprit, Latincede, soluk demektir; son nefes
ile birlikte giden soluk esnasýnda, ruh (can, âme) çýkar ve yalnýz
ikincinin varlýðý sürer gider.) Öyleyse, düþünceyi ve düþü açýklayan ruhtur.
Ortaçaðda, insanlarýn, ruh üzerine garip anlayýþlarý vardý. Yaðlý
bir bedende ince bir ruh, ince bir bedende ise büyük bir ruh olduðu
düþünülüyordu. Bunun içindir ki, bu çaðda, çileciler (zahitler, ascètes), büyük bir ruhlarý olsun diye, ruha büyük bir barýnak yapmak
için sýk sýk uzun süren oruç tutuyorlardý.
Ýlkel insanlar, önce saydam eþ biçiminde ve sonra ruh biçiminde, insanýn ölümünden sonra da yaþadýðý ruhsal ilkeyi benimseyerek, tanrýlarý yarattýlar.
Ýlkin insandan daha güçlü, gene de maddi bir biçimde bulunan varlýklara inanýrken, buradan yavaþ yavaþ bizimkinden üstün
bir ruh biçiminde tanrýlarýn varlýðýna inanmaya vardýlar. Böylece,
Yunan antikçaðýnda olduðu gibi, her birinin belirli bir görevi olan
birleþik birçok tanrý yarattýktan sonra, buradan tek tanrý anlayýþýna
ulaþtýlar. Ýþte o zaman, günümüzdeki tektanrýcý din39 yaratýlmýþ oldu.
Böylece açýkça görüyoruz ki, dinin kökeni, bugünkü biçimiyle bile,
bilgisizlik olmuþtur.
Demek ki, idealizm, insanýn sýnýrlý, dar anlayýþlarýndan, bilgisizliðinden doðuyor; oysa materyalizm, tersine, bu sýnýrlarýn geriye
itilmesinden, geriletilmesinden doðar.
Felsefe tarihi boyunca, idealizm ile materyalizm [sayfa 107]
arasýndaki bu sürekli savaþýma tanýk olacaðýz. Materyalizm bilgisizliðin, sýnýrlarýný geriletmek ister, ve bu, materyalizmin zaferlerinden
biri, erdemlerinden biri olacaktýr. Ýdealizm ve onu besleyen din,
tersine, bilgisizliðin sürdürülmesi için, yýðýnlarýn bu bilgisizliðinden,
onlara baskýyý, ekonomik ve toplumsal sömürüyü kabul ettirmede
yararlanmak için bütün çabalarý harcar.

39
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V. MARKSÝZM-ÖNCESÝ MATERYALÝZMÝN DEÐERLERÝ
Yunanlýlarda, embriyon halinde bir bilim oluþur oluþmaz, materyalizmin de doðduðunu gördük. Bilim geliþtiði zaman, materyalizm de geliþir ilkesini izleyerek, tarih boyunca þunlarý saptýyoruz:
1. Ortaçaðda bilimlerde zayýf bir geliþme, materyalizmde bir
duraklama.
2. 17. ve 18. yüzyýllarda bilimlerde çok büyük bir geliþmeye
uygun düþen materyalizmde büyük bir geliþme. 18. yüzyýl Fransýz
materyalizmi, bilimlerdeki geliþmenin dolaysýz sonucudur..
3. 19. yüzyýlda sayýsýz büyük buluþlara tanýk oluyoruz ve materyalizm, Marx ve Engels ile büyük bir deðiþikliðe uðruyor.
4. Bugün, bilimler ve ayný zamanda da materyalizm büyük
bir hýzla ilerlemektedir. En iyi bilginlerin, çalýþmalarýnda, diyalektik
materyalizmi uyguladýklarý görülmektedir.
Demek ki, idealizm ile materyalizmin kökenleri tamý tamýna
birbirine karþýdýr; ve biz, yüzyýllar boyunca, bu iki felsefe arasýnda,
yalnýzca akademik olmayan ve zamanýmýzda da devam eden bir
savaþým olduðunu görüyoruz.
Ýnsanlýk tarihinin içinde geçen bu savaþým, bilim ile bilgisizlik arasýndaki savaþýmdýr, iki akým arasýndaki savaþýmdýr. Biri, insanlýðý bilgisizliðe doðru çeker, onu bu [sayfa 108] bilgisizlik içinde tutar;
öteki, tersine, bilgisizliðin yerine bilimi koyarak insanlarý özgür kýlmaya, kurtarmaya yönelir.
Bu savaþým, engizisyon döneminde olduðu gibi, zaman zaman, çetin biçimler almýþtýr. Engizisyon için, baþka birçok örnek
arasýnda, Galilei örneðini alabiliriz. Galilei dünyanýn döndüðünü ileri
sürer. Bu, Ýncille ve Aristoteles ile çeliþen yeni bir bilgidir: eðer dünya dönüyorsa, demek ki evrenin merkezi deðildir, kýsaca evren
içinde bir noktadýr, öyleyse yapmamýz gereken þey, düþüncelerimizin
sýnýrlarýný geniþletmek olmalýdýr. Acaba Galileinin bu buluþu karþýsýnda ne yapýlýyor?
Ýnsanlýðý bilgisizlik içinde tutmak için dinsel bir mahkeme
kurulur ve Galilei piþman olmaya zorlanýr.40 Ýþte, bilgisizlik ile bilim
arasýndaki savaþýma bir örnek.
40
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Þu halde, bu çaðýn filozoflarýný ve bilginlerini, bilgisizliðin bilime karþý savaþýmý içindeki yerlerine bakarak yargýlamalýyýz; ve göreceðiz ki, onlar, bilimi savunurken, kendileri de, bilmeden materyalizmi savunmaktaydýlar. Bunun gibi, Descartes da bize, düþünceleriyle, materyalizmi ileri götürebilmiþ olan fikirler vermiþtir.
Ayrýca, bu savaþýmýn, tarih boyunca, yalnýzca teorik bir
savaþým deðil, ayný zamanda toplumsal ve siyasal bir savaþým olduðunu da iyi görmek gerekir. Egemen sýnýflar, bu savaþta her zaman
bilgisizlikten yanadýrlar. Bilim devrimcidir ve insanlýðýn kurtuluþuna
katkýda bulunur.
Burjuvazinin durumu ilginçtir. 18. yüzyýlda burjuvazi, feodal
sýnýfýn egemenliði altýndadýr ve o sýralarda bilimden yanadýr; bilgisizliðe karþý bir savaþým yürütür ve bize Ansiklopediyi41 verir. 20.
yüzyýlda burjuvazi egemen sýnýftýr ve bilgisizlikle bilim arasýndaki bu
savaþýmda, o, eskisinden [sayfa 109] çok daha büyük bir vahþetle bilgisizlikten yanadýr (hitlerciliði inceleyiniz).
Þu halde görüyoruz ki, marksizm-öncesi materyalizm, önemli
bir rol oynamýþtýr ve tarihsel önemi çok büyük olmuþtur. Marksizmöncesi materyalizm, bu bilgisizlikle bilim arasýndaki savaþým boyunca, dine, yani bilgisizliðe karþý olabilen genel bir dünya anlayýþý geliþtirebilmiþtir. Ve gene materyalizmin bu evrimi, materyalizm çalýþmalarýnýn bu ardarda sýralanýþý iledir ki, diyalektik materyalizmin
meydana çýkabilmesi için gerekli koþullar gerçekleþebilmiþtir.
VI. MARKSÝZM-ÖNCESÝ MATERYALÝZMÝN KUSURLARI
Materyalizmin evrimini anlamak ve kusurlarýný ve boþluklarýný
iyi görebilmek için, bilimle materyalizmin birbirine baðlý olduðunu
hiçbir zaman unutmamak gerekir.
Baþlangýçta, materyalizm, bilimlere göre daha öndeydi, ve
onun içindir ki, bu felsefe, kendisini hemen kabul ettiremedi. Diyalektik materyalizmin haklý olduðunu tanýtlamak için, bilimleri kurmak ve geliþtirmek gerekiyordu, ama bu yirmi yüzyýldan fazla bir
zaman almýþtý. Bu uzun dönem içinde materyalizm, bilimlerden,
özellikle de bilimsel düþünüþten ve ayný zamanda en çok geliþmiþ
41
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özel bilimlerden etkilendi.
Bunun içindir ki, geçtiðimiz yüzyýlýn (yani 18. yüzyýlýn) materyalizmi her þeyden çok mekanikçi idi, çünkü bu çaðda, bütün
doða bilimleri arasýnda yalnýz mekanik ve henüz ancak yeryüzündeki ve gökyüzündeki katý cisimlerin mekaniði, kýsaca yerçekimi
mekaniði belli bir olgunlaþma durumuna ulaþmýþtý. Kimya henüz
çocuksu, filojistik biçimiyle vardý. Biyoloji henüz kundaktan
çýkmamýþtý; bitkisel ve hayvansal organizmalar ancak kabaca incelenebilmiþti ve ancak salt mekanik nedenlerle açýklanýyorlardý; Descartes için hayvan nasýl bir makine ise, 18. yüzyýlýn materyalistlerine
göre de insan öyle bir makineydi.42 [sayfa 110]
Hýristiyan ortaðýn kýþ uykusu döneminden sonra, bilimlerin
uzun ve yavaþ evriminden çýkmýþ olan materyalizm, iþte bu durumdaydý.
Dünyayý büyük bir mekanizma olarak kabul eden bu dönemin büyük yanýlgýsý, her þeyden, mekanik denilen bu bilimin yasalarýna göre sonuç çýkarmak olmuþtur. Hareket, basit bir mekanik
hareket sayýlarak, ayný olaylarýn da durmadan yenilenmesi gerektiði düþünülüyordu. Þeylerin makine yaný görülüyor, ama yaþayan
yaný görülmüyordu. Onun için bu materyalizme mekanik (ya da
mekanikçi) materyalizm denir.
Bir örnek verelim: Bu materyalistler, düþünceyi nasýl açýklýyorlardý? Þöyle: Nasýl karaciðer safrayý salgýlarsa, beyin de düþünceyi
salgýlar! Bu dar bir düþünüþtür! Marxýn materyalizmi, tersine, bir
dizi açýklýk getirir. Düþüncelerimiz yalnýzca beyinden gelmez. Fikirlerimizin, düþüncelerimizin niçin þöyle deðil de böyle olduðunu anlamaya çalýþmamýz gerekir; o zaman, bizim fikirlerimizi, toplumun,
çevrenin vb. belirlediðinin farkýna varýrýz. Mekanikçi materyalizm,
düþünceyi basit bir mekanik olay olarak kabul eder. Oysa düþünce,
daha üstün bir þeydir. Mekanik yasalarýn da elbette ki iþlediði, etkili olduðu. ama daha üst sýradan yasalarca daha geri plana atýldýklarý kimyasal ve organik yapýdaki olaylara da yalnýz tek baþýna mekaniðin uygulanmasý, klasik Fransýz materyalizminin özgül, ama o
dönem için kaçýnýlmaz darlýklarýndan biridir.43
Ýþte 18. yüzyýl materyalizminin birinci büyük yanlýþý. Bu yanýl42
43
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gýnýn sonuçlarý þunlardý ki, o, genel olarak tarihi, yani tarihsel geliþmenin bakýþ açýsýný, süreci bilmiyordu; bu materyalizm, dünyanýn
evrim göstermediðini, düzenli aralýklarla birbirine benzer durumlarýn yeniden ortaya çýktýðýný düþünüyordu ve insanýn ve hayvanlarýn
evrimi diye [sayfa 111] bir þeyi de aklýndan geçirmiyordu.
Bu materyalizmin ikinci özgül darlýðý, evreni bir süreç olarak, kesintisiz tarihsel geliþme yolunda bir madde olarak kavramadaki yetersizliðidir. Bu, o çaðda doða bilimlerinin ulaþmýþ olduklarý
düzeye ve bu doða bilimlerine baðlý olan metafizik,44 yani anti-diyalektik felsefe tarzýna uygun düþüyordu. Doðanýn, aralýksýz sürüp giden bir hareket içinde olduðu biliniyordu. Ama, çaðýn fikirlerine
göre, bu hareket, gene ayný þekilde aralýksýz sürüp giden bir çember çiziyordu ve bu yüzden de hiç ilerlemiyordu; daima ayný sonuçlarý veriyordu.45
Ýþte bu materyalizmin ikinci yanlýþý.
Üçüncü yanýlgýsý, kendi düþüncelerine fazla dalmasý, içine
kapanmasýdýr; bu materyalizm, insan eyleminin dünyadaki ve toplumdaki rolünü yeteri kadar görmüyordu. Marxýn materyalizmi, dünyayý yalnýz açýklamakla yetinmememizi, ayný zamanda, onu deðiþtirmemiz gerektiðini de öðretir. Ýnsan, tarihte, dünyayý deðiþikliðe uðratabilecek etkin bir öðedir.
Rus komünistlerinin eylemi, yalnýzca devrimi hazýrlamak, yapmak ve baþarýya ulaþtýrmak yeteneðinin deðil, ayný zamanda, 1918
den beri, büyük güçlüklerin ortasýnda sosyalizmi kurmak yeteneðinin
de canlý bir örneðidir.
Marksizm-öncesi materyalizm, bu insan eylemi anlayýþýnýn
bilincinde deðildi. O çaðda, insan ortamýn46 bir ürünüdür diye düþünülüyordu; oysa Marx bize öðretiyor ki, ortam, insanýn bir ürünüdür
ve öyleyse insan da, baþlangýçta verilen bazý koþullar altýnda, kendi
öz etkinliðinin ürünüdür. Ýnsan nasýl ortamýn etkisine uðrarsa, kendisi de ortamý, toplumu deðiþtirebilir; öyleyse, buna göre, kendisini
de deðiþtirebilir. [sayfa 112]
Demek ki, 18. yüzyýlýn materyalizmi, fazlaca düþüncelerine
dalýp kalýyordu, çünkü her þeyin bir tarihsel geliþmesi olduðunu
44
45
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bilmiyordu. Ama bu, o zaman için kaçýnýlmaz bir þeydi; çünkü bilimsel bilgiler, dünyayý ve þeyleri eski düþünme yönteminden, yani
metafizikten baþka bir yöntem kullanarak kavrayabilmek için yeteri
kadar ileri gitmemiþti. [sayfa 113]
OKUMA PARÇALARI

26.

K. Marx-F. Engels, Kutsal Aile, s. 168-179.
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Plehanov, Materyalizm Tarihi Üzerine Deneme (Holbach, Helvetius, Marx), Editions Sociales, 1957.

YOKLAMA SORULARI
BÝRÝNCÝ BÖLÜM
Pasteur, ayný zamanda, hem bilgin, hem de dinsel inanç sahibi
nasýl olabiliyordu?
ÝKÝNCÝ BÖLÜM
Kitaplarý incelemenin ayný zamanda, hem zorunlu, hem de
yetersiz olduðunu gösteriniz.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
1. Diyalektik materyalizm neden antikçaðda doðmadý?
2. Yunan antikçaðýndan 18. yüzyýla kadar baþlýca materyalist
akýmlarý gösteriniz.
3. 18. yüzyýl materyalizminin yanlýþlarý ve deðerleri nelerdir?
YAZILI ÖDEV
Bir idealist ile bir materyalist arasýnda, tanrý üzerine bir söyleþi
tasarlayýnýz.
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TEK BÖLÜM
METAFÝZÝK YÖNTEM NEDÝR?

I.

Bu yöntemin temel özellikleri.
1. Birinci temel özellik: Özdeþlik ilkesi.
2. Ýkinci temel özellik: Þeylerden ayýrma (tecrit).
3. Üçüncü temel özellik: Sonsuz ve aþýlmaz bölmeler.
4. Dördüncü temel özellik: Karþýtlarýn karþý karþýya
konmasý.
II. Özet.
III. Metafizik doða anlayýþý.
IV. Metafizik toplum anlayýþý.
V. Metafizik düþünce anlayýþý.
VI. Mantýk nedir?
VII. Metafizik sözcüðünün açýklamasý.

BÝLÝYORUZ KÝ, 18. yüzyýl materyalistlerinin yanlýþlarý, onlarýn
düþünü; biçimlerinden, onlarýn, metafizik yöntem dediðimiz özel
araþtýrma yöntemlerinden gelmektedir. Öyleyse, [sayfa 117] metafizik
yöntem, özel bir dünya anlayýþýný anlatýr, ve belirtmemiz gerekir ki,
nasýl marksist materyalizmi, marksizm-öncesi materyalizmin karþýsýna koyuyorsak, diyalektik materyalizmi de metafizik materyalizmin karþýsýna koyuyoruz.
Bunun için, daha sonra, karþýtý, diyalektik materyalizmi incelemek için þimdi bu metafizik yöntemin ne olduðunu öðrenmemiz
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gerekir.
I. BU YÖNTEMÝN TEMEL ÖZELLÝKLERÝ
Burada Hegelin metafizik yöntem dediði... eski araþtýrma
ve düþünme yöntemini47 inceleyeceðiz.
Hemen basit bir gözlemle iþe baþlayalým. Ýnsanlarýn çoðuna,
hangisi daha doðal gelir: hareket mi, hareketsizlik mi? Onlara göre
þeylerin olaðan (normal) durumu nedir: durgunluk mu, deðiþkenlik
mi?
Genellikle, hareketten önce durgunluðun varolduðu ve bir
þeyin harekete baþlayabilmesi için önce durgunluk halinde bulunduðu düþünülür.
Kutsal kitap da, bize, tanrý tarafýndan yaratýlmýþ olan evrenden önce, hareketsiz sonsuzluðun, yani durgunluðun varolduðunu
söylüyor.
Ýþte sýk sýk kullandýðýmýz bazý sözcükler: durgunluk ve hareketsizlik, hareket ve deðiþme. Ama bu son iki sözcük, eþ anlamlý
deðillerdir.
Hareket, sözcüðün dar anlamýnda, yer deðiþtirmedir. Örnek:
düþen bir taþ, yürüyen bir tren hareket halindedir.
Deðiþme, sözcüðün tam anlamýyla, bir biçimden baþka bir
biçime geçmektir. Yapraklarýný döken bir aðaç, biçim deðiþtirmiþtir.
Ama deðiþiklik ayný zamanda bir durumdan baþka bir duruma geçiþtir. Örnek: hava solunulamaz hale gelmiþ; bu deðiþmedir.
Þu halde, hareket, yer deðiþtirme anlamýna gelir; [sayfa 118] deðiþme, deðiþiklik ise, biçim ya da durum deðiþtirmek demektir. Anlam karýþýklýðýný önlemek için bu ayrýma saygý göstereceðiz (diyalektiði incelediðimiz zaman bu sözcüklerin anlamlarýný yeniden görmemiz gerekecek).
Görmüþ bulunuyoruz ki, genel bir biçimde, hareket ve deðiþmenin durgunluktan daha az olaðan olduðu düþünülür, ve biz, þeyleri, deðiþmesiz ve durgun saymayý yeð tutarýz.
Örnek: Biz, bir çift sarý ayakkabý aldýk, bir zaman sonra, birçok onarýmdan (pençe, topuk deðiþtirme, birçok yamadan) sonra,
biz, gene de sarý ayakkabýlarýmý giyeceðim diyoruz, onlarýn artýk o
47
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ayný ayakkabýlar olmadýklarýný hiç hesaba katmýyoruz. Onlar, bizim
için, hep þu zaman, bu fiyata satýn aldýðýmýz sarý ayakkabýlardýr.
Ayakkabýlarýnýzda sonradan meydana gelen deðiþmeyi dikkate almýyoruz. Onlar daima aynýdýrlar, onlar özdeþtirler. Biz, yalnýz özdeþliði
gördüðümüz için, sanki önemli bir þey olmamýþ gibi, deðiþikliði
önemsemiyoruz. Ýþte bu da:
1. Metafizik yöntemin birinci temel özelliði: Özdeþlik ilkesi.
Bu olaylar karþýsýnda hareketsizliði harekete, özdeþliði
deðiþmeye tercih etmekten ibarettir.
Bu tercih, metafizik yönteminin birinci temel özelliðini oluþturur ve bütün bir dünya anlayýþýndan ileri gelir. Evren dondurulmuþ
gibi düþünülür, diyecektir Engels. Doða için, toplum ve insan için
de ayný þey düþünülecek. Onun için sýk sýk güneþin altýnda yeni
olan bir þey yok diye iddia edilir. Bu, evren hareketsiz ve özdeþ
kalmýþ olduðundan, sonsuzdan beri, hiçbir deðiþme olmamýþtýr demektir. Bununla, ayný zamanda, dönem dönem ayný olaylara dönüldüðü de anlatýlýr. Tanrý, balýklarý, kuþlarý, memelileri vb. oluþturarak
dünyayý yarattý ve o zamandan beri hiçbir þey deðiþmedi, dünya
kýmýldamadý. Gene denir ki, insanlar hep aynýdýr, sanki insanlar
sonsuzdan beri deðiþmedi. [sayfa 119]
Her gün kullanýlan bu deyimler bizim içimizde ta derinlere
kadar kök salmýþ olan bir anlayýþýn yansýsýdýrlar ve burjuvazi bu
yanlýþtan sonuna kadar yararlanýr.
Sosyalizm eleþtirilirken, çok sevdikleri kanýtlardan birini, insan bencildir, onu zor altýnda tutmak için savaþýmcý bir baský zorunludur, yoksa karýþýklýk egemen olurdu kanýtýný öne sürerler. Bu da,
gene, insanýn her zaman için deðiþmez bir doðasý olduðunu düþünen
bu metafizik anlayýþýn sonucudur.
Elbette, birdenbire komünist bir düzende yaþama olanaðýna
sahip olsaydýk, yani ürünler, herkesin emeðine göre deðil de gereksinmesine göre üleþtirilmeye hemen kalkýþýlsaydý, besbelli ki, gereksinmesinden fazlasýna sahip olma heveslerini karþýlamak
isteyenlerin saldýrýsýna uðrayacak ve böyle bir toplum yönetilemeyecekti. Bu böyle olmakla birlikte, gene de komünist toplum yukarda
belirtildiði gibidir ve bu da akla-uygundur. Ama içimizde kök salmýþ
me-tafizik bir anlayýþ yüzündendir ki, göreli olarak, geleceðin insa-
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nýnýn, uzak bir gelecekte de bugünün insanýna benzer bir biçimde
yaþa-yacaðýný tasarlýyoruz.
Bu bakýmdan, sosyalist ya da komünist toplumun yaþanabilir
bir toplum olmadýðý, çünkü insanýn bencil olduðu ifade edilirken,
toplum deðiþtiði zaman insanýn da deðiþeceði unutuluyor.
Sovyetler Birliði üzerine, her gün birtakým eleþtiriler iþitilir.
Bu eleþtiriler, onlarý dile getirenlerin þeyleri kavramadaki güçsüzlüklerini gözlerimizin önüne sermektedir. Bu onlarýn metafizik bir
dünya anlayýþýna sahip olmalarýndan, þeyleri metafizik bir biçimde
anlamalarýndan ileri gelir.
Verebileceðimiz birçok örnekten yalnýzca þunu ele alalým:
Bize diyorlar ki, Sovyetler Birliðinde, bir iþçi, ürettiklerinin toplam
deðerine karþýlýk olmayan bir ücret almaktadýr; demek ki bir artýdeðer vardýr, yani onun ücretinden bir miktar alýnmaktadýr. Öyleyse
çalýnmaktadýr. [sayfa 120] Fransada da durum aynýdýr, iþçiler sömürülüyor; þu halde bir Sovyet iþçisi ile bir Fransýz iþçisi arasýnda fark
yoktur.
Metafizik anlayýþ bu örneðin neresindedir? Bu anlayýþ, burada, iki tip toplum olduðunun dikkate alýnmamasýnda, iki toplum
arasýndaki ayrýlýklarýn hesaba katýlmamasýndadýr. Burada ve orada,
her iki ülkede, artý-deðerin varolduðunu sanmak da, insanýn ve makinenin artýk Fransadaki ile ayný ekonomik ve toplumsal anlamý
olmayan SSCBde ortaya çýkan deðiþmeleri dikkate almaksýzýn, metafizik bir biçimde düþünmek demektir. Oysa, bizim ülkemizde,
emeðini sömürmek için insan ve makine (patronun hizmetinde)
üretmek için vardýr. SSCBde ise, insan, kendi emeðinin meyvesinden yararlanmak için ve makine (insanýn hizmetinde) üretmek için
vardýr. Fransada artý-deðer patrona gider, SSCBde ise sosyalist devlete, yani sömürücü olmayan ortaklýða gider. Þeyler deðiþmiþtir.
Þu halde; bu örnekte görüyoruz ki, yargýlama yanlýþlarý, iyi
niyetli olanlarda, metafizik bir düþünce yönteminden, özellikle bu
yöntemin birinci temel özelliðinin, yani deðiþmeye deðer vermemek, hareketsizliði seçmek ya da kýsaca, özdeþliði sonsuzlaþtýrmaya
yönelik olmak biçiminde kendini gösteren temel özelliðin uygulanmasýndan ileri gelmektedir.
Peki ama nedir bu özdeþlik? Diyelim ki, 1 Ocak 1935te tamamlanan bir evin yapýlýþýný gördük. 1 Ocak 1936da ve bunu izleyen diðer yýllarda, bu evin, özdeþ bir ev olduðunu söyleyeceðiz,
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çünkü hep iki katlýdýr, ön yüzünde hep yirmi penceresi ve iki kapýsý
vb. vardýr, çünkü o hep ayný kalýyor, deðiþmiyor, farklý deðildir. Demek ki, özdeþ olmak, ayný kalmaktýr, baþka olmamaktýr. Ama gene
de bu ev deðiþmiþtir! O yalnýzca ilk bakýþta, yüzeysel olarak, ayný
kalýyor. Þeyleri daha yakýndan gören mimar ya da duvarcý ustasý,
evin yapýlýþýndan bir hafta sonra artýk onun ayný ev olmadýðýný iyi
bilir: þurada burada küçük bir çatlak oluþmuþtur, þurada bir taþ oynamýþtýr, ötede rengi solmuþtur vb.. Þu halde [sayfa 121] þeyler, ancak
kaba olarak düþünüldüklerinde, özdeþ gibi görünürler. Ayrýntýlarýyla tahlil edildiklerinde, durmadan deðiþtikleri (anlaþýlýr).
Öyleyse, metafizik yöntemin birinci temel özelliðinin, pratik
sonuçlarý nelerdir?
Biz, þeylerde özdeþlik görmeyi, yani onlarý ayný kalmýþ görmeyi daha çok sevdiðimiz için, örneðin þöyle diyoruz: !Yaþam yaþamdýr ve ölüm ölümdür!. Ýddia ediyoruz ki, yaþam (ayný) yaþam olarak
kalýyor, ölüm de ayný ölüm olarak kalýyor; her þey bunun gibi.
Þeyleri kendi özdeþi içinde düþünmeye alýþtýðýmýz için, onlarý birbirlerinden ayýrýyoruz. Bir sandalye, bir sandalyedir demek,
doðal bir gerçeði belirtmektir, ama bu, özdeþlik üzerine parmak
basmak ve ayný zamanda, bu bir sandalye deðildir, bir baþka þeydir,
demektir.
Bunu söylemek o kadar doðal bir þeydir ki, onun altýný çizerek belirtmek, çocukça görünür. Ayný türden fikirlerle þöyle diyeceðiz: At, attýr ve at olmayan bir baþka þeydir. Þu halde sandalyeyi
bir yana, atý bir yana ayýrýyoruz ve her þey için ayný þeyi yapýyoruz.
Böylece, þeyleri kesinlikle birbirinden ayýrarak, ayýrdediyoruz, ve
dünyayý ayýrdedilmiþ þeylerin bir koleksiyonu haline dönüþtürüyoruz,
bu da:
2. Metafizik yöntemin. ikinci temel özelliði: Þeylerden ayýrma (tecrit).
Þimdi söylediklerimiz bize öyle doðal görünür ki, bunu söylemek de ne oluyor diye kendi kendine sorabilir insan. Göreceðiz
ki, her þeye karþýn bunu söylemek zorunlu idi, çünkü bu düþünüþ
tarzý, bizi þeyleri belli bir açýdan görmeye götürür.
Ve gene bu yöntemin ikinci temel özelliðini de, pratik sonuçlarýyla deðerlendireceðiz.
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Günlük yaþamda, hayvanlarý ele alýr ve onlar hakkýnda, varlýklarý birbirinden ayýrarak düþünürsek, baþka baþka cinslerden [sayfa
122] ve türlerden olan varlýklar arasýnda ortak olan þeyleri görmeyiz.
Bir at, bir attýr ve bir inek, bir inektir. Onlar arasýnda hiçbir iliþki yoktur.
Bu, hayvanlarý, kesin olarak birbirlerinden ayýrarak sýnýflandýran ve onlar arasýnda hiçbir iliþki görmeyen eski zoolojinin bakýþ
açýsýdýr. Bu da, gene metafizik yöntemin uygulanmasýnýn sonuçlarýndan biridir.
Bir baþka örnek olarak þunu alabiliriz: Burjuvazi, bilimin bilim olarak, felsefenin felsefe olarak, siyasetin de siyaset olarak kalmasýný ister; ve kuþkusuz, üçü arasýnda, ortak hiçbir þey, kesin olarak
herhangi bir iliþki yoktur.
Böyle bir uslamlamanýn pratik sonucu þudur: Bilgin, bilgin
olarak kalmalýdýr, bilimi felsefeye, siyasete karýþtýrmamalýdýr. Bir
filozof için de, bir siyaset adamý için de durum ayný olacaktýr.
Ýyi niyetli bir insan böyle düþündüðü zaman, bir metafizikçi
olarak uslamlama yürütüyor denilebilir. Ýngiliz yazarý Wells, birkaç
yýl önce, artýk hayatta bulunmayan, büyük yazar Maksim Gorkiyi
ziyaret etmek üzere Sovyetler Birliðine gitti. Gorkiye, siyasetle uðraþmayacak bir edebiyatçýlar kulübü kurmayý önerdi, çünkü, onun kafasýnda, edebiyat edebiyattý ve siyaset siyasetti. Gorki ve arkadaþlarýnýn
gülmeye baþladýðýný gören Wells üzülmüþ. Ne var ki, Wells, yazarý,
toplumun dýþýnda yaþayan bir adam olarak görüyor ve öyle kavrýyordu; oysa Gorki ve arkadaþlarý, yaþamýn böyle olmadýðýný, gerçekte, her þeyin istense de, istenmese de birbirine baðlý olduðunu
biliyorlardý.
Günlük yaþamýn pratiði içinde, þeyleri sýnýflandýrmaya, birbirlerinden ayýrmaya, onlarý yalnýz kendileri için görmeye ve incelemeye çalýþýyoruz. Marksist olmayanlar, genellikle devleti toplumdan
ayýrarak, toplum biçiminden baðýmsýz olarak görürler. Böyle düþünmek, devleti toplumdan yalýtmak, onu gerçekte olan iliþkilerinden
ayýrmak demektir.
Ýnsaný öteki insanlardan, çevresinden, toplumdan yalýtýp ondan sözedildiðinde de, ayný yanlýþ yapýlýr. Makinenin de, üretimde
bulunduðu toplumdan [sayfa 123] yalýtýlarak kendisi için makine olarak
düþünülmesi, þu yanlýþ anlayýþa benzer: Pariste makine, Moskovada makine; burada da, orda da artý-deðer, hiçbir fark yok, týpatýp
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ayný þeyler.
Bununla birlikte, bu sürekli okunan ve okuyanlarýn benimsedikleri bir düþünüþ tarzýdýr, çünkü, alýþýlagelen ve genel olan bakýþ
açýsý, þeyleri böler, (birbirinden) ayýrýr. Bu metafizik yöntemin alýþýlmýþ bir temel özelliðidir.
3. Üçüncü temel özellik: Sonsuz ve aþýlmaz bölmeler.
Þeyleri, deðiþmeyen ve hareketsiz olarak düþünmeyi tercih
ettikten sonra, biz, onlarý sýnýflandýrdýk, onlardan kataloglar yaptýk,
böylelikle de, onlar arasýnda, birbirleriyle olabilecek iliþkilerini bize
unutturan bölmeler yarattýk.
Bu biçimde görmek ve karara varmak, bizi, bu bölmelerin
bir zaman varoldu mu, her zaman varolduklarýný (bir at, bir attýr) ve
mutlak, aþýlmaz ve sonsuz olduklarýný sanmaya götürür. Ýþte metafizik yöntemin üçüncü temel özelliði.
Ama bu yöntemden sözettiðimiz zaman dikkat etmemiz gerekir; çünkü biz marksistler, kapitalist toplumda, iki sýnýfýn, burjuvazi ile proletaryanýn varolduðunu söylediðimiz, bölmeler yaptýðýmýz
zaman, bizim de, metafizik görüþle gerdeðe girdiðimiz sanýlabilir.
Ancak, yalnýzca bölmeler yapmýþ olmakla, metafizikçi olunmaz, bu
bölmeleri yapýþ biçimiyle, bu bölmeler arasýnda bulunan farklarý ve
iliþkileri yerleþtiriþ tarzýyla metafizikçi olunur.
Biz, toplumda iki sýnýf var dediðimiz zaman, burjuvazi, örneðin, hemen zenginler ve yoksullar var diye düþünür. Ve kuþkusuz,
bize Her zaman zenginler ve yoksullar olmuþtur diyecektir.
Her zaman olmuþtur ve her zaman olacaktýr, iþte bu,
metafizik bir düþünüþ tarzýdýr. Þeyler, birbirlerinden baðýmsýz olarak
her zaman için sýnýflandýrýlýr, onlarýn arasýna [sayfa 124] aþýlmaz bölmeler, duvarlar konur.
Burjuvazi ile proletaryanýn varlýðýnýn gerçek olduðunu göstermek yerine, toplum, zenginler ve yoksullar olarak bölünür, burjuvazi-proletarya bölmesi kabul edilse bile, bu sýnýflar, karþýlýklý iliþkileri,
yani sýnýf savaþýmý dýþýnda düþünülür. Þeyler arasýna kesin engeller
yerleþtiren bu üçüncü temel özelliðin pratik sonuçlarý nelerdir? Buna
göre, bir at ve inek arasýnda herhangi bir akrabalýk baðý olamaz. Bizi kuþatan her þey için ve bütün bilimler için de ayný þey olacak. Daha ilerde bunun doðru olup olmadýðýný göreceðiz; ama þimdi,
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ta-nýmlamýþ bulunduðumuz bu üç ayrý temel özelliðin sonuçlarýnýn
neler olduðunu araþtýrmak gerekiyor; bu da:
4. Dördüncü temel özellik: Karþýtlarýn karþý karþýya konmasý.
Þimdi bütün bu söylediklerimizden þu çýkýyor: Yaþam, yaþamdýr ve ölüm, ölümdür dediðimiz zaman, yaþam ve ölüm arasýnda hiçbir ortak yan olmadýðýný iddia ediyoruz. Yaþamý ve ölümü;
her birini, kendileri için görerek, aralarýnda varolabilecek iliþkileri
görmeksizin, onlarý, birbirlerinden ayrý olarak sýnýflandýrýyoruz. Bu
koþullar içinde, yaþamýný yitirmiþ olan bir adam, ölü bir þey sayýlma-lýdýr, çünkü yaþam ile ölüm, karþýlýklý olarak birbirlerini
dýþtaladýkla-rýna göre, bu insanýn, ayný zamanda, hem canlý, hem
de ölü olmasý olanaksýzdýr.
Þeyleri birbirinden ayrý, kesin olarak birbirinden farklý sayarak, onlarý, birbirleriyle karþý karþýya tutmuþ oluruz.
Ýþte, bu karþýtlarý birbirine karþý tutan, karþýt iki þeyin ayný
zamanda varolmayacaðýný iddia eden metafizik yöntemin dördüncü temel özelliði.
Gerçekte, bu yaþam ve ölüm örneðinde, üçüncü bir olanak
olamaz. Birbirinden ayýrdýðýmýz bu iki olanaktan birini seçmemiz
kesenkes gereklidir. Kabul ediyoruz ki, üçüncü bir olanak bir çeliþki
olacaktýr, ve bu çeliþki bir saçmalýktýr, [sayfa 125] o halde, olanaksýz bir
þeydir.
Metafizik yöntemin dördüncü özelliði, öyleyse çeliþki korkusudur.
Bu düþünüþ tarzýnýn pratik sonuçlarý þöyledir: Örneðin, demokrasi ve diktatörlükten sözedildiðinde, metafizik görüþ, ister ki,
toplum, bu ikisi arasýnda bir seçim yapsýn, çünkü demokrasi demokrasidir, diktatörlük de diktatörlüktür. Demokrasi, diktatörlük
deðildir, ve diktatörlük, demokrasi deðildir. Seçmemiz gerekir, yoksa
bir çeliþki; bir saçmalýk, bir olanaksýzlýkla karþý karþýya kalýrýz.
Marksist tutum, büsbütün baþkadýr.
Bizler, tersine, proletarya diktatörlüðünün, örneðin, ayný zamanda, hem yýðýnlarýn diktatörlüðü ve hem de sömürülen yýðýnlar
için demokrasi olduðunu düþünürüz.
Biz, yaþamýn, canlý varlýklarýn yaþamýnýn, ancak hücreler arasýnda sonsuz bir savaþým olduðu için, ancak sürekli olarak bir kýsým
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hücreler öldükleri ve baþka hücreler onlarýn yerlerini aldýklarý için
olabildiðini düþünürüz. Bu biçimde, yaþam, kendi içinde ölümü de
içerir. Biz, metafiziðin düþündüðü gibi, ölümün öylesine tam, eksiksiz ve yaþamdan ayrý olmadýðýný düþünürüz; çünkü bazý hücreler
belirli bir süre yaþamaya devam ettiðine ve bu ölüden baþka yaþamlar doðacaðýna göre, bir ölü üzerinde bütün yaþam tamamen yok
olmamýþtýr.
II. ÖZET
Þu halde görüyoruz ki, metafizik yöntemin çeþitli temel özellikleri, bizi, þeyleri belirli bir açýdan anlamaya zorlar ve belirli bir
biçimde düþünmeye sürükler. Daha ilerde, inceleyeceðimiz ve genellikle karþýlaþýlan görme, düþünme, inceleme, tahlil tarzý biçimine çok uygun düþtüðünü gösterdiðimiz bu tahlil tarzýnýn, belirli bir
mantýðý olduðunu saptayacaðýz. [sayfa 126]
Konumuzu özetlememizi saðlayacak sýralamaya þöyle
baþlanabilir:
1. Þeyler, hareketsizlikleri, özdeþlikleri içinde görülür.
2. Þeyler, birbirlerinden ayrýlýrlar ve karþýlýklý iliþkilerinden sýyrýlýrlar.
3. Þeyler arasýna, sonsuz bölmeler, aþýlmaz duvarlar çekilir.
4. Birbirine karþýt iki þeyin, ayný zamanda varolamayacaklarý
iddia olunarak, karþýtlar, birbirine karþý konur.
Genel özelliklerin her birinin pratik sonuçlarýný incelerken,
bunlardan hiçbirinin gerçeðe uygun düþmediðini gördük.
Acaba dünya, bu anlayýþa uygun mudur? Acaba, doðada,
þeyler deðiþmez ve hareketsiz midir? Hayýr. Biz her þeyin deðiþtiðini
saptýyoruz ve hareket halinde olduðunu görüyoruz. O halde, bu
anlayýþ, þeylerin kendileriyle baðdaþmaz. Elbette ki, haklý olan doðadýr ve yanlýþ olan bu anlayýþtýr.
Daha en baþta, felsefe, evreni, insaný, doðayý vb. açýklamak
ister, diye tanýmlamýþtýk. Bilimler özel sorunlarý inceler, felsefe ise,
yukarda söylediðimiz gibi, bilimleri birleþtiren ve derinleþtiren daha
genel sorunlarý inceler.
Oysa, bütün sorunlara, uygulanan eski metafizik düþünüþ
yöntemi de, evreni, insaný ve doðayý tamamýyla özel bir biçimde
ele alan bir felsefe anlayýþýdýr.
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Metafizikçi için, þeyler ve onlarýn düþüncedeki yansýlarý olan kavramlar, biri ötekinden sonra ve öteki olmaksýzýn dikkate alýnacak deðiþmez, eðilip bükülmez, her zaman týpký kalan, yalýtýk irdeleme konularýdýr. Metafizikçi
orta terimler olmaksýzýn, yalnýzca anti-tezler aracýyla düþünür: evet evet, hayýr hayýr der; bunun ötesine geçen þey
metelik etmez. Ona göre, bir þey ya var, ya da yoktur; bir
þey ayný zamanda hem kendisi, hem de bir baþkasý olamaz. Olumlu ile olumsuz birbirlerini mutlak olarak dýþtalarlar; neden ve sonuç da ayný derecede sert bir biçimde
birbirlerine karþý gelirler.48
Demek ki metafizik anlayýþ evreni, donmuþ þeyler kümesi
gibi [sayfa 127] düþünür. Bu düþünüþ biçimini iyice kavramak için,
onun, doðayý, toplumu, düþünceyi nasýl anladýðýný, nasýl tasarladýðýný inceleyeceðiz.
III. METAFÝZÝK DOÐA ANLAYIÞI
Metafýzik, doðayý, kesin olarak saptanmýþ þeyler topluluðu
olarak kabul eder.
Ama þeylere bakýþýn iki biçimi vardýr.
Düþünüþün birinci tarzý, dünyayý, kesin olarak, hareketsiz kabul eder ve hareketin, bizim duyularýmýzýn bir yanýlsamasý olduðuna inanýr. Eðer görünürde olan hareketi çýkarýrsak, doða kýmýldamaz.
Bu teori, Elealýlar denilen bir Yunan felsefe okulu tarafýndan
savunuldu. Bu dargörüþlü anlayýþ, gerçekle öylesine çeliþik bir
anlayýþtýr ki, zamanýmýzda artýk tutulmamaktadýr.
Doðayý donmuþ þeyler kümesi olarak düþünüþün ikinci tarzý,
çok daha ustacadýr. Doðanýn hareketsiz olduðu söylenmez, pekala
kýmýldadýðý, ama bu hareketin mekanik bir yer deðiþtirme olduðu
iddia edilir. Burada, birinci düþünüþ tarzý ortadan kalkar; artýk hareket yadsýnmaz ve bu, metafizik bir anlayýþ deðilmiþ gibi görünür. Bu
anlayýþa mekanikçi anlayýþ (ya da mekanikçilik ) denir.
Bu anlayýþ, pek sýk iþlenen ve 17. ve 18. yüzyýl materyalistlerinde rasladýðýmýz bir yanlýþtýr. Gördük ki, bunlar doðayý, hareketsiz
saymýyorlar, hareket halinde sayýyorlar, ne var ki, onlara göre, bu
48
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hareket bayaðý bir mekanik deðiþme, yer deðiþtirmedir.
Onlar, güneþ sistemini tamamen kabul ederler (yer yuvarlaðý, güneþin çevresinde döner), ama bu hareketin salt mekanik bir
hareket, yani bir yer deðiþtirme olduðunu düþünürler ve bu hareketi yalnýzca bu yönüyle, bu görünümüyle [sayfa 128] dikkate alýrlar.
Ama þeyler böylesine yalýn deðildir. Yer yuvarlaðýnýn dönmesi, elbette ki mekanik bir harekettir, ama yer yuvarlaðý bir yandan
dönerken, bir yandan da bazý etkilere uðrar, örneðin soður. Öyleyse
yalnýz bir yer deðiþtirme yoktur, meydana gelen baþka deðiþiklikler
de vardýr.
Demek ki, mekanikçi denilen bu anlayýþýn temel özelliðini
belirleyen þey, yalnýz mekanik hareketin dikkate alýnmasýdýr.
Dünya durmaksýzýn dönüyorsa da ona hiçbir þey olmaz; dünya yer deðiþtirir, yuvarlaðýn kendisi deðiþmez; kendi kendisiyle
özdeþ kalýr. Bizden önce olduðu gibi, bizden sonra da dönmeye
devam eder, daima ve daima döner. Böylece her þey, sanki hiçbir
þey olmamýþ gibi sürer gider. Öyleyse görüyoruz ki, hareketi kabul
etmek, ama onu salt bir mekanik hareket olarak kabul etmek,
metafizik bir anlayýþtýr, çünkü bu hareketin tarihi [yani baþý ve sonu
-ç.] yoktur.
Parçalarý kusursuz olan ve aþýnmaz bir malzemeden yapýlmýþ
bir saat, hiçbir deðiþime uðramadan sonsuza kadar iþleyecektir ve
böyle bir saatin bir tarihi olmayacaktýr. Böyle bir dünya anlayýþýna
Descartesta sýk sýk raslanýr. O, bütün fizik ve fizyoloji yasalarýný mekaniðe indirgemeye çalýþýr. Kimyaya iliþkin hiçbir fikri yoktur (kan
dolaþýmý açýklamasýna bakýnýz), ve onun, þeylere iliþkin mekanikçi
anlayýþý, 18. yüzyýl materyalistlerinin de anlayýþý olacaktýr.
(Salt olarak daha az mekanikçi olan ve diyalektik anlayýþý
sezinleyen Diderotyu bunlardan ayrý tutacaðýz.)
18. yüzyýl materyalistlerinin temel özelliklerini belirleyen þey,
onlarýn, doðayý, bir saat mekanizmasý gibi kabul etmeleridir.
Eðer gerçekten böyle olsaydý, þeyler, hiç iz býrakmadan ayný
noktaya dönüp gelirlerdi ve doða, kendi kendine özdeþ kalýrdý. Bu
da metafizik yöntemin birinci özelliðidir. [sayfa 129]
IV. METAFÝZÝK TOPLUM ANLAYIÞI
Metafizik anlayýþ, toplumda, hiçbir þeyin deðiþmemesini is-
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ter. Ama, bu istek, genellikle, böyle sunulmuyor. Örneðin, üretimde
hammaddelerden mamul nesneler üretilmesinde olduðu gibi, siyasette hükümetlerin birbirini izlemesinde olduðu gibi, deðiþiklikler
olduðu kabul edilir. Ýnsanlar, bütün bunlarý bilirler. Ama kapitalist
rejimi, kesin, sonsuz sayarlar ve hatta bazan bir makine ile karþýlaþtýrýrlar.
Ýþte böyle zaman zaman ekonomi makinesinin bozulmasýndan sözedilir, ama makineyi kaybetmemek için, onun onarýlmasý
istenir. Bu ekonomi makinesinin, otomatik bir aygýt gibi, bazýlarýna
kâr paylarý, bazýlarýna da yoksulluk daðýtmayý sürdürebilmesi istenir.
Gene, burjuva parlamenter rejimi olan siyaset makinesinden sözedilir, ve bazan solda, bazan saðda olsa da, ondan yalnýzca
bir þey, kapitalizmin ayrýcalýklarýný korumak için iþlemesi istenir.
Ýþte toplumu bu biçimde düþünmek de, mekanikçi, metafizik bir anlayýþtýr.
Baðrýnda bütün bu çarklarýn iþlediði ve böylece iþleyiþini sürdürdüðü bu toplum olanaklý olsaydý, hiçbir iz býrakmayacaktý; sonuç olarak, o halde, tarih içinde geçmiþi ve geleceði olmayacaktý.
Gene bütün evren için, özellikle toplum için geçerli olan,
çok önemli bir mekanikçi anlayýþ vardýr ki, bu tarih daima yinelenir
formülü ile, düzenli bir gidiþ ve ayný olaylara devirli biçimde dönüp
gelme fikrini yaymaktan ibarettir.
Bu anlayýþlarýn çok yaygýn olduðunu belirtmek gerekir. Toplum içinde bulunan ve varlýðý saptanan hareket ve deðiþme, gerçekten yadsýnmaz, ama hareketin kendisi, yalýn bir mekanizmaya
çevrilerek, tahrif edilir. [sayfa 130]
V. METAFÝZÝK DÜÞÜNCE ANLAYIÞI
Çevremizde, alýþýlan düþünce anlayýþý nedir?
Biz sanýrýz ki, insan düþüncesinin baþý sonu yoktur ve olmamýþtýr. Þeyler deðiþse bile, bizim uslamlama biçimimizin, yüz yýl önce yaþayan insanýn uslamlama biçimi ile özdeþ olduðuna inanýrýz.
Duygularýmýzýn eski Yunanlýlarýn duygularý ile ayný olduðunu, iyiliðin
ve aþkýn her zaman varolduðunu düþünürüz. Böylece sonsuz aþk
tan sözederiz. Ýnsan duygularýnýn deðiþmediði inancý, çok yaygýndýr.
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Bu yüzden, örneðin bireysel ve bencil zenginleþmeye dayanmayan baþka bir toplumun varolamayacaðý söylenir ve yazýlýr. Gene
insanlarýn istekleri, her zaman aynýdýr sözünün sýk sýk duyulmasý
da bunun içindir.
Çoðu kez böyle düþünürüz. Birçoklarý daha sýk böyle düþünür.
Metafizik anlayýþýn, diðer bütün þeylerde olduðu gibi, düþüncenin
hareketi içine iþlemesine de karýþmayýz. Çünkü bizim eðitimimizin
temelinde bu yöntem, bu düþünce biçimi, bize ilk bakýþta son
derece usayatkýn görünüyorsa bunun nedeni bu düþünce biçiminin
saðduyu denilen þeyin düþünce biçimi olmasýdýr49.
Bundan çýkan sonuca göre, bu metafizik görüþ ve düþünüþ
biçimi, yalnýzca bir dünya anlayýþý deðil, ayný zamanda, düþünmek
için tutulan bir yol, bir yöntemdir.
Oysa, her ne kadar metafizik düþünüþleri reddetmek, göreli
olarak kolaysa da, buna karþýlýk, metafizik düþünüþ yönteminden
kaçýnmak çok daha güçtür. Bu konuya bir açýklýk getirmeliyiz: Evreni
görüþ biçimimize bir anlayýþ, açýklamalarý arayýþ biçimimize bir yöntem diyoruz.
Örnekler:
a) Toplumda gördüðümüz deðiþiklikler, yalnýzca dýþ görünüþlerdir, daha önce de varolaný yinelerler. Ýþte bir anlayýþ. [sayfa 131]
b) Toplum tarihinde daha önceden yeralmýþ bir þey, güneþin
altýnda yeni hiçbir þey yoktur sonucunu çýkarmak için araþtýrýlýrsa,
iþte bu, bir yöntemdir.
Ve biz saptýyoruz ki, yöntemi, anlayýþ esinler ve belirler. Çok
açýktýr ki, anlayýþ tarafýndan bir kez esinlenen yöntem bu kez anlayýþý
yöneterek, ona yol göstererek, onun üzerinde etkili olur.
Metafizik anlayýþýn ne olduðunu gördük; þimdi de onun
araþtýrma yöntemini göreceðiz. Buna mantýk denir.
VI. MANTIK NEDÝR?
Mantýkýn iyi düþünme sanatý olduðu söylenir. Gerçeðe uygun bir biçimde düþünmek demek, mantýðýn kurallarýna göre
düþünmektir.
Bu kurallar nelerdir? Baþlýca þu üç büyük kural vardýr:
49
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1. Özdeþlik ilkesi: Daha önce de gördüðümüz gibi, bu, bir
þeyin kendi kendisine özdeþ olduðunu, deðiþmediðini kabul eden
kuraldýr (at, attýr).
2. Çeliþmezlik ilkesi: Bir þey, ayný zamanda, hem kendisi,
hem de karþýtý olamaz. Seçmek gerekir (yaþam, hem yaþam ve
hem de ölüm olamaz).
3. Üçüncünün olanaksýzlýðý ilkesi  ya da üçüncü durumun
olanaksýzlýðý: Bu demektir ki, çeliþik iki olabilirlik arasýnda, bir
üçüncünün yeri yoktur. Yaþam ile ölüm arasýnda seçim yapmak
gerekir. Üçüncü bir olanak yoktur.
Þu halde, mantýklý olmak iyi düþünmek demektir, iyi
düþünmek ise bu üç kuralý uygulamayý unutmamak demektir.
Daha önce incelediðimiz ve metafizik anlayýþtan gelen ilkelerden, bunu biliyoruz.
O halde, mantýk ile metafizik sýký sýkýya birbirine baðlýdýr;
mantýk, her þeyi çok belirli bir biçimde sýnýflandýrma yolunu tutan,
bu bakýmdan bizi, þeyleri kendi kendileriyle [sayfa 132] özdeþ görmeye
zorlayan, ve sonra bizi, seçmek, evet ya da hayýr demek zorunda
býrakan ve sonuç olarak, iki durum arasýnda, örneðin yaþam ile
ölüm arasýnda, üçüncü bir olanaðý kabul etmeyen bir düþünüþ yöntemi, bir alettir.
Bütün insanlar ölümlüdür; bu arkadaþ da bir insandýr; öyleyse o da ölümlüdür dendiði zaman, bu, tasým (kýyas, syllogisme)
denilen þeydir (bu, mantýklý düþünüþün tipik biçimidir). Biz, böyle
düþünmüþ olmakla, arkadaþýn yerini belirlemiþ olduk, bir sýnýflandýrma yaptýk.
Bir insanla ya da bir þeyle karþýlaþtýðýmýz zaman, Onu nasýl
sýnýflandýrmak (nereye koymak) gerekir? diye kendi kendimize
sormak, bizim zihinsel eðilimimizdir. Aklýmýza, bu sorundan baþka
bir þey gelmez. Biz, þeyleri, çeþitli boyutlarda, çemberler ya da kutular gibi düþünürüz, ve aklýmýz, bu çemberleri ya da kutularý, belli
bir sýraya göre birbiri içine sokmaya çalýþýr.
Yukarýdaki örneðimizde, ilkin bütün ölümlüleri içine alan bir
çember, sonra bütün insanlarý içine alan daha küçük bir çember;
ve daha sonra da yalnýz bu arkadaþý içine alan bir çember gösteriyoruz.
Eðer bu çemberleri sýnýflandýrmak istersek, belli bir mantýka
göre, bu çemberleri birbiri içine sokacaðýz.
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Demek ki, metafizik anlayýþ, mantýk ve tasýmla yapýlmýþtýr.
Bir tasým üç önermelik bir gruptur; ilk iki önermeye, önceden gönderilmiþ anlamýnda öncüller denir; üçüncü önerme vargýdýr. Baþka
bir örnek: Sovyetler Birliðinde; son anayasadan önce proletarya
diktatörlüðü vardý. Diktatörlük, diktatörlüktür. SSCBde de diktatörlüktür. Öyleyse SSCB ile, diktatörlüðün ülkeleri Ýtalya ve Almanya
arasýnda hiçbir fark yoktur.
Burada, diktatörlüðün kimin için ve kimin üzerinde iþlediðine
bakýlmýyor, ayný biçimde, burjuva demokrasisi övüldüðünde de, bu
demokrasinin kimin çýkarýna iþlediði söylenmiyor. [sayfa 133]
Böylece, þeyleri ve toplumsal dünyayý, ayrý ayrý çemberlerle
bölünmüþ ve bu çemberleri birbiri içine girmiþ gibi düþünmeye,
sorunlarý bu biçimde koymaya varýlýr.
Kuþkusuz bunlar, teorik sorunlardýr, ama pratikte de bir davranýþ biçimine götürürler. Bunun gibi, örneðin, mutsuz 1919 Almanyasý örneðini söyleyebiliriz. Almanyada sosyal-demokrasi, davranýþý
ile kapitalizmin varlýðýný sürdürüp gitmesine izin vereceðini ve naziliðe de vesile olacaðýný göremeden, demokrasiyi korumak için, proletarya diktatörlüðünü öldürdü.
Hayvanlarýn da, bitkilerin de bir evrimi olduðu bilininceye
kadar, zooloji ve biyoloji de þeyleri ayrý ayrý görür ve incelerdi. eskiden, bütün varlýklar, þeyler, nasýl ise, her zaman öyle olduklarý düþünülerek sýnýflandýrýlýyordu.
Ve gerçekten, geçen yüzyýlýn sonuna dek, doðabilim,
her þeyden çok olgularý toplayan bir bilim, bir tamamlanmýþ þeyler bilimi oldu.50
Ama bu konuyu tamamlamamýz için þunu da görmemiz gerekir:
VII. METAFÝZÝK SÖZCÜÐÜNÜN AÇIKLAMASI
Felsefede metafizik denilen önemli bir bölüm vardýr. Ama
metafizik, ancak, tanrý ve ruhla uðraþtýðý için, burjuva felsefesinde
böyle bir önem taþýr. Onda her þey sonsuzdur. Tanrý, sonsuzdur,
deðiþmez, kendi kendisiyle özdeþ kalýr; ruh da öyle. Ýyi de, kötü de
vb. hep aynýdýr, bütün bunlar, açýkça belirlenmiþ, kesin ve sonsuz50
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dur. Demek ki, felsefenin metafizik denilen bu bölümünde, þeyler,
donmuþ bir topluluk olarak görülürler ve her þeyi karþý karþýya koyma yoluyla, ruh maddeye karþý, iyi kötüye karþý vb. konarak, yani
karþýtlar arasýndaki birbirine karþý olma durumuyla uslamlama yürütülür. [sayfa 134]
Bu uslamlama, bu düþünüþ biçimine, bu anlayýþa, metafizik denir. Çünkü bu anlayýþ, tanrý gibi, iyilik, ruh, kötülük vb. gibi
fizik dýþýnda bulunan þeyleri ve fikirleri iþler. Metafizik, Yunanca
ötesinde demek olan meta ve dünya olaylarýnýn bilimi demek
olan fizik sözlerinden gelir. Demek ki metafizik, dünyanýn ötesinde
yeralan þeylerle uðraþýr.
Ayrýca, bu anlayýþ, tarihsel bir raslantý sonucu da, metafizik
diye adlandýrýlýr. Mantýðý ilk inceleyen (ki hala kullanýlmaktadýr) Aristoteles, çok þeyler yazdý. Ölümünden sonra, öðretilileri, onun yazýlarýný sýnýflandýrdýlar; bir katalog yaptýlar ve sonra, Fizik diye baþlýk
atýlmýþ bir yazý ile ruh sorunlarýný iþleyen baþlýksýz bir yazýsýný buldular. Ve o yazýyý, fizikten sonra anlamýna gelen Yunanca Metafizik
sözü ile sýnýflandýrdýlar.
Sonuç olarak, incelediðimiz üç terim arasýnda bulunan bað
üzerinde önemle duralým:
Metafizik, mekanikçilik, mantýk. Bu üç bilgi kolu, her zaman
birlikte görünürler ve hep birbirlerini gerektirirler. Bir sistem oluþtururlar ki, biri olmadan öteki anlaþýlamaz. [sayfa 135]
YOKLAMA SORULARI
1. Örnekler vererek, bizim, þeyleri hareketsiz olarak düþünmeye
alýþýk olduðumuzu gösteriniz.
2. Metafizik dünya anlayýþý üzerine örnekler veriniz.
3. Mekanikçilik nedir ve niçin metafiziktir?
4. Mantýk nedir?
5. Metafizik anlayýþ ve yöntemin özellikleri nelerdir?
YAZILI ÖDEV
Hem metafizikçi, hem devrimci olunabilir mi?
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BÝRÝNCÝ BÖLÜM
DÝYALEKTÝÐÝN ÝNCELENMESÝNE GÝRÝÞ

