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GÝRÝÞ

I . Felsefe Nedir?
II . Niçin felsefeyi incelemeliyiz?
III . Hangi felsefe incelenmeli?
a) Bilimsel bir felsefe: diyalektik materyalizm
b) Devrimci bir felsefe: proletaryanýn felsefesi
IV . Vargý: teori ve pratiðin birliði
FELSEFE, iþte öyle bir sözcük ki, her þeyden önce, emekçilerin pek çoðunda hiç de güven uyandýrmaz. Emekçiler der ki,
filozof, ayaklarý yere basmayan kimsedir. Yiðit insanlarý felsefe
yapmaya çaðýrmak, belki de onlarý ip üstünde bir cambazlýk gösterisine çaðýrmak gibi bir þeydir diye düþünürler. Bu gösteriden
sonra baþýmýz dönecek...
Felsefe çok kez þöyle görünür: gerçeklikle ilgisi olmayan bir
fikir oyunu; birkaç bilgicin ayrýcalýðýnda olan karanlýk bir oyun; ve
alýnteriyle yaþayan insanlara pek de yararý olmayan herhalde tehlikeli bir oyun.
Büyük bir Fransýz filozofu, Descartes, bizden çok önce, bazý
kimselerin felsefeyi karanlýk ve tehlikeli bir oyun durumuna indirgemek istemelerini suçlamýþtý. Sahte filozoflarý þöyle nitelendiriyordu:
... Yararlandýklarý meziyetlerin ve ilkelerin anlaþýlmazlýðý [sayfa 25] nedeniyle, her þeyi bilirlermiþ gibi, çekinme-
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den her konuda konuþabilirler; ve en kurnaz ve en beceriklilere karþý, onlarý inandýrma olanaðýna sahip olmaksýzýn, tüm söylediklerini savunabilirler; bu bakýmdan, böyleleri, bence gözleri gören biriyle eþit koþullarda
dövüþebilmek için onlarý çok karanlýk bir mahzenin dibine çeken bir köre benzerler.1
Bizim amacýmýz, okuru karanlýk bir mahzenin dibine götürmek deðil. Karanlýðýn, kötülüklere elveriþli olduðunu biliyoruz. Karanlýk ve zararlý bir felsefe vardýr; ama Descartesýn da dediði gibi,
aydýnlýk ve iyilikçi bir felsefe de vardýr, Gorki bu felsefe için þöyle
diyordu:
Benim felsefeyi alaya aldýðýmý sanmak bir hata olur;
hayýr, ben felsefeden yanayým, ama aþaðýdan, yeryüzünden, emeðin süreçlerinden gelen, doða olaylarýný inceleyerek doðanýn güçlerini insanýn hizmetine koyan bir
felsefeden yanayým. Ýnanýyorum ki, düþünce, ayrýlmaz
bir þekilde çabaya baðlýdýr, ve oturmuþ, yatmýþ, hareketsiz bir durumda bulunan düþünceden yana deðilim.2
Felsefenin Ýlkelerine bu Giriþin amacý, felsefeyi genel olarak tanýmlamak, sonra da neden felsefe okuyup öðrenmemiz gerektiðini ve hangi felsefeyi okuyup öðrenmemiz gerektiðini göstermektir.
I. FELSEFE NEDÝR?
Tarihin tanýdýðý en büyük düþünürlerin birkaçýný yetiþtirmiþ
olan eski Yunanlýlar, felsefeden, bilgi sevgisini anlýyorlardý. Philosophianýn (Philo, sevgi; sophia, bilgi) sözcük anlamý budur, felsefe
de buradan gelir.
Bilgi, dünyayý ve insaný bilme demektir. Bu bilme belirli
davranýþ kurallarýnýn anlatýlmasýna, yaþam karþýsýnda belirli bir tavýr takýnýlmasýna olanak veriyordu. Bilge, her durumda, dünyayý ve
insaný bilmeye dayanan bu kurallara [sayfa 26] göre hareket eden
insandý.
Descartes, Discours de la Méthode (1637), Editions Sociales, Paris 1950, s.101
Gorki, Darkafalý ve Anekdotlar, Les Petits-Bourgeois, Editions de la Nouvelle
Critique, Paris 1949, s. 52, not.
1
2
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Felsefe sözcüðü, o çaðdan beri tutundu kaldý, çünkü bir gereksinmeyi karþýlýyordu. Sýk sýk, dünya konusundaki görüþlerin çeþitliliðine göre, çok farklý anlamlar aldý. Ama felsefenin en kalýmlý
anlamý þöyledir: Genel bir dünya anlayýþýdýr ki, bu anlayýþtan, belli
bir davranýþ tarzý çýkabilir.
Ülkemizin tarihinden alýnmýþ bir örnek, bu tanýmlamayý daha
iyi açýklayacaktýr:
18. yüzyýlda, Fransanýn burjuva filozoflarý, bilimlere dayanarak, dünyanýn bilinebilir olduðunu düþünüyor ve bunu öðretiyorlardý; buradan, dünyanýn, insanýn iyiliði için deðiþtirilebileceði
sonucuna varýlýyordu. Ve birçoðu, örneðin, Ýnsan Ruhundaki Geliþmeler Üzerine Tarihsel Bir Tablo Taslaðýnýn (1794) yazan Condorcet, sonuç olarak, insanýn geliþebileceðini, daha iyi olabileceðini ve
toplumun da daha iyi olabileceðini kabul ediyordu.
Bir yüzyýl sonra, gene Fransada, burjuva filozoflarýnýn çoðunluðu, tersini, yani dünyanýn bilinemeyeceðini, þeylerin aslýný bilemediðimizi ve hiçbir zaman da bilemeyeceðimizi düþünüyorlar ve
bunu öðretiyorlardý. Ve dünyayý dönüþtürmek istemenin saçma olduðu kanýsý da, bu sonuçtan çýkarýlýyordu. Elbette ki, doða üzerinde etki yapabileceðimizi kabul ediyorlardý, ama, þeylerin aslý bilinemeyeceði için, doða üzerindeki etki de ancak yüzeyde kalan
bir etki olabilirdi. Ýnsana gelince, o, her zaman olmuþ olduðu gibidir
ve her zaman o olacaktýr. Bir insan doðasý vardýr ki, bunun sýrrýný
biz bilemeyiz. Öyleyse, toplumu iyileþtirmek için kafa yormak neye
yarar?
GÖRÜYORUZ KÝ, dünya anlayýþý (yani felsefe), yararý olmayan bir sorun deðildir. Çünkü birbirine karþýt iki anlayýþ, birbirine
karþýt pratik sonuçlara götürmektedir.
Gerçekten de. 18. yüzyýl filozoflarý, toplumu dönüþtürmek
istiyorlar; çünkü o zaman devrimci sýnýf olan ve feodaliteye karþý
savaþým veren burjuvazinin çýkarlarýný ve dileklerini ifade ediyorlardý. 19. yüzyýlýn filozoflarýna gelince, bunlar [sayfa 27] (ister gizlesinler,
ister gizlemesinler), artýk tutucu olan bu burjuvazinin, artýk egemen
sýnýf olan ve proletaryanýn devrimci yükseliþinden korkan burjuvazinin çýkarlarýný ifade ediyorlar. Burjuvazi, kendisine en iyi payý
veren bir dünyada deðiþtirilecek hiçbir þey olmadýðý kanýsýndadýr.
Filozoflar, insanlarý, toplumu deðiþtirmeye çalýþan bütün giriþim-
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lerden döndürürlerken, bu gibi çýkarlarý haklý gösteriyorlar. Örnek:
olgucular (pozitivistler) (en baþta geleni, Auguste Comte, birçok
kimsenin gözünde bir toplumsal reformcudur; ama gerçekten,
o, burjuvazinin egemenliðinin sonsuz olduðuna kuvvetle inanýr, ve
onun toplumbilimi üretici güçlerden ve üretim iliþkilerinden
habersizdir,3 bu da, bu toplumbilimi güçsüzlüðe mahkum eder);
seçmeciler (eklektikler), (en baþta geleni, Victor Cousin, burjuvazinin resmi filozofu oldu; o, doðru, güzel, iyi, adalet vb. adýna, proletaryaya yapýlan baskýyý ve hele 1848 Haziranýnda kitle halinde kurþuna dizilmelerini haklý gösteriyordu); bergsonculuk (burjuvazinin, 1900 yýllarýnda, yani emperyalizm çaðýnda, onur direðinde
taþýdýðý Bergson, bütün aklýný, insaný somut gerçekten, dünya üzerinde etki yapmaktan, toplumun biçimini deðiþtirmek için savaþýmdan döndürmeye veriyor; insan, kendisini, kendi iç benliðine,
iç yaþamýna feda etmelidir; geriye kalan hiç de önemli deðildir
ve sonuç olarak, baþkalarýnýn emeðinden yararlananlar güven içinde rahat rahat uyuyabilirler).
Demek ki, ayný toplumsal sýnýf, Fransýz burjuvazisi, bir yüzyýldan ötekine, birbirinden tamamen farklý iki felsefeye sahip oldu;
çünkü 18. yüzyýlda devrimci olan burjuvazi, 19. yüzyýlda tutucu, ve
hatta gerici olmuþtu. Hiçbir þey þu iki metni karþýlaþtýrmaktan daha
anlamlý deðildir. Birincisi, burjuva devrim, 1789 tarihini taþýyor. Yazar, þu sözleriyle yeni zamanlarý selamlamayan bir burjuva devrimci Cammille Desmoulinsdir: Evet, bu uðurlu Devrim, bu yeniden
canlanma tamamlanacak; hiçbir güç ona engel olacak durumda
deðildir. Felsefenin, özgürlüðün ve yurtseverliðin yüce etkisi! [sayfa
4
28] Biz yenilmez olduk.
Ve iþte öteki metin, 1848 tarihini taþýyor. Ýktidardaki sýnýfýnýn, proletaryaya karþý çýkarlarýný savunan burjuva devlet adamý M.
Thiersnin sözleri:
Ah! Eskisi gibi olsaydý. Okullara hep rahipler ya da
onlarýn yardýmcýlarý baksaydý, þimdi okullarýn halk çocuklarý için geliþmesine karþý çýkmamýþ olacaktým. Pek
çoðu insana tiksinti veren þu laik öðretmenler yerine baþÜretici güçler ve üretim iliþkileri konusunda, onbeþinci derse bakýnýz.
Aktaran: Albert Soboul, 1789, LAn Un de la Liberté, 2. baský, Editions Sociales,
Paris 1960, s. 63.
3
4
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ka bir þey istiyorum; kardeþleri istiyorum, her ne kadar
eskiden onlara karþý güvensizlik duydumsa da artýk din
adamlarýnýn etkisinin salt egemen olmasýný istiyorum;
papazýn etkisinin, olduðundan da daha güçlü olmasýný
talep ediyorum; çünkü, insana, zevkine bak, çünkü ...
sen, bu ölümlü dünyada kendi küçük mutluluðunu [asýl
metinde de altý çizilmiþ] yaratmak için bulunuyorsun, ve
bu mutluluðu þimdi içinde bulunduðun durumda bulamýyorsun, bencilliði, sana bu mutluluk payýný vermeyi
reddeden zengine korkmadan vur; zenginin fazla servetini elinden alarak, kendi rahatýný ve seninle ayný durumda olanlarýn hepsinin mutluluðunu saðlayacaksýn, diyen felsefe için deðil, tersine, insana acý çekmek için
dünyada bulunduðunu öðreten bu iyi felsefenin yayýlmasý için yalnýzca rahipler sýnýfýna güveniyorum.5
Görülüyor ki, Thiers, felsefeyle ilgileniyor. Neden? Çünkü
felsefenin bir sýnýf niteliði vardýr. Her ne kadar filozoflarýn, genel
olarak, bundan kuþkularý yoksa da, kesindir bu. Ama, her dünya
anlayýþýnýn pratik bir anlamý vardýr: bazý sýnýflara yararlý, ötekilere
zararlý olur. Göreceðiz ki, marksizmin de bir sýnýf felsefesi vardýr.
Burjuva devrimci Camille Desmoulins, felsefeyi, devrimin
hizmetinde bir silah gibi görürken; tutucu Thiers, felsefeyi toplumsal gericiliðin hizmetinde bir silah olarak görür: Ýyi felsefe, emekçileri boyun eðmeye çaðýran felsefedir. Daha sonra Komün yandaþlarýný kurþuna dizdirecek olan [sayfa 29] adam, iþte böyle düþünüyor.
II. NÝÇÝN FELSEFEYÝ ÝNCELEMELÝYÝZ?
Bugün, Birleþik Devletlerde olduðu gibi Fransada da M.
Thiersnin ardýndan gelenler, marksistler hakkýnda fikir davalarý
açýyorlar. Yalnýz marksistleri deðil ellerinden gelse onlarýn felsefesini de yok etmek istiyorlar. M. Thiersnin, Komün yandaþlarýyla
birlikte onlarýn toplumsal geliþme fikirlerini öldürmek istemesi gibi.
Ýþçilerin ve genel olarak emekçilerin görevi bununla çizilmiþ oluyor;
bu görev, sömürücülere hizmet eden felsefenin karþýsýna, sömürü5
Aktaran: Georges Cogniot, La Question Scolaire en 1848 et la Loi Falloux, Editions
Hier et Aujourdhui, s. 189.
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cülere karþý savaþýma yardýmcý olabilecek bir felsefe çýkarmaktýr.
Þu halde, felsefe okuyup öðrenmek, emekçiler için çok önemlidir.
Bu önem, zaten olgularla karþýlaþýlýnca kendini gösterir.
Olaylar, günümüzün egemen sýnýfý burjuvazinin, ülkemizin
tüm emekçileri üzerinde sürdürdüðü baský siyasetinin gitgide
sertleþtiðini ortaya koymaktadýr: iþsizlik ve yaþam pahalýlýðý, gençlere kapýlarýn kapanmasý, toplumsal yasalara, grev hakkýna, demokratik özgürlüklere saygý gösterilmemesi, baský, silahlý saldýrý
(14 Temmuz 1953te Pariste), ülkenin Amerikan emperyalizmi tarafýndan sömürgeleþtirilmesi, kanlý ve yýkýcý Vietnam Savaþý, Wehrmachtýn yeniden canlandýrýlmasý vb., vb.. Bu durumda, emekçiler,
kendilerine þunu sormalýdýr: Bu durumdan nasýl kurtulmalý? Olanlarýn niçinini bilmek gereksinmesi, gittikçe daha genel, gittikçe
daha had bir durum alýyor. Savaþ tehlikesi nereden geliyor? Faþizm
nereden geliyor? Yoksulluk nereden geliyor? Ülkemizin emekçileri, olup bitenleri anlamak istiyorlar, bu durumu deðiþtirmek için
anlamak istiyorlar.
Ama o zaman, eðer felsefe bir dünya anlayýþý, pratik sonuçlarý olan bir dünya anlayýþý ise, dünyayý deðiþtirmek isteyen emekçiler için doðru bir dünya anlayýþýna sahip olmanýn çok deðerli bir
þey olduðu açýkça ortaya çýkmaz mý? Nasýl ki, niþan tahtasýný vurmak için doðru niþan almak gerekiyorsa.
Kabul edelim ki, tüm emekçiler, gerçeðin bilinemeyeceðini
[sayfa 30] düþünüyorlar. O zaman, savaþ, iþsizlik, açlýk karþýsýnda kendilerini savunamayacaklardýr. Baþlarýna gelen her þey, onlar için
anlaþýlmaz bir þey olarak kalacaktýr, bunlarý bir alýnyazýsý olarak
karþýlayacaklardýr. Burjuvazinin, emekçileri sürüklemek istediði nokta tamý tamýna budur. Dolayýsýyla kendi çýkarlarýna uygun bir dünya
anlayýþýný yaymak için hiçbir çareyi ihmal etmeyecektir. Örneðin
her zaman zenginler ve yoksullar olacaktýr gibi düþüncelerin yayýlmasý böyle açýklanabilir. Ya da, toplum bir cengel ormandýr ve
her zaman öyle olacaktýr, o halde, herkes kendi baþýnýn çaresine
bakmalýdýr! Eðer baþkasýnýn seni yemesini istemiyorsan, sen baþkasýný ye. Ýþçi, ücretlerinizi hep birlikte savunmak için iþ arkadaþlarýnla birleþeceðine, arkadaþlarýnýn zararýna patronun lütuflarýný
kazanmaya bak. Kadýn memur, patronun metresi olmaya çalýþ,
güzel bir yaþamýn olur. Boþver ötekiler ne olursa olsun... gibi düþünceler.
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Bu gibi düþünceleri (Readers Digestin) Selection gibi dergilerde, mide basýnýnda bol bol bulabilirsiniz. Burjuvazi, emekçilerin bilincini, bu zehirle zehirlemek ister, onun için, emekçiler
kendilerini bundan korumalýdýrlar. Ayrýca bu zehir, çok çeþitli biçimlerde karþýmýza çýkar.
Bunun içindir ki, emekçiler hâlâ Franc-Tireur okuyorlar, bilmeksizin, günde onbeþ franklýk zehir satýn alýyorlar. Bilmeksizin;
çünkü, Franc-Tireur, bu gidiþ iyi deðildir ve bunun sonu kötü olacak diye tepiniyor, baðýrýyor, ama Franc-Tireur, iþlerin niçin iyi gitmediðini söylemeye ve nedenlerini göstermeye hiç yanaþmýyor, ve
hele emekçilerin birliðini, kurtulmanýn tek çaresi olan bu birliði
önlemek ya da bozmak için elinden geleni yapýyor.
Bütün bu düþünceler, son tahlilde, bir dünya anlayýþýndan,
bir felsefeden doðuyor: Toplum dokunulmazdýr, onu olduðu gibi
kabul etmek gerekir, yani ya sömürüye katlanacaksýn, ya da toplum içinde dirseklerinle ite ite kendine ufak bir yer açacaksýn.
Tanrým! daima baþýmýza gelen þeylerin niçinini ve nasýl
olduðunu bilmeye çalýþmak zorunda mýyýz? Adaletsizlik her [sayfa 31]
gün yapýlýyor ve kuvvet, hakka üstün geliyor!
Ýþte, burjuvazinin, emekçilerin çocuklarýna sunduðu sayýsýz
gazetelerden biri olan Superboyda bunlarý okuyabiliyoruz. Þiddet,
insaný aþaðýlama, gerçekten de bunlar, fetih savaþýný normal bir
eylem haline getiren saldýrgan burjuvazinin gereksinmelerine uygun gelen þeylerdir.
Burada Leninin, 1920de Rusya Komünist Gençlik Birliklerinin III. Kongresinde söylediklerini anýmsatmak yerinde olur. Lenin,
kapitalist toplumu þöyle çiziyordu:
Eski toplum þu ilkeye dayanýyordu: soy ya da soyul,
baþkalarý için çalýþ ya da baþkalarýný kendin için çalýþtýr,
köle sahibi ol ya da köle ol. Doðal olarak, böyle bir toplumda yetiþen insanlar, deyim yerindeyse, analarýnýn sütüyle birlikte þu ruh halini, alýþkanlýðý, anlayýþý da alýrlar:
ya bir köle sahibisin ya köle, ya da bir küçük mülk sahibi, bir küçük görevli, bir küçük memur, bir aydýn  kýsacasý yalnýzca kendini düþünen ve baþkasýný umursamayan bir insan.
Eðer ben þu toprak parçacýðýný ekip biçiyorsam,
baþkalarý benim için önem taþýmaz; eðer bir baþkasý açsa,
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daha iyi, buðdayýmý daha pahalý satacaðým demektir.
Eðer benim önemsiz bir hekim, mühendis, öðretmen,
müstahdem olarak bir iþim varsa, baþkalarýnýn benim
için ne önemi var? Ola ki bu dünyanýn güçlüleri karþýsýnda
dalkavukluk ede ede ve yaltaklana yaltaklana iþimi koruma ve hatta sivrilme, bir burjuva olma baþarýsýný göstereceðim.6
Egemen burjuvazi için çok deðerli olan bu eski felsefeye
karþý kendi dýþýmýzda ve kendi içimizde amansýz bir savaþ açmamýz gerekir; çünkü bu felsefenin elinde, geleneklerden, boþinanlardan baþka; basýn, radyo, sinema gibi araçlar da var... Eski zehirli
düþüncelere karþý bu savaþýmý anarak: Gerekiyorsa, büyük bir
dürüstlükle kendi kendini yenile!7 diyen Barbusseün çaðrýsýna uymak gerekir.
Umutsuzluk deðil güven, yazgýya boyun eðme deðil savaþým
taþýyan yeni fikirler edinmeye çalýþmak gerekir. Bu, [sayfa 32] emekçiler
için, ikincil bir sorun deðildir. Bu, varolmak ya da olmamak sorunudur, çünkü emekçiler, ancak bir dünya anlayýþýna onu gerçekten
deðiþtirebilecekleri bir dünya anlayýþýna sahip olduklarý zaman, sýnýf baskýsýnýn üstesinden gelebileceklerdir.
Böylece, Gorki, Anada, çarlýk Rusyasýnda, o zamana kadar
her þeye boyun eðmiþ, umutsuz, yaþlý bir kadýnýn, kahramanca savaþan sosyalist oðlu sayesinde, halkýnýn çektiði acýlarýn kaynaðýný
anladýðý için, ve bu acýlara bir son vermenin olanaklý olduðunu anladýðý için, nasýl durdurulamaz bir devrimci haline geldiðini anlatýr.
Savaþýma henüz baþlayanlara, yazgýya boyun eðmeyi reddedenlere, felsefe öðrenmek yararsýz olmayacaktýr: Gerçekte yalnýz nesnel bir dünya anlayýþý, onlara savaþýmlarýnýn kanýtlarýný
verebilir.
Doðu bir teori olmaksýzýn, savaþým baþarýya ulaþamaz. Bazýlarý, baþarmak için, baþarý koþullarýnýn gerçekleþmesinin yeterli olduðunu sanýrlar. Yanlýþtýr, çünkü, bu koþullarý gerçekleþtirmeyi bilmek
de gerekir. Ve iþler karmaþýklaþtýkça, ne yapacaðýný bilmek, daha
büyük bir önem kazanýr.
Bu gözlemler, devrimci bir savaþým, sosyalizm ve komü6
7
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nizm için savaþým sözkonusu olduðu zaman deðer kazanýr. Devrimci teori olmadan, devrimci eylem olmaz, diyordu Lenin.
Ama bu gözlemler, ayný zamanda, baþka amaçlar için yapýlan savaþýmda da: demokratik özgürlükler için savaþýmda da,
ekmek için ya da barýþ için savaþýmda da deðerlidirler.
Demek ki, pratik zorunluluk dolayýsýyla, felsefeyi incelememiz, genel dünya anlayýþýyla ilgilenmemiz gerekir.
Þimdi de, bize, dünyayý anlamak olanaðýný saðlayacak, bunun sonucu olarak dünyayý deðiþtirmek için savaþým vermek
olanaðýný saðlayacak olan hangi felsefedir, bunu, daha yakýndan
görelim. [sayfa 33]
III. HANGÝ FELSEFE ÝNCELENMELÝ?
a) Bilimsel bir felsefe: diyalektik materyalizm.
Eðer gerçeði (doðayý ve toplumu) deðiþtirmek istiyorsak,
onu tanýmak gerekir. Ýnsan, çeþitli bilimler yoluyla dünyayý tanýr.
Öyleyse, daha iyi bir yaþam için savaþýmlarýnda, emekçilere yalnýz
bir tek bilimsel dünya anlayýþý uygun düþebilir. Bu bilimsel anlayýþ,
marksist felsefedir, diyalektik materyalizmdir.
Burada akla þöyle bir soru geliyor: Bilim ile felsefe arasýnda nasýl bir ayrým yapýyorsunuz? Birincisini ikincisiyle bir tutmuyor
musunuz? Marksist felsefe, gerçekten de, bilimlerden ayrýlamaz,
ama onlardan ayýrdedilir. Bilimlerin her biri (fizik, biyoloji, psikoloji
vb.) gerçeðin tamamen belirli bir kesimine özgü yasalarý incelemeyi ister. Diyalektik materyalizme gelince, onun ikili bir amacý
vardýr:
 diyalektik olarak, evrenin en genel yasalarýný, fizik doðadan düþünceye kadar, canlý doðaya ve topluma geçerek, gerçeðin
bütün görünümleri için ortak olan yasalarý inceler. Önümüzdeki
derslerde, bu yasalarýn incelenmesi ele alýnacaktýr. Ama, diyalektik materyalizmin kurucularý Marx ve Engels, diyalektiði, hiç akýldan
çýkarmadýlar. Bilimlerin ilerlemesi, onlara, felsefenin ortaya koyduðu
en genel, bütün bilimler için ortak olan yasalarý bulup ortaya koymak ve dile getirmek olanaðýný verdi.8
8
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 materyalizm olarak, marksist felsefe, bilimsel bir dünya
anlayýþýdýr, bilimsel, yani bilimlerin bize öðrettiklerine uygun tek
dünya anlayýþýdýr. Öyleyse, bilimler neyi öðretirler? Evrenin maddi
bir gerçek olduðu, insanýn bu gerçeðe yabancý olmadýðýný, bu gerçeði bilebileceðini, ve bu sayede evreni deðiþtirebileceðini (çeþitli
bilim kollarýyla elde edilen pratik sonuçlarýn gösterdikleri gibi) öðretirler. Felsefi [sayfa 34] materyalizmin incelenmesini 8-11. derslerde
ele alacaðýz. Marksist materyalizm, bilimlerle özdeþ deðildir, çünkü onun konusu, gerçeðin bu sýnýrlý yönü deðildir (bu, bilimlerin
konusudur), ama, dünyanýn bütünüyle kavranmasýdýr; bilginler
marksist olmasalar bile, tüm bilimlerin alttan alta kabul ettikleri bir
dünya anlayýþýdýr.
Materyalist doða görüþü, der Engels, doðanýn olduðu
gibi, yabancý bir þey katmadan, yalýn biçimde kavranmasýndan baþka bir þey deðildir.9
Bilimlerin her biri, doðanýn, olduðu gibi bir yönünü inceler. Marksist felsefe ise, doðanýn, olduðu gibi, genel olarak kavranýlmasýdýr. Onun için her ne kadar bilimlerle özdeþleþmese de,
bilimsel bir felsefedir.
Diyalektik materyalizmin bilimlerle özdeþleþmediðini söyledik. Ama þimdi gördük ki, bilimler, zorunlu olarak diyalektiktir (çünkü, bilimler evrenin en genel yasalarýný tanýmazlýktan gelirlerse kurulamazlar) ve materyalisttir (çünkü bilimlerin konusu maddi evrendir). O halde, diyalektik materyalizm, bilimlerden ayrýlamaz. Ancak bilimlere dayanarak ilerleyebilir, onlardan sentez yapar. Ama
karþýlýk olarak da, ilerde göreceðimiz gibi, bilimlere geniþ ölçüde
yardým eder. Öte yandan, kendini, bilimsel olmayan dünya anlayýþlarýný, anti-diyalektik ve anti-materyalist felsefeleri eleþtirmek görevine verir.
Tarihsel materyalizm, diyalektik materyalizmin ilkelerini topluma uygular, (bunu da 15-21. derslerde inceleyeceðiz).
Diyalektik materyalizm ve tarihsel materyalizm, bilimsel sosyalizmin ve bunun sonucu olarak komünizmin teorik temelini
oluþtururlar.
9
F. Engels, Doðanýn Diyalektiði, Sol Yayýnlarý, Ankara 1996, s. 219, aktaran: J. Stalin,
Diyalektik Materyalizm ve Tarihsel Materyalizm, Leninizmin Sorunlarý, Sol Yayýnlarý,
Ankara 1992, s. 659.
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Stalin, bütün bu nitelikleri özetleyerek þöyle yazar:
Marksizm, doðanýn ve toplumun geliþmesinin yasalarýnýn bilimidir, ezilen ve sömürülen sýnýflarýn devriminin bilimidir, bütün ülkelerde sosyalizmin zaferinin bilimidir, komünist toplumun kuruluþunun bilimidir.10 [sayfa
35]

b) Devrimci bir felsefe: proletaryanýn felsefesi.
Tamamen bilimsel ve, bilimsel olduðu gibi, kanýtlarýný olgulardan çünkü pratik, teoriyi doðrular alan marksist felsefe, ayný
zamanda, tarihsel rolü burjuvaziyi altetmek, kapitalizmi ortadan
kaldýrmak, sosyalizmi kurmak olan proletaryanýn felsefesi, devrimci sýnýf proletaryanýn partisinin teorisidir.
Ondördüncü derste, proletaryayý marksizme baðlayan baðýn
önemi üzerinde yeniden duracaðýz. Ama bunu þimdiden açýklýða
kavuþturmak uygun olur.
Eðer, gerçekten de, proletarya, marksist felsefeye baðlanýyorsa, bu felsefeyi kendine malediyorsa ve onu zenginleþtiriyorsa, bu,
proletaryanýn, toplumu kurbaný olduðu toplumu deðiþtirme savaþýmýnýn, ona bu toplumu anlamak ve onu bilimsel olarak incelemek görevini yüklemesindendir. Burjuvazi, ayrýcalýklý sýnýfýnýn çýkarlarýný savunurken, emek-gücünün sömürüsü üzerine kurulmuþ
bulunan egemenliðini unutturmaya çalýþýr. Kapitalist sömürü gerçeðini bile reddeder, günkü gerçeði kabul etmek, kendi sömürücü
sýnýf çýkarlarýna aykýrý olurdu. Sýnýf çýkarlarý yüzünden, burjuvazi,
gittikçe gerçeðe sýrt çevirir.
Proletaryanýn durumu tamamen baþkadýr. Boyunduruktan
kurtulmayý isteyen sömürülen sýnýfýn çýkarý dünyaya doðrudan bakmaktýr. Sömürücü sýnýfýn, sömürüyü sürdürmek için yalana gereksinmesi vardýr; devrimci sýnýfýn ise sömürüden kurtulmak için gerçeðe gereksinmesi vardýr. Devrimci görevini iyi yürütebilmek için,
doðru bir dünya görüþüne gereksinmesi vardýr.
Dünyaya doðrudan bakmak materyalizmdir.
Dünyaya gerçek geliþmesi içinde bakmak, diyalektik mate10
J. Stalin A. Holopov Yoldaþa Mektup (Dil Üzerine), Son Yazýlar 1950-1953, Sol
Yayýnlarý, Ankara 1990, s. 58.

G. Politzer
Felsefenin Temel Ýlkeleri

23

ryalizmdir (diyalektik, toplumun geliþmesini açýklayan yasalarý inceler).
Diyebiliriz ki, bilimsel felsefe, diyalektik materyalizm, [sayfa 36]
bundan dolayý, devrimci sýnýfýn, sömürüden kurtulabilmek için toplumu anlamakta çýkan olan sýnýfýn felsefesi olmuþtur. Marksizm,
proletaryanýn bilimsel felsefesidir.
A. Jdanov eöyle demiþti:
Proletaryanýn bilimsel felsefesi olan marksizmin ortaya çýkýþý, felsefenin, köþesine çekilmiþlerin bir uðraþý olduðu, dýþ dünya ile baðýntýsý olmayan, yaþamdan ve halktan kopmuþ, halka yabancý, az sayýda filozofun ve öðretilisinin oluþturduklarý okullarýn tekelinde olan felsefe tarihinin eski dönemine son verir.
Marksizm, bu çeþit bir felsefe okulu deðildir. Tersine, marksizm, birkaç seçkinin, bir fikir aristokrasisinin
tekelinde olan eski felsefenin aþýlmasý olarak, ve felsefenin, kurtuluþlarý için savaþýmda, proletarya yýðýnlarýnýn
elinde bilimsel bir silah haline geldiði büsbütün yeni bir
dönemin baþlangýcý olarak ortaya çýkar.11
Ýþte biz, bu felsefeyi inceleyeceðiz, çünkü bilimsel felsefe,
emekçilere, savaþýmlarýný aydýnlatan ýþýðý verir. Emekçilere, ve yalnýzca proletaryaya deðil, devrimci proletaryanýn müttefiði olan, kapitalist burjuvaziye karþý çýkarlarý ayný olan kol ve kafa emekçilerine,
savaþýmlarýný aydýnlatan ýþýðý verir. Demek ki, marksizmin, proletaryanýn bilimsel felsefesinin incelenmesi, proleter olsun ya da olmasýn burjuvazinin egemenliðine yardým eden yalanlarý yýkmak
isteyen herkesin iþidir. Her bilim gibi, marksist teoriyi, hangi sýnýftan olursa olsun, her insan benimseyebilir: Bir burjuva, proletaryanýn yanýnda yer alýr, proletaryanýn görüþünü benimserse, marksist
olabilir.
Ama, marksizmi proletaryaya baðlayan çözülmez bað,
marksist felsefenin, proletaryanýn felsefesinin, zorunlu olarak bir
parti felsefesi olduðu anlamamýzý saðlar. Gerçekten de proletarya,
toplumlar bilimine sahip bir devrimci parti olmadan, burjuvaziye
karþý savaþým veremez. Bu fikir, Marx ve Engels tarafýndan Komü11
Jdanov, Sur la littérature, la philosophie et la musique, Editions de la Nouvelle
Critique, 1950, s. 44, 45.
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nist Parti Manifestosunda [sayfa 37] açýklanmýþtýr ve Lenin de þöyle
der: Marx ve Engels, felsefede, baþýndan sonuna kadar, hep belli
bir yanýn adamlarý oldular.12
IV. VARGI:
TEORÝ VE PRATÝÐÝN BÝRLÝÐÝ
Emekçiler için, ve özellikle proleterler için marksist felsefenin incelenmesi bir lüks deðildir: bu bir sýnýf görevidir. Bu görevi
yerine getirmemek, burjuva baskýsýna hizmet eden bilim-dýþý ve
gerici görüþlere alaný boþ býrakmaktýr, iþçi hareketini, yolgösterici
kýlavuzdan yoksun býrakmaktýr.
Burjuvazi, proletarya felsefesinden korkmakta ve her yola
baþvurarak onunla savaþmaktadýr. On yýllar boyunca, marksizmi
üniversitelerden uzaklaþtýrarak, marksist teorinin ýþýðýný kapadý. Sonra, diyalektik materyalizmin etkisi büyüyünce (ayný zamanda iþçi
sýnýfýnýn otoritesi artýnca) hile yapmak gerekti: o zaman burjuva
ideologlarýnýn havasý deðiþti. Dediler ki: Elbette, marksizm, eskiden iyiydi. Ama bugün, marksizm aþýlmýþtýr. Sayýsýz marksizmi
aþma giriþimleri, buradan ileri geliyor. Bütün bu giriþimlerin, marksizmin felsefi temellerinin tasfiyesi ya da tahrifi, diyalektik materyalizmin tasfiyesi ya da tahrifi gibi hazýrlýk ve giriþ niteliðinde bir
ön iþlemden geçmeleri anlamlýdýr.
Burjuvazi, bu iþ için, uluslararasý sosyal-demokrasi liderlerinden gayretkeþçe bir yardým gördü. Özellikle, bizim ülkemizde
Léon Blumun yardýmý. A lechelle Humainede (1946), Marxýn kuþku götürmez öðretilerini hiçe sayarak, sosyalizm için materyalist
bir felsefenin gereðini yadsýr. Ve Sosyalist Enternasyonalin liderleri,
açýkça dinin kanatlarý altýnda yeralýyorlar: Marksizm, diyalektik ve
tarihsel materyalizm, sosyalizm için hiç de gerekli deðiller; dinsel
telkin de onun kadar deðerlidir.13
Bu görüþlerin, sýnýf savaþýmýna, yani devrime yasak koymak
gibi bir amaç taþýdýðýný ilerde göreceðiz. [sayfa 38]
Ama, susmak ve tahrif etmek, diyalektik materyalizmin ve
tarihsel materyalizmin gerçeðini hiçbir þekilde deðiþtiremez. Ger12
13

Lenin, Materyalizm ve Ampiryokritisizm, Sol Yayýnlarý, Ankara 1993, s.380.
Yeni Sosyalist Enternasyonalin Tüzüðü.
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çek gerçektir. Ve, örneðin, þu sýrada, sosyalist ülkelere karþý, bir
koalisyonda biraraya toplanmýþ olsalar bile, çeþitli kapitalist devletler arasýndaki çeliþkilerin gene de þiddetlendiði görülmektedir. Kapitalistlerin kendileri de bu durumu kabul ediyorlar. Marksist teoriyi
geliþtirdiði ve zenginleþtirdiði SSCBde Sosyalizmin Ekonomik Sorunlarý14 adlý yapýtýnda, Stalin, bunu belirtmiþ ve anlatmýþtý.
Gerçekler ortadadýr. Ve sosyalizmin baþarýsý, SSCBde komünizmin kurulmaya baþlamasýndan sonra halk demokrasisinin
ilerleyiþi, marksist-leninist iþçi partisinin geliþmesi, marksist teorinin ne ölçüde güçlü olduðunu kanýtlamaktadýr. Burjuva filozoflara
gelince, onlar, ancak, kapitalizmin genel bunalýmýný (ve açýklamaksýzýn haklý göstermeye çalýþarak) yazabilirler.
Marksist felsefeyi incelemeye baþlayacak olanlarýn hiçbir zaman unutmamasý gereken bir nokta vardýr. Devrimci proletaryanýn
bilimsel felsefesi, marksizm, hiçbir zaman teoriyi (yani bilgiyi) pratikten (yani eylemden) ayýrmaz. Marx, Engels ve onlarýn öðretilileri, ayný zamanda, hem düþünür, hem de eylem adamýydýlar. Zaten
teori ile pratik arasýndaki bu organik baðdýr ki, marksizme zenginleþmek olanaðýný saðladý: devrimci hareketin her aþamasý, teoride yeni bir ileri hamleyi hazýrladý. Eðer marksizmin verimliliðini ortaya
koyan devrimci eyleme katýlýnmazsa, marksizmin ilkeleri sindirilemez. Marksist teori bir dogma deðil, eylem için bir kýlavuzdur.15
[sayfa 39]

14
15
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Bkz: J. Stalin, Son Yazýlar, 1950-1953, Sol Yayýnlarý, Ankara 1990, s. 61-145.
Histoire du Parti Communiste (Bolchévik) de lUSSR, Moscou 1949, §2, s. 394
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BÝRÝNCÝ BÖLÜM
MARKSÝST DÝYALEKTÝK YÖNTEMÝN ÝNCELENMESÝ

BÝRÝNCÝ DERS

DÝYALEKTÝK YÖNTEM

I . Yöntem Nedir?
II . Metafizik Yöntem
a) Nitelikleri
b) Tarihsel Anlamý
III . Diyalektik Yöntem
a) Nitelikleri
b) Tarihsel Oluþumu
IV . Formel Mantýk ve Diyalektik Mantýk
DÝYALEKTÝK materyalizm denmesinin nedeni, doða
olaylarýný ele alýþ biçimi, araþtýrma ve tanýma yöntemi
diyalektik, ve doða olaylarýný yorumlayýþý ve anlayýþý, teorisi materyalist olduðu içindir.1
I. YÖNTEM NEDÝR?
Yöntemden, bir amaca varýlan yol anlaþýlýr. Descartes, Spinoza, Hegel gibi en büyük filozoflar, yöntem sorununu özenle
incelemiþlerdi; çünkü, onlar, gerçeðe varmanýn en usa-uygun yolunu bulmayý kendilerine iþ edinmiþlerdi. Marksistler, anlýk ve aldatýcý görünüþlerin ötesindeki gerçeðe doðrudan bakmak isterler;
1
Stalin, Diyalektik Materyalizm ve Tarihsel Materyalizm, Leninizmin Sorunlarý, Sol
Yayýnlarý, Ankara 1992, s. 651.
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bu yüzden, yöntemin onlar için [sayfa 43] çok büyük bir önemi vardýr.
Yalnýz bir tek bilimsel yöntem, dönüþtürücü, devrimci bir eylemi,
bilimsel dünya anlayýþý içinde oluþturmak olanaðýný saðlar.
Diyalektik, materyalist bir dünya anlayýþýna tamýtamýna uygun gelen tek yöntem, iþte bu yöntemdir.
Bu incelemenin önümüzdeki altý dersini diyalektik yönteme ayýracaðýz. Ama, kendimizi, özet niteliðinde bir baþlangýçla bu
iþe hazýrlamamýz uygun olur. Diyalektik yöntem (bilimsel olan) ile
metafizik yöntem (bilimsel olmayan) arasýnda bir karþýlaþtýrma,
bunu kolaylaþtýracaktýr.
II. METAFÝZÝK YÖNTEM
a) Nitelikleri.
Bir çift sarý ayakkabý satýn aldýk. Belli bir süre sonunda, bir
çok tamirden taban ve topuk pençesinden, yamalandýktan vb. sonra, artýk bunlarýn ayný olmadýðýnýn farkýna varmaksýzýn, hala sarý
ayakkabýlarýmý giyeceðim deriz. Ama biz, ayakkabýlarýmýzýn ansýzýn deðiþmesini önemsemiyoruz, onlarý, hiç deðiþmemiþ olarak,
aynýsý olarak kabul ediyoruz.
Bu örnek, metafizik yöntemin ne olduðunu anlamamýza yardým edecektir. Böyle bir yöntem, Engelsin deyiþiyle þeyleri kesin
biçimleriyle, deðiþmez olarak meydana gelmiþ gibi2 kabul eder.
Hareket, ve bunun sonucu olarak, deðiþmenin nedenleri de, bu
yöntemin dikkatinden kaçar.
Metafiziðin tarihsel bir incelemesini yapsaydýk, bu inceleme, kendisi için yeterli olmayan gösteriþsiz bir çift ayakkabýyý çok
gerilerde býrakýrdý. Kýsaca belirtelim ki, metafizik sözcüðü, Yunanca, ötesi diye yorumlanabilen meta ve doða bilimi demek olan
fizik sözlerinden gelir. Metafiziðin konusu (özellikle Aristoteleste),
doðanýn ötesinde bulunan varlýðýn incelenmesidir. Doða, hareket
halinde olduðu halde; doðaötesi [sayfa 44] varlýk (doðaüstü varlýk),
deðiþmez ve sonsuzdur. Bazýlarý bu varlýða tanrý derler, bazýlarý ise
Mutlak, vb... Yalnýzca bilime dayanan materyalistler, bu varlýðýn
2
Friedrich Engels, Ludwig Feuerbach ve Klasik Alman Felsefesinin Sonu, Sol Yayýnlarý,
Ankara 1992, s. 44; K. Marx, F. Engels, Felsefe Ýncelemeleri, Sol Yayýnlarý, Ankara 1979, s.
47.
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imgesel olduðunu kabul ederler (9. derse bakýnýz). Ama eski Yunanlýlar, hareketi açýklayamadýklarý için, bazý Yunan filozoflarý, hareket halindeki doðanýn da ötesine bir sonsuz ilke koymak zorunda
kaldýlar.
Þu halde metafizik yöntemden sözederken, hareketin ve
deðiþmenin gerçeðini bilmeyen ya da bilmezlikten gelen bir yöntemi anlýyoruz. Ayakkabýlarýmýzýn artýk ayný ayakkabýlar olmadýklarýný görmemek, metafizik bir tutumdur. Metafizik, durgunluk
yararýna hareketi, özdeþlik yararýna deðiþmeyi bilmez. Güneþ altýnda yeni hiçbir þey yoktur der. Kapitalizmin sonsuz olduðuna,
kapitalizmin insanlarda oluþturduðu ya da sürdürdüðü kötülüklerin ve kusurlarýn (ahlak bozukluðunun, bencilliðin, hunharlýðýn vb.)
her zaman varolacaklarýna inanmak, metafizikçi gibi uslamlamaktýr. Metafizikçi, hayalinde, sonsuz, yani deðiþmez bir insan canlandýrýr.
Niçin? Çünkü, metafizikçi, insaný, çevresinden, toplumdan
ayýrýr. Der ki: Bir yanda insan, öte yanda toplum. Kapitalist toplumu yýkýyorsunuz, sosyalist bir toplumu kuracaksýnýz. Ya sonra?
Ýnsan, insan kalacaktýr. Burada metafiziðin bir ikinci çizgisini yakalýyoruz: Metafizik, gerçekte birbirinden ayrýlmaz olaný, keyfi olarak ayýrýyor. Ýnsan, gerçekte, toplumlarýn tarihinin bir ürünüdür:
Ýnsan, toplumun dýþýnda deðildir, ancak, toplumdadýr. Metafizik
yöntem, gerçekte birlik olaný ayýrýr. Þeyleri kesin [deðiþmez] olarak sýnýflandýrýr. Örneðin der ki: siyaset burada, sendika orada.
Kuþkusuz siyaset ve sendika iki ayrý þeydir. Ama yaþam deneyimi
bize gösteriyor ki, siyaset ile sendika, birbirlerinden çok az ayrýlýr.
Sendikada olup bitenler siyaset üzerinde de etki yapar; ve tersine,
siyasal eylemin de (devlet, partiler, seçimler, vb.) sendika üzerinde bir karþý etkisi vardýr.
Bölmelere ayýrma, metafizikçiyi, her durumda þöyle uslamlamaya götürür: Bir þey, ya budur, ya þudur. Ayný zamanda [sayfa 45]
hem bu hem þu olamaz. Örnek: Demokrasi diktatörlük deðildir;
diktatörlük demokrasi deðildir. Öyleyse, bir devlet, ya demokrasidir, ya diktatörlüktür. Peki yaþam bize ne öðretiyor? Yaþam, bize
bir ve ayný devletin ayný zamanda hem diktatörlük, hem demokrasi olabileceðini öðretiyor. Burjuva devlet, (örneðin Birleþik Devletlerde) bütün haklara, bütün iktidara sahip olan bir büyük para sahipleri azýnlýðý için demokrasidir; çoðunluk üzerinde, ancak aldatý-
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cý haklarý olan küçük insanlar üzerinde diktatörlüktür. Halk devleti
(örneðin Çinde), halk düþmanlarýna karþý, devrimci zaferin iktidardan uzaklaþtýrdýðý sömürücü azýnlýk için bir diktatörlüktür; büyük
çoðunluk için, ezilmekten kurtulmuþ emekçiler için demokrasidir.
Kýsacasý, metafizikçi, þeyleri kesin (deðiþmez) olarak tanýmladýðý için (þeyler ne iseler öyle kalacaklardýr!), ve birbirlerinden
özenle ayýrdýðý için, onlarý, tamamen uzlaþmaz olarak birbirinin
karþýsýna koyar. Ýki karþýtýn ayný zamanda olamayacaðýný düþünür.
Bir varlýk ya canlýdýr, ya ölüdür, der. Bir varlýðýn ayný zamanda hem
canlý, hem ölü olabilmesi, ona anlaþýlmaz görünür: bununla birlikte, örneðin, insan bedeninde, her an yeni hücreler, ölmekte olan
hücrelerin yerlerini alýrlar: bedenin yaþamý, açýkça bu karþýt güçler
arasýndaki sürekli bir savaþýmdýr.
Deðiþmenin reddi, ayrýlmaz olanýn ayrýlmasý, karþýtlarýn sistemli olarak dýþtalanmasý, iþte metafizik yöntemin çizgileri bunlardýr. Bunlarý, önümüzdeki derslerde, diyalektik yöntemin özelliklerini
belirleyen çizgilerin karþýsýna koyarak daha yakýndan inceleme
olanaðýný bulacaðýz. Ama, daha þimdiden, gerçeðin araþtýrýlmasýna
ve yeryüzünde eyleme gelince, metafizik yöntemin tehlikelerini
sezebiliriz. Metafizik, gerçeðin sürekli deðiþen özünü, kaçýnýlmaz
olarak, unutur: Sonsuz derecede zengin olan bu gerçeðin bir tek
görünümü ile her karþýlaþtýðýnda, onu görmek istemez, ve bütünü
kýsýmlarýndan birine, bütün ormaný onu oluþturan aðaçlardan birine götürmek istemez. Diyalektiðin yaptýðý gibi, kendini gerçeðe
uydurmaz, ama canlý gerçeði kendi ölü çerçeveleri [sayfa 46] içine
hapsolmaya zorlar. Baþarýsýzlýða mahkum bir çaba.
Eski bir Yunan efsanesi, Procrust adlý bir haydudun
kötülüklerini anlatýr: Bu haydut kurbanlarýný bir yataða yatýrýrmýþ.
Eðer kurbaný yataða sýðmayacak kadar büyükse, haydut, onun bacaklarýný yataðýn boyuna göre keser; eðer kurbanýn boyu yataktan
küçükse, ayaklarýný gererek uzatýrmýþ... Ýþte metafizik de gerçekleri böyle baský altýnda tutar. Ama gerçekler inatçýdýrlar.
b) Tarihsel anlamý.
Hareket halindeki nesneleri çizmeyi bilmeden, önce onlarý
hareketsiz çizmeyi öðrenmek gerekir. Bu, biraz da insanlýðýn tarihidir. Ýnsanlýk, henüz diyalektik bir yöntemi özümleyebilecek dü-
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zeyde olmadýðý zamanlarda, metafizik yöntem ona büyük hizmetlerde bulundu.
Hegelin metafizik yöntem dediði, verilmiþ ve
deðiþmez nesneler olarak düþünülen þeylerin incelenmesiyle uðraþmayý yeðleyen ve kalýntýlarý hâlâ zihinlere
musallat olan eski araþtýrma ve düþünme yönteminin
doðruluðu, zamanýnda, tarihsel olarak ortaya çýkmýþtýr.
Süreçleri [yani hareketleri ve dönüþümleri] incelemeden önce þeyleri incelemek gerekiyordu. Bir þeyde
oluþmuþ deðiþiklikleri gözlemlemeden önce þu ya da bu
þeyin ne olduðunu bilmek gerekiyordu. Ve bu, doða bilimlerinde de böyle oldu. þeyleri, kesin biçimleriyle oluþmuþ þeyler olarak ele alan eski metafizik, ölü ve canlý
þeyleri kesin biçimleriyle oluþmuþ olarak inceleyen bir
doða biliminin ürünü idi.3
Baþlangýcýnda doða bilimi baþka türlü davranamazdý. Ýlkin,
canlý türleri tanýmak, onlarý özenle birbirlerinden ayýrdetmek, sýnýflandýrmak gerekiyordu: bir bitki bir hayvan deðildir, bir hayvan bir
bitki deðildir vb.. Fizikte de gene ayný: birbirine karýþtýrma tehlikesi
karþýsýnda ilkin ýsýyý, ýþýðý, [sayfa 47] kütleyi iyice ayýrmak, baþlangýç
için en basit olaylarýn incelenmesine kendini vermek gerekiyordu.
Bu yüzdendir ki, bilim, çok uzun bir süre hareketi çözümleyememiþtir. Bilim asýl önemi dinginliðe verdi. Sonra, (Galilei ve Descartesla birlikte) hareketin bilimsel olarak incelenmesine sýra gelince,
ilkin hareketin en basit, en anlaþýlýr biçimiyle (yer deðiþtirme) yetinildi.
Ama, bilimlerin ilerlemeleri, onlarý metafiziðin çerçevelerini
kýrmaya götürüyordu.
Ama, bu inceleme tarzý, kesin bir ilerlemenin, yani
bizzat doðanýn baðrýnda bu þeylerde oluþan deðiþmelerin
sistemli bir biçimde incelenmesine geçiþin olanaklarý yaratýlýncaya kadar geliþtiði zaman, iþte o anda felsefe alanýnda da eski metafiziðin ölüm çanlarý çalmaya baþladý.4
3
Friedrich Engels, Ludwig Feuerbach ve Klâsik Alman Felsefesinin Sonu, Sol Yayýnlarý,
Ankara 1992, s. 43-44; K. Marx, F. Engels, Felsefe Ýncelemeleri, Sol Yayýnlarý, Ankara 1979,
s. 47-48; K. Marx, F. Engels, Din Üzerine, Sol Yayýnlarý, Ankara 1995, s. 233.
4
Friedrich Engels, Ludwig Feuerbach.... s. 44; K. Marx, F. Engels, Felsefe Ýncelemeleri,
s. 48; Din Üzerine, s. 233.
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III. DÝYALEKTÝK YÖNTEM
a) Nitelikleri..
Diyalektik, tersine, bununla yetinmez; o þeyleri ve
kavramlarý, zincirlenmeleri, karþýlýklý baðlantýlarý, karþýlýklý
etkileri ve bundan kaynaklanan deðiþiklikleri, doðuþlarý,
geliþmeleri ve yokoluþlarý içinde gözönünde tutar.5
Bu yüzdendir ki, diyalektik, her noktada metafiziðe karþýdýr.
Diyalektik, ne dinginliði, ne de gerçeðin çeþitli görünümleri arasýndaki ayrýmý kabul etmediði için deðil. Ama diyalektik, dinginlikte,
gerçeðin göreli bir yönünü görür, oysa hareket mutlaktýr; diyalektik
bütün ayrýmlarýn da göreli olduðunu kabul eder, çünkü, gerçekte
her þey þu ya da bu biçimde birbirine baðlýdýr, her þey, aralarýnda
birbirini etkileme durumundadýr. Biz aþaðýda, altýncý derste, diyalektiðin yasalarýný inceleyeceðiz.
Hareketi (yalnýz basit bir yer deðiþtirmeyi deðil, sývý olan
[sayfa 48] suyun, su buharý olarak gaz haline geçiþi gibi durum deðiþtirmelerini de), bütün biçimleriyle dikkate alan diyalektik, hareketi, karþýtlarýn savaþýmý olarak açýklar. Bu, diyalektiðin en önemli
yasasýdýr (5, 6 ve 7. derslerimizi buna ayýracaðýz). Metafizikçi, karþýtlarý tecrit eder, sistematik olarak baðdaþmaz kabul eder. Diyalektik, karþýtlarýn biri olmadan ötekinin de olamayacaðýný ve her
hareketin, her deðiþikliðin, her biçim deðiþtirmenin, karþýtlarýn
savaþýmýyla açýklandýðýný ortaya koyar. Bu dersin II. kesiminde bedenin yaþamýnýn yaþam güçleri ile ölüm güçleri arasýndaki sürekli savaþýmýn ürünü olduðunu, yaþamýn durmaksýzýn ölüme karþý zafer
kazandýðýný, ölümün durmaksýzýn bu zaferi elde etmeye uðraþtýðýný
belirtmiþtik.
... her organik varlýk, her an, hem ayný, hem ayný-olmayan þeydir; her an, yabancý maddeleri özümler ve
baþka yabancý maddeleri dýþarý atar, her an vücudundaki hücreler yokolur ve yeni hücreler oluþur: azçok uzun
bir zaman sonunda, bu vücudun maddesi tamamen yenilenir, baþka madde atomlarý ile deðiþtirilir; öyle ki, her
5
Friedrich Engels, Anti-Dühring Ýçin Elyazmalarý, Anti-Dühring, Sol Yayýnlarý, Ankara 1995, s. 481.
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organik varlýk hem hiç deðiþmez, hem de bir baþkasýdýr.
Þeylere biraz yakýndan bakýnca, bir çeliþkinin, olumlu ve
olumsuz gibi iki kutbunun, karþýt olduklarý kadar ayrýlmaz da olduklarýný ve bütün antitez deðerlerine karþýn,
karþýlýklý olarak birbirlerine karýþtýklarýný; ayný biçimde,
neden ve sonucun, ancak özel bir duruma uygulandýklarýnda geçerliði bulunan kavramlar olduklarýný, ama
bu özel durumu, dünyanýn bütünü ile genel baðlantýsý
içinde düþünmeye baþladýðýmýz andan baþlayarak, bu
kavramlarýn, neden ve sonuçlarýn sürekli olarak görev
deðiþtirdikleri, þimdi ya da burada sonuç olanýn, baþka
yerde ya da daha sonra neden, ve vice versa durumuna
geldiði, evrensel karþýlýklý etki görünümü içinde birleþtiklerini, birbirlerine dönüþtüklerini de görürüz.6 [sayfa 49]
Toplum için de durum aynýdýr: karþýtlarýn savaþýmýnýn toplum içinde sýnýf savaþýmý biçiminde bulunduðunu göreceðiz. Bundan baþka, düþüncenin devindiricisi de, karþýtlarýn savaþýmýdýr (altýncý
dersin III. kesimine bakýnýz).
b) Tarihsel oluþumu.
Diyalektiðin ilk taslaðýný yapmak onuru, Yunan filozoflarýnýndýr. Onlar, doðayý bir bütün olarak anlýyorlardý. Herakleitos, bu bütünün durum deðiþtirdiðini öðretiyordu: biz, hiçbir zaman ayný ýrmaða
girmiyoruz, diyordu. Yunan filozoflarýnda özellikle savaþýmýn verimliliðini önemle belirten Platonda karþýtlarýn savaþýmý büyük bir yer
tutar: karþýtlar birbirlerini doðururlar.7 Diyalektik sözü, doðrudan
doðruya Yunancadan gelir: dialegein  tartýþmak; karþýt fikirlerin
savaþýmýný ifade eder.
Çaðdaþ dönemin en güçlü filozoflarýnda, özellikle Descartes
ve Spinozada en parlak diyalektik uslamlama örneklerini buluruz.
6
Friedrich Engels, Anti-Dühring, Sol Yayýnlarý, Ankara 1995, s. 66. Nedenin etki ve
etkinin neden halini aldýðý bu karþýlýklý etkilemenin iki basit örneði. Denizlerin ve ýrmaklarýn
suyu, buharlaþma sonucu bulutlarý oluþturur; bulutlar da yoðunlaþarak tekrar topraða
düþen yaðmur haline gelir. Kalbin harekete getirdiði kan ona oksijen saðlayan ciðerlere
gereksinme duyar. Ciðerler ise kan dolaþýmý olmadan çalýþamaz.
7
Platoncu diyalektiðin çok guzel bir örneði, anlaþýlmasý oldukça kolay olan, Platonun en ünlü diyaloglarý Phedonda verilmektedir.
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Ama, diyalektik yöntemi ilk kez, dahice ifade edecek olan,
büyük Alman filozofu Hegeldir (1770-1831); Hegelin yapýtý, hemen Fransýz Devrimini izleyen dönemde geliþip ortaya çýkacaktýr.
Fransada, kendisinin sonsuz olduðuna inanan feodal toplumu
alaþaðý ederek zafere ulaþan burjuva devrimin hayraný olan Hegel,
fikirler alanýnda da buna benzer bir devrim yapar; metafiziði ve
onun sonsuz gerçeklerini tahtýndan indirir. Gerçek, her olgunun ilk
nedenlerinin bir dermesi deðildir. Tarihsel bir süreçtir, bilginin alt
derecelerinden üst derecelerine geçiþtir. Gerçeðin hareketi, ancak
kendi öz sonuçlarýný durmadan eleþtirmek ve onlarý aþmak koþuluyla ilerleyebilen bilimin kendi hareketidir. Ve böylece görüyoruz ki,
Hegele göre her dönüþümü oluþturan þey, karþýtlarýn savaþýmýdýr.
Bununla birlikte Hegel, idealistti. Yani, ona göre, doða [sayfa
50] ve insan tarihi yaratýlmamýþ Fikrin (Idée) kendini göstermesinden, açýða vurmasýndan baþka bir þey deðildir. Demek ki, hegelci
diyalektik salt tinsel alanda kalýr.
Marx (ki, önce Hegelin öðretilisi olmuþtu), diyalektikte tek
bilimsel yöntemi tanýmayý bildi. Ama, ayný zamanda materyalist
olarak, onu doðru koymayý da bildi: Maddi evreni Fikrin bir ürünü
sayan idealist dünya anlayýþýný reddeden Marx, diyalektiðin yasalarýnýn maddi dünyanýn yasalarý olduðunu, ve düþüncenin diyalektik
oluþunun insanlarýn bu dünyanýn yabancýsý olmamalarýndan, bu
dünyaya katýlmýþ ve onun parçasý olmalarýndan ileri geldiðini anladý.
Hegelde, diyor Marxýn dostu ve uðraþ arkadaþý Engels, doðada ve tarihte kendini gösteren diyalektik
geliþme, yani zikzak halindeki bütün hareketler ve bütün
ani geri çekilmeler boyunca kendini ortaya çýkaran
aþaðýdan yukarýya doðru ilerlemenin nedensel zincirleniþi,
demek ki, Fikrin bütün sonsuzluk boyunca nerede olduðu bilinmeyen, ama her halde, düþünen her insan
beyninden baðýmsýz olarak süregiden özerk hareketinin
kopyasýdýr ancak. Ýþte çýkarýlýp atýlmasý sözkonusu olan,
bu ideolojik tersyüz olma durumuydu. Biz yeniden beynimizin düþüncelerini, onlarý Mutlak Fikrin þu ya da bu
derecede yansýlarý olarak, gerçek nesneler sayacaðýmýz
yerde, onlarý materyalist açýdan nesnelerin yansýlarý olarak kavradýk. Bundan ötürü, diyalektik, dýþ dünya için
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olduðu kadar insan düþüncesi için de hareketin genel
yasalarýnýn temelde özdeþ olan ama ifadede birbirinden ayrýlan, insan beyni onlarý bilinçli olarak uygulayabildiði halde, doðada ve þimdiye dek büyük bölümüyle
insanýn tarihinde de bu yasalarýn yalnýz bilinçsiz olarak
görünüþte sonsuz bir dizi raslantýlar içinde dýþ zorunluluk biçiminde kendilerine yolaçmalarý anlamýnda birbirinden ayrýlan iki yasalar dizisinin bilimine indirgeniyordu. Ama bu yolda Fikrin kendisinin diyalektiði gerçek
dünyanýn diyalektik hareketinin yalnýzca basit bir bilinçli
yansýsý haline geldi ve böylelikle Hegelin diyalektiði baþý
yukarda olmak üzere doðrultuldu, ya da daha tam ve
doðru bir deyiþle, baþýnýn üzerinde dururken yeniden
ayaklarý [sayfa 51] üzerine kondu.8
Kýsacasý, Marx, hegelci sistemin usa-uygun çekirdeðini,
yani diyalektiði alýkoyarak idealist kabuðunu attý. Bunu, Kapitalin
ikinci son sözünde kendisi de açýkça söylüyor (Ocak 1873):
Benim diyalektik yöntemim, hegelci yöntemden yalnýzca farklý deðil, onun tam karþýtýdýr da. Hegel için insan beyninin yaþam süreci yani düþünme süreci Hegel
bunu Fikir (Idea) adý altýnda baðýmsýz bir özneye
dönüþtürür gerçek dünyanýn yaratýcýsý ve mimarý olup,
gerçek dünya, yalnýzca Fikirin dýþsal ve görüngüsel (phénomenal) biçimidir. Benim için ise tersine, fikir, maddi
dünyanýn insan aklýnda yansýmasýndan ve düþünce biçimlerine dönüþmesinden baþka bir þey deðildir.9
Marx ve Engels bu diyalektik anlayýþý, kesin olarak tersine döndürmeyi nasýl baþardýlar? Bunun yanýtý onlarýn yazýlarýndadýr. Onlarý, diyalektiðin nesnel bir temeli olduðunu düþünmeye götüren, 18. yüzyýlýn sonu ile 19. yüzyýlýn ilk on yýllarýnda, doða bilimlerindeki ilerleyiþtir.
Bu konuda üç büyük buluþun belirleyici bir rolü olmuþtur:
1. En karmaþýk organizmalarýn geliþmelerinin baþlangýcý olan
8
Friedrich Engels, Ludwig Feuerbach..., s. 42; K Marx, F. Engels, Felsefe Ýncelemeleri,
s. 45-46; Din Üzerine, s. 231-232.
9
Karl Marx, Almanca Ýkinci Baskýya Sonsöz, Kapital, Birinci Cilt, Sol Yayýnlarý,
Ankara 1993, s. 28. Buradaki yaratýcý sözcüðü, fikrin dýþ görünüþ biçimi anlamýna gelir
(Hegel için fikir, þeylerin özüdür)
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canlý hücrenin bulunuþu.
2. Enerjinin dönüþümünün bulunuþu: ýsý, elektrik, mýknatýs,
kimyasal enerji vb. ayný maddi gerçeðin nitel bakýmdan farklý biçimleridirler.
3. Darwine borçlu bulunulan dönüþümcülük. Taþýllar biliminin (paleontolojinin) ve hayvan yetiþtiriciliðinin verilerine dayanarak, dönüþümcülük, bütün canlý varlýklarýn (insanýn da) doðal bir
evrimin ürünleri olduðunu gösteriyordu. (Darwinin Türlerin Kökeni, 1859.)
Zamanýn bilimlerinin tümünde olduðu gibi (örneðin, [sayfa 52]
güneþ sistemini bir bulutsudan baþlatarak açýklayan Kant ve Laplaceýn varsayýmý; ya da yeryuvarlaðýnýn tarihini yeniden düzenleyen yerbilimin doðuþu gibi), bu buluþlar da, doðanýn diyalektik niteliðini, zorunlu yasalara göre, durmadan yeni yönler doðurarak geliþen, oluþ halindeki sýnýrsýz bir bütünün birliði olarak aydýnlýða çýkarýyordu; insan türü ve insan toplumu, bu evrensel oluþumun bir
anýdýr.
Marx ve Engelsin vardýklarý sonuç, derin bir þekilde diyalektik olan bu gerçeði anlamak için, dünyanýn birliðini önleyen ve
onun hareketini donduran metafizik yöntemden vazgeçmek gerektiði oldu; þu, Hegelin nesnel temellerini ortaya koymadan üne
kavuþturduðu yöntem, diyalektik bir yöntem gerekliydi.
Demek ki, diyalektik yöntem, Marx ve Engels tarafýndan dýþardan, keyfi olarak geliþtirilmiþ deðildi. Marx ve Engels, diyalektik
yöntemi, diyalektik olan nesnel doðayý konu olarak aldýklarýna göre,
bilimlerin kendisinden çýkardýlar.10
Bunun içindir ki, Marx ve Engels, bütün ömürleri boyunca,
bilimlerdeki ilerlemeyi çok yakýndan izlediler; böylece diyalektik
10
Dünyayý materyalistçe anlayýþ tarzlarýný benimsediðine göre Marxýn doðrudan
doðruya kendi atalarý saydýðý 18. yüzyýlýn Fransýz materyalistleri (Diderot, Holbach,
Helvétius) diyalektik yöntemi bulamamýþlardý. Çünkü, 18. yüzyýlýn bilimi bunun için yeterli
deðildi. Canlý madde bilimleri o dönemde, henüz çocukluk çaðýndaydýlar: bu bilimlerin
eksiksiz diyalektik bir fikir olan evrim fikrini (bir türden baþka bir tür haline geliþi)
getirmekle, diyalektik materyalizmin þekillenmesinde oynadýklarý büyük rolü gördük. 18.
yüzyýlda egemen bilim, ancak hareketin en basit þeklini, yer deðiþtirmesini bilen, usauygun mekanik idi (Newton); bu durumda evren, ancak durmadan kendi kendini
yineleyen bir saatle kýyaslanabilirdi.
18. yüzyýl materyalizmine mekanist denmesi bu yüzdendir; deðiþmeyi kavramadýðýna
göre bu bakýmdan metafiziktir; bu materyalizm, özellikle karþýtlarýn çatýþmasýný reddeder.
9. derste mekanist (metafizik) materyalizmi ayrýntýlý olarak ele alacaðýz.
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yöntem de, evren bilgisi derinleþtiði ölçüde belirlendi, kesinleþti.
Marx ile (ki, kendi yönünden, ekonomi politiðin temellerine inerek, Kapitali kaleme alýyordu) anlaþma içinde Engels, uzun yýllarýný, felsefenin ve doða bilimlerinin özenle incelenmesine ayýrdý.
Böylece, 1877-78 yýllarýnda Anti-Dühringi11 yazdý. Engels, engin bir
tahlil yapýtýný, [sayfa 53] Doðanýn Diyalektiðini12 yazmaya baþlamýþtý;
diyalektik yöntemle dikkat çekici bir þekilde aydýnlatýlan çaðýnýn
bilimlerinin düzeyini saptayan bu yapýtýn birçok bölümleri kalmýþtýr.
Diyalektik yöntemin bu verimliliði, gittikçe daha çok
geniþleyen bir hareketle, her bilim kolundan sayýsýz bilginleri marksizme kazandýracaktý. Fransada bu bilginlerin klâsik örneði, ayný
zamanda büyük bir yurttaþ, hayran olunasý bir yurtsever olan büyük
fizikçi Paul Langevindir.
Diyalektik yöntemin bu verimliliði, bizzat Marx ve Engelsle
de yararlýlýðýný gösterecekti. Düþünce adamý olduklarý kadar, savaþan
devrimciler olan Marx ve Engels, onlardan önce gelen en dahi
kiþilerin doðru olarak koyamadýklarý sorunu, diyalektikçi olduklarý
için, çözümlediler: materyalist diyalektiði insanlýk tarihine uygulayarak, gerçekte (genel teorisi tarihsel materyalizm olan) toplumlar
bilimini kurdular. Bu temel buluþun nasýl yapýldýðýný göreceðiz (ondördüncü ders). Bununla, sosyalizme, bilimsel bir temel saðlýyorlardý.
Öyleyse, burjuvazinin, sýnýf çýkarlarýndan dolayý, diyalektiðe
karþý savaþ açmýþ olmasýný anlamak kolaydýr. ... usa-uygun biçimiyle diyalektik, burjuvazi ile onun doktriner sözcüleri için bir rezalet ve iðrençliktir, çünkü þeylerin mevcut bugünkü durumunu
olumlu yanlarýyla kavrar, ayný zamanda bu durumun yadsýnmasýný,
onun kaçýnýlmaz çöküþünün anlaþýlmasýný içerir; çünkü diyalektik,
tarihsel olarak geliþmiþ olan her toplumsal biçimi, akýþan bir hareket içinde görür ve bu yüzden, onun geçici niteliðini, onun anlýk
varlýðýndan daha az olmamak üzere hesaba katar; hiçbir þeyin
zorla kabul ettirilmesine izin vermez, özünde eleþtirici ve devrimcidir.13 (Ýtalikler bizim, G.B.-M.C.)
Bunun içindir ki, burjuvazi metafizikte kendine sýðýnak arar;
11
12
13

Friedrich Engels, Anti-Dühring, Sol Yayýnlarý, Ankara 1995.
Friedrich Engels, Doðanýn Diyalektiði, Sol Yayýnlarý, Ankara 1996.
Karl Marx, Kapital, Birinci Cilt, s. 29.
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bunu göstermek olanaðýný bulacaðýz. [sayfa 54]
IV. FORMEL MANTIK
VE DÝYALEKTÝK YÖNTEM
Bu ilk dersi mantýk üstüne birkaç gözlemle biraz daha uzatmak yararlý olur.
Bilimlerin, baþlangýç dönemlerinde ancak metafizik bir yöntem kullanabildiklerini (II. kesim, b) görmüþtük.
Bu yöntemi genelleþtirerek, Yunan filozoflarý (özellikle Aristoteles), kendini yanýlgýlardan korumak için, düþüncenin her durum ve koþul altýnda izlemek zorunda olduðu birtakým evrensel
kurallar ortaya koymuþtu. Bu kurallarýn birliðine mantýk adý verildi.
Mantýðýn konusu, gerçeði araþtýrmada düþüncenin izlemesi gereken ilkelerin ve kurallarýn incelenmesidir. Bu ilke ve kurallar, bir
fanteziden ibaret deðildirler, insanýn doða ile yinelenen alýþveriþinden ortaya çýkarlar: insaný mantýklý kýlan, insana geliþigüzel herhangi bir þeyin yapýlamayacaðýný öðreten doðadýr!
Ýþte formel mantýk denen geleneksel mantýðýn üç bellibaþlý
kuralý:
1. Özdeþlik ilkesi: bir þey, kendisiyle özdeþtir. Bir bitki bir
bitkidir; bir hayvan bir hayvandýr. Yaþam yaþamdýr; ölüm ölümdür.
Mantýkçýlar bu ilkeyi formülleþtirerek a, adýr, derler.
2. Çeliþmezlik ilkesi: bir þey ayný zamanda hem kendisi,
hem karþýtý olamaz. Bir bitki hayvan deðildir; bir hayvan bir bitki
deðildir. Yaþam ölüm deðildir; ölüm de yaþam deðildir. Mantýkçýlar
buna a, a-olmayan deðildir, derler.
3. Üçüncünün dýþarýlmasý ilkesi (ya da üçüncü durumun
dýþtalanmasý): birbirinin karþýtý iki olanak arasýnda bir üçüncünün
yeri yoktur. Bir varlýk, ya bitkidir ya hayvandýr: üçüncü olanak yoktur. Yaþamla ölüm arasýnda seçim yapmak gerekir, üçüncü bir durum yoktur. Eðer a ve a-olmayan birbirinin karþýtý ise, ayný bir nesne ya adýr, ya a-olmayandýr.
Bu mantýk geçerli midir? Evet, çünkü, yüzyýllar boyunca biriktirilmiþ deneyimi yansýtýr. Ama araþtýrma derinleþtirilmek istendiði andan baþlayarak yetersizdir. Gerçekten de, [sayfa 55] yukarda
sözü edilen örnekleri yeniden ele alacak olursak, kesinlikle hayvanlar ya da bitkiler kategorisinde sýnýflandýrýlamayan canlý varlýklarýn
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varolduklarý ortaya çýkar. Bu varlýklar, hem biri, hem ötekidirler.
Ayný þekilde, ne mutlak yaþam, ne mutlak ölüm vardýr: her canlý
varlýk, her an ölüme karþý savaþýmda kendi kendini yeniler; her
ölüm kendi içinde yeni bir yaþamýn öðelerini taþýr (ölüm, yaþamýn
ortadan kaldýrýlmasý deðildir, bir organizmanýn çözülüp daðýlmasýdýr). Belirli sýnýrlar içinde geçerli olan klâsik mantýk demek ki, gerçeðin daha derinliðine inme gücünde deðildir. Bu mantýktan, verebileceðinden fazlasýný istemek, iþte bu, tam metafiziðin içine düþmektir. Geleneksel mantýk kendi niteliði gereði olarak yanlýþ deðildir,
ama onu kendi sýnýrlarý dýþýnda da uygulamak hevesine kapýlýnýrsa
yanlýþlýða neden olur.
Bir hayvanýn bir bitki olmadýðý doðrudur; çeliþmezlik ilkesine uygun olarak, onu buna, bunu ona karýþtýrmaktan sakýnmak
gerektiði de doðrudur ve doðru olarak kalýr. Diyalektik, karýþýklýk,
þeyleri birbirine karýþtýrma deðildir. Ama diyalektik, bazý varlýklarýn
hayvan ve bitki olduklarý noktada hayvan ile bitkinin, gerçeðin birbirinden ayrýlmaz iki görünümü olduklarý da doðrudur der (karþýtlarýn birliði).
Bilimlerin þafaðýnda kurulmuþ olan formel mantýk, günlük
kullaným için yeterlidir: sýnýflandýrmaya, ayýrmaya olanak saðlar.
Ama tahlili daha ileri götürmek istediðimizde artýk yeterli deðildir.
Niçin? Çünkü gerçek, harekettir ve özdeþlik mantýðý (a, adýr), fikirlerin, gerçeði kendi hareketi içinde yansýtmasýna olanak vermez.
Çünkü, öte yandan, beþinci derste göreceðimiz gibi, bu hareket, iç
çeliþkilerin ürünüdür; ve özdeþlik mantýðý, karþýtlarýn birliðinin ve
birinden diðerine geçiþin kavranýlmasýna olanak vermez.
Kýsacasý, formel mantýk, gerçeðin en yakýndaki görünümlerine varabilir ancak. Diyalektik yöntem daha öteye gider, bir sürecin bütün görünümlerine ulaþmayý kendine amaç edinir.
Diyalektik yöntemin, bilen, anlayan düþüncenin yasalarýna
uygulanmasýna diyalektik mantýk denir. [sayfa 56]

G. Politzer
Felsefenin Temel Ýlkeleri

41

ÝKÝNCÝ DERS

DÝYALEKTÝÐÝN BÝRÝNCÝ ÇÝZGÝSÝ
HER ÞEY BÝRBÝRÝNE BAÐLIDIR

(KARÞILIKLI ETKÝ VE EVRENSEL BAÐLANTI YASASI)

I.
II .
III .
IV .
V.

Bir örnek.
Diyalektiðin birinci çizgisi.
Doðada.
Toplumda.
Vargý.
I. BÝR ÖRNEK

Bir yiðit adam barýþ için savaþýma katýlýyor: Stockholm çaðrýsýna imza topluyor. Dünya Halklarý Kongresi için kart daðýtýyor, iþ
arkadaþlarý ile ya da tanýmadýðý bir kimseyle Almanya sorununun
barýþçý yoldan çözülmesi konusunda, Vietnam Savaþýnýn durdurulmasý konusunda tartýþmaya giriþiyor ya da barýþ için ulusal birliði
saðlamak üzere kendi evinde öteki kiracýlarý toplantýya çaðýrýyor.
Bazýlarý Ne yaptýðýný sanýyor zavallý? Zamanýný da emeðini
de boþuna harcýyor. diyeceklerdir. Gerçekten de, ilk bakýþta, bu
adamýn yaptýðý iþ saçma bir þeydir; adam ne bakan, ne milletvekili, ne general, ne bankacý, ne diplomat. Öyleyse? [sayfa 57]
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Bununla birlikte, onun hakký var. Neden? Çünkü o tek baþýna
deðildir. Kiþi olarak ne denli alçakgönüllü olursa olsun, onun
giriþkenliði iþe yarar, çünkü tecrit edilmiþ deðildir. Onun eylemi,
koskoca bir bütünün, dünya halklarýnýn barýþ için savaþýmýnýn bir
bölümüdür. Ayný anda milyonlarca insan, onun gibi, onunla ayný
doðrultuda ve ayný güçlere karþý hareket ediyorlar. Ayný zincirin
halkalarý olan bütün bu giriþkenlikler arasýnda evrensel baðlantý
vardýr. Ve bu giriþkenliklerin her biri, kendi örneðiyle, kendi deneyimiyle, baþarýsýzlýklarý ve baþarýlarýyla ötekine yardým ettiði (karþýlýklýlýk) için bütün bu giriþkenlikler arasýnda karþýlýklý etki vardýr.
Kendi seçeneklerini karþýlaþtýrdýklarý zaman, tecrit edilmemiþ olduklarýný anlarlar, ayný zamanda, her þeyin birbirine baðlý olduðuna inanýrlar.
Ýþte pratikten alýnmýþ pek basit bir örnek. Görülüyor ki, yalnýzca diyalektik yöntemin ilk yasasý, doðru yorumlamaya olanak
veriyor. Burada diyalektik, metafiziðe kökten karþýdýr: Kendini bu
kadar sýkýntýya sokmak, basit insanlarý tedirgin etmek, insanlarla
tartýþmak neye yarar? Barýþ bu basit insanlara baðlý deðildir... demek, metafizikçi gibi uslamlamaktýr. Metafizikçi gerçekte, ayrýlabilir olmayaný ayýrýr. 1952 Ekiminde, Barýþ için Asya ve Pasifik Konferansýna, Los Alamosa, ilk atom bombasýnýn yapýlýþýna katýlan bir
bilgin, Joan Hinton da geldi.
Nagazaki üzerine atýlan ilk bombaya ellerimle dokundum. Derin bir suçluluk hissi duyuyorum ve insanlýða karþý bir cinayetin hazýrlanýþýnda bir rol oynamýþ olmaktan utanç duyuyorum. Nasýl oldu da bu görevi yerine
getirmeyi kabul ettim? Bilim için bilim yanlýþ felsefesine inanýyordum da ondan. Bu felsefe, modern bilimin
zehiridir. Bilimi toplumsal yaþamdan ve insanlardan ayýrmak demek olan bu yanýlgý yüzündendir ki, savaþ sýrasýnda, atom bombasý yapýmýnda çalýþmaya sürüklendim.
Bilgin olarak kendimizi salt bilime vermemiz gerektiðini
ve geriye kalanýn da mühendislerin ve devlet adamlarýnýn iþi olduðunu düþünüyorduk. Beni fildiþi kulemden
çekip çýkarmak ve bana salt bilim olmadýðýný ve [sayfa 58]
bilimin ancak insanlýðýn çýkarlarýna hizmet ettiði ölçüde
bir anlamý olduðunu anlatmak için Hiroþima ve Nagazaki bombardýmanlarý faciasýnýn gerekmiþ olduðunu söy-
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lemeye utanýyorum. Birleþik Devletlerde ve Japonyada
hallen atom silahlarýnýn yapýmýnda çalýþan bilginlere sesleniyorum ve onlara Ne yaptýðýnýzý iyi düþününüz diyorum.
Metafizikçi, kendi yaptýðý iþin, baþkalarýnýn yaptýklarý ile baðlantýlý olduðunu düþünmez; iþte bu, atom bilgininin durumuydu, o
bilimsel düþünüce uygun davrandýðýný düþünürken, gerçekte bilime karþý bir tutum almýþtý, çünkü kendi mesleki eyleminin nesnel
koþullarý ve çalýþmasýnýn yararlýlýðý üzerinde, kendi kendini sorguya
çekmeyi reddediyordu.
Bu gibi davranýþlar çok yaygýndýr. Baþka bir örnek almak istersek, örneðin, her fýrsatta: Spor, spordur; siyaset siyasettir. Ben hiçbir zaman siyaset yapmadým. diyen sporcunun durumu. Sporla siyasetin baþka baþka eylemler olduðu doðrudur. Ama onlar arasýnda
hiçbir iliþki olmadýðý yanlýþtýr. Eðer sporcunun satýnalma gücü azalýrsa, ve eðer iþsiz kalýrsa, spor gereçlerini ve giysilerini nasýl satýn alabilecektir? Ve eðer savaþ, spor için ayrýlan bütçeleri, ödenekleri kemirip yutarsa, stadlar ve yüzme havuzlarý nasýl yapýlabilecektir? Görülüyor ki: spor, metafizikçinin bilmediði, ama diyalektikçinin bulduðu
bazý koþullara baðlýdýr; ödeneksiz spor olmaz; ama bir barýþ siyaseti
olmadan da ödenek olmaz. Demek ki, spor siyasetten ayrýlmýyor.
Bu baðý bilmeyen, unutan sporcu, yalnýz spor davasýna hizmet etmemekle kalmaz, onu savunmanýn çarelerini de elinden kaçýrýr. Niçin? Çünkü her þeyin birbiriyle bað1antýlý olduðunu anlamadýðý için,
savaþ siyasetine karþý savaþým vermeyecektir; bir an gelecektir, sporu, onun koþullarýný gerçekleþtirmeden istediði için, ister ülkenin
yýkýmý spor ekiplerini ortadan kaldýracaðý için olsun, ister savaþ gelmiþ
olacaðý için olsun, artýk hiç spor yapamayacaktýr.
II. DÝYALEKTÝÐÝN BÝRÝNCÝ ÇÝZGÝSÝ
Diyalektik, metafiziðin tersine, doðaya, birbirinden
kopuk, tek baþýna ve birbirinden baðýmsýz ayrý ayrý nesnelerin ve görüngülerin (phénomène)14 rasgele bir
araya toplanmýþ bir yýðýný olarak deðil, nesnelerin ve
[sayfa 59]

14
Phénomène = görüngü sözcüðünden, doða yasalarýnýn (düþen bir taþ, kaynayan
su) ya da toplum yasalarýnýn (iktisadi bir bunalým) bütün belirtileri anlaþýlýr.
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görüngülerin organik olarak birbirlerine baðlý bulunduklarý, birbirlerine baðýmlý olduklarý ve karþýlýklý olarak birbirlerini koþullandýrdýklarý baðlantýlý tam bir bütün olarak
bakar.
Bu yüzden diyalektik yönteme göre, hiçbir doða olayý,
tek baþýna, çevresindeki olaylarýn dýþýnda ele alýndýðýnda anlaþýlamaz; çünkü doðanýn herhangi bir alanýndaki
herhangi bir olay, çevresindeki koþullarýn dýþýnda düþünülürse ve bu koþullardan ayrýlýrsa anlamsýz bir þey haline
geliverir; tersine, herhangi bir olay, çevresindeki olaylarla çözülmez baðlarý açýsýndan kendisini kuþatan olaylarýn onu koþullandýrdýklarý gibi düþünülürse, anlaþýlabilir
ve açýklanabilir.15
Diyalektiðin birinci çizgisinin açýklanýþý, onun çok genel olan
niteliðini gösteriyor: bu çizgi, doðada ve toplumda, evrensel olarak
doðrulanýr.
III. DOÐADA
Metafizik, kaba maddeyi, canlý maddeyi, düþünceyi ayýrýr;
metafizikçiye göre, bunlar, mutlak olarak birbirlerinden yalýtýlmýþ,
birbirlerinden baðýmsýz üç ilkedir.
Ama düþünce, beyinsiz varolur mu? Ve beyin, bedensiz?
Fizyoloji (canlý varlýðýn iþlevlerinin bilimi) bilinmiyorsa, psikoloji
(düþünen eylemi inceleyen bilim) olanaksýzdýr ve bu da sýký sýkýya
biyolojiye (genel anlamýyla yaþam bilimi) baðlýdýr. Ama yaþamýn
kendisi kimyasal süreçler bilinmeden anlaþýlamaz;16 [sayfa 60] kimyaya gelince, o da molekülleri ele aldýðýnda, onlarýn atom yapýlarýný
bulur; oysa atomun incelenmesi fiziðin alanýna girer. Eðer þimdi
biz, fiziðin incelediði bu öðelerin kökenini bulmak istersek, bize
bu öðelerin oluþumunu gösteren yeryüzü bilimlerine kadar gitme15
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16
Biz yaþamýn kimyasal süreçlerden ibaret olduðunu söylemiyoruz; bu, diyalektiðe
aykýrý bir iddia oluyordu: bu konuyu ilerde yeniden ele alacaðýz. Biz, düþünme eyleminin
fizyolojiye indirgenebileceðini de söylemiyoruz. Dediðimiz þudur: canlý varlýk olmadan
canlý varlýk fikri olmaz; fiziksel-kimyasal bir evren olmnadan canlý varlýk olmaz, organizma
olmaz.

G. Politzer
Felsefenin Temel Ýlkeleri

45

miz gerekmeyecek mi? Ve buradan, yeryüzünün bir parçasý bulunduðu güneþ sisteminin incelenmesine (astronomiye) kadar uzanmayacak mýyýz?
Böylece, metafizik, bilimsel ilerlemeyi engellediði halde; diyalektik, bilimsel olarak kurulmuþtur. Kuþkusuz, bilimler arasýnda
kendilerine özgü ayrýlýklar vardýr: kimya, biyoloji, fizyoloji, psikoloji
farklý, özgül alanlarý inceler; buna tekrar döneceðiz. Ama bu yüzden, bütün bilimler, evrenin birliðini yansýtan temel bir birlik oluþturmaktan geri durmazlar. Gerçek bir bütündür. Ýþte diyalektiðin
birinci çizgisi bunu anlatýr.
Elbette ki, karþýlýklý etkilemenin, karþýlýklý koþullandýrmanýn
ne olduklarýný örnekleriyle iyice belirtmek yararlý olacaktýr.
Madeni bir yayý ele alalým. Bu yayý, çevreleyen evrenden
ayrý olarak deðerlendirebilir miyiz? Yay, insanlar tarafýndan (toplum)
topraktan (doðadan) çýkarýlmýþ bir madenden yapýldýðýna göre,
besbelli ki hayýr. Ama daha yakýndan bakalým. Þurada dururken,
yayýmýz, çevreleyen yerçekimi, ýsý, oksitlenme, vb. gibi koþullardan
baðýmsýz deðildir. Bu koþullar, onun yalnýz konumunu deðil, yapýsýný da deðiþtirebilir (pas). Yaya bir kurþun parçasý asalým: bu yay
üzerinde oluþturduðu bir kuvvetle, yay gerilir; yayýn biçimi belirli
bir direnç noktasýna kadar deðiþir; aðýrlýk yay üzerinde etki yapar,
yay aðýrlýk üzerinde etki yapar; yay ve aðýrlýk bir bütün oluþtururlar;
aralarýnda etki, karþýlýklý baðlantý vardýr. Bundan baþka; yay, moleküllerden bileþmiþtir, bu moleküller birbirlerine öyle bir çekim
kuvveti ile baðlýdýrlar ki, belirli bir aðýrlýðýn ötesinde yay artýk gerilemez, kopar: bazý moleküller arasýndaki bað çözülmüþtür. Gerilmemiþ olan yay, gerilmiþ yay, kopmuþ yay  her seferinde, moleküller
arasýnda baþka [sayfa 61] bir bað tipi vardýr. Eðer yay ýsýtýlýrsa, moleküller arasýndaki baðlar baþka bir biçimde deðiþir (genleþme). Biz
diyeceðiz ki, yapýsýnda ve çeþitli biçim deðiþikliklerinde, yay, kendisini oluþturan milyonlarca molekül arasýndaki karþýlýklý etkiyle
kurulmuþtur. Ama bu karþýlýklý etkinin kendisi de, yay (bütünüyle)
ve çevreleyen ortam tarafýndan koþullandýrýlmýþtýr: yay ve çevreleyen ortam bir bütün oluþtururlar; kendi aralarýnda karþýlýklý bir etki
yaparlar. Eðer bu etki bilinmezse, o zaman yayýn oksitlenmesi (pas),
yayýn kopmasý anlamsýz, saçma olaylar haline gelir. Stalin, diyalektiðin birinci çizgisini yorumlarken þöyle yazar:
Bu yüzden diyalektik yönteme göre, hiçbir doða olayý,
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tek baþýna, çevresindeki olaylarýn dýþýnda ele alýndýðýnda anlaþýlamaz; çünkü doðanýn herhangi bir alanýndaki
herhangi bir olay, çevresindeki koþullarýn dýþýnda düþünülürse ve bu koþullardan ayrýlýrsa anlamsýz bir þey haline
geliverir; tersine, herhangi bir olay, çevresindeki olaylarla çözülmez baðlarý açýsýndan kendisini kuþatan olaylarýn onu koþullandýrdýklarý gibi düþünülürse, anlaþýlabilir
ve açýklanabilir.17
En anlamlý karþýlýklý etkileme örneklerinden biri de, canlý
varlýklarý, onlarýn varoluþ koþullarýna, ortamlarýna birleþtiren baðdýr. Bitki, örneðin havadan oksijeni alýr, ama o da havaya karbonik
gaz, ve su buharý verir. Ama bu, yalnýzca, bitki ile ortam arasýndaki
karþýlýklý etkinin en basit görünümlerinden biridir. Güneþ ýþýðýnýn
saðladýðý enerjiden yararlanarak, bitki, topraktan çekip aldýðý kimyasal öðelerin yardýmýyla kendi öz geliþmesine olanak hazýrlayan
bir organik maddeler bireþimi oluþturur. O geliþmekteyken, ayný
zamanda, topraðý ve bunun sonucu olarak da, kendi türünün sonraki geliþmesinin koþullarýný da dönüþtürür. Kýsaca, bitki, ancak,
kendisini çevreleyen ortam ile birlikte vardýr. Bu karþýlýklý etki, canlý varlýklarýn bütün bilimsel teorilerinin hareket noktasýdýr, çünkü
karþýlýklý etki onlarýn varlýðýnýn evrensel koþuludur: canlý varlýklarýn
geliþmesi, onlarýn varlýk [sayfa 62] ortamlarýnýn dönüþümlerini yansýtýr. Miçurinci bilimin ilkesi, baþarýlarýnýn kaynaðý buradadýr. Miçurin, canlý türlerle ortamýn birbirinden ayrýlmaz bir bütün olduðunu
anlayarak, ortamý deðiþtirmek yoluyla türleri de dönüþtürmeyi
baþardý.
Ayný þekilde, büyük fizyoloji bilgini Pavlov, organizma ile
ortam arasýndaki ayrýlmaz birliði iyi bilmeseydi, üstün sinirsel iþleyiþ
bilimini kuramayacaktý. Beyin kabuðu (korteks), organizma ile ortamýn karþýlýklý etki süreçlerinin tamamlandýðý organdýr. Organizmanýn tümü korteksin buyruðu altýndadýr, ama korteksin kendisi
de, her an, dýþ ortamdan (organizmadan) gelen, geçmiþ ve þimdiki
uyarýlarýn buyruðu altýndadýr. Bedende oluþan bütün olgular örneðin bir hastalýk çeþitli görevleri düzenleyen ve doðal ortamda 
insan için toplumsal ortamda varolan koþullardan ayrýlmaz olan
17
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üstün sinirsel iþleyiþe baðlýdýrlar.
Bu, olgularýn birliði ve karþýlýklý etkisi ilkesi, bu büyük ilke,
bütün bilimlerin ilerlemesi için her zaman zorunlu olan bir ilkedir.
Bu konuda örnekler çoðaltýlabilir. Örneðin atmosfer basýncýnýn Torricelli tarafýndan bulunuþunu (1644) alalým:
Cýva ile dolu bir tüp, gene cýva ile dolu bir kabýn içine aðzý
aþaðý gelecek biçimde konursa, tüpteki cýva belirli bir yüksekliðin
altýna düþmez, ve kaptaki cýva düzeyinin üstünde kalýr.
Bu olgu, kendi koþullarýndan yalýtýldýðý sürece anlaþýlamaz.
Eðer tersine, tüpün daldýrýlmýþ olduðu (kap içindeki) civanýn yüzeyinin yalýtýlmamýþ olduðuna, atmosferle temas halinde bulunduðuna ve tüpün içinde olup bitenlerle çevreleyen koþullar arasýndaki
karþýlýklý etkiye dikkat edilirse, o zaman, açýklama olanaklý olur:
civa, tüp içinde asýlý kalýr, çünkü hava, kaptaki civa üzerine bir basýnç (atmosfer basýncý) yapar. Torricelli, kap, bir hava okyanusunun
dibindeymiþ gibi dikkate alýnmalýdýr, der.
Ýncelenen olgu, kendisini çevreleyen koþullardan ayrýlýrsa,
diyalektiðin birinci yasasý bozulur, bilimde buluþlar yapýlamaz. [sayfa
63]

IV. TOPLUMDA
Metafizik, toplumsal olgularý birbirinden ayýrýr, soyutlaþtýrýr;
iktisadi gerçek, toplumsal yaþam, siyasal yaþam da bir o kadar
birbirlerinden ayrýlmýþ alanlardýr. Ve metafizik, bu alanlarýn her birinin içine, binlerce bölmeler sokar. Bu durum, insaný þöyle konuþmalara götürür: Amerika hükümeti, suçsuz Rosenbergleri elektrik sandalyesine gönderiyor, bu budalalýktýr, anlamsýz bir davranýþtýr. Diyalektikçi bunu þöyle yanýtlar: bu idam olayýnýn bir anlamý
vardýr; Amerikan yöneticilerinin bütün siyasetini, yalana ve yýldýrmaya gereksinme duyan savaþ siyasetini yansýtýr.
Metafizikçiye göre, toplumlarýn tarihi anlaþýlmaz bir þeydir:
olumsallýklar (yani nedensiz olaylar), saçma raslantýlar kaosudur.
Dünyanýn esasýnýn kesin olarak saçma bir þey olduðunu öne süren
filozoflar (Albert Camus gibi) vardýr. Felsefe, felaket kýþkýrtýcýlarýnýn
pek iþine yarar. Diyalektikçi, doðada olduðu gibi, toplumda da her
þeyin birbirine baðlý olduðunu bilir. Eðer okullar yýkýlýyorsa, bu, yöneticilerin yeteneksizliðinden deðildir, savaþ siyasetleri uðruna okul
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binalarýný zorunlu olarak feda etmelerindendir. Aragonun da belirttiði gibi, yöneticiler, bizim ölüm süremizi uzatmak için yaþam
süremizi kýsaltýyorlar. Her þey, yer ve zaman koþullarýna baðlýdýr.
Diyalektik, toplumsal olgularý kavramayý ve açýklamayý baþarýr, çünkü, diyalektik, bu olgularý, kendilerini doðrudan, baðlý olduklarý ve
karþýlýklý etki iliþkisi içinde bulunduklarý tarihsel koþullara baðlar.
Metafizikçi, yer ve zaman koþullarýný hesaba katmaksýzýn, soyutta
kalýr.
Bunun gibi, bazý kiþiler, 1944te, Komünist Partisinin yönettiði Fransýz proletaryasýnýn iktidarý alacak güçte olduðuna ve bunu
yapmamakla otobüsü kaçýrdýðýna içtenlikle inanýrlar. Ýlk bakýþta
çekici bir deðerlendirme ama yanlýþ. Neden yanlýþ? Çünkü bu deðerlendirme ancak bütünle iliþkisi bakýmýndan bir anlamý olan bir
yönü, keyfi olarak bütünden ayýrýyor. Daha yakýndan bakalým. [sayfa
64]

Ýlkin Direniþin niteliði ve amacý konusunda yanýlma var. Elbette ki, devrimci parti, Komünist Partisi tarafýndan yönetilen iþçi
sýnýfý en büyük güç oldu. Ama Direniþin amacý, proletarya devrimi
deðil, ülkenin kurtarýlmasý ve faþizmin yok edilmesiydi. Böyle bir
amaç, her durumda Fransýzý biraraya topladý (büyük bir kesimi
Vichy hükümetinden baðýný koparan burjuvaziyi bölecek ölçüde).
Direniþ çok çeþitli biçimler aldý: silahlý savaþým, iþçi grevleri, kadýnlarýn alýþ-veriþ konusundaki gösterileri, köylülerin ürünü teslim etmeyi reddetmeleri, viþici baský aletinin (memurlar tarafýndan)
sabote edilmesi, gençlerin STOya karþý, öðretmenlerin, bilginlerin
hitlerci gerici öðretimine karþý savaþýmý, vb., vb.. Direniþ büyük bir
ulusal davranýþ oldu. Onun baþat çizgisi budur. Fransýz komünistlerinin deðeri, durumu bütünü içinde anlamalarý oldu: onun için
Hitlere ve suç ortaklarýna karþý savaþýmda geniþ bir ulusal cephe
kurmaya çalýþtýlar, ve Direniþin, halkýmýzýn geniþ yýðýnlarýndan
kopmuþ bir tekke halinde dejenere olmasýna izin vermediler. Gitgide daha çok tecrit edilmiþ hale gelen düþmana karþý 1944 ulusal
ayaklanmasý böyle olanaklý oldu.
Eðer o sýrada, iþçi sýnýfý, devrim yapmaya, sosyalizmi
kurmaya kalksaydý ne olurdu? Eðer, 1944te Hitlere karþý savaþ
devam etmekteyken, komünistler, artýk Fransayý ve dünyayý nazilerden kurtarmak sözkonusu deðildir, derhal proleter devrimi yapmak sözkonusudur demiþ olsalardý, iþçi sýnýfýnýn, ülkenin kurtuluþu
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için savaþmaya kararlý, ama devrimci bir hareketi desteklemeye
hiç de hazýrlýklý olmayan her sýnýftan milyonlarca Fransýz yurttaþý
ile baðlarýný kopardýðýný göreceklerdi. Ve hitlerciler, suç ortaklarý,
gerici burjuvazi, viþiciler bayram ederdi buna. Tecrit edilmiþ bir
iþçi sýnýfý, Direniþin yönetimini, en çetin fedakarlýklar pahasýna üstlendiði yönetimi kaybederdi. Böylece diktatörlük kapýlarý, Amerikan ordusunun da yardýmýyla De Gaullee ardýna kadar açýlmýþ
olurdu.
Amerikan ordusu, gerçekten de bu, aydýnlatýlacak ikinci
noktadýr, ancak Sovyet zaferleri Avrupada ikinci cepheyi [sayfa 65]
kaçýnýlmaz kýldýðý için çýkartma yapmýþtý. Amerikan yöneticilerinin
art-düþüncesi, Hitlerin yenilgisinin, o zamana kadar Wehrmachtýn
iþgali altýnda bulunan ülkelerde komünizme yararlý olmasýný önlemekti. Eðer bu nesnel koþullarý iyi bilmeyip, iþçi sýnýfý birdenbire
iktidara atýlsaydý, halkýmýz bir kýyýma uðrayacak, Amerikan ordusu,
daha o andan itibaren, bugün de sahip olduðu iþgal ordusu niteliðini alacaktý: ve bu kez, baský, yeni Oradourlar yaratmak için geri
gelen nazilerin suç ortaklýðýyla yapýlacaktý. Hitler Almanyasýnýn,
büyük Alman burjuvazisinin (örneðin, Amerikalýlarýn sayesinde serbest býrakýlan Krupplarýn) umudu, Üç Büyükler arasýndaki ittifakta
bir kopma meydana gelmesi deðil miydi? Münih ittifaký böylece
yeniden perçinlenmiþ olur, gerici burjuvazinin, sosyalist ülkelere
karþý, halklarýn kurtuluþunda kesin rolü oynayan Sovyetler Birliðine
karþý Kutsal Ýttifaký daha 1944te gerçekleþmiþ olurdu. Dört yýllýk
bütün çabalarýn bütün acýlarýn kazancý, Fransýz halkýnýn kanýnda
boðulurdu.
Buna karþýlýk, o zaman, çevreleyen koþullarýn tümü, komünistlerin yaptýklarý gibi, faþizmin tasfiyesini, bir burjuva demokratik cumhuriyeti istemeye uygundu. Fransýz halkýnýn geniþ yýðýnlarýnca kabul edilebilir olan bu istem, gerçekleþebilir bir istemdi,
ve büyük bir ileri adým saðladýðý için de, ilerici bir istemdi. Gerçekten de, iþçi sýnýfý, burjuva demokratik cumhuriyette kendi sýnýf savaþýmý için en elveriþli koþullarý bulur: bu, Fransýz iþçi hareketinin,
kurtuluþu izleyen aylardaki ileri atýlýmýný açýklar, bu atýlým, komünistleri iktidara getirdi, halkýmýza, ekonomisini yeniden yaratmayý,
yaþam düzeyini yükseltmeyi, toplumsal güvenliði, ulusallaþtýrmalarý,
iþletme kurumlarýný, demokratik bir anayasa, oy pusulasý, kadýnlar
için seçilme hakkýný, memurlar tüzüðünü vb., vb. saðladý. Bu saye-
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dedir ki, iþçi sýnýfý, 1947de, gerici güçlerin karþý saldýrýsýna meydan
okumak için kendisini en iyi savaþým koþullarý içinde bulabildi.
Uluslararasý planda, Hitler Almanyasýna karþý Üç Büyükler
arasýndaki ittifakýn devamý Wehrmachtýn ezilmesini [sayfa 66] saðladý. Ama hepsi bu olmadý: Birleþmiþ Milletler örgütünün kurulmasýný
ve Potsdam antlaþmalarýný vb. mümkün kýldý  ki bunlar, sonradan
Amerikan emperyalizminin gizli dolaplarýna engel teþkil edeceklerdi.
Üç Büyüklerin antantý, Avrapanýn genç halk demokrasilerinin iþini
kolaylaþtýrdý, ve bu nokta da birinci derecede önemlidir, 1944te
Fransýz komünistlerinin serüvenci bir siyaseti, bu baþarýlarý tehlikeye düþürürdü: bu baþarýlar, uluslararasý kapitalizmi son derece
zayýflatmýþtýr. Bir ülkenin iþçi hareketi hiçbir zaman kendi baþýna
deðil, ama bütünle iliþkisine göre deðerlendirilmelidir.
Olaylarý karþýlýklý etkileri ve bütünlükleri içinde dikkate almanýn ve bir olguyu, onu çevreleyen koþullardan asla ayýrmamanýn zorunluluðunu gösteren daha baþka örnekleri tahlil edebiliriz.
Þu örnekle yetinelim:
Faþist burjuvaziye karþý burjuva demokratik cumhuriyeti istemek, Fransýz iþçi hareketinin bugünkü durumuna tamamýyla uygun düþen bir istemdir. Bu istem, en baþta gelen düþmana karþý
yaþamýný sürdürmek için kendi yasasýna uymayaný boðmaktan
baþka çýkar yolu olmayan gerici burjuvaziye karþý, iþçi sýnýfýnýn
çevresinde geniþ bir halk toplaþmasýný saðlamaya en elveriþli istemdir. Ama Sovyetler Birliðinde ayný isteme baþvurmak saçma bir
þey olur. Niçin? Çünkü nasýl ki, burjuva demokratik cumhuriyet,
faþizme göre bir ilerleme ise, (emekçilere üretim araçlarý mülkiyetini saðlayan) sovyet sosyalist cumhuriyeti de burjuva cumhuriyetine göre kesin bir ilerlemedir. Bizim halkýmýz için ileri bir adým
olacak olan þey, Soyyetler Birliði için geri bir adým olurdu. Metafizikçi, kibrinden, zaman ve yer koþullarýný bilmez. Demokrasiyi kendi
koþullarýndan ayýrýr; burjuva demokrasisi ile sovyetik demokrasi
arasýnda ayrým yapmaz. Ve burjuva demokrasisinden baþka demokrasi tanýmadýðý için de, burjuva demokrasisini demokrasiye
özdeþleþtirir: Sovyetler Birliðini bir demokrasi olmamakla suçlar.
Ve bunun, bir burjuva demokrasisi olmadýðý doðrudur, çünkü o,
kapitalist sömürüyü tasfiye ederek, bütün iktidarý emekçilere veren yeni bir [sayfa 67] demokrasi yaratmýþtýr.
Kýsaca, metafizikçi, politik biçimi, kendisini doðuran ve açýk-
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layan tarihsel koþullarýn bütününden soyutlar, tecrit eder; diyalektikçi bu koþullarý yeniden bulur.
V. VARGI
Ne doða, ve ne de toplum, anlaþýlmaz bir kaos deðildir:
gerçeðin bütün görünümleri zorunlu ve karþýlýklý baðlarla birbirine
baðlýdýrlar.
Bu yasanýn pratik bir önemi vardýr.
O halde, bir durumu, bir olayý, bir iþi kendisini meydana getiren ve açýklayan koþullar açýsýndan deðerlendirmek gerekir.
Her zaman olanaklý olaný ve olanaklý olmayaný hesaba katmak gerekir.
Ýnsan kendi dileklerini gerçek gibi almamalýdýr. Bir
devrimci için, her þeyden önce, görüngüleri bütün gerçeklikleriyle ve doðru olarak saptamak sözkonusudur. ...
Kabul ediyorum ki, belli bir durumda, belli bir karar alýnýr,
ve bu durum deðiþince ilkin alýnmýþ olandan farklý bir
karar alýnýr. Baþarý için koþullar artýk yeterli görünmüyorsa, düþmanýn önünden çekilinir; tersine, eðer hareketi
þiddetlendirmekte daha büyük bir baþarý þansýyla sonuç
alabilmek umudu varsa, derhal savaþa gidilir. Her ne
olursa, bir formülle, bir kararla baðlý kalýnamaz, hareketimiz bu noktada tehlikeye sokulmaz.18
Eylemin koþullarýný unutmak, dogmatizmdir.
Elbette ki, devrimci proletaryanýn, diyalektiðin bu birinci yasasýna saygý göstermekte çýkarý vardýr, oysa burjuvazi bu yasayý
unutturmak isteyecektir, çünkü çýkarý buna karþýdýr. Toplumsal adaletsizlikten sözeden-lere Bu, geçici bir kusurdur! diye yanýt verir.
Ayný þekilde, iktisadi bunalýmlarý, yüzeysel ve gelip geçici görüngüler olarak gösterir. Diyalektik [sayfa 68] bilimin yanýtý: toplumsal adaletsizlik, bunalýmlar, kapitalizmin zorunlu sonuçlarýdýr.
Burjuva filozoflar, gerçeði parçalara bölmek ve bu yolla,
sömürücü sýnýfýn yararýna, gerçeði olduðundan baþka göstermek
olanaðýný saðladýðý için metafiziðe taparlar. Düþünce bütünü için18
M. Thorez, Emekçiler Yeraltý Birliði Federasyonu III. Kongresinde Konuþma. Fils
du Peuple, Editions Sociales, Paris 1949, s. 43.
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de gerçek olana ulaþýr ulaþmaz derhal karþý çýkarlar: bu artýk usule
uygun deðildir, bu artýk felsefeye uygun deðildir. Felsefe onlara
göre, her kavramýn uslu uslu yerini koruduðu bir klasördür: burada
düþünce, þurada madde; burada insan, ötede toplum vb., vb..
Tersine, diyalektik, her þeyin birbirine baðlý olduðunu öðretir. Ve bunun sonucu olarak, bir amacýn gerçekleþmesi için hiçbir
çaba yararsýz deðildir. Barýþ savaþçýlarý, savaþýn kaçýnýlmaz olmadýðýný bilirler, çünkü savaþa karþý her eylem, deðeri olan, barýþýn
zaferini hazýrlayan bir eylemdir.
Ýþte bunun içindir ki, diyalektikle donatýlmýþ her devrimci
militan, yüksek bir sorumluluk duygusuna sahiptir: hiçbir þeyi raslantýya býrakmaz, her çabayý gerçek deðeriyle ölçer.
Bu, gerçeðin tam olarak kavranýlmasý, uzaðý görme olanaðýný
saðlar. Yenilmez bir cesaret verir, öyle bir cesaret ki, Alman askerleri tarafýndan kurþuna dizilen diyalektikçi filozof V. Feldmann, son
nefesinde, Ahmaklar, sizin için ölüyorum diye baðýrabilir onlara.
Onun hakký vardý. O, Fransýz halký için olduðu kadar Alman
halký için de savaþým veriyordu, çünkü her þey birbirine baðlýdýr.
[sayfa 69]

YOKLAMA SORULARI
1. Karþýlýklý etkiye örnekler arayýnýz.
2. Neden, bir olgu (doðal ya da toplumsal) koþullarýndan yalýtýldýðý zaman kavranýlmaz?
3. Belirli bir örnek üzerinde, burjuvazinin, emekçileri yanýltmak
için olaylarý tarihsel koþullarýndan nasýl ayýrdýðýný gösteriniz.
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ÜÇÜNCÜ DERS

DÝYALEKTÝÐÝN ÝKÝNCÝ ÇÝZGÝSÝ
HER ÞEY DURUM DEÐÝÞTÝRÝR

(EVRENSEL DEÐÝÞME VE KESÝNTÝSÝZ GELÝÞME YASASI)

I.
II .
III .
IV .
V.

Bir örnek.
Diyalektiðin ikinci çizgisi.
Doðada.
Toplumda.
Vargý.
I. BÝR ÖRNEK

Filozof Fontanelle, bahçývanýn sonsuzluðuna inanan bir gülün
öyküsünü anlatýr. Gül, bahçývanýn sonsuzluðuna niçin inanýr? Çünkü gül, bahçede, hiçbir zaman baþka bir bahçývan görmemiþtir.
Metafizikçi de böyle düþünür: deðiþmeyi yadsýr.
Bununla birlikte deneyim bize öðretir ki, bahçývanlar ölümlüdür, güller de. Kuþkusuz bir gülden çok daha yavaþ deðiþen þeyler
vardýr ve metafizikçi, bu durumdan, onlarýn deðiþmez olduðu sonucunu çýkarýr; onlarýn görünüþteki duraðanlýðýný mutlak sayar, þeylerden yalnýz onlarýn deðiþmediði sanýsýný veren görünümü alýr: bir
gül, bir güldür; bir bahçývan bir bahçývandýr. Diyalektik yalnýz görünüþte kalmaz; hareketleri içinde þeyleri kavrar: gül, gül olmadan
önce [sayfa 70] bir goncaydý; açýlmýþ gül, saatten saate, göz, onda bir
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deðiþiklik farketmese bile, deðiþir. Yapraklarýný ister istemez, dökecektir. Ama bundan daha az zorunlu olmamak üzere, baþka güller
doðacak ve sýrasý geldiðinde onlar da açýlacaktýr.
Günlük yaþamda, her þeyin hareket olduðunu, her þeyin
durum deðiþtirdiðini; ortaya koyan binlerce örnek bulabiliriz.
Masa üzerindeki þu elma kýmýldamýyor. Ama diyalektikçi
þöyle diyecektir: bu kýmýldamayan elma gene de hareket halindedir; on gün sonra bugünkü halinde olmayacaktýr. O, yeþil bir elma
olmadan önce bir çiçekti; zamanla ayrýþacak, çekirdekleri dökülecek. Bahçývana verilen bu çekirdeklerden yeni bir aðaç olacak ve
ondan bir sürü elma düþecektir. Baþlangýçta bir tek elmamýz vardý;
þimdi ise birçok. Demek ki, evrenin, görünüþlere karþýn, kendi
kendini yinelemediði doðrudur.
Bununla birlikte pek çok kimse, Fontanellein gülü gibi
konuþurlar:
Güneþ altýnda yeni bir þey yok. Her zaman zenginler ve yoksullar olacaktýr. Her zaman sömürenler ve sömürülenler olacaktýr. Savaþýn sonu gelmez. vb.. Hiçbir þey, bu sözde
bil- gelikten daha aldatýcý deðildir. Bu, insaný, edilgenliðe, iþi oluruna býrakan bir güçsüzlüðe götürür. Tersine, diyalektikçi, deðiþmenin,
her þeyin kendi içindeki bir özelliði olduðunu bilir. Ýþte diyalektiðin
ikinci çizgisi buradadýr: deðiþme evrenseldir, geliþme kesintisizdir.
II. DÝYALEKTÝÐÝN ÝKÝNCÝ ÇÝZGÝSÝ
Diyalektik, metafiziðin tersine, doðanýn, dingin ve
duraðan, durgun ve deðiþmez bir durumda deðil, kimi
þeylerin doðduðu ve geliþtiði, kimi þeylerin daðýldýðý ve
yokolduðu, sürekli hareket ve deðiþme, kesintisiz yenilenme ve geliþme durumunda olduðunu kabul eder.
Bu yüzden, diyalektik yöntem, olaylarýn yalnýzca karþýlýklý baðýntýlarý ve birbirlerini karþýlýklý koþullandýrmalarý
[sayfa 71] açýsýndan deðil, ama ayný zamanda hareketleri,
deðiþmeleri, geliþmeleri açýsýndan, ortaya çýkýþlarý ve ortadan kayboluþlarý açýsýndan dikkate alýnmalarýný gerektirir.19
Her þeyin birbirine baðlý olduðunu gördük (diyalektiðin bi19

Stalin, Leninizmin Sorunlarý, s. 653-654.
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rinci çizgisi).
Ama birlik olan bu gerçek, ayný zamanda harekettir. Hareket, gerçeðin ikincil bir görünüþü deðildir. Doða, artý, hareket; toplum, artý, hareket yoktur. Hayýr, gerçek, harekettir, süreçtir. Bu
doðada ve toplumda böyledir.
III. DOÐADA
Maddenin, onun varoluþ biçimi, içkin özniteliði olarak açýklanan hareketi, en genel anlamda, basit yer deðiþtirmeden düþünceye kadar, evrende yeralan bütün
deðiþiklikleri ve süreçleri kapsar. 20
Descartes, dinginliðin harekete göreli olduðunu kaydediyordu. Kýyýdan uzaklaþan bir geminin pupasýnda oturmuþsam, gemiye
göre duruyorum, ama karaya göre hareket halindeyim; oysa topraðýn kendisi de güneþle iliþkisi bakýmýndan hareket halindedir.
Güneþin kendisi de hareket halinde bir yýldýzdýr ve bu böylece sonsuza kadar gider.
Ama, Descartesa göre, hareket, yer deðiþtirmeyle sýnýrlanmýþtýr: geminin bir yerden bir yere gitmesi, elmanýn masanýn üzerinde
yuvarlanmasý gibi. Bu, mekanik harekettir. Oysa hareketin gerçeði,
mekanik hareketle sýnýrlý deðildir. Bir otomobil saatte yetmiþ kilometre hýzla gidiyor: bu mekanik bir harekettir. Ama hepsi bu kadar
deðildir; yer deðiþtiren otomobil, yavaþ yavaþ durum deðiþtirir; motoru, lastikleri aþýnýr. Bundan baþka yaðmur, güneþ vb. otomobil
üzerinde etki yapar. Her ne kadar biz, bu ayný arabadýr dersek de,
bin kilometre yapmýþ olan bir taþýt baþlangýçtakinin ayný deðildir. Bir
an gelecek bazý parçalarýný yenilemek, karoserini yeniden yapmak
gerekecektir vb.  ta arabanýn bütün [sayfa 72] bütüne kullanýlamaz
hale geleceði güne kadar.
Ve iþte, doðada da durum aynýdýr. Doðada hareketin çok
çeþitli görünümleri vardýr: yer deðiþtirme, ama ayný zamanda doðanýn ve þeylerin özelliklerinin dönüþümü (örneðin, bir cismin elektriklenmesi, bitkilerin büyümeleri, suyun buhar haline geçmesi, yaþlýlýk
vb.).
20
Friedrich Engels, Doðanýn Diyalektigi, Sol Yayýnlarý, Ankara 1996, s.8l.(Ýtalikler
bizim.G.B.-M.C.)
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Büyük Ýngiliz bilgini Newton (1642-1727) için, hareket, mekanik hareketle, yer deðiþtirmeyle sýnýrlanmýþtý. Böylece evren, durmadan ayný süreci oluþturan çok büyük bir saatle karþýlaþtýrýlabiliyordu, böylece, o, gezegenlerin yörüngelerini sonsuz olarak kabul
ediyordu.
18. yüzyýldan beri bilimlerdeki ilerleme, hareket kavramýný
önemli bir þekilde zenginleþtirdi. Ýlkin, 19. yüzyýlýn, baþlangýcýnda,
enerjinin dönüþümü bulundu.
Gitmekte olan otomobil örneðini yeniden ele alalým. Büyük
bir hýzla giden araba bir aðaca çarpýyor ve ateþ alýyor. Madde
kaybý var mýdýr? Hayýr, alevler içindeki otomobil de, hýzla giden
otomobil gibi maddi bir gerçektir; ama bu, maddenin yeni bir
görünümü, yeni bir niteliðidir. Madde yokolmuyor, ama biçim
deðiþtiriyor. Maddenin biçim deðiþtirmeleri, ancak madde ile oluþan
hareketin dönüþümünden baþka bir þey deðildir: madde, harekettir; hareket, maddedir. Çaðdaþ fizik, enerjinin dönüþümünün varlýðýný bize öðretir; enerji ya da hareketin niceliði, tamamen yeni bir
biçim alýrken, kendini korur; enerjinin bürünebileceði biçimler çok
çeþitlidir.
Çarpma sonucunda benzini ateþ alan otomobil olayýnda,
patlarlý motorda kinetik enerji haline dönüþen kimyasal enerji þimdi
artýk bütünüyle ýsý (ýsý veren enerji) haline geçiyor. Öte yandan da,
ýsý veren enerji (ýsý) de kinetik enerjiye dönüþebilir: bir lokomotifte
tutulan ýsý, mekanik bir harekete dönüþür, çünkü lokomotif yer
deðiþtirir.
Mekanik enerji, elektrik enerjisine dönüþebilir: santralý döndüren çaðlayan, elektrik enerjisi oluþturur. Karþýlýðýnda, elektrik
enerjisi (akým) mekanik enerjiye dönüþür, yani motorlarý iþletir. Ya
da elektrik enerjisi, ýsý enerjisine [sayfa 73] dönüþür: ýsý verir (elektrikle ýsýnma).
Ayný þekilde elektrik enerjisi kimyasal enerji verebilir: belirli
koþullarda bir elektrik akýmý suyu oksijen ve hidrojene ayrýþtýrýr.
Ama kimyasal enerji de elektrik enerjisine dönüþebilir (hidroelektrik pil) ya da mekanik enerji haline geçer (patlarlý motor), ya da
ýsý enerjisi olur (kömürün sobada yanmasý) vb..
Bütün bunlarý saymak sayfalar tutabilir.
Bütün bu dönüþümler, hareket halindeki maddeden baþka
bir þey deðildirler. Görülüyor ki, bu dönüþümler, her ne kadar on-
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larý da içine alýyorlarsa da basit yer deðiþtirmeden, ya da yerin
deðiþmesinden çok daha zengindirler.21
Enerji dönüþümünün bulunuþundan baþka, evrimin
bulunuþu da hareket kavramýný son derece zenginleþtirdi.
Ýlkin fizik evrenin evrimi. 18. yüzyýlýn sonuna varýldýðýnda,
Kant ve Laplace evrenin bir tarihi olduðunu buldular. Evren, Newtonun inandýðý gibi, kendini yinelemekten uzaktýr, evren deðiþmedir: yýldýzlar (güneþ dahil), gezegenler (dünya dahil) sürüp gitmekte olan hayranlýk verici bir evrimin ürünüdürler. O halde, Newtonun dediði gibi, evrenin bölümleri yer deðiþtirirler demek, yeterli
deðildir, onlarýn durum deðiþtirdiklerini de söylemek gerekir.
Demek oluyor ki, evrenin bu küçük parçasýnýn, yeryuvarlaðýnýn uzun bir tarihi vardýr (beþ milyar yýl sanýlýyor), yeryüzünün
tarihini jeoloji inceler.
Ayný þekilde, yýldýzlar oluþur, geliþir ve ölürler. Sovyet astrofizikçisi Ambartsumyan, kýsa zaman önce, daima yeni yeni yýldýzlarýn doðduðunu buldu.
Ýþte evren durmadan deðiþtiði içindir ki, onun, gene Newtonun düþündüðü gibi bir ilk devindiriciye gereksinmesi yoktur.
Hareket, dönüþme olanaðýný kendinde taþýr. Evren, kendi öz deðiþmesidir. [sayfa 74]
Canlý maddeye gelince, o da, ayný þekilde, kesintisiz bir evrim sürecine tabidir. Yaþamýn en yoksul aþamalarýndan baþlayarak,
bitki ve hayvan türleri oluþmuþlardýr. Bugün artýk yüzyýllar boyunca
din tarafýndan yayýlan þu efsaneye deðer vermek olanaklý deðildir:
Tanrý, kesin olarak deðiþmez türler yarattý. Darwin sayesinde (19.
yüzyýl), bilim gösterdi ki, canlý türlerin akla durgunluk verecek çeþitliliði çok basit bir kaç varlýktan, tekhücreli tohumlardan çýkmadýlar, (her bitkisel ve hayvansal organizmanýn, kendisinden baþlayarak çoðalma ve farklýlaþma yoluyla geliþtikleri birim olarak hücrenin bulunuþu22); bu tohumlarýn kendileri de bir þekilsiz albü21
Bütün hareketler, mekanik hareketi ... içerir. der Engels. (Doðanýn Diyalektiði, s.
275.) Gerçekten, örneðin, bir kimyasal tepki, maddi molekülleri teþkil eden atomlarý
harekete geçirir. Bu atomlar yer deðiþtirir. Ve atomlarýn içinde, çekirdekte, nükleer fiziðin
incelediði çok hýzlý yer deðiþmeler oluþur. Ayný þekilde, elektrik enerjisl, küçük
parçacýklarýn, elektronlarýn yer deðiþtirmesinden ayrýlmaz.
22
Friedrich Engels, Ludwig Feuerbach .... s. 44; K. Marx, F, Engels, Felsefe Ýncelemeleri,
s. 48; Din Üzerine, s. 234.
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minden çýkmýþlardýr. Türler, aralarýndaki ve kendileri ile çevre arasýndaki karþýlýklý etkinin sonucu, kendilerini dönüþtürmüþler ve dönüþmeyi sürdürmektedirler.23
Ýlk hayvanlardan da, temeldeki yeni farklýlaþma ile,
hayvanlarýn sayýsýz sýnýflarý, takýmlarý, familyalarý, cinsleri
ve türleri; en sonunda da sinir sisteminin tam geliþmesine
eriþtiði biçim, omurgalý hayvanlar ve gene en sonunda
omurgalýlar arasýnda doðanýn kendi bilincine eriþtiði
omurgalý, yani insan geliþti.24
Demek ki, tüm doða fizik, evren, canlý doða harekettir.
Hareket, maddenin varoluþ biçimidir. Hiçbir zaman,
hiçbir yerde, hareketsiz madde ne olmuþtur, ne de olabilir. Evren uzayýnda hareket, her gökselcisim üzerinde
daha küçük kütlelerin mekanik hareketi; ýsý, elektrik ya
da manyetik akým biçiminde moleküler titreþim; kimyasal daðýlma ve bileþim; organik yaþam: evrendeki her tekil madde atomu, her belirli anda, bu hareket biçimlerinden herhangi birine, ya da ayný zamanda birçoðuna
birden katýlýr. Her hareketsizlik, her denge, yalnýzca görelidir, ancak þu ya da bu belirli [sayfa 75] hareket biçimine
göre bir anlamý vardýr. Bir cisim, örneðin yeryüzünde
mekanik denge durumunda, mekanik bakýmdan hareketsiz durumda bulunabilir. Bu, onun, dünyanýn, tüm
güneþ sisteminin hareketine katýlmasýný hiç mi hiç engellemediði gibi, en küçük fizik parçacýklarýnýn onun ýsýsý tarafýndan koþullandýrýlan titreþimlere uðramalarýný da,
atomlarýnýn kimyasal bir süreç gerçekleþtirmelerini de
engelleyemez. Hareketsiz madde, maddesiz hareket denli akýl almaz bir þeydir.25
Astronomi ya da fizik, kimya ya da biyoloji, bilimin inceleme
konusu her zaman harekettir.
Ama o zaman denilecek ki, bütün bilginler diyalektik materyalizmi niçin kabul etmiyorlar?
Kendi somut pratiði içinde, her iyi araþtýrmacý diyalektikçi23
Miçurinin ve öðretililerinin çalýþmalarý deneysel olarak bize bazý koþullarda da bir
türün bir baþka tare dönüþümünün olanaklý olduðunu göstermiþtir.
24
Friedrich Engels, Doðanýn Diyalektiði, s. 44-45.
25
Friedrich Engels, Anti-Dühring, s. 116.
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dir; gerçeði ancak kendi hareketi içinde kavrarsa anlayabilir. Ama
pratikte diyalektikçi olan ayný araþtýrýcý tüm dünyayý düþündüðü
zaman ya da dünya üzerindeki kendi özeylemini düþündüðü zaman, artýk diyalektikçi deðildir. Niçin? Çünkü o zaman yeniden, bir
metafizik dünya anlayýþýnýn dinin ya da okulda öðrenilmiþ felsefenin otoritesi altýna girer, bu öyle bir dünya anlayýþýdýr ki, bilim
adamýnýn, hiç de kuþkulanmadan, hatta düþüncesinin özgür olduðunu sandýðý anda bile þu ya da bu biçimde teneffüs ettiði yaygýn önyargýlarýn karmasý olan geleneðin aðýrlýðýný taþýr. Deneysel
olarak atomlarý incelerken pekala tanrýsýz da olabilen böyle bir
fizikçi, laboratuarýndan çýktýðýnda, tanrýyý, yeniden bulur; bu inanç,
onun için kendiliðinden-gelme bir þeydir. Mikroorganizmalarýn
incelenmesinde uzman olan böyle bir biyoloji bilgini, en küçük.
bir siyasal sorun karþýsýnda bir çocuk gibi eli böðründe kalýr. Bu
fizikçi, þu biyolojist, bir çeliþkinin, bilgince pratikleri ile dünya anlayýþlarý arasýndaki çeliþkinin kurbanýdýrlar. Onlarýn pratiði diyalektiktir (ve ancak diyalektik olduðu ölçüde de etkili olabilir). Ama bütünü
içinde onlarýn dünya anlayýþlarý metafizik olarak kalýr. Yalnýz diyalektik materyalizm bu çeliþkiyi aþabilir: diyalektik [sayfa 76] bilgini,
oluþ halindeki bir tüm olarak evren (doða ve toplum) konusunda
nesnel bir anlayýþa ulaþtýrýr; ve iþte bununla da ona, kendi pratiðini
(uzmanlýðýný) her þeyin birbirine baðlý olduklarý bir bütün, bir birlik
içine doðru olarak yerleþtirme olanaðýný saðlar.
IV. TOPLUMDA
Dünyanýn durmadan, ara vermeden devindiði ve
geliþtiði doðru ise, eðer eskinin yokolup yeninin doðmasýnýn, geliþmenin bir yasasý olduðu doðrum ise, artýk deðiþmez toplum düzenleri, özel mülkiyet ve sömürü gibi
sonsuz ilkeler olmayacaðý; köylülerin toprak sahibine,
iþçilerin kapitaliste baðýmlýlýðý gibi sonsuz düþünceler
olmayacaðý açýktýr.
O halde, nasýl kapitalist düzen, zamanýnda, feodal
düzenin yerini aldý ise, sosyalist düzen de kapitalist düzenin yerini alabilir.26
26
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Ýþte burada diyalektiðin ikinci çizgisinin en önemli bir sonucunu görüyoruz. Metafiziðin öðrettiðinin tersine, deðiþmez bir toplum yoktur. Metafizikçiye göre, gerçekten, toplum deðiþmez, ve
sonsuz tanrýsal bir planý yansýttýðý için de deðiþemez: Toplumsal
düzen tanrý isteðidir. Þu halde, üretim araçlarýnýn özel mülkiyeti
kutsaldýr; bu tanrýsal gerçeði yadsýyanlar maneviyat adýna mahkum edilmeye layýktýrlar. Günahlarýný çeksinler! Tanrý, mülk sahiplerinin koruyucusu, serbest giriþimin güvencesidir. Bununla birlikte,
gene de herhangi bir deðiþiklik çýkagelirse, o zaman bu bahtsýz bir
olaydýr, ama ciddi bir þey deðildir, yüzeyseldir; normal duruma
dönülebilir ve dönülmelidir. Ve böylece sosyalist ülkeye karþý açýlan
haçlý seferi de hak kazanýr: mademki kapitalizm sonsuzdur, dikkafalýlarý, yolunu þaþýrmýþ olanlarý, herkes için ortak olan yasanýn
hükmü altýna sokmak gerekir.
Doða bilimlerinden gitgide iyice kovulan metafizik insan ve
toplumbilimlerine sýðýnýr. [sayfa 77]
Doðanýn deðiþtirilebileceðini kabul edelim; insan þimdiye
kadar ne olmuþsa odur ve her zaman da o olacaktýr. Onarýlmaz
kusurlarý, eksiklikleri ile deðiþmez bir insan doðasý vardýr. Mademki bu böyledir, toplumu ýslah etmeyi iddia etmek neye yarar?
Sakat bir ütopya... Bu, kýsaca François Mauriacýn Figaronun okurlarýna yüz türlü vaazettiði ilk günah [hýristiyanlara göre bütün insanlarýn Ademin kiþiliðinde iþlemiþ olduklarý günah ç.] öðretisidir.
Bu görüþün, hýristiyan ideologuna özgü bir görüþ olmasý için
daha çok eksiklikleri var. Bu görüþ, ne tanrýya, ne þeytana inanan,
ve bununla bütün önyargýlara karþý aþýlanmýþ olduklarýný sanarak
bu görüþleriyle övünen bazý küçük-burjuva çevrelerinde yaygýndýr.
Elbette ki onlar kiliseye gitmezler, ama bin yýllýk dinin kendilerine
vasiyet ettiði, insaný deðiþmezleþtiren metafizik görüþü kýskançlýkla iþlerler. Genç öðretmenlere seslenen bir gazetenin böyle kiliseye karþý olan yazarý, insanoðlunun en büyük kusuru üstüne çok
ciddi bir inceleme yapýyor ve bizi bir daha çýkmamak üzere içine
hapseden, deri tulumdan sözediyor. Bütün yanýlgýlara açýk, zavallý insan doðasý...
Ýnsan soyunun sömürücülerinin çok iþine yarayan sýzlanmalardýr bunlar. Çýkarcýlarýn, kâr düþkünlerinin varlýðýndan mý yakýnýyorsunuz? Ne saflýk... Öyleyse artýk þunu iyice bilin ki insan
böyle yaratýlmýþtýr, onu deðiþtiremezsiniz!
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Büyük çoðunluk üzerindeki baský, küçüklerin yoksulluðu,
savaþ, yüzyýllar boyunca iþte böyle haklý gösterilmiþtir. Mademki
insan kendi kendinin ayný olarak kalýyor, toplum, sonu gelmez bir
þekilde kendi kendini yineliyor. (Böyle bir anlayýþýn, özünde toplumsal bir varlýk olan insaný, bir kendiliðinde-varlýk olarak ele aldýðý
görülecektir.) Ve bu insan, kötü, kusurlu olduðuna göre, toplumun
da kargýþlý olduðunu kabul etmek gerekir. Kuþkusuz, din, kiþinin
ruhunun kurtulabileceðini ve kurtarýlmasý gerektiðini öðretir. Ama
toplum için iþ baþkadýr; bu ölümlü dünyada kurtuluþ olmadýðýna
göre, hiçbir türlü gerçek iyileþme toplum için sözkonusu [sayfa 78]
deðildir.
Bu arada Sovyetler Birliðine karþý bir kampanya yürüttükleri zaman, sosyal-demokrasi liderlerinin davranýþlarýný son tahlilde
haklý gösteren, bu metafizikle dolu yýllardan geçici gözönünde tutalým. Stalin 26 Ocak 1924te þöyle diyordu:
Leninin büyüklüðü, her þeyden önce, Sovyetler
Cumhuriyetini yaratarak, tüm dünyanýn ezilen yýðýnlarýna, kurtuluþ umudunun kaybolmadýðýný, büyük toprak
sahiplerinin ve kapitalistlerin egemenliðinin sonsuz olmadýðýný, emek düzeninin, emekçilerin kendi çabalarýyla kurulabileceðini, ve bu yönetimi gökte deðil yeryüzünde kurmak gerektiðini fiilen göstermiþ olmasýndadýr. O,
böylece bütün dünya iþçilerinin ve köylülerinin yüreklerinde kurtuluþ umudunu tutuþturdu. Bu, Lenin adýnýn,
çalýþan ve ezilen yýðýnlar için en sevgili ad haline gelmesini açýklar.
Ýþte, iþçi hareketinde burjuvazinin ajaný olan Blum gibi birinin kabul edemediði þey budur. Sosyalist liderlerin bir ideoloji olarak ele alýnan keskin anti-sovyetizmi, köklerini bir umutsuzluk
felsefesinden alýr: Lenin, Stalin, Sovyet halký, insanýn insan tarafýndan sömürülmesini yok etmek istemekle ve yok etmekle suçludurlar. Léon Blum, Guy Mollet vb., kurtarýcý sosyalizm üstüne
söylevlerini artýrýyorlar. Ama buna kendileri de inanmýyorlar. Gerici
þiddet ve savaþ yanlýsý burjuvazinin ehlileþtirdiði bu adamlar, her
zaman için yenik olanlarýn anlayýþýna sahiptirler. Ýnsanlýk Merdiveni adlý kitabýnda, Blum, bir yandan Vatikan ile manevi dayanýþmasýný
ilan ederken, ayný zamanda, komünistleri yasaklamaya giriþiyor;
onlarý ulusal topluluðun dýþýnda býrakmayý ileri sürüyor. Niçin? Çün-
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kü, onlar, eylemleri ile bir toplum deðiþikliðine olan inançlarýný ortaya koyuyorlar.
Ýþte burjuvaziye hizmet edenler için hoþgörülemeyen þey
budur. Her ne pahasýna olursa olsun, emekçilerin dikkatini, kendilerine olasý deðiþikliklerin yolunu gösteren Sovyetler Birliðinden
baþka yana çevirmek gerekir. Sovyet ülkelerinde hiçbir þeyin köklü
olarak deðiþmediðini ortaya koymayý denemek için, hiçbir karaçalma fazla olmayacaktýr. Bunun [sayfa 79] içindir ki, karaçalma, zorunlu olarak sansürle birlikte, Sovyetler Birliðinden gelen deðiþikliðin
ve devrimin gerçeðini gösteren yayýnlarýn yasaklanmasý ile birlikte
yürütülmelidir.
Sosyal-demokrat ideoloji, tipik bir metafizik ideoloji olarak
görünüyor. Bir mum söndürme aleti gibi kullanýlýyor. Þevki boðmak, perspektifi bulandýrmak, savaþçýlarý savaþýmdan geri çekmek.
Hiçbir þey, bu bakýmdan, günlük Franc-Tireur ya da Le Canard
Enchaine gazeteleri kadar anlamlý deðildir. Tepinme ya da yalan,
dalkavukluk ya da küfür, kaçýnýlmaz olarak, kendi deyiþi ile her
zaman lambacýlar (bilimsel bir sýnýf tahlili yapmayý iþ edinebilen
maymuncuk anlamýnda deyim) olacaktýr gibi zararlý bir fikre sonuç olarak da, mademki sonunda gene ayný yere varýlacak, kapitalizme karþý savaþým vermek zahmetine deðmez gibi zararlý bir
fikre gelinir. Bu obur papazlar gerçekte dinsel anlayýþla yoðrulmuþlardýr; esas olarak insanýn güçsüzlüðüne inanmýþlardýr. Kendileri
batmýþtýr, tarihi de batýrmaya çalýþýrlar. Ve bunun içindir ki, gülüþlerinden bir sahtelik akar; umutsuzdurlar.
Gerçekte, deðiþiklik, doðadan olduðu gibi, toplumsal gerçekten de ayrýlamaz olmasý bir yana, toplumlar, fizik evrenden de
çok daha çabuk evrim gösterirler. Ýlkel toplumun daðýlýp parçalanmasýndan beri birbiri ardýndan [baþlýca] dört toplum biçimi gelmiþtir: köleci toplum, feodal toplum, kapitalist toplum, sosyalist toplum.
Böyle olmakla birlikte, feodal toplum da kendisini dokunulmaz
sanýyordu, ve tanrýbilimciler, feodal toplumda tanrýnýn bir eserini
görüyorlardý, nasýl ki, bugün, Kardinal Spelmann, Amerikan tröstlerini tanrýnýn iradesi gibi gösteriyorsa. Bu, feodal toplumun kapitalist topluma, onun da sosyalist topluma dönüþmesini önlemedi.
Ve þimdi, Sovyetler Birliði, bir üst aþamaya, komünizme geçiþe
hazýrlanýyor.
Bunun içindir ki, insan toplumsal bir varlýk olduðuna göre
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sonsuz olan insan yoktur. Don Kiþotun kiþiliðinde gülünçleþtirilerek
öldürülen, çaðdaþ zamanlarýn þafaðýnda ölen feodal insan deðil
midir? Baþlangýçtan beri varolduðu öne [sayfa 80] sürülen bencilliðe
gelince, toplumun sýnýflara bölünmesiyle birlikte ortaya çýktý. Ünlü
bene tapýnma her þeyin üstünde ben toplumdan bir cengel
ormaný yaratan egemen burjuvazinin ürünüdür: her ne pahasýna
olursa olsun ulaþmak, hileyle ya da þiddetle; kendi mutluluðunu
zayýflarýn mutsuzluðu üzerine kurmak. Ama, bizzat kapitalist toplumun baðrýnda bile, kendi mutluluðunu toplumun ortak mutluluðun
dýþýnda anlamayan, kendisi için en yüksek sevinçleri tüm insanlýk
için savaþýmda bulan, ve bu amaç için en çetin fedakarlýklarý göze
alan yeni bir insan tipi oluþmaktadýr. Onun için, Renault tekelinde
iþçi olan þu ana, ücretlerin artýrýlmasý için yapýlan bir greve kararla
katýlýrken grev boyunca evde aç kalacaklarýný biliyor.27
Nasýl bir ilk günah yoksa, sonsuz insan da yoktur. Bugün,
kapitalizme karþý savaþým verenlerin hepsi, bu savaþým yoluyla
kendi öz bilinçlerini de dönüþtürürler. Ýnsanlýk-dýþý bir rejime karþý
savaþým verdikleri ölçüde insanlaþýrlar. Her gerçek gibi, insan gerçeði de diyalektiktir. Hayvanlar aleminden çýktýktan sonra insan,
doðaya karþý bin yýllýk bir savaþým içinde yükselmiþtir. Bu koskoca
tarih yalnýz sonuna varmamýþ olmasý þöyle dursun, Paul Langevinin
daima yinelemeyi pek sevdiði gibi, henüz yeni baþlýyor. Bu tarih,
toplumlar tarihinden ayrýlmaz; ve burada ikinci yasadan (her þey
deðiþir) baþka, birinci yasayý da (her þey birbirine baðlýdýr: bireyin
bilinci, toplumun dýþýnda kavranýlamaz) buluruz. Zaten bunun içindir ki, insan, bazý koþullarda geriye gidebilir. Ayrýcalýklarýný korumak için burjuvazi tarih tekerleðini tersine çevirmeye uðraþýr; faþizm
bundan ileri gelir, Adolf Hitlerin faþizmi gibi Eisenhowerýn, Mac
Carthynin faþizmi de. Ama bununla burjuvazi, insaný aþaðýlatýr:
toplama kampýna kapatýlmýþ insanlara iþkence eden bir SS, gerçekte bizzat kendi içinde hâlâ uyuyabilmekte olan insanlýða iþkence
etmektedir; insanlýðý, baþkasýna karþý davranýþýyla ayaklar altýna
alan, kendindeki insanlýðý da çiðnemektedir. Ýnsanda [sayfa 81] varolan en iyi þey tanrýlarýn bir armaðaný deðildir; bu, insanlýk tarihinin
bir baþarýsýdýr. Soysuzlaþmýþ burjuvazi, bu baþarýyý her gün tehlike27
Bu konuda André Stilin güzel romanlarý okunabilir: Le premier choch, Le coup du
canon, Paris avec nous, Editeurs Français Réunis.
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ye düþürür. Atom bombasý, bu burjuvazinin aklýdýr; dolar, onun
vicdanýdýr. Ve, Rosenberglerin cezasýnýn infaz edildiði akþam avukat Emmanuel Blochun Bizi yönetenler hayvanlardýr! diye
baðýrmakta hakký vardý.
Çürümüþ bir sýnýfýn insanlýk-dýþý davranýþý karþýsýna, sosyalist insanlýðýn görkemli çiçekleniþini nasýl çýkarmazsýn? Sosyalizmin yolunu aydýnlatan diyalektik materyalizmin gerçeði ve gücü
burada ortaya çýkar. Sömürüden kurtulan sovyet insanýnýn deneyimleri, mutsuzluðun sonsuz olduðu yolundaki sýzlanýþlara son veriyor.
Bunun içindir ki, Sovyet ceza yasasý, suçlunun cezalandýrýlmasýný
deðil, sosyalist çalýþma ile nitel bakýmdan deðiþtirilmesini amaç
ediniyor. Kapitalist rejimde, suç iþleyen, silinmez bir lekeyle damgalanmýþtýr, hapis cezasýný bitirdikten sonra bile. Sovyetler Birliðinde, Makarenkonun yeniden eðittiði, yolunu þaþýrmýþ gençler gibi
herkes yeniden yaþamýn yolunu28 bulmuþ, caniler, hýrsýzlar, yeni
baþtan, unutulan bir geçmiþten ebediyen kurtulan namuslu ve onurlu yurttaþlar haline gelmiþlerdir. Gençliðin bozulmasý sorunu, çözülme halindeki kapitalist toplumda günden güne etkisini artýrýrken,
ötede ortadan kalkmýþ olmasý bir raslantý eseri deðildir.
Sosyalist toplum için alýnyazýsý ölmüþtür.
Bunun çok parlak bir kanýtý, halen Pavlovun öðrencileri olan
Sovyet doktorlarý tarafýndan yapýlmaktadýr. Acýlar içinde doðuracaksýn amansýz yargýsý, kuþaklar boyunca insanlarý korkutuyordu.
Ama iþte SSCBde ve o zamandan beri bizde de, sinir merkezlerinin iþleyiþinin diyalektik açýdan incelenmesi ve aðrý sorununun aydýnlatýlmasý sayesinde, doðum artýk büyük bir acý deðildir. Ve böylece, þu eski, acýnýn, çocuk doðurmanýn bir yasasý, baþlangýçtaki
ilk günahýn ve beden zevkinin bir fidyesi olduðu fikri sarsýlmýþ
oluyor. Eski ceza-doðum inancý, büsbütün ortadan kalkmak üzere
[sayfa 82] gitgide silinip giderken, ortaya çýkan yeni fikir büyüyecek,
kuþaktan kuþaða aktarýlacaktýr. Sovyet doktorlarýnýn övüncü olan
bu kadar güzel bir buluþ, bir raslantý ile ortaya çýkmamýþtýr: insanýn
ta sonsuzluktan gelen ve sonsuza giden kusurlarý olmadýðýný bilen,
derinlemesine diyalektikçi bilginlerin eseridir.29
28
Makarenko, Le Chemin de la Vie, Editions du Pavillon; Poème Pédagogique, ELE,
Moscou 1953.
29
Bu konuda bkz: Altýn Yýldýz Niþaný filmi; ve öbür romanlar arasýnda, Ajaev, Loin de
Moscou, ve G. Nikolaieva, La Moisson, Editeurs Français Réunis.
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V. VARGI
Gerçeði, görünümlerinden birine götürmek, süreci, sürecin
bir anýna indirgemek, ve geçmiþin, gelecek olmamasýna yetecek
kadar kuvvetli olduðunu sanmak, gerçeðin diyalektiðini iyi bilmemektir.
Mac Carthyye bakýp Amerika hakkýnda hüküm vererek,
Birleþik Devletlerin geleceðinin de, 19 Haziran 1953 (Rosenberglerin
öldürülmesi) görünüþünde olacaðýný sanan bir kimse, derin bir
þekilde yanýlýyor demektir. Birleþik Devletlerin geleceði, daha çok,
mahkum bir geçmiþin kanlý savunucularýnýn yok etmek istedikleri
yeni güçlerindir. Her þeyden önce önemli olan, diye yazýyor Stalin, geliþmekte olandýr. Tohum ne kadar zayýf olursa olsun, gene
de yaþam taþýr. Ve iþte bu yaþamý bütün çarelere baþvurarak korumalýdýr: onun uðruna hiçbir çaba, boþa gitmemiþtir. Ethel ve Julius
Rosenbergin cinayete karþý savaþýmý, cinayet kendilerini bulduðu
zaman bile, daha az baþarýya ulaþmayacaktýr. Sabahýn ilk ýþýklarýnýn
gündüzü bildiriþleri kadar kesin bir þekilde Rosenbergler örneði de
adil ve barýþçý bir Amerikayý haber vermektedir.
Neþeli ve yeþil, oðullarým, neþeli ve yeþil
Mezarlarýmýzýn üstünde bir dünya olacak30
Tarihi durdurmak gibi çýlgýn bir umutla onlarý öldürenlere
gelince, onlar daha þimdiden bir ölüden de çok ölüdürler. [sayfa 83]
Deðiþiklik anlayýþý, yeni anlayýþý, iþte metafizikçide eksik olan
budur. Tersine, her ortamda, her durumda, diyalektikçinin üstünlüðünü saðlayan þey de budur. Marksizme yaratýcý gücünü veren
budur: marksizm, her derde deva, mekanik olarak her duruma uygulanabilen bir reçeteler stoku deðildir; deðiþikliðin bilimidir, deneyle zenginleþir. Metafizikçi, tersine, deðiþen þeye karþý kayýtsýzdýr;
iki dünya savaþý oldu, öyleyse bir üçüncüsü de olacaktýr diye
düþünür. Onun çevresinde her þey deðiþir, ama o, gözlerini yumar.
Burjuvazi bu gibi deðerlendirmeleri çýkarýna uygun bulur: varlýðýný
sürdürmeyi düþlediði için, coplarýn havada fýr dönüþünü bir kuvvet
30
Ethel Rosenbergin Oðullarýna Þiir, Lettres de la Maison de la Mortda, Editions
Gallimard.
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belirtisi olarak alan yüzeysel bir gözlemciye sapasaðlam göründüðü anda bile, egemenliðinin sonuna geldiðini ortaya koyan diyalektikten ödü patlar burjuvazinin.
Bunun içindir ki, diyalektiðin ikinci çizgisini yorumlarken
Stalin þöyle yazýyor: ... eylemimizi, þu an için egemen gücü temsil
etseler de, artýk geliþmeyen toplumsal tabakalar üzerine deðil, þu
anda egemen gücü temsil etmeseler de geliþen, geleceði olan toplumsal tabakalar üzerine kurmalýyýz.31
Bilimsel tutum, burnunun ucundakinden ileriye varmamak
deðil, neyin ölmekte, neyin doðmakta olduðunu anlamak ve bütün
ilgiyi doðmakta olanýn üstüne toplamaktýr. Her þeyi ayný plan üzerinde yerleþtirmek, gerçeðe saygý göstermek deðildir, gerçeði yanlýþ
göstermek, bozmaktýr; çünkü gerçek, harekettir. Marksistler uzaðý
görmesini bilirler, çünkü onlar bütün gerçeði, oluþu içinde dikkate
alýr, deðerlendirirler: bu yüzden, komünistler, gerçek diyalektikçiler, daha baþýndan beri, bazý sosyalist liderlerin onu bir refah dönemi olarak kabul ettikleri zaman bile, Marshall planýnýn içinde
tohum halinde bulunan her þeyi açýða çýkardýlar.32
Stalin, SSCBde Sosyalizmin Ekonomik Sorunlarýnda yalnýzca yüzeyde olan dýþ olaylarý görenleri görülemez biçimde anlýk
etki yaparlarsa da, olaylarýn seyrini daha az belirlemeyen derindeki güçleri görmeyenleri eleþtirir. [sayfa 84]
Herkes için, özellikle militan iþçiler için þu çok önemli bir
tanýttýr: Ýlkin komünist iþçilerle sosyalist iþçiler arasýnda þuradan
buradan baðlanan, sonra yýðýnlarýn yüreðinde gelecek zafer inancýný doðuracak ölçüde geniþleyen eylem birliði, iþte doðan ve geliþen güç, iþte yenilmez, fýrtýna haline gelen meltem, bütün engelleri silip süpürecek güç. Görüþleri birbirinden ayrýlan, ama çýkarlarý birbirleriyle birleþen emekçiler arasýnda bir eylem birliði
kurmak için günlük savaþým, diyalektiðin ikinci yasasýna uygundur. 1958 Aðustos grevlerinin geniþliði ve hýzý, emekçilerin hiçbir
kategorisinin eylemsiz ve hareketsizlik içine düþmediðini göstermiþtir.
Tersine, sekter olan metafizikçidir. Ýþ arkadaþýnýn sosyalist
ya da hýristiyan olduðu bahanesiyle onu ortak eyleme davet et31
32

Stalin, Leninizmin Sorunlarý, s. 658.
M. Thorez, Haziran 1953.
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meyi reddeder. Böylelikle büyük deðiþme yasasýna gözlerini kapar: ilkin sýnýrlý, sonra daha geniþ ortak bir amaç uðruna birlik halinde bir eylemde, bu emekçinin bilinci deðiþmeye uðrayacaktýr:
omuzomuza yapýlan bir eylem, kaygýlarý, önyargýlarý ortadan kaldýrýr. Sekter olan, sanki kendisi her þeyi hemen bir çýrpýda öðrenmiþ
gibi düþünce yürütür. Devrimci olarak doðulmadýðýný, sonradan
devrimci olunduðunu unutur. Kendisinin öðrenecek daha çok þeyi
olduðunu, onun için de baþkalarýna sövüp saymaktan çok kendisine sövüp saymasý gerektiðini unutur. Gerçek devrimci, diyalektikçi olarak, yeninin yükseliþine elveriþli koþullarý yaratandýr.
Sosyalist liderlerin, birliði önlemek isteði kendini ortaya koydukça,
gerçek devrimci, sosyalist emekçilere karþý tutumuyla, kendi birlik
isteðini daha çok ortaya koyar. [sayfa 85]
YOKLAMA SORULARI
niz.