I.
II.
III.
IV.
V.

Hazýrlayýcý uyarýlar.
Diyalektik yöntem nereden doðmuþtur?
Diyalektik, uzun zaman, niçin metafizik anlayýþýn baskýsý
altýnda kaldý?
18. yüzyýl materyalizmi niçin metafizikti?
Diyalektik materyalizm nasýl doðdu: Hegel ve Marx.

I. HAZIRLAYICI UYARILAR
Diyalektikten, bazan, gizemli bir þey gibi sözedilir ve o,
karmaþýk herhangi bir þey gibi gösterilir. Diyalektik iyi bilinmediði
için, ondan geliþigüzel sözedildiði de olur. Bütün bunlar, cansýkýcýdýr ve sakýnýlmasý gereken yanlýþlara neden olurlar.
Sözcüðün kaynak anlamýna bakýldýðýnda, diyalektik terimi,
yalnýzca tartýþma sanatý demektir, ve uzun uzun tartýþan insan için
kullanýldýðýnda da bu anlam anlaþýlýr; ve [sayfa 139] gene sözün anlamý
geniþletilerek, iyi konuþan bir insan için de diyalektikçi (diyalektis-
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yen) denir.
Biz, diyalektiði, bu anlamda incelemeyeceðiz. Diyalektik sözü,
felsefi bakýþ açýsýndan baþka bir anlam kazanmýþtýr. Felsefi anlamda diyalektik, sanýlanýn tersine, herkesin eriþebileceði, apaçýk ve
gizemsiz bir þeydir.
Ama, diyalektik herkesçe anlaþýlabilirse de, gene de bazý
güçlükleri vardýr; iþte bu güçlüklerin nedenini bilmemiz gerekir.
El iþlerinden bazýlarý basit, bazýlarý pek karmaþýktýr. Örneðin,
ambalaj sandýklarý yapmak, basit bir iþtir. Tersine, bir telsiz aygýtýný
monte etmek, parmaklarda çok daha ustalýk, duyarlýk ve kývraklýk
isteyen bir iþtir.
Ellerimiz ve parmaklarýmýz, bizim için iþ aletleridir. Ama düþünce de bir iþ aletidir. Nasýl parmaklarýmýz her zaman irice, titizlik
isteyen bir iþ yapmýyorlarsa, beynimiz için de durum aynýdýr.
Ýnsan emeðinin tarihinde, insan, baþlangýcýnda ancak kaba
iþleri yapmayý biliyordu. Bilimlerdeki ilerleme, daha belirli, daha
kesin iþlerin yapýlabilmesine yolaçtý.
Düþünce tarihi için de tam ayný þey olmuþtur. Metafizik, parmaklarýmýz gibi, ancak kaba hareketleri yapabilme yeteneðinde bir
düþünce yöntemidir (örneðin metafiziðin sandýklarýný çivilemek ya
da çekmecelerini çekmek gibi).
Diyalektik, bu yöntemden ayrýlýr, çünkü çok daha büyük bir
açýklýk, incelik saðlar. Ve diyalektik, büyük bir açýklýða, inceliðe sahip
bir düþünce yönteminden baþka bir þey deðildir.
Düþüncenin evrimi de, týpký, el iþinin evrimi gibi olmuþtur.
Bunun öyküsü de aynýdýr, bu evrimde de hiçbir sýr yoktur, her þey
apaçýktýr.
Güçlükler þuradan gelmektedir: 26 yaþýna kadar sandýk çiviliyoruz ve sonra, birdenbire, bizi, monte etmek üzere telsiz aygýtýnýn
önüne koyuyorlar. Elbette çok güçlük çekeceðiz. [sayfa 140] Elbette ki,
ellerimiz hantal, parmaklarýmýz beceriksiz olacaktýr. Ancak zamanla yavaþ yavaþ kývraklaþabilecek ve bu iþi gerçekleþtirebileceðiz.
Baþlangýçta bize çok güç görünen; sonra çok basit gelecektir.
Diyalektik için de ayný þey. Eski metafizik düþünce yönteminin aðýrlýðýyla kafamýz karmakarýþýk iken, diyalektik yöntemin kývraklýðýný, inceliðini kavramamýz gerekiyor. Ama göreceðiz ki, bunda
da gene hiçbir sýr, hiçbir karýþýklýk yoktur.
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II. DÝYALEKTÝK YÖNTEM NEREDEN DOÐMUÞTUR?
Biz biliyoruz ki, metafizik, dünyayý donmuþ þeyler kümesi
olarak kabul eder, oysa, doðaya baktýðýmýzda, tersine, her þeyin kýmýldadýðýný, her þeyin deðiþtiðini görürüz. Düþünce için de ayný þeyi
saptarýz. O halde, bu saptamadan, metafizik ile gerçek arasýnda bir
uyumsuzluk bulunduðu sonucu çýkar. Bunun için, yalýn bir biçimde
tanýmlamak ve öz bir fikir vermek için denilebilir ki: metafizik diyen hareketsizlik demektedir, diyalektik diyen de hareket demektedir.
Bizi kuþatan her þeyde bulunan hareket ve deðiþme, diyalektiðin temelinde yatan þeylerdir.
Doðayý, insan tarihini ya da kendi öz kafa etkinliðimizi düþüncenin incelemesi altýna koyduðumuz zaman, bize
ilk görünen þey, hiçbir þeyin olduðu gibi, olduðu yerde,
olduðu biçimde kalmadýðý, ama her þeyin hareket ettiði,
deðiþtiði, olduðu ve yokolduðu sonsuz ve karþýlýklý iliþkiler
ve etkiler yumaðý tablosudur.51
Engelsin bu çok açýk metninden sonra, diyalektik bakýþ açýsýndan, her þeyin deðiþtiðini, hiçbir þeyin olduðu yerde kalmadýðýný,
hiçbir þeyin nasýl ise öyle devam etmediðini, ve bu bakýmdan bu
görüþün gerçekle tam bir uyum içinde [sayfa 141] bulunduðunu görüyoruz. Hiçbir þey, bulunduðu yerde durmaz, bize hareketsiz görünse
bile kýmýldar; yerin, güneþin çevresindeki hareketiyle birlikte kýmýldar, yerin kendi ekseni üzerindeki hareketiyle birlikte kýmýldar. Metafizikte özdeþlik ilkesi, bir þeyin kendi kendisi olarak kalmasýný ister.
Oysa biz, tersine, hiçbir þeyin olduðu gibi kalmadýðýný görüyoruz.
Hep ayný kalýyormuþuz gibi bir izlenimimiz vardýr bizim, bununla birlikte, Engels bize aynýlar, farklýdýrlar diyor. Siz, özdeþ olduðumuzu düþünüyoruz, ama daha bunu düþünürken biz deðiþtik
bile. Çocuktuk, adam olduk, ve bu adam, fiziksel olarak, hiçbir zaman ayný kalmaz; günbegün yaþlanýr.
Demek ki, Elealýlarýn savunduklarý gibi, hareket aldatýcý görünüþ deðildir; mademki, gerçekte, her þey kýmýldar ve deðiþir, aldatýcý görünüþ hareketsizliktir.
Tarih de bize, þeylerin olduklarý gibi durmadýklarýný tanýtlýyor.
51
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Toplum hiçbir zaman hareketsiz deðildir. Ýlkçaðda, ilkin köleci toplum varoldu, ondan sonra feodal toplum geldi, onu da kapitalist
toplum izledi. Bu toplumlarýn incelenmesi, bize, yeni bir toplumun
doðmasýna yolaçan öðelerin, bu toplumlarýn baðrýnda sürekli olarak ve yavaþ yavaþ, gözle görülmeksizin geliþtiklerini gösteriyor. Bunun gibi, kapitalist toplum da, her gün deðiþmektedir ve SSCBde
artýk varolmaktan çýkmýþtýr. Çünkü hiçbir toplum hareketsiz kalmaz, Sovyetler Birliðinde kurulan sosyalist toplum da, bir gün, ortadan kalkmak durumundadýr. Daha þimdiden gözle görülebilecek
biçimde deðiþmektedir. Onun için, metafizikçiler, orada ne olup
bittiðini anlamýyorlar. Hala kapitalist baskýnýn etkisi altýndaki insanlarýn duygularý ile, tümüyle dönüþmüþ bir toplumu yargýlamaya devam ediyorlar.
Bizim duygularýmýz da deðiþir, ki biz bunu pek az hesaba katýyoruz. Bir sempatiden baþka bir þey olmayan þeyin bir aþka dönüþtüðünü, sonra da bazan bir kin haline geldiðini görürüz. [sayfa 142]
Her yerde, doðada, tarihte, düþüncede gördüðümüz þey,
deðiþme ve harekettir. Ýþte diyalektik, bu saptama ile baþlar.
Yunanlýlar, her yanda deðiþmeyle ve hareketle karþýlaþýlmasý
olgusundan etkilendiler. Daha önce gördük ki, diyalektiðin babasý
denilen Heraklitos, bize, ilk olarak, diyalektik bir dünya anlayýþý getirmiþtir, yani dünyayý hareket halinde ve donmamýþ olarak tanýmlamýþtýr. Heraklitosun görüþ tarzý, bir yöntem haline gelebilir.
Ama bu diyalektik yöntem, ancak çok zaman sonra kabul
edilebilmiþtir. Diyalektiðin, niçin bu kadar uzun zaman metafizik
yöntemin baskýsý altýnda kaldýðýný görmemiz gerekir.
III. DÝYALEKTÝK, UZUN ZAMAN, NÝÇÝN METAFÝZÝK
YÖNTEMÝN BASKISI ALTINDA KALDI?
Diyalektik anlayýþýn, tarihte, çok erkenden doðmuþ olduðunu, ama insanlarýn bilgilerinin yetersizliðinin, metafizik yöntemin
geliþmesine ve diyalektiðin önüne geçmesine olanak saðladýðýný
görmüþtük.
Burada, insanlarýn büyük bilgisizliðinden doðan idealizm ile
diyalektiðin yeterince tanýnmamasýndan doðan metafizik anlayýþ
arasýnda, bir paralellik kurabiliriz.
Bu, niçin ve nasýl olanaklý olabilirdi?
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Ýnsanlar, doðayý incelemeye tam bir bilgisizlik içinde baþladýlar. Saptadýklarý olaylarý incelemek için, onlarý sýnýflandýrmaya baþlýyorlar. Ama sýnýflandýrma tarzý, bir düþünüþ alýþkanlýðý yaratýyor.
Kategoriler yaparak ve bunlarý birbirlerinden ayýrarak, aklýmýz, böyle ayýrmalar yapmaya alýþýyor ve biz, burada, metafizik yöntemin ilk
özelliðini buluyoruz. Þu halde, metafizik, bilimlerin geliþmesinde
yetersizlikten çýkýyor. Daha 150 yýl önce, bilimler birbirlerinden ayrýlarak inceleniyordu. Örneðin, kimya, fizik, biyoloji, kendi baþlarýna,
ayrý ayrý inceleniyordu ve aralarýnda hiçbir iliþki [sayfa 143] görülmüyordu. Bu yöntem, bilimlerin kendi içinde de uygulanýyordu. Fizik, sesi,
ýsýyý, manyetiði, elektriði inceliyordu ve bu çeþitli olaylar arasýnda
hiçbir iliþki olmadýðý düþünülüyordu; her biri, ayrý bölümlerde inceleniyordu.
Ýþte burada da metafiziðin, þeyler arasýndaki iliþkilerin tanýnmamasýný, aralarýnda ortak bir þey bulunmamasýný kabul eden ikinci temel özelliðini çok iyi görüyoruz.
Ayný þekilde, þeyleri durgunluk halinde kavramak, hareket
halinde kavramaktan çok daha kolaydýr. Örnek olarak fotoðrafçýlýðý
alalým: Görürüz ki, ilkin, þeyler kendi hareketsizlikleri içinde (bu
fotoðraftýr), sonra, ancak zamanla, hareketleri içinde (bu da, sinemadýr) saptanmaya çalýþýlýr. Pekala! Fotoðraf ve sinemanýn imgesi,
bilimlerin ve insan zihninin geliþmesinin bir imgesidir. Þeyleri, hareket içinde incelemeden önce, durgun halleriyle inceliyoruz.
Peki niçin? Çünkü, bilinmiyordu. Öðrenmek için de en kolay
bakýþ açýsý seçildi; çünkü hareketsiz þeyler, kavranmasý ve incelenmesi daha kolay þeylerdir. Kuþkusuz, þeyleri durgunluk halinde inceleme, diyalektik düþüncenin zorunlu bir anýdýr  ama yalnýz bir an,
eksik, parçalý ve oluþ halindeki þeylerin incelenmesiyle bütünleþmesi
gereken bir andýr.
Bu anlayýþý, örneðin, biyolojide, zoolojinin ve botaniðin incelenmesinde görüyoruz. Çünkü bunlar iyi bilinmiyorlardý; önceleri,
hayvanlar, soy ve tür biçiminde sýnýflandýrýldý ve aralarýnda ortak
hiçbir þey bulunmadýðý ve bu durumun her zaman böyle olmuþ
olduðu düþünülüyordu (metafiziðin üçüncü temel özelliði). Saptanýmcýlýk (fixisme) denilen (ve evrimcilikin tersine, örneðin, hayvan türlerinin bugün ne iseler her zaman öyle olduklarýný ve hiçbir
evrim göstermediklerini iddia eden) teori buradan gelir; demek ki
bu, metafizik bir teoridir ve insanlarýn bilgisizliðinden ileri gelmek-
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tedir. [sayfa 144]
IV. 18. YÜZYIL MATERYALÝZMÝ NÝÇÝN METAFÝZÝKTÝ?
Mekanikçiliðin 18. yüzyýl materyalizminde çok büyük bir rol
oynadýðýný ve bu materyalizme çok kez mekanikçi materyalizm
dendiðini biliyoruz. Neden böyle oldu? Çünkü materyalist anlayýþ,
bütün bilimlerin geliþmesine baðlýdýr ve bilimler arasýnda ilk geliþmiþ
olan da mekanik bilimidir. Günlük dilde mekanik makinelerin incelenmesi, bilimsel dilde ise yer deðiþtirme olarak hareketin incelenmesidir. Mekanik ilk geliþen bilim olmuþsa, bu mekanik hareketin,
en basit hareket olmasýndandýr. Aðaç üzerinde, rüzgarda sallanan
bir elmanýn hareketini incelemek, olgunlaþmakta olan bir elmanýn
içinde oluþan deðiþmeyi incelemekten çok daha kolaydýr. Rüzgarýn
elma üzerinde etkisi, elmanýn olgunlaþmasýndan çok daha kolaylýkla incelenebilir. Ama bu inceleme kýsmidir ve böyle bir inceleme metafiziðe kapý açar.
Eski Yunanlýlar, her ne kadar her þeyin hareket olduðunu
gözledilerse de, bu gözlemlerinden yararlanamadýlar, çünkü bilgileri yetersizdi. O halde þeyler ve olaylar gözleniyor, sýnýflandýrýlýyor,
yer deðiþtirmenin incelenmesi ile yetiniliyor, bundan da mekanik
ortaya çýkýyor; ve bilim alanlarýndaki bilgilerin yetersizliði, metafizik
anlayýþý doðuruyor.
Materyalizmin, her zaman bilimler üzerinde kurulu olduðunu biliyoruz. Bu çaðda, bütün bilimler arasýnda en çok geliþmiþ
olan bilim, mekanikti.
Bunun için, diyecektir Engels, 18. yüzyýl materyalizminin metafizik, mekanikçi bir materyalizm olmasý kaçýnýlmazdý, çünkü bilimler de öyleydi.
Þu halde diyeceðiz ki, bu metafizik, mekanikçi materyalizm,
materyalistti, çünkü felsefenin temel sorusunu, birinci etken maddedir diye yanýtlýyordu; ama ayný zamanda metafizikti; çünkü, evreni, donmuþ, kalýplaþmýþ ve mekanik þeyler kümesi sayýyordu, çünkü
her þeyi mekanik aralýðýndan görüyor ve inceliyordu. [sayfa 145]
Bir gün gelecek, araþtýrmalarýn birikimiyle, bilimlerin de hareketsiz olmadýklarý saptanacak. Kimyayý, fizikten ya da biyolojiden
ayýrdýktan sonra; tek baþlarýna birini ya da ötekini incelemenin
olanaksýz hale geldiðinin farkýna varýlacaktýr. Örneðin, biyoloji alaný-
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na giren sindirimi, kimya olmadan incelemek, olanaksýzdýr. 19. yüzyýla doðru, bilimlerin birbirlerine baðlý olduklarý anlaþýlacak ve bunu,
bilimler içindeki metafizik anlayýþta bir geri çekilme izleyecektir,
çünkü doða hakkýnda daha derinleþtirilmiþ bilgilere sahip olunacaktýr. O zamana kadar, fizik olaylarý ayrý ayrý incelenmiþti; ama
þimdi, bütün bu olaylarýn ayný nitelikte olduðu kabul edilmek zorunda kalýnýyor. Böylece, önce ayrý ayrý incelenen elektrik ve manyetik,
bugün bir tek bilim: elektro-manyetik olarak birleþtirilmiþtir.
Ses ve ýsý olaylarý incelenirken, ayný þekilde, her ikisinin de,
ayný nitelikte bir olaydan çýkmýþ olduðunun farkýna varýldý.
Bir çekiçle vurulurken bir ses elde edilir ve bir ýsý oluþturulur.
Isýyý oluþturan harekettir. Ve biz biliyoruz ki, ses, havanýn titreþimleridir; titreþimler ise, onlar da harekettir. Ýþte yapýsý (doðasý) ayný
iki olay.
Biyolojide, giderek daha inceden inceye, titizlikle sýnýflandýrma yaparak, öyle türler bulunmuþtur ki, bunlarý, artýk ne bitkisel, ne
de hayvansal olarak sýnýflandýrma olanaðý yoktur. Ve incelemeler
her gün daha ileri götürülerek, hayvanlarýn, her zaman ayný olmadýklarý sonucuna varýlýyor. Olgular, saptanýmcýlýðý ve metafizik zihniyeti mahkum etmiþtir.
Materyalizmin diyalektik olmasýný saðlayan þimdi görmüþ olduðumuz bu dönüþüm, 19. yüzyýlda oluþmuþtur. Diyalektik, geliþimleri sýrasýnda, metafizik anlayýþtan vazgeçen bilimlerin öz ereðidir.
Materyalizm dönüþebildi, çünkü bilimler deðiþti. Metafizik bilimlere, metafizik materyalizm uygun düþüyordu; ve yeni bilimlere, yeni
bir materyalizm, yani diyalektik materyalizm uygun düþüyor. [sayfa
146]

V. DÝYALEKTÝK MATERYALÝZM NASIL DOÐDU:
HEGEL VE MARX
Metafizik materyalizmden diyalektik materyalizme bu
dönüþme nasýl oldu diye sorarsak, genellikle þöyle yanýtlanýr:
1. 18. yüzyýlýn metafizik materyalizmi vardý.
2. Bilimler deðiþti.
3. Bu arada Marx ve Engels geldi; onlar metafizik materyalizmi ikiye böldüler, metafiziði attýlar, materyalizme diyalektiði ekleyerek alýkoydular.
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Þeyleri bu biçimde sunma eðilimi, þeyleri bir þema haline
getirerek basitleþtirmemizi isteyen metafizik yöntemden ileri gelir.
Oysa biz, tersine, sürekli olarak, gerçeðin olgularýnýn hiçbir zaman
þemalaþtýrýlmamasý gerektiðini aklýmýzdan çýkarmamalýyýz. Olgular, bize göründüklerinden ve bizim düþündüðümüzden daha
karmaþýktýrlar. Onun için metafizik materyalizmin diyalektik materyalizme dönüþmesi, o kadar basit olmadý.
Diyalektik, gerçekte, bilimlerde meydana gelen deðiþmeyi
anlamasýný bilen idealist Alman filozofu Hegel (1770-1831) tarafýndan geliþtirildi. Heraklitosun eski fikrini yeniden ele alarak, bilimsel
ilerlemelerin de yardýmýyla, evrende, her þeyin hareket ettiðini ve
deðiþtiðini, hiçbir þeyin ayrý, tek baþýna olmadýðýný, her þeyin her
þeye baðlý bulunduðunu saptadý ve böylece diyalektiði yarattý. Hegelden dolayý, bugün, dünyanýn diyalektik hareketinden sözediyoruz. Hegelin baþta sezinlediði þey, düþüncenin hareketidir ve Hegel,
buna, doðal olarak, diyalektik adýný vermiþtir.
Ama Hegel idealisttir. Yani ruha birinci derecede önem verir,
bu yüzden de, o, özel bir hareket ve deðiþme anlayýþý yaratýr. Ruhun deðiþmelerinin, maddedeki deðiþmelerin nedeni olduðunu
düþünür. Hegele göre, evren, maddeleþmiþ fikirdir (idéedir) ve
evrenden önce, ilkin ruh vardýr ve ruh, [sayfa 147] evreni bulur. Özet
olarak, Hegel, ruhun ve evrenin aralýksýz deðiþme halinde olduðunu saptar, ama bundan maddedeki deðiþmeleri, ruhun deðiþikliklerinin belirlediði sonucunu çýkarýr.
Örnek: Mucidin bir fikri vardýr, fikrini gerçekleþtirir, iþte bu
maddeleþmiþ fikir, maddede deðiþiklikler yaratýr.
Demek ki Hegel, pekala diyalektikçidir, ama diyalektiði idealizme baðýmlý kýlar.
Ve iþte bunun üzerine Hegelin öðretilileri olan, ama materyalist öðretilileri olan ve materyalist olduklarýna göre maddeye birinci önemi veren Marx (1818-1883) ve Engels (1820-1895), Hegelin
diyalektiðinin doðru ama tersine olumlamalar verdiðini düþünürler.
Engels bu konuda þöyle diyecektir: Diyalektik, Hegel ile, tepesi üzerinde duruyordu, onu ayaklarý üzerine oturtmak gerekti . Marx ve
Engels, Hegelin tanýmladýðý bu düþüncenin hareketinin baþlangýç
nedenini, maddi gerçeðe geçirdiler ve Hegelden ayný terimi alarak, buna, doðal olarak, diyalektik dediler.
Onlar, Hegelin düþüncenin ve evrenin aralýksýz deðiþme halin-
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de olduðunu söylemekte haklý olduðunu, ama fikirlerdeki deðiþmelerin þeylerdeki deðiþmeleri belirlediklerini iddia etmekle yanýldýðýný düþünürler. Tersine, bize fikirleri þeyler verir ve fikirler, þeyler
deðiþtikleri için deðiþirler.
Eskiden posta arabasýyla yolculuk edilirdi. Bugün trenle yolculuk ediyoruz; bizim trenle yolculuk etme gibi bir fikrimiz olduðu
için deðil, bu yolculuk aracý varolduðu için yapýyoruz. Bizim fikirlerimiz deðiþmiþtir, çünkü þeyler deðiþmiþtir.
Þu halde, Marx ve Engelsin elinde, bir yanda 18. yüzyýl Fransýz materyalizminden gelen materyalizm, öte yanda da Hegelin diyalektiði vardý, ve onlara, artýk bu ikisini birbirine baðlamaktan baþka
bir þey kalmýyordu demekten kaçýnmak gerekir:
Bu, þeylerin daha karmaþýk olduklarýný unutan dargörüþlü,
[sayfa 148] þematik bir anlayýþ olur; bu, metafizik bir anlayýþtýr.
Marx ve Engels, kuþkusuz, diyalektiði Hegelden alacaklar,
ama onu deðiþtireceklerdir. Materyalizm için de ayný þeyi yapacaklar ve bize, diyalektik materyalizmi vereceklerdir. [sayfa 149]
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ÝKÝNCÝ BÖLÜM
DÝYALEKTÝÐÝN YASALARI
BÝRÝNCÝ YASA: DÝYALEKTÝK DEÐÝÞME

I.
II.
III.

Diyalektik hareketten ne anlaþýlýr?
Diyalektik için, kesin, mutlak, kutsal... hiçbir þey yoktur".
(Engels)
Süreç.

I. DÝYALEKTÝK HAREKETTEN NE ANLAÞILIR?
Diyalektiðin birinci yasasý, hiçbir þey olduðu yerde kalmaz,
hiçbir þey olduðu gibi kalmaz gözlemiyle baþlar. Kim ki, diyalektik
der, hareket demektedir, deðiþme demektedir. Buna göre, diyalektiðin bakýþ açýsýnda yeralmaktan sözedildiði zaman, bu, hareketin,
deðiþmenin bakýþ açýsýnda yeralmak demektir: Þeyleri diyalektiðe
göre incelemek istediðimiz zaman, onlarý hareketleri içinde, deðiþmeleri içinde inceleyeceðiz:
Ýþte bir elma. Bu elmayý incelemek için iki yolumuz var:
bunlardan biri metafizik bakýþ açýsýdýr, öteki ise diyalektik [sayfa 150]
bakýþ açýsýdýr.

130

Georges Politzer
Felsefenin Baþlangýç Ýlkeleri

Birinci durumda, bu meyvenin biçiminin ve renginin bir tanýmlamasýný vereceðiz. Onun özelliklerini sýralayacaðýz, onun tadýndan vb. sözedeceðiz. Sonra elmayý bir armutla karþýlaþtýrabilir,
benzerliklerini ve ayrýlýklarýný görebiliriz ve sonunda bir elma, bir
elmadýr ve bir armut, bir armuttur sonucunu çýkarabiliriz. Eskiden
þeyler bu biçimde inceleniyordu, sayýsýz kitaplar bunun tanýtýdýr.
Eðer elmayý, diyalektik açýdan incelemek istersek, hareket
açýsýndan inceleyeceðiz; ama elmanýn, yuvarlandýðý ve yer deðiþtirdiði zamanki hareketi açýsýndan deðil, onun evriminin hareketi
açýsýndan inceleyeceðiz. O zaman göreceðiz ki, olgun elma, þu anda
ne ise her zaman öyle olmamýþtýr. Önce, yeþil bir elma idi. Çiçek
olmadan önce bir tomurcuktu; böylece elma aðacýnýn ta ilkyaz dönemindeki haline kadar uzanabileceðiz. Demek ki elma, her zaman bir elma olmadý, elmanýn bir tarihi, bir geçmiþi vardýr; ve þimdi
de olduðu gibi kalmayacaktýr. Eðer yere düþerse, çürüyecek, ayrýþacaktýr, çekirdekleri ortaya çýkacaktýr, bu çekirdekler de, iþler yolunda giderse, bir filiz, sonra da bir aðaç vereceklerdir. Demek ki, elma, hep olduðu gibi deðildi ve hep olduðu gibi kalmayacaktýr.
Ýþte þeyleri hareket açýsýndan incelemek denilen þey budur.
Bu, þeylerin, geçmiþi ve geleceði açýsýndan incelenmesidir. Böyle
incelenince, elma, artýk, ne olduðu ile ne olacaðý arasýnda, yani
geçmiþ ile gelecek arasýnda, ancak bir geçiþ olarak görülür.
Þeylere bu biçimde bakmayý, kafalara daha iyi yerleþtirebilmek için iki örnek daha alacaðýz: yeryüzü ve toplum.
Metafizik bakýþ açýsýnda yeralýrsak, yeryüzünün biçimini, bütün
ayrýntýlarý ile betimleyeceðiz. Yüzeyde denizlerin, karalarýn, daðlarýn
bulunduðunu saptayacaðýz; topraðýn yapýsýný inceleyeceðiz. Sonra
yeryüzünü öteki gezegenlerle [sayfa 151] ya da ayla karþýlaþtýrabilir ve,
en sonunda þu vargýya varýrýz: Yeryüzü, yeryüzüdür.
Oysa, yeryüzünü diyalektik açýdan incelerken, onun her zaman ne ise öyle olmadýðýný, birtakým deðiþikliklere uðradýðýný ve bu
yüzden, yeryüzünün gelecekte de baþka yeni deðiþikliklere uðrayacaðýný görürüz. Þu halde, bugün yeryüzünün güncel durumunun,
geçmiþ deðiþmeler ile gelecekteki deðiþmeler arasýnda bir geçiþten
baþka bir þey olmadýðýný kabul etmeliyiz. Bu geçiþ içinde gerçekleþen, olan deðiþmeler, bir elmanýn olgunlaþmasýnda olan, gerçekleþen deðiþmelerden çok daha büyük bir ölçüde olsalar bile, seçilmez,
farkedilmez deðiþmelerdir.
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Þimdi de, marksistleri özellikle ilgilendiren toplum örneðini
görelim.
Gene iki yöntemimizi uygulayalým: Metafizik bakýþ açýsýndan
bize denecektir ki, zenginler ve yoksullar her zaman oldu. Büyük
bankalarýn, koskoca fabrikalarýn bulunduðu belirtilecek, kapitalist
toplumun ayrýntýlý bir betimlemesi verilecek, geçmiþ toplumlarla
(feodal ve köleci toplumlarla); benzerlikleri ya da ayrýlýklarý araþtýrýlarak, karþýlaþtýrýlacak ve bize þu denecek: kapitalist toplum ne ise
odur.
Diyalektik bakýþ açýsýndan, kapitalist toplumun, her zaman
ne ise o olmadýðýný öðreneceðiz. Eðer biz, geçmiþte, bir zaman
baþka toplumlarýn da yaþamýþ olduðunu saptarsak, bunu, kapitalist
toplumun da, bütün öteki toplumlar gibi, sonuncu toplum olmadýðý, kapitalist toplumun dokunulmaz bir temeli bulunmadýðý, ama
bizim için, tersine, ancak geçici bir gerçek olduðu, geçmiþle gelecek arasýnda bir geçiþten baþka bir þey olmadýðý sonucunu çýkarmak için yapacaðýz.
Bu birkaç örnekle, þeylere diyalektik bakýþ açýsýndan bakmanýn, her þeye, geçici olarak, geçmiþte bir tarihi olan ve gelecekte
de bir tarihi olmasý gereken, bir baþlangýcý olan ve bir sonu olmasý
gereken þeyler olarak bakmak demek olduðunu görüyoruz. [sayfa 152]
II. DÝYALEKTÝK ÝÇÝN KESÝN, MUTLAK, KUTSAL
HÝÇBÝR ÞEY YOKTUR
Diyalektik felsefe karþýsýnda hiçbir þey sonal, mutlak,
kutsal deðildir; bu felsefe, her þeyin geçici karakterini ve
her þeydeki geçici karakteri ortaya çýkarýr ve onun karþýsýnda, kesintisiz oluþ ve yokoluþ sürecinden... baþka hiçbir þey yürürlükte kalamaz.52
Ýþte bu, yukarda görmüþ olduðumuz ve önümüzde inceleyeceðimiz þeyi belirten bir tanýmlamadýr:
Diyalektik için kesin hiçbir þey yoktur. Bu demektir ki, diyalektiðe göre her þeyin bir geçmiþi vardýr ve bir geleceði olacaktýr;
demek ki, her þey, bir kez bulunduðu yerde, her zaman için, kesin
olarak bulunmaz, ve bugünkü o, kesin ve son deðildir. (Elma, ye52
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ryüzü, toplum örnekleri.)
Diyalektiðe göre, ne dünyada, ne de dünya dýþýnda, hiçbir
güç yoktur ki, þeyleri, kesin, son biçimini almýþ bir durumda saptayabilsin; þu halde, hiçbir þey mutlak deðildir. (Mutlak=absolu,
hiçbir koþula baðlý olmayan, dolayýsýyla evrensel, baþsýz ve sonsuz,
eksiksiz, tam demektir.)
Hiçbir þey kutsal deðildir demek, diyalektik her þeyi hoþgörür, hiçbir þeye saygýsý yoktur demek deðildir. Hayýr! Kutsal bir þey,
deðiþmez sayýlan, dokunulmamasý, tartýþýlmamasý gereken, ama
ancak ululanacak bir þey demektir. Örneðin, kapitalist toplum kutsaldýr. Pekala!, diyalektik diyor ki, hiçbir þey, hareketten, deðiþmeden, tarihin deðiþikliklerinden kurtulamaz, kaçamaz.
Kalýmsýzlýk (caducité), yaþla birlikte tükenen anlamýna gelen kadük olan, dayanýksýz olan, yýpranan, yaþlanan ve yokolmak
zorunda olan bir þeydir. Diyalektik, kadük olan bir þeyin artýk varlýk
nedeni olmayan bir þey olduðunu, ve her þeyin ortadan kalkmak,
yokolmak gibi bir yazgýsý olduðunu bize gösteriyor. Genç olan yaþlanýr; bugün yaþayan [sayfa 153] yarýn ölür ve diyalektiðe göre, oluþun ve
geçiþin kesintisiz sürecinden baþka hiçbir þey mevcut deðildir.
Demek ki, diyalektik görüþ açýsýnda yeralmak, deðiþmeden
baþka hiçbir þeyi sonsuz saymamak demektir. Bu, özel hiçbir þey
oluþun dýþýnda sonsuz olamaz demektir.
Ama Engelsin, tanýmlanmasýnda sözünü ettiði oluþ nedir?
Gördük ki, elmanýn bir tarihi vardýr. Þimdi de, örneðin, gene
bir tarihi olan bir kalemi alalým.
Bugün kullanýlmýþ olan bu kalem, yeni idi. Kalemin yapýldýðý
tahta, bir tahta kalastan çýkar, bu kalas da bir aðaçtan. Þu halde
görüyoruz ki, elmanýn da, kalemin de birer tarihleri vardýr ve ne biri,
ne de öteki, her zaman ne iseler, o olmamýþlardýr. Ama bu iki tarih
arasýnda, bir farklýlýk vardýr. Elbette!
Yeþil elma, olgun elma olmuþtu. Yeþil elma olduktan sonra,
her þey yolunda gittiði takdirde olgun olmayabilir miydi? Hayýr,
olgunlaþmak zorunda idi, nasýl ki, yere düþtüðünde de, çürümek,
ayrýþmak ve çekirdeklerini býrakmak zorundaysa.
Oysa, kalemin geldiði aðaç, bir tahta olmayabilirdi ve bu
tahta da bir kalem olmayabilirdi. Kalemin kendisi de, daima bütün,
yani yontulmamýþ kalabilirdi.
Þu halde, bu iki tarih arasýnda bir fark olduðunu görüyoruz.
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Elma için, olgun elma olan yeþil elmadýr, eðer olaðanýn dýþýnda bir
þey olmazsa, elma çiçeði elma haline gelmiþtir. Þu halde, veri olan
bir aþamayý, öteki aþama, zorunlu olarak, kaçýnýlmaz olarak, izler
(herhangi bir þey, evrimi durdurmazsa).
Kalemin tarihinde ise, tersine, aðaç bir tahta kalas, tahta kalas bir kalem, kalem de yontulmuþ bir kalem olmayabilir. Demek
ki, veri olan bir aþamayý, öteki aþama izlemeyebilir. Eðer kalem,
bütün bu aþamalardan geçiyorsa, bu, yabancý bir müdahale, yani
insanýn araya girmesi yüzündendir.
Elmanýn tarihinde, ikinci aþamanýn birinci aþamadan vb. [sayfa
154] çýktýðý, birbiri ardýndan. gelen aþamalar görüyoruz. Elmanýn tarihi, Engelsin sözünü ettiði oluþu izliyor. Kalemin tarihinde ise, aþamalar, birbirlerinden çýkmaksýzýn yanyana konulurlar. Elma ise, doðal
bir süreç izler.
III. SÜREÇ*
Neden yeþil elma, olgun elma olur? Bu, onun içinde taþýdýðý
þeyden dolayýdýr. Elmayý olgunlaþmaya doðru iten birbirine zincirleme baðlý iç olaylardan dolayýdýr; bu, olgun elma. olmadan önce,
elma olduðu için ve olgunlaþmadan edemeyeceði içindir.
Elma olacak çiçek, sonra olgunlaþacak yeþil elma incelendiði zaman, elmayý, kendi evrimine iten bu iç zincirleme baðlarýn,
otodinamizm (özgüç) denilen güçlerin baskýsý altýnda etkin olduðu
görülür ki, buna, kendi varlýðýndan gelen güç denilebilir.
Kalem, henüz tahta kalas halinde iken, onu bir kalem haline
getirmek üzere insanýn iþe karýþmasý gerekli oldu, çünkü, tahta kalas hiçbir zaman, kalem haline dönüþemezdi. Ýç güçler, otodinamizm (özgüç), süreç olmadý burada. Þu halde, diyalektik diyen
yalnýzca hareket demez, ayný zamanda otodinamizm de der.
Demek ki, diyalektik hareketin, kendinde, süreci ve diyalektik hareketin özü olan otodinamizmi içerdiðini görüyoruz. Her hareket ve her deðiþme, diyalektik deðildir. Eðer, diyalektik bakýþ
açýsýndan inceleyeceðimiz bir pireyi alýrsak, diyeceðiz ki, o her zaman ne ise o olmadý ve her zaman da ne ise o olmayacak; ama
* Bu sözcük [processus=vetire], Latinceden gelir ve anlamý, ileri gidiþ ya da ilerlemek
olgusu, ilerlemedir.
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onu ezersek, kuþkusuz, pire için bir deðiþme olacaktýr, ama bu
deðiþme diyalektik bir deðiþme mi olacaktýr? Hayýr. Biz olmasaydýk, pire ezilmeyecekti. Þu halde bu deðiþme, diyalektik bir deðiþme
deðil, [sayfa 155] ama mekanik bir deðiþmedir.
Þu halde diyalektik deðiþmeden sözettiðimiz zaman, çok dikkat etmeliyiz. Biz, eðer yeryüzü varolmakta devam ederse, kapitalist toplumun yerini sosyalist toplumun, onun yerini de komünist
toplumun alacaðýný düþünüyoruz. Bu, diyalektik bir deðiþme olacaktýr. Ama, eðer yeryüzü havaya uçarsa, kapitalist toplum otodinamik bir deðiþmeyle deðil, ama mekanik bir deðiþmeyle ortadan
kalkacaktýr.
Bir baþka fikir düzeni içinde, bir disiplin doðal olmadýðý zaman, buna, mekanik disiplin diyoruz. Ama serbestçe kabul edildiði,
yani doðal ortamýndan geldiði zaman, bu disiplin, otodinamik bir
disiplindir. Mekanik bir disiplin, dýþardan kabul ettirilen bir disiplindir; bu, kumanda edenlerden baþka, þeflerden gelen bir disiplindir.
(O halde, mekanik olmayan, otodinamik bir disiplini, bütün örgütlerin saðlayamayacaðýný anlýyoruz.)
Demek ki, diyalektiði, mekanik bir biçimde kullanmaktan
kaçýnmamýz gerekir. Bu da, bize, metafizik biçimde düþünme alýþkanlýðýmýzdan gelen bir þeydir. Þeylerin her zaman ne ise o olmadýklarýný, bir papaðan gibi yinelememek gerekir. Bir diyalektikçi, bunu
söylediði zaman, þeylerin daha önce ne olmuþ olduklarýný, olgular
içinde aramalýdýr. Çünkü bunu söylemek, uslamlamanýn sonu demek deðildir, þeylerin daha önce ne olduklarýný titizlikle gözlemek
için yapýlacak incelemelerin baþlangýcýdýr.
Marx, Engels ve Lenin, kapitalist toplumun kendilerinden
önce ne olduðu üzerine uzun ve açýk incelemeler yaptýlar. Diyalektik deðiþiklikleri saptamak için, en küçük ayrýntýlarý gözlemlediler.
Lenin, kapitalist toplumun deðiþmelerini tanýmlamak ve eleþtirmek,
emperyalist dönemi tahlil etmek için ayrýntýlý incelemeler yaptý ve
sayýsýz istatistikleri inceledi.
Gene otodinamizmden sözettiðimizde de, onu, bir edebi söz
haline getirmemeliyiz; bu sözü, bilerek ve onu tümüyle [sayfa 156] anlayanlar için kullanmalýyýz.
Son olarak, bir þeyi incelerken, otodinamik deðiþmelerin neler olduklarýný gördükten ve hangi deðiþmenin saptandýðýný söyledikten sonra, otodinamik olanýn nereden geldiðini irdelemeli,
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araþtýrmalýyýz.
Bunun içindir ki, diyalektik, araþtýrmalarla ve bilimlerle sýkýsýkýya baðlýdýr.
Diyalektik, þeyleri incelemeksizin açýklama ve tanýma yolu
deðildir; diyalektik, þeylerin baþlangýcýný ve sonunu, nereden geldiklerini ve nereye gittiklerini araþtýrýrken, iyi inceleme ve iyi gözlemler
yapma aracýdýr. [sayfa 157]

136

Georges Politzer
Felsefenin Baþlangýç Ýlkeleri

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ÝKÝNCÝ YASA: KARÞILIKLI ETKÝ

I.
II.

III.
IV.

Süreçlerin zincirleme sýralanýþý.
19. yüzyýlýn büyük buluþlarý.
1. Canlý hücrenin ve geliþiminin bulunuþu.
2. Enerjinin dönüþümünün bulunuþu.
3. Ýnsanda ve hayvanlarda evrimin bulunuþu.
Tarihsel geliþim ya da sarmal (spiral) geliþim.
Vargý.

I. SÜREÇLERÝN ZÝNCÝRLEME SIRALANIÞI
Biraz önce elmanýn öyküsü dolayýsýyla, bir sürecin ne olduðunu gördük. Gene bu örneði ele alalým. Elmanýn nereden geldiðini araþtýrdýk, ve araþtýrmalarýmýzý aðaca kadar götürmemiz gerekti.
Ama bu araþtýrma sorunu, aðaç içinde kendini ortaya koyar. Elmanýn incelenmesi, bizi, aðacýn yazgýsýný ve kökenlerini incelemeye
götürür. Aðaç nereden geliyor? Elmadan. Aðaç, yere düþen ve yeni
bir filize can vermek üzere toprakta çürüyen elmadan gelir, bu
durum, bizi, yeri, elmanýn [sayfa 158] çekirdeklerinin filiz verebilmesi
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koþullarýný, havanýn, güneþin vb. etkilerini incelemeye götürür. Böylece, elmanýn incelemesinden yola çýkarak, elma sürecinden aðaç
sürecine geçip, oradan yerin incelenmesine geldik, aðaç süreci de
yerin sürecine zincirleme baðlanýyor. Ýþte süreçlerin zincirleme
sýralanýþý denilen þeyle karþý karþýyayýz. Bu, bize, diyalektiðin ikinci
yasasýný açýklamak ve incelemek olanaðýný verecektir. Bu yasa,
karþýlýklý etki yasasýdýr. Süreçlerin zincirleme sýralanýþýna örnek olarak, elma örneðinden sonra Paris Ýþçi Üniversitesi örneðini alalým.
Bu okulu diyalektik görüþ açýsýndan incelersek, nereden geldiðini araþtýracaðýz, ve ilkin þöyle bir yanýtýmýz olacak: 1932 güzünde, biraraya gelmiþ bazý arkadaþlar, marksizmi incelemek üzere,
Pariste, bir iþçi üniversitesi kurmaya karar verdiler.
Ama, bu komite, marksizmi öðretme fikrine nasýl vardý? Besbelli ki, marksizm varolduðu için. Peki, o halde, marksizm nereden
geliyor?
Görüyoruz ki, süreçlerin zincirleme sýralanýþýný araþtýrmak,
bizi, tam ve titiz incelemelere götürüyor. Dahasý var: Marksizmi
araþtýrýrken, bu öðretinin, bizzat proletaryanýn bilgisi olduðunu saptamaya kadar varmýþ olacaðýz; þu halde görüyoruz ki, (ister marksizmden yana, ister ona karþý olunsun) proletarya mevcuttur; o
zaman þu yeni soruyu soracaðýz: proletarya nereden geliyor?
Biliyoruz ki, proletarya, bir ekonomik sistemden, kapitalizmden geliyor. Biliyoruz ki, toplumun sýnýflara bölünüþü, sýnýf savaþýmý,
marksizme karþý olanlarýn iddia ettikleri gibi, marksizmden
doðmamýþtýr, tersine, marksizm bu sýnýf savaþýmýnýn varlýðýný saptar ve gücünü zaten daha önceden varolan proletaryadan alýr.
Þu halde, süreçten sürece, kapitalizmin varoluþ koþullarýnýn
incelenmesine kadar geleceðiz. Ýþte böylece, her þeyin, her þey
üzerinde etki oluþturduðunu bize gösteren bir [sayfa 159] süreçler zincirlemesi var önümüzde. Her þeyin her þeyi etkilemesi, karþýlýklý etki
yasasýdýr.
Þimdi de bu iki örnekle, elma ve Paris Ýþçi Üniversitesi örneði ile metafizikçi nasýl bir yöntem izlerdi, onu görelim.
Elma örneðinde, metafizikçi, yalnýzca elmanýn nereden geldiðini düþünebilecekti. Elma aðaçtan gelir demekle yetinirdi. Daha
ilerisini araþtýrmazdý.
Ýþçi Üniversitesi için de, Fransýz halkýný baþtan çýkarmak
isteyen bir grup insan tarafýndan kurulmuþ bir üniversite olduðunu
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söyler ya da incir çekirdeðini doldurmayan baþka sözler söyleyerek
gönlünü eðlendirirdi.
Ama diyalektikçi, bir yanda elma, diðer yanda da Ýþçi Üniversitesi ile sonuçlanan bütün süreçler zincirini görür. Diyalektikçi
özel, tikel olayý, ayrýntýyý, bütüne baðlar.
Diyalektikçi, elmayý aðaca baðlar, ve daha öteye, bütünü içinde doðaya kadar gider. Elma, yalnýz elma aðacýnýn meyvesi deðildir, bütün doðanýn meyvesidir de.
Ýþçi Üniversitesi, yalnýz proletaryanýn meyvesi deðil, ama
kapitalist toplumun meyvesidir de.
Þu halde görüyoruz ki, dünyayý kalýplaþmýþ þeylerin kümesi
gibi kavrayan metafizikçinin tersine, diyalektikçi, dünyayý bir süreçler kümesi olarak görecektir. Ve diyalektik görüþ açýsý, nasýl doða
için ve bilimler için doðru ise, toplum, için de doðrudur.
Hegelin metafizik yöntem dediði, verilmiþ ve deðiþmez nesneler olarak düþünülen þeylerin incelenmesiyle
uðraþmayý yeðleyen ... eski araþtýrma ve düþünce yönteminin doðruluðu, zamanýnda, tarihsel olarak ortaya çýkmýþtý.53
Bu bakýmdan, o çaðda, her þey ve toplum, bir veri olan
deðiþmez nesneler kümesi gibi inceleniyor, ayrýca toplumun yalnýzca deðiþmemesi þöyle dursun, yokolmasý alnýnda yazýlý deðilmiþ
gibi inceleniyordu. [sayfa 160]
Engels, diyalektiðin baþlýca önemini belirtir: Bu büyük temel
düþünce, dünyanýn, bir tamamlanmýþ þeyler karmaþasý olarak deðil de, görünüþte durulmuþ þeylerin, týpký beynimizdeki zihinsel yansýlarý olan kavramlar gibi, kesintisiz bir oluþ ve yokoluþ
deðiþmesinden geçtikleri, son olarak bütün görünüþteki raslantýlara
ve geçici geriye dönüþlere karþýn, ilerleyici bir geliþmenin eninde
sonunda belirmeye baþladýðý bir süreçler karmaþasý olarak dikkate
alýnmasý gerektiði düþüncesidir.54
Kapitalist toplumun kendisi de, demek ki, bir tamamlanmýþ
þeyler karmaþasý olarak ele alýnmamalýdýr, tersine, o da bir süreçler karmaþasý olarak incelenmelidir.
Metafizikçiler, kapitalist toplumun her zaman varolmamýþ ol53
54

F. Engels, Ludwig Feuerbach ve Klasik Alman Felsefesinin Sonu, s. 43-44.
F. Engels, Ludwig Feuerbach ve Klasik Alman Felsefesinin Sonu, s. 43.
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duðunun farkýndadýrlar, onun bir tarihi olduðunu söylerler, ama kapitalizmin ortaya çýkýþý ile toplumun evriminin bittiðini ve bundan
böyle deðiþmez (fixée) kalacaðýný düþünürler. Her þeyi bitmiþ,
tamamlanmýþ sayarlar, yeni bir sürecin baþlangýcý saymazlar. Dünyanýn tanrý tarafýndan yaradýlýþýnýn anlatýsý, dünyanýn, tamamlanmýþ
þeylerin bir karmaþasý olarak açýklanmasýdýr. Tanrý, [yaradýlýþýn ilk
altý gününde, -ç.] her gün, bir iþi bitirdi. Bitkileri, hayvanlarý, insaný,
bir kerede, artýk deðiþmemek üzere, kesin olarak yarattý  saptanýmcýlýk (fixisme) teorisi de buradan gelir.
Diyalektik, bunun karþýtý biçimde düþünür. Þeyleri deðiþmez
nesneler olarak deðil, üstelik hareket halinde düþünür. Diyalektiðe göre hiçbir þey bitmiþ, tamamlanmýþ bir biçimde bulunmaz;
her þey, her zaman bir sürecin sonu ve baþka bir sürecin baþýdýr,
her zaman deðiþme ve geliþme durumundadýr. Bunun içindir ki,
biz kapitalist toplumun, sosyalist topluma dönüþeceðine bu kadar
güveniyoruz. Hiçbir þey, son ve kesin olarak tamamlanmýþ olmadýðýndan, kapitalist toplum, bir sürecin sonudur ki, onu, sosyalist toplum, [sayfa 161] sonra komünist toplum izleyecek ve bu böyle sürüp
gidecektir; sürekli olarak bir geliþme vardýr ve olacaktýr.
Ama burada, diyalektiði, alýnyazýsý bir þey gibi almamaya dikkat etmek gerekir; böyle bir sanýdan, þöyle bir sonuç çýkarýlabilir:
Mademki siz istediðiniz deðiþmeden bu kadar eminsiniz, ne diye
savaþým veriyorsunuz? Çünkü, Marxýn da dediði gibi sosyalist toplumu doðurtmak için, bir ebe gerekecektir; iþte devrimin, eylemin
zorunluluðu buradan gelir.
Ne var ki, iþler bu kadar basit deðildir. Bu dönüþümü önceye
alabilecek ya da geciktirebilecek insanlarýn rolü unutulmamalýdýr
(bu soruyu, bu kýsmýn beþinci bölümünde, Tarihsel Materyalizm
den sözederken yeniden yanýtlayacaðýz).
Þimdilik saptadýðýmýz þey, her þeyde, þeylerin içgücü ile (yani
otodinamizm ile) oluþan süreçlerin, zincirleme sýralanýþýnýn varlýðýdýr. Diyalektiðe göre, yeniden üzerinde duruyoruz, hiçbir þey bitmiþ,
tamamlanmýþ deðildir. Þeylerin geliþmesine, son sahnesi olmayan
bir geliþme olarak bakmak gerekir. Dünya tiyatrosunda, bir piyesin
sonu, baþka bir piyesin birinci perdesiyle baþlar. Doðrusunu söylemek gerekirse, bu birinci perde, bir önceki piyesin son perdesinde
baþlamýþtýr bile.
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II. 19. YÜZYILIN BÜYÜK BULUÞLARI
Metafizik düþünüþün terkedilmesini belirleyen, bilginleri sonra
da Marx ve Engelsi, þeyleri, diyalektik hareketleri içinde ele almaya
zorlayan þeyin, 19. yüzyýlda yapýlan buluþlar olduðunu biliyoruz. Bu
çaðýn özellikle üç büyük buluþu, Engelsin Ludwig Feuerbachta
deðindiði buluþlar, diyalektiðin ilerlemesini saðlamýþlardýr.55 [sayfa 162]
1. Canlý hücrenin ve geliþiminin bulunuþu.56
Bu buluþtan önce, temel olarak alýnan düþünüþ tarzý, saptanýmcýlýktý. Türler birbirlerine yabancý olarak düþünülüyordu. Üstelik, hayvanlar dünyasý bir yanda, bitkiler dünyasý da öbür yanda,
kesin olarak birbirlerinden ayrý tutuluyorlardý.
Hücrenin bulunuþu, 18. yüzyýlýn bilginlerinin ve düþünürlerinin
daha önce de ortaya attýklarý evrim fikrinin belginlik kazanmasýna
yolaçýyor. Bu buluþ, yaþamýn, ölümlerin ve doðuþlarýn ardarda sýralanarak oluþtuðunu ve her canlý varlýðýn benzer hücreleri olduðunu anlamaya olanak saðladý. Bu gerçeðin ortaya çýkarýlmýþ olmasý,
hayvanlarla bitkiler arasýnda herhangi bir sýnýrýn varlýðýna artýk izin
vermez ve metafizik anlayýþý kovup atar.
2. Enerjinin dönüþümünün bulunuþu.
Eskiden, bilim, örneðin, ses, ýsý ve ýþýðýn birbirine tamamýyla
yabancý olduklarýna inanýyordu. Oysa, bütün bu baþka baþka olaylarýn birbirlerine dönüþebildikleri, cansýz (inerte) maddede de, canlý
doðada olduðu kadar süreç zincirleri olduðu bulunuyor. Bu buluþ
da, metafizik düþünüþe indirilmiþ bir darbedir.
3. Ýnsanda ve hayvanlarda evrimin bulunuþu.
Engels der ki, Darwin, tüm doða ürünlerinin, baþlangýçta tekhücreli küçük tohumlarýn uzun [sayfa 163] bir geliþme sürecinin sonucu olduðunu, her þeyin kökeninde hücre bulunan uzun bir sürecin
ürünü olduðunu ortaya koymuþtur.
F. Engels, Ludwig Feuerbach ve Klasik Alman Felsefesinin Sonu, s. 44.
Organik hücre ile birlikte çoðalma ve baþkalaþma (farklýlaþma) yoluyla bütün
bitkisel ve hayvansal organizmanýn geliþmesinin baþladýðý birimi bularak, canlý doðanýn
iki büyük aleminin (bitkiler ve hayvanlar aleminin) birbirine baðlýlýðýný, sürekliliðini ortaya
koyan Schwann ile Schleiden olmuþtur.
55
56
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Ve gene Engels, bu üç büyük buluþ sayesinde, bütün doða
olaylarýnýn zincirleme sýralanýþýný, yalnýzca çeþitli bilim alanlarýnýn
kendi içlerinde deðil, ama deðiþik bilim alanlarý arasýnda da izleyebileceðimiz sonucuna varýr.
Demek ki, bu ikinci karþýlýklý etki yasasýnýn ifade edilebilmesi, bilimlerle saðlanmýþtýr.
Bitkisel, hayvansal ve madensel konular arasýnda kesiklik
yoktur, yalnýz süreçler vardýr; her þey zincirleme birbirine baðlanýr.
Ve bu, toplum için de doðrudur. Ýnsanlýðýn tarihi içinden geçmiþ
olan deðiþik toplumlar, birinin zorunlu olarak kendinden önce gelen toplumdan çýktýðý bir süreçler zinciri dizisi olarak ele alýnmalýdýr.
Demek ki, þunu aklýmýzda tutmak zorundayýz: Bilim, doða,
toplum bir süreçler zinciri olarak görülmelidir ve bu zincirlemeyi
geliþtirmek için iþleyen motor da otodinamizmdir.
III. TARÝHSEL GELÝÞME YA DA SARMAL (SPÝRAL) GELÝÞME
Tanýmaya baþladýðýmýz süreci biraz daha yakýndan inceleyecek olursak görürüz ki, elma, bir süreçler zincirlemesinin sonucudur. Elma nereden geliyor? Aðaçtan geliyor. Aðaç nereden geliyor?
Elmadan. Þu halde öyle düþünebiliriz ki, burada bir kýsýr döngü var
ve hep ayný noktaya gelmek üzere, bu kýsýr döngü içinde dönüyoruz. Aðaç elma. Elma aðaç. Ayný biçimde yumurta tavuk örneðini
alalým. Yumurta nereden geliyor? Tavuktan. Tavuk nereden geliyor? Yumurtadan.
Eðer þeyleri bu biçimde ele alýrsak, bu bir süreç olmaz, bir
çember olur, zaten bu görünüþ de sonsuz dönüþ fikrini vermiþtir.
Yani biz hep ayný noktaya, ayný çýkýþ noktasýna dönüp geleceðiz.
Ama sorunun doðru olarak nasýl konduðunu görelim:
1. Ýþte bir elma. [sayfa 164]
2. Bu elma, deðiþikliðe uðrayarak, bir aðacý ya da aðaçlarý
meydana getirir.
3. Bir aðaç bir elma vermez, birçok elma verir.
Demek ki, ayný çýkýþ noktasýna dönüp gelmiyoruz; biz, elmaya dönüp geliyoruz, ama, baþka bir düzlem üzerinde.
Gene aðaçtan yola çýkarsak, þimdi bizim:
1. Bir aðacýmýz olacak, bu aðaç,
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2. elmalar verecek, bu elmalar da
3. aðaçlar verecek.
Burada da gene aðaca geri geliyoruz, ama baþka bir düzlem
üzerinde. Bakýþ açýsý geniþlemiþtir.
Demek ki, görünüþlerin düþündürttüðü gibi bir çember, bir
döngü yok karþýmýzda, ama tarihsel geliþme diye adlandýracaðýmýz
bir geliþme süreci var. Tarih, zamanýn iz býrakmaksýzýn geçip gitmediðini gösterir. Zaman geçer, ama yeniden ortaya çýkan ayný geliþmeler deðildir. Dünya, doða, toplum, bir geliþme oluþtururlar ki, bu
tarihsel bir geliþmedir ve felsefe dilinde buna sarmal (spiral) geliþme denir.
Bu imge, fikirleri saptamak için kullanýlýr; þöyle ki: Þeyler,
çemberimsi bir sürece göre evrim gösterirler, ama çýkýþ noktasýna
dönüp gelmezler, biraz daha yükseðe, baþka bir düzlem (plan) üzerinde bir noktaya gelirler, ve böylece sürüp giderek, yükselen, yukarý doðru bir sarmal oluþturur; bu imge iþte bu olguyu canlandýrmak
için yapýlan bir benzetmedir.
Demek ki, dünyanýn, doðanýn, toplumun (sarmal biçiminde)
tarihsel bir geliþmesi vardýr ve bu geliþmeyi hareket ettiren, bunu
unutmayalým, otodinamizmdir (özgüçtür).
IV. VARGI
Diyalektik konusundaki bu ilk bölümlerde ilk iki yasayý;
deðiþme yasasýný ve karþýlýklý etki yasasýný incelemiþ bulunuyoruz.
[sayfa 165] Bu inceleme, çeliþki yasasýnýn incelenmesini ele alabilmek
için zorunlu idi, çünkü, bu, diyalektik deðiþmenin devindirici gücünü, otodinamizmi anlamamýzý saðlayacaktýr.
Diyalektiðe iliþkin birinci bölümde, bu teorinin metafizik
anlayýþýn baskýsý altýnda niçin kalmýþ olduðunu, ve niçin 18. yüzyýl
materyalizminin metafizik bir materyalizm olduðunu gördük. Þimdi,
19. yüzyýlýn, materyalizmin geliþmesine olanak saðlayarak diyalektik olmasýný saðlayan üç büyük buluþunu kýsaca gördükten sonra,
bu felsefenin tarihinin, þu üç büyük dönemden, (1) antikçað materyalizmi (atomlar teorisi); (2) 18. yüzyýl materyalizmi (mekanikçi ve
metafizikçi), son olarak da (3) diyalektik materyalizm gibi üç büyük
dönemden geçmesinin niçin zorunlu olduðunu daha iyi anlýyoruz.
Materyalizmin bilimlerden doðduðunu ve onlara baðlý bulun-
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duðunu belirtmiþtik. Bu üç bölümden sonra, bunun ne kadar doðru
olduðunu görebiliriz. Diyalektik hareket ve diyalektik deðiþmenin
incelenmesi konusunda, sonra karþýlýklý etki yasasýnýn incelenmesinde, bizim bütün düþünüþ tarzlarýmýzýn bilimlere dayandýðýný gördük.
Bilimsel incelemelerin son derece özelleþtiði ve (genellikle
diyalektik materyalizmi bilmeyen) bilginlerin, bazan, kendi özel buluþlarýnýn, bilimlerin tümüne oranla önemini anlayamadýklarý bugünkü günde, demiþtik ki, felsefenin rolü, ona düþen özel görev,
dünyanýn ve daha genel sorunlarýn açýklamasýný yapmaktýr; özellikle de, her bilim kolunun tüm özel buluþlarýný, bunlarýn bir sentezini
yapmak üzere biraraya getirmek ve böylece bizi, giderek daha çok
Descartesýn dediði gibi, doðanýn efendisi ve sahibi yapacak bir
teori vermek, diyalektik materyalizmin özel görevidir. [sayfa 166]
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ÜÇÜNCÜ YASA: ÇELÝÞKÝ

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Yaþam ve ölüm.
Þeyler, kendi karþýtlarýna dönüþürler.
Olumlama, yadsýma ve yadsýmanýn yadsýnmasý.
Durumu gözden geçirelim.
Karþýtlarýn birliði.
Sakýnýlacak yanlýþlar.
Diyalektiðin pratik sonuçlarý.