1. Diyalektik, deðiþmeyi nasýl anlar? Çevrenizden örnekler veri-

2. Burjuvazinin, neden bütün gerçeðin dönüþmekte olduðunu
gizlemekte çýkarý vardýr?
3. Birkaç örnekle, diyalektiðin ikinci çizgisini tanýmanýn militan
iþçilere saðlayacaðý yararlarý gösteriniz.
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DÖRDÜNCÜ DERS

DÝYALEKTÝÐÝN ÜÇÜNCÜ ÇÝZGÝSÝ
NÝTEL DEÐÝÞÝKLÝK

I.
II .
III .
IV .
V.

Bir örnek.
Diyalektiðin üçüncü çizgisi.
Doðada.
Toplumda.
Vargý.
I. BÝR ÖRNEK

Suyu ýsýtýrsam sýcaklýðý derece derece yükselir. Suyun sýcaklýðý 100 dereceye vardýðýnda, su kaynama haline geçer: su, su buharý
olarak deðiþir.
Ýþte iki çeþit deðiþiklik. Isýnýn gitgide artmasý bir nicelik deðiþikliði oluþturur. Yani, suyun tuttuðu sýcaklýðýn niceliði (miktarý)
artar. Ama belirli bir anda su durum deðiþtirir: sývý niteliði kaybolur;
gaz haline gelir (bununla birlikte kimyasal yapýsý deðiþmez).
Basit nicelik (miktar) artýþýna (ya da azalýþýna), nicel deðiþiklik
diyoruz. Bir nitelikten baþka bir niteliðe geçiþe, bir durumdan baþka
bir duruma (örneðimizde sývý durumundan gaz durumuna) geçiþe,
nitel deðiþiklik diyoruz.
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Diyalektiðin ikinci çizgisinin incelenmesi bize gösterdi [sayfa
ki, gerçek, deðiþikliktir. Diyalektiðin üçüncü çizgisinin incelenmesi de, bize gösterecektir ki, nicel deðiþiklikler ile nitel deðiþiklikler
arasýnda bir bað vardýr.
Gerçekte, ki unutulmamasý gereken esas nokta budur, nitel
deðiþiklik (sývý halindeki suyun su buharý oluþu) bir raslantý sonucu
deðildir: Zorunlu olarak, nicel deðiþiklik, ýsýnýn derece derece artýþýnýn sonucunda oluþur. Sýcaklýk belirli bir dereceye (100 dereceye) vardýðý zaman, normal atmosfer basýncý koþullarýnda su kaynar.
Eðer atmosfer basýncý deðiþirse, o zaman, nasýl ki her þey birbirine
baðlýysa (diyalektiðin birinci çizgisi), kaynama noktasý da deðiþir;
ama belirli bir cisim için ve belirli bir atmosfer basýncý altýnda
kaynama noktasý, her zaman ayný olacaktýr. Bu, nitel deðiþikliðin
bir yanýlsama olmadýðýný gösterir; nitel deðiþiklik, doðal bir yasaya
uyan, nesnel, maddi bir olaydýr. Ve bunun için de önceden görülebilen bir olaydýr: bilim, belirli bir nitel deðiþikliðin oluþmasý için
zorunlu nicel deðiþikliklerin neler olduklarýný arar.
Kaynama durumundaki su olayýnda, iki türlü deðiþiklik
arasýndaki bað, sözgötürmez ve açýktýr.
Diyalektik, nitel deðiþiklik ile nicel deðiþiklik arasýndaki bu
baðý, doðanýn ve toplumun evrensel bir yasasý olarak kabul eder.
Bundan önceki dersimizde, metafizikçinin, deðiþikliði yadsýdýðýný gördük. Ya da, onu kabul etse bile, bir yinelemeye indirger; mekanizma örneðini vermiþtik. O zaman, evren, durmadan
ayný yolu gidip gelen bir sarkaca benzetilebilir. Böyle bir anlayýþ,
topluma uygulanýnca, insanlýk tarihini, hep yeniden baþlayan bir
çevrim, sonsuz bir dönüþ haline getirir. Baþka bir deyiþle, metafizikçi, yeniyi açýklamak gücüne sahip deðildir. Ve yeni, kendini ortaya koyduðu zaman, onu, doðanýn bir özenci, ya da tanrýsal bir buyrultu, bir tansýk (mucize) olarak görür. Diyalektikçi ise, tersine, yeninin ortaya çýkýþýyla ne þaþýrýr, ne de dehþete kapýlýr. Yeni, görünüþte önemsiz olan küçük nicel deðiþikliklerin derece derece birikiminin zorunlu sonucudur: böylece madde, kendi öz [sayfa 87]
hareketiyledir ki, yeniyi yaratýr.
86]

II. DÝYALEKTÝÐÝN ÜÇÜNCÜ ÇÝZGÝSÝ
Diyalektik, metafiziðin tersine, geliþme sürecini, ni-
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cel deðiþmelerin nitel deðiþmelerle sonuçlanmadýðý basit bir büyüme süreci olarak düþünmez, ama önemsiz,
gözle görünmeyen, için için deðiþmelerden, gözeçarpan,
kökten deðiþmelere, nitel deðiþmelere geçen, nitel deðiþmelerin kademeli olmadýðý, ama hýzlý, aný olduklarý, bir
durumdan öteki duruma sýçramalarla geçerek gerçekleþtikleri bir geliþme olarak ele alýr; bu deðiþmeler olumsal (olabilir ya da olmayabilir) deðillerdir, zorunludurlar;
farkýna varýlmayan ve dereceli, hissedilmeyen ve nicel
deðiþmelerin birikiminin sonucudurlar.33
Bu tanýmlamanýn bazý yönlerini iyice belirtelim.
Nitel deðiþikliðin bir durum deðiþikliði olduðunu bir önceki
paragrafta söylüyorduk: sývý durumundaki su, su buharý durumuna
geliyor: ya da sývý su, katý su (buz) oluyor. Yumurta, civciv oluyor.
Gonca, çiçek haline geliyor. Canlý varlýk ölüyor, ceset oluyor.
Geliþme: ortaya çýkan þey, yavaþ yavaþ ve belirsiz geliþmiþtir.
Bir tansýk yoktur ortada, yalnýz diyalektikçinin açýp ortaya çýkarabileceði yavaþ bir hazýrlanýþ vardýr. Maurice Thorez, Fils du Peuple adlý
kitabýnda (s. 248) Sosyalizm, kapitalizmden, kelebeðin kozasýndan
çýkmasý gibi çýkacaktýr. diyor.
Sýçrama: bir adayýn seçilmesi için 60.223 oy gerekiyorsa, iþte
tam 60.223üncü oy, adayýn milletvekili olmasýný saðlayan nitel sýçramayý gerçekleþtirir. Bununla birlikte, bu sýçrama, bu çabuk ve anlýk
deðiþiklik, seçim oylarýnýn dereceli ve hissedilmez bir birikimiyle
hazýrlanmýþtý: 1+1+1... Ýþte nitel sýçrayýþýn, köklü deðiþikliðin çok
basit bir örneði.
Ayný þekilde, çiçek, yavaþ bir olgunlaþmadan sonra birdenbire açar. Bunun gibi, birdenbire göze görünür bir þekilde patlak veren devrim, yavaþ bir evrimin hazýrladýðý [sayfa 88] sýçramalý bir deðiþikliktir.
Ama bu demek deðildir ki, bütün nitel deðiþiklikler, bunalýmlar, patlamalar, biçimini alýrlar. Öyle olaylar vardýr ki, burada, yeni
niteliðe geçiþ, dereceli nitel deðiþikliklerle oluþur. Stalin, Dilbiliminde Marksizm Üzerine adlý yazýsýnda, dildeki dönüþümlerin, dereceli nitel deðiþikliklerle oluþtuðunu gösterir.
Ayný þekilde, birbirine düþman sýnýflara bölünmüþ toplumun
33

Stalin, Leninizmin Sorunlarý, s. 654.
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bir üst üretim iliþkisine geçiþi sýçramalarla olurken, sosyalist toplumun geliþmesi, bunalýmsýz, dereceli nitel deðiþikliklerle gerçekleþir.
Stalin þöyle yazýyor:
Sekiz-on yýllýk bir süre içinde, ülkemizin tarýmýndan,
burjuva düzenden, bireysel köylü iþletmeciliði düzeninden, sosyalist kolhoz düzenine geçiþi baþardýk. Bu, köyde eski burjuva ekonomik düzeni tasfiye edip, yeni, sosyalist bir düzen yaratan bir devrim olmuþtur. Oysa, bu
köklü dönüþüm, patlama yoluyla yapýlmadý, yani varolan iktidarýn devrilmesi ile ve yeni bir iktidarýn yaratýlmasý ile deðil, eski kýrsal burjuva düzenden yeni bir düzene
tedrici geçiþle yapýlmýþtýr. Bu devrim bu þekilde yapýlabildi, çünkü bu, yukardan yapýlan bir devrimdi, çünkü
bu köklü dönüþüm, varolan iktidarýn giriþimi üzerinde
ve köylülüðün esas yýðýnýnýn desteði ile baþarýldý. 34
Gene bunun gibi, sosyalizmden komünizme geçiþ de bir
nitel deðiþmedir, ama bunalýmsýz gerçekleþen bir nitel deðiþmedir,
çünkü, sosyalist düzende marksist bilimle donatýlmýþ insanlar, kendi
tarihlerinin efendileridir, çünkü sosyalist toplum uzlaþmaz karþýt
sýnýflardan oluþmamýþtýr.
Böylece görülüyor ki, her olayda nitel deðiþikliðin aldýðý özel
niteliði incelemek gerekir. Her nitel deðiþmeyi mekanik olarak patlamayla özdeþ tutmamalýdýr. Ama, nitel deðiþikliðin büründüðü
biçim ne olursa olsun, hiçbir zaman hazýrlanmamýþ bir nitel
deðiþiklik yoktur. Evrensel olan, nicel deðiþiklik ile nitel deðiþiklik
arasýndaki zorunlu baðdýr. [sayfa 89]

III. DOÐADA
Bir litre su alalým. Bu hacmi iki eþit parçaya bölelim; bölme,
cismin yapýsýný hiçbir þekilde deðiþtirmez; yarým litre su gene sudur. Bu þekilde bölmeye devam edebilir ve her seferinde daha
küçük parçalar elde ederiz: Bir yüksük dolusu su, bir toplu iðne
baþý kadar su... su, hep sudur. Hiçbir nitel deðiþme yoktur. Ama bir
an gelir, su molekülüne varýrýz.35 Su molekülü, iki hidrojen atomu
J. Stalin, Dilbiliminde Marksizm Üzerine, Son Yazýlar, 1950-1953, s.32.
Bir cisim, hangisi olursa olsun moleküllerden oluþmuþtur. Molekül, belirli bir
kimyasal bileþimin en küçük miktarýdýr. Molekülün kendisi, atomlardan kurulmuþtur. Bir
34
35
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ile bir oksijen atomu taþýr. Bölmeye devam edebilir, su molekülünü parçalarýna ayýrabilir miyiz? Evet, uygun bir yöntemle bunu yapabiliriz. Ama o zaman elde ettiðimiz þey artýk su deðildir, hidrojen
ve oksijendir. Bir molekül, suyun bölünmesi ile elde edilen hidrojen ve oksijen, artýk, suyun özelliklerine sahip deðildirler. Herkes
bilir ki, oksijen alevi besler, su ise yangýný söndürür.
Bu örnek, diyalektiðin üçüncü yasasýnýn parlak bir açýklamasýdýr: nicel deðiþme (burada su hacminin dereceli olarak bölünmesi) zorunlu olarak bir nitel deðiþikliðe götürür (nitel bakýmdan
sudan farklý olan iki cismin birdenbire açýða çýkmasý).
Doða böylesi süreçlerle doludur.
Niceliðin niteliðe ve niteliðin niceliðe dönüþmesi yasasý [ný], .... biz, .... doðada, her durum için ayrý saptanmýþ
bir biçimde, nitel deðiþmeleri ancak (enerji denilen) madde ya da hareketin nicel eklemeleri ya da nicel eksilmeleri ile ifade edebiliriz.36
Engels de birçok örnek verir:
Oksijende olduðu gibi, iki atom yerine üç atom bir
molekül halinde birleþirse, koku ve tepki bakýmýndan
normal oksijenden oldukça farklý olan ozonu elde ederiz. Ve ayrýca, [sayfa 90] oksijenin nitrojen ya da sülfür ile
birleþtiði ve bunlarýn her birinin nitelik bakýmýndan ötekilerden farklý bir madde ortaya çýkardýðý çeþitli oranlar!
Güldürücü gaz (nitrojen monoksit, N2O), nitrik anhidritinden (nitrojen pentoksit, N2O5) ne kadar farklýdýr! Birincisi gaz, ikincisi normal sýcaklýkta katý kristal bir maddedir. Ve bileþim bakýmýndan bütün fark, ikincisinin birincisinden beþ kat fazla oksijen içermesi, ikisinin arasýnda
fazladan nitrojenin üç oksidi daha bulunmasýdýr (NO,
N2O3, NO2) ki, bunlarýn her biri öteki ikisinden ve birbirlerinden nitel olarak farklýdýrlar.37
Mendelyefe kimyasal elementlerin bir sýnýflamasýný yapmak
atom bir elementin bileþime girebilen en küçük parçasýdýr. Basit bir cismin (oksijen,
hidrojen, azot vb.) molekülleri, özdeþ (oksijenin, hidrojenin, azotun vb.) atomlarý içerirler.
Bileþik bir cismin molekülleri (su, mutfak tuzu, benzin) bileþimin içindeki çeþitli cisimlerin
atomlarýný içerirler.
36
Friedrich Engels, Doðanýn Diyalektiði, s. 75.
37
Friedrich Engels, Doðanýn Diyalektiði, s. 78.
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olanaðýný saðlayan, bu nitelik ile nicelik arasýndaki zorunlu baðdýr:38 elementler büyüyen atom aðýrlýklarýna göre sýralanmýþlardýr.39
Elementlerin bu en hafiften (hidrojen) en aðýra (uranyum) doðru
nicel bakýmdan sýnýflanmasý, onlarýn nitel bakýmdan ayrýlýklarýný,
özellikle farklarýný ortaya çýkarýr. Böylece düzenlenip hazýrlanan bu
sýnýflama, gene de bazý boþluklar taþýyor. Mendelyef, bu durumdan, doðada, nitelikleri bakýmýndan henüz bilinmeyen, bulunacak
yeni elementler olduðu sonucunu çýkardý: bu elementlerden birinin kimyasal özelliklerini önceden açýkladý, sonradan bunun gerçekten varolduðunu gösterdi. Mendelyefin yöntemli sýnýflamasý
sayesinde, doðada varolmayan ondan fazla kimyasal element, önceden tasarlanabildi ve elde edilebildi.
Nükleer kimya (ki atom çekirdeðini inceler) bir yandan bilgi
alanýmýzý önemli bir þekilde geniþletirken, nitelik ve nicelik arasýndaki zorunlu baðýn büyük öneminin daha iyi anlaþýlmasýna da
olanak saðladý. Böylece Rutherford, nitrojen atomlarýný helyonlarla
(radyum atomunun bölünmesi ile elde edilen atom cisimcikleriyle) bombardýman ederek [sayfa 91] nitrojen atomlarýnýn oksijen atomlarý haline gelmek üzere baþka bir maddeye çevrilmelerini
gerçekleþtirdi. Dikkate deðer bir nitel deðiþiklik. Oysa bu deðiþikliðin
incelenmesi gösterdi ki, bu nitel deðiþiklik, bir nicel deðiþiklik tarafýndan koþullandýrýlmýþtýr: helyonun etkisiyle nitrojen çekirdeði,
ki 7 proton40 taþýr, bunlardan birini kaybeder; ama helyon çekirdeðinin iki protonunu tutar. Bu da 8 protonlu bir çekirdek, yani
bir oksijen çekirdeði oluþturur.
Yaþam bilimleri de bize birçok örnekler sunarlar. Gerçekten
de canlý doðanýn geliþmesi ayný süreçlerin arýk ve basit bir yinelenmesiyle açýklanamaz: böyle bir görüþ, evrimi anlaþýlmaz kýlar; bu,
kýsaca klasik genetiðin (özellikle Weismannýn) görüþüdür. Bu
görüþe göre, canlý varlýðýn oluþu, soydan geçme bir tözde (genlerde) bütün olarak ve önceden içinde bulunmaktadýr, bu tözün kendisi, her türlü deðiþiklikten uzak, çevrenin etkisinin dýþýndadýr. Bu
38
Element, basit bir cismin ve ondan gelme bileþiklerin bütün çeþitlerinin ortak
parçasýdýr. Örnek: kükürt, bütün kükürt çeþitlerinde ve bütün kükürt bileþiklerinde kendini
korur. 92 tane element vardýr: cisimler arasýndaki karþýlýklý kimyasal etkiler sýrasýnda,
bunlar niteliklerini korurlar. Ama elementlere çevrilirler (radyoaktivite).
39
Bir elementin atom aðýrlýðý, bu elementin atomunun aðýrlýðýnýn, bir tip elementin
(hidrojen ya da oksijen) atomunun aðýrlýðýna orantýsýdýr.
40
Proton ve nötron, atom çekirdeðini oluþturur.

74

G. Politzer
Felsefenin Temel Ýlkeleri

durumda yeninin ortaya çýkýþýný anlamak olanaksýzlaþýr. Gerçekte
ise, canlý doðanýn geliþmesi, nitel deðiþikliklere dönüþen bir nicel
deðiþiklikler birikimi ile açýklanýr. Ýþte onun için Engels þöyle yazýyordu:
... tek bir hücrenin oluþumunu bile, yapýdan yoksun
canlý protein yerine ölü madde ile açýklamaya kalkmak,
birazcýk kokmuþ su ile, doðanýn, binlerce yýlda yarattýðý
þeyi 24 saatte yapmaya zorlanabileceðini sanmak saçma olur.41
Canlý doðanýn, bu nitel ve nicel birlikte geliþmesinin, diyalektikte, basitten karmaþýða, aþaðý olandan üstün olana geçiþle ne
anlaþýldýðýný anlatmaya çok elveriþli olduðu gözden kaçmayacaktýr. Evrimle doðan türler gerçekte gittikçe karmaþýklaþmaktadýr; canlý
varlýklarýn yapýlarý gittikçe farklýlaþmaktadýr. Ayný þekilde, yumurtadan baþlayarak nitel bakýmdan birbirinden farklý, her birinin özel
bir görevi olan bir çok organ oluþur: canlý varlýðýn büyümesi, demek ki, hücrelerin basit çoðalmasý deðildir, sayýsýz nitel deðiþikliklerden geçen bir süreçtir. [sayfa 92]
Sinir sistemini ve psikolojiyi inceleyecek olursak, nitelik-nicelik yasasý çok çeþitli biçimlerde karþýmýza çýkar.
Örneðin:sinir sistemine özgü bir olay olan duyum (ýþýk, sýcaklýk, iþitme, dokunma vb. duyumu), ancak uyarma, yani uyarýcýnýn
sinir sistemi üzerindeki fizik etkisi, eþik denilen belirli bir nicelik
düzeyine ulaþýrsa, ortaya çýkar. Bunun gibi bir ýþýk uyarmasý, ancak
asgari bir süresi ve þiddeti olduðu zaman duyum haline dönüþebilir.
Duyumun eþiði, uyarýcýnýn niceliðinden, tepkinin niteliðine doðru
sýçramanýn oluþtuðu noktadýr: eþiðin altýnda, uyarýcý çok zayýf olduðu için henüz duyum yoktur.
Ayný þekilde, kavram, duyumdan baþlayarak yinelenen pratikle oluþur.
Toplumsal pratik sürüp gittikçe, pratiðin seyrinde,
insanda algýlar ve izlenimler uyandýran þeyler, birçok kez
yinelenir ve insan zihnindeki bilgi sürecinde, sonucu kavram kurulmasýna varan, ani bir deðiþme, bir sýçrama
olur.42
41
42

Friedrich Engels, Doðanýn Diyalektiði, s. 323.
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Duyum, aslýnda, gerçeðin kýsmi bir yansýsýdýr, bize gerçeðin
ancak dýþsal görünümlerini býrakýr. Ama insanlar, yinelenen toplumsal pratikle, iþle, bu gerçeði derinleþtirirler: önceleri gözlerinden kaçan iç süreçleri kavrama yeteneðini kazanýrlar; görünüþün
ötesinde gerçek olaný açýklayan yasalara ulaþýrlar. Bu kazanç, kavramdýr, her ne kadar duyumlar kavramýn özümlenmesi için zorunlu ve pek çok sayýda iseler de, kavram duyumlara oranla nitel bakýmdan yeni bir þeydir. Örneðin, insanlar son derece çok ve deðiþik
durum ve koþullarda, sýcaklýk duyumunu almamýþ olsalardý, sýcaklýk kavramý hiçbir zaman oluþmayacaktý. Ama duyumlardan, enerji
biçimi olarak bugünkü ýsý kavramýna geçmek için ýsýnýn temel özelliklerinin özümlenmesini olanaklý kýlan binlerce yýllýk bir toplumsal pratik gerekiyordu: insanlar ateþ yakmayý, kendi gereksinmelerini karþýlamak üzere onun ýsýtýcý etkilerinden yüz türlü yararlanmayý öðrendiler, çok daha sonra bir ýsý miktarýný ölçmesini, ýsýyý
iþe, iþi ýsýya dönüþtürmesini [sayfa 93] öðrendiler, vb..
Gene ayný þekilde toplumsal gereksinmelerden doðmuþ olan
arpantaj (yer ölçümü) sisteminden soyut biçimler bilimi olan geometriye geçiþ, pratik içinde yavaþ yavaþ biriken duyumlarýn kavramý haline dönüþümüdür.
Metafizikçinin gözünde, mantýk ilkeleri de, ayný þekilde, yaradýlýþtan fikirlerdendir. Örneðin, bütün dünyaya yayýlmýþ olan þu
bütün, kýsýmdan daha büyüktür; bölüm, kýsýmdan daha küçüktür beliti, mantýðýn bir simgesi olarak, en eski toplumlara çeþitli
biçimlerde kendini kabul ettirmiþ olan pratiðin nitelikçe yeni bir
ürünüdür: bir insaný beslemek için, yirmi insaný beslemek için gerekenden daha az besin gerekir.
Lenin, Felsefe Defterinde, Ýnsanýn pratik eylemi, çeþitli mantýk simgelerinin bir belit deðerini alabilmeleri için, insan bilincine
bu simgeleri milyarlarca kez yineletmek zorunda kalmýþtýr.43 diye
yazýyor. Ve gene: Ýnsanýn pratiði milyarlarca kez yinelenerek, insanýn bilincinde mantýk simgeleri olarak yerleþir kalýr.
Diyalektiðin üçüncü çizgisi, bize türetimin usa-uygun bir yorumunu yapmanýn yolunu gösterir; metafizikçi, yeni fikirlerin ortaya
43
Belitler (aksiyom, mütearife) matematik biliminin en genel ve en temel
gerçekleridir. Ýdealizm, bunda, ruhun bir açýða vuruþunu, esinini görür. Ama bütün
gerçekler gibi belitler de emekle kazanýlan bir baþarýnýn meyveleridirler.
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çýkýþýný, türetimi, bir tanrý esini olarak deðerlendirir, ya da raslantýya baðlar. Türetim (teknikte, bilimlerde, sanatlarda ve baþka alanlarda) gerçeðin zihindeki yansýsýndan oluþan ve insan pratiðinin
belirsiz küçük deðiþikliklerinin birikimiyle hazýrlanmýþ olan bir nitel deðiþiklik deðil midir? Bunun içindir ki, büyük buluþlar, ancak
kendilerini olanaklý kýlan nesnel koþullar gerçekleþtiði zaman
yapýlmýþlardýr.
Seçmiþ olduðumuz son örnekler (duyumdan kavrama geçiþ;
uzun bir pratik sonucu ortaya çýkan türetim) nitelik-nicelik sürecinin önemli bir yönünü belirtmemizi saðlamaktadýr. Eski nitel durumdan yeni nitel duruma geçiþ, gerçekte [sayfa 94] çok kez bir ilerlemedir. O halde bu, aþaðý olandan üstün olana bir geçiþtir. Ýnsan,
kavrama (bilincin üst biçimine) varmak üzere duyumu (bilincin
alt biçimini) aþtýðý zaman da bu böyledir. Ama, canlý-olmayanýn
canlýya nitel geçiþinde de aynýdýr; böyle bir durum deðiþikliði kesin
bir ilerleme oluþturur. Bu gibi nitel deðiþikliklerle sonuçlanan bir
hareket de, Stalinin yazdýðý gibi durmadan ilerleyen ve yükselen
bir harekettir.44
Toplumlarýn geliþmesinde de bunun ayný olduðunu göreceðiz.
IV. TOPLUMDA
Bundan önceki dersimizde doða gibi toplumun da bir hareket olduðunu ortaya koyduk.
Bu hareket, nicel deðiþikliklerden nitel deðiþikliklere doðru
gider.
Lenin, bunu, daha, 1887de, Kazan Üniversitesinde öðrenciyken, anlamýþtý ve daha o zamandan devrimci eyleme katýlmýþ
olan Lenin, kendisine, Kendinizi bir duvara çarpýyorsunuz diyen
polis komiserini: Bir duvara mý? Evet ama o duvar çürümüþ! Bir
vuruþta yýkýlýr, diye yanýtlýyordu. Gerçekten de çarlýk, týpký þiddetli
yaðmurun etkisi altýndaki duvarlar gibi, yýldan yýla çürümüþtü; Lenin, nitel deðiþikliðin (düzenin yýkýlmasýnýn) yakýn olduðunu anlýyordu.
Toplumun nitel dönüþümleri, böyle yavaþ geliþen nicel
44
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süreçlerle hazýrlanmýþtýr.
Devrim, (nitel deðiþiklik), þu halde, bir evrimin (nicel deðiþikliðin) zorunlu tarihsel ürünüdür. Stalin, toplumsal hareketin nitel yönüyle nicel yönünü çok güçlü bir biçimde tanýmlamýþtýr:
Ve bu yüzden, diyalektik yöntem, hareketin iki biçimi olduðunu söyler: evrimci ve devrimci [hareket].
Ýlerici unsurlar, günlük etkinliklerini kendiliklerinden
sürdürdükleri ve eski düzeni, küçük, nicel deðiþimlere
[sayfa 95] uðrattýklarý zaman, hareket evrimcidir.
Ayný unsurlar, birleþtikleri, bir tek görüþle donandýklarý ve eski düzeni yok etmek ve yaþama nitel deðiþiklikler
getirmek, yeni bir düzen kurmak amacýyla düþman kampýný süpürüp geçtikleri zaman, hareket devrimcidir.
Evrim, devrimi hazýrlar ve ona ortam yaratýr; devrim,
evrim sürecini tamamlar ve onun daha ileri etkinliðini
kolaylaþtýrýr.45
Ve Stalin, bu tahlilini, 1905 olaylarýyla açýklar. 1905 Aralýk ayý
günlerinde, proletarya, ayaklanarak silah depolarýna hücum etti,
ve gericiliðe karþý bir saldýrýya geçti.46 Gericiliðin kalesine yürüdü.
Devrimci hareket, proletaryanýn barýþçý geliþme koþullarý altýnda,
tek tek grevler ve küçük sendikalarýn kurulmasý ile yetindiði47 önceki yýllarýn uzun evrimiyle hazýrlanmýþtý.
Ama ayný þekilde, 1789 Fransýz Devrimi, yüz yýllýk bir sýnýf
savaþýmýyla hazýrlandý. Birkaç yýl içinde (1789, 1790 ...) Fransada
öyle dikkate deðer nitel deðiþiklikler oldu ki, nicel deðiþikliklerin
derece derece birikimi olmasaydý, yani burjuvazinin iþi bitiren en
son saldýrýsýna gelinceye, ve kapitalistleri iktidara getirinceye kadar
feodaliteyi hýrpaladýðý sayýsýz kýsmi savaþýmlar olmasaydý, bu nitel
deðiþiklikler olanaklý olamayacaklardý.
Ekim 1917 Sosyalist Devrimine gelince, bu nitel deðiþikliðin,
bu olayýn nasýl bir sürü nicel deðiþiklikler tarafýndan hazýrlanmýþ
olduðu SSCB Komünist Partisi (Bolþevik) Tarihinde okunabilir. Eðer
45
J. Stalin, Anarþizm mi? Sosyalizm mi?, Sol Yayýnlarý , Ankara 1978, s. 16. Eluard
ýn,dizelerini anýmsayalým (Paul Eluard, Poémes, Editions Gallimard, 1951, s. 302):
Birkaç kiþiydiler
Birden çoðaldýlar.
46
J. Stalin, Anarþizm mi? Sosyalizm mi?, s. 16.
47
J. Stalin, Anarþizm mi? Sosyalizm mi?, s. 16.
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1914-1917 dönemi öðrenilmek istenirse VI. ve VII. Bölümleri incelemek gerekir: bu bölümler, yýðýn hareketinin, sonucu belirleyen bu
yýllar içinde, iktidarýn sovyetler tarafýndan alýnýþýna kadar hangi yolla geniþleyip yayýldýðýný anlatmaktadýr. [sayfa 96]
(Bu dersin III. kesiminin sonunda yaptýðýmýz gibi) burada
da nitel bakýmdan eski durumdan yeni duruma geçiþin bir ilerleme oluþturduðunu gözönüne almak uygun olur. Kapitalist durum,
feodal durumdan üstündür; sosyalist durum da kapitalist durumdan üstündür. Devrim aþaðýdan üste geçiþi saðlar. Niçin? Çünkü
devrim, toplumun ekonomik düzenini, üretici güçlerin geliþmesinin
gerekleri ile uygun bir hale getirir.
Toplumsal hareketin nitel yönü ile nicel yönünü hiçbir zaman ayýrmamak ve onlarý zorunlu baðlantýlarý içinde deðerlendirmek çok önemlidir. Yalnýzca birini ya da ötekini görmek, çok önemli
ve derin bir yanýlgýya düþmektir.
Yalnýz evrimi görmek, toplum dönüþümlerinin devrimsiz
gerçekleþtirileceðini kabul eden reformculuða batmak demektir.
Gerçekte, reformculuk bir burjuva görüþüdür: iþçi sýnýfýna kapitalist üretim iliþkilerinin savaþýmsýz giderilebileceði sanýsýný verirler.
Reformculuk, devrimin düþmanýdýr, çünkü ... burjuva düzenin devrimci yolla alaþaðý edilmesine karþý, çalýþan sýnýfý bölmek ve zayýflatmak ve burjuvazinin egemenliðini sürdürmek amacýyla yýkýlmasý
kaçýnýlmaz olan düzenin kýsmen de olsa onarýlmasýný48 över.
Reformculuk, Jules Moch gibi, Blum gibi kendilerini kapitalizmin sadýk temsilcisi ilan eden sosyalist liderler tarafýndan yayýldý. Kautskynin durumu da aynýydý. Kautskyye göre, emperyalist
kapitalizm kendiliðinden sosyalizm haline deðiþecekti. Bu marksizm kalpazanlarý, diyalektiði hiçe sayarak, sözde bir ahenkli evrimin genel yasasýna baþvuruyorlar. Böylece iþçi sýnýfýnýn çýkarlarýna
ihanetlerini haklý göstermeye çalýþýyorlar. Onlarýn programý, ... devrim düþüncesine karþý, devrim umutlarýna karþý (reformcunun
gözüne böyle umutlar belli-belirsiz görünür, çünkü o, çaðdaþ ekonomik ve siyasal çeliþkilerin derinliðini anlamaz) savaþ; güçleri
örgütlemek ve zihinleri devrime hazýrlamak yolundaki her eyleme
karþý savaþtýr.49 [sayfa 97]
48
49
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Bunun karþýsýnda, gene tam diyalektiðe-karþý olan ve bu
yüzden de karþý-devrimci olan baþka bir görüþ vardýr: bu görüþ,
özellikle anarþistleri ve blankicileri nitelendiren serüvenciliktir. Serüvencilik nitel deðiþikliðin (devrimin) nicel evrimle hazýrlanmasý
gereðini yadsýmaktan baþka bir þey deðildir. Bu da bir önceki kadar metafizik bir anlayýþtýr, çünkü, toplumsal hareketin yalnýz bir
yönünü görür.
Onun koþullarýný istemeden devrimi istemek, açýkça onu
olanaksýz kýlmak demektir. Serüvencilik (devrimcicilik, révolutionnarisme) ve reformculuk, aslýnda birbirinin aynýdýrlar.
Ama serüvenciler, solcu sözlerle gözboyarlar. Her fýrsatta
eylemden sözederler, ama bu, gerçek eyleme daha iyi engel olmak içindir. Gerçekte, gösteriþsiz eylemleri, küçük ama gene de
kesin deðiþmeler için zorunlu nicel deðiþiklikleri küçümserler.
Maurice Thorez, uvres, c. IV, s. 129da, 1932de çeþitli ilçelerde, PTTdeki iþ arkadaþlarýnýn hep birarada parlamenterlere
hitaben hazýrladýklarý bir ortak istekler dilekçesine karþý bir tutum
alan bir kýsým komünist posta daðýtýcýlarýný eleþtiriyor. Bu posta daðýtýcýlarý, dilekçecilere: ilkin CGTUya (Birleþik Emekçiler Genel
Sendikasýna) katýlýnýz, yoksa dilekçeniz hiçbir iþe yaramaz diyorlardý. Maurice Thorez açýklýyor:
Ortak dilekçeyi, hatta yýðýn eylemi üzerine bir sözü,
onun karþýsýna çýkararak küçümsememelidir. Dilekçe,
yýðýn eyleminin kuþkusuz basit bir biçimidir. O, hem
gönderilen kimseler üzerinde bir baský aracý, hem de
imzalayanlar için bu toplanma ve örgütlenme unsurudur.
Sözkonusu bu olayda ortak dilekçe, ücretlilerin, patronlarý olan devlete karþý, parlamenterler olarak devlet
gücünün bir kýsmýný ellerinde bulundurduklarý kabul edilenlere karþý protestolarýnýn örgütlü bir biçimidir.
Eðer devrimci unsurlar, onu suçlamak yerine ona
katýlýrlarsa, eðer iþ arkadaþlarýna sabýrla ve kardeþçesine,
dilekçenin pek çok savaþým araçlarýndan ancak biri olduðunu, [sayfa 98] dilekçeyi tamamlayan ve destekleyen daha
birçok savaþým yollarý olduðunu, ve örneðin bulunduklarý ilçede, bölgede, hatta bütün ülkede, tüm personelin
katýldýðý, uygun þekilde gerçekleþtirilen bir gösterinin, im-

80

G. Politzer
Felsefenin Temel Ýlkeleri

zalara bir aðýrlýk vereceðini anlatýrlarsa, dilekçenin gerçek bir deðeri ve gücü olabilir ve olacaktýr.
Maurice Thorez, ortaya koydu ki, dilekçe, ... tabanda bir
tek cephenin gerçekleþmesine yardým ediyor. Her imza dolayýsýyla, birlikçi olan, federasyona baðlý bulunan, özerk olan ya da örgütlü olmayan iþ arkadaþlarý arasýnda görüþme ve tartýþmalar olacaðýný
tahmin etmek kolaydýr. Herkes kendi fikrini dile getirir, kendi tercihlerini söyler. Bununla birlikte herkes, postacýlarýn büyük çoðunluðunun, belki de hepsinin bilinçli gösterisinin kesin bir etkisi
olacaðýný kabul eder. Þurasý açýktýr ki, birlikçi sendikalý, dilekçeyi
imzalarken ve imzalattýrýrken geliþecek olan hareket hakkýndaki
fikrini söylemiþtir. Örneðin, dilekçe komitelerinin seçimi önerisinde bulunmuþtur. Bir grev olanaðýndan sözetmiþtir. Federasyona
baðlý ya da örgütsüz arkadaþlarý kendisini dinlediler, ona itirazlarýný
söylediler. Onu daha tam, daha geniþ açýklamalar yapmaya zorladýlar. Bu, meyveler verecek olan bir ortak eylemin temeldeki ilk
yaklaþmasýdýr.
... yýðýn eylemi üzerinde gevezelik etmemek, ama proleterlerle birlikte ve onlarýn baþýnda, sýnýf savaþýmýnýn en yüksek
biçimlerine ulaþabilmek için yýðýnlarýn en gösteriþsiz protesto biçimlerini ortaya koymayý, örgütlendirmeyi ve desteklemeyi öðrenmek...50 gerekir.
Gerçekte, emekçiler, bu kýsmi savaþýmlarda yeri doldurulamaz bir deneyim biriktirerek, kendi kendilerini eðitirler. Gösteriþsiz,
ama ortaklaþa bir hak davasý uðruna yürütülen günlük eylem, daha
geniþ alaný, daha büyük önemi olan bir eyleme yolaçar. Emekçilerin amaçlarýný ve bu amaçlara varma yollarýný kardeþçe tartýþtýklarý
ve kararlaþtýrdýklarý alt kademe komitelerini kurmak, iþte bir tek
cephenin koþulu. [sayfa 99] Eðer bu sabýr isteyen iþ gerçekleþmezse,
kesin deðiþiklikler nasýl elde edilir? Ayný þekilde, milyonlarca imzalarýnýn birikimiyle, yiðit kiþiler, sonunda, Henri Martini zindandan çýkartan devlet baþkanýnýn imzasýný da kopardýlar.
Ýþte böylece diyalektiðin üçüncü yasasý, bize pratik önemini
ve verimliliðini gösteriyor. Tek cephenin gerçekleþmesinin ve Fransýz
ulusunun, iþçi sýnýfýnýn çevresinde toplaþmasýnýn, en bilinçli emekçilerin iþyerlerinde ve bürolarýnda sürdürdükleri gösteriþsiz ve sabýrlý
50
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çabalar pahasýna gerçekleþen nicel deðiþikliklerin zorunlu sonuçlarý
olacaðý yolunda bize bilimsel bir kesinlik vererek bugünkü perspektifleri aydýnlatýyor. 1953 yýlý Aðustosundaki grevlerin çok büyük
bir geniþlik kazanmasý, doðrudan doðruya, grevlerden önceki aylarda her yanda geliþmiþ olan sayýsýz yerel eylemlerin sonucu olmuþtu.
Aðustos hareketinin en civcivli zamanýnda bir sendika sorumlusu,
on gün önce her türlü ücret artmasýna vb. kayýtsýz olan emekçilerin nasýl artýk en kararlýlar arasýnda bulunduklarýný gösteriyordu:
Besbelli ki, hiçbir þey hiçbir zaman kaybolmuþ deðildir... sonucuna varýyordu. Ve bu doðrudur: tarih doðrultusunda gösterilen
çabalardan, yapýlan açýklamalardan, konuya getirilen açýklýklardan
hiçbir þey kaybolmaz. Nicel birikim, belli olmadýðý zaman bile nitel
dönüþümleri hazýrlar.
Ýþte bu yüzdendir ki, meclisin çoðunluðunun onlardan yana
olduðu gerekçesiyle burjuva politikacýlarýnýn gerici siyasetinin daha
uzun zaman süreceðini düþünmek yanlýþtýr. Fransa tükenmiþ bir
ülkedir, Amerikaýn koruyuculuðu altýnda bir bitki gibi kiþiliksiz
yaþamaya mahkumdur demek, yanlýþtýr. Þerefsizlik siyasetine ve
çürümüþlerin, ahlaksýzlarýn giriþimlerine bir son verecek güçler her
yanda birikmektedir. Her yanda, günbegün, bir gün olaylarýn gidiþini
deðiþtirecek ve Fransayý yeniden büyüklüðüne yaraþýr bir üne
kavuþturacak güçler birikmektedir. Son sözü söyleyecek olan halktýr.
Fransa için gerici, ve ulusal-olmayan burjuvazinin siyasetinden
baþka bir siyasetin olanaklý olduðunu söylemek yanýlsamalara
kapýlmak deðil, bilimsel bir gerçeði ortaya koymaktýr. [sayfa 100]
V. VARGI
Stalin diyalektiðin üçüncü çizgisini yorumlarken, Sonuç olarak, siyasette yanýlmamak için bir devrimci olmak gerekir, bir reformcu deðil gözleminde bulunuyor. Mademki, devrimci tutum,
nicel bir evrimin ürünleri olan nitel deðiþikliklerin nesnel zorunluluðunu tanýyor, o halde tek diyalektik tutum, devrimci tutumdur.
Metafizikçi, ya nitel deðiþiklikleri yadsýr ya da kabul etse bile
onlarý açýklamaya çalýþmaz, raslantýya ya da mucizeye baðlar. Burjuvazinin bu yanýlgýlarda çýkarý vardýr ve onlarý alabildiðine yayar.
Örneðin, haber basýný denen basýn, siyasal ve toplumsal olaylarý,
kamuoyuna, o olaylarý hazýrlayan iç baðlantýlarýný vermeden yansý-
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týr ve onlarý anlaþýlmaz kýlar. Anlaþýlacak bir þey olmadýðý fikri
buradan gelmektedir.
Diyalektikçi, tersine, gerçeðin hareketini, nicel deðiþiklikler
ile nitel deðiþikliklerin zorunlu birleþtiricisi olarak anlar, onlarý kendi pratiðinde birleþtirir. Solcunun (gauchiste), ancak, aðzýnda devrimci sözler vardýr, kesin devrim anýnýn sonsuz bekleyiþi içinde
hiçbir þey yapmaz. Reformcu, doðal evrimin toplumu dönüþtüreceðine inanýr, kendi dilediði reformlar için bile savaþým vermez.
Yalnýz diyalektikçi, reformlarý yapmak, dönüþüm için savaþým vermek gerektiðini, ve bunu yapmanýn iyi olduðunu anlayan adamdýr,
çünkü o, devrimin evrime baðlý olduðunu bilir. Yalnýz devrimciler,
eyleme katýlýþlarýyla, reformlara gerçekten devrimci bir içerik kazandýrabilirler. Yalnýz onlar, diyalektikçi olduklarý için, reformcularýn yanýlttýðý emekçiler gibi solcu sözlerin ayartýp baþtan çýkarttýðý
kimseleri de küçük eylemlerde, sonra daha büyük eylemlerde kendi
çevrelerinde biraraya toplayabilirler. Yalnýz diyalektikçi, dereceli
nicel deðiþikliklerin deðerini, sosyalizm için savaþým yollarýnýn koþullara göre çeþitliliðini, kýsaca, devrimin bir süreç olduðu gerçeðini
anlayabilir. Yalnýz diyalektiðin ustalarý, Halk Cephesinin ve Kurtuluþ
Cephesinin baþarýlar saðlamasýnda emekçi kitlelere [sayfa 101] kýlavuzluk edebilirler. Diyalektikçi, reformcu olarak deðil devrimci olarak, en küçük bir eyleme giriþirken de Enternasyonalin doðru
sözlerine bütün anlamýný verir:
Biraraya gelelim, bir gün gelecek
Enternasyonal tüm insanlýk olacak
Proletaryanýn evrensel zaferi bir ütopya deðildir, nesnel olarak konmuþ kesin bir bilgidir.
GÖZLEMLER

a) Belirsiz, göze çarpmayan nicel deðiþikliklerin köklü nitel
deðiþikliklere vardýðýný söyledik.
Bu demektir ki, nicelik nitelikten, nitelik de nicelikten ayrýlamaz, ve (örneðin maddeyi saf nicelik, ruhu salt nitelik sayan
Bergsonun yaptýðý gibi) nicelikle niteliði birbirinden yalýtmak keyfi
bir davranýþtýr. Gerçek hem nicel hem de niteldir. Ve iyice anla-
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mak gerekir ki, nitel deðiþiklik bir nitelikten ötekine geçiþtir. Sývý
olma niteliði, belirli bir ýsýnýn nicel birikimi ile gaz olma niteliði
haline geçer.
Metafizikçilerin yalnýz niceliðin bilimi yapmak istedikleri
matematikte bile nicelikle nitelik birbirinden ayrýlamazlar. Tam
sayýlarý (5+7+3...) toplamak nicel bir süreçtir; ama bu toplamanýn
bir de nitel yönü vardýr, çünkü bütün tam sayýlar kesirli sayýlardan,
cebir sayýlarýndan vb. deðiþik nitelikleri olan belli bir türün sayýlarýdýr. Sayýlarýn nitel bakýmdan çeþitliliði önemlidir: her türün kendi
özellikleri vardýr. Tam sayýlarý, kesirli sayýlarý, ya da cebir sayýlarýný
toplamak, daima toplamadýr denecektir; evet ama toplama her
seferinde farklý niteliklere dayanýr. Ayný þekilde: 5 þapkayý ya da 5
lokomotifi toplamak hep ayný toplamadýr, ama nesneler nitel bakýmdan çok farklýdýrlar. Nicelik, her zaman bir þeyin niceliðidir, bir
niteliðin niceliðidir.
b) Nicelik nitelik olarak deðiþir. Ama karþýlýklý olarak nitelik
de nicelik olarak deðiþir, çünkü onlar birbirlerinden [sayfa 102] ayrýlmazlar.
Örnek: kapitalist üretim iliþkileri, belirli bir andan sonra, üretici güçlerin nicel geliþmelerini dizginler, hatta onlarý geriletir. Üretim iliþkilerinin nitel dönüþümü üretici güçlerin toplumsallaþmasý
ile ifadesini bulur ki, üretici güçler böylece yeni bir atýlým kazanmýþ
olurlar. Sonuç olarak: üretici güçler büyük bir nicel geliþme tanýmýþ
olurlar.
YOKLAMA SORULARI
1. Nitel deðiþiklik nedir?
2. Kesin örnekler yardýmýyla, nicel deðiþiklik (çoðalma ya da
azalma) ile nitel deðiþiklik arasýnda zorunlu bir bað olduðunu gösteriniz.
3. Diyalektiðin üçüncü çizgisi, bir militan iþçiye, ne bakýmdan,
bir tek cephenin gerçekleþtirilmesinde daha iyi iþ görmek, etkili olmak
olanaðýný saðlar? [sayfa 103]
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BEÞÝNCÝ DERS

DÝYALEKTÝÐÝN DÖRDÜNCÜ ÇÝZGÝSÝ
KARÞITLARIN SAVAÞIMI (I)

I.

Karþýtlarýn savaþýmý her deðiþikliðin devindiricisidir.
Bir örnek.
II . Diyalektiðin dördüncü çizgisi.
III . Çeliþkinin nitelikleri.
a) Çeliþki içtedir.
b) Çeliþki yenileþtiricidir.
c) Karþýtlarýn birliði.
I. KARÞITLARIN SAVAÞIMI HER DEÐÝÞÝKLÝÐÝN
DEVÝNDÝRÝCÝSÝDÝR. BÝR ÖRNEK
Biz gördük ki, bütün gerçek, harekettir ve bu hareket evrenseldir, kendi aralarýnda zorunlu olarak baðlantý bulunan nicel ve
nitel olarak iki biçime bürünmüþtür. Peki ama hareket niçin vardýr? Deðiþikliðin, özellikle niceliðin nitelik haline dönüþünün, bir
nitelikten yeni bir niteliðe geçiþin devindiricisi nedir?
Bu soruyu yanýtlamak, diyalektiðin dördüncü çizgisini, diyalektiðin temel yasasýný, bize hareketin nedenini veren yasayý açýklayýp anlatmaktýr.
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Pek somut bir örnek bu yasayý ortaya koyacaktýr.
Marksist felsefeyi, diyalektik materyalizmi inceliyorum. Bu,
ancak, ayný zamanda, hem bilgisizliðimin bilincinde [sayfa 104] isem,
ve hem de bu bilgisizliðimi yenmek ve bilgiyi elde etmek iradesine
sahipsem olanaklý olabilir. Ýncelememin devindiricisi, incelemedeki ilerlemenin mutlak koþulu, benim bilgisizliðim ile onu yenme
isteðim arasýndaki savaþýmdýr, bu benim bilgisizliðim konusundaki
bilincim ve bu bilgisizlikten kurtulmaktaki iradem arasýndaki çeliþkidir. Bu karþýtlarýn savaþýmý, bu çeliþki, incelememin dýþýnda deðildir. Eðer ben ilerleme gösteriyorsam, bu, bizzat bu çeliþkinin durmadan kendisini ortaya koyuþu ölçüsündedir. Elbette ki, incelemenin ilerleyiþini belirleyen kazançlarýn her biri, bu çeliþkinin çözülmesidir (bugün, dün bilmediðimi biliyorum); ama her bir çözülmenin arkasýndan, bildiðimle bilmediðimin bilincinde olduðum
arasýnda yeni bir çeliþki ortaya çýkar ve buradan incelememde yeni bir çaba, yeni bir çözülme ve yeni bir ilerleme oluþur. Her kim ki
her þeyi bildiðini sanýr, hiçbir zaman ilerleyemeyecektir, çünkü bilgisizliðini gidermeye, yenmeye çalýþmayacaktýr. Bu hareketin ilkesi, incelemedir, daha az bir bilgiden, daha büyük bir bilgiye dereceli
olarak geçiþin devindiricisidir, þu halde, karþýtlarýn savaþýmý, (bir
yandan) benim bilgisizliðim ile (öte yandan) bilgisizliðimi yenmek
zorunda olduðumun bilinci arasýndaki savaþýmdýr.
II. DÝYALEKTÝÐÝN DÖRDÜNCÜ ÇÝZGÝSÝ
Diyalektik, metafiziðin tersine, doðadaki nesnelerin
ve olaylarýn iç çeliþkiler içerdikleri, çünkü hepsinin olumlu
ve olumsuz yanlarý, bir geçmiþleri ve bir gelecekleri olduðu, hepsinin yokolup giden ya da geliþen öðeler
taþýdýklarý görüþünden yola çýkar; karþýtlarýn savaþýmý, eski
ile yeni arasýndaki, ölen ile doðan arasýndaki, yitip giden
ile geliþen arasýndaki savaþým, iþte bu, geliþme sürecinin, nicel deðiþmelerin nitel deðiþmelere çevrilmesinin
içindeki içeriktir.51
Geliþmenin ilkesi olarak çeliþkinin incelenmesi, þu baþlýca
nitelikleri ortaya çýkarmamýza olanak saðlar: çeliþki [sayfa 105] içtedir;
51
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çeliþki yenileþtiricidir; karþýtlarýn birliði vardýr.
III. ÇELÝÞKÝNÝN NÝTELÝKLERÝ
a) Çeliþki içtedir.
Her gerçek, harekettir, bunu gördük. O halde, hiçbir hareket yoktur ki, bir çeliþkinin, bir karþýtlar savaþýmýnýn ürünü olmasýn.
Bu çeliþki, bu savaþým, içtedir, yani ele alýnan hareketin dýþýnda
deðildir, onun esasýdýr.
Bu, keyfi bir olumlama mýdýr? Hayýr. Biraz düþünme gösterir
ki, gerçekte de, dünyada hiçbir çeliþki olmasaydý, dünya deðiþmeyecekti. Eðer bir tahýl tanesi yalnýzca bir tane olsaydý, sonsuza dek
hep tahýl tanesi olarak kalacaktý; ama, o, mademki bir bitki olacaktýr, deðiþme gücünü kendinde taþýr. Bitki taneden çýkar, ve baþverip ortaya çýkmasý, tanenin ortadan kaybolmasýný içerir. Bu, her
gerçek için böyledir; eðer gerçek deðiþiyorsa, o, özünde, ayný zamanda hem kendisi ve hem de kendisinden baþka bir þeydir.
Niçin yaþam, çiçeklerini ve meyvelerini verdikten sonra ölüme doðru yönelir? Çünkü yaþam, yalnýzca yaþam deðildir. Yaþam ölüme
dönüþür, çünkü yaþam bir iç çeliþki taþýr, çünkü yaþam ölüme karþý gündelik savaþýmdýr (her an bir kýsým hücreler ölür, baþkalarý
onlarýn yerini alýr, ta ki ölüm onlara da üstün gelinceye kadar)..
Metafizikçi, onlarýn derin birliðini, karþýt güçlerin birliðini görmeksizin, yaþam ile ölümü iki mutlak gibi birbirinin karþýsýna koyar. Mutlak olarak her türlü çeliþkiden arýnmýþ bir evren, kendi kendini yinelemeye mahkum olurdu: hiçbir zaman, yeni bir þey ortaya çýkmazdý. O halde, çeliþki, her deðiþmenin içinde vardýr.
Þeylerin geliþiminin ana nedeni, dýþta deðil, içte, yani
þeylerin iç çeliþkilerindedir. Þeylerin hareketleri ve geliþimleri, içlerinde bu gibi çeliþkilerin varlýðý nedeniyle olur.
Bir þeyin içindeki bu çeliþki, geliþmenin ilk nedeni olup
...52 (Ýtalikler bizim, G.B.-M.C.) [sayfa 106]
Lenin de Geliþme, karþýtlarýn savaþýmýdýr.53 diyordu.
Gene incelemekte olan adam örneðini alacak olursak, bu
52
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adamýn, ayný zamanda, hem bilisiz olduðu ve hem de öðrenmeye
gereksinme duyduðu doðru deðil midir? Ýncelediði sürece bu iki
karþýt gücün savaþýmýdýr o. Ýþte incelemekte olan adamýn özü budur (öz: derin doðasý anlamýnda).
Eðer geçen derste incelediðimiz süreci: suyun gerek buz,
gerek su buharý haline dönüþümünü yeniden ele alacak olursak,
böyle bir deðiþmenin de bir iç çeliþkinin varlýðýyla açýklandýðýný
saptarýz: bir yandan, su moleküllerinin yapýþma (cohésion) kuvvetleri ile, öte yandan, her moleküle özgü hareket (molekülleri daðýlýp-saçýlmaya iten kinetik enerji) arasýndaki çeliþki; yapýþma kuvvetleri ile daðýlma (dispersion) kuvvetleri arasýndaki çeliþki. Elbette
ki, suyu yalnýz sývý haliyle, yani 0 derece ile 100 derece arasýnda ele
almakla yetinilirse, bu savaþým kendini göstermez, her þey dingin
ve durgun gibidir. Görünen, sývý durumun kalýmlýlýðýdýr. Görünen
yön (görüngü) derin gerçeði, özü, yani yapýþma kuvvetleri ile daðýlma kuvvetleri arasýndaki savaþýmý gizler. Bu iç çeliþki, iþte sývý durumun gerçek içeriði. Ve iþte bu çeliþkidir ki, sývý suyun birdenbire
katý su ya da su buharý haline dönüþmesini açýklar. Yeni bir duruma nitel geçiþ, karþýt kuvvetlerden birinin öteki üzerinde zafer kazanmasýyla olanaklýdýr ancak. Sývý durumundan katý duruma geçiþte yapýþma kuvvetlerinin zaferi, sývý durumdan gaz durumuna
geçiþte daðýlma kuvvetlerinin zaferi. Bu zafer, karþýt kuvvetleri yok
etmeyen, ama onlarýn bir bakýma bellilikini deðiþtiren bir zaferdir: katý durumda olumsuz (ya da ikincil) yön, moleküllerin hareketidir; gaz durumunda olumsuz (ya da ikincil) yön, yapýþmaya
doðru olan eðilimdir.
Þu halde, o andaki durumu ne olursa olsun, iç kuvvetlerden
olan karþýt kuvvetlerin savaþýmýdýr  ve suyun dönüþümleri bununla açýklanýr.
Bu, dýþ koþullar, çevre koþullarý hiçbir rol oynamaz demek
midir? Hayýr. Diyalektiðin birinci yasasýnýn (her þey [sayfa 107] birbirine baðlýdýr) incelenmesi, bir gerçeði, hiçbir zaman kendisini kuþatan koþullardan yalýtmamak gerektiðini bize göstermiþti. Su olayýnda, durum deðiþikliði için zorunlu olan bir dýþ koþul vardýr: bu,
ýsýnýn yükselmesi ya da azalmasýdýr. Sýcaklýðýn yükselmesi, moleküllerin kinetik enerjisinin artmasýna, yani onlarýn hýzýnýn artmasýný
olanaklý kýlar. Soðumanýn, ters etkisi vardýr. Ama unutmamak gerekir ki, eðer ele aldýðýmýz nesne içinde (bu durumda: su) iç çeliþkiler
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olmasaydý daha yukarda da gördüðüz gibi dýþ koþullarýn etkisi
bir sonuç oluþturmayacaktý. Onun için diyalektik, iç çeliþkilerin, incelenen sürecin ondan ayrýlmaz bir parçasýný oluþturan ve bu sürecin özgüllüðünün anlaþýlmasý için zorunlu olan iç çeliþkilerin aranýp
bulunmasýný esas olarak kabul eder.
Bir þeyin içindeki bu çeliþki, geliþmenin ilk nedeni
olup bir þeyin öteki þeylerle iliþkileri bunlarýn iç baðlarý
ve birbirleri üzerine etkileri ikinci derecede bir nedendir.54 (Ýtalikler bizim, G.B.-M.C.)
Ýþte, metafizik düþünüþün kabul edemediði de budur. Metafizikçi, gerçeði oluþturan ve bütün nitel deðiþikliðin devindirici
gücü olan iç çeliþkilerden habersiz olduðu için, bütün deðiþiklikleri
dýþ müdahalelerle açýklamak zorundadýr. Yani, ya doðaüstü nedenlerle (tanrý, yaþamý, düþünceyi, krallýklarý yarattý), ya da yapay
nedenlerle þeyleri deðiþtirmek gibi gizemli bir gücü ellerinde tutan
ayrýcalýklý kimseler vardýr; devrimi yapanlar, baþkaldýrma tohumlarý saçanlar birtakým elebaþýlardýr vb., vb.. Bunun gibi, bazý gerici ideologlar, 1789 Devrimini, birkaç kötü önderin belalý eylemine
baðlarlar. 1917 Sosyalist Devrimi için de durum aynýdýr. Tersine, diyalektik, toplumsal geliþmenin karþýsýna çýkan sorunlarýn çözümü
için, bir iç çeliþki, bu toplumu oluþturan uzlaþmaz karþýt sýnýflar
arasýnda çeliþki varolduðu sürece, devrimci çýkýþ yolunun kaçýnýlmaz olduðunu bilimsel olarak gösterir. Devrim, çeþitli aþamalardan
geçen bu çeliþkinin ürünüdür; devrim ne tanrýdan, ne de þeytandan
gelir. [sayfa 108]
Ýç çeliþkilerle (temel nedenlerle) dýþ koþullarýn (ikincil nedenlerin) karþýlýklý rolü, akýlda tutulmalýdýr. Gerçekten de bu rol,
devrimin ihraç edilmediðini anlamaya olanak verir. Hiçbir nitel
deðiþme, bir dýþ müdahalenin doðrudan doðruya ürünü olamaz.
Bunun gibi, Sovyetler Birliðinin varlýðý ve ilerlemeleri, kapitalist ülkelerde proletaryanýn genel savaþým koþullarýný deðiþtirdi. Ama Sovyetler Birliðinin ne varlýðý, ne de ilerlemeleri, öteki ülkelerde, sosyalizmi yaratmak gücüne sahip deðildir: ancak her ülkeye özgü olan
sýnýf savaþýmýnýn geliþmesi, kapitalist ülkeleri niteleyen iç çeliþkilerin
geliþmesi, bu ülkelerde devrimci deðiþiklikleri oluþturabilir. Stalinin
sýk sýk yinelenen: Her ülke, eðer istiyorsa, kendi devrimini kendisi
54
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yapacaktýr; eðer devrimi istemiyorsa, devrim olmayacaktýr. sözü,
bundan ileri gelir. Týpký küçük çocuðun durumu gibi: siz, onu yürütmek için istediðiniz çareye baþvurun, onun iç, organik geliþmesi
yürümesine izin verinceye kadar hepsi boþuna olacaktýr.
Görülüyor ki, Stalinin dördüncü çizginin anlatýmýnda ýsrarla
üzerinde durduðu çeliþkinin iç özelliðinin çok önemli bir pratik
anlamý vardýr.
b) Çeliþki yenileþtiricidir
Eðer Stalinin bu yasayý açýklamasýný ele alacak olursak, karþýtlarýn savaþýmýnýn eski ile yeni arasýndaki, ölen ile doðan arasýndaki, yitip gitmekte olanla geliþmekte olan arasýndaki savaþým
olarak deðerlendirildiðini görürüz.
Karþýtlarýn savaþýmý, gerçekte, zaman içinde geliþir. Ve (üçüncü derste) týpký toplum gibi, týpký canlý doða gibi fizik evrenin de
bir tarihi olduðunu gördük. Nitel deðiþiklikler, tarihsel sürecin belirli bir anýnda eskiye karþý kazanýlan zaferin ürünleri olan yeni yönler
ortaya çýkarýrlar. Ama bu, ancak, yeni güçler, eskiye karþý ve bizzat
eskinin baðrýnda geliþmiþ olduklarý için olanaklýdýr. Kapitalist toplumu ortaya çýkaracak olan yeni üretici güçler ve onlara uygun düþen üretim iliþkileri, eski feodal toplumun baðrýnda ve ona karþý
[sayfa 109] geliþirler. Ayný þekilde, delikanlý, çocukta ve ona karþý büyür;
ergin de, delikanlýda ve ona karþý olgunlaþýr.
Demek ki, çeliþkinin iç niteliðini saptamak yeterli deðildir.
Bu çeliþkinin, eski ile yeni arasýnda savaþým olduðunu da görmek
gerekir. Yeni, eskinin baðrýnda doðar; eskiye karþý büyür. Çeliþki,
yeninin kesin olarak eskiye üstün geldiði zaman çözülür. O zaman
iç çeliþkilerin yenileþtirici niteliði, verimliliði ortaya çýkar. Gelecek,
geçmiþe karþý savaþýmda hazýrlanýr. Savaþýmsýz zafer yoktur.
Metafizikçi, çeliþkinin yenileþtirici gücünü deðerlendiremez.
Ona göre çeliþki, iyi hiçbir þey getiremez. Evrenin dural (statique),
duraðan olduðu görüþüne sahip olduðu için, varlýðýn (doðanýn ya
da toplumun) her zaman özdeþ olmasýný istediði için, çeliþki, metafizikçiye göre saçmalýkla eþanlamlýdýr. Bütün gücüyle onu uzaklaþtýrmaya çalýþýr. Bu yüzden, ekonomik bunalýmlar, diyalektikçiye
göre, kapitalizmin temel iç çeliþkilerinin açýk belirtileridir, metafizikçi için geçici sýkýntýlardýr. Bunun gibi sýnýf savaþýmý, elebaþýlarýn
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kötü niyetinden ileri gelen cansýkýcý bir musibettir.
Diyalektikçi bilir ki, bir çeliþkinin geliþtiði yerde, verimlilik,
yeninin varlýðý ve yeninin zafer vaadi vardýr. Sýnýf savaþýmý, yeni bir
toplumu müjdeler. Her ortam ve durumda, diyalektikçi bu verimli
savaþým için elveriþli koþullarý yaratýr; geçmiþin güçlerinin direniþi,
onu hiç de korkutmaz, çünkü, bütün iþçi hareketi tarihinin tanýklýk
ettiði gibi, geleceðin güçlerinin, savaþým içinde çelikleþtiðini bilir.
Tam tersine, devrimci güçleri savaþýmdan döndürmek sosyal-demokrasinin baþlýca görevidir; sosyal-demokrasi devrimci güçleri
savaþýmdan döndürerek bozmaya, yozlaþtýrmaya çalýþýr.
Bilimler ve sanatlar tarihi, çeliþkinin verimliliðini parlak bir
þekilde gösteren örnekler bakýmýndan çok zengindir. Büyük buluþlar, eski teoriler ile yeni deneysel olgular arasýndaki korkusuz
bir çeliþkinin ürünüdür. Örnek: Torricelli deneyi, gerçekliði ortaya
konan bir olay ile: (civa ile dolu bir kaba baþaþaðý daldýrýlan bir tüp
içindeki civa, deney yerinin [sayfa 110] yüksekliðine göre deðiþen belirli bir düzeye kadar iner; civanýn üstünde boþluk vardýr) her tarafta öðretilen eski fikir (doða boþluktan nefret eder) arasýnda
yaratýcý bir çeliþkiyi ortaya çýkardý. Eski fikir, gerçekte, tüp içindeki
civa düzeyinin neden yükseklikle deðiþtiðini açýklamakta güçsüzdür. Çeliþkiyi atmosfer basýncýnýn bulunuþu çözmüþtür.
Her nitel deðiþiklik, bir çeliþkinin, verimli bir çözülmesidir.
Çeliþkinin verimliliði Gorkinin kitaplarýnda da çok güzel ortaya çýkar. Gorkinin Anasýnda, zora, kadere boyun eðmiþ yaþlý bir
kadýn, önyargýlarýna karþý savaþým vererek bir devrimci haline gelir, deðiþir. (Dýþ koþullar sayesinde geliþen iç çeliþki: devrimci bir
savaþçý olan oðlunun örneði.) Gene ayný, 1902 yýlý 1 Mayýs gösterisini Sormovada ilk baþlatan, Gorkinin kitabýnýn kahramaný Pier Zalomov, çarlýk mahkemesine gururla açýklar:
Özlemini çektikleri yaþamla, bugünkü toplumun
kendilerine hazýrladýðý yaþam arasýndaki uyumsuzluk yüzünden kývranan, iþkence çeken iþçiler, mevcut düzenin
kusurlarýnýn kendilerini mahkum ettiði tiksinti verici durumdan kurtulmak için çareler aramaya yönelirler.55
Ve Pier Zalomov umutsuz bir emekçiyken, bu çeliþkinin
üstesinden gelmek için yaptýklarý inatçý bir savaþýmdan sonra, nasýl
55
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yeni bir adam, bir devrimci haline geldiðini anlatýr.
Bu dersin baþlangýcýnda, bilimi inceleyen bir adamýn bizzat
incelemenin ortaya koyduðu çeliþkileri durmadan çözerek ilerlediðini söylemiþtik. Ayný þekilde, çeliþkinin verimli gücünü bilen
devrimci bir savaþçý, Maurice Thoreznin, Eleþtiri ve özeleþtiri, bunlar bizim günlük tayýnýmýzdýr diyen bilge sözüne sahip çýkar. Yoldaþlarýn yaptýðý bir iþin eleþtirisi (eleþtiri). Ve gene herkesin, kendi
yaptýðý iþi eleþtirmesi (özeleþtiri). Sosyal-demokrat ideolojinin etkisi altýnda bulunan bir emekçi, özeleþtiriyi onursuzluk ve yerlere
kapanmak sanýr. Oysa özeleþtiri, bilimsel bir devrimci anlayýþtan
ileri gelir, özeleþtiri yoluyla, savaþçý, kendi öz bilincinde, [sayfa 111]
kendi günlük eyleminde eskiye karþý yeninin utkun savaþýmýna
elveriþli koþullarý yaratýr. Özeleþtiri yapmayý kabul etmemek, onurunu korumak deðildir: ilerleme olanaklarýný bozmak, kendi kendini
gerilemeye mahkum etmek, kendi özvarlýðýný aþaðýlamak demektir. Leninin Komünist (Bolþevik) Partisini güçlendiren, bilimsel sürekli eleþtiri ve özeleþtiri pratiðidir.56 Eleþtiri ve özeleþtiriyledir ki,
Maurice Thorez, 1930 yýllarýnda Fransýz Komünist Partisini BarbéCelor grubunun sürüklediði bataktan kurtarmýþtýr.57
c) Karþýtlarýn birliði
Çeliþki, ancak en az iki güç arasýnda savaþým varsa, vardýr.
O halde, çeliþki, zorunlu olarak birbirlerine karþý olan iki ucu içinde saklar: çeliþki, karþýtlarýn birliðidir. Bu, çeliþkinin, üçüncü niteliðidir. Bunu daha yakýndan inceleyelim.
Metafizikçiye göre, karþýtlarýn birliðinden sözetmek saçmalamaktýr. Örneðin: metafizikçi, bilimi bir yanda, bilgisizliði öte yanda sayar. Oysa gördük ki, bütün bilim, bilgisizliðe karþý savaþýmdýr.
Lenin, bilmenin konusunun tükenmez olduðunu gösteriyordu.
Öyleyse mutlak bilim yoktur: her zaman daha öðrenilecek bir þey
kalýr. Þu halde, her bilim bir yandan bilgisizliði de içinde taþýr.
Ama, ayný þekilde, mutlak bilgisizlik de yoktur: en bilgisiz bir kiþinin
bile duyumlarý vardýr, belirli bir yaþam alýþkanlýðý, ilkel bir deneyimi
56
Bkz: Histoire du parti communiste (bolchévik) de lUSSR, Sonuç, 4. nokta, s. 398399-400.
57
Bkz: Maurice Thorez, Fils du Peuple, bölüm II.
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vardýr (aksi halde yaþamýný nasýl sürdürebilirdi?). Ýþte bu, bilim
tohumudur.
Karþýtlar, birbirleriyle savaþýrlar, ama birbirlerinden ayrýlamazlar. Kendiliðinde bir burjuvazi yoktur. Ýlkin feodal toplumun baðrýnda, feodal sýnýfa karþý burjuvazidir. Sonra, kapitalist toplumda (daha
feodal toplumun baðrýnda iken de) proletaryaya karþý burjuvazidir.
Karþýtlardan biri, öteki olmaksýzýn, birbirlerinden ayrý ayrý yerlere
konamazlar. Proletarya, sömürülen sýnýf olarak ortadan kalkýnca,
burjuvazi de [sayfa 112] sömürücü sýnýf olarak ortadan kalkar.58
Karþýtlarýn bu ayrýlmazlýðý, metafizikçinin yadsýdýðý nesnel
bir olaydýr. Bunun içindir ki, burjuvazi, örneðin tüm burjuvaziyi
muhafaza ederek proletaryayý yok etmeyi (özellikle sermayeemek ortaklýðýyla) öne süren metafizik görüþleri besler. Sanki kendisi için çalýþan bir proletarya olmaksýzýn, kapitalist bir burjuvazi
olabilirmiþ gibi.
Diyalektikçi, karþýtlarý hiçbir zaman ayýrmaz, onlarý çözülmez birlikleri içine koyar.
Yaþam olmaksýzýn ölüm olmaz; ölümsüz de yaþam
olmaz. Üst olmadan alt olmaz, alt olmadan üst olmaz. Talihsizlik olmazsa talihlilik olur mu? Talihlilik olmazsa talihsizlik olur mu? Kolaylýk olmaksýzýn zorluk olmaz; zorluk olmaksýzýn kolaylýk ol-maz. Aða olmazsa yarýcý olmaz; yarýcý olmazsa aða olmaz. Burjuvazisiz proletarya olmaz; proletaryasýz burjuvazi olmaz. Uluslarýn emperyalistler tarafýndan sömürülmesi olmasa, sömürge ve
yan-sömürgeler olmaz; sömürgeler ve yarý-sömürgeler
olmasa, uluslarýn emperyalistler tarafýndan sömürülmesi olmaz. Bütün çeliþik yönler, belirli koþullar nedeniyle
özdeþ deðil diye nitelendirilir ve bunlarýn çeliþik olduðu
58
Marksist ekonomi politik, karþýtlarýn birliðini irdeleme bakýmýndan son derece
deðerlidir, çünkü bu birlik, ekonominin tüm düzeylerinde görülür. Örnek: Meta, karþýtlarýn
birliðidir. Bir yandan bir kullaným-deðeri (tüketilebilir bir ürün), öte yandan bir deðiþimdeðeridir (deðiþilen bir ürün). Bir ürün ancak tüketilmiþ olmadýkça deðiþileceðine ve
ancak deðiþilmiþ olmadýkça tüketileceðine göre, bunlar, gerçekten karþýt þeylerdir. Marx,
diyalektiðin baþ yapýtý olan Kapitalde, bu içsel çeliþkinin tüm sonuçlarýný dahice
açýklamýþtýr. Gözlem: Kapitalizmi devirli olarak vuran bunalýmlarda, karþýtlarýn bu birliði
kendisini açýkça gösterir: Yýðýnlar kendi öz ürünlerini tüketemezler, çünkü bu ürünler,
kapitalist duzende, metadýrlar, ve öyleyse tüketebilmek için satýn almak, yani parayý ürün
ile deðiþmek gerekir.
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söylenir. Ama, bunlar, ayný zamanda özdeþlikleriyle de
nitelendirilir ve birbirlerine baðlýdýrlar.59
Bu karþýlýklý baðlantý, A karþýtýnýn B karþýtý üzerindeki etkisinin, B karþýtýnýn A karþýtý üzerindeki etkisiyle ayný ölçüde olduðu;
ve Bnin A üzerindeki etkisinin, Anýn B üzerindeki etkisiyle ayný
ölçüde olduðu anlamýna gelir. Böylece, [sayfa 113] karþýtlar, biri
deðiþebilirken öteki deðiþmeden kalabilecek þekilde birbirleri yanýsýra, sýralanmýþ deðillerdir. Bunun içindir ki burjuvazinin her
kuvvetleniþi, onun karþýtýnýn, proletaryanýn zayýflamasý demektir.
Proletaryanýn her kuvvetleniþi de karþýtýnýn, burjuvazinin zayýflamasýdýr. Ayný þekilde, sosyalist ideolojinin her güçsüzlüðü burjuva
ideolojisinin bir ilerlemesidir ve tersine. ... O halde, proletarya burjuvaziye karþý aralýksýz olarak savaþým vermediði zaman da onun
zayýflayacaðýný sanmak baþtanbaþa yanýlsamadýr; bu durumda asýl
kuvvetlenen burjuvazidir, zayýflayan da proletarya. Onun için Marx,
eðer iþçi sýnýfý, durumunu iyileþtirmek için bütün fýrsatlarý yakalamasaydý ezilmiþ, artýk hiçbir umudu kalmamýþ, ömür boyu açlýk
çeken yaratýklar yýðýnýndan baþka bir þey olmamak durumuna
düþerdi.60 diye açýklýyordu.
Karþýtlarýn bu birliði, karþýtlarýn bu karþýlýklý baðlantýsý, özellikle sürecin belirli bir anýnda karþýtlar birbirinin yerini almak üzere
birbirlerine dönüþtükleri zaman, önemli bir anlam kazanýr. Gerçekten, belirli koþullarda, karþýtlar, birbirlerine dönüþürler. O zaman, karþýtlar arasýndaki karþýlýklý baðlantý, karþýlýklý dönüþüm olur,
bir nitel deðiþiklik oluþur, ve iþte bu ayný dönüþüm nitelik kavramýnýn bilimsel olarak tanýmlanmasýna izin verir.
Örnek: Burjuva-proletarya karþýtlarýnýn savaþýmýnýn belirli bir
anýnda, karþýtlardan her biri öteki durumuna geçer: hükmeden
sýnýf olan burjuvazi, hükmedilen sýnýf haline gelir; hükmedilen sýnýf
proletarya, hükmeden sýnýf olur. Ayný þekilde, öðrenmekte olan
bilisiz adam kendi karþýtýna deðiþir, bilen adam olur; ama o hale
gelip de her þeyi bilmediðini anlayan bilgin adam da kendi karþýtýna,
yani yeniden öðrenmeyi isteyen bilisiz adam olarak deðiþir.
Nesnel þeylerdeki çeliþik yönlerin birliði ya da
Mao Çe-tung, Çeliþki Üzerine, Teori ve Pratik, s. 54.
Karl Marx, Ücretli Emek ve Sermaye - Ücret, Fiyat ve Kâr, Sol Yayýnlan, Ankara
1992, s. 126.
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özdeþliði ölü ve katý olmayýp, yaþayan, koþullara baðlý,
deðiþebilir, geçici, baðýntýlý bir durumdur. Bütün çeliþik
yönler, belirli [sayfa 114] koþullar altýnda karþýtlarýna dönüþürler. Ýnsan düþüncesinde yansýyan bu durum, marksizmin materyalist diyalektik dünya görüþüdür. Yalnýzca
geçmiþteki ve bugünkü gerici egemen sýnýflarla bunlarýn
hizmetindeki metafizikçiler, karþýtlarý birbirlerine
dönüþebilen, yaþayan, koþullara baðlý, deðiþebilir þeyler
olarak görmeyip, ölü, katý þeyler olarak görürler ve halký
kandýrarak egemenliklerini sürdürebilmek için bu yanlýþ
görüþü yaymaya çalýþýrlar.61
Ýþte böylece, eskinin feodal sýnýfý gibi bugünün kapitalist
burjuvazisi de, kendi üstünlüðünün sonsuz olduðunu öðretir; diyalektik bilime uygun olarak karþýtlarýn karþýlýklý dönüþmesini, yani
ezilen proletaryanýn kendini, sömürenler üzerindeki önüne geçilmez zaferini öðreten marksist-leninist-leri kovuþturur.
Bununla birlikte, karþýtlarýn bu dönüþümünün mekanik bir
yorumunu yapmamak eksiklik olur. Karþýtlarýn birbirine dönüþtüðünü söylediðimiz zaman, bununla, basit bir sýra deðiþtirmeyi, yani
birinden ötekine geçiþ bir kez olduktan sonra, gene de hiçbir þeyin
deðiþmemiþ olacaðý bir sýra deðiþtirmeyi anlamýyoruz. Hükmeden
sýnýf olan burjuvazi, hükmedilen sýnýf haline gelir; hükmedilen sýnýf
olan proletarya, hükmeden sýnýf olur. Ama proletarya burjuvaziden
tamamen farklý bir sýnýf olmaya devam eder, çünkü burjuvazi
sömürücü bir sýnýftýr, oysa proletarya kendi iktidarýný yürütürken
hiç kimseyi sömürmez, sosyalist kuruluþun koþullarýný yaratýr. Baþka
bir deyiþle, karþýtlarýn karþýlýklý dönüþmeleri nitel bakýmdan yeni
bir durum yaratýr; aþaðýdan yukarýya bir geçiþ, bir ilerleme oluþturur.
Bu durumda, sosyalizm, sömürücü sýnýf olarak burjuvaziyi
ve sömürülen sýnýf olarak da proletaryayý tasfiye ettiðine göre
karþýtlarýn dönüþümü onlarý yokolmaya götürür. Sosyalist toplumun niteliði gereði, yeni çeliþkiler ortaya çýkar, ama burjuvazi-proletarya çeliþkisi aþýlmýþtýr.
Öte yandan ve en önemlisi, karþýtlarýn birliðinin (ve karþýlýklý
birbirine dönüþümlerin), bu birliðin özü olan [sayfa 115] karþýtlarýn savaþýmýna göre, ancak baðýntýlý bir anlamý vardýr. Þu halde, eðer bir
61
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dönüþümün koþullarý gerçekleþmemiþse, karþýtlarýn karþýlýklý
dönüþümünü keyfi olarak gerçekleþtirmeyi istememek gerekir.
Daha yukarda aldýðýmýz metinde Mao Çe-tung, karþýtlarýn birbirine
belirli koþullar altýnda deðiþtiðini söylüyor. Neyle belirlenmiþ?
Savaþým ile, ve savaþýmýn ayýrdedici somut nitelikleriyle. O halde
karþýtlarýn birliði, ve onlarýn karþýlýklý birbiri haline geçmeleri
savaþýma baðlýdýr, yani onun alt sýrasýndadýrlar. Bu birlik kopar,
nitel bakýmdan yeni bir birlik ortaya çýkar, ama bu sürecin her aný
savaþým ile açýklanýr.
Karþýtlarýn birliði ... koþullara baðlý, geçici, süreksiz,
görelidir. Birbirlerini dýþtalayan karþýtlarýn savaþýmý, týpký
geliþme ve hareketin mutlak oluþu gibi mutlaktýr.62
Kýsaca, karþýtlarýn birliðinin savaþým yoluyla olduðunu, sürdürüldüðünü ve çözüldüðünü unutan bir kimse, metafizik içinde
kaybolup gider.
YOKLAMA SORULARI
1. Niçin karþýtlarýn savaþýmý, bütün deðiþikliðin devindiricisidir?
2. Çeliþkinin niteliklerini kýsaca anýmsayýnýz.
3. Dersimizdeki 3-a, 3-b, 3-c bölümlerini, örneklerle açýklayýnýz.
4. Çeliþkinin iç niteliði, devrimin ihraç edilmez oluþunu anlamaya nasýl olanak saðlar? [sayfa 116]

62
V. Ý. Lenin, Diyalektik Sorun Üzerine, Materyalizm ve Ampiryokritisizm, s. 414
(aktaran: Mao Çe-tung, Çeliþki Üzerine, Teori ve Pratik, s. 59). Ayrýca bkz: V. Ý. Lenin,
Marx-Engels-Marksizm, Ankara 1976, s. 337.
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ALTINCI DERS

DÝYALEKTÝÐÝN DÖRDÜNCÜ ÇÝZGÝSÝ
KARÞITLARIN SAVAÞIMI (II)

I.

Çeliþkinin evrenselliði.
a) Doðada.
b) Toplumda.
II . Uzlaþmaz karþýtlýk ve çeliþki.
III . Karþýtlarýn savaþýmý, düþüncenin devindiricisi.
I. ÇELÝÞKÝNÝN EVRENSELLÝÐÝ
Her deðiþikliðin devindiricisi, çeliþki, evrenseldir. Çeliþkiden
sözedildiði zaman, idealist filozoflar, yalnýzca, fikirlerin savaþýmýný
anlarlar. Onlara göre, ancak birbirlerine karþý olan fikirler arasýndaki çeliþki kavranabilir. Bir de sözcüðün günlük kullanýlýþ anlamý
kalýyor (tersini, karþýtýný söylemek gibi). Ama fikirler arasýndaki
çeliþki, çeliþkinin bir biçimi olmaktan baþka bir þey deðildir: çeliþki,
dünyanýn her yanýnda bulunan nesnel bir gerçek olduðu içindir ki
öznenin içinde de bulunur, (dünyanýn bir parçasý olan) insanda
da bu böyledir.
Her süreç (doðal ya da toplumsal) çeliþkiyle açýklanýr. Ve
bu çeliþki, süreç devam ettiði sürece vardýr: ve hatta açýkça belli
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olmadýðý zamanda da vardýr. Bir önceki derste bunun [sayfa 117] örneðini su deneyinde (s. 90) gördük. Toplumlar planýnda, Mao Çetung, Sovyet filozoflarý tarafýndan eleþtirilen bazý teorisyenlerin
yanýlgýsýný açýklýyor. Bu teorisyenler Fransýz Devrimini tahlil ederken, devrimden önce, iþçilerin, köylülerin ve burjuvazinin
oluþturduðu birlikte, çeliþkiler olmayýp, yalnýz farklar olduðu iddiasýndaydýlar. Bunlar anti-marksist görüþlerdir.63
Onlar unutuyorlar ki, her ayrýlýkta zaten bir çeliþki yatmaktadýr ve ayrýlýk bir çeliþkidir. Daha burjuvazi ve proletarya ortaya çýkar çýkmaz, emek ile sermaye arasýnda bir çeliþki doðmuþtu; yalnýz
bu çeliþki, derinleþmemiþti, iþte o kadar.
Eðer gerçekte, daha sürecin baþlangýcýnda çeliþki varolmasaydý, o zaman süreci bir dýþ kuvvetin gizemli müdahalesi ile
açýklamak gerekecekti: oysa bundan önceki derste (3-a) her ne
kadar süreç için gerekli iseler de, dýþ koþullarýn, iç çeliþkilerin yerini tutamayacaklarýný gördük. Ýç çeliþkiler, az geliþmiþ de olsalar,
çok geliþmiþ de olsalar, sürekli, kalýcýdýrlar. Zaten bunun içindir ki,
doðal ya da toplumsal bir süreci, ancak o sürecin çeliþkisi ya da
çeliþkileri yeteri kadar geliþmiþ ise inceleyebiliriz. Bu yüzden, kapitalizmi 1820de bilimsel olarak incelemek olanaklý deðildi, çünkü
onun özü henüz geliþmemiþti; onun ancak bazý kýsmi görünüþleri,
bazý yanlarý yakalanabilirdi, iþte Marxtan önce gelenlerin yaptýklarý
da budur. Ayný þekilde eðer yeterince büyümemiþse, bir bitki bilimsel olarak incelenemez. Ancak yeni baþlamýþ durumda olan bir
süreç hakkýnda sahip olunan bilgiyi gününden önce genelleþtirmek,
bu sürecin önemli yönlerini ihmal etmek demek olacaðýna göre,
bu, metafizik bir tutumdur.
Bir kere, karþýtlarýn savaþýmýnýn evrensel niteliðini (her zaman ve her yerde) kesin olarak saptadýktan sonra, birkaç somut
örnek görelim: [sayfa 118]
a) Doðada
Bundan önceki dersimizde su örneðini verdik: suyun sývý
durumundan gaz durumuna, sývý durumundan katý durumuna nitel dönüþümünü açýklayan, karþýtlarýn savaþýmýdýr. Gerçekte, bütün
63
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doðal süreçler karþýtlarýn savaþýmýný içerirler. Daha, hareketin en
basit biçimi olan (üçüncü dersin 3. bölümüne bakýnýz) bir yerden
bir yere geçiþ, yer deðiþtirme, çeliþki ile açýklanýr. Gitmekte olan
bir aracý (ya da yürüyen bir insaný) ele alalým. Araç, bulunduðu
duruma karþý durmadan savaþým vermesi koþuluyla, ancak Adan
Bye, sonra Bden Cye vb., geçebilir. Bu savaþým dursa, yürüyüþ
de durur. Mantýkçýlar, Byi doðrulamak için Ayý yadsýmak gerekir;
Cyi doðrulamak için Byi yadsýmak gerekir diyeceklerdir. B, Aya
karþý savaþýmdan çýkar; C, Bye karþý savaþýmdan çýkar... ve böylece gider.
... daha yalýn mekanik yer deðiþtirmenin kendisi bile,
ancak bir cisim, bir ve ayný anda hem bir yerde, hem de
bir baþka yerde, hem bir ve ayný yerde olduðu ve hem
de orada olmadýðý için gerçekleþebilir. Ve hareket, iþte
bu çeliþkinin sürekli olarak ortaya çýkma ve ayný zamanda çözülme biçimi içinde bulunur.64
Fizik alemde karþýt güçlerin savaþýmý evrenseldir. Çatalýn
paslanmasý gibi sýradan bir olay, demirle oksijen arasýndaki savaþýmýn ürünüdür.
Doðada hareketin baþlýca temel biçimi, çekme ile itme arasýndaki savaþýmdýr. Bu iki karþýtýn, yani çekme ve itmenin birliði ve
savaþýmý, ister en uzak samanyollarý, yýldýzlar ya da güneþ sistemi
katý kitleler, sývý damlalar, ya da gaz kümeleri ister moleküller,
atomlar ya da onlarýn çekirdekleri sözkonusu olsun, bütün maddi
yýðýnlarýn, kümelerin oluþumunu, evrimini, devamlýlýðýný, durum
deðiþtirmesini ve parçalanýp yokolmasýný belirler.
Güneþ sistemini alalým: gezegenlerin, güneþin çevresindeki
hareketleri, bu iki karþýtýn, gezegeni güneþin üzerine [sayfa 119] düþürme eðilimindeki çekim ile gezegeni güneþten uzaklaþtýrmaya eðilim gösteren süredurum arasýndaki savaþým olmadan anlaþýlamaz.
Geniþleyen ya da kasýlan katý bir cismi, eriyen bir katýyý, katýlaþan bir sývýyý buharlaþan bir sývýyý ve sývýlaþan bir gazý ele alalým: bu süreçler, iki karþýtýn, moleküllerin çekici etki yapan yapýþma
kuvvetleriyle itici etki yapan ýsý enerjisi arasýndaki savaþým olmadan varolamazlar.
Basit cisimlerin aralarýnda bileþtikleri ve bileþik cisimlerin
64
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basit elementlerine ayrýþtýklarý kimyasal olaylarý ele alalým: hepsi
karþýt süreçlerin birliðine dayanýrlar: atomlarýn birleþmesine ve ayrýþmasýna; buradan da kimyaya özgü çeliþkilere: asitle baz arasýndaki, oksitleyiciyle indirgeyici arasýndaki, esterleþme65 ile hidroliz
arasýndaki çeliþkilere dayanýrlar.
Bir atoma bakalým: burada, elektronlarý çekirdeðin çevresinde tutan baðýntýlý dengenin, iki karþýt olan çekici elektrostatik
enerji ile, itici kinetik enerji arasýndaki savaþýmdan oluþtuðunu görürüz. Ve çaðdaþ bilim, bizzat atom çekirdeðinin içinde, proton ile
nötron arasýnda özel çekme ve itme biçimleri olduðunu sanmaktadýr.
Herkes, elektriðin birbirine karþýt iki biçimde varolduðunu
bilir: negatif ve pozitif, mýknatýsýn kuzey ve güney iki kutbu, ayný
þekilde, ayný yükle ya da farklý olarak elektriklenmiþ cisimler arasýndaki, iki mýknatýsýn ayný ya da farklý kutuplarý arasýndaki çekme ya
da itme olaylarý.
Ensonu, çaðdaþ fizik, bütün maddi kümeleri oluþturan parçacýklarýn, örneðin atom elektronlarýnýn, metafizik olarak kendi
kendilerine özdeþ olmaktan uzak olduklarýný ortaya koydu. Tersine, ayný zamanda, hem cisimcik, hem de dalga olmak üzere çift
niteliðe sahip, ayný zamanda, hem tanelere, hem de dalgalara benzetilebilen bu parpacýklar (partiküller) birbirleriyle derin bir þekilde
çeliþkilidirler. Bununla radyo dalgalarý gibi dalgalarýn maddi özelliði ortaya konmuþ oluyor ve ýþýnýn niteliði hakkýndaki eski esrar
aydýnlanýyor.66 [sayfa 120]
Canlý doðaya gelince, bu da, karþýtlar yasasýna göre geliþir.
Bundan önceki dersimizde de yaþamýn, ölüme karþý sürekli bir
savaþým olduðunu belirtmiþtik. Belirli bir türü, bitki ya da hayvan
türünü ele alalým. Bu türü oluþturan bireylerin her biri, sýrasý gelince, kaçýnýlmaz olarak, ölür. Bununla birlikte tür, kendini sürdürür ve çoðalýr. Birey ölçüsünde üstün gelen yaþamdýr. Yaþam canlý-olmayan üzerinde bir kazanç, bir baþarý olduðuna göre; bir bireyin
ölümü ve ayrýþýp daðýlmasý bir gerileme, geri çekilme, üsttekinden
Eskiden eterleþme denirdi.
Ýþte bunun içindir ki, Paul Langevin þöyle yazýyordu: Bütün bilimlerimizin tarihinde
bu diyalektik süreçlere benzer iþaret sýrýklarý vardýr. ... Ben, fiziðin bu iþaret sýrýklarýný
ancak diyalektik materyalizmin temel fikirIerini öðrendikten sonra iyice anladýðýmýn
bilincine vardým.
65
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alttakine, yeniden eskiye doðru bir dönüþtür diyebiliriz. Buna karþýlýk, türün genel geliþmesi, yeninin eski üzerinde baþarýsý, alttakinden üsttekine doðru bir ilerlemedir. Þu halde yaþam ve ölüm, sonsuz
bir þekilde kendini koyan ve çözülen bir çeliþkinin iki yönüdür. Doða, böylece, dönüþür, her zaman ayný, bununla birlikte her zaman
yeni.67
Matematik de, hem de en basit düzeyinde, karþýtlar yasasýna daha az baðlý deðildir. Elementer cebirde, (a-b) çýkarmasý (b+a) toplamasýdýr. Bu karþýtlarýn birliði, toplama toplamadýr,
çýkarma da çýkarmadýr diyen saðduyuya aykýrý görünmüyor mu?
Saðduyunun hakký var ama kýsmen: cebir iþlemi, hem kendisi,
hem de karþýtýdýr. Matematik düþünce, evrenin yasalarýndan kaçamaz ve matematik düþünce de [sayfa 121] evren gibi, ancak diyalektik olduðu ölçüde geliþir. Engels, diyalektik açýsýndan incelenmiþ
matematiðe çok dikkate deðer sayfalar ayýrdý.68
b) Toplumda
Toplumsal gerçeði oluþturan bütün süreçler de, ayný þekilde,
çeliþkilerle açýklanýrlar. Ve hepsinden önce toplumun kendi
oluþumu. Gerçeðin nitel bakýmdan yeni bir yönü olarak, insan toplumu, aslýnda, doða ile bugünkü insandan çok, üst-maymunlara
yakýn olan uzak atalarýmýz arasýndaki savaþýmýn ürünüdür. Bu savaþýmýn somut içeriði, ayný zamanda, hem doðayý dönüþtüren hem
de insanlarý dönüþtüren, emek oldu ve olmakta devam eder. Toplumlarýn kökeninde, atalarýmýzý, varlýklarýný sürdürme savaþýmýnda
67
Doðadaki karþýtlarý derinliðine incelemek isteyen okurlar, Engelsin Doðanýn
Diyalektiði adlý yapýtýndan yararlanmalýdýrlar.
Gözlem: Doðada kendini gösteren diyalektik güç, daha antikçaðda, çeþitli büyük
zekalarýn (örneðin Yunanlý Herakleitosun) dikkatini çekmiþtir. Ve daha sonra, Leonardo
da Vincide, bu doðal diyalektiði tahlil önsezisi görülür. Bu konuda, þu ilginç parçadan bir
fikir edinilebilir:
Kendini besleyen her þeyin bedeni durmadan ölür ve durmadan yeniden doðar. ...
Ama eðer o beden bir gün içinde yokolduðu kadar yenilenirse, harcandýðý kadar yeniden
doðacaktýr; týpký mum ýþýðýnýn, aþaðýdan çok hýzlý bir sývý akým sayesinde, mumun yaþlýðýný
beslemesi, yukarda, kendini yok eden ve, sönerken, parlak bir ýþýk durumundan, isli bir
duman durumuna dönüþen þeyi durmadan yenilemesi gibi; bu dumanýn sürekli olmasý
gibi, bu ölüm de süreklidir ve bu dumanýn sürekliliði besinin sürekliliðinin týpkýsýdýr ve
ýþýk, kendi kendisinin devinimi ile, bir anda tamamen ölmüþ ve tamamen yeniden
doðmuþtur.
68
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biraraya toplayan emek vardýr. Hayvandan insana nitel geçiþi gerçekleþtiren, emektir. Marx, toplumu yaratan karþýtlarýn savaþýmý
olarak emeðin kesin rolünü bulmakla, pek büyük önemi ve deðeri
olan bir buluþ yaptý; genel teorisi tarihsel materyalizm olan toplumlar bilimini kurdu. Emek (insan ve doðanýn birliði, ama karþýtlar
olarak birliði) konusunda, toplumlarýn bu ana çeliþkisi konusunda,
Doðanýn Diyalektiðinden Maymundan Ýnsana Geçiþte Emeðin
Rolü adlý eþsiz bölümü okumak çok yararlý olacaktýr.69
Ama çeliþki orada durmaz. Ýlkel komünden sosyalist topluma, komünist topluma kadar tarihin devindiricisi çeliþkidir ve tarihsel materyalizme ayrýlmýþ olan dersler, bu hareketi daha yakýndan
tahlil edecektir. Yeni üretici güçler ile eski üretim iliþkileri arasýndaki temel çeliþki. Belli bir andan baþlayarak da sýnýflar arasýndaki
çeliþki, yani sýnýflarýn savaþýmý. Sömürücü sýnýflar ile sömürülen
sýnýf arasýndaki savaþým büyük karþýtlar yasasýnýn, belli baþlý, önemli
bir yönüdür. Sýnýf savaþýmýnýn rolünü, hatta varlýðýný yadsýyabilmek
içindir ki, marksizm kalpazaný Blum, diyalektik [sayfa 122] materyalizmi (yani doðrudan doðruya karþýtlarýn savaþýmýný) reddetti.
Belirli bir toplumsal düzeni alýrsak, görürüz ki, o da, ayný þekilde, bir temel çeliþki ve geliþmekte olan ikincil çeliþkilerle açýklanýr. Üretim araçlarýna sahip olan kapitalist burjuvazi ile proletarya
arasýnda çeliþki olmaksýzýn, kapitalizm olmaz. Bu kapitalizm, duraðan deðildir, dönüþür: böylece ilk dönemin kapitalizmi, yani rekabetçi kapitalizm, ikinci bir döneme, tekelci kapitalizme dönüþür 
rekabet gerçekte, en güçlü kapitalistlerin zaferini saðlar ve iþte o
zaman rekabetten ortaya çýkan, ama onu aþan tekelci kapitalizm
haline gelir. Rekabet, kendi karþýtýna dönüþür.
Kapitalizmi oluþturan çeliþkilerin derinleþtirilmiþ tahlilini
Marxýn Kapitalinde bulabileceksiniz.
II. UZLAÞMAZ KARÞITLIK VE ÇELÝÞKÝ
Sýk sýk þu soru sorulur: Kapitalizm, burjuvazinin çýkarlarý ile
proletaryanýn çýkarlarýnýn ortadan kaldýrýlamaz bir þekilde birbirine
karþý olduklarý bir sömürü düzeni olduðuna göre, iç çeliþkisiz kapitalizm olamaz. Ama sosyalizm bütün çeliþkilerin sonu olmayacak
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mýdýr? Buna þu yanýtý vermek gerekir: Sosyalizm, büyük çeliþki
yasasýnýn dýþýnda kalamaz. Toplum varoldukça, bu toplumu oluþturan çeliþkiler de vardýr.
Kapitalizmin sonunun, çeliþkinin de sonu olduðu yanýlsamasý uzlaþmaz karþýtlýk (antagonizm) ile çeliþkiyi birbirine karýþtýrmaktan ileri gelir. Oysa uzlaþmaz karþýtlýk ancak özel bir durumdur,
çeliþkinin bir anýdýr: her uzlaþmaz karþýtlýk çeliþkidir, ama her çeliþki
uzlaþmaz karþýtlýk deðildir.
Elbette ki, son derece küçük bir arsenik dozu ile organizmamýz arasýnda çeliþki vardýr; ama eðer vücutça emilen arsenik dozu
çok yetersiz kalýrsa, çeliþki, uzlaþmaz karþýtlýða varamayacaktýr.
Dozu artýrýnýz, iþte o zaman uzlaþmaz karþýtlýktýr: yani þiddetli, organizma için ölümcül olan karþýtlýða varan çeliþki. Ayný þekilde,
kapitalist toplumun baðrýnda da, [sayfa 123] her zaman, birarada bulunan karþýtlarýn savaþýmý vardýr: burjuvazi-proletarya savaþýmý.
... Ama iki sýnýf arasýndaki çeliþki, belirli bir aþamaya
kadar geliþince, açýk bir uzlaþmaz karþýtlýk biçimini alýr
ve devrime dönüþür.70
Uzlaþmaz karþýtlýk, çeliþkinin ancak bir anýdýr. Emperyalist
devletler arasýndaki savaþ, onlarý sürekli olarak karþý karþýya getiren savaþýmýn en kesin anýdýr. O halde çeliþkiyi bütün geliþmesi
içinde deðerlendirmeyi bilmek gerekir. Örneðin, sýnýflar arasýndaki
çeliþki, ilkel komünün baðrýnda iþbölümünden doðmuþtur; bu
aþamada toplumsal iþler arasýnda ayrým vardý (av, balýkçýlýk, hayvan
yetiþtirme); ama bu ayrým, sýnýflarýn doðuþuna götürdüðü zaman,
savaþýmý geliþtirdi, savaþým, devrimci dönemde uzlaþmaz karþýtlýk
haline geldi.
O halde, sosyalizmde olan nedir? Burjuva sömürünün tasfiyesi, sýnýflar arasýndaki uzlaþmaz karþýtlýðý ortadan kaldýrýr. Bununla birlikte bütün bir dönem süresince iþçi sýnýfý ile köylüler arasýnda,
kent ile köy arasýnda, ve ayný þekilde kol emeði ile kafa emeði arasýndaki ayrýmlar devam eder. Uzlaþmaz karþýt olmayan bu ayrýmlar, gene de yenilmesi gereken, çeliþkilerdir, çünkü, insan, geleceðin sýnýfsýz toplumunda, bugünkü toplumda farklý bireyler arasýnda
paylaþýlan çok çeþitli eylemlerde bulunmak yeteneðine sahip olacaktýr; ve çünkü, özellikle kol emeði ile kafa emeði arasýndaki
70

Mao Çe-tung, Çeliþki üzerine, Teori ve Pratik, s. 61.

G. Politzer
Felsefenin Temel Ýlkeleri

103

çeliþki, daha üst bir birlikte çözülecektir. Politeknik eðitim, her bireyi, ayný zamanda hem teknikçi, hem de bilgin yapan bu birliðin
koþullarýný yaratýr.
O halde görülüyor ki, burjuvazi ile proletarya arasýndaki uzlaþmaz karþýtlýðýn sonu, çeliþkilerin sonu anlamýna gelmez. Lenin, bu
konuda Buharini eleþtirirken, Uzlaþmaz karþýtlýk ile çeliþki tamamen farklýdýr diyor. Sosyalizmde uzlaþmaz karþýtlýklar yokolur,
ama çeliþkiler vardýr.71 [sayfa 124]
Gerçekte, ilerlemenin devindiricisi çeliþki olmadan ilerleme
nasýl olabilirdi? SSCBde Sosyalizmin Ekonomik Sorunlarý adlý incelemesinde, Stalin, sosyalizmden komünizme aþamalý geçiþin,
ancak (sosyalist toplumda) mevcut sosyalist mülkiyetin iki biçimi
arasýnda: kolhoz mülkiyeti yani az ya da çok büyüklükte bir grubun sosyalist mülkiyeti ile ulusal mülkiyet, yani tüm toplumun ortaklaþa mülkiyeti (örneðin fabrikalar) arasýndaki çeliþkinin
çözülmesi ile olanaklý olacaðýný açýklýyor .72
Bununla birlikte, sosyalist toplumda, çeliþkiler, çatýþmalar
halinde, uzlaþmaz karþýtlýklar halinde evrim göstermezler, çünkü,
bu toplumun üyelerinin, çýkarlarý, dayanýþma halindedir ve çünkü
bu toplum, marksist bilimle, çeliþkiler bilimiyle silahlanmýþ bir parti tarafýndan yönetilmektedir: böylece çeliþkilerin çözülmesi bunalýmsýz gerçekleþtirilir. Ama bu çeliþkiler, bu yüzden daha az verimli
deðildir, çünkü topluma ilerleme olanaðýný saðlarlar.
Ayný þekilde, sovyet insanýnýn yaþamýnda eleþtiri ve özeleþtirinin genel pratiði, çeliþkilerin uzlaþmaz karþýtlýk olmadan geliþmesinin en arý örneklerinden birini oluþturur. Malenkov, Davamýzý ileri
götürmek için, olumsuz olaylara karþý bir savaþým yürütmek, partinin ve bütün sovyet insanlarýnýn dikkatini, çalýþmalarýmýzdaki yanlýþlýk ve kusurlarýn tasfiyesine doðru yöneltmek gerekir. diyordu.
Eleþtiri, milyonlarca emekçinin, ülkenin efendilerinin iþidir.
Aþaðýdan gelen eleþtiri daha geniþledikçe, halkýmýzýn yaratýcý güçleri ve enerjisi daha tam olarak kendini gösterecek ve ülkenin efendileri olduklarý duygusu yýðýnlarý daha güçlü bir þekilde etkileyecek.73
71
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Works, Moscow 1931, c. XI, s. 357)den aktaran Mao Çe-tung, Teori ve Pratik, s. 62.
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s. 74-75.

104

G. Politzer
Felsefenin Temel Ýlkeleri

Malenkov, böyle bir eleþtiri ile düzeltilecek yanlýþlarýn örneklerini veriyor: bazý iþyerlerinde hammaddelerin çarçur edilmesi;
bazý kolhozlarda zaman kaybý; ya da kapitalist [sayfa 125] kuþatma
gerçeðine gereði kadar önem verilmemesi; ya da bazý örgütlere ya
da bazý militanlara emanet edilen görevlerin yeterince denetlenmemesi.
Malenkov, Bütün namuslu sovyet insanlarýnýn, örgütlerin
ve yönetimlerin çalýþmalarýndaki yetersizlikleri cesaretle ve çekinmeden eleþtirebilmelerini saðlayacak koþullarý yaratmak kesin olarak partinin iþidir. Meclisler, militan toplantýlarý, bütün örgütlerin
oturum ve konferanslarý fiili olarak, yetersizliklerin cesurca ve
þiddetle eleþtirildikleri geniþ bir kürsü olmalýdýr.74
Yýðýnlarýn bu eleþtirisinin, karþýtlarýn savaþýmýnýn bir yönü
olduðu açýktýr, çünkü, sosyalist toplumun ilerlemesine engel olan
yanlýþlarýn ve kalýntýlarýn giderilmesine olanak saðlar; ama bu eleþtiri,
kardeþçe bir eleþtiridir, çünkü, çýkarlarý ayný olan insanlarýn eseridir.
Partinin kendi içinde bile, fikir savaþýmý, karþýtlarýn savaþýmý,
karþýtlarýn savaþýmýnýn özel bir ifadesidir. Bu savaþým, marksist-leninist-stalinci partiye, çalýþmasýný durmadan düzeltme olanaðýný
saðlayan, ama uzlaþmaz karþýtlýða vararak yozlaþmayan bir
savaþýmdýr. Bu savaþým, uzlaþmaz karþýtlýk halini alýrsa, o zaman
parti, içinde bulunan ve burjuvazinin ajanlarý olarak iþ gören düþmanlara karþý savaþýyor demektir: Komünist (Bolþevik) Partisinin,
Trotski, Buharin ya da Beriaya karþý savaþýmý gibi.
III. KARÞITLARIN SAVAÞIMI, DÜÞÜNCENÝN DEVÝNDÝRÝCÝSÝ
Çeliþkiler yasasý, doðada ve toplumda bu kadar büyük bir
rol oynadýðýna göre, ayný zamanda hem toplumsal hem de doðal
varlýk olan insanýn düþüncesinin de, ayný þekilde karþýtlar yasasýna
baðlý olduðunu anlamak kolaydýr. Zaten biz de daha önce, dördüncü derste, düþüncenin diyalektik niteliðini gördük. Bu, bizi
þaþýrtmayacaktýr. Materyalistler olarak biz, düþünceyi evrensel olu-
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þun bir aný olarak alýyoruz; o halde, diyalektiðin yasalarý, gerçeðin
tümü üzerinde olduðu gibi düþünce [sayfa 126] üzerinde de hüküm
sürer. Düþüncenin diyalektiði, özünde dünyanýn diyalektiði ile ayný
niteliktedir; o halde onun da temel yasasý çeliþkidir. Bunun için
Lenin þöyle yazýyor:
Bilme bir süreçtir; düþünce bir süreç aracýlýðýyla, sýnýrsýz ve sonsuz olarak nesneye yaklaþýr. Doðanýn insan
düþüncesindeki yansýsý, ölü bir biçimde deðil, soyut
olarak deðil, hareketsiz deðil, ÇELÝÞKÝSÝZ DEÐÝL, ama
hareketin, çeliþkilerin doðuþunun ve onlarýn çözülüþünün
SONSUZ SÜRECÝ içinde anlaþýlmalýdýr.75
Böylece, duyumdan kavrama nitel geçiþ (bundan dördüncü
derste sözetmiþtik) çeliþki tarafýndan yapýlan bir harekettir: duyum,
aslýnda, gerçeðin tekil, sýnýrlý bir görünümünü yansýtýr; kavram evrenseli olumlamak üzere bu tekil görünümü yadsýr,76 nesnenin bütünlüðünü ifade etmek için duyumun sýnýrlamalarýný aþar. Bu anlamda,
kavram, duyumun yadsýnmasýdýr (örneðin: dalganýn ve zerrelerin
birliði olarak ýþýðýn bilimsel kavramý, ýþýk duyumunu, yani bize ýþýðýn
varlýðýný bildiren, ama onun ne olduðunu söylemeyen duyumu
yadsýr). Ama, kavram, duyumun yadsýnmasý (bilmenin bu alt düzeyine karþý savaþým ile) hazýrlanmýþ olan kavram, karþýlýk olarak
duyum üzerinde etki yapar. Onu yadsýdýktan sonra, ona, kendi
kendini yeni bir güçle olumlamak yollarýný verir, çünkü, anlaþýlan
daha iyi algýlanýr.77
Deneyimlerimiz, algýladýðýmýz þeylerin kolayca anlaþýlmadýðýný, yalnýzca, anlaþýlan þeylerin daha derinden
algýlanabildiðini göstermiþtir.78
Böylece, duyum ve kavram, kavram ve duyum, birbirlerini,
aralarýnda etkileyen, her ne kadar her biri öteki tarafýndan kuvvetlendirilirse de her biri ötekine karþý kendini doðrulayan karþýtlarýn
birliðini oluþtururlar (duyumun kendisini aydýnlatan kavrama gereksinmesi vardýr, ve kavramýn da [sayfa 127] kendisine dayanak noktaLénine, Cahiers Philosophipues.
Yadsýma, yok etmek anlamýn da deðil, diyalektik anlamda düþünülmelidir:
tamamen üzerine dayanarak onu aþma... (Evrensel) kavram, (sýnýrlý) duyumu aþýyor,
ama onun üzerine dayanarak.
77
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sý olan duyuma gereksinmesi vardýr).
Düþünceye özgü daha çeþitli süreçleri ele alabilirdik ve bunlarda karþýtlar yasasýný bulabilirdik. Böylece, her düþüncenin mutlak olarak baþvurmak zorunda olduðu tahlil ve sentez, metafizikçi
tarafýndan birbirine karþý kabul edilirler, elbette ki birbirine karþýdýrlar, ama bu, birbirinden ayrýlmaz iki sürecin karþýtlýðýdýr. Tahlil ve
sentez, birbirlerini içerirler. Gerçekten tahlil etmek, bir bütünün kýsýmlarýný bulmaktýr; ama kýsýmlar, ancak bir bütünün kýsýmlarý olan
kýsýmlardýr, kendinde kýsým yoktur: demek ki, bütün, kýsýmlarýný
gösterir, tahlil ve sentez her ne kadar biri ötekinin tersi ise de, her
biri öteki tarafýndan belirlenir.
Ayný þekilde, teori ve pratik, diyalektik karþýlýklý etkilemede,
iki karþýt güçtür: onlar birbirlerini etkiler ve birbirlerini verimli kýlarlar.
Düþünce diyalektik olduðu içindir ki, dünyanýn (doðanýn ve
toplumun) diyalektiðini kavrayabilir. Nesnel dünyanýn onu ayakta
tutan ve onu besleyen çeliþkileri düþüncede yansýrlar, ve böylece
yaratýlan düþüncenin hareketi de, gerçeðin bütün öteki yönleri gibi
bizzat diyalektiktir.
Çeliþkileri iyi bilmeyen bir düþünce, gerçeðin özünü kaçýrmaya yardým eder. En kaba nesnenin basit tanýmý zaten bir çeliþkinin ifadesidir. Gül bir çiçektir dediðim zaman, gülü kendinden
baþka bir þey yapýyorum, onu çiçekler sýnýfý içine yerleþtiriyorum
demektir. Ýþte bu, diyalektik düþüncenin bir baþlangýcýdýr; çünkü
bu sade bir gülden baþlayarak, yaklaþa yaklaþa bütün evreni bulacaðým (biliyoruz ki her þey birbirine baðlýdýr). Diyalektik olmayan
bir düþünce gül güldür demekle yetinecektir, bu deyim doða
hakkýnda, gülün niteliði hakkýnda hiçbir þey öðretmez.
Bu durum, bazan da bir gülün bir gül olduðunu, bir araba
olmadýðýný, anýmsamakta yarar oluþuna engel olamaz. Ýlke olarak
özdeþlik ilkesine (a, adýr; a, a-olmayan deðildir) sahip olan basit
mantýk, yani diyalektik olmayan mantýk, yanlýþ deðildir. Basit bir
þekilde o, kýsmýdýr, þeyleri göründüðü [sayfa 128] gibi, yüzeysel görünüþüyle ifade eder. Su, sudur, burjuvazi, burjuvazidir der. Diyalektik mantýk, kalýmlý görünüþün ötesinde iç hareketi, çeliþkiyi yakalar. Diyalektik mantýk, suyun, sudan hidrojene ve oksijene geçebilmesini açýklayan çeliþkileri kendi içinde taþýdýðýný bulup ortaya
koyar. Ayný þekilde, diyalektik mantýk, burjuvaziyi, proletaryanýn
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muhalifi, onun karþýtý olarak tanýmlar, ayný zamanda, onu, kendisini oluþturan öðelerin çeþitliliði içinde tanýmlar (der ki: kendine
özdeþ sýnýf olarak burjuvazi, burjuvazidir, ama, bir ulusal olmayan
ve bir de ulusal olan burjuvazi vardýr ki, bir noktaya kadar bunlar
çeliþik çýkarlara sahiptirler).
Bu demektir ki, formel mantýk ya da çeliþki olmayan mantýk denen özdeþlik mantýðý, yeterli olmasa da gereklidir. Bunu bilmemek ya da alaya almak, gerçeðe sýrt çevirmektir. Örnek: Jules
Moch, Confrontationsda (Karþýlaþtýrmalarda) Bugünkü düzende iki sýnýf kapitalizm ve proletarya karþý karþýya bulunmaktadýrlar. diye yazýyor.
Saçma bir söz. Proletaryanýn bir sýnýf olduðu gerçektir; proletaryanýn düþmaný olan sýnýf burjuvazidir, kapitalizm deðil; kapitalizm bir toplumsal düzendir. Yazar, ayný sýradan olmayan gerçekleri,
ayný kategori içinde sýralýyor. Bir sýnýf bir sýnýftýr, toplumsal bir düzen, toplumsal bir düzendir. Birini öteki diye almak, kullanýlan terimlerin belirlenmesini isteyen en basit mantýða saygýsýzlýk etmek
demektir. Ve bundan dolayý, hiçbir þekilde böyle bir karýþýklýða izin
vermeyen, ama özdeþliði, gerçeðin bir yönü olarak, sahtekarlýk
yapmadan görmezlikten, bilmezlikten gelinemeyecek bir yön olarak kabul eden diyalektik mantýða hakarettir. Diyalektik çeliþki,
herhangi bir þeyi herhangi bir þeyin karþýsýna koymaz; diyalektik
çeliþkiye göre, bir kedi, ilkönce bir kedidir, her ne kadar bu, bir
kedinin ne olduðunu açýklamaya yeterli deðilse de.
Jules Mochun serüveni, bir baþka yönden öðreticidir: o, diyalektiði, karþýtlarýn savaþýmýný kabul etmemenin, en yüksek akýmýn mantýðýný kabul etmemeye götürdüðünü gösterir. Siyasal nedenler yüzünden bilimle aralarý açýk olduðu için [sayfa 129] bilim kalpazanlarýnýn saðduyuyla da aralarý yoktur.
YOKLAMA SORULARI
1. Ýþçi hareketlerinin bölücüleri, karþýtlarýn savaþýmýnýn varlýðýný
niçin yadsýrlar?
2. Kesin bir örnekle, her çeliþkinin uzlaþmaz karþýtlýk olmadýðýný
gösteriniz.
3. Özeleþtiri, ne bakýmdan karþýtlarýn savaþýmýdýr? [sayfa 130]
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YEDÝNCÝ DERS

DÝYALEKTÝÐÝN DÖRDÜNCÜ ÇÝZGÝSÝ
KARÞITLARIN SAVAÞIMI (III)

I.
II .
III .
IV .
V.

Çeliþkinin özgül niteliði.
Evrensel ve özgül birbirinden ayrýlamaz.
Baþ çeliþki, ikincil çeliþki.
Çeliþkinin baþta gelen yönü, ikincil yönü.
Çeliþki üzerine genel sonuçlar. - Prudonculuða
karþý marksizm.
I. ÇELÝÞKÝNÝN ÖZGÜL NÝTELÝÐÝ