DÝYALEKTÝÐÝN, þeylere, aralýksýz deðiþmekte olan, sürekli
geliþen, kýsacasý, diyalektik bir harekete uðrayan þeyler olarak baktýðýný gördük (birinci yasa).
Bu diyalektik hareket, her þey, biz onu incelediðimiz anda,
ancak, bir süreçler zincirinin, yani birbirinden çýkan bir aþamalar
zincirinin sonucu olduðu için olanaklýdýr. Ve incelememizi daha
ileri götürerek, bu süreçler zincirinin, zaman içinde, anlýk geri
dönüþlere karþýn ilerleyici bir hareketle, zorunlu olarak geliþtiðini
gördük.
Bu harekete, tarihsel geliþme ya da sarmal geliþme [sayfa
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dedik, ve biliyoruz ki, bu geliþme otodinamizmle (özgüçle) kendi kendini yaratýr.
Peki otodinamizmin yasalarý nelerdir? Aþamalarýn birbirlerinden çýkmalarýna yol veren yasalar nelerdir? Buna, diyalektik hareketin yasalarý denir.
Diyalektik, bize, þeylerin sonsuz olmadýklarýný, þeylerin, bir
son ile, bir ölümle tamamlanan bir baþlangýçlarý, bir olgunluklarý,
bir yaþlýlýklarý olduðunu öðretiyor.
Bütün þeyler þu aþamalardan geçerler: doðuþ, olgunluk, yaþlýlýk, son. Bu, niçin böyledir? Niçin þeyler sonsuz deðildir?
Bu, insanlýðýn, her zaman ilgisini uyandýrmýþ olan eski bir
sorudur. Neden ölmek gerekir? Ýnsanlar bu zorunluluðu anlamak
istemiþler ve tarih boyunca sonsuz yaþamýn düþünü kurmuþlardýr;
örneðin ortaçaðda, (gençlik iksiri, yaþam iksiri gibi) büyülü içkiler
türeterek ölümlülükten kurtulmayý düþlemiþlerdir.
Peki, doðan bir þey, niçin ölmek zorundadýr? Ýyice anlamamýz için, metafizikle karþýlaþtýrmamýz gereken diyalektiðin büyük
bir yasasýdýr bu.
167]

I. YAÞAM VE ÖLÜM
Metafizik bakýþ açýsýndan þeyler, diðer þeylerden ayrýlarak,
kendi baþlarýna, ayrý ayrý ele alýnýrlar ve metafizik, þeyleri böyle incelediði için, onlarý tekyanlý, yani bir tek yandan görür. Onun içindir ki,
þeylere bir tek yanýndan bakanlara, metafizikçi denebilir. Kýsaca,
bir metafizikçi yaþam denilen olayý incelerken, bu olayý, bir baþka
olaya baðlamaz. Yaþamý, kendisi için ve kendinde, tekyanlý olarak
görür. Ona bir tek yandan bakar. Ölümü inceleyecek olsa, gene
ayný þeyi yapacaktýr; kendi tekyanlý görüþ açýsýný uygulayacak ve þu
sonuca varacaktýr: yaþam yaþamdýr, ve ölüm ölümdür. Ýkisi arasýnda ortak hiçbir þey yoktur, çünkü bunlar birbirlerine [sayfa 168] karþý
olan, birbirinin tam karþýtý iki ayrý þeydir.
Þeylere böyle bakmak, onlara, yüzeysel bir biçimde bakmaktýr. Eðer onlarý biraz daha yakýndan inceleyecek olursak, ilkin, birinin diðerine karþýt konulamayacaðýný, ve hatta onlarýn, birbirinden
bu kadar kabaca ayrýlamayacaðýný göreceðiz; çünkü, deney, gerçek, bize gösterir ki, ölüm yaþamý sürdürür, ölüm canlýdan gelir.
Ya yaþam, ölümden çýkabilir mi? Evet. Çünkü ölü bedenin
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öðeleri, baþka yaþamlarý doðurmak için dönüþecektir, örneðin toprak için gübre olacaklardýr ve toprak daha verimli olacaktýr. Ölüm,
pek çok durumda, yaþama yardým edecek, ölüm yaþamýn doðmasýna izin verecek, ve canlý bedende yaþam, ancak, ölen hücrelerin yerini sürekli olarak doðan baþka hücrelerin almasýyla olanaklý
olacaktýr.57
Demek ki, yaþam ve ölüm sürekli olarak birbirine dönüþür;
ve þu büyük yasanýn her þeye baðlý olduðunu gözlemliyoruz: Her
yerde, þeyler, kendi karþýtlarýna dönüþür.
II. ÞEYLER KENDÝ KARÞITLARINA DÖNÜÞÜR

Metafizikçi, karþýtlarý, birbirinin karþýsýna koyar, ama gerçek bize gösteriyor ki, karþýtlar birbirine dönüþür; þeyler, kendileri olarak kalmaz, ama karþýtlarýna dönüþür.
Eðer doðru ile yanlýþý incelersek, þöyle düþünürüz: bunlar
arasýnda ortak hiçbir þey yoktur. Doðru doðrudur ve yanlýþ yanlýþtýr.
Bu, tekyanlý bakýþ açýsý, iki karþýtý, [sayfa 169] kabaca birbirinin karþýsýna
koyar, týpký ölüm ile yaþamý karþý karþýya koyduðu gibi.
Gene de, Bakýn yaðmur yaðýyor! desek, bazan öyle olabilir
ki, biz daha sözümüzü bitirmeden, artýk yaðmur yaðmayabilir. Bu
tümceye baþladýðýmýz zaman sözümüz doðru idi, ama yanlýþa dönüþtü. (Yunanlýlar da daha önce bu durumu saptamýþlardý ve yanýlmamak için hiçbir þey söylememek gerekir diyorlardý!)
Gene, yeniden elma örneðini alalým. Yere düþmüþ olgun bir
elma görülür, ve Ýþte olgun bir elma denir. Bununla birlikte, o,
belirli bir zamandan beri yerdedir ve çürümeye baþlamýþtýr bile;
böylece doðru, yanlýþ olur.
Bilimler de, bize uzun yýllar boyunca doðru sayýlmýþ, ama,
bilimsel ilerlemeler sonucu, belirli bir anda, yanlýþ olduklarý mey57
Nesneleri dinginlik durumunda ve cansýz, her biri kendi baþýna, biri ötekinin
yanýnda ve biri ötekinden sonra olarak düþündüðümüz sürece, kuþkusuz onlarda hiçbir
çeliþki ile karþýlaþmayýz. Burada kýsmen ortak, kýsmen farklý, hatta birbiriyle çeliþik, ama
bu takdirde, farklý þeylere daðýtýlmýþ ve bunun sonucu kendinde çeliþki içermeyen bazý
özgülükler buluruz. Bu gözlem alaný sýnýrlarý içinde, iþimizi alýþýlmýþ metafizik düþünce
biçimi ile yürütebiliriz. Ama nesneleri hareketleri, deðiþmeleri, yaþamlarý, birbirleri
üzerindeki karþýlýklý etkileri içinde düþünmeye baþladýðýmýz andan baþlayarak durum
iyiden iyiye deðiþir. Burada birdenbire çeliþkiler içine düþeriz. (Friedrich Engels, AntiDühring, s. 192-193.
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dana çýkmýþ sayýsýz yasa örnekleri verirler.
Þu halde görüyoruz ki, doðru yanlýþa dönüþür. Acaba yanlýþ
da doðruya dönüþür mü?
Uygarlýðýn baþlangýcýnda, özellikle Mýsýrda, insanlar, güneþin
doðmasýný ve batmasýný açýklamak için tanrýlar arasýnda kavga yapýldýðýný tasarlýyorlardý; bu, tanrýlarýn, güneþi hareket ettirmek için
itildiðinin ya da çekildiðinin söylenmesi ölçüsünde yanlýþtý. Ama
bilim, gerçekten güneþi hareket ettiren güçler (salt fizik güçler, baþka
nedenler) olduðunu söyleyerek, bu düþünüþ biçimine kýsmen hak
verir. Öyleyse görüyoruz ki, yanlýþ, açýkça doðruyla karþý karþýya
deðildir.
Þeyler kendi karþýtlarýna dönüþüyorsa, bu, nasýl olanaklý olur?
Yaþam ölüme nasýl dönüþür?
Yalnýzca yaþam olsaydý, yaþam yüzde-yüz yaþam olsaydý, o,
hiçbir zaman ölüm olmazdý; ve eðer ölüm, tüm olarak kendi kendisi, yüzde-yüz ölüm olsaydý, birinin ötekine dönüþmesi olanaklý olmazdý. Ama yaþam içinde ölüm, ve dolayýsýyla ölüm içinde yaþam,
daha önce de vardýr.
Yakýndan bakarken göreceðiz ki, bir canlý varlýk hücrelerden
oluþur; hücreler, kaybolarak ve ayný yerde yeniden [sayfa 170] görünerek yenilenirler. Hücreler, canlý bir varlýðýn içinde durmadan yaþarlar
ve ölürler, öyleyse orada hem yaþam, hem ölüm vardýr.
Gene biz biliyoruz ki, bir ölünün sakalý uzamaya devam eder.
Týrnaklarý ve saçlarý da uzar. Ýþte açýkça, yaþamýn, ölümün içinde
devam ettiðini, kesin olarak kanýtlayan olaylar.
Sovyetler Birliðinde, bir ölünün kaný, özel koþullar içinde
saklanýyor ve kan aktarýmý için kullanýlýyor; böylece, bir ölünün kanýyla, bir canlý iyileþtirilir. Dolayýsýyla, diyebiliriz ki, ölümün baðrýnda
yaþam vardýr.
Öyleyse yaþam da þeylerin ve süreçlerin kendinde
varolan, ara vermeden ortaya çýkan ve çözülen bir çeliþkidir. Ve çeliþki biter bitmez, yaþam da biter, ölüm baþgösterir.58
Öyleyse, þeyler yalnýz birbirine dönüþmekle kalmaz, hatta
bir þey yalnýz kendi kendisi deðildir, ayný zamanda kendisinin karþýtý
olan baþka bir þeydir de, çünkü her þey kendi karþýtýný da içinde
58
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Her þey, ayný zamanda, hem kendini, hem de karþýtýný içerir.
Bir þey, bir çemberle gösterilirse, burada, merkezden dýþa
doðru itiþ örneðinde olduðu gibi, bu þeyi yaþama doðru iten bir güç
bulacaðýz (dýþa doðru baský), ama ayný zamanda, bu þeyi, tam karþý
doðrultuda, dýþtan merkeze doðru iten ölüm güçlerini de bulacaðýz
(içe doðru baský).
Böylece her þeyin içersinde, birbirine karþý güçler, uzlaþmaz
güçler birarada bulunurlar.
Bu güçler arasýnda ne olur? Birbirlerine karþý savaþým verirler. Öyleyse, bir þey, deðiþikliðe, yalnýzca bir yönde etki yapan bir
güç tarafýndan uðramaz; her þey, gerçekte, birbirine karþý doðrultuda iki güç tarafýndan deðiþikliðe uðrar. Þeylerin olumlanmasýna (affirmation, tasdik) ve yadsýnmasýna doðru, yaþama doðru ve ölüme
doðru. Þeylerin [sayfa 171] olumlanmasý ve yadsýnmasý ne demektir?
Yaþamýn içinde, yaþamý koruyan ve sürdüren, yaþamýn olumlanmasýna yönelik güçler vardýr. Ayrýca canlý organizmalarda, yadsýmaya doðru yönelen güçler de vardýr. Her þeyde, güçlerden bazýlarý
olumlamaya eðilimlidir ve diðer bazýlarý yadsýmaya eðilimlidir, ve
olumlama ile yadsýma arasýnda çeliþki vardýr.
Demek ki, diyalektik, deðiþmeyi ortaya çýkarýr, peki ama neden þeyler deðiþirler? Çünkü þeyler, kendi kendileriyle uyum halinde deðildirler, çünkü güçler arasýnda, uzlaþmaz iç karþýtlýklar
arasýnda savaþým vardýr, çünkü çeliþki vardýr. Ýþte diyalektiðin üçüncü
yasasý: Þeyler deðiþir, çünkü kendi kendilerinde çeliþkiyi içerirler,
kendi içlerinde çeliþki taþýrlar.
(Biz, zaman zaman (diyalektik gibi, otodinamizm gibi) azçok karmaþýk sözcükler ya da geleneksel mantýða aykýrý gibi görünen ve anlamasý güç terimler kullanmak zorunda kalýyorsak, bunu,
burjuvaziyi örnek aldýðýmýz ve þeyleri yerli yersiz, herhangi bir neden yokken karmaþýklaþtýrmayý sevdiðimiz için yapmýyoruz.59 Ama,
baþlangýç niteliðinde olsa da, bu incelemenin olabildiðince eksiksiz
olmasýný ve sonra bu terimleri kullanan Marx, Engels ve Leninin
felsefe yapýtlarýnýn daha kolay anlaþýlmasýný saðlamak istiyoruz. Demek ki, alýþýlmamýþ bir dil kullanmamýz gerekiyor, bu dili, bu inceleme sýnýrý içinde, onu herkesçe anlaþýlabilir bir hale getirmeye çok
59
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önem veriyoruz.)
III. OLUMLAMA, YADSIMA VE YADSIMANIN
YADSINMASI
Þimdi, burada, size evet denildiði ve sizin de hayýr diye
yanýtladýðýnýz bir durumu anlatan, sözdeki çeliþki ile, þimdi görmüþ
olduðumuz diyalektik çeliþki denilen, yani [sayfa 172] olgulardaki, þeylerdeki çeliþki arasýnda bir ayrým yapmamýz gerekiyor.
Kapitalist toplumun baðrýnda varolan çeliþkiden sözettiðimiz
zaman, bu, bazý teoriler hakkýnda bazýlarýnýn evet, bazýlarýnýn hayýr
dediði anlamda bir çeliþki deðildir; bu, olgularda bir çeliþki var demektir, birbiriyle çatýþan savaþým veren gerçek güçler var demektir:
burada önce kendini olumlamaya yönelik güç, kendini korumayý
sürdürmeye yönelik güç vardýr, bu, burjuva sýnýfýdýr; sonra burjuva
sýnýfýnýn yadsýnmasýna yönelik ikinci bir toplumsal güç vardýr, bu
da, proletaryadýr. Öyleyse çeliþki olgulardadýr, çünkü burjuvazi kendi karþýtýný, yani proletaryayý yaratmaksýzýn varolamaz. Marxýn dediði gibi, burjuvazinin ürettiði, her þeyden önce, kendi mezar kazýcýlarýdýr.60
Buna engel olmak için, burjuvazinin, kendi kendisi olmaktan vazgeçmesi gerekirdi ki, bu da, saçma bir þey olurdu. Öyleyse
kendi kendini olumlarken, kendi yadsýmasýný yaratýr.
Bir tavuðun yumurtladýðý ve üzerinde kuluçkaya yattýðý bir
yumurta örneðini alalým: görürüz ki, yumurtanýn içinde, belirli bir
ýsýda ve belirli bazý koþullar altýnda geliþen bir tohum (germe) bulunur. Bu tohum, geliþerek, bir civciv verecektir. Bu tohum, daha
þimdiden yumurtanýn yadsýnmasýdýr. Böylece, çok iyi görüyoruz ki,
yumurtanýn içinde iki güç var: onu yumurta kalmaya doðru çeken
güç ve civciv olmaya doðru çeken güç. Öyleyse yumurta, kendi
kendisi ile uyumsuzluk içindedir ve her þey, kendi kendisi ile uyumsuzluk içindedir.
Bu, insana, kavranmasý güç bir þey gibi gelir, çünkü biz metafizik düþünüþ tarzýna alýþmýþýzdýr ve bunun içindir ki, þeyleri kendi
gerçeklikleri içinde görmeye yeni baþtan alýþmak için bir çaba har60
Karl Marx-Friedrich Engels, Komünist Manifesto ve Komünizmin Ýlkeleri, Sol
Yayýnlarý, Ankara 1993, s. 122.
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camalýyýz. [sayfa 173]
Bir þey, yadsýmadan çýkan bir olumlama olarak baþlar. Civciv, yumurtanýn yadsýnmasýndan çýkmýþ bir olumlamadýr. Bu, sürecin bir evresidir. Ama tavuðun kendisi de, civcivin deðiþmesi, baþka
bir hale dönüþmesi olacaktýr ve bu dönüþmenin ortasýnda, civcivin
tavuk olmasý için savaþým veren güçler ile civcivin civciv kalmasý
için savaþým veren güçler arasýnda bir çeliþki olacaktýr. Demek ki,
tavuk civcivin yadsýnmasý olacaktýr; civciv ise, yumurtanýn yadsýnmasýndan gelmektedir.
Öyleyse, tavuk, yadsýmanýn yadsýnmasý olacaktýr. Ve bu diyalektik evrelerin genel gidiþi iþte böyledir.
1. Olumlama
ya da
Tez.
2. Yadsýma
ya da
Karþý-tez.
3. Yadsýmanýn yadsýnmasý ya da
Sentez.
Bu üç sözcük, diyalektik geliþimi özetler. Bunlar, evrelerin
ardarda zincirleniþini betimlemek ve bir evrenin, kendinden önceki evrenin yýkýmý olduðunu göstermek için kullanýlýrlar.
Yýkým, bir yadsýmadýr. Civciv meydana gelirken yumurtayý
kýrdýðýna göre, civciv, yumurtanýn yadsýnmasýdýr. Buðday baþaðý,
gene ayný þekilde, buðday tanesinin yadsýnmasýdýr. Tane, toprakta
filizlenecektir. Bu filizlenme buðday tanesinin yadsýnmasýdýr; buðday bitki verecek ve bu bitki çiçek açacak ve buðday baþaðýný verecektir; bu baþak ise bitkinin yadsýnmasý ya da yadsýmanýn yadsýnmasý
olacaktýr. Böylece, görüyoruz ki, diyalektiðin sözünü ettiði yadsýma,
yýkýmdan sözetmenin özetlenmiþ bir biçimidir. Yok olanýn, yýkýlmýþ
olanýn yadsýnmasý vardýr.
1. Feodalizm, köleciliðin yadsýnmasý oldu.
2. Kapitalizm, feodalizmin yadsýnmasýdýr.
3. Sosyalizm, kapitalizmin yadsýnmasýdýr.
Çeliþki yönünden, sözdeki, çeliþki ile mantýk çeliþkisi arasýnda bir ayrým yaptýðýmýz gibi, hayýr denen sözdeki [sayfa 174] yadsýma
ile yýkým demek olan diyalektik yadsýma arasýnda bir ayrým olduðunu çok iyi bilmeliyiz.
Ama, yadsýma, yýkým demekse de, burada herhangi sýradan
bir yýkým deðil, ama diyalektik bir yýkým sözkonusudur. Bunun gibi,
bir pireyi parmaklarýmýz arasýnda ezdiðimiz zaman, o, bir iç yýkýmla,
diyalektik bir yadsýma ile ölmez. Onun ölümü, otodinamik aþamalarýn bir sonucu deðildir; salt mekanik bir deðiþikliðin sonucudur.
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Yýkým, ancak bir olumlama ürünü ise, bir olumlamadan çýkýyorsa, bir yadsýma demektir. Bunun gibi, kuluçkaya yatýrýlmýþ yumurta, yumurta olan þeyin olumlamasý olarak, kendi yadsýmasýný
doðurur: civciv olur; ve civciv, yumurtanýn kabuðunu kýrarak, onu
yýkarak, yumurtanýn yýkýmýný ya da yadsýnmasýný simgelerle ifade
eder.
Civcivde birbirine düþman iki güç görüyoruz: civciv ve tavuk; sürecin bu geliþmesi sýrasýnda tavuk yumurtalar yumurtlayacaktýr, bu da yadsýmanýn yadsýnmasýdýr. Öyleyse, bu yeni
yumurtalardan; yeni bir süreçler zinciri baþlayacaktýr.
Buðdayda da, ayný þekilde, bir olumlama, sonra bir yadsýma
ve bir yadsýmanýn yadsýnmasýný görürüz.
Bir baþka örnek olarak, materyalist felsefe örneðini vereceðiz.
Baþlangýçta, bilisiz olduðu için kendi öz yadsýmasýný, yani
idealizmi yaratan ilkel, kendiliðinden bir materyalizm buluyoruz.
Ama eski materyalizmi yadsýyan idealizm, kendisi de çaðdaþ ya da
diyalektik materyalizm tarafýndan yadsýnacaktýr, çünkü felsefe
geliþmektedir ve bilimlerle birlikte idealizmin yýkýmýna yolaçmaktadýr. Demek ki, burada da, olumlama, yadsýma ve yadsýmanýn yadsýnmasýný buluyoruz.
Bu çevrimi (cycle), toplumun evriminde de saptýyoruz.
Tarihin baþlangýcýnda, bir ilkel komünist toplumun, sýnýfsýz,
topraðýn ortak mülkiyetine dayanan bir toplumun varlýðýný görüyoruz. Ama bu mülkiyet biçimi, üretimin geliþmesi [sayfa 175] için bir
engel oluyor ve kendisi tarafýndan kendisinin yadsýnmasýný, yani
sýnýflý, özel mülkiyete ve insanýn insan tarafýndan sömürülmesine
dayanan toplumu yaratýyor. Ama bu toplum da, kendi öz yadsýmasýný kendi içinde taþýyor, çünkü üretim araçlarýnýn üstün bir
geliþmesi, toplumun sýnýflara bölünmesini yadsýmaya, özel mülkiyeti yadsýma zorunluluðuna götürüyor ve böylece çýkýþ noktasýna
geri geliyoruz: komünist toplumun zorunluluðu, ama baþka bir düzeyde; baþlangýçta, bir ürün eksikliðimiz vardý; bugün, çok yükselmiþ
bir üretim yeteneðimiz var.
Bu konuda, verdiðimiz bütün örneklerle, hep çýkýþ noktasýna
geri geldiðimize; ama baþka bir düzey üzerinde, en yüksek bir düzey üzerinde (sarmal geliþme) geri geldiðimize dikkat edelim.
Böylece görüyoruz ki, çeliþki, diyalektiðin büyük bir yasasýdýr. Evrim uzlaþmaz karþýt güçlerin savaþýmýdýr. Þeyler, yalnýz birbir-
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lerine dönüþmekle kalmazlar, ama her þey kendi karþýtýna dönüþür.
Þeyler kendi kendileriyle uyum içinde deðildir, çünkü þeylerde, birbirine karþý güçler arasýnda savaþým vardýr, çünkü þeylerde bir iç
çeliþki vardýr.
Not: Þuna çok dikkat etmemiz gerekir ki, olumlama, yadsýma, yadsýmanýn yadsýnmasý, ancak diyalektik evriminin uðraklarýnýn özetlenmiþ ifadeleridir, ve her yerde bu üç aþamayý bulmak
için dünyayý dolanmak gerekmez. Çünkü, onlarýn hepsini her zaman bulamayacaðýz; ama bazan yalnýzca birinciyi, bazan yalnýzca
ikinciyi bulacaðýz, çünkü evrim bitmiþ deðildir. Öyleyse, her þeyde,
bu deðiþmeleri, böylesine mekanik biçimde aramamak gerekir. Ancak, özellikle þunu aklýmýzda tutalým ki, çeliþki, diyalektiðin büyük
yasasýdýr. Ýþin özü budur.
IV. DURUMU GÖZDEN GEÇÝRELÝM
Daha önceden de biliyoruz ki, diyalektik, iyi gözlemler ve iyi
inceleme yapmamýzý saðlayan bir düþünüþ, uslamlama, [sayfa 176]
çözümleme yöntemidir; çünkü diyalektik, her þeyin kaynaðýný araþtýrmaya ve onun tarihini anlatmaya bizi zorlar.
Kuþkusuz, eski düþünüþ yöntemi; gördüðümüz gibi, kendi
zamanýnda zorunlu idi. Ama, diyalektik yöntemle incelemek, öðrenmeye çalýþmak, yineleyelim, görünüþte hareketsiz olan her þeyin
bir baþlangýcý ve bir sonu olduðunu, her þeyde, son olarak bütün
görünüþteki raslantýlara ve geçici geriye dönüþlere karþýn, ilerleyici
bir geliþmenin eninde sonunda belirmeye baþladýðý bir süreçler61
zincirinden baþka bir þey olmadýðýný meydana çýkarmak demektir.
Yalnýzca diyalektik, bizim, þeylerin geliþmesini ve evrimini
anlamamýza izin verir; yalnýzca o, eski þeylerin yýkýmýný ve yenilerinin doðuþunu anlamamýzý saðlar. Yalnýzca diyalektik, þeylerin karþýtlardan oluþmuþ bütünler olduklarýný bize öðreterek, onlarýn geliþmesini, dönüþümleri içinde anlamamýzý saðlar. Çünkü, diyalektik
anlayýþa göre, þeylerin doðal geliþmesi, yani evrim, birbirine karþý
güçlerin ve ilkelerin sürekli savaþýmýdýr.
Öyleyse, diyalektiðe göre, birinci yasa, hareketin ve deðiþmenin Hiçbir þey olduðu gibi kalmaz, hiçbir þey olduðu yerde kal61
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maz. kuralýnýn saptanmasý, ortaya konulmasý ise de, þimdi biliyoruz ki, bu yasa, þeylerin yalnýz birbirine dönüþerek deðil, ama kendi
karþýtlarýna dönüþerek deðiþmesiyle açýklanýr. Demek ki, çeliþki,
diyalektiðin büyük bir yasasýdýr.
Diyalektik görüþ açýsýndan çeliþkinin ne olduðunu inceledik;
ama bazý açýklýklar getirmek ve sakýnýlmasý gereken bazý yanlýþlarý
belirtmek için, çeliþki üzerinde tekrar durmalýyýz.
Besbelli ki, her þeyden önce, gerçekle uyuþan þu olumlamaya, yani þeylerin kendi karþýtlarýna dönüþmeleri olumlamasýna kendimizi iyice alýþtýrmalýyýz. Kuþkusuz bu, [sayfa 177] saðduyuya ters düþer,
bizi þaþýrtýr, çünkü biz, eski metafizik yöntemle düþünmeye alýþmýþýzdýr. Ama bunun niçin böyle olduðunu gördük; örnekler yardýmýyla,
bunun gerçekte böyle olduðunu, ve þeylerin niçin kendi karþýtlarýna
dönüþtüðünü ayrýntýlý bir biçimde gördük.
Onun için, þöyle denebilir ve iddia edilebilir: Eðer þeyler dönüþüyor, deðiþiyor ve evrim gösteriyorlarsa, bu, kendi kendileriyle
çeliþki halinde olmalarýndandýr, kendi içlerinde kendi karþýtlarýný
taþýmalarýndandýr, kendi içlerinde karþýtlarýn birliðini içermelerindendir.
V. KARÞITLARIN BÝRLÝÐÝ
Her þey, bir karþýtlar birliðidir.
Böyle bir þeyi iddia etmek, ilk bakýþta, bir saçmalýk gibi görünür. Bir þey ile onun karþýtýnýn ortak herhangi bir yaný yoktur.,
genellikle böyle düþünülür. Ama, diyalektiðe göre, her þey, ayný zamanda, hem kendi kendisi, hem de karþýtýdýr; her þey bir karþýtlar
birliðidir, ve bunu iyice açýklamamýz gerekir.
Karþýtlarýn birliði, bir metafizikçi için, olanaksýz bir þeydir. Ona
göre þeyler, bir tek parçalý ve kendi kendileriyle uyumlu olarak yapýlmýþlardýr, oysa þimdi biz, tersini iddia ediyoruz, yani þeyler iki
parçadan -kendi kendileri ile kendi karþýtlarýndan- yapýlmýþlardýr,
þeylerde birbiriyle çatýþan iki güç vardýr, çünkü þeyler kendi kendileriyle uyumlu deðildir; kendi kendileriyle çeliþki halindedir, diyoruz.
Bilgisizlik ve bilim örneðini, yani bilgi örneðini alýrsak, biliyoruz ki, bunlar metafizik görüþ açýsýndan tümüyle birbirine karþý ve
birbirinin karþýtý olan iki þeydir. Bilgisiz bir kiþi, bilgin deðildir; bilgin
bir kiþi ise, bilgisiz deðildir.
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Bununla birlikte, eðer olgulara bakarsak, bu iki þeyin böylesine katý bir karþýtlýða yer vermediðini görürüz. Görürüz ki, önce bilgisizlik egemendi, sonra bilim geldi; burda da, [sayfa 178] bir þeyin kendi
karþýtýna, bilgisizliðin bilime dönüþtüðünü saptýyoruz.
Bilimsiz bilgisizlik, yüzde-yüz bilgisizlik yoktur. Bir birey, ne
kadar bilgisiz olursa olsun, en azýndan nesneleri, yiyeceðini tanýmasýný bilir; hiçbir zaman mutlak bir bilgisizlik yoktur; bilgisizlik
içinde her zaman bir bilim payý vardýr. Bilim, daha tohum halinde
bilgisizliðin içinde vardýr; öyleyse, bir þeyin karþýtýnýn, o þeyin kendi
içinde olduðunu iddia etmek doðrudur.
Þimdi de bilimi görelim. Yüzde-yüz bir bilim olabilir mi? Hayýr.
Her zaman bilinmeyen bir þey vardýr. Lenin Bilginin konusu tükenmez. der; bu demektir ki, her zaman öðrenilecek bir þey vardýr.
Mutlak bilim yoktur. Her bilgi, her bilim, bir bilgisizlik payý içerir.62
Gerçekte varolan bilim ile bilgisizliðin bir karýþýmý, göreli bir
bilgisizlik ve göreli bir bilimdir.
Öyleyse, burada, bu örnekte saptadýðýmýz, þeylerin kendi
karþýtlarýna dönüþmeleri deðil, ama ayný þeyde karþýtlarýnýn ya da
karþýtlarýn birliðinin varlýðýdýr.
Daha önce gördüðümüz örnekleri yeniden alabiliriz: Yaþam
ve ölüm, gerçek olan ve yanlýþ olan örneklerinde, birinde ve ötekinde; her þey olduðu gibi bir karþýtlarýn birliðinin varolduðunu, yani
her þeyin ayný zamanda hem kendi kendini, hem de karþýtýný içinde taþýdýðýný gördük. Bunun için Engels diyecektir ki:
Oysa araþtýrmada hiç þaþmadan daima bu görüþ açýsýndan yola çýkýlýrsa, artýk bir daha kesin çözümler ve
sonsuz gerçekler istemekten kesin olarak vazgeçilir; her
zaman edinilen her bilginin zorunlu olarak sýnýrlý olma
niteliðinin ve bu bilginin, içinde kazanýlmýþ olduðu koþullara baðýmlýlýðýnýn bilincinde olunur; hala geçerli olan eski
metafiziðin, [sayfa 179] doðru ve yanlýþ, iyi ve kötü, özdeþ ve
deðiþik, zorunlu ve olumsal gibi giderilemez karþýtlýklarýnýn
zorunlu etkisinden de kaçýnýlabilir artýk; bilinir ki bu karþýtlýklarýn ancak göreli bir deðerleri vardýr, þimdi doðru
62
Bilimlerin tarihi, yanýlgýnýn ilerletici dýþtalanmasýnýn tarihidir, yani yanýlgýnýn yerini
baþka yeni bir yanýlgýnýn, ama gittikçe daha az saçma olan bir yanýlgýnýn almasýnýn
tarihidir. (Engels)
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olarak tanýnan þeyin gizli bir yanlýþ yaný da vardýr ve bu,
daha sonra ortaya çýkacaktýr, týpký þimdilik yanlýþ tanýnanýn da doðru bir yaný olduðu ve bu doðru yaný yüzünden
daha önce doðru sayýlýr olduðu gibi.63
Engelsin bu metni, diyalektiði ve karþýtlarýn birliðinin gerçek
anlamýný nasýl anlatmak gerektiðini, bize çok iyi göstermektedir.
VI. SAKINILACAK YANLIÞLAR
Yanlýþ anlamalara meydan vermemek için, diyalektiðin büyük
yasasý çeliþkiyi, çok iyi açýklamak gerekir.
Her þeyden önce, onu, mekanik bir biçimde anlamamalýdýr.
Her bilgide, gerçeklik artý yanýlgý ya da doðru artý yanlýþ bulunduðunu düþünmemek gerekir.
Bu yasa, böyle uygulansaydý, her düþüncede, her kanýda bir
doðru yan artý bir yanlýþ yan vardýr, yanlýþ olaný çýkaralým, geriye
doðru olan kalýr, bu da iyidir diyenlere hak verilirdi. Bu, sözdemarksist bazý çevrelerce söylenir; bu çevreler þöyle düþünür: Marksizm, kapitalizmde ekonomik yaþamý ellerinde tutan fabrikalar,
tröstler, bankalar bulunduðunu göstermekte haklýdýr; marksizm, bu
ekonomik yaþamýn kötü gittiðini söylemekte haklýdýr; ama marksizmde yanlýþ olan, ekleyelim ki, sýnýf savaþýmýdýr; sýnýf savaþýmý
teorisini bir yana býrakalým, bakýn nasýl iyi bir öðretimiz olacak. Gene
denir ki, toplumun incelenmesine uygulanan marksizm haklýdýr,
doðrudur. Ama ne diye diyalektiði karýþtýrmalý buna? Ýþte bu yanlýþ
yaný, diyalektiði kaldýralým, marksizmin geri kalanýný doðru olarak
saklayalým! [sayfa 180]
Bunlar, karþýtlarýn birliðinin, mekanik yorumlarýdýr.
Ýþte baþka bir örnek daha: Proudhon, bu karþýtlar teorisini
öðrendikten sonra, her þeyde, bir iyi, bir de kötü yan olduðunu
düþünüyordu. Bunun için, toplumda, burjuvazinin ve proletaryanýn
bulunduðunu belirterek, kötü olaný, yani proletaryayý kaldýralým, diyordu. Böylece, parçalý (parcellaire) mülkiyeti yaratacak, yani proleterlere mülk sahibi olma olanaðýný verecek olan krediler sistemini
kurdu; artýk, böylelikle, yalnýz burjuvalar olacaktý ve toplum da iyi
olacaktý.
63
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Bununla birlikte, biz çok iyi biliyoruz ki, burjuvasýz proletarya
yoktur ve burjuvazi, ancak proletarya ile vardýr: bunlar, birbirinden
ayrýlamayan iki karþýttýrlar. Bu karþýtlarýn birliði, içte olan, gerçek bir
birliktir, ayrýlmaz bir birliktir. Öyleyse, karþýtlarý ortadan kaldýrmak,
onlarý birbirinden kesip ayýrmak yeterli deðildir. Ýnsanýn insan tarafýndan sömürüsüne dayanan bir toplumda, zorunlu olarak birbiriyle uzlaþmaz iki sýnýf vardýr: antikçaðda, efendiler ve köleler, ortaçaðda senyörler ve serfler, bugün de burjuvazi ve proletarya.
Kapitalist toplumu kaldýrmak için sýnýfsýz toplumu kurmak
için, hem burjuvaziyi, hem de proletaryayý kaldýrmak gerekir  özgür insanlara, maddi bakýmdan ve kafa bakýmýndan daha geliþmiþ
bir toplum yaratma olanaðýný saðlamak ve hasýmlarýnýn ileri sürdükleri gibi yoksullukta eþitlikçi bir komünizm yaratmak için deðil, üstün toplum biçimine doðru yolalmak için.
Demek ki, karþýtlarýn birliðini açýkladýðýmýz ya da onu bir
örneðe, bir incelemeye uyguladýðýmýz zaman, çok dikkat etmek zorundayýz. Her yerde ve her zaman, örneðin, yadsýmanýn yadsýnmasýný bulmak ve mekanik bir biçimde uygulamak istemekten her
yerde ve her zaman karþýtlarýn birliðini görmek istemekten kaçýnmalýdýr; çünkü bizim bilgilerimiz, genellikle çok sýnýrlýdýr ve bizi çýkmaza sürükleyebilir. [sayfa 181]
Önemli olan ilke þudur: Diyalektik ve diyalektiðin yasalarý,
þeylerin evrimini ve bu evrimi belirleyen güçleri, yani karþýtlarý bulup ortaya çýkarmak için, bizi, þeyleri incelemeye zorlar. Demek ki,
þeylerin içinde saklý bulunan karþýtlarýn birliðini incelememiz gerekir ve bu karþýtlarýn birliði, bir olumlama, hiçbir zaman mutlak bir
olumlama deðildir, çünkü o kendi içinde bir yadsýma payýný içerir,
demeye gelir. Ýþte iþin özü budur: Þeyler, kendi öz karþýtlarýný içlerinde taþýdýklarý içindir ki, deðiþir, baþka þeye dönüþürler. Yadsýma
çözücüdür (dissolvant), o olmasaydý, þeyler deðiþmeyeceklerdi.
Ve gerçekte þeyler, dönüþtüklerine göre, kendi içlerinde çözücü bir
ilke taþýyor olmalarý gerekir. Þeylerin deðiþtiðini gördüðümüze göre,
böyle çözücü bir ilkenin varlýðýný önceden kabul edebiliriz, ama
þeyin kendisini inceden inceye incelemeden bu ilkeyi bulup çýkaramayýz, çünkü bu ilke, her þeyde ayný görünüme sahip deðildir.

Georges Politzer
Felsefenin Baþlangýç Ýlkeleri

157

VII. DÝYALEKTÝÐÝN PRATÝK SONUÇLARI
O halde, diyalektik, pratikte, bizi þeyleri yalnýzca bir tek yanýyla deðil, ama her iki yanýyla dikkate almaya, yanlýþsýz doðruyu;
bilgisiz bilimi asla düþünmemeye zorlar. Metafiziðin büyük yanýlgýsý,
þeyleri yalnýzca bir yanýyla düþünmek tekyanlý yargýlamaktýr. Ve biz,
þeyleri, tek yanýndan gördüðümüz ölçüde yanlýþlar yaparýz, ve çok
sýk yanlýþ yapýyorsak, bu, tekyanlý düþünüþ tarzýný tutmamýzdandýr.
Ýdealist felsefe, dünyanýn yalnýzca insanlarýn fikirlerinde olduðunu ileri sürerse, gerçekten de, yalnýzca bizim düþüncemizde
bulunan þeylerin varolduðunu kabul etmek gerekir. Doðrudur bu.
Ama idealizm tekyanlýdýr, (sorunun) yalnýz bu yanýný görür. O, yalnýzca, gerçekte olmayan þeyleri türeten insaný görür ve bundan, bizim fikirlerimizin dýþýnda hiçbir þeyin varolmadýðý sonucuna varýr.
Ýdealizm, insanýn bu yetisini belirtmekte haklýdýr, ama pratiðin ölçütünü [sayfa 182] uygulamadýðýndan, yalnýzca bunu görür.
Metafizik materyalizm de yanýlýr, çünkü o da, yalnýzca sorunlarýn tekyanýný görür. Evreni bir mekanik gibi görür. Mekanik bilimi
var mýdýr? Evet! Büyük bir rol oynar mý? Evet! Þu halde metafizik
materyalizm bunu söylemekte haklýdýr, ama yalnýz mekanik hareketi görmek, bir yanýlgýdýr.
Biz, doðal olarak þeylerin ve insanlarýn yalnýz bir tek yanlarýný
görmeye sürüklenmiþizdir. Bir arkadaþýmýza deðer biçerken, hemen hemen her zaman onun yalnýz iyi ya da kötü yanýný görürüz.
Birini de, ötekini de görmek gerekir, yoksa örgütler içinde kadrolar
oluþturmak olanaklý olmazdý. Siyasal pratikte, tekyanlý yargýlama
yöntemi sekterlikle sonuçlanýr. Gerici bir örgütten bir hasýmla karþýlaþtýðýmýzda, onun hakkýnda liderlerine göre karar veririz. Ama bununla birlikte, o, dertli, kýrgýn, saf, küçük bir memur olabilir, ve biz,
onu, büyük bir faþist patron gibi düþünmemeliyiz. Bu düþünme
yöntemi, patronlarýn kendilerine de uygulanabilir; onlar bize kötü
görünüyorlarsa da, kendileri de toplum yapýsýnýn baskýsý altýndadýrlar, baþka toplumsal koþullarda baþka türlü olabilirlerdi.
Eðer karþýtlarýn birliðini düþünürsek, þeyleri çeþitli yönleriyle
ele alýrýz. Öyleyse görürüz ki, bu, gerici, bir yanýyla gericidir; ama
öteki yanýyla bir emekçidir ve onda bir çeliþki vardýr. Bu durumda,
o örgüte neden katýldýðý aranýr ve bulunur ve gene, o örgüte neden
katýlmamasý gerektiði araþtýrýlýr. Ve böylece, daha az sekter olan bir
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biçimde deðerlendirir ve tartýþýrýz.
Öyleyse diyalektiðe uygun olarak, þeyleri, görülebilen bütün
açýlardan dikkate almalýyýz.
Teorik sonuç olarak ve özetlemek için diyeceðiz ki: Þeyler
deðiþirler, çünkü bir iç çeliþkiyi (kendi kendilerini ve kendi karþýtlarýný) içlerinde bulundururlar. Karþýtlar çatýþma halindedirler ve deðiþmeler bu çatýþmalardan doðar; böylece deðiþme, çatýþmanýn çözümüdür. [sayfa 183]
Kapitalizm de, proletarya ile burjuvazi arasýndaki bu iç çeliþkiyi, bu çatýþmayý içinde taþýr; deðiþme, çatýþma ile açýklanýr ve kapitalist toplumun sosyalist topluma dönüþmesi çatýþmanýn ortadan
kaldýrýlmasýdýr.
Çeliþki olan her yerde deðiþme vardýr, hareket vardýr. Çeliþki
olumlamanýn yadsýnmasýdýr, ve üçüncü basamak yadsýmanýn yadsýnmasý elde edildiðinde, çözüm ortaya çýkar, çünkü, bu anda çeliþkinin nedeni elenmiþ, aþýlmýþtýr.
Öyleyse denilebilir ki, bilimler yani kimya, fizik, biyoloji, vb.
kendi özel deðiþme yasalarýný inceliyorlarsa, diyalektik de daha genel deðiþme yasalarýný inceler. Engels diyor ki:
Gerçekte diyalektik, doðanýn, insan toplumunun ve
düþüncenin genel hareket ve geliþme yasalarý biliminden baþka bir þey deðildir.64 [sayfa 184]
OKUMA PARÇALARI
Friedrich Engels, Anti-Dühring, Onüçüncü Bölüm, Diyalektik
Yadsýmanýn Yadsýnmasý; Ondördüncü Bölüm, Sonuç s. 204-223.
V. Ý. Lenin, Karl Marx -Diyalektik-. (Bkz: Marx-Engels-Marksizm, Sol Yayýnlarý, Ankara 1990, s. 21-24.)
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BEÞÝNCÝ BÖLÜM
DÖRDÜNCÜ YASA:
NÝCELÝÐÝN NÝTELÝÐE DÖNÜÞMESÝ
YA DA
SIÇRAMALI ÝLERLEME YASASI

I.