Çeliþkinin mutlak evrenselliði, somut çeliþkilerin sonsuz zenginliðini bize unutturmamalýdýr. Büyük karþýtlar yasasý, kendi gerçeði içinde çok çeþitli biçimler alan bir görüngünün genel ifadesidir.
Ýyi bir diyalektikçi, karþýtlarýn savaþýmýnýn evrenselliðini, her hareketin ilkesi olarak doðrulamakla yetinmez. Bu yasanýn, gerçeðin
sayýsýz nitel yönlerine göre nasýl özgüleþtiðini, bu yasanýn nasýl
özelleþtiðini gösterir.
Maddenin hareketinin her biçimi gözden geçirilirken, hareketin diðer biçimleriyle olan ortak noktalarý dikkate alýnmalýdýr. Ama asýl önemli olan ve þeyler üzerine
bilgimizin temelini oluþturan, maddenin hareketinin özel
noktalarýný hesaba katmamýz gereði, yani hareketin bir
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biçimi ile öteki biçimleri arasýndaki nitelik farkýdýr. Ancak bunu hesaba [sayfa 131] katmakla, þeyler arasýndaki
ayrýlýklarý farkedebiliriz. Hareketin herhangi bir biçimi,
içinde, kendi özel çeliþkisini taþýr. Bu özel çeliþki, o þeyi
bütün öteki þeylerden ayýran özel niteliði oluþturur. Ýþte
bu, iç nedendir, ve buna, þeyleri birbirinden farklý yapan,
çeþitliliðin esasýdýr da diyebiliriz.79
Bir baþka deyiþle, karþýtlarýn savaþýmýnýn evrenselliðini doðrulamak yetmez. Bilim, teori ile pratiðin birliðidir ve karþýtlarýn evrensel
yasasý her zaman somut biçimde, yaþamýn özellikleriyle kendini
ortaya koyar. Bir yumurtaya gerekli sýcaklýðý verin, böylece, yumurtanýn karakteristik iç çeliþkisine, civcivin yumurtadan çýkýþýna kadar geliþme olanaðýný saðlamýþ olursunuz. Ayný nicelikte ýsýnýn bir
litre suya uygulanmasý, suya özgü apayrý sonuçlarýn oluþmasýna
neden olacaktýr. Gerçeðin her yönünün kendi özel hareketi, yani
kendi özel çeliþkileri vardýr.
Herhangi bir þey, herhangi bir þey haline deðiþmez. Þöyle
bir savaþ, þöyle bir barýþa çevrilir; þu ya da bu geliþme özellikleri
olan þu ya da bu kapitalizm, kendisinin de þu ya da bu özellikleri
olan bir sosyalist düzene yerini býrakacaktýr: iþte, eskinin yeninin
içinde kendini barýndýrmasýnýn anlamý budur. Böylece, bir yandan,
yeni bir toplumsal düzen, geçmiþi bütünüyle silip süpürür demek
yanlýþtýr, ama öte yandan eski ile yeni arasýnda hiçbir sentez,
hiçbir uzlaþma olanaklý deðildir. Çünkü yeni, ancak eskiye karþý
kendini ortaya koyar. Karþýtlarýn birbirini geçmesi, onlarýn sentezi anlamýna deðil, birinin öteki üzerindeki, yeninin eski üzerindeki
zaferi anlamýna gelir.
Maddi hareketin her bir evresinin özgül niteliðidir ki, fizikten
biyolojiye, biyolojiden insan bilimlerine kadar bilimlerin çeþitliliðini
açýklar. Her bilim kendi özel konusunun özgül çeliþkilerini ortaya
çýkarmalý ve anlamalýdýr. Bunun içindir ki, elektriðin kendi özel yasalarý vardýr; en genel enerji yasalarý (elektrik de enerjinin bir biçimidir) elektriði belirlemeye yetmezler: elektrik olayýnýn elektrik
olayý olarak diyalektik tahlilini de gerçekleþtirmek gerekir. Ama öyle olur [sayfa 132] ki, belirli bir miktarda elektrik, kimyasal tepkimeleri
baþlatýr: o zaman kendi özgül yasalarýyla yeni bir konunun karþý79
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sýnda bulunuruz. Ayný þey, kimyadan biyolojiye, biyolojiden ekonomi politiðe vb. geçtiðimizde de karþýmýza çýkar. Elbette ki, gerçeðin bütün anlarý bir birlik oluþtururlar, ama bu yüzden farklýlaþmýþ
olmalarý ve birbirine çevrilemez olmalarý ortadan kalkmaz.
Bu yalnýzca bilimlerin bütünü için deðerli deðildir. Ayný ve
tek bir bilimin içinde de özgül çeliþkileri incelemek gereðini buluruz.
Örneðin, atomun özgül hareketleri vardýr; fizikçi, görülebilen cisimlerin hareketinden (düþen bir bilye) atomun hareketlerine geçtiði
zaman, dalgalar mekaniðinin konusu olan yeni yasalar ortaya çýkar.
Diyalektik, onun hareketini anlamak için kendi konusunun
kalýbýna sýmsýký uyar. Bunun içindir ki, baþka bir örnek seçersek,
sanat, (her ne kadar dünyayý yansýttýðýna göre, sanat da, bir bilme
aracý ise de) ötekilerin, özellikle bilimin yerine konmayan bir eylem biçimidir. O halde baþka alanlarda olduðu gibi bu alanda da
özgül çeliþkiler vardýr, ve sanatçý, bu çeliþkileri çözdüðü ölçüde diyalektikçidir; eðer çeliþkileri çözemiyorsa sanatçý deðildir. Büyük
eleþtirici Bielinski þöyle yazýyordu:
Ne kadar güzel fikirlerle dolu olursa olsun, çaðýnýn
sorunlarýný ne kadar büyük bir güçle yanýtlarsa yanýtlasýn, eðer bir þiir, þiiriyet taþýmýyorsa, ne güzel fikirler, ne
de herhangi bir sorun içerebilir ve onda bulabileceðimiz,
ancak çok kötü sunulmuþ iyi niyetten baþka bir þey deðildir.80
Bilim, gerçeði kavramlar aracýlýðýyla ifade ettiði halde, sanat, gerçeði büyük bir heyecan gücüyle bezenmiþ tipik imgelerle
ifade eder. Elbette ki, eðer sanatçý (þair, ressam, müzisyen) kendini ilk duyumlarýnýn üstünde tutma ve izlenimlerini genelleþtirme
yeteneðindeyse, sanat ancak amacýna ulaþabilir. Ama eðer sanat
yapýtý, sanatçýnýn fikrine uygun imgeleri bulamazsa, baþarýsýzlýða
uðrar.
Leninin büyük deðeri, özellikle, kapitalizmin marksist [sayfa
133] tahliline dayanarak, kapitalizmin emperyalist aþamasýndaki özgül çeliþkilerini (özellikle: çeþitli kapitalist ülkelerin eþit olmayan
bir þekilde geliþmelerini, daha büyük zenginlik saðlamýþ olanlarla
ötekiler arasýndaki amansýz savaþýmýn bundan ileri geldiðini) bul80
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masýndadýr. Lenin bu çeliþkilerin, savaþý kaçýnýlmaz kýldýðýný, köleleþtirilmiþ halklarýn ulusal hareketinin desteklediði dünya proletaryasýnýn devrimci hareketinin, bu koþullar altýnda kapitalizm zincirini en zayýf noktasýndan koparabileceðini gösterdi. Ve böylece,
Lenin, sosyalist devrimin önce, bir ya da birkaç ülkede zafere ulaþacaðýný önceden görebildi.
SSCBde Sosyalizmin Ekonomik Sorunlarýnda Stalin, ekonomi yasalarýnýn nesnel özelliklerini gösterirken, ekonomik yasalarýn bu özgül niteliði üzerinde, kalýcý olmama niteliði üzerinde de
durdu:
Ekonomi politiðin kendine özgü bir özelliði, onun
yasalarýnýn, doða yasalarýnýn tersine, sürekli olmayýþlarýdýr;
bunlarýn çoðu, hiç olmazsa bir tarih dönemi boyunca
etkili kalýrlar, sonra da yerlerini baþka yasalara býrakýrlar.
Yokolmazlar, ancak yeni ekonomik koþullarýn sonucu
olarak güçlerini yitirirler ve onlar da insanlarýn iradesi ile
yaratýlmýþ bulunmayan, ve ama yeni ekonomik koþullarýn
temeli üzerinde ortaya çýkan yeni yasalara yerlerini býrakmak üzere sahneden çekilirler.81
Bunun içindir ki, deðer yasasý, meta üretimi ile birlikte ortaya çýktý: bu yasa, meta üretiminin özgül yasasýdýr ve onunla birlikte
ortadan kalkacaktýr. Kapitalizmin özgül yasasý artý-deðer yasasýdýr,
çünkü bu yasa kapitalist üretimin esas çizgilerini belirler. Ama bu
yasa, bütün sonuçlarýnýn geliþtiði tekelci kapitalizm sürecinde, kapitalizmin bugünkü aþamasýný nitelendirmeye elbette yetmez: bu
yasa çok genel kalýr ve onun için Stalin, bugünkü kapitalizmin
özgül yasasýný yani azami kâr yasasýný ortaya koydu.82
Ancak gerçeðin belirli bir yönünün titizlikle incelenmesi, [sayfa 134] bizi, dogmatizmden, yani tek biçimli, deðiþmez bir çevrenin
çeþitli durumlara mekanik olarak uygulanmasýndan koruyabilir. Ýþte
bunun içindir ki, Lenin, devrimcilere, her durumda, her koþulda
kafalarýný çalýþtýrmayý öðütlüyordu. Gerçek marksist, marksizmin
klâsiklerini ezbere bilen, bütün problemleri birkaç çözüm-tipiyle
çözebileceðini sanan kimse deðildir, her sorunu, onun çözümü
için gerekli verilerin hiçbirini ihmal etmeden somut olarak ortaya
81
82
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koyma yeteneðinde bir tahlilcidir.
Bir nesneyi gerçekten tanýmak için, onun bütün yönlerini, bütün iliþkilerini ve aracýlarý kucaklamak, incelemek gerekir. Hiçbir zaman buna tam olarak eriþemeyeceðiz, ama nesneleri bütün yönleriyle dikkate almakla
kendimizi yükümlü tutarak yanýlgýlardan ve katýlýktan sakýnacaðýz.83
Dogmacý, genel bilgilerle yetinir. Örneðin, sendika tarafýndan verilmiþ bir slogan varsa, dogmacý bu sloganý kendi iþ yerinin
her bir atelyesine, doðru olarak uygunlaþtýrmaya çalýþmaz. Ayný þekilde, emekçilerin her bir kategorisine özgü istemleri hesaba katmasýný bilmez.
Bu þemacýlýðýn daima kötü sonuçlarý vardýr, çünkü militanlarý, emekçi yýðýnlarýndan koparýr. Bunun içindir ki, Direniþi, Gönüllülerin ve Çetecilerin silahlý savaþýmý haline indirgemek, onu yanlýþ
göstermek, özgül niteliðini ihmal etmektir: Direniþ, iþçi sýnýfýnýn ve
onun partisinin öncülüðünde, Fransýz halkýnýn, yurtseverce savaþý
oldu. Direniþin bu özgül niteliðini iyi bilmeyen kimse, onun çeþitli
yönlerini (Gönüllülerin ve Çetecilerin savaþýmý olan önemli yönü
de dahil) doðru olarak deðerlendiremez.
Ayný þekilde, Stalinin de SSCBde Sosyalizmin Ekonomik
Sorunlarýnda gösterdi gibi, dünya barýþ hareketinin amacý, hiç de
komünizmi kurmak deðildir. Bu hareketin özü, onun kendine özgü
yasasý, komünizmin dostu ya da düþmaný milyonlarca basit insaný,
barýþý kurtarmak için biraraya toplamaktýr; onun amacý, özellikle
Fransada proletarya devrimi deðildir. Savaþ politikasýndan bir müzakereler politikasýna [sayfa 135] geçiþtir. Savaþ politikasý-barýþ politikasý çeliþkisi baþka þeydir, kapitalizm-sosyalizm çeliþkisi (her ne
kadar emperyalist kapitalizm, savaþ politikasýnýn sorumlusu ise de)
baþka þey.
Çeliþki Üzerine adlý incelemesinde, Mao Çe-tung, nitel
bakýmdan farklý çeliþkileri, nitel bakýmdan farklý yöntemlerle
çözmek zorunluluðu üzerinde ýsrar ediyor. Þöyle diyor.
Örneðin, proletarya ile burjuvazi arasýndaki çeliþki,
sosyalist devrim yöntemi ile; büyük halk kitleleri ile feodal sistem arasýndaki çeliþki, demokratik devrim yön83
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temi ile; sömürgeler ile emperyalizm arasýndaki çeliþki,
ulusal devrimci savaþ yöntemi ile; sosyalist toplumda
iþçi sýnýfý ile köylülük arasýndaki çeliþki, tarýmýn kolektifleþtirilmesi ve makineleþme yöntemi ile; sosyalist bir parti
içindeki çeliþki, eleþtiri ve özeleþtiri yöntemi ile; toplum
ile doða arasýndaki çeliþki, üretici güçlerin geliþtirilmesi
yöntemi ile çözülür. Süreçler deðiþir, eski süreçler ve eski çeliþkiler kaybolur, yeni süreçler ve yeni çeliþkiler ortaya çýkar ve buna uygun olarak çeliþkileri çözme yöntemleri deðiþir. Rusyadaki, Þubat Devrimi ile Ekim Devriminin çözdüðü çeliþkiler arasýnda temel bir ayrýlýk olduðu
gibi, bunlarý çözme yöntemleri arasýnda da ayrýlýk vardýr.84 Farklý çeliþkileri çözmek için farklý yöntemler kullanmak, marksistlerin sýký sýkýya gözetmek zorunda olduklarý bir ilkedir.85 [sayfa 136]
Bu gözlemlerin, baþka pratik sonuçlarý arasýnda, devrimci
partinin eylemiyle ilgili þu sonuçlarý da vardýr:
a) Devrimci parti, hareketin yöntemi gibi bilimsel görevini,
ancak, her militan, doðrudan doðruya kendisine düþen görevleri
saptamak ve çözmek için bütün gücünü harcarsa, ancak eðer her
parti örgütü, en küçük örgüt birimine kadar, özgül olarak kendisine ait olan görevleri (iþyerindeki, bölgesindeki, mahallesindeki iþleri)
saptamak ve çözüme baðlamak için bütün gücünü kullanýrsa, yerine getirebilir. Her militan, bir beyindir; her bir yerel örgüt birimi,
iþ görmeden önce düþünen bir kolektiftir.
b) Parti, yönetim gibi bilimsel bir görevini, ancak, sentezi,
partinin düzenli organlarýnda, partinin tümü tarafýndan yapýlmak
84
Þubat 1917 Devriminin amacý, çarlýðý yýkmaktý. Bu bir burjuva demokratik devrimdi.
Lenin ve bolþevikler bu soruna, doðru olan yöntemi uyguladýlar: köylüyü kendi tarafýna
kazanmaya ve çarlýkla uzlaþmaya vararak devrimi tasfiyeye çalýþan liberal kralcý burjuvaziyi
tecrit ederek, proletaryanýn köylü ile ittifakýný saðlayarak çarlýðý yenilgiye uðrattýlar.
Ekim 1917 Devriminin amacý, emperyalist burjuvaziyi yenmek, emperyalist savaþtan
çýkmak, proletarya iktidarýný kurmaktý. Bu bir sosyalist devrimdi. Lenin ve bolþevikler bu
soruna doðru yöntemi uyguladýlar. Köy emekçileri kitlesini kendi tarafýna kazanmaya ve
emperyalizm ile anlaþmaya vararak devrimi tasfiye etmeye çalýþan küçük-burjuvazinin
(menþeviklerin, sosyalist-devrimcilerin) kararsýzlýðýný felce uðratarak proletaryanýn yoksul
köylü ile ittifakýný saðlama yoluyla emperyaist burjuvaziyi yenilgiye uðrattýlar. (Bu konuda
bkz: Stalin, Strateji ve Taktik, Leninizmin Sorunlarý, s. 70-84; J. Stalin, Leninizmin Ýlkeleri,
Sol Yayýnlarý, Ankara 1992, s. 66-81.)
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üzere, her militan, her örgüt birimi, kendi deneyim payýný, kendi
özgül deneyimini partiye getirdiði takdirde yerine getirebilir. Sovyetler Birliði Komünist Partisinin tüzüðü, her komünistin, partisine
her zaman gerçeði söylemesini zorunlu kýlar.86 Her militanýn, her
örgüt biriminin deneyimi, gerçekten de yeri doldurulmaz bir þeydir,
çünkü örneðin, bir köyün gençlerinin istemlerini, eðer ülkenin gençlerinin bunlardan haberi yoksa, partiye kim tanýtacaktýr?
c) Parti, bilimsel yönetim görevini, ancak parti üyeleri, emekçi yýðýnlarý ile en sýký iliþkiler içinde bulunurlarsa, eðer parti üyeleri
gerçekten herkesin tanýdýðý ve benimsediði kimselerse, yerine getirebilir. Eðer üyeler, emekçi yýðýnlarý ile, sýký iliþkiyi her zaman sürdürmezlerse, halkýn her tabakasýna özgü sorunlarý nasýl bilebilirler,
ve belirli bir dönemin bu özgül çeliþkilerini nasýl çözebilirler?
Bu gerekleri ihmal eden bir parti, geleceðini tehlikeye düþürür: hareketin yönetimini kaybeder.
II. EVRENSEL VE ÖZGÜL
BÝRBÝRÝNDEN AYRILMAZLAR
Somut çeliþkilerin özgül niteliðini incelemek zorunluluðu üzerinde ýsrar ettik. Ama, þurasý açýktýr ki, eðer bu inceleme, [sayfa 137]
özgülün mutlak deðil, ama baðýntýlý olduðunu ve eðer onu evrenselden ayýrýrsak hiçbir anlam taþýmayacaðýný bize unutturursa diyalektik bütün niteliðini yitirir.
Bir örnek: bu dersimizin birinci bölümünde dedik ki, kapitalizmin bir özgül yasasý (artý-deðer yasasý), bir de bugünkü kapitalizmin özgül yasasý (azami kâr yasasý) vardýr. Ama, bu, çok da genel bir yasanýn, insan toplumunun varoluþundan beri iþleyen ve
çeþitli toplumsal düzenler boyunca yürürlükte olan yasanýn, Stalinin
Diyalektik Materyalizm ve Tarihsel Materyalizmde, SSCBde Sosyalizmin Ekonomik Sorunlarýnda, anýmsattýðý gibi, üretim iliþkileri
ile üretici güçler arasýndaki zorunlu uygunluk yasasýný ortadan kaldýrmaz.
Þu halde, iyi bir diyalektik tahlil, þu ya da bu sürecin özgül
niteliðini yakalar, ama bu, ancak, diyalektik tahlil, bu süreci, onun
86
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varlýðýný koþullandýran hareketin bütününden yalýtmadýðýnda olanaklýdýr (diyalektiðin birinci çizgisine bakýnýz). Özgül, ancak evrensele baðýntýlý olarak kendi deðerini alýr. Özgül ve evrensel birbirinden
ayrýlmazlar.87
Özgül, evrensele baðlý olduðundan, yalnýzca
çeliþkinin özgüllüðü deðil, çeliþkinin evrenselliði de her
þeyin içinde vardýr ve dolayýsýyla evrensellik de özgüllün
içinde vardýr. Böylece belli bir nesneyi incelerken bu iki
görünüþü ve iç baðlantýlarýný bulmaya, nesnedeki evrenselliði ve özgüllüðü, ikisini de, iç baðlantýlarýyla ortaya
çýkarmaya ve bu nesnenin, diðer nesneler ile baðýntýlarýný anlamaya çalýþmalýyýz. Stalin, Leninizmin Ýlkeleri adlý
yapýtýnda, leninizmin tarihsel köklerini açýklarken, leninizmin doðduðu uluslararasý durumu, kapitalizmi, emperyalizm koþullarý altýnda en uç [sayfa 138] noktaya ulaþmýþ
çeþitli çeliþkilerle birlikte tahlil etmiþ ve bu çeliþkilerin
sosyalist dönüþümü nasýl kaçýnýlmaz hale getirdiðini, kapitalizmin çökmesi için uygun koþullarý nasýl yarattýðýný
incelemiþtir. Bütün bunlarýn yanýsýra, Rusyanýn leninizmin anayurdu oluþunun nedenlerini, çarlýk Rusyasýnýn
emperyalizmin bütün çeliþkilerini nasýl temsil ettiðini ve
Rus emekçilerinin öncü rolünü de ayrý ayrý tahlil etmiþtir.
Stalin bu yolla, emperyalizmde çeliþkilerin genelliðini tahlil etmiþ, leninizmin, emperyalizm döneminin marksizmi olduðunu göstermiþ ve genel emperyalizm çeliþkisi
içinde çarlýk Rusyasý emperyalizminin özgüllüðünü tahlil
etmiþ; Rusyanýn, proleter devriminin teori ve taktiðinin
yurdu olmasýnýn nedenini göstermiþ, ve böyle bir özgüllükte çeliþkinin evrenselliðinin nasýl olup da bulunduðunu açýklamýþtýr. Stalinin yaptýðý bu çeþit bir tahlil, çeliþkinin özgüllüðü ve evrenselliði ile iç baðlarýný anlamamýza
yardým eder.88
87
Zaten ayný sürecin, duruma göre hem evrensel, hem özgül olabileceðini görmekteyiz. Artý-deðer yasasý, kapitalizmin özgül yasasýdýr, üretici güçlerle üretim iliþkileri arasýndaki zorunlu uygunluk yasasý ise evrenseldir (bu yasa, örneðin kapitalist toplum için
olduðu kadar, kölelik toplumu için de geçerlidir). Ama artý-deðer yasasý, kapitalizmin ayrý
ayrý aþamalarýnda aldýðý somut, özgül yönler bakýmýndan evrenseldir: bu bakýmdan azami
kâr yasasýndan daha geniþ bir evrensellik gösterir. Üretim iliþkileri ile üretici güçlerin niteliðinin zorunlu uygunluðu evrensel yasasýna gelince, bu yasa toplumlarýn özgül yasasýdýr.
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Metafizikçi, özgülün ve evrenselin bu birliðini korumayý bilmez. Özgülü evrensele feda eder, (örneðin bir Platonun soyut
rasyonalizminin yaptýðý budur, Platona göre somut deneyim horgörülecek bir þeydir) ya da evrenseli özgüle feda eder (o zaman
da bütün genel fikirleri kabul etmeyi reddeden ve kendisini sýnýrlý
bir uygulamacýlýða mahkum eden ampirizm olur). Marksist bilgi
teorisi, böyle tutumu, diyalektiðe-karþý ve tekyanlý bir tutum sayar.
Bilgi, gerçekte, duyulabilirden, dar bir çerçeve içinde sýnýrlý olan
duyulabilirden hareket eder ve özgül bir durumu yansýtýr; ama,
pratikle, yeni bir güçle gene duyulabilire dönmek üzere evrensele
ulaþýr. Örneðin, fizikçi, baþlangýçta, sýnýrlý bir sayýda deneysel olaylardan yararlanýr; onlara dayanarak, yeni deneyimlerle gerçeði derinden dönüþtürme olanaðýný saðlayan yasayý bulur. Bilginin iki
aþamasý birbirlerinden ayrýlmaz: bilgi özgülden genele, genelden
özgüle gider; bu hareket hiçbir zaman durmaz. Lenin, bu gidiþi, bir
sarmal harekete benzetir: araçsýz, duyguya iliþkin bir deneyimden
baþlýyoruz, deðer yasasýný bulmak için, iþlemi (örneðin bir metaýn
satýn alýnmasýný) [sayfa 139] tahlil ediyoruz, buradan, somut deneyime
dönüp geliyoruz (sarmal hareket); ama, deðer yasasýyla silahlanmýþ
olarak baþlangýçta bu deneyimin çözümüzden kaçan derindeki
anlamýný, anlamýþ olarak: þu halde, sürecin geliþmesini önceden
görebilir, süreci sýnýrlandýrmaya ya da geniþletmeye elveriþli koþullarý
vb. ortaya çýkarabiliriz. Eðer özgülden hareket edilmezse evrensele
ulaþýlamaz, karþýlýk olarak da evrenselin kavranýlmasý da özgülün
derinleþtirilmesine izin verir. Demek ki, sarmal hareket, kýsýr bir gidiþ-geliþ deðildir, gerçeðin derinleþtirilmesidir. Marx, kendi çaðýndaki
kapitalizmin özgül çeliþkilerini inceleyerek üretim iliþkileri ile üretici güçler arasýndaki evrensel uygunluk yasasýný buldu. Bununla,
kapitalizmden önceki toplumsal düzenlerin özgül çeliþkilerini, bu
çeliþkiler evrensel uygunluk yasasýndan ortaya çýktýklarýna göre,
anlama olanaðýný saðladý; ayný zamanda, kapitalizmin kendisinin
de daha sonraki hareketi içinde (tekelci kapitalizm, emperyalizm)
her zaman daha derin ve daha özgül bir þekilde incelenmesini
olanaklý kýldý.
Sanatçý, tipik olana ulaþmaya gayret ederek, evrenseli tek
olanda ifade etmesini bildiði ölçüde büyüktür. Naziler tarafýndan
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iþgal edilmiþ olan Parisin bütün sýkýntýsýný Eluard iki satýrla, günlük
bir küçük olay aracýlýðýyla ifade ediyor:
Paris üþüyor, Paris aç
Paris kestane yemiyor artýk sokaklarda89
Balzac ve Tolstoyun kiþileri içinde en baþarýlý olanlar zamanlarýnýn toplumunun esas çizgilerini yansýtýrlar. G. Nikolayevanýn
romaný Hasat, kahramanlarýnýn kiþisel ve ailevi tarihlerini dikkate
deðer bir þekilde, bir kolhozun ve sovyet toplumunun tarihine baðlar; kitabýn kahramanlarýnýn acýsýný çektikleri kiþisel çeliþkiler, kolhozun ilerlemesini köstekleyen daha geniþ çeliþkilerin çözüldüðü
ayný hareket içinde çözülürler; ve bu Vassili ve Avdotya, kolhoz
içinde geleceðin geçmiþe üstün gelmesini saðlamak için savaþým
vererek [sayfa 140] kendilerinde de geleceðin geçmiþi yenmesini saðlarlar.
Halklarýn sevdikleri kahramanlarý nitelendiren, bu evrensel
olanla tek olanýn derin birliði deðil midir? Haziran 1917de bir alayýn erleri Lenine þöyle yazýyorlar:
Yoldaþ ve dost Lenin, anýmsa ki, biz, bu alayýn erleri, hepimiz bir tek insan gibi, her yerde senin arkandan
gitmeye hazýrýz, çünkü senin fikirlerin gerçekten köylülerin ve iþçilerin iradesinin ifadesidir.
Ethel ve Julius Rosenberg bütün dünyanýn basit insanlarýnda sevgi uyandýrdýlar, çünkü onlarýn özverilerinin yüceliði (genç
yaþlarý, yaþamlarý, çocuklarý, mutluluklarý), insanlarýn barýþa karþý
duyduklarý yenilmez aþkýn en alak-bullak edici ifadesiydi.
III. BAÞ ÇELÝÞKÝ, ÝKÝNCÝL ÇELÝÞKÝ
Özgülü evrensele birleþtiren baðýn gücünün bilincine vardýktan sonra, baþ çeliþki ile ikincil çeliþki arasýndaki iliþkileri daha
açýk olarak göreceðiz. Gerçekten, belli bir süreç, basit bir süreç
deðildir; kesin olarak þunun için ki, bu süreç, kendi özgül varlýðýný,
kendisini tüme baðlayan birçok nesnel koþullara borçludur. Bundan, her süreçte, bir dizi çeliþkinin yeraldýðý sonucu çýkar. Ama bu
89
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çeliþkiler arasýnda, biri baþ çeliþkidir, sürecin baþýndan sonuna kadar varolarý ve varlýðý ve geliþmesi, sürecin niteliðini ve gidiþini belirleyen çeliþkidir. Ötekiler ikincil çeliþkilerdir, baþ çeliþkiye baðlý
çeliþkilerdir.
Örneðin kapitalist toplumun baþ çeliþkisi nedir? Besbelli ki,
proletarya ile burjuvazi arasýndaki çeliþkidir. Kapitalizm varoldukça
bu çeliþki de vardýr; ve mademki proletaryanýn zaferi kapitalizmin
ölüm saatini çalar, son tahlilde, kapitalizmin kaderine karar veren
bu baþ çeliþkidir. Ama tarihsel süreci içinde ele alýnan kapitalist
toplum, baþ çeliþkiye oranla ikincil olan baþka çeliþkiler de taþýr.
Örneðin: hüküm sürmekte olan burjuvazi ile yenilmiþ feodalitenin
kalýntýlarý arasýndaki çeliþki; emekçi köylüler (küçük toprak sahipleri,
[sayfa 141] ortakçýlar, gündelikçiler) ile burjuvazi arasýndaki çeliþki;
burjuvazi ile küçük-burjuvazi arasýndaki çeliþki; tekelci burjuvazi
ile tekelci-olmayan burjuvazi arasýndaki çeliþki vb.. Kapitalizmin
kendi tarihi içinde ortaya çýkan ve geliþen bütün çeliþkiler. Ve bu
geliþme dünya ölçüsünde gerçekleþtiðine göre, baþka baþka kapitalist ülkeler arasýndaki çeliþkiyi, emperyalist burjuvazi ile sömürge
halklarý arasýndaki çeliþkiyi de dikkate almak gerekir.
Bütün bu çeliþkiler yanyana sýralanmýþ durumda deðillerdir.
Birbirleriyle içiçe girerler ve, diyalektiðin birinci yasasýna uygun
olarak, karþýlýklý etki içinde bulunurlar. Peki bu aralarýnda karþýlýklý
etkileme ve etkilenmenin sonucu nedir? Þu: bazý koþullarda, ikincil bir çeliþki öyle bir önem kazanýr ki, belli bir süre için baþ çeliþki
haline gelir, bu arada baþ çeliþki ikinci plana geçer (bu, hiç de
onun etkisinin durduðu anlamýna gelmez). Kýsacasý, çeliþkiler donmuþ, kalýplaþmýþ deðillerdir, yer deðiþtirirler.
Bunun içindir ki, sömürge ülkelerde burjuvazi ile proletarya
arasýndaki çeliþki, her ne kadar, bu çeliþki, bu ülkelerde sosyalizmin zaferi ile çözüleceði için son tahlilde belirleyici çeliþki ise de,
gene de bir zaman için ikinci plana geçer. Birinci plana geçen, sömürgeci emperyalizm ile sömürgeleþmiþ ulus (baðýmsýzlýk uðruna
savaþým için ulusal bir cephede birleþen iþçi sýnýfý, köylüler, ulusal
burjuvazi) arasýndaki çeliþkidir. Bu, hiçbir þekilde, sömürge ülkenin içindeki sýnýf savaþýmlarýný ortadan kaldýrmaz. (Üstelik sömürge burjuvazisinin bir kanadý, sömürgeci emperyalizmin suç ortaðý
olduðuna göre, hiç kaldýrmaz.) Ama acil olarak çözülecek çeliþki,
emperyalizmin ortaya koyduðu, ve baðýmsýzlýk için ulusal savaþla
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çözülen çeliþkidir.
SSCBde Sosyalizmin Ekonomik Sorunlarýnda Stalin, çeliþkilerin yer deðiþtirmesi sorununu, bizim halkýmýz için son derece
de önemli olan Almanya sorunu konusunda büyük bir ustalýkla
aydýnlatýr.
Ýlkin, kapitalizmin, kendisi sürdükçe sürecek olan özgül iç
çeliþkiler, nesnel çeliþkiler taþýdýðýný anýmsatýr. Çeliþkiler, [sayfa 142]
burjuvaziyi, kendi güçlüklerine emperyalist savaþta bir çözüm yolu
aramaya iten çeliþkilerdir. Bundan þu sonuç çýkar ki, kaçýnýlmaz
bir þekilde (yani zorunlu olarak) çeþitli kapitalist ülkeler birbirinin
amansýz rakipleridirler. Amerikan kapitalizminin öteki kapitalist ülkeler üzerindeki üstünlüðünün, kapitalizmin içinde ve ondan ayrýlmaz þekilde mevcut olan çeliþkilere bir son vereceðini sanmak bir
yanýlsamadýr. Hiçbir Atlantik Paktý, SSCBye karþý hiçbir saldýrý anlaþmasý, bu çeliþkileri gidermez. Stalin, Ýngiliz burjuvazisinin ve Fransýz burjuvazisinin, Amerikan kapitalizminin kendi ülkelerinin ekonomisine elkoymasýna nasýl uzun zaman katlanamayacaklarýný
gösteriyor. Savaþtan yenilmiþ olarak çýkan ülkelerde de, Almanya
ve Japonyada da durum aynýdýr.
Bugün herkes, Stalinin ne kadar doðru görmüþ olduðunu
anlayabilir. Kapitalist ülkeler (özellikle Birleþik Devletler ve Büyük
Britanya) arasýndaki çeliþkiler, Stalinin bu deðerlendirmesini yaptýðý zamandan (Þubat 1952den) beri önemli bir þekilde derinleþmiþtir, o ölçüde ki, Ýngiliz ve Fransýz burjuvazisinin bir kesimi, tümüyle, Sovyetlere karþý bir savaþta Amerikan kumandasý altýnda
tasfiyeye uðramaktansa SSCB ile anlaþmayý yeðler.
Böylece Stalinin deðerlendirmesinin önemini anlayabiliriz:
Diyorlar ki, kapitalizm ile sosyalizm arasýndaki çeliþkiler, kapitalist ülkelerin birbirleri arasýndaki çeliþkilerden
daha güçlüdür. Kuþkusuz, teorik olarak bu doðrudur. Bu,
yalnýzca bugün doðru deðildir, Ýkinci Dünya Savaþýndan
önce de doðru idi. Kapitalist ülkelerin yöneticileri bunu
azçok anlamaktaydýlar. Oysa Ýkinci Dünya Savaþý, SSCBye karþý savaþla baþlamadý da kapitalistler arasýnda bir
savaþ olarak baþladý. Neden? Çünkü, ilkin; kapitalizm
için, sosyalizmin ülkesi SSCBye karþý savaþ, kapitalist ülkelerin arasýndaki bir savaþtan daha tehlikelidir. Çünkü,
eðer kapitalist ülkeler arasýndaki savaþ yalnýzca bu kapi-

120

G. Politzer
Felsefenin Temel Ýlkeleri

talist ülkelerin þu kapitalist ülkeler üzerindeki üstünlüðü
sorununu doðurmakta ise, SSCBye karþý bir savaþ, ister
istemez, bizzat [sayfa 143] kapitalizmin varlýðý sorununu ortaya koyar. Çünkü, ikinci olarak, kapitalistler, propaganda amacýyla, Sovyetler Birliðinin saldýrganlýðý hakkýnda
gürültü koparmakla birlikte, buna kendileri de inanmamaktadýrlar, Sovyetler Birliðinin barýþ politikasýný hesaba katmaktadýrlar ve SSCBnin kapitalist ülkelere kendiliðinden saldýrmayacaðýný bilmektedirler.90
Ve Stalin, Birinci Dünya Savaþýndan sonraki olaylarý anýmsatýyor. Kapitalist ülkelerin sosyalist ülkeye karþý ortak düþmanlýklarý
çok büyük oldu, bununla birlikte, (Hitler çapulcularýný Sovyetler
Birliðinin üstüne sürmeyi düþleyen Ýngiliz ve Fransýz burjuvazisinin yeniden kalkýndýrdýðý) emperyalist Almanya, ilk darbelerini, Ýngiliz-Fransýz-Amerikan kapitalist bloðuna karþý yöneltti.
Ve Hitler Almanyasý, Sovyetler Birliðine karþý savaþa
giriþtiðinde Ýngiliz-Fransýz-Amerikan bloðu, Hitler Almanyasý ile saf tutmaktansa, tersine, Hitler Almanyasýna
karþý SSCB ile güçbirliði yapmak zorunda kaldý.91
Sonuç:
Sonuç olarak, kapitalist ülkelerin pazarlar elegeçirmek için savaþýmlarý ve rakiplerini batýrma istekleri, pratikte, kapitalizm cephesi ile sosyalizm cephesi arasýndaki çeliþkiden daha güçlü çýktý.92
Çeliþkilerin bu yer deðiþtirmesi ikincil bir çeliþkinin, bir zaman için, baþ çeliþki haline gelmesi, bütün pratik sonuçlarý içinde, gözönüne alýnmalýdýr. Buna iki örnek veriyoruz:
a) Savaþ suçlusu generallerin kadrosuna katýlmasýyla ve Fransýz burjuvazisinin suç ortaklýðýyla yeniden silahlandýrýlan Wehrmacht, Sovyetler Birliðine saldýrmaya niyetleniyor. Ama nasýl ki
1940ta Hitler, Moskova üzerine yürümeden önce Parisi elegeçirdiyse, ayný þekilde, Oradour canilerinin kendi öz ekonomik güçlüklerini çözmek için ülkemizi iþgal [sayfa 144] etmeye ve yaðma
93.
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etmeye hazýr olduklarýný saptamak da yerinde olur. Nazilerin koruyucusu ve suç ortaðý Adenauerin siyaseti, bu bakýmdan hiçbir
kuþkuya yer býrakmýyor. Ve Eisenhower, Alman ordusunun, biz
Amerikalýlarýn gerekli göreceðimiz her yönde saldýrabilmesini saðlayacak biçimde, iþleri düzenlemek bizim çýkarýmýzadýr ve görevimizdir diye demeç verdiði zaman, bunu, iþte böyle anlamak
gerekir.
Çin-Hindinde döktüðü kanlarla zayýflamýþ ve Amerikan emperyalizmi tarafýndan soyulmuþ bir Fransa, iþte (Fransýz burjuvazisinin yardýmýyla belini doðrultmuþ olan!) Alman burjuvazisi için,
Sovyetler Birliðinden daha kolaylýkla yutulacak bir av.
b) Kapitalist ülkeler arasýndaki çeliþkiler öyle bir önem kazanýyor ki, Amerikan emperyalizmi için bu ormanda kendi yasasýný kabul ettirmek gittikçe daha güç bir hale geliyor: Amerikalýla-rýn
baskýlarýna karþýn Bonn antlaþmalarýnýn ve Paris antlaþmasýnýn
onaylanmasýnýn gecikmesi birçok baþka örnekler arasýnda bir tanesidir. Sovyet diplomasisi, karþýtlarýn diyalektiðine iyice egemen olmasýný bildiði için, kapitalistler arasýndaki çeliþkilerden en büyük yararý
saðlamaktadýr. (SSCB, böylelikle, kapitalist Ýngiltere ile olan ticaretini geliþtirmektedir.) Farklý düzenler arasýnda barýþ içinde birarada
yaþama, böylece, kapitalizmin iç çeliþkilerinin, her ne kadar kapitalizm-sosyalizm çeliþkisine oranla ikincil iseler de önemli bir rol
oynayacaklarý bir savaþýmýn ürünü olacaktýr.
Þu halde, bir süreç incelendiði zaman, onu bütün geliþmesi
içinde izlemenin ve ani bir görüþle yetinmemenin ne kadar gerekli
olduðu görülüyor. Bugün doðmuþ olan þu ya da bu ikincil bir çeliþki,
gerçekten yarýn baþ çeliþki olacak.
Bu tahlil yöntemi, bugünün Fransasýna uygulandýðýnda, çok
karmaþýk bir çeliþkiler topluluðunu ortaya koyar: Proletarya ile burjuvazi arasýndaki çeliþki; (kentlerin ve köylerin) küçük-burjuvazisi
ile burjuvazi arasýndaki çeliþki; burjuvazinin rakip kanatlarý arasýndaki çeliþki vb.. Ama ayný zamanda, dýþ planda, Fransýz emperyalizmi ile sömürdüðü [sayfa 145] sömürge halklar arasýndaki çeliþki de
vardýr; Fransýz emperyalizmi ile öteki emperyalizmler, en baþta
Amerikan emperyalizmi ve yeniden doðan Alman emperyalizmi
arasýndaki çeliþki vb. vardýr. Ve elbette ki, Fransýz kapitalizmi ile
sosyalizm arasýndaki çeliþki de vardýr. Bütün bu çeliþkileri ayný
plan üzerinde yerleþtirebilir miyiz? Hayýr. Eðer çaðdaþ Fransýz top-
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lumunu bütünüyle ele alacak olursak, baþ çeliþki, proletarya ile
burjuvazi arasýndaki savaþým, burjuva devrimin zaferinden beri93
Fransýz tarihini kýrmýzý bir þerit gibi kateden ve sonucuyla, sosyalizmin zaferini saðlayarak ülkenin geleceðini belirleyecek olan
savaþýmdýr. Ama kapitalist burjuvazi, varlýðýný sürdürebilmek için
Amerikan emperyalizminin himayesini davet etti. Böylece ulusun
çýkarlarýna ihanet etti. Þu halde onun sýnýf siyaseti, yalnýz devrimci
proletaryaya karþý deðil, burjuvazinin yankee egemenliðinden kazanç saðlamayan kanadý da dahil olmak üzere, öteki sýnýflara da
karþýdýr. Sonuç olarak: yukarda belirttiðimiz baþ çeliþkiden doðan
ikincil bir çeliþki geliþmektedir (bir yanda Amerikan emperyalizmi
ve ulusal-olmayan burjuvaziye karþý, öte yanda iþçi sýnýfýnýn güdümünde Fransýz ulusu). Bu ikincil çeliþki öyle bir önem kazandý ki,
bir zaman için baþ çeliþki haline geliyor. Ýþçi sýnýfýnýn ve ulusun
öncüsü Fransýz komünistlerinin güncel görevi, karþý durulmaz bir
ulusal birlik cephesinin baþýnda, iflas etmiþ burjuvazinin ayaklar
altýnda çiðnediði ulusal baðýmsýzlýk bayraðýný yükselterek ve ileri
götürerek, bu çeliþkiyi çözmektir.94
Þurasý açýktýr ki, teorik bakýmdan kötü silahlanmýþ bir devrimci parti, çeliþkilerin karþýlýklý hareketini anlayamayacak ve önceden göremeyecektir. O, ancak olaylarýn kuyruðuna takýlacaktýr. [sayfa 146]
IV. ÇELÝÞKÝNÝN BAÞLICA YÖNÜ
VE ÝKÝNCÝL YÖNÜ
Hareket halindeki çeliþkilerin özgül niteliðini incelemek, yalnýzca her seferinde baþ çeliþkiyi ikincil çeliþkilerden ayýrmak demek deðildir. Ayni zamanda her bir çeliþkinin her iki yönünün
baðýntýlý önemlerini ortaya çýkarmaktýr da.
Her çeliþki, gerçekte, zorunlu olarak iki yön taþýr, bu yönlerin birbirine karþýtlýðý, ele alýnan süreci nitelendirir. Þimdi, bu iki
yön ya da bu iki kutup ayný plana konacak þeyler deðillerdir. Bir
çeliþkiyi alalým (A karþý B, B karþý A). Eðer A ve B, sürekli olarak ve
kesinlikle eþdeðer iki kuvvet olsaydý, hiçbir þey deðiþmeyecekti; iki
93
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kuvvet sonsuz olarak birbirlerini dengeledikleri için bütün hareket
duracaktý. Þu halde, her zaman, çok az da olsa, ötekine üstün gelen bir güç vardýr ve böylelikle çeliþki geliþir. Belirli bir anda baþlýca
rolü oynayan, yani yüzyüze karþýtlarýn hareketini belirleyen yöne,
çeliþkinin baþlýca yönü diyoruz. Öteki yön, ikincil yöndür.
Ama, nasýl ki, baþ çeliþki ve ikincil çeliþkiler yer deðiþtirebiliyorlarsa þu ya da bu ikincil çeliþki birinci plana geçiyorsa ayný
þekilde, bir çeliþkinin baþlýca yönü ile ikincil yönünün karþýlýklý
durumlarý da devingendir. Belli koþullarda baþlýca yön ikincil, ikincil yön ise baþlýca yön durumuna geçer.
Dördüncü dersimizde belirttiðimiz gibi, su, molekülleri biraraya toplama eðilimindeki yapýþma kuvvetiyle, molekülleri birbirinden uzaklaþtýrma eðilimindeki daðýlma kuvveti arasýndaki
çeliþkinin bulunduðu yerdir. Katý durumda, çeliþkinin baþlýca yönü,
moleküller arasýndaki yapýþma kuvvetidir; gaz durumunda ise baþlýca yön daðýlma kuvvetidir. Sývý durumu ise, iki kuvvet arasýnda
kararsýz denge durumudur.
Fransada, Eski Düzende, feodalite ile kapitalizm arasýndaki
çeliþkinin baþlýca yönü, feodal yöndü. Ama, kapitalist burjuvazi,
eski üretim iliþkilerine karþý savaþýmýnda öyle geliþti ki, yeni iliþkilerin, kapitalist iliþkilerin üstünlüðünü kabul ettirdi. Çeliþkinin ikincil yönü olan bu kapitalist iliþkiler, [sayfa 147] böylece baþlýca yön haline geldiler.
Çok önemli bir not: görüyoruz ki, çeliþkinin iki yönünün
birbirine karþý durumu, köklü olarak deðiþince, baþlýca yön ikincil
yön haline, ikincil yön baþlýca yön haline gelince, nitel bir deðiþme
vardýr (dördüncü derse bakýnýz). Ve ayný zamanda, eski karþýtlar
birliðinin parçalanmasý, yeni bir karþýtlar birliðinin ortaya çýkýþý vardýr.
Her defasýnda, baþta gelen ve esas olan yönü belirlemek
gerekir, çünkü, çeliþkinin hareketini belirleyen bu yöndür. Baþ çeliþkinin baþlýca yönü, iþte diyalektik tahlilin kesin uygulama noktasý.
Bu, ikincil yönün hiçbir önemi bulunmadýðý anlamýna gelmez. Eski
ile yeni arasýndaki savaþýma bakalým: doðuþunda, yeni henüz çok
zayýftýr, çeliþkinin ancak ikincil yönü olabilmektedir. Ama yeni olduðu için gelecek onundur; o, baþlýca yön olacaktýr ve onun zaferi
bir nitel deðiþikliðe neden olacaktýr.
Tarihsel materyalizmi incelerken üretimin, üretim iliþkileri
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ile üretici güçlerin niteliði arasýndaki temel bir çeliþki üzerinde nasýl geliþtiðini  ve bu çeliþkinin baþlýca yönünün nasýl kimi kez üretici güçler, kimi kez de üretim iliþkileri olduðunu (16. derse bakýnýz)
göreceðiz.
Baþka bir örnek: toplumsal pratik ve devrimci teori bir
karþýtlar birliði oluþtururlar, her biri öteki üzerinde etki yapar. Eðer
süreç uzun bir dönemde dikkate alýnacak olursa, belirleyici yön
pratiktir: marksizm, proletaryanýn nesnel savaþýmlarý olmaksýzýn
kurulamaz ve geliþemezdi. Ama belirli anlarda ikincil yön baþta
gelen yön olur, teori kesin bir önem kazanýr. Bunun gibi, 1917de
Bolþevik Partisi, nesnel durum konusunda doðru bir teorik deðerlendirme getirmemiþ olsaydý, bu duruma elveriþli sloganlarý atamayacak, yýðýnlarý seferber edemeyecek ve onlarý zafere giden atýlýþ
için örgütlendiremeyecekti. Rusyada devrimci hareketin geleceði
uzun bir süre için tehlikeye düþmüþ olacaktý. Demek ki, teorik yön
yalnýzca ihmal edilmeyecek bir yön olmakla kalmaz, bazý
koþullarda, baþlýca yön haline, yani belirleyici yön haline de geçer.
[sayfa 148]

Leninin, Devrimci teori olmadan devrimci hareket
olmaz sözlerini söylediði sýrada devrimci teorinin yaratýlmasý ve savunulmasý, baþ ve belirleyici bir rol oynuyordu. Herhangi bir iþ yapýlacaðý zaman, bu iþin yapýlmasý
ile ilgili buyruklar, yöntemler, plan ya da ilkeler yoksa,
ana ve belirleyici etken, buyruk, yöntem, plan ya da ilkedir.95
Nesnel etmenle öznel etmen karþýlýklý etki durumunda bulunurlar, ve her an onlarýn karþýlýklý baðýntýlý önemlerini en yakýndan deðerlendirmek gerekir.
Bunu söylemekle materyalizme ters mi düþüyoruz?
Hayýr. Çünkü, bütün olarak tarihin geliþmesinde maddi
þeylerin manevi þeyleri, toplumsal varlýðýn toplumsal bilinci belirlediðini kabul etmekle, ayný zamanda, manevi
þeylerin ve toplumsal bilincin toplumsal varlýk üzerindeki, üstyapýnýn ekonomik altyapý üzerindeki etkilerini de
kabul ediyoruz ve kabul etmek zorundayýz.96
95
96
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Ve Mao Çe-tung belirtiyor ki, diyalektik materyalizmin mekanik materyalizme kesin üstünlüðünü saðlayan da budur. (Mekanik materyalizme göre, durum ve koþullar ne olursa olsun, aðýr
basan öðe aðýr basan öðe kaldýðý, ikincil öðe ikincil öðe kaldýðý için
mekanik materyalizm metafiziktir.)
V. ÇELÝÞKÝ ÜZERÝNE GENEL SONUÇLAR
PRUDONCULUÐA KARÞI MARKSÝZM
Diyalektik, esas olarak, þeylerin kendi özündeki
çeliþkinin incelenmesidir.97
Lenin, diyalektiðin çekirdeði olarak kabul ettiði bu dördüncü
yasanýn büyük önemi üzerinde ýsrarla durur.
Bu yasayý kavrama güçsüzlüðü, sosyalizmi yüreðinden yaralar. Bunun en önemli örneði Proudhondur. Komünist Parti Manifestosunda Marx, Proudhonu, tutucu sosyalizm [sayfa 149] ya da burjuva sosyalizmi kategorisi içinde sýnýflandýrýr.
Sosyalist burjuva, modern toplumsal koþullarýn bütün
üstünlüklerini istiyor, ama buradan zorunlu olarak çýkan
savaþýmlar ve tehlikeler olmaksýzýn. Bunlar mevcut toplumu istiyorlar, yeter ki, devrimci ve çözücü öðeleri çýkartýlmýþ olsun. Proletaryasý olmayan bir burjuvazi istiyorlar.98
Gerçekte Proudhon, karþýtlarýn birliðini, iyi yan ile kötü yanýn birliði olarak deðerlendirir. Ýyi yaný koruyarak kötü yaný atmak
ister. Bu, çeliþkinin içte olma niteliðini yadsýmaktýr: burjuvazi-proletarya çeliþkisi, kapitalist toplumun gerçek yapýcý öðesidir, ve kapitalist sömürü ancak bu çeliþkiyle birlikte ortadan kalkar. Temelden
birbirine karþýt olan sýnýflarýn çýkarlarýnýn uzlaþmasý ütopyadýr.
Marx, Proudhonu þöyle nitelendiriyor:
Bilim adamý olarak, burjuvalarýn ve proleterlerin üstünden süzülerek uçmayý arzular; oysa sermayeyle emek,
ekonomi politikle komünizm arasýnda ileri geri yalpalaLénine, Cahiers philosophiques
Marx, Engels, Komünist Manifesto ve Komünizmin Ýllkeleri, Sol Yayýnlarý, Ankara
1993, s. 141.
97
98
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yan küçük-burjuvadýr yalnýzca.99
Diyalektiði bu bilmeyiþi, Proudhonu reformculuða, devrimci eylemin, yani sýnýf savaþýmýnýn yüzlerce kez yinelenen yadsýnmasýna götürür. Onun için, imparator Napoléon IIIe þu (18 Mayýs
1850 tarihli) mektubu yazmasýnda: Öðretilerin sentezinin simgesi
olan sýnýflarýn uzlaþmasýný savundum.; gene not defterine 1847de
þöyle yazmasýnda: Le Peuple (Halk) iþçilerin gazetesi olacaðý
sýrada, Le Moniteur Industriel ile, efendilerin gazetesi ile anlaþmanýn
yolunu bulmalý.; ve ensonu, Badinguetnin hükümet darbesinden
sonra söylediði: Louis Napoléon, týpký amcasý gibi devrimci bir
diktatördür; ama þu farkla ki, birincil konsül az önce devrimin
birinci evresini kapatýyordu, baþkan ise ikinciyi açýyor. sözlerinde
þaþýlacak bir yan yoktur.
Blum gibi (Ýnsanlýk Merdiveni adlý kitabýn yazan), Jules Moch
gibi (daha önceki derslerimizden birinde sözünü ettiðimiz
Karþýlaþtýrmalarda) sosyalist liderler, dengenin ve [sayfa 150] kararlýlýðýn evrensel yasalarýna saygý göstermek bahanesiyle prudonculuðu yeniden canlandýrmaya çalýþýyorlar. Böylelikle burjuvazi
karþýsýnda teslimiyeti haklý gösteriyorlar. Böylece, Blumun deyiþiyle,
kapitalizmin sadýk temsilcileri gibi davranýyorlar. Teslim olmak,
proletaryayý burjuvaziye teslim etmek, iþte onlarýn sözde iki cephe üzerinde savaþýmlarýnýn sözde üçüncü güçlerinin gerçek anlamý. Sosyal-demokrasi baþtan aþaðý oportünizmdir; proletarya, eðer
sýnýf düþmanýný yenmek istiyorsa, onunla kýyasýya savaþmalýdýr.
Marx, Engels, Lenin ve Stalinin bilimsel sosyalizmi tek devrimci olandýr, çünkü, karþýtlarýn savaþýmýný, gerçeðin temel yasasý
olarak birinci plana alýr. Onun için de devrimci proletaryanýn karþýtý gerici burjuvaziye karþý ve diyalektiði yadsýyarak savaþýn tam
orta yerinde proletaryayý savaþýmdan alýkoymak için çeliþkileri maskelemeye çabalayan sosyal-demokrasi liderlerine karþý amansýz
bir savaþým yürütür.
Karþýtlarýn savaþýmýnýn yenilik getirici erdemini bilen, militan diyalektikçiye örnek, Fransada, Maurice Thorezdir. Devrimci
liderin kendi çýraklýðýný andýðý Fils du Peuplede (Halkýn Çocuðunda) þöyle yazýyor:
Marxýn önemli bir fikri kafamda yer etmiþti: diya99

Karl Marx, Felsefenin Sefaleti, Sol Yayýnlarý, Ankara 1992, s. 115.
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lektik hareket, devrimi ve karþý-devrimi aralýksýz bir savaþýma sürükler; devrim, karþý-devrimi her gün daha azgýn,
daha giriþken yapar; karþý-devrim ise devrimi ilerletir ve
devrimi, kendisine gerçekten devrimci bir parti edinmeye
zorlar.100
Ama diyalektik, yalnýzca, sýnýf savaþýmýnýn (burjuvaziye karþý
proletarya), sosyalizmi doðuracak olan savaþýmýn oluþturduðu baþ
çeliþkiyi anlamak ve sonuna kadar götürmek olanaðýný saðlamakla kalmaz. Burjuvaziye karþý ittifaký gerçekleþtirebileceði büyük
güçleri tanýmak olanaðýný da saðlar proletaryaya. Burjuvazinin gerici siyasetinin geliþmesi de, emekçi köylü yýðýnlarýnýn, orta sýnýflarýn, aydýnlarýn vb. gittikçe büyüyen muhalefetine neden olur. Gerici
burjuvaziye karþý Halk Cephesinin, yurdun baðýmsýzlýðý uðruna Ulusal [sayfa 151] Cephenin teorisyeni Maurice Thoreznin belirttiði gibi,
bunlar, diyalektiðin günýþýðýna çýkardýðý çeliþkilerdir.
Bütün çeliþkiler ilk bakýþta göze görünmezler, onun içindir
ki, diyalektik , her zaman dýþ görünüþten gerçeðe gider ve hareketi
hýzlandýrmak isterken, onu engelleyen sabýrsýzlýklardan kaçýnýr. Þu
ya da bu küçük bir memur RPFye oy veriyor. LAurore gazetesini
okuyor, anti-komünizm propagandasý ile besleniyor... Bu adam bir
gerici midir? Bu memur, RPFye oy veriyor, LAuroreu okuyorsa, bu
hoþnut olmadýðý ve RPFde ve LAuroreda müttefikler bulacaðýna
inandýðý içindir. Onun davranýþý, kurbaný olduðu nesnel çeliþkilerin
öznel yansýsýdýr. Teoriye egemen olan bir militanýn görevi, hoþnut
olmayan bu küçük-burjuvanýn, kendisinin de kurbaný olduðu kapitalizmin nesnel çeliþkilerinin bilincine varmasýna, bunlarý kendinde açýkça görmesine, ve küçüklerin özgürlüðü adýna büyük
kapitalistlerin özgürlüðünü baðnazlýkla savunan RPF ve LAuroreun
deðil, ancak proletaryanýn bütün emekçilerle ittifaký halinde yürüttüðü savaþýmýn bu çeliþkilere çözüm getirebileceðinin bilincine varmasýna yardým etmektir.
Bir gözlem: Zorunlu bir þey olan çeliþkileri araþtýrmanýn,
fikir karýþýklýðý ile hiçbir ilgisi yoktur. Karþýtlarýn birliðini araþtýrmak
bahanesiyle her þeyi birbirine karýþtýrmamalýdýr. Kendisiyle çeliþki
halinde olan bir düþünce, diyalektik düþünce deðildir. Niçin? Çünkü, diyalektik bir düþünce, çeliþkiyi kavrar, oysa kendisiyle çeliþme
100
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halinde olan bir düþünce, çeliþkinin kurbanýdýr: böyle bir düþünce,
karmakarýþýk bir düþüncedir.
Örnek: bazý burjuva ve, sosyal-demokrat yöneticiler yýllarca
þöyle dediler: Vietnamla görüþmelere giriþmeyi ve barýþ yapmayý
elbette ki istiyoruz, ama Ho Þi-minhle görüþmeyi istemiyoruz. Diy
lektik olmayan bir uslamlama; çünkü, gerçeðe sýrt çeviriyor; gerçekte, barýþ yapmak, düþmanla görüþmelere giriþmektir. Vietnam
da sömürgeci burjuvazinin düþmaný da Ho Þi-minhdir, baþka hiç
kimse deðil.
Görülüyor ki, bu mantýk yanlýþtýr. Eðer gene de nedenini
[sayfa 152] kendimize soracak olursak, bu uslamlamanýn yukarýdaki
sözleri söyleyenlerin kurbaný olduklarý nesnel bir çeliþkiyi, yani savaþý
sürdürmek isteyen sömürgecilerin çýkarlarý ile barýþ isteyen (sömürgecileri, barýþý görüþmeye zorlayan) halkýn çýkarlarý arasýndaki
çeliþkiyi yansýttýðý için yanlýþ olduðunu bulacaðýz. Demek ki, yanlýþ
ve karýþýk bir uslamlama, tamamýyla nesnel ve diyalektik olan bir
gerçeði ifade edebilir. Diyalektik tahlil, yanlýþ bir uslamlamadan
onun gizlediði ya da bilmediði bir gerçeðe ulaþýr.
YOKLAMA SORULARI
1. Çeliþkinin özgül niteliði nedir? Bir-iki örnekle açýklayýnýz.
2. Þu ya da bu büyük artistin, büyük bir yazarýn yapýtýnda özgül
ile evrenselin birliðini nasýl gerçekleþtirebildiðini gösteriniz.
3. Kesin bir örnekle, ikincil bir çeliþkinin, nasýl baþ çeliþki haline
gelebileceðini gösteriniz.
4. Kesin bir örnekle, bir çeliþkinin ikincil yönünün nasýl baþlýca
yön haline geldiðini gösteriniz.
5. Ne bakýmdan, Leninin ifadesine göre, karþýtlarýn savaþýmý
diyalektiðin çekirdeðidir?
6. Sosyalizm, diyalektik yöntemi býrakýrsa, neden soysuzlaþýr?
[sayfa 153]
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ÝKÝNCÝ BÖLÜM
MARKSÝST FELSEFÝ MATERYALÝZMÝN
ÝNCELENMESÝ

SEKÝZÝNCÝ DERS

MATERYALÝST DÜNYA ANLAYIÞI NEDÝR?

I.
II .
III .
IV .
V.

Materyalizm sözcüðünün iki anlamý.
Madde ve ruh.
Felsefenin temel sorunu.
Ýdealizm sözcüðünün iki anlamý.
Materyalizm ve idealizm, teoride olduðu kadar
pratikte de birbirlerine karþýdýrlar.
VI . Marksist felsefi materyalizm üç temel çizgi ile
ayýrdedilir.
HENÜZ incelemiþ olduðumuz diyalektiði, gerçek alemden 
doða ve toplumdan ayýracak olursak, hiçbir anlam taþýmaz. Almýþ
olduðumuz bütün örnekler bunu göstermiþtir. Daha birinci dersimizden baþlayarak belirttik ki, diyalektik gerçeðin kendisindedir,
onu gerçeðe akýl sokmamýþtýr. Eðer insan düþüncesi diyalektik ise,
bu, kendisinden önce gerçeðin diyalektik olmasýndandýr.1 Diyalektik, gerçek alemin diyalektiðidir. Bunun içindir ki, marksist teoride
1
Þeylerin kendi içindeki çeliþkileri yansýtmayan bir diyalektik uslamlama ancak bir
tuzak, bir bilgiççiliktir. Marksizmin düþmanlarý diyalektik ile bilgiççiliki birbirine
karýþtýrmaya özen gösterirler.
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yöntem diyalektik olunca, dünya anlayýþý da materyalisttir. Þimdi
açýklamaya çalýþtýðýmýz iþte bu dünya anlayýþýdýr. [sayfa 157]
I. MATERYALÝZM SÖZCÜÐÜNÜN ÝKÝ ANLAMI
Ýlkin bir büyük karýþýklýða karþý kendimizi korumalýyýz. Marksist felsefe materyalisttir. Materyalist olmasýdýr ki, bu felsefenin ortaya çýkýþýndan beri marksizmin sýnýf düþmanlarýnýn sayýsýz saldýrý ve
karaçalmalarýna uðramasýna yolaçmýþtýr. Ayný saldýrý ve karaçalmalar, daha antikçaðda, genel anlamýnda materyalizme karþý da
yöneltilmiþtir. Bu karaçalma ve saldýrýlar, esas olarak materyalizm sözcüðünün anlamýnýn kaba bir þekilde bozulmasýndan ibarettir; materyalizm sözcüðünün doðru felsefi anlamý, gizlenir, örtülür,
onu gözden düþürmek, deðersizleþtirmek için niteliðine ahlaki
bir anlam yakýþtýrýlýr.
Böylece onlara bakarsanýz, materyalizm ahlaksýzlýk, sýnýrsýz, frenlenmemiþ bir zevk arzusu, insan ufkunun yalnýzca maddi
gereksinmelerle sýnýrlandýrýlmasý demektir. Bu karaçalma, yeni bir
karaçalma deðil. Eskiden de kilise tarafýndan, mutluluk hakkýný ve
bu mutluluðun gerçekleþmiþ olmasý için insan doðasýnýn asil gereksinmelerinin doyurulmasý gereðini tanýyan Epiküros felsefe okuluna karþý da kullanýlmýþtý. Papazlýk geleneði ve daha sonra üniversiteci gelenek, yüzyýllar boyunca epikürosçu felsefeyi bilerek çarpýttý. Sonuçta materyalistler de Epiküros ordusunun sefihleri oluyordu.
Gerçekte, sözcük yalnýzca bu anlamda alýnmak istense bile,
o, Gabriel Périye, Georges Politzere, Pierre Timbaudya ya da Beloyannise deðil, devrimci proletaryaya deðil, tastamam burjuvazinin kendisine, kendi bolluk, gönenç ve zevklerini, sömürülenlerin
yoksulluðu üzerine kuran sömürücü sýnýfa yaraþýr.
Engels, bu karaçalmayý kendi sahiplerine geri çevirmiþtir:
Gerçek þu ki ... burada, materyalizm sözcüðüne karþý
dar-kafalý burjuvalarýn önyargýsýna, kökenini köy papazlarýnýn eski karaçalmalarýndan alan bu önyargýya baðýþlanmaz bir ödün verilmektedir. Darkafalý, materyalizm
dendiði [sayfa 158] zaman pisboðazlýk, ayyaþlýk, arsýzlýk, ten
zevkleri ile þatafatlý bir yaþam sürdürmeyi, açgözlülük,
cimrilik, doymak bilmezlik, çýkar peþinde koþmayý, ve
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borsa oyunlarýný ve kendisinin gizliden gizliye kölesi olduðu bütün bu iðrenç kusurlarý anlar.2
Materyalizm sözcüðünün öz anlamý, doðru anlamý, onun
felsefi anlamýdýr. Bu anlamda materyalizm, bir dünya anlayýþýdýr,
yani belli ilkelerden hareket ederek doða görüngülerini ve bunun
doðal sonucu olarak toplumsal yaþamýn görüngülerini anlama ve
yorumlama tarzýdýr. Bu dünya görüþü, her durumda ve koþulda
uygulanan çeþitli bilimlerin temelidir. Her çeþit bilimsel çalýþmalara
saðlam bir temel, kýsaca teori denen þeyi saðlayarak, evrenin genel bir açýklamasýný oluþturur.
Bu dersin konusu materyalist teorinin temelinin ne olduðunu genel olarak belirlemektir.
II. MADDE VE RUH
Her þeyden önce materyalizm (maddecilik) sözünün türetildiði madde ile ne anlaþýldýðýný kesin olarak belirtmemiz gerekir.
Dünya, yani doða ve toplum, sonsuz derecede çok, sonsuz
derecede çeþitli ve sayýsýz yönler taþýyan görüngüler gösterir. Bununla birlikte görüngülerin çeþitli yönleri arasýnda yapýlabilecek
bütün ayrýmlar arasýnda bütün ötekilerden daha önemli olan ve
önceden bir bilimsel inceleme yapmaksýzýn kavranabilen bir yön
vardýr.
Herkes bilir ki, gerçekten de, gerçekte görebildiðimiz, dokunabildiðimiz, ölçebildiðimiz ve maddi denilen þeyler vardýr. Öte
yandan fikirlerimiz, duygularýmýz, isteklerimiz, anýlarýmýz vb. gibi,
ne görebildiðimiz, ne dokunabildiðimiz ve ne de ölçebildiðimiz,
ama ötekilerden daha az varolmayan þeyler de vardýr: bunlarýn
maddi olmadýklarýný anlatmak için [sayfa 159] bunlarýn düþüncel (idéal)
olduklarý söylenir. Böylece varolan her þeyi, iki alana paylaþtýrýyoruz:
maddi (matériel) ya da düþüncel (idéal). Daha diyalektik bir biçimde de söylenebilir, ve gerçek, bir maddi yön ve bir de düþüncel
yön sunar denebilir. Bir heykele biçim verecek olan bir heykelcinin fikri ile, bitmiþ, tamamlanmýþ heykel arasýndaki farký herkes
2
F. Engels, Ludwig Feuerbach..., s. 30; K. Marx, F. Engels, Felsefe Ýncelemeleri, s. 33,
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anlar. Gene herkes anlar ki, baþka bir kiþinin bu heykeli görmeden
önce bu heykel hakkýnda bir fikri olamayacaktýr. Bununla birlikte
fikirler dil aracýlýlýðýyla aktarýlabilirler: böylece, bu heykeli görmemiþ
olan kiþi, eðer heykelci ona ne yapmak istediðini, örneðin Henri
Martinin bir büstünü yapmak istediðini anlatýrsa, heykel hakkýnda
bir fikre sahip olabilecektir. Böylece maddi dünya, bize bu maddi
dünyayý tasarýmlayan, tasarýmlarýmýz dediðimiz düþüncel bir
dünya ile bir bakýma ikilenmiþtir.
Toplumsal yaþam alanýnda da, maddi yön ile düþüncel yönü
birbirine karýþtýrmaya izin verilmez. Bunun gibi, sosyalist üretim
tarzý, üretim araçlarýnýn sosyalist mülkiyeti, Sovyetler Birliðinde sözgötürmez bir gerçektir. Bununla birlikte SFÝO yöneticilerinin yanýlttýðý bir emekçinin bunlar hakkýnda sahip olduðu fikir, onun ilkesini
bilen bir komünist militanýn sahip olduðu fikirle hiç de ayný deðildir. Ýþte burada da gene, bir yanda gerçek, öte yanda da bu gerçek
hakkýnda sahip olunan tasarýmlar var.
Bu köklü ayrým, toplumlarýn geliþmesinin belirli bir evresinde, bilim adýna layýk bilimlerin doðuþundan çok önce, yalnýzca
kendi fikirlerinin gücüyle, evrenin aslýna uygun tutarlý bir tablosunu çizmeye çalýþmýþ insanlarýn hiçbirinin gözünden kaçmadý.
Bunun içindir ki, maddenin yanýna baþka bir ilke, ruh (esprit) koymaya gidildi. Bu sözcük, genel olarak bütün maddi olmayan þeyler alanýný, yani bizim düþüncemizin olaylarýndan baþka
imgelemimizin ürünlerini, düþlerimizdekiler gibi imgesel varlýklarý
belirtiyordu. Böylece ruhlara inanma, bir ruhlar dünyasýnýn varlýðýna inanma ve ensonu dinlerin tanrý dedikleri bir üstün ruh fikri
oluþtu. [sayfa 160]
Görüyoruz ki, maddenin ve ruhun ayrýmý büyük bir önem
taþýyor. Bunu, kendini gösterdiði bütün biçimlerde bulup tanýmayý
bilmek gerekir. Örneðin, bunu, dinlerin, can ile beden arasýnda
yaptýklarý ayrýmda buluyoruz. Bazan, madde ve ruh ifadeleri
kullanmak yerine, varlýk ve düþünceden sözedilir, ya da doða
ve bilinç karþý karþýya getirilir  ama bu ayrým hep aynýdýr.
III. FELSEFENÝN TEMEL SORUNU
Bundan önceki tahlil, bilimlerin çaðcýl geliþmesiyle hiç de
aþýlmýþ deðildir. Gerçeðin maddi yönü ile düþüncel yönü arasýnda-
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ki ayrým bütün bilim adamlarýnýn iyi bir felsefi formasyon edinmeleri için gereklidir de: bilim adamý, madde ile kendisinin maddeden edindiði fikir arasýnda ayrým yapabilmelidir; ayný þekilde, militan, kendi arzularý ile gerçek olarak olanaklý olan arasýnda ayrým
yapmasýný bilmelidir.
Bununla birlikte, filozoflarýn kendileri de, ilk bakýþta, bu iki
temel ilkenin, felsefenin en genel bilgileri, kavramlarý olduklarýný
açýkça göremediler. Ancak yavaþ yavaþ insan bilgilerinin geliþmesi
sýrasýnda bunun bilincine vardýlar. Bunlarý kesin ve açýk olarak
ortaya çýkarmayý büyük Fransýz filozofu Descartes (1596-1650) baþarmýþtýr. Bununla birlikte, bugün bile, burjuva üniversiteden nice
filozoflar, bütün inceliði ve yalýnlýðý içinde bu temel ayrýmý ve bizi
ulaþtýrdýðý sonuçlarý bir türlü kavrayamamaktadýrlar. Böyleleri, bu
bakýmdan, marksizm okulunda yetiþmiþ bir iþçi militandan daha
geri durumdadýrlar.
Bütünü içinde dünyanýn, son tahlilde, iki ilkeyle, yalnýzca iki
ilkeyle açýklandýðý açýkça görülür görülmez, kaçýnýlmaz olarak felsefenin temel sorunlarýyla karþý karþýya gelinir. Þu halde denebilir
ki, burjuva üniversite filozoflarýnýn çoðu, felsefenin temel sorununun yanýna bile yaklaþmamýþlardýr. Hatta onu dikkate almayý
bile reddederler, bu sorunun kendilerine açýkça sorulmasýný yasaklarlar.
Bununla birlikte, þunu gözönünde bulundurmak gerekir [sayfa 161] ki, bütün felsefe tarihi çeþitli biçimlerde ifadelendirilen bu temel sorun çevresinde toplanan uzun tartýþmalardan baþka bir þey
deðildir. Baþka baþka biçimlerde formüle edilen bu temel sorun,
dönüp dolaþýp þuraya gelir: kýsacasý, dünyayý açýklamak için iki
ilke, yalnýzca iki ilke olduðu doðru ise, bu iki ilkeden hangisi ötekini açýklar? Hangisi daha temel ilkedir? Birinci olan hangisidir, ötekinden türeyen hangisidir? Baþý sonu olmayan, sonsuz olan ve bu
yüzden de ötekini yaratan hangisidir?
Ýþte felsefenin temel sorunu budur.
Böyle bir sorunun, soruyu ne þekilde sorarsak soralým, ancak olanaklý iki yanýtý olabilir.
Ya madde (varlýk, doða) baþý sonu olmayan, sonsuz ilktir, 
ve ruh (düþünce, bilinç) bundan türemiþtir.
Ya da ruh (düþünce, bilinç) baþý sonu olmayan, sonsuz ilktir,
 ve madde (varlýk, doða) bundan türemiþtir.
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Ýþte birinci yanýt, felsefi materyalizmin temelini oluþturur.
Ýkinciye gelince, bu, þu ya da bu biçimde, felsefi idealizmden
gelen bütün öðretilerde bulunur.
Bu iki felsefi tutum her ne kadar kendi bünyelerinde tutarlý
olan yalnýzca bu felsefelerse de taban tabana birbirine karþýdýrlar.
IV. ÝDEALÝZM SÖZCÜÐÜNÜN ÝKÝ ANLAMI
Daha fazla ilerlemeden idealizm sözcüðünün felsefi anlamýnýn yerine, kasýtlý olarak ahlaki bir anlam koyan materyalizm
düþmanlarýnýn kurduðu bir tuzaktan sakýnmamýz gerekir.
Ahlaki anlamda bir ideal (ülkü), bencil, dar perspektiflere,
küçüklüklere vb. karþýlýk olarak yüksek, soylu, yüce bir amaçtýr. Ve
bazan idealist (ülkücü) sözcüðü, uygun olmayarak kendisini bir
davaya adayan, gerçekleþecek ya da gerçekleþmeyecek bir fikre
feda eden insaný belirtmek için kullanýlýr. Materyalizmin düþmanlarý,
dünyayý maddeden önce [sayfa 162] gelen bir ruh ile açýkladýklarý için,
pratikte de, yalnýz onlarýn kendilerini bir fikre adayabileceklerine,
yalnýz onlarýn bir ideale sahip olabileceklerine, sade insanlarý inandýrmak isterlerdi elbette. Güzel bir safsata örneði.
Gerçek bambaþkadýr. Felsefi idealizm, fikir kurbanlarýný
esinleyebilmekte tek felsefe olmak þöyle dursun, genel olarak en
canice iþlere kýlýf ödevi görür. Devrimci proletaryanýn zaferinin,
zevk eðiliminin, fedakarlýk eðilimine üstün gelmesi demek olacaðý karaçalmasý, devrimci barbarlýða karþý savaþtýklarýný iddia
eden Oradour katillerininkinden olduðu gibi, hain Pétainin dilinden de düþmüyordu.
Materyalistlere gelince, onlar, dediðimiz gibi, fikirlerin varlýðýný hiçbir zaman yadsýmazlar, onlarýn fikirlere verdikleri önemli
rolü de göreceðiz. Pratikte, bir iþçi ideali olduðu açýktýr. Devrimci
proleterlerin bir ideali vardýr: sosyalizm. Bu ideal, en yüksek, en
güç bir ideal de olsa, en çýkarsýz bir idealdir, çünkü, insanýn öteki
dünyadaki kiþisel kurtuluþ umudunun bu idealde hiçbir payý yoktur.
Bu, hiç de ufkunu iðrenç kapitalist gerçeðin ötesine geniþletince mutlaka idealist olunmasý gerektiðini söyleyenlerin iddia
ettikleri gibi, bu devrimcilerin idealist ya da feragat sahibi hýristiyanlar olduklarýný göstermez. Üstelik bu, durmadan sözü edilen
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ama gerçekleþtirmek için hiçbir zaman hiçbir þeyin yapýlmadýðý
bir düþün sözkonusu olduðunu da göstermez. Devrimci proleterler
gerçekleþtirmeye niyetli olduklarý bir ideale sahip bulunmaktadýrlar
ve bu gerçekleþtirme, onu ütopyadan olduðu kadar ikiyüzlülükten
de koruyan materyalist bir dünya anlayýþýna dayanýr.
Ýdeal üstüne söylenen þatafatlý sözleri, emekçilere kabul ettirdiði sömürünün üstüne örtmeye çalýþtýðý asma yapraklarýndan
baþka bir þey olmayan idealist burjuvaziyi, Engels, bütün çýplaklýðýyla ortaya koyar:
... [darkafalý burjuva], idealizm sözcüðünden ise, baþkalarý önünde göklere çýkardýðý, ama kendisi, ancak her
zamanki materyalist aþýrýlýklarýnýn zorunlu sonucu olan
sýkýntý dönemlerini ya da bunalýmlarý atlatmasý sözkonusu olduðu [sayfa 163] sürece, inandýðý erdeme, insanlýða ve
genellikle daha iyi bir dünyaya imaný anlar ve durmadan pek sevdiði þu nakaratý yineler: Ýnsan dediðin de
nedir ki? Yarý-hayvan yarý-melek!3
V. MATERYALÝZM VE ÝDEALÝZM TEORÝDE OLDUÐU KADAR
PRATÝKTE DE BÝRBÝRLERÝNE KARÞIDIRLAR
Þimdi, gene, felsefenin temel sorusuna verilen iki yanýta
dönebiliriz.
Þurasý açýktýr ki, bu iki yanýt mutlak þekilde birbirleriyle baðdaþmaz yanýtlardýr ve bunlar içinde ancak bir tanesi doðru olabilir.
Neden insanlar ilk bakýþta doðru yanýtýn hangisi olduðunu bilemediler? Bunu daha sonra idealizmin kaynaklarý konusunda göreceðiz.
Þimdilik, materyalizm ile idealizm kesin olarak birbirleriyle
baðdaþmadýklarýna, biri diðerini uzaklaþtýrdýðýna, ve yalnýz bir tek
doðru yanýt olabileceðine göre, bir çeliþki karþýsýnda bulunduðumuzu görmekle yetinelim. Ýdealizm ile materyalizm bir birlik oluþtururlar, iki karþýt gibi ayrýlmaz bir þekilde birbirlerine baðlýdýrlar.
Materyalizmin her ilerlemesi, idealizme indirilmiþ bir darbedir. Ve
tersine, materyalizmden her uzaklaþma, idealizmin bir ilerlemesi3
F. Engels, Ludwig Feuerbach.... s. 30; K. Marx, F. Engels, Felsefe Ýncelemeleri, s. 33,
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dir. Bu karþýtlarýn birliði, materyalizm ile idealizm arasýndaki savaþýmýn kaçýnýlmaz olduðu, idealizm ile materyalizm arasýnda hiçbir
sentez, hiçbir uzlaþma olamayacaðý anlamýna gelir. (Bkz: beþinci
ders, III. kesim, c. ve yedinci ders, V. kesim.)
Bu nokta önemlidir, çünkü marksizmi bozmaya, olduðundan baþka göstermeye çalýþan bazý idealist filozoflar, diyalektik materyalizmin, marksizm-idealizm karþýtlýðýnýn bir sentezi, bir aþýlmasý
olacaðýný iddia ediyorlar. Böyle bir sentez, gerçekte idealist metaýn bir kýlýk deðiþtirmesinden baþka bir þey deðildir.
Marxýn, diyalektik materyalizmin, materyalizm ile idealizm
[sayfa 164] arasýndaki eski çatýþmayý artýk günün konusu olmaktan
çýkardýðýný yazdýðý doðrudur. O, bununla, diyalektik materyalizmin
bu bin yýllýk tartýþmayý kesin olarak materyalizmin lehine sonuçlandýrma olanaðýný saðladýðýný, çünkü materyalizmin adamakýllý geliþtiðini ve idealizmi onulmaz bir yenilgiye uðrattýðýný söylemek istiyordu.
Þu halde, demek ki, diyalektik okurken gördüðümüz gibi
uzlaþmayla, sentezle deðil, idealizme karþý savaþýmla bu çeliþki
çözülebilir.
Bu teorik savaþýmýn büyük bir pratik önemi vardýr. Birbirine
karþýt iki dünya anlayýþý, gerçekte pratikte birbirine karþýt iki tutuma komuta ederler.
Bir yýldýrým tehlikesi, iki þekilde uzaklaþtýrýlmaya çalýþýlýr. Ya
paratoner kurularak, ya da tanrýya yakarýp, mum yakarak. Birinci
yöntem, yýldýrýmýn belirli maddi nedenleri olan maddi bir olay olduðu ve bunun sonuçlarýndan da, bilimsel bilginin ve tekniðin bize
saðladýðý yollarla sakýnýlabileceði fikrinden hareket eder. Ýkinci yöntem, yýldýrýmýn her þeyden önce doðaüstü bir nedeni olan, tanrýsal
öfkenin ve tanrý kudretinin bir iþareti olduðu ve bundan ötürü de
mum yakma ve dua gibi sihirli, büyülü çarelere baþvurarak insan
ruhunun tanrýnýn ruhu üzerindeki etkisinin savuþturulmaya
çalýþýlmasý fikrinden hareket eder. Böylece gördüðümüz gibi, olaylarýn nedenlerini anlayýþ tarzý, kaçýnýlmaz olarak, farklý pratik yollarla, birinci durumda materyalist ikinci durumda idealist yollara
baþvurmaya götürür  ve pratik sonuçlarý da farklý olur!
Teoriye muhalefetin daha baþka pratik sonuçlarý da vardýr:
paratoner kullanýmý yaygýnlaþtýkça daha az mum yakýldýðýný ve duadan da vazgeçildiðini anlamak güç bir þey deðildir ve elbette ki,
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bunun sonucu olarak saygýnlýðýnýn azaldýðýný gören kilise, bilimin
ilerlemesine, insanlarýn saflýðýnýn, kolay inanýrlýðýnýn azalmasýna
kötü bir gözle bakýyordu.
Toplumsal yaþamýn olaylarý sözkonusu olduðu zaman da,
bu engelleme daha az gerçek deðildir. Rabelais, Picrocholeun
Savaþý bölümünde, iki tutumun belagatli bir tablosunu [sayfa 165] býraktý bize. Saldýrgan Picrochole, yaðma etmeye niyetlendiði manastýra saldýrdýðý zaman, keþiþlerin çoðu mihrap dairesine kapanýyor
ve ruhlarýný tanrýya emanet ediyorlar; yalnýz Jean des Entommeurs
birader eline geçirdiði saðlam bir sopayla, o zamana kadar meyve
bahçelerini tahrip etmiþ olan Picrocholeun tutma askerlerine
kýyasýya vurarak onlarý kapý dýþarý ediyor; bununla, bir saldýrgandan kurtulmak için karþý koymanýn dua etmekten daha çok iþe
yaradýðýný gösteriyor.
Bunun gibi, nazi saldýrýsýna karþý Ulusal Direniþ hareketi sýrasýnda, katolikler, iþgalcilere karþý çeþitli savaþým biçimlerine katýldýlar. Ýdealist felsefelerden yana olanlarýn yaþamda, materyalistçe
davranmalarý da genel bir olgudur.
Ýdealizmin pratik tehlikeleri burada kendini gösterir.
Rabelaisnin keþiþlerinin idealizmi, pratikte, saldýrgana alaný boþ
býrakmak sonucuna varýr. Ayný þekilde, savaþa karþý somut eylemi
reddeden ve genel olarak emperyalistlerin ve özel olarak Hitlerin
iyi niyetine inanýrmýþ gibi görünen pasifistlerin idealizmi, pratik
olarak, nazilere yardým ediyor ve 1939da ölmektense kölelik
sloganýna arka çýkýyordu.
Ayný þekilde, bugün, savaþýn kaçýnýlmaz olduðu ve ona insanlýðýn günahlarýnýn tanrý tarafýndan verilmiþ bir cezasý gibi boyun
eðmek, tevekkül göstermek gerektiði yolundaki idealist anlayýþ,
hâlâ birçok hýristiyaný barýþ uðruna savaþýmdan uzak tutmaktadýr.
Mademki idealizm, insaný (eski idealist kurala: Kötüye karþý
koymamalý kuralýna uygun olarak) böyle savaþ kundakçýlarýna ve
genel olarak sömürücü sýnýflara alet olan tutumlara götürüyor,
sömürücü sýnýflarýn, tarih boyunca, idealizmi, halk yýðýnlarý içinde
isteklendirmek, geliþtirmek ve desteklemek için bütün elveriþli önlemleri almalarýný anlamak hiç de güç deðildir. 1940ta mezarcý
Paul Reynaudnun Fransayý korumasý için tanrýya yakarmak üzere
büyük bir gösteriþle Notre Dame kilisesine gittiðini herkes anýmsar.
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Genel olarak her ne pahasýna olursa olsun, þeylerin, kendileri yararýna olan durumunu sürdürmeye kararlý olan [sayfa 166] sömürücü sýnýflarýn, bu durumun bir yüce iradenin cisimleþmesi
olduðunu, ya da evrensel akýlý temsil ettiðini vb. öðretmekte;
yýðýnlara tevekkül telkin eden idealizmi yaymakta çýkarlarý vardýr.
Görülüyor ki, her zaman idealist görüþleri tanýyabilmenin ve
felsefi materyalizmi okuyup öðrenmenin çok büyük bir pratik önemi
vardýr.
VI. MARKSÝST FELSEFÝ MATERYALÝZM
ÜÇ TEMEL ÇÝZGÝ ÝLE AYIRDEDÝLÝR
Dünya anlayýþý olarak felsefi materyalizm, tarihsel bakýmdan marksizmden öncedir. Nitekim göreceðiz ki, materyalizm, dünyayý, ona yabancý hiçbir þey katmaksýzýn olduðu gibi ele almaktan
baþka bir þey deðildir. Daha çok zaman önce, gereksinmelerinin
tatmini, kendisini, etkili teknik araçlarla doðaya egemen olmaya
zorladýðý ölçüde insan, dünyayý, doðayý bu þekilde ele almak zorunluluðunu duymuþtu. Ýlerici, yükselen sýnýflar, tarih boyunca, materyalist düþünceyi böylece isteklendirdiler. Çünkü bir yandan, onlarýn
geleceði, teknik ve bilimin ilerlemesine baðlýydý; öte yandan da
kendilerinin savaþým verdikleri þeylerin eski düzeninin, tanrýnýn iradesinin cisimleþmesi olduðu fikriyle savaþýyorlardý. Onlar, insaný,
kendi emeðiyle, çalýþmasýyla, maddeyi, doðayý deðiþtirdiðine bakarak, eylemiyle de kendi talihini iyileþtirebileceðini sezinliyorlardý.
Burada materyalizmin tarihini inceleyemeyiz. Materyalist felsefenin büyük çaðlarý, en baþta, o çaðda çok geliþmiþ olan tacirler
sýnýfýyla Yunan antikçaðý; devrimci burjuvazisiyle Fransýz 18. yüzyýlý; ensonu, devrimci proletaryanýn desteðiyle, ve özellikle bu sýnýfýn
iktidarý elegeçirmiþ olduðu Sovyetler Birliðindeki desteðiyle 19. yüzyýlýn ortalarýndan beri içinde bulunduðumuz çað oldu.4
Son dönemin materyalizmini, tamamlanmýþ biçimiyle [sayfa
167] materyalizmi temsil eden marksist felsefi materyalizmi ayrýntýlarýyla inceleyeceðiz. Baþka iki dersimizde de,5 materyalizmin,
4
Zamanýn Rus demokratik burjuvazisine baðlý olan 19. Yüzyýl Rus materyalistlerini
de burada anmak gerekir, Bielinski, Herze-n, Çerniþevski, Dobroliyubov.
5
Bkz: dokuzuncu (III) ve ondördüncü derslerin giriþi.
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neden, özellikle 19. yüzyýlýn ortalarýna doðru kurucularý Marx ve
Engelsin dahice çalýþmalarýnda, tamamlanmýþ, eksiksiz biçimini
aldýðýný göreceðiz.
Ayrýca, marksizm-öncesi materyalizmin sistematik ve tutarlý
bir þekilde diyalektik olmadýðýný, bunun için de, gerçeði bütün
özellikleriyle yansýtamadýðýný ve neden tamamlanmýþ, eksiksiz bir
dünya görüþü oluþturamadýðýný göreceðiz.
Bu bakýmdan felsefi marksist materyalizmi, kendisinden
önceki bütün materyalist doktrinlerden köklü bir þekilde ayýrmak
önemlidir, ve bunun için de önümüzdeki derslerde felsefi marksist
materyalizmin temel çizgilerini inceleyeceðiz.
Bunlar felsefi idealizmin bellibaþlý biçimlerine kesin olarak
karþý bulunan üç çizgidir.
1. Dünya maddi yapýdadýr.
2. Madde ilk veridir, bilinç ikinci veridir, türevdir.
3. Dünya ve onun yasalarý eksiksiz bilinebilir.
Bu noktalarýn her birini inceleyerek, materyalizmin incelenmesini idealizme karþý savaþýma baðlayacaðýz ve materyalizmin
toplum yaþamý alanýndaki sonuçlarýný nitelendireceðiz.
YOKLAMA SORULARI
1. Burjuva ideologlarýnýn materyalizme karþý karaçalmalarýný
nasýl yanýtlamak gerekir?
2. Felsefenin temel sorunu nedir?
3. Ýdealistlerin idealizm sözcüðü üzerinde yarattýklarý ve sürdürdükleri karýþýklýk ve bulanýklýðý açýklayýnýz ve daðýtýnýz.
4. Marksist felsefi materyalizmin üç temel çizgisi nelerdir? [sayfa
168]
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DOKUZUNCU DERS

MARKSÝST MATERYALÝZMÝN BÝRÝNCÝ ÇÝZGÝSÝ
DÜNYANIN MADDÝLÝÐÝ

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

Ýdealist tutum.
Marksist anlayýþ.
Madde ve hareket.
Doðal zorunluluk.
Marksizm ve din
Vargý
I. ÝDEALÝST TUTUM

Ýdealizmin en eski biçimi, doða olaylarýný maddi olmayan
güçlerin etkisiyle açýklamak ve doðayý ruhlar tarafýndan canlandýrýlmýþ olarak kabul etmekten ibarettir.
Ýnsana öyle gelir ki, idealizmin bu biçimiyle savaþmak pek
güç olmasa gerek. Nitekim üretimin, tekniðin ve bilimin ilerlemesi
bu çeþit açýklamalarý gittikçe, yavaþ yavaþ ortadan kaldýrmýþtýr. Çok
önceleri de, en geliþmiþ halklar, ateþ, su ve hava cinlerini, ancak
sihirle, büyüyle açýklayan gizemli güçleri doðadan kaldýrýp atmýþlardýr, ve peri ve cin masallarý ancak küçük çocuklara anlatýlarý
masallar haline gelmiþtir.
Yani fetiþizm ve genel olarak her yanda ruhlarýn bulun-
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duðunu öne süren ve bu yüzden de canlýcýlýk (animisme) denilen
görüþ terkedilmiþtir. [sayfa 169]
Daha yüksek düzeyde, barometre tüpünde civanýn yükseliþini açýklamak için, artýk, ne doða boþluktan nefret eder diyoruz; ne de afyon uyutur, çünkü onun bir uyutucu etkisi vardýr diyoruz. Yalnýz, çocuklar, kendilerini yaralayan þeylere karþý, sanki
bu þeyler kötü bir iradeye sahiplermiþ gibi öfkeye kapýlýrlar, bu bakýmdan kötü kader karþýsýnda sinirlenip kýzan ya da uður getirecek þeyler kullanan kimselere benzerler.
Newton, eskiden varlýðýna inanýlan tanrýnýn, kendi yörüngeleri üzerinde seyredebilmeleri için, her bir gezegene bahþettiði gözcüyü, koruyucu meleði uzaydan uzaklaþtýrdý. Kartezyen (dekartçý)
filozoflar ise, hayvanlarýn bir ruhu olduðu fikrini yok ettiler ve Diderot, bu konuda alayla þunu soruyordu: bir hayvanýn kesilmiþ bir
organýnda hâlâ kas hareketleri varsa, bu hareketi açýklamak için,
kesilmiþ beden parçasýnda kalmýþ olan bir can parçasý olduðunu
da düþünmek gerekir!
Bununla birlikte, her doða olayýnýn özel bir ruhun etkisini
gerektirdiði fikri, bugün bize yabancý bir fikirse de, tüm olarak
alýndýðýnda, dünyanýn varolmak için bir üstün, evrensel ruha gereksinmesi olduðu fikri, bilindiði gibi, özellikle tek-tanrýlý dinler biçiminde hâlâ durmaktadýr.
Örneðin, tek-tanrýlý hýristiyan dini, dünyanýn maddi gerçeðini
pekala tanýr. Ama bu gerçek, ikincil, yaratýlmýþ bir gerçektir. Gerçek varlýk, sonuncu ve derin gerçeklik taþýyan ruhtur: bu, salt ruh
ve evrensel ruh olan tanrýdýr. Ýþte nesnel idealizm denen þeye bir
örnek.
Bu felsefi görüþ, birçok biçimlere bürünmüþtür. Platona göre
maddi gerçek, düþüncel bir dünyanýn, varolmak için maddi dünyaya
gereksinmesi olmayan mutlak aklýn hüküm sürdüðü Idéeler (Fikirler) dünyasýnýn bir yansýsýndan baþka bir þey deðildir. Eski Yunan stoacýlarý okuluna göre, dünya, tanrýsal bir iç ateþle canlanan
muazzam bir canlý varlýktý. Hegele göre, doða ve insan toplumlarýnýn geliþmesi, kendiliðinden varolan mutlak ve evrensel düþüncenin dýþ kýlýfýndan, görülebilir yönünden ve cisimleþmesinden baþka bir þey [sayfa 170] deðildi.
Þu halde görülüyor ki, bütün bu filozoflara göre, dünya ancak, görünüþe göre maddidir; son tahlilde, onun derin gerçeði baþka
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yerdedir, onun derin nedenini ruhun varlýðýnda aramak gerekir. Bu
ruh bizim bireysel insan bilincimizden baðýmsýzdýr: onun için bu
filozoflara nesnel idealizm grubunda yer verilir.
Þunu da kaydedebiliriz ki, insana gelince, nesnel idealizm,
çok kez, can (ruh, âme) ile bedeni birbirinden ayýrdetmeye varýr,
birincisini manevi dünyaya, ikincisini ise maddi dünyaya baðlar.
Hýristiyan idealizminde de aynen böyledir. Ýnsanýn böyle iki ilkeye
baðlý olmasýný isteyen görüþe, ikicilik (dualisme) denir. Ýnsaný konu
alan bilimlerde, ikicilik idealizmden esinlenir.
a) çünkü, ikicilik, doðanýn bir varlýðýný, bu varlýðýn içindeki
bir can ile açýklar. Bu, canlýcýlýða baðlanýr;
b) çünkü, ikicilik, kýsaca bu caný bir üstün ruhun varlýðýna
baðlar. Zaten, eðer onu maddi ilkeye baðlamýþ olsaydý, artýk ikici
(dualiste) deðil, birci (moniste) olurdu.
Bununla görülüyor ki, kaba tanrýtanýmazlýk tamamen ikicilikten çýkmaktadýr; tanrýnýn varlýðýný yadsýr, ama bilimsel materyalist anlayýþa baþvurmadan; insan ruhundan, insan bilincinden,
sanki bu ruh, farklý ve baðýmsýz bir ilkeymiþ gibi sözeder; böylece
en yavan idealizme baðlý kalýr. Bizim üniversiteli filozoflarýmýzýn,
laiklikten yana olan ya da olmayan filozoflarýmýzýn durumu böyledir. Kilise, Napoléon devrindeki Maine de Biran gibi, emperyalizm
çaðýndaki Bergson, Freud ya da Camus gibi idealist tanrýtanýmazlardan o kadar çok korkmuyor. Haklý olarak onlarýn sürüden ayrýlmýþ
koyunlar olduklarýný biliyor ve söylüyor. Ve gerçekten de, bir kez
kariyerini yaptýktan sonra aðýla dönen koyunlar sýk sýk görülmektedir.
Nesnel idealizm, bazý çaðlarda, usa-uygun bir çekirdeði olan
büyük felsefeler doðurabildiyse de, cançekiþen burjuvazinin her
çareye baþvurarak yýðýnlarýn dikkatini dünyanýn materyalist açýklamasýndan çevirmeye gerek duyduðu [sayfa 171] çaðýmýzda emperyalizm çaðýnda idealizm, açýkça, usa-aykýrý, gerici bir durum alýr.
Örneðin Freud, insaný ve toplumsal yaþamýn olaylarýný, insanda maddi olmayan bir kuvvetin bilinçaltý dediði gizemli bir
kuvvetin gizli eðilimlerinin varlýðýyla açýklar. Ýyi niyetli insanlarýn
safdilliklerini kötüye kullanmaya kararlý þarlatanlar için güzel bir
nimet. Bilinçaltý, gerçekte, canlýcýlýðýn, dünyada maddi olmayan
güçlerin varlýðýna inancýn en son biçimidir.
Bergsona gelince, o, dünyanýn maddiliðini, kayýtsýz þartsýz
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yýkar. Nitekim ona göre madde, yaratýcý bir iþlemin ürünüdür. Madde, özünde, yaþamdýr. Tüm madde, dünyayý oluþturan, tutan, sýnýrsýz bir dirimsel atýlýþýn ürünüdür. öyleyse Bergsona göre yaþamýn
kendisi nedir? Bu bilinçtir, bu düþüncedir, bu ruhtur. Bergson, bilinç, genel olarak, evrensel yaþamla birlikte vardýr.6 diyor. Bilinç,
yaþamýn ilkesidir. Madde, bilincin geliþmesinin zorunlu temeli olmak þöyle dursun, tersine, bilinç, madde halinde cisimleþerek onun
geliþmesini açýklar.
Ýþte gerici burjuvazinin en büyüklerle eþ saydýðý çaðdaþ dahi
filozof; iþte hangi felsefe adýna bilimciliði bir vuruþta ikiye bölen
ve iþte zekanýn iþini deðerden düþürmeye çalýþan.
Bilimsel olarak evrenin yaradýlýþýný, evrenin yaþýný, ve bu
yaradýlýþýn ne kadar zaman aldýðýný göstermeye ve eski evrenin
ölümü teorisini vb. diriltmeye çalýþan idealist Amerikan bilginleri
gibi bilginler görülebildiðine göre, idealizm bilimsel alanda bile
saldýrýsýna devam ediyor.
Eðer zamanýmýzda, bilisizleri ve kandýrýlmýþlarý, acýsýný çektikleri toplumsal kötülüklerin materyalist açýklamalarýndan baþka
yana çekmek için (Bergsonun yüreklendirdiði ve froydculuðun
arka çýktýðý) gizli bilimlere ispiritizmaya yeniden kazandýrýlan
parlaklýk ve ciladan korunabilirse,7 [sayfa 172] dünyanýn maddiliði konusundaki marksist tezin, bütün geçerliliði daha açýk bir biçimde
kavranacaktýr.
II. MARKSÝST ANLAYIÞ
Dünyayý, mutlak fikirin, evrensel tinin, bilinçin cisimleþmesi olarak düþünen idealizme karþýlýk, Marxýn
felsefi materyalizmi, dünyanýn, doðasý gereði, maddi olduðu; evrenin sayýsýz olaylarýnýn hareket halindeki maddenin baþka baþka görünümleri olduklarý; diyalektik yöntemin ortaya koyduðu gibi, olaylarýn baðýntýlarýnýn ve birbirlerini karþýlýklý koþullandýrmalarýnýn, hareket halindeki maddenin geliþmesinin zorunlu yasalarý olduklarý;
6
7

Bergson: LEvolution créatrice, s. 84.
Bkz. Friedrich Engels, Ruhlar Aleminde Doðabilim, Doðanýn Diyalektiði, s. 62-73.
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dünyanýn, hareket halindeki maddenin yasalarýna göre
geliþtiði, ve hiçbir evrensel tini gereksinmediði ilkesinden hareket eder.8
Stalin, burada, idealizmden sözederken, en baþta, yukarda
hakkýnda birkaç söz söylediðimiz Hegel felsefesine dayanýr. Çünkü, hegelcilik, felsefe tarihinde en son büyük idealist sentezi temsil eder, nesnel idealizmin bütün tarihsel çizgilerinin, doðada olduðu
kadar toplum alanýnda da, en uygun özeti ve özünün özüdür.
Stalin, evrenin çeþitli olaylarýnýn, ne çeþitten olurlarsa olsunlar, ruhlarýn ya da maddi olmayan güçlerin müdahalesinden ileri
gelmediklerini, ama hareket halindeki maddenin çeþitli yönleri olduklarýný önemle belirtir.
Stalin maddenin içinde ondan ayrýlmaz bir þekilde bulunan
ve diyalektik yöntemin ortaya koyduðu þekilde evren yasalarýnýn
temeli olan bir doðal zorunluluðun varlýðýný belirtir.
Ensonu Stalin, hareket halindeki, kesiksiz, sürekli deðiþme
halindeki maddenin, dünyanýn sonsuzluðunu belirtir.
Bu noktalarýn her birini sýrasýyla ayrýntýlý olarak yeniden ele
alacaðýz. [sayfa 173]
III. MADDE VE HAREKET
Madde ile hareket arasýndaki iliþkiler sorunu, idealizm ile
materyalizmin sýnýrlarýný kesin olarak saptamak sorunudur.
Nitekim, idealizme göre hareket, dinamizm, etkinlik, yaratýcý güç, yalnýzca ruha aittir. Madde, süreduran, edilgin, kendine
özgü bir biçimden yoksun bir yýðýn olarak temsil edilmiþtir. Maddenin bir þekil almasý için Ruhun damgasýný taþýmasý, Ruh tarafýndan canlandýrýlmasý gerekir. Onun için idealist görüþe göre, madde,
kendiliðinden hiçbir þey üretemez; ve madde, hareket halinde olduðu zaman, bu hareket ona baþka yerden, tanrýdan, Ruhtan gelmektedir.
Maddeyi hareketten ayýrmak, metafizik düþüncenin ayýrdedici bir çizgisidir. Þunu da kaydedelim ki, bu, yani madde ile hareketi ayýrma, bilimlerin baþlangýcýnda, durgunluk halindeki (elbette
ki yalnýzca görünüþte durgunluk halindeki) maddenin, deðiþme
8
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halindeki maddeye göre daha kolaylýkla incelenebildiði ölçüde kaçýnýlmaz bir yöntemdir.
Çaðdaþ bilimlerin hýzla ilerleyiþi sýrasýnda bile, hareketin
maddeye, zamanlarýn baþlangýcýnda bizzat tanrý tarafýndan verildiði
fikri üzerinde ýsrar ediliyordu. Bunun gibi gök cisimlerinin hareketleri bilimini geliþtiren Newton, evreni, mükemmel bir þekilde
ayarlanmýþ çarklarý olan muazzam bir saat gibi tasarýmladý ve
oluþturduðu dünyanýn bilimsel tablosunu, bu koskoca makineyi
harekete getirmek için bir baþlangýç vuruþunun, bir tanrýsal
fiskenin gerekmiþ olduðu fikriyle açýkladý.
Bunun için, azçok tamamlanmýþ bir hale gelen ilk bilim,
yani katý cisimlerin, gök ve yeryüzü cisimlerinin uzayda bir yerden
baþka bir yere gitmelerinin (ya da yer deðiþtirmelerinin) bilimi,
yerçekimi bilimi, mekanik oldu. Ýlk yaklaþýk tahminle, mekanikte,
yer deðiþtirmekte olan cismin niceliðinin, onun yer deðiþtirme hýzýndan baðýmsýz olduðu varsayýlabilir. Öyle görünüyor ki, buradan,
madde ve hareketin, kütle ve enerjinin birbirinden farklý iki gerçek
olduklarý yolundaki [sayfa 174] metafizik bir doðrulamasý çýkýyor.
Materyalizme göre, tersine, hareket, maddenin temel özelliðidir, madde harekettir. Daha Demokritos, atomlarý, dünyanýn öðelerini, baþý ve sonu olmayan bir hareketle canlandýrýlmýþ olarak
tasarýmlýyordu. Bu fikirler, Rönesansý etkilediler. Galilei, 17. yüzyýlýn baþlarýnda, cisimlerin düþüþünü bilimsel olarak inceledi. Matematik bilimlerin geliþmesi, düþmekte olan bir cismin hareketinin
ilk kez olarak doyurucu bir biçimde açýklanmasýna olanak saðladý.
Bilimlerdeki ilerleme, materyalizmi ilerletiyordu, ve aralarýnda Descartesin da bulunduðu filozoflar, doðada her þeyin, cisimlerin mekanik hareket yasalarýnýn iþleyiþiyle açýklandýðý fikrine vardýlar. Böylece katý mekanik bir gerekircilik (déterminisme), durmak bilmez
bir çarklar sistemi, tanrýsal zekanýn gizemli eyleminin yerini alýyordu.
Dinsel idealizmin çeþitli biçimlerine oranla büyük bir ilerleme olan 18. yüzyýl Fransýz materyalizmi, böyle açýklanýr. Bununla
birlikte bilimlerin geliþme özelliklerinden dolayý bu materyalizm
eksikti. En baþta az önce gördüðümüz gibi ulaþmýþ olduðu geliþme noktasýnda, mekanik, mekanik hareketin zamanlarýn baþlangýcýnda maddeye geçirilmiþ olduðunun varsayýlmasýna izin veriyordu, bu da, dinsel idealizmin saldýrganca geri dönüþüne açýk
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kapý býrakýr. Buna karþýn Diderot gibi en güçlü düþünürler, hareketin, maddenin ondan ayrýlmaz bir þekilde içinde bulunan bir özelliði olduðu fikrini parlak bir þekilde savundular.
Yalnýz burada, tarihsel bir olguyu hesaba katmak gerekir:
ancak basit yer deðiþtirmenin ya da bir yerden bir yere gitmenin
yasalarý bilimsel olarak tanýnýyordu. Maddenin öteki hareket biçimleri henüz yasalarýný açýða vurmamýþlardý: kimya, termodinamik,
biyoloji yoktu. Ya da daha çok bilimlerin inceledikleri bütün olaylar, mekanik nedenlerle açýklanmaya çalýþýlýyordu. Maddenin hareketinin çeþitli biçimlerinin özgül niteliði bilinmediði için, yanlýþ
yolda yürünüyordu. Bu çaðýn materyalizmine verilen mekanist materyalizm adý da bundan ileri gelir. Engels, bunun, [sayfa 175] marksizm-öncesi materyalizmin baþlýca kýsýrlýklarýndan biri olduðunu
belirtir.
Onun için bu marksizm-öncesi materyalizm, maddenin hareketinin üst biçimlerini, yani yaþamý, düþünceyi inandýrýcý bir
þekilde açýklayamýyordu. Örneðin, dekartçýlar, hayvanlarda, ruhtan
eser bulunmadýðýný kabul ediyorlar ve bundan da, onlarýn, makinelerle karþýlaþtýrýlabilecekleri sonucunu çýkarýyorlardý; ve onlarý
taklit etmek üzere otomatlar, robotlar yapmaya koyuldular, ama
þurasý besbelli ki, bir yerden bir yere gitme hareketleri bir yana,
canlý organizma, ne kadar yetkinleþtirilmiþ olursa olsun, bir makineyle benzeþmez, ve yaþamýn bütün iþlevlerini yerine getiren 
dendiðine göre Vaucansonun ünlü ördeði, gene de bu iþlevlerden
birini, yani yeniden üretim iþlevini yerine getirmekten geri kalýyordu. Ýþte böyle mekanist materyalizm gerçeðin orasýný burasýný budar. Ensonu, insaný, madde üzerinde etkisi bulunmayan, güçsüz
ve onun için de özgürlüðü olmayan, doðanýn edilgin bir ürünü
yapar.
Ýdealizm, materyalizme karþý saldýrýlarýnda, durmadan, kendisine büyük fýrsatlar veren mekanist materyalizme baþvurur; gerçeðin, mekanist materyalizmin sakatladýðý yönlerini kolaylýkla ortaya
koyar. Ýnsaný bir makineye benzeten, insaný bir robot yapan materyalizm vb. üstüne bir sürü nakarat bundan ileri gelir.
Isý, elektrik, manyetizm, kimyasal süreçler, yaþam gibi maddi hareketin baþka biçimlerinin incelenmesine giriþildiðinde de
idealizm, kendini yenilmiþ saymadý. Daima maddenin hareketsiz
olduðu fikrinden hareket ederek, tanrýnýn, maddeyi kuvvetlerle,
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elektrik kuvvetiyle, manyetik kuvvetle, kimyasal ilgi kuvvetiyle,
yaþamsal ilkeyle, ensonu ruh ilkesiyle bezediðini ve maddenin bunlarý yaratamayacaðýný ileri sürdü. Bu, diðerleri arasýnda Ýngiliz fizikçisi Jouleun da (1818-1882) görüþüydü.
Yalnýz diyalektik materyalizm, maddenin hareketinin özgül
biçimlerinin sözkonusu olduðunu göstererek, maddenin yalnýz mekanik harekete deðil, gerçek deðiþikliklere ve nitel [sayfa 176] dönüþümlere yetenekli olduðunu, ensonu maddenin, þeylerin kendi baðrýndaki çeliþkilerin varlýðýnda yatan bir iç dinamizme, bir etkinliðe, bir
yaratýcý güce sahip olduðunu göstererek bu olaylara doyurucu bir
açýklama getirebildi.
Diyalektiði incelerken, bilimlerin her noktada doðruladýðý,
maddenin hareketle ilgili diyalektik anlayýþýný nitelendirmiþtik. Bu
nedenle Stalin, adý geçen metinde, evrenin çeþitli olaylarýnýn maddiliðinin, ancak bu olaylarýn yasalarýnýn diyalektik yöntemle düzenlenmiþ olmasý halinde bilimsel olarak kavranabileceklerini kesin
olarak ortaya koyar. Yoksa bütün bilim, idealist bir müdahaleye
açýk kapý býrakýr.
Doðanýn diyalektiðini apaçýk gösteren, mekanist materyalizmin kesin olarak aþýlmasýný ve diyalektik materyalizmin kurulmasýný
saðlayan, üç büyük bilimsel buluþ olmuþtur;
a) nitel deðiþiklik fikrini yaratan ve çeþitli fizik kuvvetleri,
maddenin hareketinin yönleri olarak ortaya koyan enerjinin
dönüþümünün bulunmasý;
b) canlý organizmanýn yapýsýnýn sýrrýný açýklayan, kimyasaldan biyolojik olana geçiþin sezilmesine ve canlý varlýðýn geliþmesinin
anlaþýlmasýna olanak saðlayan canlý hücrenin bulunuþu;
c) çeþitli türler arasýndaki metafizik engeli, insanla doðanýn
geri kalan bölümü arasýndaki engeli yýkan, canlý türlerin evriminin
bulunmasý ve insan toplumlarý da içinde olmak üzere, bütün evreni, doðal tarih süreci olarak, tarihsel bir geliþmeye baðlanmýþ madde olarak ortaya koyan, genel olarak evrim teorisinin bulunmasý.
Bununla birlikte, bu buluþlarýn bütün önemini, bütün kapsamýný farkedebilmek için diyalektik yönteme derinlemesine sahip
olmak gerekiyordu. Marxla Engelsin dehasý gerekiyordu.
Onun için, ancak diyalektik materyalizm, yaþam gibi, düþünce gibi üstün olaylarýn, onlarýn kendilerine özgü niteliklerinden
hiçbir þeyi kaybettirmeden, hiçbir yaþamsal ya da ruhsal ilke-
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nin yardýmýna baþvurmaksýzýn doðal açýklamasýný [sayfa 177] gerçekten yapabilecek güçtedir. Bu açýklamanýn ayrýntýsýný nerede aramalý? Bunu yanýtlamak elbette ki, bilime; ileri doðru gidiþi diyalektik
materyalizmin ilkeleriyle aydýnlanan bilime, Miçurin ve Lisenkonun,
Olga, Lepeþinskayanýn, Seçenovun, Pavlov un ve onlarýn öðretililerinin bilimine düþer.
Diyalektik materyalizm, bilimin gücüne inanýr, güvenir. Ýdealizm ise, tersine, sanki her þeye göre hazýrlanmýþ bir yaný olmasý
gerekmiþ gibi, güçsüzlüðünü ilan etmekte acele eder. Yalnýz ahmaklar, bilimin henüz önünde duran sorulara hemen acele bir yanýt
isteyebilirler. Bilimin maymuncuk yanýtý yoktur. Ýdealizmin ise böyle bir yanýtý vardýr: bu Ruhtur; ama, bu, bilgisizliði örten bir sözcüktür. Ruh, tanýmlamaya göre, belli bir anda maddenin bilinen
özelliklerinden hiçbirine sahip olmadýðý için, maddenin henüz bilinmeyen özelliklerinden ileri gelen her þeyi açýklamaya olanak
verir. Ýdealist, kýsaca, bilmediðimi ruha malederim, der.
Materyalizmi, ikibin yýldan beri (!) evrim göstermemekle ve
hep ayný þeyi yinelemekle suçlayan idealist (suçlamanýn deðerini tartma olanaðýna sahibiz), madde hakkýnda donmuþ, kalýplaþmýþ,
dogmatik bir fikre sahiptir. Her ne zaman ki bilim, maddenin evrensel hareketinin yeni bir yönünü bulur ve böyle idealistçe açýklamaya kalan alaný daraltýr, idealist, maddenin yokolduðunu,
uçtuðunu vb. bildirmeye büyük bir dikkat ve özen gösterir. Yokolan, sönüp giden, onun, madde hakkýnda sahip olduðu dar, mekanist ve metafizik fikridir, baþka bir þey deðil. Maddenin, belli bir
anda (belli bir yaklaþýklýkla) bilgilerimizin durumunu belirten, gittikçe daha derin ve gittikçe daha zengin olarak ardarda gelen bilimsel kavramlarý ile bilimsel araþtýrmalara saðlam teorik temel ödevi
gören felsefi madde kavramýný birbirine karýþtýrmamak gerekir.
Materyalizm, diyordu Engels, her yeni büyük buluþla
yeni bir görünüm almak zorundadýr.
Bu noktayý, bir sonuca baðlayarak, Engelsle birlikte, hareketin, maddenin varoluþ tarzý olduðunu, canlýlýk, özgüç [sayfa 178]
(autodynami-sme) kaynaðýnýn, maddenin kendi içinde bulunduðunu söyleyelim.
Materyalist doða anlayýþýnýn, doðanýn, kendisini bize
sunduðu gibi, yabancý bir katma olmadan, basitçe kavranýlmasýndan baþka bir anlama gelmediði doðrudur...9
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IV. DOÐAL ZORUNLULUK
Eðer maddenin özgücü fikrini doðru olarak anlamak istersek, burada, konuya yeni bazý açýklýklar getirmek yerinde olur. Bu
özgüç, gerçekte, belirlenmiþ biçimlerden önce doðal varlýklarýn ortaya çýkmasý sonucunu verir, bu da idealizmin yeni bir saldýrýsý için
fýrsattýr.
Örneðin, kar kristallerinin (ya da kristalleþebilen herhangi
bir cismin kristallerinin) her zaman belirlenmiþ geometrik bir biçim
almasýný nasýl açýklamalý? Nasýl olur da bir tavuk yumurtasý bir
civciv, bir ördek yumurtasý ise bir ördek palazý verir? Ýki hayvan biçimi, civciv ve ördek palazý, henüz yumurtalarýn içinde mevcut deðilken yumurtalar, aslýnda, ancak madde olarak birbirlerinden ayrýlýrlar, biçim olarak deðil. Görülüyor ki, soru geneldir ve biçimleri,
coðrafya biçimlerini, kristal biçimlerini, bitkisel biçimleri, hayvansal biçimleri ve hatta gramer biçimlerini ve hareket biçimlerini ve
içgüdü denen hayvanlarýn davranýþlarýný da unutmadan bütün
biçimleri inceledikleri için, bu soru, morfoloji denilen bilimin
bütün bölümlerinde sorulur.
Bu sorulara idealizm, bir yanýt verir. Ona göre doðal nesnenin biçimi, madde ile gerçekleþtiriliyor, ama biçim bu gerçekleþtirmeden önce varoluyor; doðal varlýðýn geliþmesine bu biçim
hükmediyor, bir çeþit onun kaderi oluyor; doða, kendinden önce
de varolan bir plana kendini uyduruyor. Ayný þekilde evrime önceden yön verilmiþ oluyor, evrim, organizmalarýn yaþamýnýn güncel koþullarýyla deðil, ulaþýlacak bir amaça göre belirleniyor. Ayný
þekilde, içgüdü, hayvanlarýn [sayfa 179] kör bir niyetinin gösterisi
oluyor. Kýsaca, madde, kendinde bir zekanýn varlýðýný þu ya da
bu þekilde açýða vuruyor. Eðer gerçekte maddenin henüz tamamlanmamýþ geliþmesinden önce de var ise, bu biçim, plan,
amaç, zeka nerede olabilirler acaba? Elbette ki, kendilerini içinde barýndýran üstün bir zekadan baþka bir yerde bulunamazlar. Bu
öðreti, ereklik (finalité) öðretisidir, görüyoruz ki, ereklik, dünyayý
bir fikirin cisimleþmesi gibi ele alan idealizmin bir sonucudur.
Bu sorulara diyalektik materyalizmin yanýtý tamamen
9
Friedrich Engels, Feuerbachtan Yayýnlanmamýþ Bir Parça, Ludwig Feuerbach... s.
68; K. Marx, F. Engels, Felsefe Ýncelemeleri, s. 75.
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baþkadýr (mekanist materyalizm ise bir yanýt verme yeteneðinde
deðildir ve alaný erekliðe boþ býrakýr). Diyalektik materyalizme göre
biçim, güncel içerik ile, yani olaylarýn karþýlýklý baðýntýlarý ve koþullandýrmalarýyla, maddenin güncel durumu ve madde içindeki,
maddeyi çevreleyen ortamdan gelen koþullarla ayrýlmaz bir þekilde
baðlý bulunarak geliþen çeliþkilerin durumuyla belirlenir. Bunun
en iyi kanýtý, belli bir biçimin geliþmesine müdahale edilebilmesidir. Biyoloji bilginleri, biçim ile çeliþki arasýndaki baðý deneysel
olarak ortaya koymuþlardýr. Eðer geliþme halindeki bir yumurtadan alýnan bir madde parçasý, yumurtanýn baþka bir noktasýna
nakledilecek olursa, orada, normalde olmayan, örneðin bir ayaðýn
geliþtiði görülecektir, yani yapay olarak bir ucube yaratýlmýþ olacaktýr. Zaten iþlem sýrasýnda, yumurta maddesinin çeþitli parçalarý
birbirlerinden ancak kimyasal özellikleriyle, orada toplanmýþ olan
tözlerin yapýsýyla ayýrdedilirler. Ve yumurtanýn bu kimyasal içeriði,
dýþ koþullarýn etkisi altýnda (örneðin ýsý ile) ve kendi iç çeliþkileri
temeli üzerinde kendi kendine farklýlaþýr. Þu halde, son tahlilde,
hayvanýn bedeninin biçimini belirleyen þey, çeþitli hayvan türlerinin yumurta tözünün biyo-kimyasal yapýsýdýr: içeriðin geliþmesi,
biçimin geliþmesinden önce gelir. Hiçbir düþüncel ön-oluþma, hiçbir önceden belirlenmiþ kendinde-biçim yoktur. Zaten böyle olsaydý, yani biçim önceden belirlenmiþ olsaydý, bir türün bütün
bireyleri kesin olarak týpatýp birbirlerinin ayný olurdu! [sayfa 180]
Diyalektik materyalizme göre, biçim içeriksiz, yani
belirlenmiþ bir içerik olmaksýzýn varolmaz ve karþýlýk olarak içerik
de biçimsiz, belirlenmiþ bir biçim olmadan varolmaz.
Ýçeriðin biçim olmadan varolmayacaðýný söylemek, hiç de
içeriðin biçim tarafýndan belirlendiði anlamýna gelmez. Biçimi belirleyen, daha çok içeriktir. Bu demektir ki, biçim, önceden varolan, deðiþmez bir þey deðildir, deðiþkendir. Ýçerikte oluþan deðiþikliklerin sonucu olarak deðiþir. Çevre koþullarýnýn deðiþmesinin etkisiyle ilkin içerik deðiþir; biçim, sonradan, içerikteki deðiþikliðe, içeriðin iç çeliþkilerinin geliþmesine uygun olarak deðiþir. Bundan þu
anlam çýkýyor ki, biçim, geliþmeden önce varolmaktan uzaktýr, biçim, belli bir gecikmeyle geliþmeyi yansýtýr: biçim içerikten sonra
gelir.
Geliþme süreci sýrasýnda, içerik (öz) biçimden önce
gelir, biçim içeriðin gerisinde kalýr. ... Biçim olmaksýzýn
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içerik olanaksýzdýr, ama kastedilen þey, belli bir biçimin,
içeriðin gerisinde kalmasý nedeniyle, bu içeriðe asla tamamen uymamasý; ve bunun için yeni içeriðin bir süre
kendisini eski biçimle örtmek zorunda olmasý ve bunun, aralarýnda bir çatýþmaya yolaçmasýdýr.10
Doðanýn ve toplumun her olayýnda, her alanýnda, yeni bir
biçim arayan ve bu yönde çaba gösteren (Stalin) geliþmekte olan
içeriðin baskýsýyla yeni bir biçimin günýþýðýna çýkýþý nasýl olur? Bunu
yanýtlamak da, bilimlere, diyalektik materyalizmle aydýnlanmýþ
bilimlere düþüyor. Kesin olan bir þey varsa, o da þudur ki, biçimin
içeriðe göre daha geride, daha geç olmasý kaçýnýlmaz olarak doðada tutarsýzlýklar doðurur; onun için doða uyumlu olmaktan uzaktýr, çatýþmalarla, çeliþkilerle, tamamlanmamýþlýklarla doludur.
Görülüyor ki, diyalektik materyalizm, idealist ereklik teorisini kökten baltalar, yýkar: ama ayný þekilde, çeþitli olaylarýn birbirleri
üzerindeki etkisini basit bir mekanik tarzda, saðlam, katý cisimlerin deðiþmez, hareketsiz biçimlerle bir içiçe geçiþi biçiminde tasarýmlayan mekanist gerekirciliði de reddeder. [sayfa 181]
Marksist materyalizm, bilime, verimli, üretken bir öðreti getirir; bilimin bulduðu yasalarýn, diyalektik yöntemle düzenlediði ilgi
ve baðýntýlarýn keyfi iliþkiler olmadýðý, hareket halindeki maddenin
zorunlu yasalarý olduklarý fikrini getirir.
Materyalist bilim, olaylarýn birbiri ardýsýra geliþini saptamakla yetinen ve durmadan kendi kendilerine yarýn güneþin doðup
doðmayacaðýný sorabilen görgücülerin (empiristes) sýkýntý ve
korkusunu tanýmaz.
Materyalist bilim, belli koþullarda, öngörülen olayýn oluþmamasýnýn olanaklý olmadýðý, çünkü doðanýn kendi kendine sadýk olduðu, doðanýn bir olduðu fikrinden hareket eder.
Materyalist bilim, bilimsel yasanýn, maddenin nesnel bir özelliðini ifade ettiði belli koþullarda, belli bir geliþme sýrasýnda, belli bir
olayýn ortaya çýkýþýnýn kaçýnýlmazlýðýný ifade ettiði fikrinden hareket eder.
Engels, herhangi bir gezegen üzerinde zorunlu koþullar biraraya geldiði zaman yaþamýn belirlenmesinin kaçýnýlmazlýðýný ve
türlerin evrimi süreci sýrasýnda, baþka bir gezegende ve baþka bir
10
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zamanda da olsa eðer zorunlu koþullar biraraya gelirse, insanýn
ortaya çýkýþýnýn kaçýnýlmaz olduðunu belirtmiþtir.
Ýþte, doðal zorunluluklar, evrenin birliðiyle, maddenin yasalarýnýn evrenselliðiyle anlaþýlmasý gereken þey budur.
Bundan þu anlam çýkýyor ki, doðanýn ve toplumun yasalarý
ne yaratýlabilir, ne de yok edilebilir ya da yürürlükten kaldýrýlabilir.
Doðanýn ve toplumun yasalarý ancak keþfedilebilir.
Bu yasalarý keþfetmek, onlarý bilmek ve onlara dayanarak, onlarý toplumun yararýna kullanmak, bazý yasalarýn yýkýcý etkilerine baþka bir yön vermek, etki alanýný
sýnýrlamak, kendilerine yol arayan baþka yasalara yolaçmak olanaklýdýr, ancak, ne varolan yasalar yok edilebilir,
ne de yeni ekonomik yasalar yaratýlabilir.11 [sayfa 182]
O halde, yalnýz diyalektik materyalizm, doða ve toplum olaylarýnýn bilimsel olarak önceden bilinmesi için saðlam bir teorik
temel oluþturur; gerçeðin bilimsel olarak tanýnmasý temeli üzerinde giriþilmiþ bir eylemin sonucu konusunda kuþkuyu ise kökünden yok eder. Þu halde, insana, kuþkusuz hareket etme olanaðýný
vererek, ona hem en yüksek derecede gerçeklik, bir kesinlik, doðruluk, hem de en yüksek derecede özgürlük saðlar.
V. MARKSÝZM VE DÝN
Þimdiye kadar bütün gördüklerimiz, nesnel idealizmin en
yaygýn biçimi olan dinsel biçimin kararsýzlýðýný ölçmemizi olanaklý
kýlar.
Örneðin hýristiyan dininin, dünyayý açýklamak için, yaratýcý
bir tanrýnýn, sonsuz ve tükenmez bir ruhun müdahalesine gereklilik getirdiði bilinir. Þimdi bu gerekliliðin neye dayandýðýný görelim:
a) idealizme göre madde edilgin ve duraðandýr: o halde
hareketini ruhtan almasý gerekir;
b) idealizme göre, madde, kendinde hiçbir doðal zorunluluk taþýmaz, hiçbir birliðe sahip deðildir: þu halde, bir ruhun, maddenin yasalarýna sürekli ve deðiþmez bir þekilde konmasý gerekir;
c) idealizme göre, madde, tarihsel bir geliþme sürecine hiç
de baðlanmýþ deðildir: öyleyse, dünyanýn bir baþlangýcý vardýr, bir
11
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de sonu olacaktýr, o halde sonsuz bir varlýk tarafýndan yaratýlmýþ
olmasý gerekir.
Materyalizme göre, tersine, maddenin, iç ve zorunlu geliþme
halinde kavranýþý doðal olarak kesintisiz dönüþen evrenin sonsuzluðu ve tükenmezliði tezine, maddenin yok edilmez ve yaratýlmamýþ
olduðu olumlamasý sonucuna götürür.
Diderot, dünyanýn, maddenin sonsuzluðunun anlaþýlmaz bir
þey olacaðýný ileri sürerek, birincisinden daha da anlaþýlmaz olan
bir sonsuzlukla açýklanmamasýný istiyordu.
Diderotdan beri bilimsel buluþlar, yaratýcýlýðýn [sayfa 183] (créationnisme) durumunu daha da sarsmýþtýr. 18. yüzyýlýn baþýnda, Kant
güneþ sisteminin evrimi üstüne ünlü varsayýmýný formüle ediyor,
Laplace da onu yeniden bilimsel olarak ele alýyor ve onun sisteminde tanrýyý hiç görmediðinden yakýnan Napoléonu, sükunetle, Aziz
efendim! Bu varsayýma gereksinme duymadým. diye yanýtlýyordu.
Lyellin, yeryüzünün evrimi alanýndaki buluþlarý; Lamarck ve özellikle Darwinin canlý türlerin evrimi alanýndaki buluþlarý, genel evrim
teorisini kesin olarak kurdular ve bu tarihsel evren anlayýþýnýn eksik olduðu eski materyalizmin çok geride býrakýlmasýný saðladýlar.
Bu tarih anlayýþýndan yoksun oluþ, eski materyalizmin sýnýrlamalarýnýn ve kaçýnýlmaz kýsýrlýklarýnýn ikincisiydi.12
Ensonu, Marx ve Engelsin toplumlar bilimi alanýndaki
buluþlarý, bu köklü tarih anlayýþýný, toplum yaþamýnýn bütün olaylarýna yaydýlar, ve insan toplumunu doðal tarihin bir süreci olarak
deðerlendiremeyen eski materyalizmi tasfiye ettiler.
Leninin aktardýðý gibi, ... dünya birdir, ne bir tanrý tarafýndan, ne de bir insan tarafýndan yaratýldý; belirli yasalara göre parlayýp güçlenen ve sönen, her zaman için sonsuza kadar, canlý bir
alevdi, alevdir, ve alev olacaktýr diyen ilkçað filozofu Herakleitosun
materyalist görüþü, demek ki, diyalektik materyalizm ilkelerinin
üstün bir açýklamasýdýr.13
Diyalektik materyalizmin ortaya çýkýþý, dinin ve tanrýbilimin
eleþtirisini kökten deðiþtirdi. Eskiden rasyonalist filozoflar hýristiyan
tanrýsý üstüne eleþtirilerini, böyle bir kavramýn sürüklediði sayýsýz
12
Eski materyalizmin birinci kýsýrlýðýnýn özelliði, mekanist oluþuydu. Bu bölümün III.
kesimine bakýnýz.
13
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tutarsýzlýklarý göstererek geliþtiriyorlardý: bir saf ruh, nasýl maddeyi
oluþturabilir? Zamandan, oluþtan, deðiþiklikten baðýmsýz, hareketsiz bir sonsuzluðun dibinde, deðiþmez bir varlýk, nasýl zamanýn
verili bir anýnda dünyayý yaratabilir? Ýyiliði sýnýrsýz olan bir varlýk,
nasýl ucubeleri, canavarlarý, zararlý hayvanlarý, yersarsýntýlarýný [sayfa
184] ve Apokalipsin üç kara atlýsýyla simgelenen kötülükleri; savaþ,
kýtlýk ve salgýnlarý yaratabilir? Tanrý ki her þeye kadirdir, güçlüdür, 2
kere 2yi 5 ettirrneli ve doðruyu yanlýþ yapabilmeli deðil miydi?
Eðer bunu yapamýyorsa, o zaman her þeye muktedir midir? Ve
eðer tanrý, en üstün derecede, tanrýsalca eksiksiz ve yetkin ise,
adaletsizliði cezalandýramaz mý? Ama eðer en üstün derecede iyi
ise þefaatçi olmayabilir mi? Ve adaletsiz olmayabilir mi vb., vb..
Kýsaca, rasyonalist eleþtiri, haklý olarak, tanrý kavramýnýn
taþýdýðý bütün olanaksýzlýklarý, tanrý kavramýnýn içinde sakladýðý,
bununla birlikte tanrýbilimin (théologie) kabul ettiði ve açýklamak
için de, yaratýk bakýmýndan nüfuz edilmez olan tanrýsal gize
baþvurduðu bütün çeliþkileri ve sözde ilk günah fikrine þekil vermek için gerekli bütün þeytanlýklarý ortaya çýkarttý.
Demek ki, rasyonalist idealist filozoflar, hýristiyan dininin tanrý
kavramýný yeniden gözden geçirmeye koyuldular: öyle kavramlar
ileri sürdüler ki, hepsi birbirinden daha olanaksýz olan bu kavramlar, her ne kadar öncekiler yenilmiþ görünüyorlardýysa da, yeni
güçlükler doðurdular. Marksizm-öncesi materyalistlere gelince, onlar, daha yukarda belirtilen bütün güçlüklere, yani yaþamýn ve düþüncenin açýklanmasýna, dünyanýn oluþunun açýklanmasýna, hastalýk, ölüm, açlýk, kýtlýk, savaþ gibi insanlýða malolan bütün kötülüklerle birlikte toplumsal olaylarýn ve doðanýn çeliþkilerinin açýklanmasýna takýlýp kaldýlar.
Diyalektik materyalizm, bu güçlükleri ortadan kaldýrdý ve
daha önce diyalektikçi olmayan rasyonalistlerin sarsmýþ olduklarý
tanrý kavramý, bu kez, bütün içeriðini yitirdi. Kaba, marksist olmayan tanrýtanýmazlýðýn doðurduðu tanrýnýn varoluþu ya da varolmayýþý
tartýþmasý, Laplacein dediði gibi, tanrý yararsýz bir varsayým haline
geldi, sözleriyle son buldu. Tanrýnýn varlýðý sorunanun yerini, insanlarýn kafalarýndaki tanrý fikrinin varlýðý sorunu aldý, nesnel idealizm, bu iki sorunu birbirine karýþtýrýyordu.
Tanrý fikrinin, dinsel duygularýn ve dinin varlýðý bir [sayfa 185]
olgudur ve bu olgu bir açýklama gerektirir. Ýnsanýn, ayný zamanda,
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hem doðal hem doðaüstü, hem ölümlü hem ölümsüz, hem bu
dünyada hem de ötekinde yaþayan bir tanrýsal varlýk olmasý þöyle
dursun, tanrý da, din de, insanlara iliþkin bir olaydýr demek gerekir: tanrýsal olan, insanýn yarattýðý bir þeydir, ve insan, tanrýsal olanýn yarattýðý bir þey deðil.
Voltaire, daha o zaman, dinlerden sözederken, eðer tanrý
insaný yaratmýþ idiyse de, insan bu iyiliðin altýnda kalmamýþ borcunu fazlasýyla ödemiþtir diyordu. Alman materyalisti Feuerbach din
olayýnýn eleþtirisini, bu açýdan ele aldý. Ama, kesin açýklama unsurlarýný getiren marksizmdir. Ýþte onun ilkeleri:
1. Dinin alt biçimleri, büyüye dayanan uygulamalar, doðal
ve toplumsal olaylarýn ilkel bir þekilde idealistçe açýklanmasý, keza
ayný þekilde felsefi ve ahlaki görüþler, sofuca yakarýþlar ve kurban
vermeler gibi, ruhanileþtirilmiþ büyüye dayanan ibadet biçimleri
taþýyan daha geliþmiþ biçimler de, duygular planýnda ve düþünce
planýnda, insan pratiðinin gerçek olan bir verisini, yani onun, insanoðlunun insanlýðýn baþlangýcýnda çok büyük olan göreli güçsüzlüðünü, ne anlayabildiði ne de egemen olabildiði doða karþýsýndaki
güçsüzlüðünü, üretimin zayýf geliþmesine baðlý olan güçsüzlüðünü,14 sýnýf baskýsýna, perspektiflerden yoksun oluþuna, toplumsal
bilincin zayýflýðýna baðlý olan, ne anlayabildiði, ne de hükmedebildiði toplumsal olaylar karþýsýndaki güçsüzlüðünü ifade eder, anlatýr ve yansýtýrlar.
Herkes bilir ki, dinsel uygulamalardan, iyi olan sonucu saðlamalarý, iþlerde baþarý dahil, baþarýyý, hasma karþý zaferi, sonsuz
mutluluðu vb. saðlamalarý beklenir. Þu halde din, insanlar için amaçlarýna varmanýn bir aracý olarak, mutsuzluðun nedenlerini bilmemesine baðlý, ayný zamanda, mutluluða karþý duyulan belirsiz, bulanýk özleme baðlý bir uygulama gibi ortaya çýkýyor.
Ama din, böylece, pratiðin verilerini yansýtýyorsa, onlarý tersine olarak, nesnel verilere göre deðil de öznel verilere, [sayfa 186]
düþlerin görüntülerine, bilisizliðin kurbaný olan insanýn düþüncesinin
arzularýna göre yansýtýr. Tanrý, örneðin, yüce kurtarýcý, yetkinliklerin yetkinliði (kemallerin kemali) oluyor. Bizzat tanrý fikri içindeki, ortaya koymuþ olduðumuz çeliþkiler, insanýn kafasýnda kurduðu
salt yetkinlik, salt bilgi, sonsuz mutluluk fikirlerinin iç çeliþki14
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lerini, yani insanýn, gerçek dünyanýn çeliþkilerini ve bilgisizliði içinde tasarladýðý gerçekliði olmayan (fantastique) istekleri tersyüz
ederek içine yerleþtirdiði gerçeksiz ve metafizik fikirlerin iç çeliþkilerini ifade etmekten baþka bir þey yapmazlar. Tanrý fikri, ayný zamanda metafizik, salt, çözülmez çeliþkiler haline gelen bütün bu
çeliþkileri bir tek demet halinde özetlemek, biraraya yýðmak ve
yoðunlaþtýrmaktan baþka bir þey deðildir.
Böylece, din, diyalektik materyalist bilimin tam karþýtýdýr;
diyalektik materyalist bilim, gerçeðin çeliþkilerini, tersyüz etmeden, doðru olarak, aslýna sadýk kalarak, yabancý, imgesel, gerçek
olmayan bir þey katmadan yansýtýr. Engelsin dediði gibi dinin kökleri, yabanýllýk (vahþet) çaðýnýn kýsýtlý ve bilisiz kavrayýþlarýndadýr.15
2. Bununla birlikte, dini incelemek için ikinci bir olguyu da
hesaba katmak gerekir, çünkü, din, bilgisizlikten doðduðundan,
bilimsel açýklamalarýn yerine imgesel açýklamalarý koyduðu ölçüde, büyük bir bölümüyle, gerçeði maskelemeye, olaylarýn nesnel
açýklamasýný gizlemeye yardým eder ve kendi kuruntularýna baðlý
dindar adam þu ya da bu biçimde, ilke olarak, þeytan iþi saydýðý
bilime düþmandýr. Bu özellik, kendi sömürülerini yýðýnlarýn gözünden gizlemekte çýkarý olan sömürücü sýnýflar tarafýndan, daha önceki dersimizde kaydettiðimiz gibi, sonuna kadar kullanýlmaktan geri
kalmýyordu. Kendi sýnýf baskýlarýný sonsuzlaþtýrmak için yýðýnlarýn
edilgenliðine, eylemsizliðine, onlarýn tevekkülüne, yumuþakbaþlýlýðýna, mutsuzluðun kaderde yazýlý olduðu inancýna muhtaçtýrlar, ama,
ayný zamanda, yýðýnlarýn mutluluk [sayfa 187] umutlarýnýn öteki dünyaya
doðru çevrilmesi gerekir: geleceðe ait avutucu cennet umudu,
sömürülen yýðýnlara yeryüzündeki fedakarlýklarýnýn ödülü olarak
sunulmuþtur. Böylece, ilkin, antikçaðda aman vermez bir alýnyazýsý olarak tasarlanan ruhun (âme) ölümsüzlüðü, öteki dünyada
kurtuluþ umuduna dönüþmüþtür.
Ta en eski zamanlarda, bilgili-görgülü yönetici sýnýflar, yýðýnlar üzerindeki etkisini sürdürdükleri aldatmacalarýn bir sözcüðüne
bile inanmazlarken, dinden, düzenin korunmasýnýn ideolojik kuvveti olarak, Marxýn formüle ettiði gibi halkýn afyonu olarak yararlanýlmýþtý. Daha eski Mýsýr rahipleri, tanrýlarýn heykellerini kendi ken15
F. Engels, Ludwig Feuerbach.... s. 21; K. Marx, F. Engels, Felsefe Ýncelemeleri, s. 22,
Din Üzerine, s. 211.
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dilerine hareket ettirerek mucizeler imal ediyorlardý; Romalýlar,
iki kahinin gülmeden birbirine bakamayacaklarýný temin ediyorlardý ve Cicéron, dinin, kadýnlar ve kölelere göre olduðunu bildiriyordu. Eski Düzenin gerici feodalleri, bilimdeki ilerlemeleri yavaþlatmaya çalýþmak için dinden yararlandýlar; týbbi araþtýrmalarý, cerrahlýðý yasak ettirdiler. Dünyanýn, alemin merkezi olmaðýný savunmuþ olduðu için Galileiyi mahkum ettirdiler. 20. yüzyýlda bile, çarlarýn Rusyasýnda, Miçurin, çarlýk polisine, kutsal þeylere saygýsýzlýk
eden bir adam olarak ihbar edilmiþti: Miçurin, bitki türlerine çaprazlamayý uyguluyordu.
18. yüzyýl Fransýz materyalizmi ile dine çok kuvvetli darbeler
indirildi. Bununla birlikte, ülkemizde [Fransada ç.] bir sürü gerici
siyasal önlemlerle devrimin hemen ertesinde ve bütün 19. yüzyýl
boyunca, özellikle, Birinci Ýmparatorluðun düþüþünden sonra, 48
Haziranýndan sonra, Paris Komününden sonra ve Vichy düzeni sýrasýnda, din yeniden ihya edildi. Sözde mucizelerin sahneye konuþu,
sömürgeciliðin yöntemlerinden biri oldu.
Teorik plan üzerinde, dinin felsefi içeriði kesin bir yenilgiye
uðradýðý halde, bu siyasal kullanýmý 1789 Devriminin çaðdaþý Kant
tarafýndan kusursuz bir biçimde ortaya konmuþtur. Ona göre tanrýnýn varlýðý tanýtlanamaz. Bununla birlikte onu kabul etmek gerekir, çünkü, bu fikir olmasa, her þey mubah olurdu, artýk büyük
adalet koruyucusu olmazdý, [sayfa 188] artýk gökyüzünün jandarmasý,
artýk bir ödül ve ceza güvencesi kalmazdý, doðru olan cesaretini
yitirir, kötü olan cesaret bulurdu, kýsaca burjuva düzen tehlikeye
düþerdi. Þu halde, tanrý, doðrudan doðruya karþý-devrimci bir
silahtýr; hatta onun varlýðýndan teorik olarak emin olmak bile gerekli deðildir, onu, pratik olarak ve yararý bakýmýndan kabul etmek
yeterlidir. Burjuvazinin din konusunda deðiþmez uygulamasý bu
deðil midir? Ve bu, dinsel idealizmin teorik bakýmdan tam baþarýsýzlýklarýnýn en güzel bir tanýtýdýr, deðil mi?
Sosyalizmin tarihsel zaferi, gerici sýnýflarýn egemenliðine son
verdi. Sýnýflarýn hizmetinde ideolojik bir güç olarak din, böylece
toplumsal temelini yitirdi. Ama daha bir zaman, insanlarýn bilincinde geçmiþten arta kalan bir þey olarak varlýðýný sürdürüyor. Onun
için, sosyalist düzende, bilimle din arasýnda, bilgisizlikle bilgi arasýnda teorik bir savaþým sürmektedir.16 Mademki, bilgi savaþým ile
ilerler, bu savaþým bilgi sürecinin bir yönüdür. SSCBde vicdan
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özgürlüðü ilkesinin içeriði böyledir.
VI. VARGI
Bu dersten, dünyanýn maddiliði hakkýnda bir fikir ortaya
çýkýyor: günümüzde diyalektik materyalizm, devrimci olan tek görüþtür. Eðer, tanrý ya da Ruh vb., boþ bir kavram, insanlýðýn
geçmiþteki bütün bilgisizliklerinin simgesi ise, Enternasyonalin
deyimiyle, hiç de yüce kurtarýcý deðildir.
Ýnsan, ancak kendi kendinden ve bu yeryüzündeki yaþamdan bir þeyler bekleyebilir, ve iþte tam diyalektik materyalizmdir ki,
insana dünyayý olduðu gibi, tersyüz olarak deðil, doðru yüzüyle
görmeyi öðretir.
Materyalizm, insaný ezmek þöyle dursun, insana, kader
diye, alýnyazýsý diye bir þey olmadýðýný, gerçeðin bilimsel olarak
bilinmesiyle, tanýnmasýyla durumunu deðiþtirebileceðini, yeni bir
yaþama geçebileceðini, yaþamýn mutluluklarýný tadabileceðini haber veriyor. [sayfa 189]
Yunan materyelisti Epikürosun öðrettiði gibi, materyalizm,
binlerce yýldan beri boþ inanlara dayanan bir tanrý gazabý korkusuyla ezilen insan bilincini kurtarýr; ve biz de ekleyelim: boþinanlara
dayanan devlet korkusu, ulu tanrýnýn sözde iradelerinin cisimleþmesi olan kurulu düzen korkusu ile ezilen insan bilincini özgür kýlar. Marxýn iþaret ettiði gibi, materyalizm, insaný sosyalizme
götürür.
Pétainin iddiasýnýn tersine, hiçbir þey, hiçbir þeyin kefareti
deðildir. Hiçbir þey mukadder deðildir. Hiçbir þey yazýlmýþ deðildir. Hareket halindeki maddeden baþka hiçbir þey sonsuz deðildir.
Nasýl ki, hastalýklar bilimi onlarýn nedenleriyle savaþarak hastalýklarla savaþmayý saðlarsa, savaþ nedenlerinin bilimi de savaþla
savaþmayý saðlar. Kuþkuya yer vermeyecek bir biçimde, zorunlu
olarak, savaþlarý doðuran nedenler daha iyi tanýndýkça, savaþlara
karþý daha etkili olarak savaþmak için daha iyi silahlanýlmýþ olunur.
Þu halde, savaþ, hiç de alna yazýlý deðildir. Materyalizm, edilgenliði,
tevekkülü, boyun eðmeyi yaratmak deðildir, bir eylem çaðrýsýdýr;
olanaklý olanýn kesinlikle bilinmesine, insanýn gerçek (effectif) gücü16
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nün saptanmasýna olanak saðlar. Ýþte özgürlük budur: gürültü koparan cafcaflý bir bildiri deðil, kendini ortaya koyan bir güçtür.

YOKLAMA SORULARI
dir?

1. Günümüzde nesnel idealizmin en yaygýn biçimleri hangileri-

2. Dünyanýn maddiliði marksist tezini özetleyiniz.
3. Mekanik materyalizm ne bakýmdan yetersizdi?
4. Marksizm-öncesi materyalizmin öteki kýsýrlýklarý nelerdi?
5. Bir olayýn kaçýnýlmazlýðý ile alýnyazýsý fikri arasýnda nasýl bir
ayrým yapýyorsunuz?
6. Marksizm, din sorununu nasýl ele alýr?
7. Aklýbaþýnda bir marksist, toplumsal yaþamýn olaylarý ve kendi
kiþisel yaþamýnýn olaylarý karþýsýnda nasýl bir tutum takýnýr? [sayfa 190]
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ONUNCU DERS

MARKSÝST MATERYALÝZMÝN ÝKÝNCÝ ÇÝZGÝSÝ
MADDE BÝLÝNÇTEN ÖNCEDÝR

I . Yeni idealist hile.
II . Marksist anlayýþ.
a) Varlýðýn nesnelliði.
b) Bilinç, varlýðýn yansýsý.
III . Düþünce ve beyin.
IV . Bilincin iki derecesi.
V . Vargý
I. YENÝ ÝDEALÝST HÝLE
BUNDAN önceki dersimizde, dinin nesnel idealizminin, Rönesans-tan beri bilimlerin geliþmesiyle her yandan þiddetli bir top
atýþýna tutulmuþ, ve 18. yüzyýlda materyalizmin darbeleri altýnda
belini doðrultamayacak hale gelmiþ olduðunu belirtmiþtik.
Ýþte o zaman, batmakta olan dünya anlayýþýnýn yerini almak
üzere yeni bir idealizm biçimi, bugün birçok filozoflarda bulduðumuz idealizm biçimi ortaya çýktý. Bu idealizm, Ýngiliz piskoposu
Berkeleyin (1685-1753) idealizmidir. Bu idealizmin amacý, maddi
ilkenin dünyada varolmadýðýný tanýtlamaya çalýþarak, bilimsel bu-
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luþlarýn teorik önemini baltalamaktýr. Artýk bu çaðda, engizisyonun
güzel günlerindeki gibi, materyalistleri ateþte yakarak ortadan kaldýrmak [sayfa 191] olanaklý olmadýðýna göre, onlarý saf, basit insanlar
gibi, felsefe yapmak yeteneðinde olmayan kimseler gibi göstererek gülünç hale getirmek için bizzat madde ortadan kaldýrýlacaktýr.
Maddenin bir kuruntu olduðuna iliþkin bir karar çýkartýlacak ve
böylece, gerçeðe dayandýðýný öne süren bu felsefeye son verilecektir. Bundan böyle artýk yalnýz bilinç üzerinde felsefe yapýlacak ve bilincin sýnýrlarýný aþan her þey felsefi-olmayan ilan edilecektir.
Berkeley, zaten, bu görüþ uðruna savaþan felsefe-dýþý nedenleri gizlemiyor. Kaçamaklý söz etmeden açýkça söylüyor:
Madde, bir kez doðadan sürülüp atýldýktan sonra,
tanrýbilimciler ve filozoflar için, onlarýn görüþlerini karartan, gözleri önünde birer perde olan bir sürü kuþkucu
[tanrýtanýmaz anlayýnýz] ve dinsiz yapýlarý da ve ... bir
sürü tartýþmalarý ve karmakarýþýk sorunlarý da kendisiyle
birlikte alýp götürür; madde, insana o kadar yararsýz iþ
yüklemiþtir ki, bizim ona karþý ileri sürdüðümüz kanýtlar
pek tanýtlayýcý olmasaydýlar bile, ... bu yüzden gerçeðin
[feodal ideoloji diye okuyunuz], barýþýn [feodal düzen
diye okuyunuz] ve dinin tüm dostlarýnýn, bu kanýtlarýn
yeterli sayýlmasýný istemek için, her türlü nedene sahip
olduklarýna daha az inanmayacaktým.17
Baþka yerde de þöyle açýklýyor:
Eðer bu ilkeler kabul edilmiþ ve onlara gerçek gözüyle bakýlmýþsa bundan þu sonuç çýkar: tanrýtanýmazlýk ve
kuþkuculuk, ikisi birden tamamýyla yenilmiþlerdir, karanlýk sorunlar aydýnlanmýþtýr, hemen hemen çözülmez olan
güçlükler çözülmüþtür ve aykýrý düþüncelerden hoþlanan
insanlar saðduyuya varmýþlardýr.18
Berkeley, idealist hezeyaný içinde, bilimin bütün buluþlarýna,
özellikle matematikteki sonsuz derecede küçük sayýlar hesabýna
çatýyor, onlarý saçma, mantýksýz ve aykýrý düþüncecilik olarak ilan

19.