II.

Reformlar mý, devrim mi?
1. Siyasal kanýtlama.
2. Tarihsel kanýtlama.
3. Bilimsel kanýtlama.
Tarihsel materyalizm.
1. Tarihi nasýl açýklamak gerekir?
2. Tarih insanlarýn eseridir.

DÝYALEKTÝÐÝN tarihe uygulanmasý sorununu ele almadan
önce, diyalektiðin son bir yasasýný incelememiz gerekiyor.
Bu inceleme, bize, yadsýmanýn yadsýnmasýnýn ne olduðunu
ve karþýtlarýn birliðinin ne olduðunu daha önce gördüðümüz için,
kolay gelecektir.
Her zamanki gibi, gene örneklerle baþlayalým.
I. REFORMLAR MI, DEVRÝM MÝ?
Toplumdan sözedilirken þöyle denir: reformlar mý yapmalý,
yoksa devrim mi? Kapitalist toplumu, sosyalist [sayfa 185] topluma dö-
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nüþtürmek için, bu amaca, birbirini izleyen reformlarla mý, yoksa
ani bir dönüþümle, yani devrimle mi ulaþmak gerekeceði konusunda tartýþýlýr.
Bu sorun karþýsýnda, daha önce öðrendiklerimizi anýmsayalým. Her dönüþüm, birbirine karþý güçlerin savaþýmýdýr. Eðer bir þey
geliþiyorsa, bu, her þey bir karþýtlar birliði olduðuna göre, kendi
içinde kendi karþýtýný taþýmasýndandýr. Karþýtlarýn savaþýmý ve bir
þeyin baþka bir þeye dönüþmesi saptanýlýr. Peki bu dönüþüm nasýl
olur? Burada, yeni bir sorun ortaya çýkar. Düþünülebilinir ki, bu
dönüþüm, azar azar, bir dizi küçük dönüþümlerle gerçekleþir: yeþil
elma, ilerleyen bir dizi küçük deðiþikliklerle olgun elma haline
dönüþür.
Pek çok kiþi, bunun gibi, toplumun yavaþ yavaþ dönüþtüðünü,
bir dizi böyle küçük dönüþümlerin sonucu olarak kapitalist toplumun, sosyalist topluma dönüþeceðini düþünür. Bu küçük dönüþümler, reformlardýr ve bunlarýn tümü, bu derece derece gerçekleþen küçük deðiþimlerin toplamý, bize, yeni bir toplum verecektir.
Bu teoriye, reformculuk denir. Bu teorilerden yana olanlara
da, reformlar istedikleri için deðil, reformlarýn yeterli olduðunu ve
bu reformlarýn birikerek yavaþ yavaþ belli olmadan toplumu
dönüþtüreceðini düþündükleri için, reformcu adý verilir.
Bu teorinin, ne derece doðru olduðunu araþtýralým:
1. Siyasal kanýtlama. Olaylara, yani baþka ülkelerde yapýlanlara bakarsak, bu sistemin, denendiði yerlerde baþarýlý olmadýðýný
görürüz. Kapitalist toplumun dönüþümü bir tek ülkede baþarýlmýþtýr:
SSCBde; ve görüyoruz ki, bu, orada da, bir dizi reformlarla deðil,
devrimle olmuþtur.
2. Tarihsel kanýtlama. Genel bir biçimde þeylerin, küçük deðiþikliklerle, reformlarla dönüþtükleri doðru mudur?
Gene olaylara bakalým. Tarihsel deðiþmeleri incelersek, [sayfa
186] bunlarýn belirsizce oluþmadýðýný ve sürekli olmadýðýný görürüz.
Bir an gelir, deðiþme, küçük deðiþiklikler yerine, ani bir sýçrayýþla
yapýlýr.
Toplumlar tarihinde kaydettiðimiz çarpýcý olaylar, ani deðiþiklikler, devrimlerdir.
Diyalektiði bilmeyenler bile, zamanýmýzda, tarihte zorlu deðiþmelerin meydana gelmiþ olduðunu bilirler; bununla birlikte, 17.
yüzyýla kadar, doðanýn sýçramalar yapmadýðý, atlamalar yapmadý-

Georges Politzer
Felsefenin Baþlangýç Ýlkeleri

161

ðý sanýlýyordu; deðiþmelerin sürekliliði içindeki ani deðiþiklikleri görmek istemiyorlardý. Ama bilim iþin içine karýþtý ve olgular gösterdi
ki, deðiþmeler ani olmaktadýr. 1789 Devrimi, insanlarýn gözlerini
daha iyi açtý; bu devrimin kendisi, geçmiþle ansýzýn kopmanýn apaçýk bir örneðiydi. Ve bundan sonra, tarihin bütün kesin belirleyici
aþamalarýnýn, önemli, sert, ani altüst oluþlar olduðunun farkýna varýldý. Örneðin: þu ve bu devlet arasýndakiler ne kadar dostça olursa
olsun, giderek soðuyor, gerginleþiyor, iyice kötüleþiyor, bir düþmanlýk
niteliði kazanýyordu  ve olaylarýn sürekliliðinde ani kopuþ, yani savaþ
geliyordu. Ya da Almanyada 1914-1918 Savaþýndan sonra, faþizm
derece derece yükseldi, sonra bir gün Hitler iktidarý aldý: Almanya
yeni bir tarihsel aþamaya girdi.
Bugün, bu ani deðiþiklikleri yadsýmayanlar, ileri sürerler ki,
bunlar raslantýlardýr; bir raslantý, olan ve olmayabilir olan bir þeydir.
Toplumlarýn tarihindeki devrimler iþte böyle açýklanýr. Onlar birer raslantýdýr.
Örneðin Fransa tarihiyle ilgili olarak, Fransýz Devriminin meydana geliþi, XVI. Louisnin zihniyetiyle ve zayýf, yumuþak bir adam
olmasýyla açýklanýr; güçlü bir adam olsaydý, bu devrim olmayacaktý denir: Hatta, eðer, Varennesdeki yemeði o kadar uzun sürmeseydi onu tutuklayamayacaklardý ve tarihin akýþý deðiþmiþ olacaktý,
diye yazýlýr. Demek ki, Fransýz devrimi bir raslantýdýr, denir. [sayfa 187]
Diyalektik; tersine, devrimlerin zorunluluðunu kabul eder.
Elbette ki, sürekli deðiþmeler vardýr, ama bunlar, birikerek, sonunda ani deðiþiklikler meydana getirmeye baþlarlar.
3. Bilimsel kanýtlama. Su örneðini alalým. Sýfýr dereceden
baþlayalým ve suyun ýsýsýný, 1, 2, 3 derecelerden 98 dereceye kadar
yükseltelim: deðiþme süreklidir. Ama bu böyle sonsuzcasýna sürebilir mi? Daha çýkalým, 99 dereceye gelelim; ama 100 dereceye
geldik mi ani bir deðiþme göreceðiz: su, buhar haline dönüþür.
Eðer ters yönde, 99 dereceden 0 dereceye doðru inersek,
gene sürekli bir deðiþme olacak, ama bu yönde de sonsuzcasýna
inemeyiz, çünkü 0 derecede su, buz haline dönüþür.
1 dereceden 99 dereceye kadar su, daima su olarak kalýr,
yalnýzca ýsýsý deðiþir. Bu, nicel deðiþiklik denilen deðiþmedir ve ne
kadar? sorusuna, yani suda ne kadar ýsý var? sorusuna karþýlýk
verir. Ama su, buz ya da su buharý haline dönüþtüðü zaman, burada, bir nitel deðiþiklik vardýr, bir nitelik deðiþmesi olmuþtur. O, artýk
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su deðildir, buz ya da buhar olmuþtur.
Bir þeyin yapýsý deðiþmediði zaman, nicel bir deðiþiklik vardýr (su örneðinde ýsýnýn bir derece deðiþmesi, bir yapý deðiþmesi
olmadýðý gibi). Ama þey, yapýsýný deðiþtirirse, yani þey baþka bir þey
olursa, buradaki deðiþme nitel deðiþikliktir.
Öyleyse görüyoruz ki, þeylerin evrimi sonsuzcasýna nicel olamaz; þeyler dönüþürken, sonunda, nitel bir deðiþikliðe uðrarlar: Nicelik, nitelik haline dönüþür. Bu, genel bir yasadýr. Ama, gene her zaman olduðu gibi, yalnýzca bu soyut formülle yetinmemek gerekir.
Engels, Anti-Dühringin Diyalektik, Nicelik ve Nitelik bölümünde, doða bilimlerinde olduðu gibi, her þeyde, nicel deðiþmenin
bazý noktalarýnda, birdenbire nitel bir dönüþümün [sayfa 188] oluþtuðu65
yasasýnýn þaþmazlýðýnýn, doðruluðunun gerçeklendiðini bize anlatacak pek çok örnek verir.
Ýþte Fransýz Ansiklopedisinin VII. cildinde H. Wallonun
(Engelsi kaynak göstererek) verdiði yeni bir örnek: Sinirsel enerji
bir çocukta birikerek gülmeye yolaçar; ama eðer gülme büyümeye
devam ederse, gözyaþý krizine dönüþür; böylece çocuklar coþarlar,
aþýrý uyarýlmýþ bir duruma gelirler, fazla gülerler ve sonunda aðlamaya baþlarlar.
Son olarak, iyi bilinen bir örneði, herhangi bir seçim için
adaylýðýný koyan bir adam örneðini vereceðiz. Eðer salt çoðunluðu
elde etmek için 4.500 oy gerekli ise, aday 4.499 oyla seçilmemiþ
olur; bir adaydý, bir aday olarak kalýr. Bir oy daha aldýðýnda, bu nicel
deðiþiklik, nitel bir deðiþmeyi belirler; çünkü adayken, seçilmiþ olur.
Bu yasa, reformlar mý, devrim mi sorusunun çözümünü getirir bize. Reformcu þöyle der: Ancak raslantýlar sonucu olabilir þeyler
istiyorsunuz, ütopyacýsýnýz siz. Olmayacak þeyleri düþleyenlerin kimler olduðunu, bu yasa, bize, çok iyi gösteriyor. Doða olaylarýnýn ve
bilimin incelenmesi bize gösterir ki, deðiþmeler sonsuzcasýna sürekli deðildir, ama belirli bir anda, deðiþme, ani olur. Bunu, biz keyfimize baðlý olarak ileri sürmüyoruz; bunu, bilim, doða, gerçek ortaya
çýkarýyor. Bu ani deðiþiklikte, bizim nasýl bir rol oynadýðýmýz sorulabilir.
Diyalektiði tarihe uygulayarak, bu soruyu yanýtlayacak ve bu
sorunu geliþtireceðiz. Ýþte diyalektik materyalizmin çok ünlü bir bölü65
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müne, tarihsel materyalizme gelmiþ bulunuyoruz.
II. TARÝHSEL MATERYALÝZM
Tarihsel materyalizm nedir? Diyalektiðin ne olduðu bilindiðine göre, tarihsel materyalizm, kýsaca, bu diyalektik [sayfa 189] yöntemin insan toplumlarýnýn tarihine uygulanmasýdýr, diyebiliriz.
Bunu iyi anlamak için, tarihin ne olduðunu belirtmek gerekir. Tarih diyen, deðiþme ve toplumda deðiþme der. Toplumun bir
tarihi vardýr ve o, bu tarih boyunca, sürekli olarak deðiþir; biz, bu
akýþ içinde büyük olaylarýn ortaya çýktýðýný görüyoruz. O zaman þöyle
bir durum ortaya çýkar: mademki, tarihte, toplumlar deðiþiyor, bu
deðiþiklikler nasýl açýklanýr?
1. Tarih nasýl açýklanýr?
Ýnsan kendi kendine þöyle sorar: Savaþlarýn yeniden ortaya
çýkmasýnýn nedeni ne olabilir? Ýnsanlar, barýþ içinde yaþayabilmeliydiler!
Bu sorulara materyalistçe yanýtlar vereceðiz.
Savaþ, bir kardinalin açýklamasýna göre tanrýnýn bir cezasýdýr;
bu, idealistçe bir yanýttýr, çünkü olaylarý, tanrý ile açýklamaktadýr;
bu, tarihi, ruh yoluyla açýklamak demektir. Buna göre, tarihi yaratan
ve yapan ruhtur.
Tanrýsal iradeden sözetmek de, gene idealistçe bir yanýttýr.
Hitler de, Mein Kampfýnda, tarih, tanrýsal iradenin eseridir diyor
bize, ve doðum yerini Avusturya sýnýrýna koyduðu için bu iradeye
teþekkür ediyor.
Tanrýyý ya da tanrýsal iradeyi, tarihin sorumlusu olarak göstermek, kolay bir teoridir: Ýnsanlar hiçbir þey yapamazlar ve dolayýsýyla, savaþ karþýsýnda elimizden hiçbir þey gelmez, buna razý olmak
gerekir!
Bilimsel açýdan, böyle bir teoriyi savunabilir miyiz? Bu teorinin tanýtýný, olgularda bulabilir miyiz? Hayýr.
Materyalist, bu tartýþmada, ilkin, tarihin, tanrýnýn eseri olmadýðýný, ama insanlarýn eseri olduðunu olumlar. Öyleyse, insanlar,
tarih üzerinde etkili olabilirler ve savaþý önleyebilirler. [sayfa 190]
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2. Tarih insanlarýn eseridir.
Ýnsanlar, her biri bilinçli olarak istedikleri kendi amaçlarýný izleyerek, bu tarih nasýl bir biçim alýrsa alsýn, kendi
tarihlerini yaparlar, ve iþte bu baþka baþka doðrultularda
etki yapan sayýsýz iradenin ve bunlarýn dýþ dünya üzerindeki çeþitli yankýlarýnýn bileþkesi, tarihi oluþturur. Öyleyse
burada da önemli olan sayýsýz bireyin ne istediðidir. Ýrade, tutku ile ya da düþünme ile belirlenir. Ama, kendileri
de doðrudan tutkuyu ya da düþünmeyi belirleyen araçlar
çok deðiþik niteliktedir. ... Öte yandan, ... etkin insanlarýn
beyinlerinde hangi tarihsel nedenlerin bu güdülere dönüþtüðünü kendi kendine sorabilir insan.66
Engelsin bu metni, bize, insanlarýn, kendi iradelerine göre
davrandýklarýný, ama bu iradelerin hep ayný yönde olmadýðýný söylüyor. Öyleyse insanlarýn eylemlerini belirleyen, bunlarý yapan nedir?
Onlarýn iradeleri, niçin ayný yönde olmuyor?
Bazý idealistler, tarihi, insanlarýn eylemleri yapar ve bu eylem
onlarýn iradesinin sonucudur demeye razý olacaklardýr: bu, iþi, eylemi belirleyen iradedir, bizim irademizi belirleyen ise düþüncelerimiz
ya da duygularýmýzdýr. Bunun arkasýnda þu süreci buluyoruz: fikirirade-eylem, ve iþi, eylemi açýklamak için, belirleyici neden olan
fikri araþtýrmak üzere ters bir yön izleyeceðiz.
Burada hemen belirtelim ki, büyük adamlarýn ve öðretilerin
etkisi yadsýnamaz, ama bunu açýklamaya gerek vardýr. Bunu açýklayan, fikir-irade-eylem süreci deðildir. Bunun gibi, bazýlarý, 18. yüzyýlda, Diderot ve ansiklopedicilerin, halk içinde, insan haklarý
teorisini yayarak, bu fikirlerle insanlarýn iradesini ayarttýklarýný ve
onlarý kazandýklarýný, bu insanlarýn da sonuç olarak, devrimi yaptýklarýný ileri sürerler; [sayfa 191] ayný þekilde, SSCBde de, Leninin fikirleri yayýlmýþtý, insanlar bu fikirlere uygun olarak davrandýlar, eylemde
bulundular, derler. Bundan, devrimci fikirler olmasaydý, devrim de
olmazdý sonucu çýkar. Bu görüþ, tarihin devindirici gücü büyük önderlerin fikirleridir, tarihi büyük önderler yapar diyen görüþtür. Action Françaisein formülünü bilirsiniz: Fransayý 40 kral yaptý; öte
yandan, krallarýn pek fazla fikirleri olmadýðý da eklenebilirdi.
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Bu soru hakkýnda, materyalist bakýþ açýsý nedir?
18. yüzyýl materyalizmi ile çaðdaþ materyalizm arasýnda birçok ortak noktalar bulunduðunu, ama eski materyalizmin idealist
bir tarih teorisi olduðunu görmüþtük.
Ýster açýkça idealist olsun, ister tutarsýz bir materyalizmin
arkasýna gizlenerek idealist olsun, þimdi gördüðümüz ve tarihi açýklama havasýndaki idealist teori, hiçbir þeyi açýklamaz. Çünkü, eyleme iten nedir?
Eski materyalizm diyor Engels her þeyi eylemin güdülerine göre yargýlar, tarihsel bir etki oluþturan insanlarý
soylu olan ve soylu-olmayan ruhlar olarak ayýrýr, ve sonra
da düzenli olarak soylularýn hep aldandýklarýný, soylu olmayanlarýn da galip geldiklerini saptar, eski materyalizme göre tarihin incelenmesinden hiçbir ders alýnamayacaðý düþüncesi de bundan ileri gelir, ve bize göre ise,
tarih alanýnda; eski materyalizm kendi kendisiyle uyumlu deðildir, çünkü devindirici güçlerin ardýnda ne olduðunu, devindirici güçlerin kendi devindiricilerinin de neler
olduklarýný inceleyeceðine, tarihte etkin ülküsel (idéales)
devindirici güçleri son nedenler olarak alýr.67
Ýrade, fikirler, ileri sürülür. Ama niçin 18. yüzyýlýn filozoflarý,
açýkça bu fikirdeydiler? Eðer marksizmi ortaya koymaya çalýþsalardý,
onlarý kimse dinlemezdi, çünkü o çaðda, insanlar, bunu kavrayamazdý. Yalnýz fikirlerin verilmesi yetmiyor, [sayfa 192] bunlarýn kavranýlmasý da gerekir; öyleyse fikirleri kabul edecek ve ayrýca onlara biçim verecek belirli çaðlar vardýr.
Daima söylüyoruz ki, fikirlerin büyük bir önemi vardýr, ama
onlarýn nereden geldiðini görebilmeliyiz.
Þu halde, bu fikirleri veren nedenlerin neler olduðunu, son
tahlilde, tarihin devindirici güçlerinin neler olduðunu araþtýrmalýyýz.
[sayfa 193]
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V. Ý. Lenin, Diyalektik Sorunu Üzerine, Materyalizm ve Ampiryokritisizm, s. 412-418.
F. Engels, Ludwig Feuerbach ve Klasik Alman Felsefesinin Sonu,
Dördüncü Bölüm, Diyalektik Materyalizm, s. 40 vd..
YOKLAMA SORULARI
BÝRÝNCÝ BÖLÜM
1. Metafizik yöntem nereden gelir?
2. Diyalektik yöntem nereden gelir?
3. Metafizik materyalizm niçin ve nasýl diyalektik materyalizme
dönüþtü?
4. Hegel ile Marx arasýndaki felsefe bakýmýndan iliþkiler nelerdir?
ÝKÝNCÝ BÖLÜM
1. Mekanik deðiþme nedir?
2. Diyalektik, deðiþmeyi nasýl anlar?
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
1. Diyalektik, deðiþmeyi nasýl anlar? (Birinci dersin yanýtýný, bu
dersin yanýtý ile karþýlaþtýrýnýz.)
2. Tarihsel geliþme nedir?
3. Þeyler niçin ve nasýl baþka bir þeye dönüþürler?
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Diyalektiði nasýl anlamamalýyýz?
BEÞÝNCÝ BÖLÜM
1. Diyalektik nedir?
2. Diyalektiðin yasalarý nelerdir?
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BEÞÝNCÝ KISIM
TARÝHSEL MATERYALÝZM
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BÝRÝNCÝ BÖLÜM
TARÝHÝN DEVÝNDÝRÝCÝ GÜÇLERÝ

I.
II.
III.
IV.
V.

Sakýnýlmasý gereken yanlýþ bir düþünce.
"Toplumsal varlýk" ve bilinç.
Ýdealist teoriler.
"Toplumsal varlýk" ve yaþam koþullarý.
Sýnýf savaþýmlarý; tarihin devindiricisi.

FÝKÝRLERÝMÝZ nereden gelir sorusuyla birlikte, araþtýrmalarýmýzý da daha ilerilere götürmek gerekir. 18. yüzyýl materyalistleri
gibi, karaciðerin safrayý salgýladýðý gibi beynin de düþünceyi salgýladýðýný düþünürsek, bu soruya da, doðanýn ruhu yarattýðý, dolayýsýyla fikirlerimizin doðanýn ürünleri olduðu, beynin ürünleri olduðu
yanýtýný veririz.
Öyleyse þöyle denecektir: Tarihi, kendi iradeleri tarafýndan
itilen insanlarýn eylemi yapar; iradeleri ise o insanlarýn fikirlerinin
ifadesidir, fikirlerin kendileri ise insanlarýn beyninden gelir. Ama
dikkat! [sayfa 197]
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I. SAKINILMASI GEREKEN YANLIÞ BÝR DÜÞÜNCE
Biz, Büyük Devrimi, filozoflarýn beyinlerinde doðmuþ fikirlerin uygulanmasýnýn bir sonucudur diye açýklarsak, bu, sýnýrlý, yetersiz bir açýklama ve materyalizmin kötü bir uygulamasý olur.
Çünkü görülmesi gereken þudur: bu çaðýn düþünürlerince
ortaya atýlan bu fikirleri yýðýnlar niçin benimsedi? Diderot, bu fikirleri kavramakta, niçin tek baþýna deðildi? Ve niçin 16. yüzyýldan beri
beyinlerin büyük bir çoðunluðu hep ayný fikirleri yoðuruyordu?
Acaba, bu beyinler, birdenbire, ayný aðýrlýða ve ayný kývrýntýlara mý sahip oldular? Hayýr. Fikirlerde deðiþmeler var, ama kafatasý
içinde bir deðiþme olmamýþ.
Fikirlerin böyle beyinle açýklanmasý, materyalist bir açýklama
olarak görünür. Ama Diderotnun beyninden sözetmek, gerçekte
Diderotnun beyninden, fikirlerinden sözetmektir ve o halde bozulmuþ, yanýltýlmýþ materyalist bir teoridir; bu teoride, fikirlerle birlikte,
idealist eðilimin de doðmakta olduðunu görüyoruz.
Daha önceki tarih-eylem-irade-fikirler zincirine dönelim. Fikirlerin bir anlamý, bir içeriði vardýr: Ýþçi sýnýfý, örneðin, kapitalizmin
devrilmesi için savaþým verir. Bu, savaþým halindeki iþçiler tarafýndan düþünülür. Kuþkusuz, onlar bir beyinleri olduðu için düþünürler
ve buna göre beyin, düþünmek için zorunlu bir koþuldur; ama yeterli koþul deðildir. Beyin, fikirlere sahip olmanýn maddi olgusunu
açýklar, ama neden þu fikirlere deðil de, daha çok bu fikirlere sahip
olunduðunu açýklamaz.
Ýnsanlarý harekete geçiren ne varsa, hepsi zorunlu
olarak onlarýn beyninden geçer, ama bunun beyinde alacaðý biçim, koþullara çok baðlýdýr.68 [sayfa 198]
Öyleyse fikirlerimizin içeriðini, yani örneðin kapitalizmi devirme fikrinin bizde oluþmasýný nasýl açýklayabiliriz?
II. TOPLUMSAL VARLIK VE BÝLÝNÇ
Biliyoruz ki, fikirlerimiz, þeylerin yansýlarýdýr; fikirlerimizin
taþýdýklarý amaçlar da þeylerin yansýlarýdýr, ama hangi þeylerin?
Bu soruyu yanýtlamak için, insanlarýn nerede yaþadýklarýna,
68
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onlarýn fikirlerinin nerede ortaya çýktýðýna bakmak gerekir. Þimdi
saptýyoruz ki, insanlar, kapitalist bir toplumda yaþýyorlar ve onlarýn
fikirleri bu toplum içinde ortaya çýkýyor ve bu fikirler, bu insanlara,
bu toplumdan geliyor.
Ýnsanlarýn varlýðýný belirleyen, bilinçleri deðildir; tam
tersine, onlarýn bilincini belirleyen, toplumsal varlýklarýdýr.69
Bu tanýmlamada, Marxýn, insanlarýn varlýðý dediði þey, biziz, biz olduðumuz þeydir; bilinç ise, bizim düþündüðümüz, istediðimiz þeydir.
Genellikle, içime iþlemiþ derin bir ülkü uðruna savaþým veriyorum, denir ve bundan bizim varlýðýmýzý belirleyen þeyin, bizim
bilincimiz olduðu sonucu çýkarýlýr; biz, bir þey yapýyoruz, çünkü öyle
düþünüyoruz ve öyle istiyoruz.
Böyle söylemek büyük bir yanlýþtýr, çünkü gerçekte bizim
bilincimizi belirleyen toplumsal varlýðýmýzdýr.
Proleter olan bir varlýk proleterce düþünür ve burjuva olan
bir varlýk, burjuvaca düþünür (neden her zaman böyle olmadýðýný
daha ilerde göreceðiz). Ama, genel biçimiyle bir sarayda baþka
türlü düþünülür, bir kulübede baþka türlü.70
III. ÝDEALÝST TEORÝLER
Ýdealistler derler ki, bir proleter, proleter gibi düþündüðü [sayfa
için proleterdir ya da bir burjuva, burjuva gibi düþündüðü için
burjuvadýr.
Biz de, tersine, deriz ki, eðer onlar bir proleter ya da bir burjuva gibi düþünüyorlarsa, bu, bir proleter ya da bir burjuva olmamalarýndandýr. Bir proleter, proleter olduðu için proletarya sýnýfýnýn bilincine sahiptir.
Burada iyice dikkat etmemiz gereken bir þey, idealist teorinin pratik bir sonucu olduðudur. Deniliyor ki, burjuva olunuyorsa,
bu, burjuva gibi düþünüldüðündendir; öyleyse, artýk burjuva olmamak için, sözkonusu olan düþünüþ biçimini deðiþtirmek yeterlidir,
ve burjuva sömürüsünü durdurmak için de patronlarý ikna etmeye
199]

69
70
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çalýþmak yeterlidir. Bu da hýristiyan sosyalistler tarafýndan savunulan bir teoridir; ayný zamanda, bu ütopyacý sosyalizmin kurucularýnýn da teorisi olmuþtur.
Ama bu, ayný zamanda, kapitalizme karþý, onu ortadan kaldýrmak için deðil, ama daha akla-yatkýn olmasýný saðlamak için
savaþým veren faþistlerin de teorisidir. Bunlar patronlarýn, iþçileri
sömürdüklerini anladýklarý zaman, artýk sömürmeyeceklerini söylerler. Ýþte baþtan sona idealist ve tehlikeli bir teori.
IV. TOPLUMSAL VARLIK VE YAÞAM KOÞULLARI
Marx, bize, toplumsal varlýktan sözeder. Toplumsal varlýk ile ne demek istemektedir?
Toplumsal varlýk, insanlarýn içinde yaþadýklarý toplumun
maddi yaþam koþullarý tarafýndan belirlenir.
Ýnsanlarýn maddi yaþam koþullarýný belirleyen, onlarýn bilinçleri deðildir; bu maddi koþullar, onlarýn bilinçlerini belirler.
Maddi yaþam koþullarý denen þey nedir? Toplumda zenginler vardýr, yoksullar vardýr ve onlarýn düþünüþ biçimleri ayrý ayrýdýr;
onlarýn ayný bir konu üzerindeki fikirleri deðiþiktir. [sayfa 200] Bir yoksul, bir iþsiz için, otobüse binmek bir lükstür; ama kendi özel arabasý olan bir zengin için, bir aþaðýlanmadýr.
Yoksulun otobüs konusundaki fikirleri, acaba yoksul olduðu
için mi vardýr, yoksa bu fikirlere, otobüse bindiði için mi sahiptir?
Yoksul olduðu için. Yoksul olmak, burada; onun yaþam koþuludur.
Öyleyse, insanlarýn yaþam koþullarýný açýklayabilmek için,
niçin zenginler vardýr, niçin yoksullar vardýr, ona bakmak gerekir.
Üretimin ekonomik sürecinde, benzer yer tutan (yani bugünkü kapitalist düzende üretim araçlarýna sahip olan  ya da tersine, üretim araçlarý üzerinde çalýþýp da ona sahip olmayan) bir insanlar grubu, belirli bir ölçüde ayný maddi yaþam koþullarýna sahip
olan bir insanlar grubu, bir sýnýf oluþturur; ama bir sýnýf kavramý,
sýnýf düþüncesi, zenginlik ya da yoksulluk kavramýna indirgenemez.
Bir proleter, bir burjuvadan daha fazla kazanabilir; ama bu yüzden
daha az proleter deðildir, çünkü o, bir patrona baðlýdýr ve çünkü
onun ne yaþamý güven altýna alýnmýþtýr, ne de o baðýmsýzdýr. Varlýðýn koþullarý, yalnýzca kazanýlan para ile oluþmaz, toplumsal görev
ile oluþur, ve o zaman þu zincirlemeyi elde ediyoruz:
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Ýnsanlar fikirlerinin ifadesi olan iradeleri doðrultusunda, eylemleri ile tarihlerini yaparlar. Fikirleri ise, insanlarýn içinde bulunduklarý maddi yaþam koþullarýndan, yani onlarýn bir sýnýfýn mensubu
olmalarýndan gelir.
V. SINIF SAVAÞIMLARI, TARÝHÝN DEVÝNDÝRÝCÝSÝ
Ýnsanlar bir þey yaparlar, çünkü bazý fikirleri vardýr. Onlar, bu
fikirlerini, maddi yaþam koþullarýna borçludurlar, çünkü onlar, bu
ya da diðer sýnýftandýrlar. Bu demek deðildir ki, [kapitalist] toplumda, yalnýzca iki sýnýf vardýr; [sayfa 201] birçok sýnýf vardýr. Baþlýca iki sýnýf
savaþým halindedir: burjuvazi ve proletarya.
Demek ki, fikirlerin arkasýnda sýnýflar bulunur.
Toplum, birbirlerine karþý savaþým veren sýnýflara bölünmüþtür. Böylece, eðer insanlarýn fikirleri incelenirse, bu fikirlerin de çatýþma halinde olduklarý ve bu fikirlerin arkasýnda, birbirleriyle çatýþma
halinde olan sýnýflarýn bulunduðu görülür.
Þu halde, tarihin devindirici güçleri; yani tarihi açýklayan þey,
sýnýf savaþýmlarýdýr.
Eðer sürekli bütçe açýðýný örnek olarak alýrsak, görürüz ki, iki
çözüm vardýr: biri, mali ortodoksluk (geleneksel ilkelere uygunluk),
yani yeni tasarruflara, yeni istikrazlara, yeni vergilere vb. devam
ederek açýðý kapamak; öteki çözüm ise, bu açýðý zenginlere ödettirmektir.
Bu fikirler çevresinde siyasal bir savaþým olduðunu görürüz
ve genellikle, bu konuda, bir anlaþma saðlanamamasýna üzülünür;
ama marksistler, bu siyasal savaþýmýn ardýnda yatan gerçeði anlamak isterler ve araþtýrýrlar; araþtýrýnca da, toplumsal savaþýmý, yani
sýnýf savaþýmýný bulurlar. Birinci çözümden yana olanlar (kapitalistler) ile zenginlere ödettirmeden yana olanlar (orta sýnýflar ve proletarya) arasýndaki savaþým olduðunu görürler.
Öyleyse, diyecektir Engels, hiç deðilse modern tarihte, bütün siyasal savaþýmlarýn sýnýf savaþýmlarý olduklarý
ve sýnýflarýn bütün kurtuluþ savaþýmlarýnýn, zorunlu olan
siyasal biçimlerine karþýn çünkü her sýnýf savaþýmý bir
siyasal savaþýmdýr son tahlilde ekonomik kurtuluþ sorunu çevresinde döndükleri tanýtlanmýþtýr.71
Böylece, tarihi açýklamak için, daha önce öðrendiðimiz zincire
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eklenecek bir halkamýz daha oluyor: [sayfa 202] eylem, irade, fikirler,
fikirlerin arkasýnda sýnýflar, sýnýflarýn arkasýnda da ekonomi. Demek
ki, tarihi açýklayan gerçekten sýnýf savaþýmlarýdýr, ama sýnýflarý belirleyen ekonomidir.
Bir tarih olayýný açýklamak istediðimiz zaman, savaþým veren
fikirler nelerdir, onlarý incelemek, fikirlerin gerisinde sýnýflarý araþtýrmak ve son olarak da sýnýflarýn temel özelliklerini belirleyen ekonomik tarzý belirtmek zorundayýz.
Þimdi gene, sýnýflarýn ve ekonomik tarzýn nereden geldiði
sorulabilir (diyalektikçiler ardarda bütün bu sorularý sormaktan korkmazlar, çünkü her þeyin kaynaðýný bulmak gerektiðini bilirler). Bu,
bundan sonraki bölümde ayrýntýlý olarak öðreneceðimiz konudur,
ama þimdiden diyebiliriz ki:
Sýnýflarýn nereden geldiklerini bilmek için, toplumun tarihini
incelemek gerekir, o zaman bugün karþýlaþtýðýmýz sýnýflarýn, daima
ayný sýnýflar olmadýðý görülecektir. Eski Yunanda, köleler ve efendileri; ortaçaðda, serfler ve senyörler (feodal beyler); sonra da, (bu
sýralamada basitleþtirildiði üzere) burjuvazi ve proletarya.
Bu tabloda saptýyoruz ki, sýnýflar deðiþiyorlar ve nedenini
araþtýrdýðýmýz zaman, görüyoruz ki, ekonomik koþullar deðiþtiði için
sýnýflar da deðiþmiþlerdir (ekonomik koþullar þunlardýr: üretimin,
dolaþýmýn, üleþimin ve zenginlikleri tüketimin yapýsý ve, geri kalan
her þeyin son koþulu olarak, üretim biçimi, teknik).
Ýþte gene Engelsten bir parça:
Burjuvazi ve proletarya, her ikisi de, ekonomik koþullarýn, daha doðrusu üretim tarzýnýn dönüþümü sonucu
oluþmuþlardý. Bu dönüþüm, ilkin lonca tezgahýndan manüfaktüre, manüfaktürden de makineler kullanan, su buharý ile iþleyen ve bu iki sýnýfý geliþtirmiþ olan geniþ-ölçekli sanayiye geçiþtir.72
Demek ki, son tahlilde, tarihin devindirici güçlerini, bize
aþaðýdaki zincirleme vermektedir: [sayfa 203]
a) Tarih, insanlarýn eseridir.
71
F. Engels, Ludwig Feuerbach ve Klasik Alman Felsefesinin Sonu, s. 50. - Gene
bakýnýz: Marx-Engels, Komünist Parti Manifestosu ve Komünizmin Ýlkeleri, Sol Yayýnlarý,
Ankara 1993, s. 109 vd.; V. Ý. Lenin, Karl Marx, Marx-Engels-Marksizm, Sol Yayýnlarý,
Ankara 1990, s. 11 vd..
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b) Tarihi yapan eylem, insanlarýn iradesiyle belirlenir.
c) Bu irade, onlarýn fikirlerinin ifadesidir.
d) Bu fikirler, insanlarýn içinde yaþadýklarý toplumsal koþullarýn yansýsýdýr.
e) Sýnýflarý ve onlarýn savaþýmýný belirleyen, bu toplumsal koþullardýr.
f) Sýnýflarýn kendileri, ekonomik koþullar tarafýndan belirlenirler.
Bu zincirlemenin hangi biçimler altýnda ve hangi koþullarda
akýp geçtiðini açýklýkla belirtmek için diyoruz ki:
1. Fikirler, yaþamda siyasal planda açýða çýkarýlýrlar.
2. Fikir savaþýmlarýnýn arkasýndaki sýnýf savaþýmlarý toplumsal planda açýða çýkarýlýrlar.
3. Ekonomik koþullar (tekniðin durumu ile belirlenmiþ bulunan) ekonomik planda ifadelerini bulurlar. [sayfa 204]
OKUMA PARÇALARI
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ÝKÝNCÝ BÖLÜM
SINIFLAR NEREDEN GELÝR?
EKONOMÝK KOÞULLAR NEREDEN GELÝR?

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Birinci iþbölümü.
Toplumun sýnýflara ilk bölünüþü.
Ýkinci büyük iþbölümü.
Toplumun sýnýflara ikinci bölünüþü.
Ekonomik koþullarý belirleyen þey.
Üretim tarzlarý.
Uyarýlar.