17

Aktaran. Lenin, Materyalizm ve Ampiryokritisizm, Sol Yayýnlarý, Ankara 1993, s.18-

18

Berkeley, Trois dialogues dHylas et de Philonoüs, Önsöz.
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ediyordu.
Berkeleyin görüþünü incelemek önemlidir, çünkü bu görüþ
çaðdaþ idealizmin özünü belirler. Burjuva üniversitesinin [sayfa 192]
kabul ettiði, bir materyalistin kaba bir adam olduðu düþüncesinin,
idealist filozoflarýn bilimler ve bilim adamlarý hakkýndaki hesaplý horgörüsünün kökeninde, Berkeleyin bu dünya anlayýþý vardýr.
Berkeleyin sistemi hakkýnda ... insan aklý ve felsefe için ne
utanýlacak þeydir ki, hepsinin en saçmasý olduðu halde, savaþým
verilmesi en güç olan sistemdir19 diyen Diderot, bu sistemin, gerici önemi hakkýnda yanýlmýyordu.
Berkeley, amacýna ulaþmayý nasýl beceriyordu? Diderot, Berkeley in idealizminin ne tür bir idealizm olduðunu belirtiyor:
Yalnýzca kendi varlýklarýnýn, kendi içlerinde birbirlerini izleyen duyumlarýn bilincinde olan, baþka bir þeyi
kabul etmeyen filozoflara idealist denir.20
Þu halde sözkonusu olan, bizim bilincimizin, tasarýmlarýmýzýn, fikirlerimizin dýþýnda hiçbir þeyin varolmadýðýný tanýtlamaktýr.
Dýþ gerçek yoktur; her þey, son tahlilde, bizim tasarýmlarýmýz
olan ussal tasarýmlara varýr. Ve eðer bilinç ya da denildiði gibi
ben ortadan kaldýrýlýrsa bütün gerçek kaybolur. Böylece, varlýk,
doða, madde, bilincin, benim bilincimin dýþýnda ve ondan baðýmsýz olarak varolamazlar. Onun içindir ki, bu tür idealizme öznel
idealizm adý verilir. Berkeleyi dinleyelim:
Madde, bizim aklýmýzýn, zihnimizin dýþýnda varolduðunu düþünürken sandýðýmýz þey deðildir. Biz sanýyoruz
ki, þeyler vardýr, çünkü onlarý görüyoruz, onlara dokunuyoruz; bize duyumlar verdikleri içindir ki, onlarýn varlýðýna inanýyoruz.
Ama duyumlar, bizim zihnimizdeki, bizim sahip olduðumuz fikirlerden baþka bir þey deðillerdir. Þu halde, duyularýmýzla algýladýðýmýz nesneler, fikirlerden baþka bir
þey deðildirler ve fikirler bizim zihnimizin dýþýnda varolamazlar.21
Aktaran: Lenin, Materyalizm ve Ampiryokritisizm, s. 27.
Diderot, aktaran: Lenin, Materyalizm ve Ampiryokritisizm, s. 27.
21
Berkeley, adý geçen yapýt.
19
20
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Berkeley diyor ki, ellerinizi ýlýk bir suya daldýrýnýz, [sayfa 193]
diyelim ki ellerinizden biri soðuk, biri de sýcak olsun. Su, sýcak
olan elinize soðuk, soðuk elinize de sýcak gelmeyecek midir? Þu
halde, su, hem soðuk hem de sýcaktýr mý demek gerekecek? Bu,
saçmalýðýn ta kendisi deðil midir? Öyleyse benimle birlikte siz de
þu sonuca varýnýz ki, suyun kendisi, maddi olarak ve bizden baðýmsýz olarak var deðildir; bu, bizim duyumlarýmýza verdiðimiz bir addan baþka bir þey deðildir; su, ancak bizde vardýr, bizim zihnimizde
vardýr. Kýsaca, madde, bizim madde hakkýnda yarattýðýmýz fikirdir;
madde, fikirdir!
Berkeleyin amacýna varmak için kullandýðý hokkabazlýk, bilgiççilik, görülüyor. Duyumlarýmýn çeliþkili, baðýntýlý oluþundan, maddenin varolmadýðý sonucuna varýyor. Þunu, belirtmeyi unutuyor ki,
tam da duyumlarým çeliþkili olduðu içindir ki, suyun ýlýk olduðu
sonucunu çýkaracaðým. Ayýn kimi zaman hilal biçiminde, kimi zaman yuvarlak görünüþünden, ayýn, bizim dýþýmýzda varolmadýðý
sonucu çýkmaz, ama, ay öyle koþullar içinde bulunur ki, baþka
baþka zamanlarda onu deðiþik biçimlerde görürüm anlamý çýkar.
Eðer biri bana kýrmýzý bir kumaþý san gördüðünü açýklarsa, ben bu
kumaþýn ancak bizim her ikimizin bilincinde varolduðu sonucuna
deðil, bu kimsenin sarýlýk gibi bir þeyi olduðu sonucuna varýrým. Bir
çubuðun suya daldýrýlmýþ olduðu zaman bana kýrýlmýþ gibi görünmesinden, ben bu olayýn ancak benim bilincimde varolduðu sonucunu çýkaracak deðilim, tam tersi, ýþýk ýþýnlarýnýn sudan geçerken
kýrýlmalarýnýn benim dýþýmda ve nesnel bir olay olduðunu
düþüneceðim.
Berkeleyin bilgiççiliðini neye dayandýrdýðý da görülüyor:
doðrudan doðruya, çeliþkiyi olaylardan çýkartýp atan, ve olaylarýn
birbirleri üzerindeki karþýlýklý etkisini hesaba katmayan metafizik
düþünüþ tarzýna. Onun fikrine göre, çeliþki, ancak zihinde olabilir,
nesnel gerçekte deðil. Böyle olduðuna göre, ona öyle geliyor ki,
eðer benim duyumlarým çeliþkiliyse, bu duyumlarýmýn tasarýmladýklarý þey, yalnýzca benim zihnimde vardýr; bir yanýlsamadan, bir
kadýn vücudu ile bir balýk kuyruðundan oluþan denizkýzý gibi bir
imgelemden baþka bir þey deðildir demektir. [sayfa 194]
Bir soru daha kalýyor: eðer madde yoksa, bizde her an
ortaya çýkan bu duyumlar nereden gelebilirler? Yanýt hazýr: onlarý
bize gönderen tanrýnýn kendisidir. Piskopos, duyumlarýn psikolo-
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jisi içinde yaptýðý keþif yolculuðundan sonra yeniden piskopos
oluyor, ve Berkeleyin öznel idealizmi, boðulmak üzere olan
kocamýþ nesnel idealizme elini uzatýyor; Berkeley, iç tanrýyý kurtarýrken, geleneksel yaratýcý tanrýyý da ve bütün tanrýbilimi de kurtarmayý umuyor.
Berkeleyin ünlü formülleri þöyle açýklanýr: Varlýk, algýlanmýþ
olmak ya da algýlamaktýr. Ama benim ruhum öteki insanlarý
bana duyumlar aracýlýðýyla tasarýmladýðýma, o insanlarýn varlýklarýný ancak bu duyumlarla tanýdýðýma göre, mantýki olarak bundan
çýkan sonuç, insanlarýn da ancak benim ruhumun fikirleri olduklarý sonucudur. Sonuç olarak, dünyada yalnýz benim bilincim vardýr!
Ýþte tekbencilik denen bu saçma yargýyý (yalnýz ben-kendimin
varlýðý tezini) Berkeley yadsýr, ama eðer sonuna kadar kendi kendisiyle mantýklý olmak istiyorsa, bu sonucu uzaklaþtýracak bir çare
var mýdýr? Diyalektik materyalizmden farklý olarak idealizmin hiçbir zaman tutarlý olamadýðýný, çünkü tekbencilik demek olan bu
saçma vargý önünde her zaman gerilediðini önemle belirtmekten
hiçbir zaman geri durmamalýyýz.
Berkeleyden sonra, nesnel idealizm, bir sürü ayrýntý noktalarýnda, kendi kendini yetkinleþtirmeye, gençleþmek için gittikçe
birbirlerinden daha karanlýk, daha anlaþýlmaz yeni sözcükler bulmaya ve idealist filozoflarýn saygýnlýðýný yükseltmeye uðraþta. Ama
o hep ayný taneyi öðütecek bir deðirmendir.
En modern idealist filozoflar, materyalistlere karþý
piskopos Berkeleyde bulunamayacak hiçbir, ama sözcüðün tam anlamýyla hiçbir kanýt ortaya koymamýþlardýr.22
Üniversite çevrelerinde maddeyi ancak cýmbýzýn ucuyla tutan
ve onu ruhun yerini tutacak bir þey yapan ruh filozoflarýna, bilinç filozoflarýna verilen önem, Berkeleyvari öznel idealizmde ayak
direyiþi ortaya koyar. Bu felsefe özellikle [sayfa 195] Paris komününden sonra, okullarda salgýn haline gelen ve materyalizmin proletaryanýn baðrýnda kaydettiði ilerlemeler karþýsýnda burjuvazinin
duyduðu dehþeti ifade eden, gerici burjuvazinin gözde felsefesidir.
Hemen 1848den sonra, Thiers tarafýndan ifade edilen istekleri yanýtlayan burjuva filozoflar, her yola baþvurarak, dini kalkýndýrmaya
22
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çaba gösteriyorlardý.
Böylece, bir Lachelierye göre, evren düþünülebilen bir
düþünceye asýlý düþünülemeyen bir düþüncedir. Boutrouxya göre
tanrý, ona yaklaþmak için harcadýðýmýz çabalarýn ortasýnda, þu,
kendi kendimizin en derininde yaratýcý etkisini duyduðumuz varlýðýn kendisidir. Bir Hameline göre, gerçek, ruhumuzun oluþturduðu bir yapýnýn (construction) ürünüdür. Bir Duhem için, bilimsel
kavramlar, insan zihninin yarattýðý simgelerden baþka bir þey deðildir. Bir Brunschvicgee göre ruh, ancak, ruhtan sorumlu olabilir,
ve bilimlerin ilerlemesi, batýda vicdanýn ilerlemesine baðlýdýr. Ve
öteki daha küçük beylerden de sözetmiyoruz. Felsefe, ayin havasýna, gizemli bir havaya bürünüyor: o zaman, felsefe sözcüðü,
artýk yalnýzca resmi idealizmin eþanlamý bir sözcük olarak kullanýlýyor. Öyle bir duygu uyandýrýlýyor ki, sözcüðü iyi ve doðru olarak
kullanmak herkese göre deðildir; idealist ilahisini söylemeyi bilmek gerekir. Ýdealist kanýtlarýn, kendilerinin filozof olmadýklarýna
inandýrmayacaðý kimseleri yanýtlayabilmek için, Felsefeye Giriþ
adlý kitaplarýn sayýsý durmadan artýrýlýr.
Bu felsefi gericiliðin zaferi, 1900-1914 ve ondan sonraki burjuva filozoflarýnýn elebaþýsý olan, bundan önceki dersimizde de sözünü etmek fýrsatýný bulduðumuz Bergsonun felsefesidir. Berkeleyin adýný etmeden onun tezini alarak, Bergson, Madde ve
Bellek adlý kitabýnýn baþýnda þunu belirtiyor: dünya imgelerden yapýlmýþtýr, bu imgeler ancak bizim bilincimizde vardýr; beynin kendisi de bu imgelerden birisidir: böyle olduðuna göre, bilincin
beyinsiz varolmamasý þöyle dursun, tersine, bilinçsiz varolamayacak olan beyindir! Bilinç, baðýmsýz bir gerçektir; beyin kendinden önce varolan [sayfa 196] düþüncenin hizmetinde bir mekanizmadýr.
Bundan þu sonuç çýkar: eðer beyin zarara uðrarsa, bellek, onun
dýþýnda, bilinçaltýnda sürer! En eski dinlerde olduðu gibi, organik
hiçbir dayanaðý olmayan salt bir ruh vardýr. Felsefi Bir Geçit Töreninin Sonu: Bergsonculuk adlý yergi yazýsýnýn son bölümünde Politzer, bu ruh felsefesinin çok maddi olan tarihsel anlamýný ortaya
koydu. 1914te Bergson ve onun salt ruhu, Fransýz emperyalistlerinin hizmetine giriyor. En þoven tezlere ayak uydurarak, Alman
halkýný, ruhu boþalmýþ madde gibi gösteriyor. Ruh, Fransýz emperyalizminin zorla elegeçirdiði bayraklarýn kývrýmlarý arasýnda gizlenmiþti! Ayný filozof, cançekiþen kapitalizmin onmaz yaralarý
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karþýsýnda paniðe kapýlýyor ve bundan ... makineleþmeyi sorumlu
tutuyor!
Kendi kendine yetmek iddiasýnda bulunduðu zaman, hele
hele aþaðýlýk duygularýn ve ahlak bozucu tutkularýn hizmetine girdiði zaman, uygarlýðýn maddi geliþmesi barbarlýklarýn en kötüsüne
gidebilir. diye yazýyor.
Burada, gene, materyalizme yöneltilen eski iftirayý buluyoruz. Berg-son, böylece, basit insanlarýn dikkatini gerçek sorunlardan baþka yana saptýrmak ve bilimi deðerden düþürmek için
gericiliðin gedikli ideologu rolünü oynuyor.
Ayrý çaðda, Almanyada idealist Husserl, bilincin içeriðinden
önce varolduðunu doðruluyor ve sonucunda, felsefe yöntemi olarak dünyayý ve nesnel çeliþkilerini parantez içine almayý öne
sürüyor. Bilincin kökenini gerçek içinde araþtýrmak yerine gerçeðin
kökenini bilinç içinde aramayý öne sürüyor; bu, idealizmin önüne
durmadan yeni ve çözülmez diyalektik sorunlar çýkartan bilimlerin
geliþmesini kendi iradesine boyun eðdirmedeki güçsüzlüðü karþýsýnda burjuvazinin duyduðu sýkýntýyý yansýtan umutsuz bir çabadýr. Husserle göre, bilimlerin ortaya koyduklarý felsefi sorulara verilecek yanýt, her ne pahasýna olursa olsun, maddenin varoluþu ya
da varolmayýþýndan baðýmsýz olmalýdýr.
Ensonu idealizmin en son sakýzý, Alman Heidegger ve Fransýz öðretililerinin (bu arada Jean-Paul Sartreýn) varoluþçuluðudur:
burada söz konusu olan varoluþ, benim [sayfa 197] varlýðým, varoluþumun bilincinden baþka bir þey deðildir. Bu bilinç tek gerçektir.
Varlýk ve bilimsel bilgi, nesnel veriler ve bunlarý yansýtan kavramlar
deðerden düþürülmüþtür. Usauygun fikirler, varoluþa yol vermelidirler. Kuþkusuz, bu varoluþ, bir durumla (Situation) sýnýrlandýrýlmýþtýr, insan bir durum içindedir. Ama bu durum, onun
bilincini belirlemez; tam tersine, durumu belirleyen bilinçtir. Çünkü her durum, sonal olarak, bu durum hakkýnda sahip olunan bilince gider, ve her an, istenilen bilince sahip olunabilir, insan kendi
kendisini seçebilir. Buradan þu sonuç çýkarýlabilir ki, kýsacasý, bir
mahpus, özgürlükten yoksunluðunu varoluþ bakýmýndan hissetmediði anda, hücresinde, ilkyazdaki bir kýrlangýçtan daha özgürdür! Böylece bilinç, varlýkla, nesnel verilerle alay eder; o, bunlardan
sözde baðýmsýzdýr. Kendimi maddenin varolduðunu hissetmemek üzere ayarladýðým andan itibaren, madde artýk yoktur; ve
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eðer proleter, kendini proleter olarak seçmezse, proleter deðildir!
Tanrýtanýmaz olsun ya da olmasýn, bu felsefeler, mademki bilimin, toplumsal sorunlarý aydýnlýða çýkarmak için zorunlu olduðunu yadsýyorlar, bilmesinlercilik deðirmenine su taþýyorlar demektir. Artýk sorun, kapitalizm ya da sosyalizm sorunu deðildir,
proletaryanýn kendisine devrimciliði seçip seçmeyeceði sorunudur. Onun için kilise, bu felsefelerle ya pek yumuþak bir þekilde
savaþýr, ya da hiç savaþmaz; bir hýristiyan berg-sonculuðun ve bir
hýristiyan varoluþçuluðun yaþamasýna izin verir; hatta kilise, onlarý,
kendisine geliþmiþ bir güvence vermek için, hýristiyan aydýnlarý,
dinsel dogmanýn savunulmasý olanaksýz çeliþkileri üzerine bilimler
üzerine ve materyalizm üzerine felsefi düþünüþten uzaklaþtýrmak
için kullanýr. Sosyal-demokrasiye gelince, o öznel idealizmi, marksizmi tahrif etmek için kullanýr.
II. MARKSÝST ANLAYIÞ
Yalnýz bilincimizin gerçekten varolduðunu, maddi
dünyanýn, varlýðýn, doðanýn ancak bizim bilincimizde,
[sayfa 198] duyumlarýmýzda, tasarýmlarýmýzda, kavramlarýmýzda varolduðunu savunan idealizmin tersine, marksist felsefi materyalizm, maddenin, varlýðýn, doðanýn, bilincin dýþýnda ve ondan baðýmsýz olarak varolan nesnel
bir gerçeklik olduðu, maddenin bir ilk veri olduðu, çünkü duyumlarýn, tasarýmlarýn, bilincin kaynaðýnýn madde
olduðu, oysa bilincin bir ikinci veri, türev olduðu, çünkü
maddenin yansýsý, varlýðýn yansýsý bulunduðu; düþünmenin, geliþmesinin yüksek bir yetkinlik derecesine varmýþ
maddenin bir ürünü olduðu; daha belirli bir biçimde
söyleyecek olursak, düþüncenin beynin ürünü olduðu
ve beynin düþünmenin organý olduðu; dolayýsýyla düþünmenin maddeden ayrýlamayacaðý, onlarý ayýrmanýn büyük bir yanýlgýya düþmek demek olacaðý ilkesinden yola
çýkar.23
Stalin, böylece, marksist bilgi teorisinin iki temel tezini orta23

Stalin, Leninizmin Sorunlarý, s. 659-660.
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ya koyuyor: varlýk bir nesnel gerçektir, bilinç onun öznel yansýsýdýr.
Sonra, materyalizmin, canlý varlýklarýn geliþmesi sýrasýnda
düþüncenin kökeni sorununu, düþünce ve beyin iliþkileri sorununu,
somut olarak koyduðunu gösteriyor. Kendiliðinden anlaþýlýr ki, bu
sorunun bilimsel olarak incelenmesiyle, bilgi teorisi alanýnda, yeni
açýklýklara ulaþýlýr. Öyleyse bu çeþitli noktalarý görelim.
a) Varlýðýn nesneliði.
Bundan önceki dersimizde, bilimin madde hakkýnda edindiði görüþleri, anlayýþlarý, maddenin özellikleri tükenmez olduðu
için gittikçe daha çok diyalektik olarak evrim gösteren, derinleþen
ve zenginleþen bu görüþleri, bütün bilimsel çalýþmanýn, eskiyemeyen,24 bütün bilginin temelinde yatan maddenin felsefi bilgisi
(ya da kavramý) ile karýþtýrýlmamasý gerektiðini kaydetmiþtik.25 Maddenin bu felsefi kavramýný kesin olarak belirtmek zamaný geldi
þimdi:
Madde, insana duyumlarý tarafýndan verilen ve [sayfa
199] duyumlarýmýzdan baðýmsýz olarak varolan, duyumlarýmýz tarafýndan kopya edilen, resmedilen ve yansýtýlan
nesnel gerçekliði gösteren felsefi bir kategoridir.26
Lenin, baþka bir yerde, þöyle açýklýyor:
Madde, ... kendisini yansýtan insan zihninden baðýmsýz olarak varolan ve onun tarafýndan yansýtýlan nesnel
gerçekliktir.27
Demek ki, gerçeði, Berkeleyin yaptýðý gibi ondan algýladýðýmýz þeye götürmek þöyle dursun, gerçekten algýladýðýmýzý bizzat
gerçek ile açýklamak sözkonusudur.
O zaman idealilzm, kendisini yalnýz sanan, ona göre kendisinden baðýmsýz hiçbir þeyin varolmadýðý, her þeyi kendi ruhsal
durumuyla, çocukça açýklayan bir insanýn davranýþýna benzer. Dünya, onun dünyasýdýr. Ýnanýlmaz bir kendini beðenmiþlikle katmerlenen bönlük, sanki bilmek için kendinin dýþýna çýkmak gerekli deðilmiþ gibi! Bu, sanki kendi yargýsý yasaymýþ, hadismiþ gibi, her
Bu konuda bakýnýz: Lenin, Materyalizm ve Ampiryokritisizm, s. 135-137 ve 287-292.
Bu fikir, gelecek dersta aydýnlatýlacaktýr.
26
Lenin, Materyalizm ve Ampiryokritisizm, s. 136.
27
Lenin, Materyalizm ve Ampiryokritisizm, s. 290.
24
25
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þeye bir yanýtý olan kimsenin tutumu, kendi bilincini bütün gerçeðin ölçüsü sayan ve insan soyuna deðiþmez, her zaman için geçerli, kendi öz bilincinin sýnýrýndan baþka bir þey olmayan bir sýnýr
çizen bir kimsenin davranýþýdýr.
Birçok yüzyýllardan beri bilimlerin geliþmesi, gerçeðin eskiden hiç akla gelmeyen yönlerini ortaya çýkardý. Dünyanýn varolmak için, bizim bilincimize ve idealistlerin iznine gereksinmesi olmadýðýný doðrulamak, zorunlu olarak bilimlerin deðiþmez görüþ
açýsýdýr; bilimler, bu noktada, kendiliðinden bir materyalizm öðretirler ve bilincin dýþýnda bir nesnel gerçeði kabul ederler. Bilim,
durmadan maddenin yeni özelliklerini buluyorsa, bu, maddenin
bizde deðil, bizim dýþýmýzda varoluþundandýr.
Mikroplarýn, bulunuþlarýndan önce de varolduklarýndan hiç
kimsenin kuþkusu yoktur, çünkü, o zamana kadar tedavi edilemez sanýlan ve mikroplarýn bulunuþuyla tedavi edilen hastalýklar,
mikroplarýn bulunuþundan önce de vardý.
Hiç kuþku yok ki, bir canlý varlýðýn varolabilmesi için [sayfa 200]
gereken koþullarýn hepsinin birden yeryüzünde bir araya gelmediði bir zaman olmuþtu.
Ýdealistler, buna þu itirazla karþý çýkýyorlar: Ama mademki insansýz, insandan önceki bir dünyanýn varlýðýný kafasýnda canlandýran sizin bilincinizdir, bütün bilinçten baðýmsýz olarak
varolmak ne ifade eder?  Christoph Colombun gözüne çarpmadan önce Amerikanýn varoluþu, mademki, bu önceki varoluþu
tasarlayan sizin bilincinizdir, ne ifade eder? Mademki onu kafanýzda tasarlayan sizsiniz, ýssýz bir ada sizsiz var deðildir. vb...
Lenin, bütün bilgi teorisinin, belli zaman ve yer koþullarý
içinde dünyada bulunan insanýn gerçek varlýðý ile, insandan önce
ya da insanýn yokluðunda gerçek olarak varolan dünyanýn tasarýmlanmasýna zihin yoluyla yardýmcý olan bilinç ve düþüncenin
imgesel bir þekilde varolmasýný birbirinden ayýrmayý kesin olarak
bilmekten ibaret olduðunu uzun zamandan beri belirtmiþ bulunuyor. Bunu ayýrdetmeyi bilmemek tam anlamýyla filozof olmamak
demektir.
Toplumun maddi yaþamýnýn, insanlarýn bilincinden baðýmsýz olarak varolduðundan hiç kimsenin kuþkusu yoktur, çünkü, ne
kapitalist, ne de proleter, kimse, iktisadi bunalýmý dilemez, ama o
gene de kaçýnýlmaz bir þekilde oluþmaktadýr.
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Bir meta içinde bulunan emek miktarýnýn deðer ve deðerin
biçimleri aracýlýðýyla belirtilmesi yasasý, yani deðer yasasý, her ne
kadar iktisatçý Ricardo bunu 19. yüzyýlda bulduysa da, meta üretiminin ta baþýndan beri iþlemektedir.
Burjuvazi ile soylular arasýndaki sýnýf savaþýmý, burjuvazinin
ilk günlerinden beri gerçektir; bununla birlikte, ancak 19. yüzyýldadýr ki, bu gerçeði, burjuva tarihçiler Guizot, Mignet, Thiers bulmuþlar
ve bilerek ifade etmiþlerdir.
Öyleyse þu aþaðýdaki idealist iddialar hakkýnda ne düþünmeli:
Düþünülmemiþ olan her þey salt hiçliktir. ... Bize, zaman ve uzay anlayýþlarýný kabul ettiren doða deðildir, onlarý doðaya kabul ettiren biziz.28 [sayfa 201]
Eðer burjuva ideologlarýn buna benzer tezleri tutmalarýna
neden, diyalektik materyalizm konusundaki eldeðmemiþ bilgisizlikleri deðilse nedir? Kuþkusuz marksist felsefi yönteme sahip olmayan birine, doða, varlýk, madde, kendi gereksinmelerini kabul
ettiren insan düþüncesini yansýtýyor gibi gelebilir. Örneðin, bir kez
bir baraj kurulduktan sonra, doða, mühendisler tarafýndan tasarlanýp hazýrlanmýþ olan planý yansýtacaktýr, ve baský altýna alýnan sel,
insanlarýn iradesine boyun eðecektir. Bu, her þeye karþýn, doða
yasalarýnýn bozulabileceði, deðiþtirilebileceði ve iþlemez hale getirilebileceði ve insan bilincinden baðýmsýz olarak varolmadýklarý,
insan bilinci olmazsa, ortadan kalkacaklarý anlamýna gelir mi? Tersine, bütün bu önlemler, doða yasalarýnýn, bilimsel yasalarýn doðru
temeli üzerinde alýnmýþtýr, çünkü doða yasalarýnýn herhangi bir
biçimde bozulmasý, bu yasalara herhangi bir saldýrý, bu önlemlerin
bozulmasýný ve baþarýsýzlýðýný doðururdu.29
Sonuç olarak, doða güçlerini ya da ekonomik güçleri emrimiz altýna almak, onlara egemen olmak vb.
dendiði zaman, hiçbir biçimde bilimsel yasalarýn yok
edilebileceði ya da oluþturulacaðý ifade edilmemektedir. Tersine, bu sözlerle kastedilen þey þudur ki, yasalar
keþfedilebilir, tanýnabilir, özümlenebilir, tam bir bilinçle
uygulanabilir, toplum çýkarýna iþletilebilir, ve bu yolla,
egemenlik altýna alýnarak fethedilebilir.30
H. Poincaré, La valeur de la science.
J. Stalin, SSCBde Sosyalizmin Ekonornik Sorunlarý, Son Yazýlar 1950-1953, s. 63.
30
J. Stalin, SSCBde Sosyalizmin Ekonornik Sorunlarý, Son Yazýlar 1950-1953, s. 68.
28
29
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Stalinin son yapýtýnda bilim yasalarý üstüne yaptýðý açýklama, temel marksist tezin bütün önem ve kapsamýný ölçmemize
olanak saðlýyor.
Marksizm, ister doða yasalarý, ister ekonomi politik
yasalarý olsunlar bilim yasalarýný, insan iradesinden
baðýmsýz olarak etkilerini sürdüren, nesnel süreçlerin yansýmalarý olarak anlar.31 [sayfa 202]
b) Bilinç, varlýðýn yansýsý.
Bilincin, varlýðýn, doðal ya da toplumsal gerçeðin yansýsý olduðu fikri ne demektir?
Bu demektir ki, ikicilik artýk sona erdi; düþünce, hareket
halindeki maddeden ayrýlmaz. Bilinç, maddeden baðýmsýz olarak
ve onun dýþýnda var deðildir; ... duyularla algýlanabilir maddi dünya,
bizim de bir parçasý olduðumuz bu maddi dünya tek gerçekliktir.32
Bu, hiç de, düþüncenin, organlarýmýzýn salgýlarý gibi maddi
olduðu anlamýna gelmez. Buna inanmak, materyalizmle idealizmi
karýþtýrmaya doðru, yanlýþ bir adým atmak, madde ile düþünce
arasýnda, madde ile bilinç arasýnda bir özdeþlik kurmak demektir.
Kaba materyalizmin içine düþmek demektir.
Öte yandan, bilincin, varlýðýn bir biçimi olduðu
düþüncesi, niteliði bakýmýndan bilincin de madde olduðu
anlamýna gelmez. ... Marxýn materyalizmine göre, bilinç
ve varlýk, düþünce ve madde, genel bir deyiþle, doða ve
toplum adý verilen ayný görüngünün (phenomenon) farklý
iki biçimidir. Dolayýsýyla birbirlerini yadsýmazlar;33 bir ve
ayni görüngü de deðillerdir.34
Bu, marksist teze göre, bilincin edilgin olduðu, hiçbir rolü
bulunmadýðý, marksistlerin bilincin rolünü reddettikleri vb. anlamýna da gelmez. Buna inanmak, marksizmi sahte bir görüþ olan
J. Stalin, SSCBde Sosyalizmin Ekonornik Sorunlarý, Son Yazýlar 1950-1953, s. 62.
Ludwig Feuerbach..., s. 24; Felsefe Ýncelemeleri, s. 26; Din Üzerine, s. 214.
33
Burada Stalin, bunun biçim ve içerik arasýnda bir çatýþma olduðu düþüncesiyle
çeliþmediðini, çünkü çatýþmanýn genel olarak biçim ile içerik arasýnda deðil, ama yeni bir
biçim arayan ve bu yönde çaba gözeten yeni içerik ile eski bilim arasýnda olduðunu
belirtiyor.
34
J. Stalin, Anarþizm mi? Sosyalizm mi? s. 32-33.
31
32
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epifenomenizm (katmaolaycýlýk, gölgeolaycýlýk) ile karýþtýrmak,
marksizm kalpazanlarýnýn ardýndan gitmektir. Eðer bilinç hiçbir
etki oluþturmasaydý, Marx ne diye o kadar kitap yazacaktý, ne diye
Birinci Enternasyonali kuracak, fikirlerini yaymak için her yola
baþvuracaktý? [sayfa 203]
Marksist tez, bilincimizin içeriðinin, içinde yaþadýðýmýz dýþ
koþullarýn bize sunduðu ve bize duyumlarýmýz içinde verilen nesnel özelliklerden baþka hiçbir kaynaðý olmadýðýný ifade eder:
Bu konuda, materyalist teori, kavramlarýmýzýn,
egomuzun, ancak egomuz üzerinde izlenimler yaratan dýþ koþullar varolduðu sürece, varolduðunu söyler. ...
Bizim dýþýmýzdaki nesne, bizim onu kavramamýzdan
önce gelir; bu durumda da, kavramýmýz, biçim, nesnenin gerisinde özün gerisinde kalýr. Bir aðaca baktýðým
ve onu gördüðüm zaman, bu, ancak, bu aðacýn benim
kafamda bir aðaç kavramýnýn uyanmasýndan da önce
varolduðunu ortaya koyar; yani kafamda ona uygun
düþen kavramý yaratan bu aðaçtýr.35
Bilinç, maddenin hareketinin insan beyninde yansýmasýdýr.
Ensonu marksist tez, bilincin, doða ve toplum tarihi açýsýndan olduðu kadar, bireyin ve her bireyin kiþiliðinin tarihi bakýmýndan da tarihsel geliþmenin bir ürünü olduðunu ifade eder:
... doðanýn ve toplumun geliþmesinde, bilinçten, yani
kafalarýmýzda oluþan þeyden önce, buna iliþkin maddi
bir deðiþiklik, yani bizim dýþýmýzda oluþan þeyler gelir.
Her belli maddi deðiþikliðin ardýndan, ergeç kaçýnýlmaz
olarak, buna uygun bir düþüncel deðiþiklik gelir.36
Dýþ koþullarýn geliþiminin, maddi yanýn geliþiminin,
bilincin geliþiminden önce geldiði çýkar: önce dýþ koþullar
deðiþir, önce maddi yan deðiþir, sonra da buna uygun
olarak bilinç, düþüncel yan deðiþir.37
Bu olay, ki herkes tarafýndan denetlenebilir, materyalizmin
ve bilincin varlýða göre baðýmlýlýðýnýn deneysel kanýtýný oluþturur.
Ayný zamanda, bilincin, aynadaki yansý gibi gerçeðin hemen beliJ. Stalin, Anarþizm mi? Sosyalizm mi? s. 33.
J. Stalin, Anarþizm mi? Sosyalizm mi? s. 33.
37
J. Stalin, Anarþizm mi? Sosyalizm mi? s. 29.
35
36
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ren, doðru ve þaþmaz bir yansýsý olmadýðýný, canlý, hareketli, deðiþken, durmadan ilerleyen bir yansý [sayfa 204] oluþturduðunu gösterir.
Elbette, düþündüðümüz zaman, bu hemen gözümüzün önüne gelmez. Düþünce, görkemle kendi kendisini iþletiyor, yönetiyor
gibi gelir insana. Descartesin kabul ettiði gibi, varolmak için
düþünmenin yeterli olduðunu ve bu düþüncenin kendi kendini
yetiþtirmek için bir bedene gereksinmesi olmadýðýný tasarlayabilir,
kendi kendimizi buna kandýrabiliriz. Ve idealist filozoflar, varolan
her þeyin, onlarýn yüce ve özgür düþüncelerinin erdemi sayesinde varolduðu düþünmekten o kadar mutlu oluyorlar ki, buna inanmaya hazýr bulunuyorlar. Düþüncenin doðal ve toplumsal köklerini
bilmedikleri için, her þeyin düþünceden yola çýktýðýný sanýyorlar ve
düþünce karþýsýnda büyük bir hayranlýk duyuyorlar:
Bütün evren soyumda sallanýyor ve titriyor.
(P. Valéry)
Fikirlerin, bizzat kendilerini muhafaza ettiklerini, bizzat kendilerini geliþtirdiklerini, bilincin her þeye kadir iç tanrý üslubu olduðunu sanmak: hem korkunç, hem de zevk verici bir eðilim. Daha
önce büyük materyalist Diderot tarafýndan alaya alýnmýþ bir yanýlsama; Diderot, idealizmin oluþu sürecini, duyarlýkla bezenmiþ,
dünyada kendini tek sanan ve evrenin tüm uyumunun kendinde
olduðunu sanacak, bir piyanonun yanýlsamalarý ile karþýlaþtýrýr.38
III. DÜÞÜNCE VE BEYÝN
Materyalizm, bu yanýlsamayla her zaman savaþmýþtýr. Diderot, daha o zaman, maddenin düþünebildiði varsayýmýný açýkça
dile getiriyordu. Marx þunu yazdý: Düþünceyi, düþünen maddeden
ayýrmak olanaksýzdýr. Bu madde, evrende oladuran bütün
deðiþmelerin etkenidir.39 [sayfa 205]
Engels ise, bize ne kadar yüce görünürlerse görünsünler,
bilincimizin ve düþüncemizin, maddi, bedensel bir organýn, beynin ürünlerinden baþka bir þey olmadýklarýný40 belirtir. Ve Lenin,
38

31.

Diderot, Entretien avec dAlembert; Lenin, Materyalizm ve Ampiryokritisizm, s. 27-

Aktaran: Engels, Ütopik Sosyalizm ve Bilimsel Sosyalizm, Sol Yayýnlarý, Ankara
1993, s. 35.
40
Ludwig Feuerbach.... s. 24; Felsefe Ýncelemeleri, s. 26; Din Üzerine, s. 229.
39
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Alemin tablosu, maddenin nasýl hareket ettiðini ve maddenin
nasýl düþündüðünü gösteren bir tablodur41 diyor ve, düþünce bir
hareket deðildir, düþünce, düþüncedir demek, hemen hemen
ýsýnýn bir hareket deðil, ýsý olduðu ileri sürmek kadar bilimseldir,
gözleminde bulunuyor.
Doða bilimleri gösterir ki, bir kimsede beyin geliþmesinin
yetersizliði, bilincin, düþüncenin geliþmesi için büyük bir engel teþkil
eder: aptallarýn durumu böyledir. Düþünce, canlý türlerdeki duyu
organlarý, sinir sistemi, ve özellikle sinir sisteminin organizmaya
komuta eden üst segmenti beyin, temsil ettikleri yüksek bir yetkinlik derecesine varan doða geliþiminin tarihsel bir ürünüdür. Beyin,
ayný zamanda, hem organizma içinde hüküm süren koþullarý, hem
de dýþ koþullarý yansýtýr.
Bilincin, düþüncenin hareket noktasý nedir? Duyumdur,
duyumlarýn kaynaðý ise, insanýn doðal gereksinmelerinin baskýsýyla iþlediði maddedir. Ýnsan türünün baþlangýcýnda düþüncenin ilk
hareketlerini oluþturan iþtir, pratiktir, üretimdir. Ýþ, bir bedduanýn,
ekmeðini alnýnýn teriyle kazanacaksýn bedduasýnýn meyvesi deðildir. Emek, insanla doðanýn öz birliði, tözel birliðidir, insanýn yaþayabilmek için doðaya karþý savaþýmýdýr, bütün düþüncenin kaynaðýdýr.
... tüm materyalizmin ... baþlýca kusuru, nesnenin, gerçekliðin, duyumluluðunun duyumsal insan etkinliði, pratik olarak42
ele alýnmamasýdýr.
Engels, ünlü bir metinde, emeðin, hayvanlýktan henüz çýkmakta olan insanýn duyumlarýný çoðaltarak, ellerini ve bunun sonucu olarak da beynini nasýl geliþtirdiðini ve bunun da [sayfa 206] ona
nasýl yeni pratik ilerlemeler saðladýðýný göstermiþtir. Demek ki, el,
emek organý el, ayný zamanda emeðin ürünüdür.43 Öte yandan
bilimler þunu da öðretiyor ki, eðer bir kiþi her türlü toplum yaþamýndan kopar, onun dýþýnda kalýrsa, düþüncesi aþýrý ölçüde bozulur, körelir; belleði daðýlýr; iradesi çöker, yokolur. Eðer bu kiþi toplum yaþamýný hiç tanýmadýysa onun insan niteliði kaybolur. OrLenin, Tüm Yapýtlar, c. XIII, s. 310, [Rusça baský].
Karl Marx, Feuerbach Üzerine Tezler, Felsefe Ýncelemeleri, s. 67; Ludwig Feuerbach... s. 61; Din Üzerine, s. 61.
43
Bkz: Engels, Maymundan Ýnsana Geçiþte Emeðin Rolü, Doðanýn Diyalektiði, s.
186-200.
41
42
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manlara býrakýlmýþ ve kurtlarýn koruyup baktýklarý çocuklarýn, kurtlarýn huylarýný aldýklarý görülmüþtür.
Engels, bütün insan çalýþmasýnýn ta ilk zamanlardan beri
topluluk halinde bir çalýþma olduðunu, aksi halde, insanýn doðal
tehlikelere bile karþý koyamayacak olduðunu kaydediyor.
Bu, düþüncenin ve düþünmenin (düþünme iþinin) kökenlerini anlamak bakýmýndan çok büyük önemi olan bir gözlemdir.
Emek, durmadan, gerçeðin yeni yönlerini ortaya çýkarýr, o zamana
kadar bilinmeyen sorunlar getirir. Duyumlarýn yansýtmaya yetmediði yeni nesnel baðlantýlarý ortaya çýkarýr. Oysa emek, bir grup insanýn bütün enerjilerinin ayný anda ve ayný noktaya uygulanmasý
için örneðin bir kayayý yerinden oynatmak için toplu çabayý ve
toplu eylemi gerektirir. Ýnsanlarý toplu halde hareket ettirmek için
bir iþaret, bir emir gerekir. Ama eylem daha karmaþýk olur olmaz
ne baðýrýþ, ne de el-kol hareketi yetmiyor; yerine getirilecek iþi
açýklamak gerekiyor, yani artýk duyumlarýn da ötesinde, yeni
iþaretler, duyumlar arasýndaki baðlantýlarý ifade eden nitel bakýmdan yeni iþaretler, yani sözcükler gerekiyor. Böylece, emek, insanlarda oluþturduðu karmaþýk izlenimlerin, insanlar arasýnda
birbirlerine iletilmesini gerektiriyor. Þu halde, birbirine iletme, birbirine nakletme gereksinmesini, emek ortaya çýkarmýþtýr. Böylece,
bir anlatým olmaktan önce bir iletim olan dil doðdu.44 [sayfa 207]
Ayný zamanda insan beyni, inceliyor ve yeni baðlantýlarla
zenginleþiyor. Þu halde beyin, toplumsal bir üründür de. Ensonu
dilin ortaya çýkýþý, ön anlamýyla düþüncenin ve düþünmenin ortaya
çýkýþý demektir. Önemli bir basamak atlanmýþ, ileri doðru kesin bir
adým atýlmýþtýr. Emek olmadan, toplumsal eylem olmadan, dil olmaz, düþünce olmaz.
Diyorlar ki, düþünceler, insanýn aklýna demeç halinde ifade olunmadan önce gelirler, bunlar dil malzemesi
olmaksýzýn, dil zarfý olmaksýzýn, sözümona, çýplak olarak
doðarlar. Oysa bu, kesinlikle yanlýþtýr. Ýnsanýn aklýna gelen düþünceler ne olurlarsa olsunlar, bunlar, ancak dil
malzemesinin temeli üzerinde, dilin deyim ve tümcelerinin, dilin temeli üzerinde doðabilirler ve varolabilirler.
44
Çalýþmayan gerçeðin biçmini deðiþtirmesini saðlamayan ve bunun sonuca olarak
da duyumlarý da deðiþmeyen hayvanlarýn, konuþma diline gereksinmeleri yoktur.
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Çýplak, dilin malzemesinden kurtulmuþ, dil denen doðal maddeden kurtulmuþ düþünce olamaz. Dil, düþüncenin dolaysýz gerçekliðidir (Marx). Düþüncenin gerçekliði dilde belirir. Yalnýzca idealistler, doðal maddesi
olan dilden kopmuþ bir düþünceden, dilsiz bir düþünceden sözedebilirler.45
Diyalektik materyalizmin bu tezleri, Leninin de önceden
sezip yapýlmasýný istediði gibi, doða bilimleri tarafýndan, büyük bilgin Pavlovun fizyoloji alanýndaki çalýþmalarýyla apaçýk göze çarpacak bir þekilde doðrulanmýþtýr.
Pavlov, beyin etkinliðinin esas süreçlerinin, belirli koþullar
altýnda oluþan, dýþtan gelme olduðu kadar içten gelme duyumlarýn
harekete geçirdiði þartlý refleksler olduðunu buldu. Bu duyumlarýn,
canlý organizmanýn bütün eylemi için iþaret hizmeti gördüklerini
gösterdi.
Ýkinci olarak, sözcüklerin de, içerikleriyle, anlamlarýyla, kendi belirttikleri nesnelerin saðladýðý duyumlarýn yerine geçebildiklerini, ve bu sözcüklerin de, sýrasýnda, þartlý reflekslere, ister organik,
ister sözlü olsun yanýtlamalara neden olabildiklerini buldu. Böylece sözcükler, iþaretlerin iþaretlerini, yani birincisi üzerinde oluþan
ve insana özgü olan ikinci bir iþaretleþme sistemi oluþtururlar. Böylece, dil, insanýn üst [sayfa 208] eyleminin, toplumsal eyleminin koþulu,
þu anda varolan duyumu aþan soyut düþüncenin dayanaðý,
düþünmenin dayanaðý oluyor. Ýnsana, gerçeði azami kesinlikle yansýtmak olanaðýný saðlayan, dildir.
Böylece Pavlov, ayný buluþla insan bilincini en baþta belirleyen þeyin, kaba materyalistlerin ve psikanalistlerin sandýklarý gibi,
insan organizmasý ve biyolojik koþullar olmadýðýný, tersine, içinde
yaþadýklarý toplum ve toplum hakkýnda sahip olduklarý bilgi olduðunu göstermiþ oldu. Ýnsanda biyolojik olan, toplumsal olana
baðýmlýdýr. Yaþamýn toplumsal koþullarý, organik ve ussal yaþamýn
gerçek düzenleyicisidir.46 Düþünce, doðasý gereði, toplumsal bir
olaydýr.
Demek ki, böylece beynin düþüncenin organý olduðu, ama
J. Stalin, E. Kreþeninkova Yoldaþa Mektup Son Yazýlar, 1950-953, s.42.
Bkz: Introduction â Iuvre de Pavlov, Questions scientifiques, n° 4, Editions de
la Nouvelle Critique.
45
46
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onun yalnýzca organý olduðu çok doðrudur, ve bu, marksizmin,
insanlarýn varlýðýný belirleyen þey, bilinçleri deðildir; tam tersine,
onlarýn bilincini belirleyen toplumsal varlýklarýdýr.47 diyen öz görüþünü yalanlamaz.
IV. BÝLÝNCÝN ÝKÝ DERECESÝ
Pavlovun fizyolojik çalýþma ve buluþlarý, bilinçte, gerçeðin
yansýsýný, varlýðýn yansýsýný, yani bilginin oluþ tarzýný açýklýkla belirtmemize de olanak saðlar.
Basit bir örnek alalým: bir çocuða, kullanýlagelen sözcüklerin anlamý nasýl öðretilir? Önce çocuða sözcüðün anlattýðý þeyin
birçok kez ardarda gösterilmesi gerekir; ikinci olarak da ayný zamanda, ona þeyin adýný söylemek ve çocuk, sözcüðü, doðru olarak
ve kendiliðinden, þeyle birleþtirinceye ve sözcüðü þeyin yokluðunda da, yani soyut olarak kullanabilinceye kadar sýk sýk söylettirrnek gerekir.
Böylece, sözcüðün anlamý, özümlendiði anda þeyin fikrini
temsil eder ve bu fikir ya da kavram, yinelenen duyumlar temeli
üzerinde ve bu duyumlarý iþaret eden dil temeli üzerinde [sayfa 209]
þekillenir. Þu halde, bilginin iki derecesi vardýr: aralýksýz (hemen
uyarýyý izleyen) duyum ve soyut fikir (ya da kavram). Ayrýca, tek
baþýna duyumun fikirden daha az tam bir bilgi olduðunu görmek
kolaydýr; gerçekten de çocuk yalnýz beyaz kuðularý gördüðü sürece kuðunun beyaz bir kuþ olduðuna inanacaktýr, ki bu da kýsmen
yanlýþtýr; tersine, kuðuyu bilimsel tanýmlamasýyla bilen bir zoolog
onun hakkýnda daha kesin, daha doðru ve daha tam bir fikre
sahip olacaktýr. Þu halde görülüyor ki, gerçeði daha doðru olarak
yansýtan soyut fikirdir, ama þurasý kesindir ki, bu bilimsel kuðu fikri, ancak, doðada varolan türlerin ve çeþitlerin sistematik bir envanterinin temeli üzerinde, duyumlar temeli üzerinde oluþabilir.
Kendiliklerinden soyut þeyler, örneðin akrabalýk kavramlarý sözkonusu olduðu zaman, çocuk, bunlarý da, gene yeteri kadar
sýk sýk yinelenen toplumsal pratik aracýlýðýyla edinebilir.
Daha karmaþýk bir örnek alalým: küçük tüccar, çok aðýr
47
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vergiler ödüyor, tekstil iþçisi iþsizlik tehdidi altýnda, küçük memur
ayda 20.000 frank kazanýyor. Diyelim ki birincisi LAurore, ikincisi
Franc-Tireur, üçüncüsü ise Figaro gazetesini okuyor. Herbiri kendi
gazetesinde kendi sefaletinin bir yankýsýný bulur; burjuva yazar,
küçük insanlarýn hazin kaderinden yakýnýr. Bu gazeteler, durumu
duygusal yönleriyle kýsmen yansýtýrlar. Ama o kadarla kalýrlar, durumu açýklamaya hiç yanaþmazlar, geliþigüzel onu-bunu, yönetimin israfýný küçük iþletmelerin sayýsýný ya da köylüleri suçlarlar.
Tersine, LHumanité gazetesinin, Maurice Thoreznin bir raporunun okuru, kendisine durumun bütün yönlerinin anahtarýný veren
açýklamayý, kapitalizmin ve çeliþkilerinin tahlilini, bugünkü kapitalizmin temel yasasý hakkýnda, yani azami kâr peþinde koþma hakkýnda, soyut ama gerçeði derinlemesine yansýtan bir kavram bulacaktýr.
Böylece, bütün alanlarda, bilgi, duyumsal olandan, ussal
olana doðru gider. Berkeleye göre güneþin düz ve kýrmýzý görülmesi olgusu, onun yalnýz bizim bilincimizde varolduðunun bir
kanýtýdýr; marksizme göre bu, yalnýzca [sayfa 210] duyularýmýzla algýladýðýmýz bilginin yeterli olmadýðýnýn, çünkü, her ne kadar duyularýmýz gerçekle temasýmýzý saðlýyorlarsa da bize gerçeðin ne
olduðunu anlatamadýklarýnýn kanýtýdýr. Diyalektik bize öðretti ki,
bir olayý anlamak için, olayla baþka olaylar arasýnda baðlantýlar
kurmak, onun kökenini bilmek, iç çeliþkilerini yakalayýp ortaya çýkarmak gerekir. Bilim, fikirlerle tanýma, yalnýzca güneþin gerçekte
nasýl olduðunu bize bildirmekle kalmayacak, ayný zamanda, onu
neden düz ve kýrmýzý gördüðümüzü de öðretecektir. Bilim bize
olaylarýn özünü teslim eder.
Mantýksal bilgi ve algýlarýmýzla elde edilen bilgi arasýndaki fark, algýsal bilginin tek tek olaylarla, þeylerin dýþ
iliþkileriyle ilgilenmesine karþýlýk, mantýksal bilginin büyük
bir adým atarak bütüne varmasý, þeylerin özünü, iç iliþkilerini kavramasý ve bizi çevreleyen alemin iç çeliþkilerini
açýklamasýdýr. Böylece o, çevremizdeki alemin geliþmesini, bütün aþamalar arasýndaki iç iliþkileri içinde kavrayabilir.48
Bilginin birinci aþamasýndan, duyumlar, izlenimler, heyec48
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anlar derecesinden, ikinci derecesine, kavramlar aþamasýna geçiþ,
kayda deðer, önemli bir diyalektik örneðidir, çünkü, nitel bakýmdan yeni olan bu olayý, yani kavramý oluþturan þey, duyumlarýn
nicel bakýmdan birikimidir.
... bilginin duyusal aþamasý, yani duyumlar ve izlenimler aþamasý, bilginin ilk aþamasýdýr. ...
Toplumsal pratik sürüp gittikçe, pratiðin seyrinde insanda algýlar ve izlenimler uyandýran þeyler,49 birçok kez
yinelenir ve insan zihnindeki bilgi sürecinde, sonucu kavram kurulmasýna varan, ani bir deðiþme, bir sýçrama
olur. Bu haliyle kavram, artýk, þeylerin doðasýný, bunlarýn
birleþimden kopuk aþamalarýný ya da dýþ iliþkilerini deðil,
bunlarýn özlerini, bütünlüklerini, iç iliþkilerini kapsar. Kavram ve algý, yalnýzca nicelik yönünden deðil, nitelik yönünden de birbirinden farklýdýr.50 [sayfa 211]
Gene Leninin formülünü alýrsak: Kavramlar maddenin kendisinin en yüksek ürünü olan beynin en yüksek ürünleridirler.51
Ve eðer, insanlarýn fikirleri arasýnda çeliþkiler varsa, bu, bizim düþüncemizin yansýttýðý gerçekte de çeliþkiler olmasýndandýr: þeylerin
diyalektiði, fikirlerin diyalektiðini yaratýr ve tersi olmaz.52
Marx daha önce þöyle demiþti: ...fikir, maddi dünyanýn insan aklýnda yansýmasýndan ve düþünce biçimlerine dönüþmesinden
baþka bir þey deðildir.53
V. VARGI
Maddenin bilince göre önceliði konusunda marksist tezin
büyük pratik önemini anlýyoruz.
Birinci olarak eðer ilkin deðiþikliðe uðrayan koþullarsa ve
sonra bunun sonucu olarak insanlarýn bilinci deðiþiyorsa, þu ya da
bu öðretinin, teorinin, ya da idealin derin nedenini, ne insanlarýn
beyninde, ne onlarýn imgeleminde, ne de yaratýcý dehasýnda deðil,
Bu yineleme beklenmedik bir þey deðildir, doðal zorunluluðun sonucudur.
Mao Çe-tung, Pratik Üzerine, Teori ve Pratik, s. 10.
Lénine, Cahiers philosophiques.
52
Lénine, Cahiers philosophiques.
53
Karl Marx, Almanca Ýkinci Baskýya Sonsöz, Kapital, Birinci Cilt, Sol Yayýnlarý,
Ankara 1993, s. 28.
49
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maddi koþullarýn geliþmesinde aramak gerekir. Ancak bu koþullarýn
incelenmesine dayanan bir fikir iyidir ve kabul edilebilir.
Ýkinci olarak, eðer insanlarýn bilincini, duygularýný, örf ve
adetlerini dýþ koþullar belirliyorsa, yalnýzca bu koþullardaki deðiþikliðin insanlarýn bilincini deðiþtirebileceði besbelli bir þeydir. Sonsuz
bir insan, sonsuz bir insan doðasý yoktur. Bireysel bir varolma
savaþýmýnýn geliþtiði bir özel mülkiyet düzeninde, insanin bir baþka
insan için kurt olmasý doðaldýr. Sosyalist yarýþmanýn, sosyalist
mülkiyetin geliþtiði bir düzende, insanlar arasýndaki kardeþlik fikirlerinin zafer kazanmasý kaçýnýlmaz bir þeydir. Ýnsan ne iyi, ne de
kötüdür; koþullar nasýl yapmýþlarsa öyledir. Marksizm, burjuva ideologlarýnýn ortaya attýklarý, insaný kötü yapan kötü [sayfa 212] kurumlardýr demek mi doðrudur, yoksa insanýn kötülüðü kurumlarý
bozar demek mi doðrudur, sorusuna kesin bir yanýt getirir. Ýnsanýn
ahlakýný bozan kurumlar deðil, kapitalizmdir. Ahlaki yenilenme yoluyla devrim fikri, bir yalandýr.
Gerçekte, yeni, sosyalist bir bilinçle yeni bir insan, yeni, sosyalist yaþam koþullarýnda oluþabilir. Bunun için ne yapmalý? Toplumsal gerçek üzerinde, insanlýk-dýþý kapitalist sistem üzerinde
oluþturulacak deðiþtirici bir etkiyle bu yeni koþullarýn geliþini hýzlandýrmalý. Marxýn dediði gibi Eðer koþullar insaný biçimlendiriyorsa, bu koþullarý insanca biçimlendirmek gerekir.54
Böylece, daha aydýnlanma çaðýnýn bazý Fransýz filozoflarýnýn
da sezinledikleri materyalizm ile sosyalizm arasýndaki baðlantý,
bütün açýklýðý ile ortaya çýkýyor. Sosyalizmi istemeyen saðcý sosyaldemokrat liderler, öteki derslerimizde göreceðimiz gibi, materyalizmi reddederek ve en geri idealizmin arkasýna gizlenerek marksizmi tahrif etmek için ellerinden geleni yapmak durumuna düþerler.
Materyalizm, tersine, proletaryaya ve insanlýða, maddi ve kültürel
açýlýp geliþmesinin yolunu, devrimci yolu açar.
YOKLAMA SORULARI
1. Fikrinizce, öznel idealizmin kanýtlarý en çok kimin üzerinde
etki yapabilir? Neden?
54
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2. Doðanýn ve toplumun yasalarýnýn nesnelliði fikrinden ne
anlaþýlýr? Örnekler veriniz.
3. Bilincin, gerçeðin yansýsý olduðu tezi ne anlama gelir?
4. Ýnsan bilincinin þekillenmesinde emeðin rolü nedir?
5. Bilincin toplumsal geliþmenin bir ürünü olduðunu gösteriniz.
6. Bilimin soyut fikirleri, neden azami bir doðrulukla gerçeði
yansýtýrlar?
7. Materyalizm ile sosyalizm arasýndaki baðý gösteriniz. [sayfa 213]
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ONBÝRÝNCÝ DERS

MARKSÝST MATERYALÝZMÝN ÜÇÜNCÜ ÇÝZGÝSÝ
DÜNYA TANINABÝLÝR

I . Ýdealizmin son sýðýnaðý.
II . Marksist anlayýþ.
a) Pratiðin rolü.
b) Marksist pratik kavramýnýn bir tahrifi.
III . Göreli gerçek ve mutlak gerçek.
IV . Teori ve pratiðin birliði.
I. ÝDEALÝZMÝN SON SIÐINAÐI
BUNDAN önceki dersimizde, 18. yüzyýlda, Berkeleyin öznel
idealizminin ortaya çýkýþýnýn, doða bilimlerinin ve materyalizmin
darbeleri altýnda ezilen dinin nesnel idealizmini baþka bir yola
çevirerek kurtarmak zorunluðu ile açýklandýðýný gördük. Ama,
Berkeleyin felsefesinin, kendisiyle çaðdaþ olan bilimsel ilerlemeleri, bu arada yalnýzca bir örnek vermek istersek, örneðin matematikteki ilerlemeleri açýklamak yeteneðinde olmamak gibi büyük
bir kusuru vardý. Berkeley felsefesi, bunlarý bilmezlikten geliyor,
saçma olduklarýný öne sürüyordu ve gördük ki Berkeley gibi idealist filozoflar, kendilerini, çoðu kez bilimsel sorunlardan uzak tutuyorlardý. Ama bu yeterli deðildir. 18. yüzyýlla birlikte, bilimlerin geliþ-
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mesi, özellikle Newtonun evrenin genel mekanik teorisini [sayfa 214]
kurmasýndan sonra öyle oldu ki, Berkeley felsefesinin artýk tutulur
yaný kalmadý. Ýdealizm geri çekilmek zorunda kaldý: amaç hiç deðilse dinin varlýðýný devam ettirme olanaðýný muhafaza etmek, ve
ona, kuþkudan bir kâr saðlamaktýr. Yeni felsefe, materyalizmin
maddenin ilk olduðunu iddia ettiðini, kendisinin bu konuda hiçbir
þey bilmediðini ileri sürecektir.
Böylece, bu yeni felsefe, kendisini idealizmle materyalizm
arasýnda bir üçüncü yol gibi göstermeye çalýþýr; yan tutmanýn
olanaklý olmadýðýna karar vererek felsefenin temel sorununda bir
yaný tutmayý reddeder; dogmatik deðil eleþtirici bir durum benimsemekle övünür.
Nesnel idealizm, maddeyi bir evrensel Ruha baðýmlý kýlýyordu, öznel idealizm maddeyi bilincimizde eritip yok ediyordu. Ama
biri, doða bilimleri tarafýndan; öteki de, fizyoloji ve toplum bilimleri
tarafýndan yýkýlmýþtýr. Þimdi de Peki ama, bilimin bize gerçeði olduðu gibi tanýttýðýný, nereden biliyorsunuz? Elbette ki, bilimler vardýr; ama, nesnel gerçeðin kendi ilkesi içinde madde mi yoksa ruh
mu olduðunu bilmek için, ilkin bizim ruhumuzun bizzat nesnel
gerçeði tanýyabilip tanýyamayacaðýný bilmek gerekirdi. diyen yeni
felsefe ortaya çýkýyor. Demek ki, böylece bu üçüncü felsefe, maddeyi ruha baðýmlý kýlmýyor, maddeyi bilincin içinde eritip yok etmiyor, ama, baþlangýç noktasýnda sanki biri ötekine yabancý imiþ
gibi, sanki madde ruha ve bilgimize nüfuz edemezmiþ gibi, sanki
bilgimiz, doðayý ve bizim ruhumuzun olanaklarýný bulup gün ýþýðýna
koymak yeteneðinden yoksunmuþ gibi muhakeme yürütüyor.
Felsefenin temel sorununu yanýtlamanýn olanaksýz olduðu,
çünkü, bizim, þeylerin birinci ilkelerini bilmek, tanýmak yeteneðinde olmadýðýmýzý ve hiçbir zaman olmayacaðýmýzý ileri süren bu
eðilim, (Yunanca bilmek yeteneðinde olmayan anlamýna gelen
iki sözcükten türetme) agnostisizm-bilinemezcilik adýný alýr.
Bu felsefenin 18. yüzyýldaki habercisi, Ýskoçyalý David Humedur. Bu felsefenin baþlýca temsilcisi Fransýz Devriminin çaðdaþý,
daha önce de sözünü ettiðimiz Alman [sayfa 215] Emmanuel Kanttýr
(1724-1804)55 Fransada, 19. yüzyýlda, Auguste Comte (1798-1857),
buna yakýn bir tutumu benimsemiþtir, ve daha bir sürü yazarda,
55
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bilinemezcilik idealizmin baþka biçimleriyle karýþmýþ durumdadýr
(gerçekten de, bu yazarlarda, felsefi eðilimler, öðreti kurucularýndaki
gibi saf durumda görülmez, ancak deðiþken dozlarda eðilimler
vardýr). Bundan baþka, Kantýn felsefesi, iþçi hareketinde bir rol oynamýþtýr, çünkü, marksizmin düþmanlarý, marksizmin revizyonunu denemek için bu felsefeye dayanmýþlardýr.
Öyleyse, þimdi de, bilinemezciliðin kanýtlarýný görelim.
Hume þöyle yazýyor:
Ýnsanlarýn doðal içgüdüleriyle ... kendi duyularýna
güvenmeye eðilimli olduklarý ve bizim algýlarýmýza baðýmlý
olmayan ve duyarlýlýkla 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.
Þunu görüyoruz: buraya kadar Hume, materyalizmin saðduyuya uygun düþtüðünü kabul ediyor.
Ama bütün insanlarýn bu evrensel ve birincil kanýsý,
bize, zihnimizde hiçbir þeyin bir imgesi ya da algýsý dýþýnda varolamayacaðýný ... 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.56
Ýþte en katýksýz Berkeley tarzýnýn bir kanýtý karþýsýnda bulunuyoruz: düz ve kýrmýzý güneþ örneðini anýmsayalým (geçen dersimizden). Bununla birlikte gene bir ayrým var: Berkeley maddenin
baðýmsýz varlýðýný yadsýyordu; Hume bunu yadsýmýyor: bizden baðýmsýz olarak varolan ve bizim duyumlarýmýz deðiþtiði halde deðiþmeyen gerçek masanýn varlýðýný kabul ediyor, ama mademki biz
bu masadan ancak [sayfa 216] duyularýmýzýn bize verdikleri göreli imgeleri tanýyoruz, o halde hiçbir zaman bu masanýn nasýl olduðunu
bilemeyeceðiz. Kendinde masa ise bilinemez.
Demek ki, Hume, gerçek içinde iki düzey ayýrdediyor: bir
yanda bizim gördüðümüz gibi, bize göre masa, imge biçiminde
56
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bizim bilincimizde olan, öznel olan, yalnýzca görünüþ olan masa;
öte yanda gerçek masa, kendinde masa, bizim bilincimizin dýþýnda olan, nesnel olan, ve gerçeði teþkil eden ama bilinemez olan
masa. Çýkan sonuç: hiçbir zaman þeylerin görünüþlerinden baþkasýný tanýmýyoruz, hiçbir zaman onlarýn varlýklarýný bilmeyiz, öyleyse, kendimizi idealizmle materyalizm arasýnda gösteremeyiz.
Kendinde-þeylerin ne olduklarý, madde mi, yoksa ruh mu olduklarý
üstüne durmadan birbirleriyle tartýþan idealist ile materyalist, karda yürüyen, biri mavi gözlüklü, öteki kýrmýzý gözlüklü ve durmadan karýn ne renk olduðunu tartýþan iki insana benzerler. Materyalist,
eþyanýn maddi yanýnýn önemini görür, idealist ise düþüncel yanýnýn önemini; aþkolsun kendinde-þeylerin ne olduklarýný söyleyecek olana, çünkü onlarýn ikisi de kendi görüþ açýlarý içine
hapsolmuþ durumdadýrlar.
Tarafsýz kalmak ve bilimsel ihtiyatý elden býrakmamak
iddiasýnda olan kimseler için bu felsefenin ne kadar önemli olduðu anlaþýlýr.
Kant, Humeun düþünme düzenine dayanarak doðrudan
doðruya bilim alanýna müdahale edecektir. Kant, çok güç anlaþýlýr
bir filozof olarak ün yapmýþtýr.57 Gerçekte, kantçý ideolojiyle her
yerde karþýlaþýlýr. Bu þeylerin bir gizi olduðu ve bizim bu gize
ulaþmadýðýmýz fikridir, bu sanki doðru ile yanlýþ arasýnda, bilim ile
bilgisizlik arasýnda eþit bir denge tutturmak olanaklýymýþ gibi, burjuva okuluna kabul ettirilen yalancý bir tarafsýzlýktýr; bu, fazla doðrulayýcý olmanýn doðru olmadýðý, her yanda gerçek olduðu, ve
herkesin kendi görüþü bulunduðu vb. fikridir. O halde, bu, yýðýnlarýn yolunu [sayfa 217] þaþýrtmaya özgü ideoloji türünün kendisidir.
Þu halde Kant, bilinemez olan kendinde-þey ile, bu kendinde-þeyin bizim duyu organlarýmýzda oluþturduðu çarpmadan ileri
gelen dýþ görünüþ, bize-göre-þey arasýnda ayrým yapmakla iþe baþlýyor. Biz, þeylerin içinde deðiliz ve hiçbir zaman da olmayacaðýz.
Öte yanda, dýþ görünüþler çeþitlidir, karmakarýþýktýr ve çeliþkilidir.
Öyleyse bilimin görevi bunlarý bir düzene koymak ve bunlardan,
bizim mantýk gereksinmemizi karþýlayacak bir tablo oluþturmaktan
57
Kantýn felsefesini eleþtirmemiz, onun bilim adamý olarak katkýlarýný, Laplaceýn
yeniden ele aldýðý ve geliþtirdiði bulutsu varsayýmýný deðerlendirmediðimiz anlamýný
taþýmaz.
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ibaret olacaktýr. Bu, nasýl yapýlacaktýr? O zaman Kant, insan zihninin, duyularýn verilerini kendi öz gereklerine göre yorumladýðýný
belirtiyor. Bilim, bu yorumlamanýn sonucundan baþka bir þey deðildir. Böylece bilimin yasalarý, olaylar arasýndaki iliþkiler, yalnýzca
insan zihninin ürünüdürler. Hareket halindeki maddenin gerçek
yasalarýný yansýtmak þöyle dursun, insan zihninin yasalarýný, gereksinmelerini yansýtýrlar. Nesnel gerçeði temsil etmekten uzaktýrlar, ancak öznel bir gerçeði temsil ederler. Elbette ki, bilimin yasalarý,
olaylar arasýndaki iliþkiler þu ya da bu kiþiye baðlý deðildirler. Bununla birlikte Kanta göre insan zihnine görelidirler (sanki dünyayý
baþka türlü görebilen tanrýsal bir zihin olabilirmiþ gibi).
Bu teoriden çýkan sonuçlar nelerdir? Bilim, þeylerin yüzeyinde kalýr. Gerçekte, mutlak, nüfuz edilemez, sonsuz bir gizem, üzerinde bilimlerin yanýlsamalý ilerlemesinin cereyan ettiði gerçek arka
plandýr. Sonuç olarak, bilime hiçbir mutlak gerçeklik atfetmemelidir. Bu yalnýzca bir yorumlama sorunudur. Kantçýlýk, insaný dosdoðru, kuþkuculuða (scepticisme), bilimsel teorik araþtýrmalar alaný
da dahil olmak üzere hareketsizliðe götürür. Bilinemezciler, böylece, dünün biliminin yanlýþlarý ile bugünün biliminin doðrularý arasýnda hiçbir ayrým yapmamak durumuna düþerler. Bilim bir kez
yanýldýktan sonra, hangi anda yanýlmadýðýnýn bilinemeyeceði yargýsýna vararak, bugün doðru, yarýn yanlýþ derler. Bilginin, laboratuvanndaki yöntemli eleþtirici zihniyeti ile kuþkuculuktan gelen
evrensel kuþku zihniyetini birbirine [sayfa 218] karýþtýrýrlar. Onlara göre,
bilgi, bizimle dünya arasýna bir engel koyar. Burjuva üniversitede,
modaya göre ortaya konan bilimin deðeri bilimin iflasý vb. üstüne
bitmez tükenmez düþünceler buradan ileri gelmektedir. Eðer bilim
ancak dýþ görünüþlere dayanýyorsa, kýsacasý, bir bilim görünüþünden, bir bilgi görünüþünden baþka bir þey deðildir.
Daha önce de söylediðimiz gibi, bilinemezcilik, gene tanýnmasý gereken baþka yakýn biçimlere de bürünmüþtür. Auguste
Comteun olguculuðu (positivisme), bilimin, olaylar arasýndaki iliþkilerin nedenlerini araþtýrmaksýzýn yalnýzca bu iliþkileri ortaya çýkarmakla yetinmesi gerektiðini savunur; bilim, þeylerin nedenini aramayý kendine yasak etmeli, mutlaða ulaþmayý istememelidir; Auguste Comte bu yoldaki her araþtýrmayý, olaylarýn özünü ortaya çýkaran açýklayýcý her teoriyi, sözcüðün pek meþru olmayan bir kullanýmý ile metafizik olarak mahkum eder. Bu, bilim konusunda
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burjuva üniversitesinin resmi amentüsüdür.
Örneðin, Henri Poinearénin desteklediði adcýlýða (nominalisme) göre bilim, bir anlatýþtan baþka bir þey deðildir, ancak,
bizim olaylardan algýladýðýmýz þeyin bir ifade ediliþ tarzýdýr, ama
hiçbir þekilde gerçeðin kesin bir açýklamasý deðildir. Henri Poincaré, dünyanýn, güneþin çevresinde dönüþü gibi büyük bir buluþtan
bile kuþku duyuyor ve Kopernik sisteminde ancak bir anlatýþ
görmek istiyor. Bu felsefeler, bilim hakkýnda yanlýþ bir görüþ vermekle kalmazlar, bilimi, onu kýsýrlaþtýracak yollara sürerler; Rönesans çaðýndaki o güzelim gözüpekliðini ve atýlganlýðýný, bilimin
elinden alýrlar; onu zararsýz kýlmak için elbirliði yaparlar. Bütün bu
akýmlar, yüz yýldan beri Fransada ve Almanyada, Ýngilterede ve
Amerikada yeni kuþaklardan da bol bol yandaþlar buldular. Özelikle toplum bilimleri alanýnda büyük bir baþarýya ulaþtýlar.
Þimdi bilinemezciliðin yerini belirleyelim.
1. Bilinemezcilik, bilime karþýdan saldýrmaz; bu, Kant ve
Comte zamanýnda artýk olanaklý deðildir. Nesnel gerçeðin varlýðýný
da yadsýmaz; öyleyse, bilinemezci, bilim karþýsýnda, [sayfa 219] materyalisttir. Ama öte yandan hemen güvence vermekte, bilimin, bilginin tümü olmadýðýný temin etmekte acele eder. Bilinemezci, bilimin
saygýnlýðýný düþürmeye, onun materyalist içeriðini ve bilgi deðerini
saklamaya, baþýna hiç dert açmayacak bir þekilde bir yandan kabul ederek maddeyi savuþturmaya çabalar. Kýsaca amaç, idealizm
lehinde bilime elkoymaktýr; bilim, insan ruhunun övgülerini okumaya hizmet edecektir. Kýsaca, bu materyalizm, utangaç bir materyalizmdir.
Bununla birlikte, yeni-kantçýlar Almanyada Kantýn
düþüncelerine, bilinemezciler ise Ýngilterede Humeun
düþüncelerine (bu düþünceler Ýngilterede hiçbir zaman
ortadan kalkmadý) yeni bir canlýlýk vermeye uðraþýyorlarsa
da, bu, bilimsel açýdan, bunlarýn çok zaman önce yapýlmýþ olan teorik çürütülmelerine oranla bir geriye gidiþtir,
pratikte ise, materyalizmi açýktan açýða geri çevirirken,
gizlice utangaç bir biçimde kabul etmektedir.58
2. Bu ara durum, kapitalizmin hýzla ilerleyiþi döneminde;
üretimin hizmetindeki bilimlerin geliþmesinden geçemeyen, ama
58
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ayný zamanda, ister Comte zamanýndaki Fransada olduðu gibi
kendi iktidarýný daha saðlamlaþtýrmak için gereksindiðinden olsun,
ister Kant zamanýndaki Almanyada olduðu gibi henüz feodal düzenden yakasýný tam kurtarmamýþ olmasýndan olsun, feodal ideoloji ile dinle bir uzlaþma arayan burjuvazinin gereksinmelerine çok
uygun düþmektedir.
3. Bilinemezcilik, ancak görünüþte bir ara durumdur. Ýlkin
pratik olarak, Comteta, örneðin siyasette mutlaðýn reddi ne anlama gelir? Bunu Comteun kendi sloganý ile görüyoruz: Ne eskiye
dönüþ, ne devrim, güzel bir burjuva sloganý. Bilinemezci, yan tutulamaz bahanesiyle yüzü açýk dövüþmeye giriþemeyen utangaç
bir materyalizmle yetinerek alaný boþ býrakýr ama her iki yana da
eþit þekilde deðil, güçlü olana. Pratikte daha güçlü olan hangisidir?
Leninin Ne Yapmalý?da [sayfa 220] gösterdiði gibi, daha kuvvetli olan
yadsýnmaya yer býrakmayacak bir biçimde idealizmdir, çünkü, idealizmin resmi ideoloji olarak eski olma üstünlüðü vardýr ve çünkü,
teorik olarak kafalar için daha kolay bir yoldur. Materyalizm, tersine, resmi ideoloji deðildir, güçtür, çünkü bilimseldir ve alýþýlmýþýn
dýþýndadýr. Bilinemezciliðin yansýzlýðý Ýspanyol Cumhuriyeti ile
faþist müdahale arasýndaki çatýþmada Léon Blumun müdahale
etmemesine benziyor. Bizzat Kant da çok iyi bilir ki, geçerli bir
teorik yanýttan yoksun býrakýlan insanlar, böyle bir yanýt getirdiklerini ileri sürenlere ve iþin baþýnda olanlara, idealistlere, tanrýbilimcilere doðru döneceklerdir, çünkü, insanlarýn felsefi bir kesinliðe
gereksinmeleri vardýr; o halde bilinemezciliðin yansýzlýðý ikiyüzlülükten baþka bir þey deðildir. Üstelik göreceðiz ki, teorik planda,
bilinemezciliðin idealistçe ön-varsayýmlarý vardýr.
4. Sonuç olarak, bilinemezcilik dosdoðru gizemciliðe (mysticisme) ya da inancýlýða (fidéisme) gider. Aklýn üstünde baþka bir
bilgi cinsi: inan (iman) kabul eden gerici öðretiye inancýlýk denir.
Aslýnda, bilinemezciliðe göre, tanrý ya da madde olsun, alemin ilkelerini, akýl yoluyla, felsefe yoluyla tanýmak mademki olanaksýzdýr, bilinemezcilik nesnel idealizmin kendini verdiði dinsel dogmalarýn ussal olarak tanýtlanmasý yolunda bütün çabalarý reddediyor
demektir. Sonuç olarak: þeylerin gizli nedeni bilinmediðine göre,
insan, aklýn çözemeyeceði bir gizle kuþatýlmýþ olduðuna göre, hiçbir þey, yüce gerçeðe, ussal-olmayan (non rationelle), gizemli yollarla ulaþýlmasýna engel olmaz, hiçbir þey inana þans tanýmaya
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engel olmaz, hiçbir þey inanýn gerçek bilgi olduðunu düþünmeye
engel olmaz.59 Bilinemezcilik, dinsel idealizm gibi din, felsefi bakýmdan doðru olandýr demez, belki din bir yanýlgý deðildir, belki
dinde gerçeklik vardýr der. Aradaki ufak ayrým görülüyor, öyle
bir ayrým ki, teorik olarak kilisenin yýldýrýmlarýný üstüne çekmeye,
pratikte ise desteðini saðlamaya [sayfa 221] yetiyor.
Çaðdaþ inancýlýk, bilimi kesinlikle reddetmez, ancak nesnel gerçeði bulmak iddiasý gibi aþýrý iddialarý
reddeder. Eðer, (materyalistlerin düþündükleri gibi) nesnel bir gerçek varsa, eðer, yalnýzca dýþ dünyayý insanýn
deneyiminde yansýtan doða bilimleri bize nesnel gerçeði vermek yeteneðinde iseler, bütün inancýlýðýn mutlak surette reddedilmiþ olmasý gerekir.60
Bilimi bir öznel gerçek haline getirirken, bilinemezcilik, nesnel gerçeði inana býrakýr. Bilinemezciyi biraz kazýyýnýz diyor Lenin altýnda idealist bulacaksýnýz. Öznel idealizmden hareket
ederek nesnel idealizme ulaþýlýr. Yeter ki ona bir þans verilsin, bugün tanrýbilimin bütün isteyebileceði de iþte budur. Bilinemezcilik
ve olguculuk, bilginlerin ufuklarýný daraltarak, onlara geniþliði olan
bütün teorik genellemeleri yasaklayarak, onlarýn ellerini-kollarýný
baðlayýp, tanrýbilimin buyruðuna verdiði gerçekliði olmayan uydurmalarýn kucaðýna atarlar; papa, kendilerine aþaðý-yukarý þu aðýzla
konuþur: Bilim, görüyorsunuz, güçsüzdür: yalnýz, onu aþan inan
evrenin gizemini bulup ortaya çýkarmaya olanak verir. Yalnýz marksist bilgi anlayýþý ve diyalektik materyalizm yöntemi, olguculuðun
içine hapsettiði bu güçsüzlükten, bilimi, çekip çýkarabilir.
II. MARKSÝST ANLAYIÞ
Dünyayý ve onun yasalarýný bilebilme olanaðýný yadsýyan, bilgilerimizin deðerine inanmayan; nesnel gerçeði
tanýmayan ve dünyanýn, bilimin hiçbir zaman tanýyamayacaðý, bilemeyeceði kendinde-þeylerle dolu olduðunu
düþünen idealizme karþýlýk, marksist felsefi materyalizm,
59
Yukarda (9. Ders) gördüðümüz gibi Kant için dinsel inancýn karþý-devrimci pratik
bir rolü vardýr. Benim felsefem, diye açýklar Kant, hem bilime, hem de inanca yer verebilme
üstünlüðüne sahiptir.
60
Lenin, Tüm Yapýtlar, c. XIII, s. 98-99 [Rusça baský].
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dünyanýn ve yasalarýnýn pekala tanýnabilir, bilinebilir olduklarý, deneyimle, pratikle gerçeklenmiþ doðanýn yasalarý hakkýndaki bilgimizin geçerli bir bilgi olduðu, nesnel
bir gerçek imlemi taþýdýðý; dünyada hiç de bilinemez
þeyler olmadýðý, ama yalnýzca [sayfa 222] henüz bilinmeyen,
bilim ve pratik yoluyla bulunacak ve bilinecek þeyler olduðu ilkesinden hareket eder.61
Görüyoruz ki, Stalin, gerçeðin bulunuþu ve bilgilerimizin
doðrulanmasý aracý olarak, bilimin temeli olarak pratiðin merkez
olma rolünü belirtiyor.
a) Pratiðin rolü.
Engels, ünlü bir metninde, Kantýn kendinde-þey teorisini
eleþtirmiþtir:
Bu felsefi saplantýnýn en çarpýcý çürütülmesi, bütün
öteki saplantýlarda olduðu gibi, pratiktir, özellikle deneyim
ve sanayidir. Eðer biz, doðal bir süreç hakkýndaki anlayýþýmýzýn doðruluðunu, bu süreci biz kendimiz yaratarak
onu koþullarýndan çýkarýp varlýk haline getirerek ve onu
kendi amaçlarýmýza hizmet ettirerek tanýtlayabiliyorsak,
Kantýn bilinemez kendinde-þeyinin iþi biter. Bitkisel ve
hayvansal organizmalarda üretilen kimyasal tözler, organik kimya birbiri ardýndan onlarý birer birer yapmaya
koyuluncaya kadar böyle kendilerinde-þeyler olarak kaldýlar; ama kimya onlarý yaptý mý, kendinde-þey bizimiçin-þey haline gelir, týpký örneðin, artýk kýzýl kök halinde
tarlalarda yetiþtirmeyip çok daha kolaylýkla daha ucuza
taþ kömürü katranýndan çýkardýðýmýz alizarin gibi.
Kopernikin güneþ sistemi, üç yüzyýl boyunca bir varsayým oldu; bunun üzerinde bire karþý yüz, bin, onbinle
de bahse giriþilse, gene de varsayýmdý; ama Le Verrier,
bu sistemden çýkarýlan veriler yardýmýyla, yalnýz, bilinmeyen yeni bir gezegenin varlýðýnýn zorunlu olduðunu
deðil, ama ayný zamanda bu gezegenin gökyüzünde bulunmasý gereken yeri hesaplayýnca ve daha sonra Galilei
61
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onu gerçekten bulunca Kopernikin sistemi tanýtlanmýþ
oldu.62
Pratiðin tahlili, neden, bilinemezcilik olan bu felsefi [sayfa 223]
kaprisin çürütülmesini saðlar? Bir teori, pratikte nasýl çürütülür?
Bizzat bu, idealistlerin söylemekten hiç geri kalmadýklarý gibi, bizi
felsefenin dýþýna çýkarmaz mý? Ýlkin onlarýn kendi görüþlerinin
savunulamaz bir görüþ olduðunu görelim: onlar, bilimin pratik,
sýnai bir deðeri olduðunu, ondan yararlanmanýn yerinde olduðunu
ifade ederler, ve ayný zamanda da bilimin bütün teorik deðerini
reddederler. Bu iki davranýþ birbiriyle nasýl uyuþur, idealistler bilimin pratik deðerinden ne anlarlar? Gerçekte bunu yanýtlayamazlar. Eðer pratikle teorinin ayrýlmasýnýn bir anlamý varsa, bu ancak
þu olabilir: bu ayrýlma, kapitalist düzende kafa emeði ile kol emeði
arasýndaki karþýtlýk, ayrýlýk demektir, baþka bir þey deðil.
O halde marksist pratik anlayýþý nedir? Pratik sözcüðü ayný
zamanda hem 1° emek, üretim, sanayi; hem 2° bilimsel araþtýrma
çalýþmasý, deney, deneysel denetleme; hem de 3° toplumsal pratik, öteki iki pratiðin tabi olduklarý pratiðin en üst biçimi, örneðin
sýnýf savaþýmý pratiði için kullanýlýr. Pratik, gerçeði deðiþtiren insanýn eylemidir; pratik, maddi emek ve duyum ile baþlar. Kant, duyumu basit bir imge olarak kabul eder, duyarlýðý edilgin bir yeti sayar:
diyalektiðe göre duyum harekettir, ve bundan önceki dersimizde
gördük ki, duyum, pratik eyleme baðlýdýr. Duyarlýk ve eylem,
Kantýn63 metafizikçi olarak öðrettiði gibi, birbirinden ayrýlmýþ þeyler
deðillerdir.
Pratik, duyumlarýn, izlenimlerin, bilginin birinci derecesinin
kaynaðý olduðuna göre ayný zamanda nesnelerin üretimidir de.
Kant diyor ki: biz þeylerin içinde deðiliz; Kant, nesne ile özneyi metafizik bir biçimde ayýrýr, düþünce ile gerçek arasýna bir kopukluk
koyar. Bundan daha yanlýþ bir þey olamaz. Biz, þeyleri ürettiðimiz
ölçüde, þeylerin içindeyiz: onlarý üretirken kendi eylemimizi, kendi
düþüncemizi onlarda cisimleþtiriyoruz. Eðer biz yapay olarak ali62
Ludwig Feuerbach..., s. 23; Felsefe Ýncelemeleri, s. 24; Din Üzerine, s. 213. Yukarda
Engelsten sonra yaþayan bilinemezci Poincardnin, Kopernik sistemini bir varsayým olarak
düþünmekte direndiðini gördük; o, Engelsin sözünü ettiði parlak doðrulamayý düpedüz
bir yana býrakmýþ bulunuyordu.
63
Im Anfang war die Tat (Baþlangýçta Eylem Vardý) (Goethe), aktaran: M. Thorez,
Fils du Peuple, s. 68.