GÖRDÜK KÝ, tarihin devindirici güçleri, son tahlilde, ekonomik koþullarýn belirledikleri sýnýflar ve sýnýflarýn savaþýmlarýdýr.
Bu zincirleme sýrasý þöyleydi: Ýnsanlarýn kafalarýnda, kendilerini bir þey yapmaya iten fikirler vardýr. Bu fikirler, insanlarýn içinde yaþadýklarý maddi yaþam koþullarýndan doðmaktadýr. Bu maddi
yaþam koþullarýný insanlarýn toplum içindeki yerleri, yani ait olduklarý
sýnýf belirler ve sýnýflar ise, toplumun içinde geliþtiði ekonomik koþullar tarafýndan belirlenir. [sayfa 205]
Ama bu durumda, ekonomik koþullarý ve bu koþullarýn yarattýklarý sýnýflarý belirleyen nedir, onu görmemiz gerekir. Þimdi bunu
inceleyeceðiz.
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I. BÝRÝNCÝ BÜYÜK ÝÞBÖLÜMÜ
Toplumun evrimi incelenirken ve geçmiþteki olaylar ele alýnýrken, ilkin, toplumun her zaman sýnýflara bölünmüþ olmadýðý görülür.
Diyalektik, her þeyin kökenini araþtýrmamýzý ister; biz de, çok uzak
bir geçmiþte, sýnýflarýn bulunmadýðýný görüyoruz. Engels, Ailenin, Özel
Mülkiyetin ve Devletin Kökeninde þöyle der:
Toplumun geçmiþ bütün aþamalarýnda, üretim, her
þeyden önce, ortaklaþa bir üretimdi; týpký tüketimin de,
azçok geniþ komünist topluluklar içinde, ürünlerin doðrudan doðruya üleþimiyle yapýlmýþ olduðu gibi.73
Bütün insanlar üretime katýlýrlar; bireysel iþ aletleri özel mülkiyettir, ama ortaklaþa kullanýlanlar ortaklýða (communauté) aittir.
Bu alt aþamada, iþbölümü; yalnýzca cinsler arasýnda vardýr. Erkekler avlanýr, balýk tutar vb., kadýnlar ise eve bakar. Kiþiye özgü ya da
özel çýkarlar yoktur.
Ama insanlar bu dönemde durup kalmadýlar ve insanlarýn
yaþamýnda ilk deðiþme, toplumdaki iþbölümü olacaktýr.
Ýþbölümü, yavaþ yavaþ, bu üretim süreci içine sýzar.74
Bu ilk olguda, insanlar önce hayvanlarý evcilleþtirdiler, daha
sonra, esas çalýþma kollarý olan hayvan yetiþtirme ve hayvan sürülerinin korunmasýna geçtiler. Çoban aþiretler, kendilerini öteki barbarlardan ayýrdýlar: birinci büyük toplumsal iþbölümü.75
Demek ki, ilk üretim tarzý olarak avlanmayý ve balýk [sayfa 206]
avýný; ikinci üretim tarzý olarak ise, çoban kabilelerin doðuþuna yolaçan hayvan yetiþtiriciliðini görüyoruz.
Ýþte toplumun ilk kez sýnýflara bölünüþünün temelinde yatan, bu birinci iþbölümüdür.
II. TOPLUMUN SINIFLARA ÝLK BÖLÜNÜÞÜ
Bütün çalýþma kollarýndaki hayvancýlýk, tarým, ev sanayii üretim artýþý, insan emek-gücüne, kendisine gerekenden daha çoðunu üretmek yeteneðini kazandýrdý. Bu,
73
Friedrich Engels; Ailenin, Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökeni, Sol Yayýnlarý, Ankara
1992, s. 179; ayrýca bkz: 163-165.
74
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ayný zamanda, her gens, ev topluluðu ya da karý-koca
ailesi üyesine düþen günlük iþ tutarýný artýrdý. Yeni emekgüçlerine baþvurmak gerekli duruma geldi. Savaþ bunlarý
saðladý: savaþ tutsaklarý köle haline getirildiler. Birinci
büyük toplumsal iþbölümü, emek üretkenliðini, dolayýsýyla servetleri artýrýp üretim alanýný geniþleterek, o günkü
tarihsel koþullar içinde, zorunlu olarak köleliði getirdi. Birinci büyük toplumsal iþbölümünden, toplumun iki sýnýf:
efendiler ve köleler, sömürenler ve sömürülenler biçimindeki ilk büyük bölünüþü doðdu.76
Þimdi uygarlýðýn eþiðine gelmiþ bulunuyoruz. ... En
aþaðý aþamada, insanlar yalnýzca doðrudan doðruya kiþisel
gereksinmeleri için üretiyorlardý; zaman zaman, yapýlan
deðiþimler, yalnýzca raslantý sonucu elde kalan fazlalýkla
ilgili tek tek olaylardý. Barbarlýðýn orta aþamasýnda, çoban
halklar arasýnda, sürü, belirli bir büyüklük kazanýnca, davarýn, ... bir mülk durumuna geldiðini görürüz; ... düzenli
bir deðiþimin koþullarý da bundan doðar.77
Öyleyse, bu sýrada, toplumda iki sýnýf buluyoruz: efendiler ve
köleler. Sonra toplum, yaþamýný sürdürecek ve yeni geliþmelere
uðrayacaktýr. Yeni bir sýnýf doðacak ve büyüyecektir. [sayfa 207]
III. ÝKÝNCÝ BÜYÜK ÝÞBÖLÜMÜ
Servet hýzla arttý, ama bireysel servet olarak; dokumacýlýk, madenlerin iþlenmesi ve gitgide farklýlaþan öteki
zanaatlar, üretime, artan bir çeþitlilik ve yetkinlik veriyordu; bundan böyle, tahýl, sebze ve meyvelerin yanýsýra,
tarým, elde edilmeleri öðrenilmiþ bulunan zeytinyaðý ve
þarabý da saðlamaktaydý. Böylesine çeþitli bir çalýþma, artýk ayný birey tarafýndan yürütülemezdi; ikinci büyük [toplumsal -ç.] iþbölümü gerçekleþti: küçük zanaatlar, tarýmdan ayrýldý. Üretimde, ve onunla birlikte emek üretkenliðindeki sürekli artýþ, insan emek-gücünün deðerini artýrdý; önceki aþamada baþlangýç durumunda ve yer yer görü76
77
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len kölelik, þimdi toplumsal sistemin esaslý bir unsuru
(bileþtireni, composantý) durumuna gelir, köleler basit
yardýmcýlar olmaktan çýkarlar; tarlalarda ve atölyede, düzinelerle köle iþe sürülür. Üretimin, baþlýca iki kola: tarým
ve küçük sanayiye ayrýlmasýyla doðrudan doðruya deðiþim
için üretim doðar; bu, meta üretimidir. Meta üretimiyle,
... ticaret ... doðar.78
IV. TOPLUMUN SINIFLARA ÝKÝNCÝ BÖLÜNÜÞÜ
Böylece, birinci büyük iþbölümü, insan çalýþmasýnýn (iþin)
deðerini artýrýyor, zenginliklerde bir artma yaratýyor, bu da yeni baþtan
iþin deðerini artýrýyor ve ikinci bir iþbölümünü zorunlu kýlýyor: zanaatlar ve tarým. Bu aþamada, üretimin aralýksýz artmasý ve buna
paralel olarak insana ait emek-gücünün öneminin yükselmesi,
köleleri vazgeçilmez duruma getiriyor, ticaret için üretimi, onunla
birlikte de üçüncü bir sýnýfý: tüccarlar sýnýfýný yaratýyor.
Demek ki, bu aþamada, toplumda üçlü bir iþbölümü ve üç
sýnýf var: tarýmcýlar, zanaatçýlar, tüccarlar. Burada ilk kez üretime
katýlmayan bir sýnýf görüyoruz, ve bu sýnýf, tüccarlar [sayfa 208] sýnýfý
öteki iki sýnýfa egemen olacaktýr.
Barbarlýðýn yukarý aþamasý, bize, tarýmla küçük sanayi arasýnda yeni bir iþbölümü ve bunun sonucu, çalýþma
ürünlerinin daima artan bir parçasýnýn doðrudan doðruya
deðiþim için üretilmesini getirir; bireysel üreticiler arasýndaki deðiþimin, toplum için dirimsel bir zorunluluk kazanmasý da bundan doðar. Uygarlýk, özellikle kent ve köy
arasýndaki karþýtlýðý daha da belirgin bir duruma getirerek
(iktisadi bakýmdan, ilkçaðdaki gibi, kent köye, ya da
ortaçaðdaki gibi; köy kente egemen olabilir), daha önce
varolan bütün bu iþbölümlerini güçlendirip geliþtirir, ve
onlara, kendine özgü ve çok önemli bir üçüncü iþbölümünü ekler: artýk, üretimle deðil yalnýzca ürünlerin deðiþimiyle uðraþan bir sýnýf doðurur tüccarlar. O zamana kadar,
sýnýflarýn oluþumundaki bütün izler üretime baðlanýyorlardý; bunlar üretime katýlan kimseleri, azçok geniþ bir
78
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ölçek üzerinde, yönetici ve yürütücü, ya da üretici olarak
bölüyorlardý. Burada, sahneye, ilk kez olarak, üretime herhangi bir biçimde katýlmaksýzýn, onun yönetimini elegeçiren ve üreticileri iktisadi bakýmdan egemenliði altýna alan
bir sýnýf girer; bir sýnýf ki, iki üretici arasýnda zorunlu aracý
olarak geçinir ve her ikisini de sömürür. Üreticileri deðiþim
zahmet ve riskinden kurtarmak bahanesiyle, ürünlerinin
satýþýný en uzak pazarlara kadar yaymak ve böylece nüfusun en yararlý sýnýfý olmak bahanesiyle, gerçekte çok
küçük hizmetler için, karþýlýk (salaire) olarak, yerli üretimin olduðu kadar yabancý üretimin de kaymaðýný alan,
hýzla büyük servetler ve buna uygun düþen toplumsal bir
etkililik kazanan ve böyle olduðu için de, sonunda o da
kendine özgü bir ürünü  devirli ticari bunalýmlarý oluþturana kadar, uygarlýk dönemi içinde durmadan yeni saygýnlýklar ve üretimde durmadan artan bir egemenlik sahibi
olan bir kar düþkünleri, bir gerçek toplumsal asalaklar sýnýfý oluþur.79 [sayfa 209]
Böylece, ilkel komünizmden baþlayarak, bizi kapitalizme götüren zincirleme sýrayý görüyoruz.
1. Ýlkel komünizm.
2. Yabanýl (vahþi) kabilelerle çoban kabileler arasýnda bölünme (birinci iþbölümü: efendiler, köleler).
3. Tarýmcýlarla zanaatçýlar arasýnda bölünme (ikinci
iþbölümü).
4. Tüccar sýnýfýnýn doðuþu (üçüncü iþbölümü), ki bu,
5. Devresel olarak ticari bunalýmlarý doðuruyor (kapitalizm).
Þimdi artýk sýnýflarýn nereden geldiklerini biliyoruz, ve geriye
bunu incelemek kalýyor:
V. EKONOMÝK KOÞULLARI BELÝRLEYEN ÞEY
Ýlkin, bizden önce gelen çeþitli toplumlarý çok kýsaca gözden
geçirelim.
Antikçað toplumlarýndan önceki toplumlarý ayrýntýlý bir biçimde incelemek için yeterli belgelerimiz yok, ama örneðin Eski Yun79
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anlýlarda efendilerin ve kölelerin bulunduðunu ve tüccarlar sýnýfýnýn
daha o zamandan geliþmeye baþladýðýný biliyoruz. Sonra, ortaçaðda, senyörleri ve serfleriyle feodal toplum, tüccarlarýn gittikçe daha
büyük bir önem kazanmalarýna olanak verir. Bunlar, þatolarýn yakýnlarýnda, bourg (burjuva adý buradan gelir) denilen kasabalarda
toplaþýrlar; öte yandan ortaçaðda, kapitalist üretimden önce, yalnýz
küçük üretim vardý, ki bu küçük üretimin birinci koþulu, üreticinin
kendi iþ aletlerinin sahibi olmasý idi. Üretim araçlarý bireye ait bulunuyordu ve ancak bireysel kullanýma göre ayarlanmýþlardý. Bu bakýmdan üretim araçlarý, sýradan, küçük ve sýnýrlý idiler. Bu üretim
araçlarýný yoðunlaþtýrmak ve geniþletmek, onlarý modern üretimin
güçlü araçlarý haline dönüþtürmek, kapitalist üretimin ve burjuvazinin tarihsel rolü idi. [sayfa 210]
Burjuvazi, 15. yüzyýldan bu yana, basit elbirliði, manüfaktür
ve modern sanayi olmak üzere, üç evrede bunu baþarmýþtýr. Burjuvazi, cüce üretim araçlarýný, onlarý ayný zamanda bireysel üretim
araçlarý olmaktan çýkarýp, insanlarýn ancak ortaklaþa (elbirliðiyle)
iþletebileceði toplumsal üretim araçlarý haline getirmiþtir.80
Öyleyse görüyoruz ki, sýnýflarýn evrimine paralel olarak (efendiler ve köleler; senyörler ve serfler.), servetlerin üretimi, dolaþýmý,
daðýlýmý koþullarý, yani ekonomik koþullar, evrim gösterir ve ekonomik evrim, adým adým ve paralel olarak üretim biçimlerinin evrimini izler.
VI. ÜRETÝM TARZLARI
Öyleyse bunu, üretim biçimleri, yani büyük küçük her çeþit
aletin durumu, onlarýn kullanýmý, iþ yöntemleri, kýsaca, teknik durum, ekonomik koþullar belirler.
Kapitalist üretimden önce yani ortaçaðda, her yerde,
emekçilerin kendi üretim araçlarý üzerindeki özel mülkiyetine dayanan küçük üretim görülüyordu... Çalýþma araçlarý, ... bireyin, yalnýzca bireysel kullaným için hesaplanmýþ
çalýþma araçlarý idi ... Bu daðýnýk ve daracýk üretim araçlarýný biraraya toplayýp geniþletmek, onlarý bugünkü üretimin güçlü kaldýraçlarý durumuna getirmek [gerekiyor80
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du]. ... Bireysel atölye yerine, yüzlerce ve binlerce insanýn
elbirliðini egemenlik altýnda bulunduran fabrika geçti. Ve
týpký üretim araçlarý gibi, üretim, bir dizi bireysel eylem
durumundan, bir dizi toplumsal eylem durumuna, ve
ürünler de bireysel ürünler durumundan toplumsal ürünler durumuna dönüþtü.81
Burada görüyoruz ki, üretim biçimlerinin evrimi, üretici güçleri
tamamen dönüþtürmüþtür. Oysa, iþ aletleri kolektifleþmiþ olmakla
birlikte mülkiyet düzeni bireysel olarak kalmýþtýr! [sayfa 211] Ancak,
birçok kiþinin ortaklaþa iþe koyulmasýyla iþleyebilen makineler bir
tek adamýn mülkiyeti olarak kaldý. Gene görüyoruz ki: Üretici güçlerin, kendini kapitalistlere de kabul ettiren toplumsal niteliðinin kýsmi tanýnmasý. Büyük üretim ve ulaþtýrma örgenliklerinin, önce hisse
senetli þirketler, sonra tröstler, en sonra da devlet tarafýndan sahiplenilmesi. Burjuvazi artýk gereksiz bir sýnýf olarak görünür; onun
tüm toplumsal iþlevleri, ücretli görevliler tarafýndan yerine getirilir.82
Bir yandan, makinelerde rekabetin her fabrikatör için
zorunlu kýldýðý o gittikçe artan sayýda emekçinin yerinden olmasý ile tamamlanan yetkinleþme. Yedek sanayi
ordusu. Öte yandan, üretimin sýnýrsýz geniþlemesi ve rekabet karþýsýnda her fabrikatör için [bunun -ç.] zorunluluðu. Her iki yandan da, üretken güçlerin iþitilmemiþ
geliþmesi, arzýn talepten fazlalýðý, pazarlarýn dolup taþmasý,
her on yýlda bir bunalýmlar, kýsýr döngü: burada, üretim
araçlarýnda ve üründe fazlalýk  orada, iþsiz ve geçim
araçlarýndan yoksun emekçilerde fazlalýk. Ama bu iki üretim ve toplumsal esenlik kaldýracý, birlikte
iþleyememektedir, çünkü kapitalist üretim tarzý, üretici
güçleri çalýþmaktan ve ürünleri, önce sermayeye
dönüþmedikleri sürece, dolaþýmdan alýkor.83
Toplumsal, ortaklaþa hale gelen iþ ile bireysel kalan mülkiyet arasýnda çeliþki vardýr. O zaman Marxla birlikte diyeceðiz ki:
Üretici güçlerin geliþmesinin biçimleri olan bu iliþkiler,
Friedrich Engels, Anti-Dühring, s. 386.
Friedrich Engels, Anti-Dühring, s. 405.
83
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onlarýn engelleri haline gelirler. O zaman bir toplumsal
devrim çaðý baþlar.84 [sayfa 212]
VII. UYARILAR
Bu bölümü bitirmeden önce bazý uyarýlarda bulunmak ve
bu incelemede, daha önce incelemiþ olduðumuz diyalektiðin bütün
temel özelliklerini ve yasalarýný bulduðumuzu belirtmek gereklidir.
Gerçekten, toplumlarýn tarihini, sýnýflarýn ve üretim biçimlerinin tarihini büyük bir hýzla izlemiþ bulunuyoruz. Bu son incelemenin her bölümünün ötekilere ne kadar baðýmlý olduðunu görüyoruz.
Bu tarihin, özünde, devinmekte, deðiþmekte olduðunu ve toplumlarýn evriminin her aþamasýnda meydana gelen deðiþmelere, bir iç
savaþýma, tutucu öðelerle ilerici öðeler arasýndaki bir savaþýma, her
toplumun yýkýmý ve yeni bir toplumun doðuþu ile sonuçlanan bir
savaþýma yolaçtýðýný saptýyoruz. Bu toplumlarýn her birinin, kendinden önce gelenden çok ayrý, çok deðiþik bir temel özelliði, bir yapýsý vardýr. Bu köklü dönüþümler, kendi baþlarýna önemsiz görünen,
ama belirli bir noktada, üst üste gelip birikmeleriyle ani, devrimci
bir deðiþmeye yolaçacak bir durum yaratan olaylarýn birikmesinden sonra meydana gelirler.
Öyleyse, burada, diyalektiðin temel özelliklerini ve büyük yasalarýný yeniden karþýmýzda buluyoruz, þöyle ki:
Þeylerin ve olaylarýn karþýlýklý baðýmlýlýðý.
Diyalektik hareket ve diyalektik deðiþme.
Otodinamizm (özgüç).
Çeliþki.
Karþýlýklý etki.
Ve sýçramalý evrim (niceliðin niteliðe dönüþmesi). [sayfa 213]
OKUMA PARÇALARI
Friedrich Engels, Ailenin, Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökeni.
Friedrich Engels, Ütopik Sosyalizm ve Bilimsel Sosyalizm.
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YOKLAMA SORULARI
BÝRÝNCÝ BÖLÜM
1. Ýdealistler tarihi nasýl açýklarlar?
2. Tarihsel materyalizm nedir?
3. 18. yüzyýl materyalistleri tarihi nasýl açýklýyorlardý? Bu açýklayýþ
biçiminin yetersizliðini gösteriniz.
ÝKÝNCÝ BÖLÜM
1. Sýnýflar nereden gelir?
2. Tarihin devindirici güçleri nelerdir?
YAZILI ÖDEV
Marksizm (tarihsel materyalizm); diyalektiði, tarihe nasýl uygular? [sayfa 214]
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TEK BÖLÜM
DÝYALEKTÝK YÖNTEMÝN ÝDEOLOJÝLERE
UYGULANMASI

I.
II.
III .
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

Marksizm için ideolojilerin önemi nedir?
Ýdeoloji nedir? (Ýdeolojik etken ve ideolojik biçimler.)
Ekonomik yapý ve ideolojik yapý.
Doðru bilinç ve yanlýþ bilinç.
Ýdeolojik etkenlerin etki ve tepkisi.
Diyalektik tahlil yöntemi.
Ýdeolojik savaþýmýn zorunluluðu.
Vargý.

I. MARKSÝZM ÝÇÝN ÝDEOLOJÝLERÝN ÖNEMÝ NEDÝR?
Marksizm, tarihte fikirlerin rolünü yadsýyan, ideolojik etkinin
rolünü yadsýyan, yalnýzca ekonomik etkileri dikkate almak isteyen
bir felsefedir, denildiðini hep duyarýz.
Bu yanlýþtýr. Marksizm, düþünüþün, sanatýn ve fikirlerin, yaþamdaki çok önemli rollerini yadsýmaz. Tam tersine, bu ideolojik
biçimlere özel bir önem verir, ve biz de, þimdi [sayfa 217] marksizmin
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baþlangýç ilkelerine ait incelememizi, diyalektik materyalizm yönteminin ideolojilere nasýl uygulandýðýný inceleyerek bitireceðiz; ideolojilerin tarihteki rollerinin ne olduðunu, ideolojik etkenin etkisini ve
ideolojik biçimin ne olduðunu göreceðiz.
Marksizmin þimdi inceleyeceðimiz bu bölümü; bu felsefenin
en az, en yanlýþ bilinen noktasýdýr. Bunun nedeni de, uzun zaman
marksizmin yalnýz ekonomi politiði inceleyen bölümünün iþlenmiþ
ve yayýlmýþ olmasýdýr. Böylece bu konu, yalnýzca marksizmin oluþturduðu büyük bütünden keyfi bir biçimde ayrýlmakla kalmýyor,
ama temellerinden de ayrýlmýþ oluyordu; çünkü ekonomi politiðin
gerçek bir bilim haline getirilmesini saðlayan, buna olanak veren,
görmüþ olduðumuz gibi, diyalektik materyalizmin bir uygulamasý
olan tarihsel materyalizmdir.
Yeri gelmiþken bu arada þunu da belirtebiliriz ki, böyle bir
yol kullanýlmasý daha önceden tanýdýðýmýz ve kendimizi kurtarmak
için o kadar güçlük çektiðimiz metafizik düþünüþten ileri gelmektedir. Burada, gene yineleyelim ki, biz, þeyleri, birbirlerinden ayrý tuttuðumuz, onlarý tekyanlý olarak incelediðimiz ölçüde yanýlgýlara
düþeriz.
Öyleyse marksizmin kötü yorumlarý, ideolojilerin tarihteki ve
yaþamdaki rolleri üzerinde yeterince durulmamýþ olmasýndan ileri
gelmektedir. Ýdeolojiler marksizmden ayrýldý ve bunu yaparken de
marksizm, diyalektik materyalizmden, yani kendi kendisinden ayrýldý.
Birkaç yýldan beri, kýsmen, binlerce öðrencinin marksizm
konusundaki bilgilerini borçlu olduklarý Paris Ýþçi Üniversitesinin
çalýþmalarý sayesinde, kýsmen de çalýþmalarý ve kitaplarý ile katkýda
bulunan aydýn arkadaþlarýmýzýn çalýþmasý sayesinde, marksizmin
kendi gerçek çehresini ve hakký olan yeri yeniden kazanmýþ olduðunu görmekten çok mutluyuz. [sayfa 218]
II. ÝDEOLOJÝ NEDÝR?
(ÝDEOLOJÝK ETKEN VE ÝDEOLOJÝK BÝÇÝMLER)
Ýdeolojilerin rolüne ayrýlmýþ olan bu bölüme birkaç tanýmlama ile baþlayacaðýz.
Ýdeoloji dediðimiz þey nedir? Ýdeoloji diyen, her þeyden önce
fikir (idée) demektedir. Ýdeoloji, bir bütün, bir teori, bir sistem, hat-
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ta bazan yalnýzca bir zihniyet oluþturan fikirlerin tümüdür.
Marksizm, bir bütünü biçimlendiren ve bütün sorunlar için
bir çözüm yöntemi sunan bir ideolojidir. Cumhuriyetçi bir ideoloji,
bir cumhuriyetçinin kafasýnda bulacaðýmýz fikirlerin bütünüdür.
Ama bir ideoloji, yalnýzca salt fikirlerin, her türlü duygudan
ayrýldýðý varsayýlacak fikirlerin toplamý deðildir (zaten bu, metafizik
bir anlayýþtýr), bir ideoloji, zorunlu olarak, duygularý, gönül yakýnlýklarýný, hoþlanmazlýklarý, umutlarý, korkularý vb. içerir. Proletarya ideolojisinde, sýnýf savaþýmýnýn düþünceye dayanan öðeleri yanýnda,
kapitalist düzenin sömürdüklerine karþý, mahpuslara karþý duyulan dayanýþma duygularýný da, isyan duygularýný da, coþku ve hayranlýk duygularýný vb. buluruz. Bütün bunlarýn hepsi bir ideolojiyi
oluþturan þeylerdir.
Þimdi de ideolojik etken denen þeyi görelim: bu, ideolojiyi,
bir neden olarak ya da etkileme yeteneðinde bir þey yapan bir güç
olarak anlamaktýr, ve bunun için de, ideolojik etkenin etkisinden
sözedilir. Örneðin dinler, hesaba katmamýz gereken birer ideolojik
etkendir; hala önemli bir biçimde etken olan manevi bir güçleri
vardýr.
Ýdeolojik biçim denince ne anlaþýlýr? Bu deyimle, özelleþmiþ
bir alanda (bilim ve sanat alanýnda) bir ideoloji oluþturan, özel fikirlerden bir bütün anlatýlýr. Din, ahlak, ideolojik biçimlerdir; ayný þekilde,
bilim, felsefe, edebiyat, sanat, þiir de ideolojik biçimlerdir. [sayfa 219]
Öyleyse, genellikle ideoloji tarihini, özelikle bütün bu biçimlerin rolünü incelemek istersek, bu incelememizi, ideolojiyi tarihten, yani toplumlarýn yaþamýndan ayýrarak deðil, ideolojinin, etkenlerinin, biçimlerinin rolünü toplum içine yerleþtirerek ve toplumdan
yola çýkarak yürüteceðiz.
III. EKONOMÝK YAPI VE ÝDEOLOJÝK YAPI
Tarihsel materyalizmi okurken toplumlarýn tarihinin þu
aþaðýdaki zincirleme sýralanýþla açýklandýðýný görmüþtük: insanlar,
tarihi, kendi iþleri, eylemleri ile, iradelerinin ifadesi olan eylemleri
ile yaparlar. Ýnsanlarýn iradelerini belirleyen fikirleridir. Gördük ki,
insanlarýn fikirlerini, yani onlarýn ideolojilerini açýklayan þey, sýnýflarýn kendilerini ortaya koyduklarý toplumsal çevre, toplumsal ortamdýr.
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Ayrýca biz gördük ki, ideolojik etken ile toplumsal etken arasýnda, toplumsal savaþýmýn ifadesi olarak ideolojik savaþýmda görünen siyasal etken bulunur.
Öyleyse biz, tarihsel materyalizmin ýþýðýnda toplumun yapýsýný araþtýrýrsak, temelde ekonomik yapýyý, sonra, onun üstünde,
siyasal yapýya dayanan toplumsal yapýyý, ve ensonu ideolojik yapýyý
göreceðiz.
Biz görüyoruz ki, materyalistler için, ideolojik yapý sondur,
toplumsal bünyenin tepesidir, oysa, idealistler için toplumsal yapý,
temeldir.
Varlýklarýnýn toplumsal üretiminde, insanlar aralarýnda zorunlu, kendi iradelerine baðlý olmayan belirli iliþkiler
kurarlar; bu üretim iliþkileri, onlarýn maddi üretici güçlerinin belirli bir geliþme derecesine tekabül eder. Bu üretim iliþkilerinin tümü, toplumun ekonomik yapýsýný, belirli toplumsal bilinç þekillerine tekabül eden bir hukuki ve
siyasal üstyapýnýn üzerinde yükseldiði somut temeli oluþturur [bu, ideolojik þekillenme demektir] . Maddi yaþamýn
üretim tarzý, genel olarak toplumsal, siyasal ve entelektüel yaþam sürecini [sayfa 220] koþullandýrýr.85
Öyleyse biz görüyoruz ki, toplumun temelinde ekonomik yapý
vardýr. Buna, (aþaðýdaki yapý anlamýna gelen) altyapý da denir.
Bütün biçimleri, ahlak, din, bilim, þiir, sanat, edebiyat gibi
bütün biçimleri içine alan ideoloji, üstteki yapýyý  ya da (tepedeki
yapý anlamýna gelen) üstyapýyý oluþturur.
Materyalist teorinin gösterdiði gibi, fikirlerimizin þeylerin yansýsý olduklarýný ve bizim toplumsal varlýðýmýzýn bilinci belirlediðini
bildiðimize göre, þimdi artýk, üstyapý, altyapýnýn yansýsýdýr diyeceðiz.
Ýþte Engelsin, bunu, bize pek iyi tanýtlayan bir örneði:
Kalvinin inancý, çaðýnýn en gözüpek burjuvalarýna uygundu. Onun alýnyazýsý öðretisi, rekabete dayalý ticaret
dünyasýnda, baþarýnýn ya da baþarýsýzlýðýn bir insanýn çalýþkanlýðýna ve becerikliliðine deðil de, onun denetleyemeyeceði koþullara baðlý olduðu olgusunun dinsel dýþavurumuydu. Bu koþullar, isteyenin ya da rekabet edenin buyruðunda deðildir; tersine, bilinmedik üstün ekonomik güç85
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lerin lütfuna baðlýdýr; ve bu, bir ekonomik devrim döneminde, bütün ticari merkezlerin ve yollarýn yerlerini yenilerinin aldýðý çaðda, Hindistanýn ve Amerikanýn dünyaya
açýldýðý dönemde, ve en kutsal ekonomik imanlarýn
altýnýn ve gümüþün deðeri sarsýlmaya ve yýkýlmaya baþladýðý bir dönemde, özellikle doðruydu.86
Gerçekte, tüccarlara göre; ekonomik yaþamda ne olmaz ki?
Tüccarlar rekabet halindedirler. Tüccarlar, burjuvalar, bu rekabetten deneyim kazanýrlar, bu yarýþmada yenenler ve yenilenler vardýr.
Çoðu kez, en iþini bilirler, en zekiler, rekabetle, çýkagelen ve onlarý
yere seren bir bunalýmla yenilmiþlerdir. Bu bunalým onlar için önceden görülemeyen bir þeydir, [sayfa 221] hatta onlara kaçýnýlmaz bir
alýnyazýsý gibi gelir. Ve iþte gerekçesi olmayan, en az kötü olanlarýn
bazan bunalýmý atlattýklarý, bunalýmdan sonra da yaþaya kaldýklarý
fikri, protestan dinine geçirilmiþtir. Bazýlarýnýn þans eseri baþarýya
eriþmeleri, bu alýnyazýsý fikrini besler; o alýnyazýsý fikri ki, buna
göre, insanlar, tanrý tarafýndan, bütün sonsuzluk için saptanmýþ bir
yazgýya katlanmak zorundadýrlar.
Ekonomik koþullarýn yansýsý olan bu örneðe göre, üstyapýnýn,
nasýl altyapýnýn yansýsý olduðunu görüyoruz.
Bir örnek daha: Sendikalý olmayan, yani siyasal bakýmdan
geliþmemiþ iki iþçinin zihniyetini alalým; biri, iþin verimli olduðu çok
büyük bir fabrikada, öteki de küçük bir zanaatçýnýn yanýnda çalýþýyor
olsun. Açýktýr ki, ikisinin de birbirinden ayrý bir patron anlayýþlarý
olacaktýr. Birine göre patron, kapitalizmin karakteristik, yýrtýcý sömürücüsüdür; öteki ise, patronu, bir emekçi olarak görecektir, elbette
halinden memnun, ama emekçi ve zorba deðil.
Elbette ki onlarýn patronluðu anlayýþ biçimlerini belirleyecek
olan, çalýþma koþullarýnýn yansýsýdýr.
Bu örnek, bizi, açýk ve kesin olmak için bazý uyarmalarda
bulunmaya götürdüðü için önemlidir.
IV. DOÐRU BÝLÝNÇ VE YANLIÞ BÝLÝNÇ
Az önce, ideolojilerin, toplumun maddi koþullarýnýn yansýsý
olduðunu, toplumsal varlýðýn toplumsal bilinci belirlediðini söyledik.
86

Friedrich Engels, Ütopik Sosyalizm ve Bilimsel Sosyalizm, Giriþ, s. 42-43.

Georges Politzer
Felsefenin Baþlangýç Ýlkeleri

193

Bundan, proletaryanýn otomatik olarak bir proletarya ideolojisine
sahip olmasý gerektiði sonucu çýkarýlabilirdi.
Ama böyle bir varsayým gerçeðe uygun düþmez, çünkü bir
iþçi bilincine sahip olmayan iþçiler vardýr.
Öyleyse yapýlacak bir ayrým vardýr: Ýnsanlar belirli koþullar
içinde yaþayabilirler, ama onlarýn bu koþullar hakkýndaki bilinçleri
gerçeðe uygun düþmeyebilir. Bu, Engelsin [sayfa 222] yanlýþ bir bilinci
olmak dediði þeydir.
Örnek: Bazý iþçiler, ortaçaða, zanaatçýlýða doðru bir geri dönüþ
olan lonca öðretisinin etkisi altýnda kalmýþlardýr. Bu durumda, iþçilerin bir yoksulluk bilinci vardýr, ama bu bilinç, doðru ve gerçek bir
bilinç deðildir. Ýdeoloji, burada da, elbet toplumsal yaþamýn koþullarýnýn yansýsýdýr; ama bu, doðru bir yansý, dosdoðru bir yansý deðildir.
Ýnsanlarýn bilinçlerinde, yansý, çoðu kez tersine bir yansýdýr
. Yoksulluk olgusunu saptamak, toplumsal koþullarýn bir yansýsýdýr;
ama bu yansý, zanaatçýlýða doðru bir geri dönüþün, sorunu çözümleyeceði [yoksulluðu kaldýracaðý] düþünüldüðü zaman, yanlýþ bir
yansý olur. Demek ki, burada, bir bölümüyle doðru, bir bölümüyle
yanlýþ bir bilinç görüyoruz.
Kralcý olan bir iþçinin de ayný zamanda hem doðru, hem de
yanlýþ bir bilinci vardýr. Doðru, çünkü, o, gördüðü, saptadýðý yoksulluðu ortadan kaldýrmak ister; yanlýþ, çünkü bir kralýn bu iþi yapabileceðini düþünür. Ve, bu iþçi, kýsaca yanlýþ düþündüðü için, ideolojisini yanlýþ seçtiði için, her þeye karþýn gene de bizim sýnýfýmýzdan olduðu halde, bizim için, bir sýnýf düþmaný haline gelebilir. Bunun
gibi, yanlýþ bir bilinci olmak, kendi gerçek koþulu hakkýnda yanýlmak ya da yanýltýlmaktýr.
Þu halde diyeceðiz ki, ideoloji, yaþam koþullarýnýn yansýsýdýr,
ama yazgýnýn bir yansýmasý deðildir.
Ayrýca þunu da belirtmek gerekir ki, bize yanlýþ bir bilinç vermek ve yönetici sýnýflarýn ideolojilerinin sömürülen sýnýflar üzerindeki etkisini geliþtirmek için, elden gelen her þey yapýlýr. Bizim edindiðimiz yaþam anlayýþýnýn ilk öðeleri, eðitimimiz, öðrenimimiz bize
yanlýþ bir bilinç verir. Yaþamla olan baðlarýmýz, bazýlarýmýzýn köylü
asýllý olmasý, propaganda, basýn ve radyo da zaman zaman bilincimizi bozarlar.
Buna göre, bizler, biz marksistler için, ideolojik çalýþmanýn
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son derece büyük önemi vardýr. Doðru bir bilinç kazanmak [sayfa 223]
için yanlýþ bilinci yýkmak gerekir ve ideolojik çalýþma olmadan bu
dönüþüm gerçekleþemez.
Demek ki, marksizmi kaderci bir öðreti sayanlar ve öyle diyenler haksýzdýr, çünkü gerçekte biz, ideolojilerin toplumda büyük
bir rol oynadýðýný düþünüyoruz, ve marksizm olan bu felsefenin
etkili bir alet, etkili bir silah olabilmesi için, onu öðretmek ve öðrenmek gerektiðini düþünüyoruz.
V. ÝDEOLOJÝK ETKENLERÝN ETKÝ VE TEPKÝSÝ
Doðru bilinç ve yanlýþ bilinç örnekleriyle gördük ki, fikirleri
her zaman yalnýzca ekonomi ile açýklamaya çalýþmamak ve fikirlerin bir etkileri olduðunu yadsýmamak gerekir. Böyle bir tutum takýnmak marksizmi kötü bir biçimde yorumlamak olurdu.
Fikirler, kuþkusuz son tahlilde, ekonomi ile açýklanýr; ama
fikirlerin de kendilerine özgü etkileri vardýr.
... Materyalist tarih anlayýþýna göre, tarihte belirleyici
etken, son tahlilde, maddi yaþamýn üretimi ve yeniden
üretimidir. Ne Marx, ne de ben, hiçbir zaman daha fazlasýný dile getirmedik. Eðer sonradan, biri çýkýp da, bunun
anlamýný, ekonomik etken tek belirleyicidir diyecek kadar zorlarsa, bu ifadeyi, boþ, soyut ve saçma bir söz haline getirmiþ olur. Ekonomik yapý temeldir, ama üstyapýnýn çeþitli bölümleri ... de tarihsel savaþýmlarýn akýþý üzerinde etki yaparlar ve birçok durumda aðýr basarak, bu
savaþýmýn biçimini, belirlerler. Bütün bu etkenlerin etkileri ve tepkileri vardýr, öyle ki ekonomik hareket, bütün
bu etkenlerin baðrýnda, sonunda, bir zorunluluk olarak,
sonsuz bir raslantýlar yýðýný arasýndan kendine yolaçmaya
baþlar.87
Böylece, görüyoruz ki, ekonomiyi araþtýrmadan önce, her
þeyi incelememiz gerekir ve, son tahlilde neden, gene ekonomi
[sayfa 224] ise de, ekonominin tek neden olmadýðýný akýlda tutmak gerekir.
87
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Ýdeolojiler, ekonomik koþullarýn yansýlarý ve etkileridir; ama
ideolojiler ile ekonomi arasýndaki iliþki, basit bir iliþki deðildir, çünkü, biz, altyapý üzerinde ideolojilerin karþýlýklý bir etkisi olduðunu
görüyoruz.
Örneðin, Fransada, 6 Þubat 1934ten sonra geliþen yýðýn hareketini, yazdýklarýmýzý kanýtlamak için, en az iki görünüþ altýnda
inceleyeceðiz:
1. Bazýlarý bu akýmýn nedenini, ekonomik bunalým olarak
açýklýyorlar. Bu, materyalist ama tekyanlý bir açýklamadýr. Bu açýklama, yalnýzca tek etkeni, burada bunalým olan ekonomik etkeni
dikkate alýyor.
2. Öyleyse, düþünüþ tarzý, kýsmen doðrudur; ama insanlarýn
ne düþündüðünü, yani ideolojiyi bir etken olarak açýklamasý koþuluyla. Evet, bu yýðýnsal akýmda, insanlar anti-faþisttir, iþte ideolojik
etken. Ve eðer insanlar anti-faþist iseler; bu, Halk Cephesinin doðmasýna yolaçan propaganda sayesindedir. Ama, bu propagandanýn
etkili olmasý için elveriþli bir temel, bir taban gerekiyordu, ve 1936da
yapýlabilmiþ olan þey, 1932de olanaklý deðildi. Son olarak, bu yýðýn
hareketinin ve onun ideolojisinin baþlattýðý toplumsal savaþýmýn, sonradan, ekonomiyi nasýl etkilediðini de biliyoruz.
Bu örnekte görüyoruz ki, toplumsal koþullarýn yansýsý olan
ideoloji, sýrasýnda, olaylarýn bir nedeni olur.
Siyasete, hukuka, felsefeye, dine, edebiyata ve sanata iliþkin geliþme vb., ekonomik geliþmeye dayanýr. Ama
bunlarýn hepsi de birbirleri üzerinde ve keza ekonomik
temel üzerinde etki yaparlar. Böyle oluþu ekonomik durumun tek etkin neden, bütün geri kalanýn ise ancak edilgin bir etki olmasýndan dolayý deðildir: Tersine, son tahlilde, her zaman üstün gelen ekonomik zorunluluk temeli
üzerinde karþýlýklý etki vardýr.88 [sayfa 225]
Bunun gibi, örneðin Miras hukukunun temeli, ailenin geliþim
aþamasýnýn eþitliðini varsayan ekonomik bir temeldir. Bununla birlikte, örneðin, vasiyette bulunmanýn, Ýngilterede mutlak serbest
oluþu, Fransada ise çok kýsýtlanmýþ bulunmasý, bunun, bütün özellikleriyle, yalnýzca ekonomik nedenlerden olduðunu kanýtlamaya
yetmeyecektir. Ama, her ikisi de çok önemli bir oranda, servetin
88
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bölüþülmesini etkilemeleri bakýmýndan ekonomi üzerinde etkili olurlar.89
Daha güncel bir örnek olarak, vergileri alalým. Her birimizin
vergiler üzerinde bir fikri vardýr. Zenginler vergilerini azaltmak isterler ve dolaylý vergilerden yanadýrlar; emekçiler ve orta sýnýflar, tersine, dolaysýz ve kazançla birlikte artan vergilere dayanan bir maliye
sistemi isterler. Ýþte böylece, kapitalizm tarafýndan vergiye baðlý olarak yaratýlan ve bizim düþüncemiz haline gelen vergi hakkýndaki
fikrimizin kaynaðý, bu ideolojik etkenin kaynaðý, ekonomik durumda bulunur. Zenginler, kendi ayrýcalýklarýný korumak isterler ve vergilendirmenin bugünkü biçimini olduðu gibi korumak ve yasalarý
bu doðrultuda güçlendirmek için savaþým verirler. Oysa, fikirlerden
gelen yasalar, ekonomi üzerinde etkili olurlar, çünkü küçük ticareti,
zanaatçýlarý öldürür ve kapitalist yoðunlaþmayý çabuklaþtýrýrlar.
Þu halde görüyoruz ki, ekonomik koþullar, fikirleri doðurur,
ama fikirler de ekonomik koþullarda deðiþiklikler yaratýr ve iþte iliþkilerin bu karþýlýklý oluþlarýný dikkate alýrsak, ideolojileri, bütün ideolojileri incelemek gerektiðini anlarýz; ve ancak son tahlilde, köke
inildiðinde, ekonomik zorunluluklarýn her zaman üstün geldiðini
görürüz.
Biliyoruz ki, ideolojileri savunmak, hiç olmazsa yaymak, yazarlarýn ve düþünürlerin özel görevidir. Onlarýn düþünceleri [sayfa 226]
ve yazýlarý, temel özelliklere her zaman pek sahip deðildir, ama gerçekte, basit bir masal ya da öykü niteliðindeki yazýlarda bile, her
zaman ideolojik bir tahlil buluruz. Bu tahlili yapmak pek ince bir
iþlemdir ve bizim, bunu, çok büyük bir ihtiyatla yapmamýz gerekir.
Þimdi büyük bir yardýmý dokunacak olan bir diyalektik tahlil örneði
göstereceðiz, ama mekanikçi olmamaya çok dikkat etmeli ve açýklanamaz olaný açýklamak için çabalamamalýdýr.
VI. DÝYALEKTÝK TAHLÝL YÖNTEMÝ
Diyalektik yöntemi iyi uygulamak için, çok þey bilmek gerekir, ve tahlilini yapacaðýmýz þeyin konusu bilinmiyorsa, bunun inceden inceye araþtýrýlmasý gerekir, yoksa basit yargýlama karikatürleri
yapmaya varýlýr.
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Bir kitabýn ya da bir edebiyat yazýsýnýn diyalektik tahlilinde
kullanýlmak üzere, baþka konulara da uygulanabilecek bir yöntem
göstereceðiz.
a) Ýlkin tahlil edilecek kitap ya da öykünün içeriðine dikkat
etmek gerekir. Bu, tüm toplumsal sorunlardan baðýmsýz olarak incelenmelidir, çünkü her þey, sýnýf savaþýmýndan ve ekonomik koþullardan gelmez.
Edebiyata iliþkin etkiler vardýr ve biz bunlarý hesaba katmak
zorundayýz. Yapýtýn, herhangi bir edebi okuldan olup olmadýðý
aranýr. Ýdeolojilerin iç geliþmelerini dikkate almak gerekir. Kolaylýk
bakýmýndan, tahlil edilecek konunun bir özetini yapmak ve göze
çarpan noktalarý not etmek iyi olur.
b) Sonra olayýn kahramanlarý olan toplumsal tipler gözönüne alýnýr. Bu tiplerin ait bulunduklarý sýnýflar aranýr, kiþilerin davranýþý
incelenir ve romanda geçen olaylarýn herhangi bir biçimde toplumsal bir görüþ açýsýna baðlanýp baðlanamayacaðýna bakýlýr.
Bu olanaklý deðilse, eðer bunu yapmak akla-uygun gelmiyorsa, [sayfa 227] uydurmaktansa, tahlilden vazgeçmek daha iyi olur.
Hiçbir zaman uydurma bir açýklama yapmamalýdýr.
c) Olayda hangi sýnýf ya da hangi sýnýflar olduðu saptandýðý
zaman, ekonomik temel, yani romanýn konusunun geçtiði anda
üretim araçlarýnýn ve üretim tarzýnýn neler olduðu araþtýrýlmalýdýr.
Eðer, örneðin, olay, günümüzde geçiyorsa, ekonomi, kapitalizmdir. Zamanýmýzda, kapitalizmi eleþtiren, ona karþý savaþan pek
çok öykü ve roman görülmektedir. Ama kapitalizme karþý çýkmanýn iki biçimi vardýr:
1. Ýleriye dönük devrimci olarak.
2. Geçmiþe dönmek isteyen gerici olarak, ve çaðdaþ romanlarda da sýk sýk bu biçimle karþýlaþýlmaktadýr: bu romanlarda geçmiþ
zamana özlem duyulmaktadýr.
d) Bütün bunlarý kavradýktan sonra, artýk ideolojiyi araþtýrabiliriz, yani fikirler, duygular nelerdir, yazarýn düþünüþ biçimi nedir,
ona bakabiliriz. Ýdeolojiyi araþtýrýrken, onun oynadýðý rolü, ideolojinin bu kitabý okuyanlarýn düþüncesi üzerinde yaratacaðý etkiyi düþüneceðiz.
e) Bunun üzerine, artýk tahlilimizin vardýðý sonucu bildirebilir, ve falan öykünün ya da romanýn falan zamanda ne için yazýlmýþ
olduðunu söyleyebiliriz. Kitabýn (çoðu kez yazarýnýn bilincine var-
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madýðý) niyetlerini açýða vurabilir, duruma göre yerebilir ya da övebiliriz.
Bu tahlil yöntemi uygulanýrken, ancak buraya kadar söylediklerimizin tümü anýmsanýrsa, iyi bir yöntem olabilir. Þunu çok iyi
akýlda tutmak gerekir ki, diyalektik, her ne kadar bize yeni þeyleri
anlama, kavrama biçimi getiriyorsa da, gene diyalektik, þeylerden
sözedebilmek ve onlarý tahlil edebilmek için, onlarýn çok iyi bilinmesini ister.
Þu halde, þimdi artýk yöntemimizin ne olduðunu gördükten
sonra, incelemelerimizde, militan yaþamýmýzda ve kiþisel yaþamýmýzda, þeyleri, durgun, hareketsiz bir durumda deðil, [sayfa 228] ama
hareketleri içinde, deðiþmeleri içinde, çeliþkileri içinde ve tarihsel
anlamlarý içinde görmemiz, ve gene þeyleri tekyanlý deðil, bütün
yönleri, bütün görünümleriyle görmemiz ve incelememiz gerekir.
Kýsacasý, her yerde ve her zaman diyalektik düþünüþü uygulamamýz gerekir.
VII. ÝDEOLOJÝK SAVAÞIMIN ZORUNLULUÐU
Þimdi artýk, diyalektik materyalizmin, Marx ve Engels tarafýndan kurulup Lenin tarafýndan geliþtirilen materyalizmin çaðdaþ biçiminin ne olduðunu daha iyi biliyoruz. Bu kitabýmýzda, özellikle Marx
ve Engelsin metinlerinden yararlandýk, ama Leninin felsefe konusundaki yapýtýnýn da çok önemli olduðunu belirtmeden bu dersleri
tamamlayamayýz.90 Bunun içindir ki, bugün marksizm-leninizmden
sözedilmektedir.
Marksizm-leninizm ve diyalektik materyalizm çözülmezcesine birleþmiþlerdir, ve ancak diyalektik materyalizm bilgisi marksizm-leninizmin tüm geniþliðinin, tüm deðerinin, bütün zenginliðinin
ölçülebilmesine olanak verir. Bu, bizi, bir militan ancak bu öðretinin tümünü biliyorsa, gerçekten ideolojik olarak silahlanmýþtýr demeye götürür.
Bunu çok iyi anlamýþ olan burjuvazi, her çareye baþvurarak,
iþçilerin bilincine kendi ideolojisini sokmaya çalýþýr. Marksizm-leni90
Dizinde Lenine bakýnýz. Leninin, marksizme felsefi katkýsý - burada açýklanmasý
uzun ve karmaþýk olur - Materyalizm ve Ampiryokritisizm ve Felsefe Defterlerinde açýkça
görülür.
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nizmin en az bilinen yanýnýn diyalektik materyalizm olduðunu çok
iyi bilerek, burjuvazi, ona karþý bir susma kampanyasý düzenlemiþtir.
Resmi öðretimin böyle bir yöntemden habersiz olduðunu ve okullarda ve üniversitelerde öðretimin yüz yýl önce yapýldýðý gibi sürdürüldüðünü görmek acýdýr.
Eskiden, metafizik yöntemin, diyalektik yönteme [sayfa 229] egemen durumda oluþu, gördüðümüz gibi, insanlarýn bilgisizliði yüzündendi. Bugün, bilim, diyalektik yöntemin bilimsel araþtýrmalara uygun gelen yöntem olduðunu tanýtlamanýn yollarýný vermiþtir bize, ve
çocuklarýmýza bilgisizlikten ileri gelen bir yöntemle düþünmeyi ve
incelemeyi öðretmek utanýlacak bir þeydir.
Bilginler, bilimsel araþtýrmalarýnda, bilimlerin karþýlýklý içiçe
geçiþini ve birbirini etkileyiþini hesaba katmaksýzýn kendi uzmanlýk
alanlarýnda artýk incelemeler yapamýyorlar ve bu yüzden bilinçsiz
olarak diyalektiðin bir bölümünü uyguluyorlarsa da, metafizik
düþünüþ biçimlerini sýk sýk iþin içine sokmadan edemiyorlar. Ýnsanlýða büyük þeyler veren bilginler idealist ve dinsel inanca sahip
olan Pasteurü, Branlyyi anýmsayalým, eðer diyalektik bir kafa yapýsýna, bir düþünüþe sahip olsalardý, daha büyük ilerlemeler gerçekleþtirmeyecekler miydi ya da gerçekleþtirilmesine olanak hazýrlamayacaklar mýydý?
Ama marksizm-leninizme karþý savaþýmýn, bu susma kampanyasýndan daha da tehlikeli olan bir biçimi vardýr: bu da burjuvazinin bizzat iþçi hareketinin içinde düzenlemeye çalýþtýðý
kalpazanlýklardýr. Þu sýralarda kendilerini marksist diye sunan, ve
marksizmi yenilemek, gençleþtirmek iddiasýnda olan sayýsýz
teorisyenlerin açýlýp serpildiklerini görüyoruz. Bu türden kampanyalar, en çok, marksizmin en az bilinen yönlerini, özellikle de
materyalist felsefeyi dayanak noktasý olarak seçiyorlar.
Böylece, örneðin, marksizmi, devrimci eylem anlayýþý olarak
kabul ettiklerini, ama genel bir dünya anlayýþý olarak kabul etmediklerini açýklayan insanlar ortaya çýkýyor. Bunlar, pekala, materyalist felsefeyi kabul etmeden de marksist olunabileceðini bildiriyorlar.
Bu genel tutuma uygun olarak çeþitli yolsuzluk giriþimleri geliþiyor.
Kendilerine hep [sayfa 230] marksist diyen kiþiler, marksizmin kendi
temeli ile, yani materyalist felsefe ile baðdaþmaz anlayýþlarý marksizme sokmak istiyorlar. Geçmiþte bu çeþit giriþimlere tanýk olunmuþtur. Lenin, Materyalizm ve Ampiryokritisizm adlý kitabýný bu
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gibi giriþimlere karþý yazmýþtýr. Bugün de, marksizmin geniþ yayýlma döneminde, bu giriþimlerin yeniden doðuþuna ve çoðalmasýna
tanýk olunmaktadýr. Eðer marksizmin gerçek felsefesini bilmezsek,
marksizmin kesinlikle felsefi yönüne saldýran bu gibi giriþimleri nasýl tanýyabilir, nasýl gerçek yüzlerini meydana çýkarabiliriz?
VIII. VARGI
Bereket versin ki, birkaç yýldan beri, özellikle iþçi sýnýfý içinde, marksizmin bir bütün olarak incelenmesine doðru yaman bir
itilim, özellikle de materyalist felsefenin incelenmesine gittikçe artan bir ilgi görülmektedir. Bu, bugünkü durumda, iþçi sýnýfýnýn, materyalist felsefenin okunup öðrenilmesi gereðinden yana, baþlangýçta
ileri sürdüðümüz nedenlerin haklý olduklarýný çok iyi anladýðýný gösteren bir belirtidir. Ýþçiler, kendi özel deneyimleriyle, pratiðin teoriye baðlanmasý zorunluluðunu, ayný zamanda da teorik çalýþmayý
olabildiði kadar ilerilere götürmek zorunluluðunu öðrenmiþlerdir.
Her militanýn görevi, bu akýmý güçlendirmek ve ona doðru bir yönelim ve doðru bir içerik vermektir.
Paris Ýþçi Üniversitesi91 sayesinde binlerce kiþinin diyalektik
materyalizmin ne olduðunu öðrenmiþ olmalarýný görmekten çok
mutluyuz ve diyalektik materyalizm nasýl bizim burjuvaziye karþý
savaþýmýmýzý, bilimin kimden yana olduðunu göstererek çarpýcý bir
biçimde aydýnlýða kavuþturuyorsa, ayný zamanda; bize, ödevimizi
de gösterir. Okumak, öðrenmek, çalýþmak gerekir. Marksizmi tanýmak ve tanýtmak gerekir. [sayfa 231] Militanlar, sokaktaki ve iþyerindeki
savaþýmýn yanýnda ve ona paralel olarak ideolojik bir savaþým da
yürütmelidirler. Onlarýn ödevi, ideolojiyi bütün saldýrý biçimlerine
karþý savunmak ve ayný zamanda iþçilerin bilincinde burjuva ideolojisini yýkmak için karþý-saldýrýyý yürütmektir. Ama bu savaþýmýn
bütün yönlerine egemen olmak için ideolojik bilgiyle donatýlmýþ
olmak gerekir. O, ancak, diyalektik materyalizm bilgisiyle, gerçek
militan olacaktýr.
Hiçbir þeyin bilimlerin geliþmesini engelleyemeyeceði en yüksek toplumu kuruncaya kadar ödevimizin temel bir bölümü de
budur. [sayfa 232]
91

Bugünkü Yeni Üniversite, 8. Avenue Mathurin-Moreau, Paris.
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YOKLAMA SORULARI

lerdir?

1. Fikirlerin rolünü, marksizmin yadsýdýðý doðru mu?
2. Toplum yapýsýný belirleyen ve oluþturan çeþitli etkenler ne-

3. Bir gazetede yayýnlanmýþ bir öyküyü, diyalektik materyalizm
yöntemi ile tahlil ediniz.
GENEL ÖZETLEME ÖDEVÝ
Diyalektik materyalizmden, düþünce için ve eylem için ne gibi
yararlar saðladýnýz?
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ADLAR VE KAVRAMLAR DÝZÝNÝ

ADCILIK (Nominalisme).  Genel kavramlarý, cinsleri, türleri yalnýz ad
olarak varmýþ gibi sayan bir felsefi öðreti. Kavram, cins, tür yalnýzca zeka için
vardýr.
AKILCILIK (Rationalisme, Usçuluk)  Dinsel esinlere, vahiylere dayanan
sistemlere karþýlýk akla dayanan bir sistem. Akýlcýlýða, ayný zamanda, ancak
deneyin verilerini tanýyabilecðimizi, bilebileceðimizi açýklayan görgücülüðe (ampirizme) karþý, aklýn, fikirlerin kökeni olduðu görüþünde olan sistem de denir.
Bir de bu terimden, akla güvenen ve her türlü gizemi yadsýyan düþünme yöntemi de anlaþýlýr; bize göre, akýlcýlýk, özellikle, yalnýz akla inanýp güvenmeyi, denetimsiz bir imgelemeden, kurgucu bir fanteziden ve imandan kaynaklanan her
þeyden kaçýnmayý bizim için bir ödev durumuna getiren bilimsel bir düþünme
yöntemidir. Ayrýca þunu da belirtmek gerekir ki, diyalektiðin yardýmý, akýlcýlýðýn
verimli ve çaðdaþ olmasýný saðlar.
ANAKSÝMENES (Miletli), (ÝÖ 6. yüzyýl).  Ýyonya okulundan bir filozof
Hocasý Anaksimandrosu izledi ve onun yerini aldý. Anaksimenesin öðretilileri
de Anaksagoras ile Diogenes olmuþtur. Ona göre, hava, her þeyin ana öðesidir.
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ANSÝKLOPEDÝ.  Genel bir biçimde, bütün insan bilgilerinin özetini içine alan yapýt. Fransýz edebiyat tarihinde, Ansiklopedi, 18. yüzyýlda yayýnlanmýþ,
içinde ilk kez devrimci burjuvazinin görüþ açýsýndan sunulan bütün insan bilgilerinin yeraldýðý büyük yapýttýr. Ansiklopedi, monarþik feodal rejimin günahlarýný
amansýz bir biçimde açýða vuruþu ile etkin olduðu gibi, üç ayrý konuya katkýsýyla
da etkin oldu: materyalizm (mekanikçi), tanrýtanýmazlýk ve teknik ilerleme.
ARÝSTOTELES (ÝÖ 384-322).  Platonla birlikte antikçaðýn en büyük
filozofu. Ölümünden bir yýl önce dinsizlik gerekçesiyle uðradýðý kovuþturmadan
kurtulmak üzere, ders verdiði Atinadan kaçmak zorunda kaldý. Platonun öðretilisi olmakla birlikte, ona karþý olan Aristoteles, Platonun idealist felsefesini,
duyulabilir dünyanýn sistemli gözlemiyle, gerçekçi temellere oturtmaya çalýþýr,
ama o da, Platon gibi, fikir (idée) kavramýndan yola çýkar. Her varlýk ya da töz
(substance) iki ilkeden yapýlmýþtýr: öz ve biçim. Öz, kaba, hareketsiz, belli
belirsiz bir yýðýndýr; onun þu ya da bu þey olmasý, þu ya da bu olmasý için,
ona, bir biçimin uymasý gerekir. Biçim, etkin, özgül fikirdir. Öze niteliðini veren
biçimdir. En üstün, bütün ötekileri içeren biçim, tanrýdýr. Gene Aristoteles,
Demokritosun mekanikçi anlayýþýný yadsýyarak erekçiliði (finalisme) getirmiþtir:
evrene düzen veren tanrýdýr. Aristoteles, doðru uslamlamanýn, doðru düþünüþ
teorisinin, mantýðýn kurucusudur. Geliþme fikri, onun sisteminin ana fikridir.
Evrensel geliþme, organik geliþme, devlet biçimlerinin geliþmesi vb. her yerde,
tamamlanmamýþ olandan tamamlanmýþa, eksik olandan eksik olmayana, genel
olandan özel olana doðru bir evrim olarak kavranýr. Engels, Aristotelesi, bütün
Yunan filozoflarýnýn en evrensel beyni, diyalektik düþünüþ tarzýnýn esas biçimlerinin araþtýrýlmasýna daha o zamandan giriþen kiþisi diye niteler (Friedrich
Engels, Ütopik Sosyalizm ve Bilimsel Sosyalizme bakýnýz).
Ortaçaðda, bu büyük bilginin, bu büyük mantýkçýnýn öðretilileri, onun
öðretisinin yalnýzca biçimsel, soyut yanýný alýkoydular; aristoculuðu, bilimdeki
ilerlemelerin ýþýðý altýnda yeniden ele almak yeteneðinde olmayan bu kimseler,
ondan, kuru, kýsýr bir sistem oluþturdular ki, bu skolastiðin temelini oluþturdu.
ATOM.  Kimyada ve fizikte, bileþimlere girebilen bir elementin nicel
olarak en küçüðü olan maddi parçacýklarýna verilen ad.
Antikçaðýn materyalist felsefesinde, bu sözcük, maddenin mutlak olarak artýk bölünemez, en küçük öðesi anlamýna geliyordu, bu ilk öðe, bileþerek
ve topaklanarak, bütün doðayý oluþturuyordu.
BACON, François de Verulam (1561-1626).  Ünlü Ýngiliz filozofu. 1593te
Avam Kamarasý üyesi olan Bacon, 1613te baþsavcý, 1614te krallýk avukatlýðýna
atandý, 1617de adalet bakaný, 1618de krallýk büyük þansölyesi oldu, 1624 yýlýnda, ahlak bozukluðu nedeniyle, parlamento tarafýndan hapse mahkum edildi,
hak ve yetkileri elinden alýndý; iki gün sonra serbest býrakýldý ve kendi köþesine
çekildi.
François Baconun birçok bilimsel ve felsefi yapýtý vardýr. Bunlar arasýnda, özellikle, Novum Organumu (1620) anmak gerekir. Bu yapýtýnda, önsel (a
priori) fikirlerin eski metafiziðine karþý, deney üzerine kurulu mantýðý koyar.
Bacon, çaðdaþ felsefenin ve çaðdaþ bilimsel yöntemin kurucularýndan
biridir.
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BERKELEY, Georges (1685-1753).  Ýngiliz filozofu, piskopos ve bir zaman için Amerikada bahtsýz bir misyoner. Onun (18. yüzyýlýn baþlangýcýnda
zorla ilhak edilen ve sömürgeleþtirilen katolik Ýrlandada, protestan papazý olarak), fatih Ýngiliz ulusunun siyasetine hizmet eden papazlýk etkinliði, tümüyle
gerici bir nitelik taþýr. Manevi alandaki spekülasyonlarýna paralel olarak, Southsea Companynin iflasý üzerine kaleme aldýðý Büyük Britanyanýn Yýkýmýný Önlemenin Çareleri Üzerine Deneme (1720) adlý yapýtýnda da görüleceði üzere,
kendisini, (örneðin, ünlü iþçi evleri ve çocuklarýnýn çalýþmasýnýn yararlýlýðý gibi)
daha maddi spekülasyonlara vermiþtir. Lenin, Berkeley felsefesinin temel özelliklerini, derin bir biçimde açýklamýþtýr. Elinizdeki kitapta (Birinci Kýsým, Ýkinci
Bölümde) Berkeley felsefesinin bir açýklamasýný bulacaksýnýz. Berkeleyin
(Soruþturucudaki) ekonomik anlayýþý, özellikle para hakkýndaki görüþleri, Marx
tarafýndan, Ekonomi Politiðin Eleþtirisine Katkýda derinlemesine incelenmiþtir.
Yapýtlarý: Ruhun Algýlarýnýn Yeni Teorisi (1707), Ýnsan Bilgisinin Ýlkeleri (1710),
Hylas ile Philonoüs Arasýndaki Söyleþiler ( 1712)
BÝLÝNEMEZCÝLER (AGNOSTÝKLER).  Gerçeði, insan aklýnýn anlayamayacaðýný, bilemeyeceðini söyleyenlere felsefede verilen ad.
BRANLY, Edouard (1846-1940).  Fizikçi, 1873te almaþýk akýmlarý düzeltmek üzere, bakýroksidin özelliklerini buldu. 1888de demirtozu banyosunun özelliðini bularak, ilk radyo vericilerini hazýrladý. Onun détecteurü
sayesinde telsiz-telgraf doðdu. 1898de, bu buluþun, gemilerin yardým çaðrýlarýna uygulanýþýný, Bilimler Akademisine sundu.
ÇÖZÜMLEME (ANALÝZ, TAHLÝL).  Bir þeyi ya da bir fikri öðelerine
ayýrmak için yapýlan akýl iþlemi.
DALEMBERT, Jean le Rond (1717-1783).  Fransada, aydýnlýk çaðýn en
belirgin temsilcilerinden biri ve büyük bir matematikçi olan DAlembert, mekaniðin ilkelerini kurmak için, çok önemli çalýþmalar yaptý. Diderot ile birlikte,
Ansiklopediyi ya da Bir Yazarlar Derneði Tarafýndan Hazýrlanan Açýklamalý Bilimler, Sanatlar ve Zanaatlar Sözlüðünü yayýnladý. Monarþinin amansýz saldýrýlarýna uðrayan ve sonunda gerici Devlet Konseyi tarafýndan yasaklanan, çok
yaygýnlaþmýþ bu büyük yapýt, aydýnlýk çaðýn baþlýca anýtýdýr (33 cilt, 1751-1777).
DAlembert, bu ansiklopedinin Giriþ Yazýsýný yazmýþtýr. Bu yazý, onun felsefi
görüþünü, kuþkuculuðu (scepticisme) içerir. Ne madde, ne de ruh, özlerinde
tanýnamazlar, ve dünya, bizim duygularýmýza göründüðünden bambaþka bir
biçimde varsayýlabilir.
DARWÝN, Charles Robert (1809-1882).  Ünlü Ýngiliz doða bilimleri uzmaný, geçen yüzyýlýn doða bilimlerinde evrimin en önemli teorisyeni. Daha önce
Lamarck, Goethe vb. tarafýndan da üzerinde çalýþýlan dönüþümcülük (transformisme) teorisi, Darwinde son ve kesin ifadesini bulmuþ, böylece bilime yeni
yollar açmýþtýr. Darwin; kendi evrim teorisini, doðal seçme (selection naturelle),
yani yaþam savaþýnda, en iyileri, en güçlüleri seçen, onlarýn yaþayakalmasýný
saðlayan, güçsüzleri, cýlýzlarý vb. ayýklayan bir varsayým üzerine kurmuþtur. Darwin, yapay hayvan yetiþtirme deneylerinden yola çýkýyordu. Ama kör doðada,
yetiþtiricinin eli neredeydi? Bu soruyu yanýtlamak için, Malthusun Nüfus Ýlkesi
Üzerine Deneme adlý yapýtýndan, nüfusun çoðalmasý ile geçim araçlarýnýn art-
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masý olanaklarý arasýndaki bir oransýzlýktan yola çýkmasý ölçüsünde yararlandý.
Her ne kadar çaðdaþ biyoloji, pek çok yeni olay incelemiþ ve bu nedenle Darwin tarafýndan kullanýlan etkenler çok genel bir biçimde deðiþikliðe uðramýþ ve
tamamlanmýþsa da, evrim teorisinin temel düþüncesi, çaðdaþ düþüncedeki saðlam yerini, hiçbir þey yitirmeden korumuþtur. Engels, bu konuda, Sosyalizmin
Evriminde þöyle yazar: Darwin, bugün varolan bütün organik doðanýn, bitkilerin, hayvanlarýn ve insanlarýn, milyonlarca yýldan beri, süregelen bir evrim sürecinin ürünü olduklarýný tanýtlayarak, metafizik doða anlayýþýna en yaman darbeyi
indirmiþtir. Engels, Marxýn mezarý baþýnda yaptýðý konuþmada, Marx ile Darwin arasýndaki iliþkileri þu sözlerle anlatmýþtýr: Nasýl Darwin organik doðanýn
evrim yasasýný bulduysa, Marx da, insan tarihinin evrim yasasýný buldu. Marx,
daha 1860ta, o sýrada (1859) yayýnlanmýþ olan Darwinin baþlýca yapýtý Türlerin
Kökeni üzerine, Engelse yazdýðý bir mektupta þöyle diyordu: Her ne kadar
kabaca, Ýngilizvari geliþtirilmiþse de, bu kitap, doða bilimleri açýsýndan, bizim
görüþümüze uygun bir temel taþýmaktadýr. (Marx-Engels, Yazýþmalar, c. II, s.
426). Marx, Lassallea yazdýðý bir mektupta da, düþüncelerini, benzer bir biçimde açýklar (s. 346). Darwinin yapýtý çok dikkate deðer ve tarihte sýnýf
savaþýmlarýna, doða bilimleri açýsýndan, temel olmasý bana çok uygun görünüyor. ... Bütün eksikliklerine karþýn kitap, yalnýzca, her þeyden önce, tanrýbilime,
doða bilimleri alanýnda ölümcül bir darbe indirmekle kalmýyor, ayný zamanda
doða bilimlerinin akla-uygunluðunu da görgücü (ampirik) bir biçimde yerine
oturtuyor... (s. 214, 287.)
DEMOKRÝTOS (Abderalý) (ÝÖ yaklaþýk 460-370).  Yunan filozofu, antikçaðýn en büyük materyalisti. Ona göre, gerçek olarak yalnýz atomlar ve boþluk
vardýr. Atomlar, son derece küçük, bölünmez, biçimleri, büyüklükleri ve durumlarý farklý ve sürekli hareket halinde ilk öðelerdir. Nesneler, atomlarýn düzenlenmesinden doðarlar. Demokritos, ruhun da maddi olduðunu ve her þey gibi,
onun da, atomlardan (ötekilerden daha ince olan atomlardan) oluþmuþ olduðunu iddia eder. Öte yandan, ona göre, þeylerin nitelikleri (renkleri, kokularý vb.)
salt özneldir ve bizim duyularýmýzýn yanýlsamalarýdýr. Gerçek ve nesnel dünya,
bu gibi nitelikleri içermez ve aklýn görevi, atomlarýn kendilerini bulmak için, bu
nitelikleri soyutlamak olmalýdýr.
Demokritosta, duyularýn verdikleri niteliklerin öznel temel özelliði ile
aklýn kavradýðý, tasarladýðý, atomlarýn gerçek ya da nesnel dünyasý arasýndaki
çeliþki, materyalist diyalektiðin bilgi sorununu ilk ilkel biçimiyle, ortaya koymaktadýr. Demokritosun atomlar teorisi, atom biliminin (atomistik) dahice bir önsezisidir.
DESCARTES, Rene (1596-1650).  Ýkici (yani madde ile ruhu metafizik
bir biçimde karþý karþýya getiren ikicilikten yana) Fransýz filozofu. O, skolastiðe
karþý savaþtý ve analitik geometriyi kurdu. Onun ikiciliði (dualisme) duyulabilir
maddi dünyayý, fiziðe ya da, daha doðrusu, matematik mekaniðe, akli olan
manevi ruhu ise metafiziðe teslim eder. Onun için pratikte materyalist, teoride
ise idealisttir. Bu ikilik, onu, mekanikçi-materyalist eðiliminde olduðu kadar,
metafizikçi-ruhçu eðiliminde de, yeni zamanlarýn tüm burjuva felsefesinin ekseni haline getirir. Skolastiði yýkmak ve gerçeði bulmak için, her þeyden yöntemli
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bir biçimde kuþkulanmakla iþe baþlamaya karar veren, bir usçu olarak duyularýn deneyini aldatýcý diye yadsýyan, matematik yöntemi bütün bilimler için örnek ilan eden Descartes, düþünüyorum, öyleyse varým önermesinde, bütün
apaçýk gerçeklerin ülküsünü bulur. Bir sürü tümdengelimlerle, ruhsal töz olarak
ruhun varlýðý ve tanrýnýn varlýðý sonucuna varýr. Ve maddi dünyanýn varlýðýný,
Tanrýnýn varlýðý üzerine oturtur. Ama ayný zamanda, Descartesa göre, madde,
süre (étendue) ile özdeþtir. Böylece doðabilimin, her türlü deneyi sýnýrlayan
tanrýbilimin etkisinden özgür olduðunu ilan eder. Onun felsefesindeki esas ilerleme, bütün nesneleri, kendilerini oluþturan en basit parçalara ayrýþtýran bilimsel bir yöntem öne sürülmesinden ibarettir. Descartes, Engelsin dediði gibi, bu
matematik-mekanikçi tahlil temeli üzerinde nesneleri soyutlarken, onlarýn
iliþkilerini metafizik bir biçimde yerinden oynatýp çýkarýrken, bunlarýn diyalektik
sentezi için zorunlu olan öncülleri de biçimlendirmiþ oluyordu. Descartes, zamanýnýn teknik ve sýnai geliþmesi için kendi yeni yöntemine çok büyük bir
önem veriyordu. Gerçekte bu yöntem, genel bir biçimde, onun bütün felsefe
anlayýþý (bu anlayýþta hayvanlar birer otomat olarak tasarlanýr), manüfaktür döneminin belirgin felsefesidir. Bununla birlikte, son derece deðerli ve geçerli
usçu bir mirastýr. Baþlýca yapýtlarý: Aklýný Ýyi Kullanmak ve Gerçeði Bilimlerde
Aramak Ýçin Yöntem Üzerine Konuþmalar (1637), Metafizik Düþünceler (1641),
Felsefenin Ýlkeleri (1644), Ruhun Tutkularý Üzerine Ýnceleme (1649), Ýnsan Üzerine Ýnceleme (öldükten sonra yayýnlanmýþtýr).
DEKARTÇILIK (Karteziyanizm).  Descartesýn felsefesine verilen ad.
DÝDEROT, Denis (1713-1784).  Fransýz aydýnlýk çaðý materyalistleri arasýnda en büyük Fransýz düþünürü, ansiklopedicilerin þefi ve ruhudur. DAlembert
ile birlikte çeyrek yüzyýl boyunca (1751den baþlayarak) Kör Ýnanca (taassuba)
ve Zorbalýða Karþý Kutsal Birlik denilen ünlü Ansiklopediyi yayýnladý. Devletin
ve cizvit papazlarýnýn hýþmýna uðrayan bu Ansiklopedinin yayýnlanmasý, son
derece büyük bir manevi güç, yýlmaz bir irade, büyük bir baþeðmezlik ve mutlak bir sakýnmazlýk gerektirmiþti. Bütün yaþamýný coþku ile, þevkle, gerçeðe ve
hakka bu sözcük doðruluk anlamýnda alýnmýþtýr adamýþ bir kimse varsa, bu,
Diderot olmuþtur diye yazýyordu Engels. Diderot çeþitli konular üzerinde, doða
bilimleri ve matematik, tarih ve toplum, ekonomi ve devlet, hukuk ve ahlak,
sanat ve edebiyat üzerinde pek çok þey yazmýþtýr. Katý bir katolik eðitimi ile
yetiþmiþ olan Diderot, hayranlýk veren bir mantýkla geliþmiþtir, yaradancýlýktan
(tanrýyý yalnýzca ilk neden sayan déismeden) materyalizme, tanrýtanýmazlýða
(atheisme) geçerek, aydýnlýk dönemi Fransýz burjuva devrimci felsefesinin en
yüksek amaçlarýný temsil etmeye baþlamýþtýr. Zamanýn toplumu üzerinde, en
derin ve en uzun ömürlü etkiyi yaratmýþtýr. Ama onun düþüncesi, kaba bir
materyalizmin dar sýnýrlarý içinde kalmamýþtýr. Onda, diyalektik bir düþüncenin
sayýsýz tohumlarýný bulmak olanaklýdýr. Daha parlamentonun emri üzerine yakýlan Felsefi Düþüncelerinde (La Haye 1746), basýlmadan elkonulan Kuþkucunun
Gezintisinde (1747), kiliseye karþý yiðitçe saldýrýlara giriþir. Tanrýtanýmaz yapýtý,
Körler Üzerine Mektup (Londra 1749), ona bir yýl hapse maloldu. Diderot, ayný
zamanda, haklý olarak, Lamarck ve Darwinin müjdecisi de sayýlýr, çünkü, daha
o zamandan, organizmalarýn evrimi fikrini ve baþlangýçta, hayvanlar aleminin
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ve bitkiler aleminin çeþitliliðinin ilerleyici bir dönüþümle (transformasyon) kendisinden çýktýðý bir ilkel varlýkýn varolduðu fikrini, açýk, tutarlý ve kararlý bir
biçimde savunur. Ayný þekilde, bir bireysel evrim vardýr, ve gene, Diderotya
göre, bir de türlerin evrimi vardýr. Diderot, evrim fikrini, mantýklý bir biçimde
izleyerek, sonunda, cansýz maddenin evriminin kabul edilmesini de zorunlu
görür. Doðanýn Yorumu Üzerine Düþünceler (1754) adlý yapýtýnda, ruhsal olaylarý açýklamak için, hayvanlarda zaten varolan ve insanlarda düþünceyi belirleyen
duyumla bezenmiþ atomlar varsayýmýný düþünüyordu. Doðanýn bütün eylemleri,
varlýðý tümüyle içeren, içinde sürekli dönüþüm halinde ve sürekli karþýlýklý tepki
halinde bulunan güçlerin birliðinin kendini gösterdiði bir tözün tezahürüdürler.
En korkusuzcasýna materyalist olan ve en fazla zeka parýltýlarýyla yüklü yapýtlarý
arasýnda, Diderot ile dAlembertin Söyleþileri (1769) ile dAlembertin Düþünü
anmamýz gerekir; bunlar, ayný zamanda, kusursuz edebiyat baþyapýtlarýdýr. Diderot, ayrýca, büyük bir dram yazarý ve yazý ustasýdýr. Sanat ve sahne reformu
uðruna savaþýmýnda; doðacýlýktan (natüralizmden) yanadýr; canlý, somut gerçeðin allanýp pullanmadan yansýlanmasýndan yanadýr, Diderot, bunlardan baþka 
geçerken söylemiþ olalým, Marxýn en sevdiði yazardýr birçok roman, mizah
öyküsü yazmýþtýr; bunlarýn önemi þundan da anlaþýlýr ki, Lessing, Schiller ve
Goethe gibi adamlar, yalnýzca onun hayranlarý olmakla kalmadýlar, kitaplardan
çoðunu Almancaya çevirdiler. En ünlü yapýtý, Engelsin bir diyalektik þaheseri
dediði Rameaunun Yeðenidir.
DÝYALEKTÝK.  Diyalektik sözü, baþlangýçta tartýþma sanatý ya da
tartýþma bilimi anlamýna geliyordu. Platona göre diyalektik, her þeyden önce,
bir fikirden ya da bir ilkeden, içinde taþýdýðý bütün olumlu ya da olumsuz sonuçlarý çýkartmak sanatýdýr. Daha sonraki anlamýyla diyalektik, ardarda gelen
aþamalarla duyulabilir verilerden þeylerin fikirlerine, sonsuz ve deðiþmez ilkelerine doðru ve bütün bunlarýn ilki olan iyi fikrine doðru çýkan düþüncenin, mantýklý ve yükselen yürüyüþüdür. Platona göre fikirler, gerçek adýna yakýþýr tek
gerçek olduklarýndan, bu ad, fikirlerin diyalektiði ya da bilimi, sonunda da bilimin kendisi olmaya baþladý.
Hegelde diyalektik, mutlak fikre kadar, ardarda gelen tez, antitez, sentez aþamalarý arasýndan geçen fikrin hareketidir.
Marxta ve marksistlerde diyalektik, artýk fikrin hareketi deðil, ama
þeylerin kendilerinin çeliþkiler arasýnda geçen hareketidir; aklýn hareketi ise,
bunun bilinçli bir ifadesinden baþka bir þey deðildir. Bu kitabýn Dördüncü Kýsmýnda, marksist diyalektiðin derinleþtirilmiþ bir incelemesini bulacaksýnýz.
DUYUMCULUK (Sensualisme).  Bir felsefe sistemi. Buna göre, bütün
fikirler, dolaysýz olarak, duyumlardan gelir.
DÜHRÝNG, Eugen (1833-1921).  Alman filozof ve iktisatçýsý, bir süre
Berlin Üniversitesinde felsefe ve ekonomi politik dersleri vermiþtir. Kýsa süre
sonra gözleri görmez oldu; ölümüne kadar, önce Berlinde, daha sonra da
Nowaweste, yazar olarak yaþadý. Bir burjuva sosyalizminin, toplum düzeninin
temelini bireysel ruhun doðal çabalarýnda gören bu en belirgin temsilcisi,
toplumsal üründe iþçilerin artan payý teorisini öðretiyor ve geleceðin kurtuluþunu
sýnýflararasý uzlaþmaz karþýtlýklarýn uzlaþmasýndan bekliyordu; kendisini insanlý-
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ðýn düzelticisi, iyileþtiricisi gibi görüyordu. Çok çeþitli konularda konferanslar
verdi. Berlin profesörlerine karþý uluorta saldýrýlarý sonucu, kýsa zamanda koltuðundan oldu. 1870-1880 yýllarý arasýnda, sosyal-demokrasi, pek çok yandaþ
bulmuþtu. Dühring, birçok yapýtýnda, toplumsal-felsefi özel bir sistem geliþtirdi
ki, bu sistem, kendisinin bulmuþ olduðunu sandýðý bir sürü mutlak son yargý
gerçeklerinin yardýmýyla oluþturulmuþtu. Hýristiyanlýða karþýydý ve ateþli bir yahudi düþmanýydý. Kendi elinde olmayarak, dolaylý bir þekilde, bilimsel komünizme büyük bir hizmeti olmuþtur; Marxa ve Lassallea karþý tutkulu saldýrýlarý ve
büyüklük deliliðinin damgasýný taþýyan gerçeðin felsefesi, Engelsin ünlü yergi
yazýsýndaki yanýta yolaçtý: Bay Eugen Dühring Bilimi Altüst Ediyor (Anti-Dühring)
kitabý, kýsa zamanda yeni devrimci iþçi kuþaðýnýn felsefe kýlavuzu haline geldi.
Bu yapýtýnda Engels, Dühringin yavanlýklar sistemini acýmasýzca yýkýyor ve ilk
kez diyalektik materyalizmin, usta elinden çýkma tam ve açýk bir açýklamasýný
yapýyordu (Engelsin Anti-Dühringine bakýnýz ).
EFLATUN (MÖ 427-348)  Bkz. Platon.
ELEALILAR.  Güney Ýtalyada Yunanlýlarýn kurduðu Elea kentinden Elealý
filozoflar. Heraklitosa ve Milet (Milas) okuluna (Thalese bakýnýz) karþý olan
Elealýlar, varlýðýn deðiþmezliðini iddia ediyorlardý. Bunlar arasýnda en ünlüleri
Zenondur (ÝÖ 500 yýllarý).
ENGELS, Friedrich (1820-1895).  Marxýn en sevgili dostu ve ayrýlmaz
savaþým arkadaþý, diyalektik materyalizmin ve bilimsel sosyalizmin ortak kurucusu ve Komünist Parti Manifestosunun hazýrlanýþýnda Marxýn yardýmcýsý; Komünistler Birliðinin ve Uluslararasý Ýþçi Birliðinin ya da Birinci Enternasyonalin
kurucularýndan. Marxýn (1883te) ölümünden sonra, uluslararasý iþçi hareketinin manevi önderi ve en büyük otoritesi oldu. Onun baþlýca deðeri, diyalektik
materyalizmi geliþtirmesinde ve açýklamasýndadýr. Teorik yapýtlarý arasýnda ilk
yeri, felsefe konusundaki yergi yazýlarýna vermek gerekir. Bunlar proletarya
düþüncesi üzerinde en kalýcý etkiyi yapmýþ olan ve giderek artan bir önem
kazanan baþyapýtlardýr. Engels, bu yapýtlarýnda, toplumsal sýnýflarýn savaþýmlarý
ile ve üretici güçlerin geliþmesi ve doða bilimlerinin paralel ilerleyiþi ile felsefenin diyalektik iliþkilerini ustalýkla ve eþi bulunmaz bir duruluk ve açýklýkla gösterir. Böylece okuru, hep ayný yollardan geçirerek þu gerçeðe götürür: Bütün
insanlýðý gerçekten kurtaran bir felsefe, ancak diyalektik materyalizm felsefesi
olabilir, çünkü, yalnýz bu felsefe teorik düþünceyi idealizmin Scyllasýndan, mekanikçi kaba materyalizmin Charybdeinden koruyabilecek ve bilginin tutarlý bir
materyalist teorisinin zaferini saðlayabilecek yetenektedir. Engelsin bu konudaki baþlýca yapýtlarý: Anti-Dühring, Lessing tarzýnda hazýrlanmýþ, taptaze bir hava,
canlýlýk, savaþýmcý bir güçle dolu bu polemik yapýtý, materyalist dünya anlayýþýnýn
olaðanüstü verimli bir savunmasýdýr; Ludwig Feuerbach ve Klasik Alman Felsefesinin Sonu, felsefenin Hegelden Marxa kadar geliþmesi üzerine parlak bir
deneme yazýsýdýr. Daha az tanýnan, ama Anti-Dühring ile birlikte marksistlerin,
felsefesinin yeni idealist sistemlerine karþý savaþýmlarýnda temel bir silahý olabilecek bütün niteliklere sahip olan bir yapýtý da Doðanýn Diyalektiðidir. Fransada
birkaç yýl önce yayýnlanmýþ, 1873ten 1892ye kadar yazýlmýþ makalelerden ve
parçalardan derlenmiþtir; bazý noktalarda son bilimsel bulgularla aþýlmýþ olsa
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bile diyalektik materyalizm ve onun doðru yorumu için, savaþým veren herkes
için, çaðdaþ doða bilimlerinin sonuçlarýný uyumlu bir biçimde marksizmin bünyesine katma zorunluluðunu kafasýna koymuþ olan herkes için tükenmez bir
kaynaktýr. Öteki teorik ve yöntem bilimsel önemli yapýtlarý arasýnda þunlarý
sayalým: Ýngilterede Emekçi Sýnýflarýn Durumu (1845); Komünist Parti Manifestosu Marxla birlikte-; Almanyada Burjuva Demokratik Devrim (1850-1852) 
içerdiði bölümler: Köylüler Savaþý, Almanyada Devrim ve Karþý-Devrim ve Reich
Anayasasý Ýçin Kampanya-; Ütopik Sosyalizm ve Bilimsel Sosyalizm (1880); Ailenin, Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökeni (1884); Konut Sorunu (1872); Ýlkel Hýristiyanlýk Tarihine Katký; Kapital Üzerine Ýncelemeler; Erfurt Programýnýn Eleþtirisi
(1891).
Bunlardan baþka, Edebiyat ve Sanat Üzerine, Din Üzerine, Kapital
Üzerine, Felsefe Ýncelemeleri, Marx ve Engelsin bu konulardaki seçilmiþ metinlerini içerir. Engelsin yazýþmalarý arasýnda, K. Marx-F. Engels Yazýþmasýný (9
cilt) ve Friedrich Engels-Paul ve Laura Lafargue Yazýþmasýný (3 cilt) analým.
EPÝKÜROS (ÝO 341-270).  Yunan filozofu Epiküros, Atinada, felsefe
öðretmiþtir. Denildiðine göre, yaklaþýk olarak 300 cilt tutan yapýtýndan, bize,
ancak öðretisinin özetini taþýyan birkaç mektupla özdeyiþlerinden bir derleme
kalmýþtýr.
Epiküros, dünyanýn, baþlangýcý rasgele, arýzi (accident) bir þey olan bir
nedensellik gereðince buluþan, birleþen ve daðýlan bir atomlar sonsuzluðundan
yapýlmýþ olduðunu öðretir, Belki de gerçekten tanrýlar vardýr, ama onlar, gene
Epikürosa göre, her ne olursa olsun bizim dünyamýzla uðraþmazlar. Demek ki,
insan özgürdür ve ölümden korkacak bir þey yoktur. Böylece korkudan ve yanýlgýdan kurtulan insan, dayanýksýz ve geçici yararlara sýrt çevirmeli ve ölçülü
zevkler verecek dayanýklý ve kalýcý yararlar aramalýdýr.
EREKBÝLÝM (Teleologie).  Doðadaki bütün varlýklarýn bir sonu (telos,
Yunanca son), çok kez tanrýnýn ya da alýnyazýsýnýn, takdiri ilahinin istediði
belirli bir amacý olduðu yolunda bir varsayým. Bu açýklamanýn en ileri götürülmüþ
biçimini, Bernardin de Saint-Pierrede (18. yüzyýl) görürüz. O, eðer elma aðacýn
dalýnda asýlý duruyorsa, bu insanýn onu kolaylýkla elegeçirebilmesi içindir; eðer
balkabaðý bir aðaçta deðil de yerde bitiyorsa, bu balkabaðýnýn gelip geçenlerin
baþýna düþmemesi içindir, vb. diyordu. Bu varsayým, zamanýmýzda bile, bazý
doðabilim uzmanlarýnca, daha az karikatürümsü bir biçimiyle benimsenmektedir.
FEUERBACH, Ludwig (1804-1872).  Alman filozofu materyalist, zamanýn ünlü suçbilimcisi. Paul-Anselme Feuerbachýn oðlu. Felsefe anlayýþý yüzünden akademik kariyerini býrakmak zorunda kaldý ve köyde yaþadýðý halde para
sýkýntýsý içindeydi. Sol-hegelcilikten materyalizme geçti. Düþünce varlýktan
çýkmýþtýr, varlýk düþünceden deðil. Ýnsan doðanýn ürünüdür; din, insan doðasýnýn
mitlere iliþkin yansýsýdýr. Onun tanrýsýnda insaný görüp tanýrsýn, ve insanda da
gene onun tanrýsýný; ikisi özdeþtir. Ýnsaný yaratan tanrý deðildir, ama insan düþ
olarak tanrýyý yaratmýþtýr. Feuerbachýn felsefesi, Hegelin felsefesi ile Marx felsefesi arasýnda baðlayýcý bir ara halkadýr. Her ne kadar birkaç yerde 18. yüzyýl
Fransýz materyalizmi üzerine çok aþaðýlayýcý düþünceler ileri sürse de, Feuer-
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bach, gene de, gerçekte, bütün erdemleri ve bütün kusurlarý ile birlikte, bütün
tanrýbilime karþý, soylu, aðýrbaþlý ve devrimci hýncý ile ve toplumsal olaylarý ve
edimleri açýklama sözkonusu olduðunda idealizme eðilimi ile 18. yüzyýl materyalizminin en iyi eleþtircisi oldu.
Belirli bir süre Feuerbachýn öðretilileri olan Marx ve Engels, onun materyalizminin yetersizliðini kýsa bir zamanda ortaya koydular. Feuerbachýn
düþüncesinde deðerli ne varsa, hepsini özümleyerek, onu aþan diyalektik materyalizmi kurdular.
FÝZYOLOJÝ.  Yaþam belirtisi olan organik iþlevleri, görevleri inceleyen
bilim.
FLOJÝSTÝK.  Eski kimyacýlar tarafýndan, yanma, ateþ olayýný açýklamak
için düþünülen bir ilke ya da akýþkan madde.
GALÝLEÝ (1564-1642).  Matematikçi, fizikçi, astronom, Ýtalyada deneysel bilimin kurucusu. Galilei, sarkacýn salýnýmlarýnýn eþzamanlýlýðýný bulur ve
farklý aðýrlýktaki cisimlerin boþluk içinde eþit zamanda düþtüklerini kanýtlar. Astronomide Kopernik sistemini kabul eder ve yeni bir teleskop yaparak Kopernik
sistemine uygun buluþlar yapar. Böylece güneþin dünyanýn merkezi olduðunu
ve yeryüzünün güneþin çevresinde döndüðünü açýklar. Engizisyonun
kovuþturmasýna uðrayýnca, sözünü geri almak zorunda kalýr ve sözünü geri
aldýktan sonra da ünlü sözünü söyler: Ama o, gene de dönüyor!
GÝZEMCÝLÝK (Mysticisme).  Felsefi ve dinsel bir tutum. Buna göre,
yetkinlik (ahlakta olduðu kadar bilgide yetkinlik), gizemli bir tarzda, insaný (kendi iç alemini) tanrýya birleþtiren bir çeþit tapýnma; ibadettir. Gizemcilik sözünden, ayný zamanda, karanlýk olaný yeð tutan ve gizemli olana inanan zihinsel bir
eðilim anlaþýlýr. Bu, usçuluða karþýdýr.
HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich (1770-1831).  Almanyanýn en önemli
idealist filozofu. Önemini, özellikle, idealist bir biçimde tasarladýðý ama temelde
doðru olan diyalektik yöntemiyle kazanmýþtýr. Hegel, nesnel bir idealisttir; ona
göre gerçeðin ilk ilkesi mutlak Fikirdir (Idée). Bu mutlak Fikir, önce doðada
kendini açýða vurur, sonra ruh ve bilgi olur. Fikirin bu oluþu, mantýksal diyalektik bir geliþme oluþturur ki, gerçek tarih bunun anlatýmýndan baþka bir þey
deðildir. Þu halde dünyanýn ve dünya tarihinin yaratýcýsý, salt düþüncedir; dünya
Fikirin bir gösterisinden baþka bir þey deðildir. Feuerbachýn da gösterdiði gibi
bu Fikir (Idée) sonu sonuna, soyut ve mantýksal bir kýlýf içindeki hýristiyanlýðýn
tanrýsýndan baþka bir þey deðildir. Marx ve Engels, Hegelin diyalektiðini tersine
çevirdiler ve ona materyalist bir içerik vererek ve böylece onu gerçekten devrimci teorik bir silah haline getirerek ayaklarýnýn üzerine oturttular.
HEGELCÝLER (Genç).  Hegelin ölümünden sonra öðrencileri, hocalarýnýn öðretisini yorumlayýþlarýna göre birbirine karþý iki gruba bölündüler. Bu
öðretinin yalnýzca sözleri (lafzý) ile yetinenler, sað-hegelciliði oluþturdular. Bunlar, Prusya devletinin savunucularý idiler. Ötekiler, gene Hegelin kendi yöntemine dayanarak onun idealist ve gerici yargýlarýný reddederek, sol-hegelcileri ya da
genç hegelcileri oluþturdular. Bütün gericilik biçimlerine saldýrdýlar. Bunlar
arasýnda, Arnold Ruge, Strauss, Bruno Bauer, Feuerbach, Stirner, Koppen, Karl
Marx, Friedrich Engels vb. vardý.
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HELVETÝUS, Claude Adrien. (1715-1771).  Pariste doðmuþ mültezim,
edebiyatçý ve filozof; 18. yüzyýlýn büyük materyalistlerinden biri. Baþlýca yapýtlarý: Ruh Üzerine (1758) Parlamentonun emri ile yakýldý-; Ýnsan Üzerine (1772).
Feodalitenin ve tanrýbilimin düþmaný olan Helvetius, bireysel çýkarlarla, toplumsal çýkarlarýn uyumu üzerine kurulu hukuk düzeni önerir, ama toplumu
iyileþtirmek için eðitime güvenir.
HERAKLÝTOS (ÝÖ 544-475), Obscur (Karanlýk, Muzlim) de denilir.  Heraklitos, küçük Asyada bir ticaret kenti olan Efeste yaþadý. Antikçaðýn en büyük
diyalektikçilerinden biri oldu. Ona göre, oluþ, evrenin temel yasasýdýr; savaþým,
karþýtlarýn birliði, varlýkla varlýk olmayanýn birliði, dünyanýn özü iþte budur. Heraklitos, evrenin en genel yasasýný, bütün þeylerin bu kalýmsýzlýðýnda,
durulmamýþlýðýnda, her varlýðýn bu sürekli deðiþmesinde görmüþtür. Her þey
akar, her þey deðiþir ve hiçbir þey kalýcý deðildir, bu nedenle, ayný ýrmaða iki
kere giremeyiz. Evren, savaþ ve barýþtýr, yaz ve kýþtýr, akýþ ve durgunluktur vb.
Ve çeliþki, dünyanýn egemen ilkesi, Heraklitosa göre ayrýlmazcasýna þeylerin
içinde olan bir þeydir, öyle ki her þey bir karþýtlar birliðidir.
HOLBACH, Paul Henri Thiry, baron (1723-1789).  Fransýz materyalisti.
12 yaþýnda Parise geldi, öðrenimini, gerçek yurdu haline gelen Fransada, sonra
da Leydede yaptý. Holbach, Diderot ile birlikte, Ansiklopedinin hazýrlanmasýnda etkin bir görev aldý. Ansiklopediye, doða bilimlerine iliþkin açýklamalar ve
makaleler yazdý. Onun salonu, o zamanýn Fransasýnýn en iyi kafalarýnýn toplantý
yeriydi. Üçüncü gücün (Tiers Etat-soylular ve din mensuplarý dýþýnda kalan halk)
devrimci ideolojisi bu salonda biçimlendi, daha sonra 18. yüzyýlýn Fransýz materyalizmi diye adlandýrýlacak olan felsefenin ilkeleri, birkaç dostun dar çevresi
içinde, bu salonda dile getirildi. Mekanikçi materyalizm, onun yapýtlarýnda sistemli ve tamamlanmýþ ifadesini buldu. Holbach, ikiciliðe, dünyanýn madde ve
ruh diye ikileþtirilmesine karþý çýkmýþtýr. Ýnsan, doðanýn zorunlu ürününden baþka
bir þey deðildir. Doða, hareket halinde bir maddedir. Madde, bizim duyu organlarýmýz üzerinde doðrudan doðruya ya da dolaylý olarak iþleyen, etki yapan
þeydir. Ruhçu ve tanrýbilimci sistemler, ancak insan beyninin ipesapa gelmez
saçmalarýdýr, insan bilgisizliðinin meyvesi ve bu sistemlerden çýkar saðlayanlarýn çoðunun, özellikle de kilisenin bilinçli bir aldatmacasýnýn ürünüdür. Doðanýn
Sistemi (1770) adlý yapýtýnýn, kendi zamanýnda, olaðanüstü devrimci bir etkisi
oldu.
HUME, David (1711-1776).  Ýskoçyalý filozof, felsefede kuþkucu ve bilinemezci (septik ve agnostik), aktif politikacý, toplumsal ekonomi sorunlarý üzerine denemeler yazdý ve özgün bir tarihçi oldu. Humeun felsefesi Ýngiliz
burjuvazisine özgü düþüncenin yöneliminin, yani Lockeun deneysel felsefesi ile
baþlayýp sonradan Berkeleyin öznelciliðine (subjectivisme) dönen, ve en sonunda bütün temel sorunlarda bilinemezcilikten yana, yani gerçek bilginin olanaksýzlýðýný iddia eden teoriden yana düþünceleri benimseyen yönelimin en
belirgin örneðini temsil eder. Hume, Berkeley gibi, maddenin varlýðýný yadsýmakla yetinmez, nedensellik iliþkilerinin nesnel gerçeklikleri olmadýðýný, yalnýzca
öznel bir alýþkanlýðýn deðiþikliklerine uyarak kurulmuþ olduklarýný bildirerek,
kuþkuculuðunu, þeylerin nedensel iliþkilerine kadar geniþletir. Ýnsan, olaylar dizi-
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lerinin, düzenli bir biçimde yinelendiðini saptadý, ve bundan, baþka hiçbir neden olmaksýzýn, olaylardan birinin, ötekinin nedeni olduðu sonucuna vardý. Þunu
gözlüyorum, diyor Hume, ne zaman ak bilye; kýzýl bilyeye çarpsa, kýzýl bilye
hareket ediyor. Bunun sürekli böyle olmasýný, beyaz bilyenin çarpmasý, kýzýl
bilyenin hareketinin nedenidir diyerek ifade ediyorum. Peki ama, burada, zorunlu
ve nesnel bir nedensellik olduðunu, basit kiþisel bir yanýlma olmadýðýný kim
temin edebilir bana? Kim bana temin edebilir, yarýn da, gene beyaz bilyenin
çarpmasýnýn kýzýl bilyeyi harekete geçireceðini ve gene onun hareketinin nedeni
olacaðýný? Demek ki, Hume, her þeye karþýn, gene de dünyanýn bilinmesi ve
açýklanmasýnýn eksenini oluþturan nedensellik iliþkisi konusunda, her türlü garantiyi reddediyor. Gene ona göre, dýþ dünya, en sonunda bir varsayýmdan bir
sanýdan baþka bir þey deðildir. Ýþte Humeu çürütmek için Kant, kendi eleþtiri
öðretisini hazýrlamýþtýr. Marxýn Ekonomi Politiðin Eleþtirisine Katkýda tahlil ettiði Humeun para teorisi, onun, þeylerin yüzeysel görünüþlerinin her zaman esas
temel süreçlerin yerlerini aldýðý yolundaki yutturmaca burjuva anlayýþýnýn ekonomik iliþkilere uygulanýþýdýr. Baþlýca felsefe yapýtlarý: Ýnsan Tabiatý Üzerine
Ýnceleme (1739-1740), Ýnsan Aklý Üzerine Araþtýrmalar (1748).
KANT, Emmanuel (1724-1804).  Ünlü Alman filozofu. Bütün ömrünce
Koenigsberg Üniversitesinde felsefe öðretti. 1755te Evrensel Fizik ve Gök Teorisi adlý kitabýný yayýnladý; bu kitap, yýldýzlarýn oluþumu üzerine Laplace teorisinin ön belirtisidir. 1781de Salt Aklýn Eleþtirisini, 1887de ise Sonsuz Barýþ Üzerine
Bilimsel Ýncelemeyi yazdý.
Onun bilinemezciliði, þeylerin kendilerini kendinde olduklarý gibi tanýmanýn olanaksýz olduðunu ileri sürer, onlarý ancak bize göründükleri gibi
(olaylar, sözcüðün etimolojik anlamýnda görüngüler demektir) tanýyabiliriz.
Kant, Fransýz Devrimini sempati ile karþýlamýþtýr. Kant, bir liberal, ama
kurulu yasalara saygýlý bir liberal olmuþtur. Dinde, usçudur, ama olumlu (positives) dinlere saygý gösterir. Felsefede dogmatizme saldýrýr, ama kuþkuculuðu da
kabul etmez. Ahlakta bütün dýþ yasalarý yadsýr, ama bütün yadsýdýklarýndan çok
daha sert bir iç yasaya tabi olmak üzere, kurgu konusunda ataklýk, cesaret, ama
olgular düzenine ve pratik düzene saygý. Onun kafasýnýn belirgin özelliði budur.
Kýsacasý, liberal burjuvazinin gerçek tipidir.
KOPERNÝK (1473-1543).  Ünlü Polonyalý astronom, Gök Kürenin
Dönüþleri adlý kitabýnda, yerin kendi ekseni çevresinde dönme (rotasyon) hareketi ile güneþin çevresindeki dönme (translasyon) hareketini kanýtlar.
LA METTRIE, Julien Offroy de (1709-1751).  Fransýz hekim ve filozofu.
Kesinlikle materyalist olan Ruhun Doðal Tarihi adlý yapýtýnýn yayýnlanmasý, ona,
askeri hekimlik görevini kaybettirince Frederic IInin yanýna gitti ve onun gözde
okutmaný oldu.
La Mettrie, duygularý, tasarýmlarý, yargýlarý, yalnýzca sinir sisteminin mekanik iþleyiþiyle açýklayan, hayvanlarýn otomatizmine (özdevim) ait dekartçý
teoriyi insanlara uygulayan birçok kitap yazdý. Bunlardan Ýnsan-Makineyi (1748)
belirtelim.
LENÝN, Vladimir Ýliç Ulyanov (1870-1924).  22 Nisan 1870te, Sibiryanýn
Simbirsk kasabasýnda doðdu. Daha 1885te Kapitali, Marxý okuyup öðrenmeye
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ve militanlýða baþladý. Ýlk kez, 1887de hapsedildi. Aðabeyi, çar Aleksandra karþý
bir suikaste katýldýðý için kurþuna dizildi. 1891de hukuk öðrenimini bitirdi. Ýþçi
ve köylü sýnýfýnýn kurtuluþ savaþýmýna baþladý. Tutuklandý. Sibiryaya sürüldü,
serbest býrakýldý ve hemen arkasýndan yeniden tutuklandý. 1900de ülke dýþýna,
Zürih, Londra vc Cenevreye gitti. Ama, Rusyada kalanlardan çok az kimse
Rus yaþamýna Lenin kadar sýký sýkýya içten baðlýydý. (Stalin). Bolþevik Partisini
kurdu. 1905te ezilen, ama Leninin dersler çýkardýðý birinci devrim. Yeniden
yurdundan ayrýldý ve oldukça uzun bir zaman Pariste yaþadý ( 1908-1912). Ancak 1917de Bolþevik Partisinin her an iktidarý üstlenmeye hazýr olduðunu
açýklamak üzere ülkesine döndü. Kerenskinin Geçici Hükümetine karþý savaþým
verdi. 26 Ekim akþamý, Geçici Hükümetin merkezi Kýþlýk Saray, saldýrýyla elegeçirildi. Lenin artýk, Sosyalist toplumu kurmaya baþlýyoruz. diyecektir. O günden sonra, Lenin, kendini, bütünüyle ülkesini sosyalist bir ülke haline getirmeye
adadý. Duraksamasýz bir çalýþmayla yýpranan Lenin, 21 Ocak 1924te, ellidört
yaþýnda iken öldü.
Lenin, militan uðraþlarýna, sonra da devlet adamlýðý uðraþlarýna karþýn,
bir an olsun marksist tezlerin yetkinleþmesine katkýda bulunmaktan geri kalmadý, o ölçüde ki, bugün diyalektik materyalizm, marksizm-leninizm diye anýlmaktadýr. Bu açýdan en önemli yapýtý kuþkusuz: Emperyalizm, Kapitalizmin En
Yüksek Aþamasýdýr (1917). Gene tarihsel materyalizmin pratiðe iliþkin siyasal
sorunlara uygulanmasý bakýmýndan ayný derecede önemli yapýtý, Sol Komünizm, Bir Çocukluk Hastalýðýdýr (1920). Felsefe yapýtlarý arasýnda Materyalizm
ve Ampiryokritisizm (1908), Felsefe Notlarý, Devlet ve Devrim (1917) ilk sýrayý
tutar. Toplu Yapýtlar, 45 ciltte toplanmýþtýr.
LOCKE, John (1632-1704).  Ýngiliz filozofu, deneyin, bütün bilginin tek
temeli olduðu görüþünü savunan görgücülüðün (empirisme) temsilcisi. Anlayýþ
Üzerine Deneme (1690) adlý kitabýnda, Locke, bilgi sorununun çözümü için
deney ilkesine baþvurur, doðuþtan fikirlerin varlýðýný yadsýr ve bütün tasarýmlarý
iki kaynaktan, dýþ duyu ve iç duyudan çýkartýr. Locke, dýþ duyumlarý, þeylerin
bizim üzerimizdeki etkisi ile açýkladýðý ve zamaný için cesurca olan madde
(eðer tanrý istemiþ olsaydý) düþünebilirdi varsayýmýný ortaya attýðý ölçüde, materyalist görüþte yeralýr. Ama ruh ve tanrý fikirlerine zaten ona göre inan alanýna
giren bu fikirlere baðlý kaldýðý ölçüde de ikici (yani düalist, dünyayý madde ve
ruh halinde bölen) bir düþünürdür ve Ýngiliz tanrýcýlýðýnýn geliþmesini baþlatýr.
Onun bilgi teorisinin temel özelliði, insan anlayýþýný atomlaþtýrmasýdýr (atomisation), yani bizim zihnimizi, bir duyumlar toplamý, duyumlardan yapýlma bir
mozayik haline indirger. Bu bilinç mozayiði, atomlaþmýþ burjuva dünyasýný
aslý gibi yansýtan bir aynadan baþka bir þey deðildir. Toplumsal siyaset konusundaki anlayýþlarýnda Locke, burjuva çýkarlarýnýn kararlý bir savunucusu
olmuþtur; liberalizm teorisyeni olarak anayasal monarþiden, tanrýtanýmazlýða
karþý hoþgörüden yana olmuþtur. Baþlýca yapýtlarý: Anlayýþ Üzerine Deneme
(1690), Hoþgörü Üzerine Mektuplar (1685-1704).
LÖKÝPPOS (ÝÖ 5. yüzyýl).  Materyalist filozof, Zenonun öðrencisi ve
Demokritosun hocasý, atomlar teorisini geliþtirdi.
LUCRETÝUS, Titus I.ucretius Carus (ÝÖ, yaklaþýk olarak 95-51).  Romada
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doðmuþ ünlü Latin þairi. Epikürosun öðretilisi, hocasýnýn materyalist fikirlerini
þiirlerinde dile getirir.
MARX, Karl Heinrich (1818-1883).  19. yüzyýlýn büyük dehalarýndan,
bilimsel komünizmin, uluslararasý modern devrimci proletaryanýn sýnýf savaþýmý
teori ve pratiðinin kurucusu. Marxýn sistemi, diyalektik materyalizm ilkeleri
üzerine oturur. Marx, kapitalizmin kendi iç yasalarýný bulmakta ya da insanlýk
tarihinin belirli dönemlerini ve belirli olaylarýný açýklamakta görüldüðü gibi, somut
sorunlarý ustaca tahliliyle, geçmiþteki tarihsel iliþkileri araþtýrmak için, bugünün
toplumsal evriminin gerçek devindirici güçlerini bilmek için ve ayný þekilde
gelecekteki geliþme eðilimlerini belirlemek için, teorik bir yöntem olarak diyalektik materyalizmin üstünlüðünü ortaya koymuþtur. Onun burjuva toplumu konusundaki dahice eleþtirisi, ayný zamanda, hem yýkýcý, hem de yapýcý olmuþtur;
burjuvazinin bitiþini ilan ettiði için yýkýcý, proletaryanýn zaferini haber verdiði için
de yapýcý. Onun diyalektiði insanýn etkinliði için hem bir araþtýrma yöntemi,
hem de iletken teldir. Onun materyalist diyalektiði, yalnýzca insan tarihinin yasalarýnýn bilinmesine deðil, ama ayný zamanda doða tarihinin bilinmesine de uzanýr. Diyalektiðin, Darwinin evrim teorisinin doða bilimlerinde yarattýðý devrime
yapýþýk olmasý, buradan gelir. Marksizmin oluþturduðu düþünce ve eylem yöntemi, proletaryanýn kendi kurtuluþu için ve tam bir insancýlýk (hümanizm) çaðýnýn
gelmesi için yürüttüðü savaþýmda en deðerli araçtýr.
Tarih sýrasýna göre Marxýn en önemli yapýtlarýný sayalým: 1844 Elyazmalarý (Felsefe, Ekonomi Politik); Kutsal Aile (1845) ve Alman Ýdeolojisi. (18451846)  Engelsle ortaklaþa yazmýþlardýr-; Felsefenin Sefaleti (1847); Komünist
Parti Manifestosu (Friedrich Engelsle birlikte yazýlmýþtýr) (1848); Ücretli Emek
ve Sermaye (1849); Fransada Sýnýf Savaþýmlarý 1848-1850 (1850); Louis
Bonapartein 18 Brumairei (1852); Ekonomi Politiðin Eleþtirisine Katký (1859);
Herr Vogt (1860); Ücret, Fiyat ve Kâr (1865); Kapital, Birinci Cilt (1867) 2. ve 3.
ciltler, Marxýn ölümünden sonra Engels tarafýndan yayýnlanmýþtýr-; Gotha Programýnýn Eleþtirisi (1875). Çoðu kez Kapitalin 4. cildini oluþturan bölümlerden
biri sayýlan Artý-Deðer Üzerine Teoriler de gene ölümünden sonra yayýnlanmýþtýr.
Marx ve Engelsin seçilmiþ metinlerinden meydana getirilen derlemelerden bazýlarý: Felsefe Yazýlarý, Din Üzerine, Yazýn ve Sanat Üzerine.
Karl Marx üzerine, Leninin makalelerinden yapýlmýþ derlemeye bakýnýz: Marx-Engels-Marksizm.
MEKANÝK.  Hareketler ve kuvvetler bilimi.
METAFÝZÝK.  Dünyayý doðaüstü ve maddesiz ilkelerle en çok da tanrý
ile açýklamak iddiasýnda olan azçok fantezist, azçok dinci fikirler ve tezler
sistemi. Ýnceleme konusu þeyleri ve nesneleri birbirinden ayrý tutan ve onlarý
sürekli hareketlilikleri içinde düþünmeyi reddeden bir düþünme yöntemi. Diyalektiðin karþýtýdýr. Bu kitabýn üçüncü kýsmýna bakýnýz.
MÝTOLOJÝ.  Antikçað ve vahþet devri topluluklarý tarafýndan inanýlan
tanrýlarýn, masalýmsý ve efsanevi tarihi. Geniþ anlamýyla bütün mitler sistemi.
MOLIERE, Jean-Baptiste, Poquelin (1622-1773).  En büyük Fransýz komedi yazarý. Onun tiyatro yapýtlarý zamanýnýn insanlarýný bütün toplumsal koþullarý
içinde sahneye koyar: köylüleri, tüccarlarý, burjuvalarý, hekimleri, kentlileri, sa-
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raylýlarý. Onun piyeslerinin komik öðesi, farslarýnda (Zoraki Hekim ya da Scapinin
Dolaplarý) ve öteki ahlak ve karakter konusundaki komedilerinde (Cimri, Mizantrop) çok deðiþik bir nitelik gösterirse de, bu öðe hep, insan budalalýðýndan
ve ahlak bozukluðundan doðar. Moliere, her yerde, genel saðduyuya seslenerek,
saðduyuyu savunur. Düþündürmeyi elden býrakmaksýzýn güldürmeyi bilir. Her
zaman için güncel, geçerli sorunlarý, çoðu kez halk diliyle ya da bölgesel bir
þiveyle iþlerken, yapmacýktan ve zorlamadan tamamen uzaktýr. Piyeslerinin etkinliðinin nedeni çaðdaþlarýnýn gülünç yanlarýnýn arkasýnda, insan gerçeðini sürekli
yansýtmasýdýr.
ORTODOKSLUK (Orthodoxie) (Ýslam dininde Ehl-i sünnet).  Bir kanýnýn, bir düþüncenin, gerçek olarak kabul edilen bir dinsel inana uygunluðu. Ayný
zamanda, geniþ anlamda, felsefi, bilimsel ya da benzeri bir teorinin, en doðru ve
ilk kökten gelen anlayýþýna uyguluðunu anlatmak için de kullanýlýr.
ÖRGENBÝLÝM (ANATOMÝ).  Canlý varlýklarýn beden yapýsýný ve bunu
oluþturan çeþitli örgenlerin iliþkilerini inceleyen bilim.
PALENTOLOJÝ (TAÞILLAR BÝLÝMÝ).  Fosilleri, yani kalýntýlar ya da izler
biçiminde jeolojik tabakalar arasýnda saklý kalmýþ hayvan ya da bitkileri inceleyen bilim.
PASTEUR, Louis (1822-1895).  Doleda doðmuþtur. Ünlü kimyacý ve
biyoloji uzmaný, pek çok bilimsel ve yararlý buluþlarý ile, bilimin bulaþýcý hastalýklara karþý savaþýmda ilerlemesini saðlamýþtýr.
PLATON [EFLATUN](ÝÖ 427-348).  Yunan filozofu. Antikçaðýn en büyük
idealist düþünürü.
Platona göre, bizim algýladýýmýz duyulabilir þeyler, sahici gerçeði
oluþturmazlar; bunlar, ancak görünüþler, yansýlar, kopyalar, suretlerdir. Sahici
gerçek, ancak duyulabilir þeylerin ilkel örnekleri olan ve zihinsel bir boþlukta
asýlý duran, deðiþmez, sonsuz vb. Fikirlerdir. (Idées) Öyleyse, þeyler kadar Fikir
vardýr; bir masa fikri, bir sandalye fikri vb.. Þunu iyi anlamak gerekir ki, Platona
göre, bu fikirler, bizdeki basit tasarýmlar deðil, bizden baðýmsýz bir varlýk sürdüren gerçek varlýklardýr. Platona göre, bilgi, ancak, daha önceki bir varlýkta,
cismen (bedenen) yaradýlýþýmýzdan önce görmüþ olduðumuz Fikirlerin anýmsanmasýdýr: bu, anýmsama (reminiscence) denilen teoridir. Ne var ki, Platon,
diyalektiðin öðelerini de geliþtirmiþtir, ama idealist ve söze dayanýr bir biçimde.
Siyasal ve toplumsal tezlerinde, eflatuncu idealizm, köle emeðine dayanan antikçað toplumunun egemen sýnýflarýnýn ticaret ve tefecilik ekonomisinin
geliþmesiyle çöküþünün hýzlandýðý dönemin ideolojisi olmuþtur. Platon, devlet
ülküsünü, Cumhuriyet adlý yapýtýnda açýklamýþtýr.; burada, aristokratlarýn egemen kesimi için servetlerde ortaklýðý ileri sürer, bu da antikçaðýn sosyasit ütopyalarýnýn en büyük sapýtmasýdýr. Baþlýca yapýtlarý karþýlýklý söyleþiler biçiminde
sunulmuþtur: Criton, Sokratesin Savunmasý, Phédon, Timée, Phèdre, Gorgias,
Þölen, Théetète, Cumhuriyet, Yasalar, vb..
PORT-ROYAL (manastýrý).  1204te kurulmuþtur. Magny-les-Hameaux
bucaðýnda, Chevreuse (Seine ve Oise arasýnda) yakýnlarýnda ünlü jansenist manastýrý. Ününü, 16. Louis zamanýnda jansenistlerle cizvitler arasýndaki savaþýma
ve bu manastýrda hazýrlanan (aristocu eðilimler taþýyan) Mantýk Ýncelemesine
borçludur. 1910da kralýn emri ile yýkýlmýþtýr.
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PROUDHON, Pierre-Joseph (1809-1865).  Fransýz yazar ve iktisatçýsý.
Küçük-burjuva sosyalizminin klasik temsilcisi. Bir yoksul köylünün oðlu olan
Proudhon, Pariste, Marsilyada ve baþka kentlerde düzeltmen olarak çalýþtý. Bir
süre Besançonda bir basýmevi yönetti.
Mülkiyet Nedir?i yazmýþtýr; bu kitap, 1840ta yayýnlanýr ve içinde þu ünlü
tümce vardýr: Mülkiyet, hýrsýzlýktýr. 1846da yayýnlanan Ekonomik Çeliþkiler ve
Sefaletin Felsefesine, Marx, Felsefenin Sefaleti ile karþýlýk vermiþtir. Proudhon,
ayný zamanda, Fransýz sosyalist iþçi hareketi üzerinde derin bir etki yaratan Ýþçi
Sýnýfýnýn Siyasal Yeteneðini (1851) yazmýþtýr. Son tahlilde, bir küçük-burjuva
ütopyacýsýdýr, kanýtlarýndan hiçbiri, Marxýn eleþtirisi karþýsýnda tutunamamýþtýr
ve gericilik, onunla, sýk sýk övünebilmiþtir. 1848 Devriminin ertesinde kurucu
meclis üyeliðine atanmýþtýr. 2 Aralýk 1851 Hükümet Darbesi sýrasýnda da sosyal
adaletin zaferini saðlamak için Louis Napoleona güvenmiþtir.
RUHÇULUK (Spiritualisme, Tinselcilik).  Felsefe öðretisi. Buna göre
ruh, can verdiði ve yönettiði maddeden ayrý bir gerçeklik olarak mevcuttur.
Ruhçuluk, çok kez, tanrýda, bütün doða yasalarýnýn baðlý ve baðýmlý bulunduðu
üstün ruhu görür. Ýdealizmin deðiþik bir biçimi ve sonucudur.
SÝMYA (ALÞÝMÝ).  Ortaçað kimyasýna verilen ad. Bu, bir bilim olmaktan
çok, büyücülüðe yakýn, bütün hastalýklarý iyileþtirecek (her derde deva) bir ilaç
bulmaya ve madenleri simya taþý ile altýna çevirmeye çalýþan bir sanattý.
TANRIBÝLÝM (Theologie).  Tanrýnýn bilimi. Dogmalarýn ve dinsel metinlerin incelenmesi.
THALES.  Küçük Asyada Milet (Milas) okulunun baþlýca düþünürlerinden
biridir (ÝÖ 6. yüzyýl). Milet okulu, antikçað Yunanistanýnda, ilk materyalist okul
olmuþtur. Milet filozoflarý, her þeyin, havadan, ateþten ya da sudan nasýl
oluþtuðunu açýklamaya çalýþýyorlardý.
THOMAS DAQUÝN, (Aquinolu Thomas) (1227-1274).  Ortaçaðda tanrýbilimci ve filozof. Kilise doktoru unvanýný almýþtýr. Baþlýca yapýtlarý, Kafirlere
(dinsizlere) Karþý Felsefe Kitabý ve Tanrýbilim Kitabýdýr. Birincisi katolik öðretisini açýklar ve savunur ve inanla aklýn hiçbir zaman birbirine karþý olmadýklarýný
kanýtlamaya çalýþýr. Kilisenin kutsal kitaplar arasýna koyduðu ikincisi üç bölüme
ayrýlýr: 1. Tanrý üzerine bir inceleme. 2. Ýnsanýn yetileri üzerine bir teori. 3. Ýsa
üzerine, Kurtarma (Ýsanýn insan soyunu baðýþlamasý) üzerine ve hýristiyanlýðýn
dinsel eylemleri üzerine bir inceleme. Tomasçýlýk, bugün bile katolik filozoflar
arasýnda çok yaygýn olan Aquinolu aziz Thomas nýn tanrýbilimsel ve felsefi
öðretisidir. Son derece skolastik bir öðretidir  ve tümüyle gericidir (bu da din
adamlarý zümresinin ve papalýðýn resmi felsefesi olmasýný açýklar).
TÜMDENGELÝM (Déduction.).  Bir önermeden (proposition) ya da bir
olgudan yola çýkarak, ondan çýkan, ondan ileri gelen sonuçlarý anlatan ya da
genelden özele varan uslamlama yöntemi.
TÜMEVARIM (Induction).  Ayný anlamý taþýyan özel olgular kümesinden genel bir sonuç çýkarmak demek olan ya da özelden genele varan bir
uslamlama yöntemi.
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