G. Politzer
Felsefenin Temel Ýlkeleri

195

zarini üretmeyi biliyorsak, bu, onun niteliðine hükmedebildiðimizden, onu [sayfa 224] kendisi olarak tanýyabildiðimizdendir. Materyalizm için yapay bir ürünün, doðal bir ürün deðerinde olmadýðý
yolundaki boþinanýn yeri yoktur. O halde eðer, bir þey hakkýndaki
gö- rüþ ve anlayýþýmýz doðru, kesin ise, pratiðimizin ortaya koyduðu so-nuç, bizim beklediðimize uygun olacaktýr ve bu, bizim
bilgilerimizin nesnel olarak doðrulanmasý olacaktýr. Her nesne, kendisini oluþturan sürece, çözülmez bir biçimde baðlýdýr. Ýnsan, doðru
bir biçimde bu sürece müdahale ederek, onu ortaya çýkartarak,
bizzat o þeyle kendisi arasýnda tam bir ilgi kurar, ona nüfuz eder ve
böylece kendi anlayýþýnýn doðruluðunu tanýtlar.
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 imgesinin 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 dayanarak iþ gördüðümüz algýnýn ya eksik ve
yüzeysel, ya da baþka algýlarýn sonuçlarý ile onlarýn elvermediði bir tarzda birleþtirilmiþ olduðunu kusurlu savurma dediðimiz þey budur anlarýz. Duyularýmýzý gerektiði
gibi eðitmeye ve kullanmaya, ve eylemimizi gerektiði
gibi edinilmiþ64 ve kullanýlmýþ algýlarýn belirlediði sýnýrlar
içinde tutmaya ne kadar dikkat edersek, eylemimizin
sonucunun, algýlarýmýzla algýlanan þeylerin nesnel doðasý
arasýndaki uyuþmayý gösterdiðini o kadar iyi anlayacaðýz.65
Yani bilimsel olarak denetlenmiþ (Engels).
Friedrich Engels, Ütopik Sosyalizm ve Bilimsel Sosyalizm, Sol Yayýnlarý, Ankara
1993, s. 38.
64
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Engelsin de andýðý bir deyiþi yinelersek çöreðin kanýtý, onu
yememizdir, bilimin doðru olduðunun kanýtý, doðal ve [sayfa 225]
toplumsal dünyayý deðiþtirmeye olanak vermesindedir. Bunun için
Marx:
Nesnel hakikatin insan düþüncesine atfedilip atfedilemeyeceði sorunu, bir teori sorunu deðil, pratik bir sorundur. Ýnsan hakikati, yani düþüncesinin gerçekliðini ve gücünü, bu dünyaya aitliðini
pratikte kanýtlamalýdýr.66 diye yazdý.
Bunun için pratik, bize, gerçeðin ölçütünü verir. Ama belki
de, bu neden böyledir ve neden bilim olanaklýdýr, bilimin olanaklý
oluþunun temeli, gerçeðin temeli nedir, diye sorulacaktýr. Bu sorunun yanýtý bundan önceki derste vardý. Kant, bize, insan zihninden
sözeder ve onun gerçeði bilebilmesinden kuþku duyar, onu maddeye yabancý ve deneyimden önce gelen bir þey olarak imgeler;
ayrýca insan zihninin deðiþmez olduðuna ve deðiþmelere elveriþsiz
olduðuna inanýr. Ýþte burada, Kantýn metafizik, anti-diyalektik durumunu görüyor, ayný zamanda, zihnin kaynaðýnda bir defada ve
son þekliyle oluþmuþ bütün yetileri ile birlikte verilmiþ olduðunu
kabul eden her idealizmin ön-varsayýmýný tamýtamýna elegeçiriyoruz. Gördük ki, materyalizm, tersine, insan zihninin kökeni sorununu koyar ve gözer, insan zihninin, evrimin bir ürünü, insanlýðýn
binlerce yýllýk deneyiminin ürünü, pratiðin bir ürünü olduðunu,
bilincin ise toplumsal bir ürün olduðunu gösterir. Eðer bilinç, doðadan ve toplumdan çýkýyorsa, doðaya ve topluma yabancý deðildir.
O halde doðanýn ve toplumun yasalarýný doðru olarak yansýtabilir.
Fikirlerin diyalektiðini oluþturan, þeylerin diyalektiðidir, fikirlerin
diyalektiði þeylerin diyalektiðini oluþturmaz. (Lenin).
Sonuç olarak, yanýlgýyý insan için doðal bir þey gibi gösteren,
ve gerçeðin bulunmasýný hemen hemen bir mucize sayan idealizmin tersine, materyalizm, ilk elde hemen eksiksiz olmasa bile gerçeðin ilk olduðunu gösterir, çünkü, gerçek, gerçek olanýn insan
beynindeki yansýsýndan baþka bir þey deðildir, ve bu yansý doðal
bir süreçtir: dünyanýn varlýðý bizim için her an vardýr. [sayfa 226]
Bu koþullarda materyalizm yanýlgýyý nasýl açýklar? Yanýlgýnýn
olanaklý olmasý nereden gelmektedir? Ýdealist dünya anlayýþý gibi,
66
Marx, Feuerbach Üzerine Tezler, Felsefe Ýncelemeleri, s. 68; Ludwig Feuerbach...,
s. 62; Din Üzerine, s. 62.
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öteki þeyler arasýnda dinler gibi, yeryüzünde varolan birçok yanlýþ
anlayýþlar, nereden gelmektedir? Bu sorularý yanýtlamak için,
þeylerin, ancak bizim pratik eylemimizin geliþmesi sayesinde duyularýmýzýn peþpeþe ortaya çýkarttýklarý pek çok yönleri bulunduðu
olgusundan hareket etmek gerekir. Bu yönlerin ancak bir tanesi
ile yetinilirse, þeyler hakkýnda geçerli bir bilgiye sahip olmak olanaklý
deðildir. Örneðin, suya daldýrýlmýþ bir çubuk biçimi hakkýnda, yalnýz gözlerimizin tanýklýðýyla yetinirsek, o, tam olarak bilinemez.
Her þey için durum aynýdýr. Yanýlgý mutlak deðildir. Pratiðin bir aný,
öteki anlarýndan ayrý tutulursa, yanýlgý kökleþir. Bunun içindir ki,
yanýlgý her zaman pratiðin kendisiyle düzeltilebilir ve giderilebilir.
Ama bundan önceki derste gördük ki, bilgi, iki derecelidir:
duyum ve kavram. Birinci dereceden ikinci dereceye geçiþ bir
genelleme oluþturur. Ýþte burada da ikinci bir yanýlgý kaynaðý olabilir, çünkü, öyle durumlar olabilir ki, yeterli olmayan temellerden
hareket edilerek genelleþtirmeye gidilebilir. Örneðin, bazý burjuva
siyasetçilerinin tutumlarýna bakarak, bütün siyaset adamlarýnýn
kokuþmuþ olduðunu ifade eden bir kimsenin durumu buna benzer. Burada, gerçeðin bir yönünü mutlaða götüren metafizik düþünce tarzýný saptýyoruz: iþte burada da gene, somut tahlil yetersizliðinin,
yanýlgýnýn kökeninde olduðunu görüyoruz. Ama, þuna da iþaret
etmek gerekir ki, bir genelleme yapýldýðýnda, gerçek olandan ayrýlma ve bu gerçekten edinilen imgeyi bozma olasýlýðý vardýr. Yanýlgý
mutlak deðil, biçimi bozulmuþ bir gerçektir. Leninin sözlerine göre,
bizzat bilgi sürecinde gerçeðin dýþýna doðru imgelemeci bir uçuþ
olasýlýðý bulunur. Fikirlerin, kendilerine özgü olan bir sürükleme
güçleri vardýr. Bir kere doðduktan sonra, kendiliklerinde vardýrlar.
Yani baþka türlü söylersek, beyin, kendisinin dýþýnda biçimlenen
fikir yapýlarýnýn deðerlerini yalnýz kendisi denetleyebilen pratikten
ayrýlarak, nispeten özerk bir þekilde iþleyebilir. Ýþte pratik, [sayfa 227]
burada da, yanýlgýyý gerçeðin boyutlarý içine indirgemenin, düþünceyi yere ayak bastýrmanýn tek çaresidir.
Þunu da not etmek gerekir ki, üretimin ve toplumsal varlýðýn bazý koþullarý, bu sürekli yanýlgýnýn giderilmesini kolaylaþtýrmazlar. Örneðin, toplumlarýn baþlangýcýnda üretici güçlerin zayýf geliþmesi insana doðal olaylarýn gerçek nedenlerini bulmak olanaðýný
vermiyordu, bunun üzerine insan, doðal olaylarý kendi kendine
imgesel nedenlerle açýklýyordu: efsaneler, mitler, dinsel inançlar
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buradan geliyor. Engels þöyle yazar:
Tüm uygar halklarýn geçtikleri belli bir aþamada, ...
her yerde tanrýlar yaratmýþ olan [doða güçlerini] ...
kiþileþtirme iç güdüsü ... dinin evrenselliðini tanýtlar.67
Toplumun, biri çalýþýrken, öteki mülk sahibi olarak üretimi
yöneten, planlar kuran ve kendisini bir fikir çalýþmasýna verebilen
iki karþýt sýnýfa bölünmesi, salt kurgusal kavramlarýn geliþmesini
kolaylaþtýrýyor. Ayný zamanda insanýn zihinsel eyleminin ürünleri,
üretimi ve toplum yaþamýný yönetmekte kullandýðý fikirleri, gerçeðin gerçek kökeni imiþler ve ancak kendi kendilerine baðlý imiþler
gibi görünüyor. Nesnel gerçek ile fikirler arasýndaki iliþkinin, ancak
gerçek olanýn dýþýna doðru imgelemeci bir uçuþla olanaklý olabilen bu tersyüz ediliþi, her þeye tersine dönmüþ, gerçek-dýþý bir
imge veren, ve yanýlgýnýn en yüksek biçimini temsil eden idealist
dünya anlayýþýný oluþturuyor.
Böylece, materyalizm, idealizmi yalnýz çürütmekle kalmýyor,
onun kökenini de açýklýyor. Lenin, idealizm için, aþýrý bir þekilde
mutlak içine, maddeden kopmuþ bir mutlak içine dalan bilginin
çizgilerinden ya da küçük yüzeyciklerinden biri, bir urudur, diye
yazmýþtýr. Ýdealizm, elbette ki gerçek olaný yansýtýr, ama tersine
yansýtýr, ve onu baþaþaðý yürütür. Ýdealistler, diyor Lenin, kýsýr çiçeklerdir, nesnel ve mutlak olan gerçek insanlýk bilgisinin canlý, üretken ve güçlü aðacý üzerinde biten asalaklardýr. Ve Mao Çe-tung,
Pratikten [sayfa 228] ayrý, ondan kopmuþ bilgi anlaþýlamaz68 diye
yazýyor.
b) Marksist pratik kavramýnýn bir tahrifi.
Marksizmin yükseliþiyle, bu pratik kavramý öyle bir önem
kazanmýþtýr ki, artýk bundan vazgeçmek olanaklý deðildir. Bunun
içindir ki, gerici burjuvazi onu elegeçirip kendine maletmeye ve
tahrif etmeye kalkýþtý. Burjuvazi de kendine bir eylem felsefesi hazýrlamak istedi, iþte bu, pragmacýlýk denen öðretidir.
Emperyalist geniþleme döneminde, Amerika Birleþik Devletlerinde doðan pragmacýlýk, özellikle Ýkinci Dünya Savaþýndan
67
68
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beri Avrupada geniþ çapta yayýlmýþtýr.
Pratik, bilginin gerçekliðini tanýtladýðýna göre, pragmacýlýk
bundan þu sonucu çýkarmak iddiasýndadýr: baþarýlý olan her þey,
yararlý olan her þey, gerçektir. Gerçek olan her þeyin yararlý olduðu formülünden hareket eden pragmacýlýk bunu döndürür, ve
yararlý olan her þeyin gerçek olduðunu ileri sürer. O halde marksizmin tam karþýtýdýr.
Pragmacýlýðýn, bilinemezciliðin kaba bir çeþidi olduðunu görmek güç deðildir. Pragmacýlýða göre gerçeðin temeli, gerçek olana
uygunluk, gerçek olanýn doðru, gerçeklenmiþ, doðrulanmýþ ve
denetlenmiþ yansýsý deðil, yalnýzca yararlýlýktýr. Ama kim için yararlýlýk? Ahmet için mi, yoksa Mehmet için mi? Burjuvazi için mi, yoksa proletarya için mi? Gerçek olan her þey yararlýdýr, yalana gereksinmesi olanlardan baþka herkese yararlý. Gerici burjuvaziye gittikçe daha çok yararlý olan ise yalandýr, ve proletaryaya yalnýzca gerçek
yararlý olabilir. O halde pragmacýlýða göre, gerçek, özneldir, nesnel
deðildir. Aslýnda pragmacýlýk bizzat gerçeðin kendisiyle ilgilenmez;
o, bir bilisizlik felsefesidir, idealizmlerin en gerisidir.
Örneðin pragmacýlýk þöyle diyecektir: din vardýr, bazý kimseler için yararlýdýr, o halde gerçektir. Aslýnda, gerileyen burjuvazinin, bilimi yadsýyan burjuvazinin tipik ideolojisi [sayfa 229] olan pragmacýlýk, gerçeði doðrudan doðruya egemen sýnýfýn çýkarlarýna tabi
kýlar. Bu, makyavelciliðin savunmasýdýr. Devletin çýkarý (makkarticilik), Rosenbergler cinayetini haklý gösterecektir. Eðer sermayenin çýkarý öyle ise, zaman zaman birbirine en karþýt þeylerin doðru
olduðu karar altýna alýnacaktýr. Bu, azami kâra tapýnmadýr.
Eylemin felsefesi olarak pragmatizm, ilkeleri ne olursa olsun, baþarýlý olan eylemi salýk verir; ona göre sonuç, yararlýlýk, kullanýlan araçlarý haklý gösterir. Bu, Gerçek, þu anda Mussolininin
düþündüðüdür formülüne uyan faþist serüvencilerin tipik felsefesidir.
Bilimsel alanda, pragmacýlýk, teoriden, düþünceden ve olacaðý bilmeden vazgeçilmesini öðütler. Geliþigüzel, görmek için
deneyimleri över, bunlar ne olursa olsun. Bu deneyimler, baþarýlý
olursa ne âlâ, yok baþarýya ulaþamazsa ne yapalým, yazýk! Pragmacýlýk böylece caniyane deneyimlere de izin verir. Bu iðrenç teori, mahpuslar üzerinde deneyimler yapan nazi doktorlarýnýn ve
onlara özenen Japon doktorlarýn bütün ideolojik yönünü teþkil edi-
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yordu; gene bu teori, þimdi de bakteriyolojik savaþ konusunda
Amerikalýlarýn teorisidir.
Burjuva ideologlarý bir yandan böylece burjuvazinin kendi
sýnýf pratiðini haklý göstermeye çalýþýrken, ayný zamanda pragmacýlýðý marksistlere maletmek iddiasýndadýrlar. Onlarýn sözlerine
bakýlýrsa, güya, marksistler etkililiði her þeyin baþýna geçirirlermiþ,
ve kendi topluluklarýnýn karanlýk amaçlarý için yararlý olan þeyi,
doðru ve gerçek olarak kabul ederlermiþ. Bazý ideologlar, böylece,
Hitlerin yaþamsal yalan teorisini, marksistlere baðlamak iddiasýndadýrlar.
Marksist anlayýþ bambaþka bir anlayýþtýr. Bir fikrin yararlý
olduðu için gerçek olmasý þöyle dursun, tam tersine, bir fikir doðru
ve gerçek olduðu, yani nesnel olarak þekillenmiþ oldu içindir ki ve
yalnýz bu takdirde yararlýdýr, uygulanabilir, çünkü , daha zamanýnda, rasyonalist Descartesin da69 belirttiði gibi, pratik, gelip yanlýþ
görüþü, hatalý yöntemi [sayfa 230] cezalandýracaktýr. Amerikan emperyalizmi, Hitlerin de yaptýðý gibi, bunu her gün deneyip duruyor.
Bir fikir baþarýsýzlýða uðradýðý için yanlýþ ilan edilmez, tersine, nesnel olarak yanlýþ olduðu için baþarýsýzlýða uðramýþtýr.
Yararlý yalaný, gerçeðin eþanlamý haline getirmek, oportünistin taktiðidir. Yalnýz ilkesiz ikbal avcýlarý ve emperyalist çöküþün
ürünü serüvenciler, böyle bir davranýþ çizgisini övebilirler. Marksizm hiçbir zaman gerçeði feda etmez. Marksistler görünüþteki ve
geçici baþarýsýzlýklara katlanmasýný ve pratiðin en büyük iyiliði
için bilimsel gerçeði açýklamasýný bilirler. Bir zaman oldu ki, Fransada, Marshall planýný ulusun çýkarlarýna aykýrý olarak niteleyenler,
yalnýzca komünistler oldu. Pragmacýlýk, tersine, her zaman rüzgarýn estiði yandadýr, ve yalnýzca yakýn baþarýyý araþtýrýr. Ama, pratik,
Marshall planýný suçlamanýn dayandýðý teorik verilerin doðrulanmasýna olanak verdi, geniþ yýðýnlarýn gözü önünde gerçeðin ortaya
çýkmasýna, hangi deðerlendirmelerin gerçeðe uygun, hangilerinin
ise gerçeðe aykýrý olduklarýnýn gösterilmesine olanak verdi.
Ýþte bu anlamdadýr ki, pratik, gerçeðin ölçütüdür.
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III. GÖRELÝ GERÇEK
VE MUTLAK GERÇEK
Demek ki, pratik, bize, bir þeyin özellikleri hakkýnda sahip
olduðumuz fikrin doðruluðunu tanýtlama olanaðýný verir. Bu andan
itibaren Kantýn kendinde-þeyinden geriye ne kalýr artýk? Hiç!
Nitekim diyalektik, hatta idealist diyalektikçi Hegel bile, bir
þeyin özellikleri ile kendinde-þey arasýnda bir ayrým yapmanýn saçma olduðunu öðretir. Eðer bir þeyin bütün özelliklerini biliyorsanýz
o þeyin kendisini de bilirsiniz; kaldý ki, bu özellikler bizden baðýmsýzdýr. Ýþte dünyanýn maddiliðinden anlaþýlmasý gereken þey budur; ama madem ki onun özelliklerini tanýyoruz, bu nesnel gerçek
hiç de tanýnmasý olanaksýz bir þey deðildir. Örneðin þöyle bir þey
söylesek saçma olurdu: Sizin karakteriniz baþka bir þeydir, meziyetleriniz ve kusurlarýnýz [sayfa 231] baþka bir þey; sizin meziyet ve
kusurlarýnýzý biliyorum, ama karakterinizi bilmiyorum; çünkü,
karakter doðrudan doðruya kusurlarýn ve meziyetlerin bütünüdür. Ayný þekilde, ressamlýk, resme iliþkin yapýtlarýn tümüdür; tablolar, ressamlar, renkler, çeþitli tarzlar, okullar vardýr ve sonra kendinde ressamlýk vardýr, ve bunlarýn hepsinin üstünde duru ve
tanýnmaz bir þeydir, demek de saçma olurdu. Nesnenin içinde iki
bölüm yoktur. Nesne, bizim, pratikle, derece derece baþka yönlerini bulduðumuz bir bütündür.
Þeylerin saklý özelliklerine gelince, diyalektik, bu özelliklerin, deðiþikliði doðuran karþýtlarýn iç savaþýmýyla kendilerini ortaya
koyduklarýný bize öðretti: kendinde sývý durumu, kendi iç çeliþkisini donma ya da kaynama anýnda açýða vuran bu durum, göreli
denge halidir. Sonuç olarak:
Ýlkede, dýþ görüntü ile kendinde-þey arasýnda hiçbir
ayrým yoktur ve olamaz. Ancak bilinenle henüz bilinmeyen arasýnda ayrým vardýr.70
Gerçek olanýn gitgide daha derin bir biçimde tanýnmasýyla
kendinde-þey, derece derece bize-göre-þey haline gelir.
Þu halde görüyoruz ki, diyalektik materyalist bilgi teorisine
göre, bir mutlak gerçek, yani kendinde gerçek olana uygun olan
gerçek vardýr. Kanta göre, gerçek, insan zihnine göre görelidir.
70
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Kantýn tersine, mark-sizm, gerçeði doðal bir süreç olarak tanýmlar:
insanlarýn bilincinde, bu bilincin dýþýndaki nesnel gerçeðin gittikçe
daha doðru olan yansýsý, mark-sistlerin gerçeði yadsýdýklarýný söylemek; bu, artýk düpedüz karaçalmadýr.
Ama sývý örneðine tekrar gelecek olursak, görürüz ki, bir
olayýn iç içeriði deðiþiklikle ortaya çýkar. Þu halde, bazan, bir olayýn
gerçeðinin net olarak belli olmasý için olayýn belli bir geliþme ve
olgunlaþma derecesine ulaþmasýný beklemek gereklidir; çeliþkiler
daha geliþmemiþ olduklarý zaman henüz farkedilemezler. Örneðin
bir canlý varlýðýn baþlangýçlarýnýn incelenmesini güçleþtiren budur.
Kapitalizm için durum aynýdýr; onun onulmaz yaralarý, çözülmez
çeliþkileri, can çekiþme [sayfa 232] haline geldiði zaman geniþ halk yýðýnlarýnýn gözüne gittikçe daha iyi çarpar. Diyalektikçi Hegelin gösterdiði gibi: Minevra gecekuþu (bilimin ve gerçeðin simgesi) ancak
akþamýn alacakaranlýðýnda uçar.
Öyleyse olaylarýn geliþmesi bilginin ilerlemesine olanak saðlar; ve onun içindir ki, sabýrla gözlemde bulunmasýný ve gerçeðin
yansýsýnýn beyinde þekillenmesi için gerekli zamaný hesaba katmasýný bilmek gerekir.71
Bilgi teorisinde, bilimin bütün öteki alanlarýnda da
olduðu gibi, diyalektik olarak düþünmek gerekir, yani
bilgimizi hazýr ve deðiþmez olarak görmemiz, bilginin
bilgisizlikten nasýl çýktýðýný, nasýl eksik, tam doðru olmayan bilginin, daha eksiksiz ve daha kesin bir hale geldiðini belirlememiz gerekir.72
Acaba hiçbir zaman tanýnamayacak, bilinemeyecek þeyler
var mýdýr? Hayýr, asla; yalnýzca bilim ve pratik yoluyla bulunacak
ve bilinecek þeyler vardýr. , Bütün bilim tarihi, bilinemezin varolmadýðýný, bilinmeyenin durmadan bilinen haline dönüþtüðünü
doðrular. Kant, tersine; bazý sorunlarý çözülmez sayýyordu. Zaten
onun bilimsel ufku zamanýn bilimlerinin sýnýrlarýyla kýsýtlanmýþtý:
örneðin o zaman organik kimya, biyoloji... henüz yoktu. O zamandan beri ufuk geniþledi, ama durmadan Kantý yineleyenler bunu
görmek istemiyorlar.
71
Bu, elbette, bilgi edinme sürecini hayalgücü, bilimsel öngörü, varsayým aracýlýðýyla
hýzlandýrmanýh olanaklý olduðu olgusunun reddedilmesi anlamýna gelmez.
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Bunun için, bilinemezcilik kötümser olduðu ve insan zihninin eksikliðinden yakýndýðý halde, materyalizm iyimserdir, hiçbir sorunu, örneðin kanser sorununu çözümsüz saymaz. Yalnýz geçici olarak bilinmeyen þeyler vardýr ve kapitalist rejim, bilimin hýzýný
engelleyerek bu geçiciliði uzatýr. Dahasý var, materyalizm, buluþlarýn
olgunlaþmýþ olduklarý alanlarý önceden görerek ve bunlarýn
çabuklaþtýrýlmasý için bütün önlemleri alarak bilimin geliþmesinin
planlanmasýný saðlar. Zaten, geçmiþte, bir olgunluða ulaþmýþ olan
buluþlarýn, [sayfa 233] birbirlerinden habersiz olan bilginler tarafýndan hemen hemen ayný zamanda yapýldýðý sýk sýk olmamýþ mýdýr;
bilginin, þeylerin kendilerinin bizde neden olduklarý doðal bir süreç
olduðunun en güzel kanýtý deðil midir bu?
Ama, þunu da gözönünde bulundurmak gerekir ki, belli bir
olayýn geliþmesi, bütün ötekilerden baðýmsýz deðildir, her þey birbirine baðlýdýr ve doða, zaman ve uzay içinde sonsuzdur, doða
daima yeni þeyler oluþturur, bitmez tükenmezdir. Bunun içindir ki,
bilginin geliþmesi de sonsuzdur. Dünyada hiçbir zaman bizim bilgimizin içinde yeralmayacak kadar çok þey vardýr, ama her þey
birbirine baðlý olduðuna göre, bilmediklerimiz de bildiklerimizle
birbirine baðlýdýrlar. Sonuç olarak bilim, belli bir noktada durmaz
ve bu anlamda, bilimin gerçeklerinden her biri, kendi baþýna ele
alýndýðýnda görelidir, çünkü bütün öteki gerçeklerle baðýntýlýdýr. Molekülün ötesinde atom bulundu, atomun ötesinde elektron, çekirdek bulundu, çekirdeðin ötesinde öteki parçacýklar, ama gerçeðin
sonuna ulaþýlabileceðini sanmak yersizdir. Elektronun kendisi de
diyor Lenin bitmez tükenmez.
Bu da, bilgilerimizin nesnel deðerinden hiçbir þey kaybettirmez, çünkü, görelinin içinde mutlak vardýr (Lenin).
Modern materyalizm, yani marksizm açýsýndan, bilgilerimizin nesnel, mutlak gerçeðe yaklaþýk sýnýrlarý tarihsel olarak görelidirler, ama bu gerçeðin varlýðý, bizim
ona yaklaþmakta olduðumuz kadar kesindir. Tablonun
çevre çizgileri tarihsel olarak görelidirler, ama tablonun
nesnel olarak varolan bir modeli temsil ettiði kesindir.
Þu ya da bu anda, þu ya da bu koþullar içinde, þeylerin
doðasýna iliþkin bilgimizde, maden kömürü katraný içinde alizarini bulacak ya da atom içinde elektronlarý bulacak noktaya kadar ilerlemiþ olmamýz olgusu tarihsel ba-
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kýmdan görelidir, ama hiçbir bakýmdan göreli olmayan
þey, bu cinsten her bulgunun mutlak nesnel bilginin bir
ilerlemesi olduðudur.73
Þu halde, zamanla, yanlýþ ya da günü geçmiþ bir hale gelecek, doðru bilimsel bir teori olamaz; her bir teori, deðerini [sayfa 234]
korur; teorinin darlýklarý, sýnýrlamalarý bulunduðu zaman, bunlar,
deneyimin tükenmez katkýsýyla aþýlmýþ olurlar. Bilimin ilerlemesi,
özgünlüðe doðru, beceriye doðru bir yarýþ deðildir, gerçeðin içinde
derinliðine doðru bir ilerlemedir.
IV. TEORÝ VE PRATÝÐÝN BÝRLÝÐÝ
Diyalektik materyalizme göre bilgi, aklýn, duyularýn verilerini
yorumlamasýna aracýlýk eden bir iþlem deðildir, insan beyninde
gerçeðin gittikçe daha doðru, daha þaþmaz yansýsýný oluþturan
karmaþýk bir süreçtir. Biliyoruz ki, bu süreç, nitel bakýmdan birbirinden ayrýlan iki dereceyi içine alýr: duyusal derece, ussal derece
ya da pratik ve teori. Ayrýca gördük ki, pratik, teorinin zorunlu
hareket noktasý, bilginin kaynaðýdýr ve ayný zamanda gerçeðin
ölçütüdür. Þu halde her teori, zorunlu olarak, pratiðe dönmelidir
ve bu, iki nedenden böyle olmalýdýr: birincisi, teori, kesin olarak
pratik tarafýndan yaratýlmýþtýr, dünyayý seyreden hevesli bir hoþ
merak için deðil, dünyayý deðiþtirmeye yardým etmek için kurulup
hazýrlanmýþtýr; ikincisi, mademki gerçek, kesiksiz hareket ve
deðiþikliktir, kendi kendine yeterli olmaya çalýþan bir teori, kýsýrlaþýr,
artýk ölü bir dogmadan baþka bir þey deðildir; ýsrarla, durmadan
pratiðe dönmezse, bilgi süreci duraklar, artýk gerçeðin gittikçe daha
kesin, daha þaþmaz bir yansýsýný elde etmek, teorinin yetersizliklerini düzeltmek, dünya bilgisini derinleþtirmek olanaklý olmaz.
Bilginin tüm birinci dereceye, duyumlar derecesine dayandýðýný düþünen filozoflara görgücü (empiriste) denir; fikirlerin, teorik bilginin rolüne büyük yer veren, ama onlarý gökten inmiþ sayan,
fikirlerin pratikten çýkamayacaðýný kabul eden filozoflara da rasyonalist (akýlcý) idealistler denir. Bunlar da, ötekiler de, bilginin iki
derecesini keyfi olarak ayýrýrlar; bu iki derecenin birliðini kavramazlar.
73
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Bu tezin devrimci pratik alanýndaki önemi kolayca anlaþýlabilir. Bilimlerde olduðu gibi, burada da her insanýn kendisi, her
þeyi deneyemez; teorinin hazýrladýðý ve iþçi [sayfa 235] hareketinin yüz
yýllýk deneyimi sayesinde yanlýþlýðý daha önce kabul edilen ve düzeltilen dünya anlayýþlarýna kapýlmak istemeyen her insanýn özümlemeye çabalamak zorunda olduðu birikmiþ bir toplumsal deneyim
vardýr.
Teoriyi ihmal eden pratikçiliðe saplanýr, körler gibi davranýr
ve karanlýklar içinde yürür. Pratiði ihmal eden ise dogmacýlýk içinde donar kalýr, artýk kafasý týn týn öten bir doktrinerden baþka bir
þey deðildir.
Kuþkusuz ki teori, devrimci pratiðe baðlanmadýkça
amaçsýz kalýr; týpký yolu devrimci teori ile aydýnlatýlmayan pratiðin, karanlýkta, elyordamýyla yürümesi gibi.74
Marksist bilgi anlayýþý, yansýz, nesnel olmak için, kendinde gerçeði görmek için kendini pratikten uzak tutmak gerektiði
yolundaki yanlýþ fikri çürütmemizi saðlar. Burjuva nesnelciliði denen bu yanlýþ fikir, marksizme karþý bir savaþ makinesidir. Bu,
kendi deneyimlerinden etkilenmiþ olduðu için deneyler yapan
fizikçinin nesnel olamayacaðýný söylemek gibi bir þeydir!
Bilgi edinmek isteyen, dünyayý, yani gerçeði deðiþtirme pratiðine bizzat katýlmalýdýr. Armudun tadýný bilmek
isteyen, armudu, yiyerek deðiþtirmek zorundadýr. Atomun
yapýsýný ve özelliklerini bilmek isteyenin, atomun durumunu deðiþtirmek için, fizik ve kimya deneyleri yapmasý
gerekir. Devrimin teorisini, yöntemlerini bilmek isteyen,
devrime katýlmak zorundadýr. Bütün gerçek bilgi, doðrudan deneyimlerden doðar.75
Bunun içindir ki, harekete katýlmak yerine kollarýný baðlayýp
seyretmekle, marksizmi doðru olarak ve derinlemesine özümlemek olanaklý deðildir, ancak hareketten uzak durularak marksizmin deðeri hakkýnda bir yargýya varýlabileceðini ileri süren küçükburjuva ideologlarý bundan alýnmasýnlar; teori ancak hareketle kurulur, doðrulanýr ve zenginleþir. Yalnýz devrimci pratik, kapitalist
74
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toplumun gerçeðini bulmak [sayfa 236] olanaðýný saðlar, çünkü yalnýz
devrimci pratik, bu toplumu dönüþtürmeye, bu toplumun içinde
hareket ettiði koþullarý deðiþtirmeye niyetlenir; ve yalnýz devrimci
pratik, gerçeðe gereksinme duyar, çünkü, doðru bir teori olmayýnca baþarýya ulaþýlamaz. Bunun içindir ki:
Materyalizm, þu ya da bu biçimde parti zihniyetini
varsayar; materyalizm, her olayýn deðerlendirilmesinde,
belirli bir toplumsal grubun görüþünü açýkça ve hiçbir
kuþkuya meydan vermeyecek biçimde benimsememizi
zorunlu kýlar.76
Zamanýmýzda bu grup, devrimci proletaryadýr.
Pratik yoluyla doðruyu bulmak ve pratik yoluyla
doðruyu tanýtlamak ve geliþtirmek. Algýsal bilgiden baþlayarak onu fiilen usa-uygun bilgi haline getirmek ve sonra usa-uygun bilgiden baþlayarak öznel ve nesnel dünyayý
yeni bir kalýba dökmek için devrimci pratiðe geçmek,
pratik, bilgi, daha fazla pratik, daha fazla bilgi ve bu örneðin sonsuza kadar yinelenmesi ve her devirde pratik ve
bilginin kapsamýný daha yüksek bir düzeye ulaþtýrmak.77
Þu halde, marksizmi bir bilim olarak deðil de, yalnýzca tarihin proletarya için taþýdýðý öznel anlamý (baþka bir deyiþle proletaryanýn olaylar hakkýndaki öznel yorumunu) temsil ettiðini sanmak
kesinlikle yanlýþtýr. Bu deðerlendirmeden þöyle bir sonuç çýkardý:
mademki, bu onlarýn kendiliðinden gelme görüþleridir, proleterlerin marksizmi öðrenmeye gereksinmeleri yoktur, proleter olmayanlar ise, mademki marksizm kendi görüþlerini temsil etmeyecektir, marksizmi öðrenmek zorunda deðildirler! Tam tersine, biz diyoruz ki, marksizm bir bilimdir; herkes ona gereksinme duyar ve
onu öðrenmelidir; marksizm hiç kimse için ne gereksizdir, ne de
yararsýzdýr!
Nesnel olmak, bütün teorileri reddetmek demek deðildir;
toplumsal geliþmenin süreçlerine uygun bir teoriyle yetinmektir.
Bu uygunluk, ancak toplumsal pratikle denetlenebilir, [sayfa 237] bu,
pratik geliþme sürecini yaratmaz, ona ancak yardým eder, nasýl ki,
76
Lenin, Tüm Yapýtlar, c. I. s. 380, 381, 4. baský, [Rusça baský], 1946; ve Bref aperçu
de sa vie et de son uvre, Moscou 1946.
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bir bilgin, laboratuvannda bir sürecin gidiþini hýzlandýrmaya çalýþabilir ama bu sürecin yasasýný ne ortadan kaldýrabilir, ne de yaratabilirse.
Sonuç olarak, bilinemezciliðe karþý yalnýzca teorik bakýmdan savaþmamalýyýz, ayný zamanda, eylemimizle, ne yaptýðýný bilerek, dünya üzerinde etki yapýlabileceðini ve marksizmin tarihsel
gerçek olduðunu kanýtlayarak onu pratik bakýmdan da yýkmalýyýz.
Örneðin, bilinemezcilik, savaþ kimin suçu? bilinmez! derken, namuslu insanlarýn eylemi, onlarý, savaþ suçlularýný ortaya çýkartmaya yöneltti. Böylece proletarya, marksist materyalizmin deðerini,
olmadan olacaðý bilmenin deðerini deneyimleriyle doðruladý. Sosyalistlerin hiçbir zaman doðruyu söyleyen ve haklý olan ilk insanlar
olmaktan baþka kusurlarý olmadýðý yargýsýna vardý. Oysa, olmadan
olacaðý doðru söyleyen, doðru bilimi söylüyor demektir.
Böylece, bilinemezcilik burjuvazinin sýnýf çýkarlarýna hizmet
eder: eðer toplum bilimi yoksa hiçbir þey önceden bilinemez ve elbette hiçbir þey yapmamak gerek; egemen sýnýf rahatýna baksýn!
Bilinemezcilik sömürülenleri güçsüzlüðe götürür. Tam tersine, toplumun bilimsel olarak bilinmesi olanaklýysa, ezilenler ve sömürülenler bu bilgiye sahip olabilirler, pratik ile teori arasýndaki birliði,
savaþýmlarýnýn yolgösterici yýldýzý yapabilirler.
Kuþku ve kötümserlik doðuran, kavrayamadýklarý olaylarýn
gerisinde kalan insanlarýn, artýk hiçbir þeye inanmayan, yani ne
olursa olsun, herhangi bir þeye inanmaya hazýr insanlarýn iþi olan
bilinemezciliðe karþý diyalektik materyalizm, akýllýca bir iyimserlik
yaratýr ve insanýn, olaylarýn akýþýna bilerek yön verebileceðinin anlaþýlmasýný saðlar. Materyalizm, eylemle birleþen düþüncenin gücüne sýnýrsýz bir güven ilham eder. Marxýn tezinin derin gerçeði böylece aydýnlanýr.
Filozoflar, dünyayý yalnýzca deðiþik biçimlerde yorumladýlar oysa sorun onu deðiþtirmektir.78
YOKLAMA SORULARI
1. Bilinemezcilik, siyasal görüþlerde kendini nasýl ortaya koyar?
78
Marx, Feuerbach Üzerine Tezler, Felsefe Ýncelemeleri, s. 70; Ludwig Feuerbach...,
s. 64; Din Üzerine, s. 64.
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2. Bilinemezciliðin bilim karþýsýndaki tutumu nedir?
3. Bilginler neden dine inanmaya devam ederler? Bilinemezcilik neden insaný inancýlýða götürür?
4. Bilinemezciliði nasýl çürütmeliyiz?
5. Pragmacýlýk nedir? Neden bu anlayýþa karþý savaþmalýyýz?
6. Marksizme göre gerçeðin göreli olduðu doðru mudur?
7. Neden teori ile pratiðin birliði üzerinde ýsrar etmek gerekir?
[sayfa 238]
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

DÝYALEKTÝK MATERYALÝZM
VE TOPLUMUN MANEVÝ YAÞAMI

Ýkinci bölümde gördüðümüz gibi, ancak diyalektik materyalizm bilinç sorununa bilimsel bir yanýt getirebilmektedir. Gene, ancak diyalektik materyalizm, fikirlerin, toplumsal teorilerin, siyasal
görüþlerin ve ayný zamanda, toplumun yapýcý birer unsuru olan siyasal kurumlarýn kökenlerinin ve etkilerinin anlaþýlmasýna olanak
saðlar.
Stalin, Diyalektik Materyalizm ve Tarihsel Materyalizm adlý
yapýtýnda, baþlýca sayfalarý bu soruna ayýrmaktadýr.
Sorunun birbirinden dikkatle ayrýlmasý gereken iki yönü vardýr:
1° Toplumsal yaþamda deðiþik bilinç biçimlerinin ortaya çýkmasý.
2° Bunlarýn önemi ve toplumsal yaþamda oynadýklarý rol.
Onikinci ders, sorunun birinci yönünü, onüçüncü ders de
ikinci yönünü ele almaktadýr.
Ondördüncü ders ise, bilimsel sosyalizmin kökenini ve önemini incelemektedir. [sayfa 242]

ONÝKÝNCÝ DERS

TOPLUMUN MANEVÝ YAÞAMI
MADDÝ YAÞAMININ YANSISIDIR

I . Bir örnek.
II . Ýdealist "açýklamalar".
III . Materyalist diyalektik tez.
a) Toplumun maddi yaþamý, yalnýz tek tek bireylerin
bilincinden deðil, genel olarak, insan bilincinden ve iradesinden baðýmsýz olarak varolan nesnel bir gerçektir.
b) Toplumun manevi yaþamý, toplumun nesnel
gerçeðinin bir yansýsýdýr.
c) Yeni toplumsal ve siyasal fikirler ve teoriler nasýl
ortaya çýkar?
d) Kalýntýlar sorunu.
IV . Vargý.
I. BÝR ÖRNEK
UNESCOnun bazý broþürlerinde, barýþýn ancak barýþ zihniyetinin kafalarda yeralmasý ile saðlanabileceði, onun için de savaþtan kurtulmak isteniyorsa, onu, insanlarýn kafalarýnda öldürmek
gerektiðini okuyoruz. Kýsaca, savaþlarýn nedeni özneldir. Ya da,
psikanalistlerin diyeceði gibi, her insanýn bilincinde saklý bulunan
saldýrganlýk içgüdüsüdür. Ya da soydan geçme kindir.
Savaþýn nedenlerini böyle düþünen bir anlayýþ, idealist bir
anlayýþtýr.
Marksist materyalizmin durumu bambaþkadýr: savaþlarýn [sayfa
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nedeni, toplumlarýn nesnel gerçeklerindedir. Emperyalizm çaðýnda, savaþlarýn kökeninde, zor yoluyla yeni pazarlar elde etmeye
çalýþmasýna neden olan iktisadi bunalýmlar yatar. Nesnel bir yasa
olan azami kâr yasasý, savaþlarý böyle açýklar. Öznel sürece (savaþ
fikrine, kine, saldýrganlýk içgüdüsüne) gelince, bunun kökeninde,
nesnel bir savaþ durumu yaratan maddi çeliþkiler vardýr. Öznel sürecin ortaya çýkýþýný açýklayan nesnel gerçektir, nesnel gerçeði açýklayan öznel süreç deðildir.
Pekala baþka örnekler de alabiliriz. Ýçinde bulunduðumuz
zamanlar, genel olarak, cançekiþmekte olan kapitalizmin ideolojisiyle, yani ulusal ve ýrksal kinler ideolojisiyle, vurgun ve savaþ ideolojisi1 ile sosyalizm ideolojisi, uluslar ve insanlar arasýnda karþýlýklý
yardýmlaþma ve kardeþlik ideolojisi, barýþ ideolojisi arasýnda nasýl
büyük bir karþýtlýk olduðunu ortaya koyuyor.
Bu durumda ve öteki durumda, fikirlerin savaþýmýný anlaþýlýr
kýlan, toplumlarýn nesnel gerçeðidir  burada kapitalizm, kozmopolit büyük bur-juvazi, ötede sosyalizm ve uluslararasý iþçi hareketi. Toplumun manevi yaþamý, maddi yaþamýnýn yansýsýdýr.
Toplumun manevi yaþamýnýn çok çeþitli yönleri vardýr. Sanat, hukuk, din, toplumun manevi yaþamýna girerler. Bunlarý bütün
ayrýntýlarýyla incelemeliyiz. Diyalektik Materyalizm ve Tarihsel
Materyalizme baþvuran okurlar, Stalinin, büyük pratik önemlerinden dolayý, toplumsal fikirler, toplumsal teoriler, siyasal inanýþlar,
siyasal kurumlar üzerinde özellikle durduðunu göreceklerdir.
Toplumsal fikirler: yani, bireyin belli bir toplumda, varlýk
içindeki kendi yeri hakkýnda edindiði fikirler (þu sanatçý kendini
baðýmsýz sanýr); mülkiyet hakkýndaki fikirler; aile, aþk, evlenme,
çocuklarýn yetiþtirilmesi hakkýndaki ahlaki [sayfa 244] fikirler (Flaubertin alýnmýþ dediði fikirler). Hukuki fikirler de bu bütüne katýlýrlar: örneðin, mülkiyet hakkýnýn, kendi kendinden baþka temeli
olmayan doðal bir hak olduðu burjuva fikri; bu fikir, özel mülkiyetin burjuva toplumun temeli olduðu maddi olgusunu ifade eder;
sahip olan burjuvazinin gözünde üretim araçlarý mülkiyeti dokunulmaz olduðuna göre, burjuva ahlakýnca özel mülkiyet fikrinin bir
243]

1
Eisenhowerin ve Harvard Üniversitesi rektörünün himayesinde yayýnlanan bir
broþürde þu satýrlarý okumaktayýz: Savaþ, insana, ortak bir çabaya katýlan kimsenin
duyduðu yüksek bir duyguyu kazandýrýr; o duygu ki, korku küçüklüðü ile ve bir toplumsal
güvenliðe sahip olma yolunda küçük tutkuyla mutlak çeliþki halindedir.
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ilke verisi olmasý kolaylýkla anlaþýlabilir bir þeydir.
Toplumsal teoriler: yani, yukarda belirtilen toplumsal fikirleri soyut bir öðreti bütünü halinde sistemleþtiren teoriler: örneðin
Platonda site teorisi, Hobbesda, J. J. Rousseauda, Hegelde devlet teorisi, ütopyacýlarýn (Babeuf, Saint-Simon, vb.) toplumsal teorileri.
Siyasal inançlar: yani, kralcý ya da cumhuriyetçi, tutucu ya
da liberal, faþist ya da demokratik vb. kanýlar, inanýþlar; düþünce,
toplantý, gösteri özgürlüðü hakkýndaki fikirler, vb..
Siyasal kurumlar: yani, devlet, ve devlet mekanizmasýnýn
çeþitli çarklarý. Çok önemli marksist bir tez, devleti, toplumun manevi yaþamýnýn bir öðesi olarak kabul eden tezdir: devlet, toplumun maddi yaþamýný yansýtýr.
II. ÝDEALÝST AÇIKLAMALAR
Tekrar, yola çýktýðýmýz noktaya, idealist tutuma dönelim.
Çeþitli görünümlerde karþýmýza çýkan bu tutum çok yaygýndýr. Ýþte
bunlardan birkaçý:
a) En eski bilmesinlerci (obscurantiste) tez, dinsel, tanrýbilimsel tezdir. Bu tez, toplumlarýn maddi yaþamýnda, tanrýsal fikrin bir yansýsýný, tanrýdan gelme bir planýn gerçekleþmesini görür.
Toplumsal düzen, tanrý tarafýndan istenmiþtir. Tanrýbilimcilere göre,
doða ve insan ruhu nasýl deðiþmez iseler, toplumda da her türlü
deðiþiklik, dine aykýrýdýr ve küfürdür; mademki deðiþiklik tanrýnýn
iradesine bir karþý geliþtir, o halde þeytanca bir iþtir, her türlü deðiþiklik fikri günahkardýr. Bu görüþün bir sonucu, klerikalizmdir (ruhban sýnýfý egemenliðidir): yalnýz ruhban sýnýfý, yani tanrýnýn [sayfa 245]
niyet ve tasarýlarýnýn güvenilir kiþileri, toplumsal düzeni güven
altýna alabilir. Feodal topluma çok iyi uyan bu tez, devrimci burjuvazi tarafýndan yenilgiye uðratýlmýþtýr.
b) Bundan sonra, özünde burjuva olan, özellikle 18. yüzyýl
Fransýz filozoflarý tarafýndan geliþtirilmiþ bulunan idealist bir tez gelir. Bu filozoflar, doðal hukuk, doðal din, Akýl adýna, tanrýsal
hukuka karþý savaþýyorlardý. Feodal düzenin düzensizlik olduðunu, çünkü, her insanýn kendinde imgesini bulduðu Aklýn gereklerine uygun olmadýðýný öðretiyorlardý. Demek ki, kendileri tarafýndan
baþlangýç olarak, evrensel ve sonsuz olarak konan Akýl adýna top-
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lumu deðiþtirmek gerekmektedir: öyleyse toplumsal düzen, usauygun düzenin yansýsý olacaktýr.
Her ne kadar bu tez, gerici feodalitenin karþýsýnda, devrimci
burjuvazinin ideolojisini ifade ettiðinden, öncekine göre bir ilerleme demek ise de, týpký öteki gibi idealist bir tezdir. Bu tez, fikirlerin kökenini araþtýrýp sormaz, onlarý, toplumlarýn maddi gerçeðini
yaratýp ortaya çýkaran ilk veriler olarak kabul eder.
Bununla birlikte, 18. yüzyýlýn materyalist filozoflarýnýn özellikle Hel-vétiusun bir insanýn fikirlerinin onun eðitiminin meyvesi
olduðunu anlamýþ olduklarýný dikkate almak gerekir. Bu filozoflar,
toplumlar içindeki ide-olojilerin zaman ve yerle deðiþiklikler göstermesi üzerinde ýsrar ediyorlardý. Ama, Marxýn kurmuþ olduðu
toplumlar bilimine sahip olmadýklarý için tahlillerini daha ileri götüremiyorlardý.
c) Hegele özellikle önemli bir yer ayýrmak gerekir. Gerçekten de, Tarih Felsefesi adlý kitabýnda, toplumun maddi geliþmesi
ile manevi geliþmesi arasýndaki iliþkilerin incelenmesini ciddi bir
þekilde ele almýþtýr. Ýdealist olarak, doðayý olduðu kadar, toplumu
da yaratan yüce Fikri (Idée) baþlangýç noktasý diye alýr. Tarih, Fikrin bir geliþmesidir. Böylece, Eski Yunan tarihi, Güzel fikrinin açýða
vurulmasýdýr. Ayný þekilde, Sokrates, Ýsa, Napolyon, Fikrin anlarýdýrlar. (moments).
Hegel, diyalektikçi olarak, zaman zaman dikkat çekici [sayfa
246] tahliller yapar. Ama onun idealizmi, onu, büyük adamlara abartýlmýþ bir rol atfetmeye götürür; bu büyük adamlar, onda, tarihsel
ilerlemenin tek nedenleri haline gelirler. Yýðýnlarý hiçe sayan, yalnýz yanýlmaz üstün insaný insan sayan faþist ideoloji, hegelci felsefenin bu yönünü saygýsýzca, hayasýzca kötüye kullanacaktý. Duçenin hayranlarýndan biri Faþizm, Mussolininin þu anda düþündüðü þeydir. demiþti. Hitler, imha birliklerine Sizin yerinize ben
düþüneceðim. diye haykýrýyordu.
d) Ýdealizmin baþka biçimi: Durkheim ve öðretililerinin
toplumbilimi. Birçok kimseler, kendilerine Fransada büyük bir
ün kazanmýþ olan durkhaymcý toplumbilimin idealizmden esinlendiði söylendiðinde çok þaþýracaklardýr. Toplumbilimciler, tanrýbilimi ve metafiziði mahkum etmiyorlar mýydý? Evrimleri içinde
deðerlendirilen toplumsal olaylarýn (kurum-lar, hukuk, töreler) elveriþli ya da elveriþsiz önyargýlardan uzak, olumlu bir þekilde
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incelenmesini ileri sürmüyorlar mýydý? Ama istemekle yapmak
arasýnda çok yol vardýr elbette. Genel olarak burjuva toplumbilimcileri, maddi deðiþmeleri kolektif bilinçin geliþmesi ile açýklarlar,
bu kolektif bilincin kendisi de gizemli bir þey olarak kalmaktadýr.
Bu durumda, toplumlar tarihi, daha antik çaðlardan beri insan
bilincinin bir yerinde výyak-layan manevi özlemlerin derece derece gerçekleþmesi þeklinde ortaya çýkýyor. Kolektif bilinç neden
þu þekilde deðil de, bu þekilde evrim gösteriyor, bilinmez... Þu var
ki, aslýnda toplumbilimciler, üretimin, sýnýf savaþýmýnýn, tarihin devindiricilerinin ne olduðunu bilmezler (bazýlarý da bilmek istemezler). Yüzeyde kalýrlar. Örneðin, toplumsal güvenliðin varoluþu,
fikirlerin geliþmiþ olmasýndandýr. Bütün bunlar, Leon Brunschvicgin felsefesinde olduðu gibi. bilincin ilerlemesi sonucuna varýr.
e) Baþka alanlarda olduðu gibi bu alanda da idealizmin en
ateþli þampiyonlarýndan birinin, daha önce de sözünü ettiðimiz
Proudhon olduðunu belirtmek uygun olur.2 Proudhona göre, toplumlarýn tarihi, insanlýðýn baþlangýcýndan [sayfa 247] beri bilinçin içinde kendiliðinden varolan içkin adalet fikrinin derece derece cisimleþmesidir. Böylece, üretim iliþkileri3 insanlýðýn kiþiliksiz aklý içinde uyumakta olan iktisadi kategorilerin gerçekleþmesi oluyor.
Bu yaratýlmamýþ bilinç Proudhonun deyiþiyle, toplumsal deha
bütün tarih boyunca vardýr, her þey onunla açýklanýr, kendisinin
açýklanacak bir þeyi yoktur. Ve bilinç bugün neyse her zaman o olmuþ olduðuna göre, Proudhon buradan tarihin gerçeðini bile yadsýmaya varýr:
Öyleyse ... bir þeyin belirdiðini, bir þeyin üretildiðini
söylemek doðru deðildir: evrende olduðu gibi uygarlýkta
da, her þey ezelden beri vardý, hareket etmekteydi. Bu,
toplumsal ekonominin tümü için geçerlidir.4
Güneþin altýnda asla yeni olan hiçbir þey yoktur: tarih bir tek
çizgiyle çizilmiþtir.
Bu arada þuna da iþaret edelim ki, cizvitlere ve ilahiyatçýlara
karþý her an vicdan adýna atýp tutmaya o kadar hazýr olan ProudBkz: yedinci ders: Genel Sonuçlar.
Onbeþinci derste, bu terimin tanýmýna bakýnýz.
Proudhon, Philosophie de la misère, c. II, s. 102, aktaran: Karl Marx, Felsefenin
Sefaleti, Sol Yayýnlarý, Ankara 1992, s. 106.
2
3
4
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hon, (kendi) devrim sistemini, tanrý esini sistemine karþý çýkartan Proudhon, proletaryanýn devrimci örgütünün korkuttuðu Proudhon, ve bugün onun öðretilileri sosyal-demokratlarýn da yaptýklarý
gibi eylem karþýsýnda paniðe kapýlýp, iþçilerin partisini bir kiliseye
benzeten Proudhon da, savaþým verdiðini sandýðý ruhban sýnýfý ideolojisinin kurbanýdýr. Kendini dünyanýn ve tarihin ölçüsü sanan papaz yiyicisi burjuvanýn vicdaný, belli-belirsiz bir þekilde laikleþmiþ,
antikçað tanrýsýndan hiç de baþka bir þey deðildir. Prudonculuk,
kökünde idealisttir.
Marx, en etkili yapýtlarýndan biri Felsefenin Sefaletinde,
Proudhona çok sert bir darbe indirir. Özellikle þunlarý yazar:
Bay Proudhon ile birlikte kabullenelim ki, gerçek
tarih, yani zaman sýrasýna göre olan tarih, düþüncelerin,
kategorilerin ortaya koymuþ bulunduklarý tarihsel sýralanmadýr. [sayfa 248]
Her ilke, kendisini içinde ortaya koyacaðý kendi öz
yüzyýlýna sahip olmuþtur. Otorite ilkesi, örneðin, 11. yüzyýla sahipti, týpký bireycilik ilkesinin 18. yüzyýla sahip olmasý gibi. Mantýksal sýralanmaya göre ise, ilke yüzyýla
deðil, yüzyýl ilkeye aitti. Baþka bir deyiþle, ilkeyi yapan tarih deðil, tarihi yapan ilkeydi. Bunun sonucu, tarihi olduðu kadar ilkeyi de kurtarmak için, kendi kendimize belirli bir ilkenin herhangi bir baþkasýnda deðil de, neden
11. ya da 18. yüzyýlda ortaya çýktýðýný sorduðumuzda, zorunlu olarak, insanlarýn 11. yüzyýlda nasýl olduklarýný, 18.
yüzyýlda nasýl olduklarýný, bu yüzyýllardaki gereksinmelerinin, üretici güçlerinin, üretim biçimlerinin, üretimlerinin, hammaddelerinin neler olduklarýný  kýsacasý, bu
varolma koþullarýnýn ortaya çýkardýðý insanlararasý iliþkilerin neler olduklarýný inceden inceye incelemek zorunda kalýyoruz. Bütün bu sorunlarýn altýndan kalkmak demek, her yüzyýl için insanlarýn gerçek, sýradan tarihini
yazmak ve bu insanlarý kendi dramlarýnýn hem yazarlarý
ve hem de oyuncularý olarak sunmaktan baþka nedir?
Ama insanlarý kendi tarihlerinin oyuncularý ve yazarlarý
olarak sunduðunuz anda, dolambaçlý yoldan gerçek
baþlangýç noktasýna ulaþýrsýnýz, çünkü daha baþtan sözünü etmiþ olduðunuz o ölümsüz ilkeleri býrakmýþ bulu-
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nuyorsunuz.5
Marxýn, Proudhona karþý yaptýðý bu eleþtiri, a, b, c, d bölümlerinde belirttiðimiz idealizmin bütün biçimleri için geçerlidir. Bu
durumlarýn her birinde, gerçek, tersine çevrilmiþtir, o þekilde ki,
fikirlerin somut açýklamasý anlaþýlmaz bir hal alýr. Þeyleri yeniden
doðru doðrultusuna yerleþtirerek, toplumsal fikirlerin tarihin maddi
nesnel geliþmesinin yansýsý olduðunu gösteren ancak diyalektik
materyalizmdir. Ýdeolojiler bilimini kuran yalnýz diyalektik materyalizmdir. Ýdealizm, fikirleri bildirir, ilan eder, onlara geçit yaptýrýr,
aþaðýlýk materyalizmi, onlarý yadsýmakla suçlar (göreceðimiz gibi,
bu da yanlýþtýr); ama gerçekte idealizm, fikirleri ne kadar az anlýyorsa onlardan o kadar çok sözediyor; fikirlerden her þeyi açýklamalarýný ister, ama fikirler onun için [sayfa 249] açýklanmaz olarak
kalýr.
III. MATERYALÝST DÝYALEKTÝK TEZ
Doðanýn, varlýðýn, maddi alemin ilk veri, oysa bilincin, düþüncenin ikincil veri, türev olduðu doðru ise, maddi
dünyanýn, insanlarýn bilincinden baðýmsýz olarak varolan nesnel gerçeklik olduðu, oysa bilincin bu nesnel gerçekliðin bir yansýsý olduðu doðru ise, bundan çýkan sonuca göre, toplumun maddi yaþamý, toplumun varlýðý da,
ayný þekilde ilk veridir, buna karþýlýk, toplumun manevi
yaþamý, ikincil bir veri, bir türevdir; toplumun maddi yaþamý, insanlarýn iradesinden baðýmsýz olarak bulunan nesnel bir gerçekliktir, oysa toplumun manevi yaþamý bu
nesnel gerçekliðin bir yansýsý, varlýðýn bir yansýsýdýr.6
Toplumun manevi yaþamýnýn, toplumun maddi yaþamýný
yansýttýðý tezi, böylece, bu kitabin ikinci bölümünde (özellikle 10.
derste) açýklanan felsefi materyalizmin doðrudan doðruya bir sonucudur.

Karl Marx, Felsefenin Sefaleti, s. 105.
Stalin, Leninizmin Sorunlarý, s. 664. [Diyalektik ve Tarihsel Materyalizm, Bilim ve
Sosyalizm Yay.]
5
6
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a) Toplumun maddi yaþamý, yalnýz tek tek bireylerin
bilincinden deðil, genel olarak, insan bilincinden ve
iradesinden baðýmsýz olarak varolan bir nesnel gerçektir.
Ýþte bazý idealist düþünürlerin, onun yasalarýný anlamadýklarý için alýnyazýsý dedikleri, bu bilinçten baðýmsýz olan nesnel gerçektir. Varoluþçular (existentialistes) ayný þeyi muhafaza ederek,
onun sözcüklerini yeni-lemiþlerdir; varoluþçular, dünyaya-atýlmýþadamdan, durum içindeki insandan sözederler. Bu kitabýn tarihsel materyalizme ayrýlmýþ olan 4. bölümünde, bu durumun bir
giz olmadýðýný ve bilimsel olarak incelenebileceðini göreceðiz.
Birkaç örnek, bilinçten baðýmsýz bu nesnel gerçeðin ne olduðunu anlamamýza yardým edecektir.
Feodal düzende, Avrupanýn genç burjuvazisi, büyük [sayfa
250] manü-faktürlerin yapýmýna baþladýðý zaman, o dönemde hayýrhahlýðýný takdir ettiði krallýk iktidarýna (krallýk yeni doðmakta olan
manüfaktürleri isteklen-diriyordu) karþý, aralarýna katýlmayý düþlediði
soylular sýnýfýna karþý bir devrimle sonuçlanmak zorunda olan bu
yeniliðin toplumsal sonuçlarýndan habersizdi!
Rus kapitalistleri, çarlar Rusyasýnda büyük modern sanayiyi
kurduklarý zaman sosyalist devrimin gelecekteki zaferi için koþullarý
hazýrladýklarýnýn bilincinde deðillerdi.
Stalinin Anarþizm mi? Sosyalizm mi? adlý kitabýnda sözünü
ettiði kunduracý, Adelhanovun ayakkabý fabrikasýnda iþe girdiði
zaman, geçici olduðunu sandýðý bu kararýnýn, uzak gelecekteki sonucunun, kendisinin sosyalist fikirlere baðlanýþý olacaðýndan7 ha7
Ýþte Stalinin bu kunduracýya ayýrdýðý pasaj: Ufak bir iþliðe (atölyeye) sahip olan bir
ayakkabýcýyý ele alalým. Ama bu adam büyük ayakkabý fabrikatörlerinin rekabetine
dayanamayarak iþliðini kapamýþ ve örneðin Tifliste Adelhanovun ayakkabý fabrikasýnda
bir iþe girmiþ olsun. Adelhanovun fabrikasýna sürekli bir biçimde ücretli iþçi olmak
düþüncesiyle deðil, biraz para artýrmak, iþliðini tekrar açmasýný saðlayacak küçük bir
sermaye biriktirmek amacýyla girmiþtir. Gördüðünüz gibi bu ayakkabýcý, toplumsal durumu
ile, þimdiden proleterdir, ama bilinci ile hâlâ proleter deðildir, tümüyle küçük-burjuvadýr.
Bir baþka deyiþle, bu ayakkabýcý, daha þimdiden küçük-burjuvalýk durumunu yitirmiþtir,
[bu durum] yokolup gitmiþtir; ama onun küçük-burjuva bilinci daha yok olmamýþ, gerçek
durumunun gerisinde kalmýþtýr.
Açýktýr ki, burada, [yani] toplumsal yaþamda da, önce dýþ koþullar deðiþir, önce
insanlarýn koþullarý deðiþir ve sonra da buna uygun olarak bilinçleri deðiþir.
Ama, biz, ayakkabýcýmýza dönelim. Bildiðimiz gibi, biraz para artýrmaya ve iþliðini
yeniden açmaya niyetlenmektedir. Bu proleterleþmiþ ayakkabýcý, çalýþmaya devam eder,
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bersizdi.
Amerikan emperyalistleri ve onlarýn peþinden giden [sayfa 251]
batýlý kapitalistler, 1947de Marshall planý temeli üzerinde, SSCByi,
Çini ve Avrupa halk demokrasisi ülkelerini ekonomik bir ablukayla boðabileceklerini sanmýþlardýr. Gerçekte ise, boðulmak þöyle
dursun, yeni dünya pazarý saðlamlaþmýþ oldu.8
Ýþte binlerce romancýnýn þiþirip durduklarý alýnyazýsý budur. En ivedi çýkarlarýn karþýlanmasý için savaþým, az ya da çok
uzun bir süre sonunda, bu savaþýma giriþmiþ olanlarýn iradesinden
baðýmsýz olan toplumsal sonuçlara neden olur. Ayrýca bu en yakýn
çýkarlar, mademki, belli bir anda, þu ya da bu toplumun, þu ya da
bu sýnýfýn nesnel durumuna bir yanýt verirler, hiç de keyfi çýkarlar
deðillerdir. Burada, Marx tarafýndan, tarihsel materyalizmin, þu
þekilde ifade edilen, temel bir önermesi vardýr:
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.9
Örneðin, kapitalist üretim iliþkileri, insanlar tarafýndan seçilama para artýrmanýn çok güç bir iþ olduðunu görür, çünkü kazandýðý, geçimine ancak
yetmektedir. Üstelik, özel bir iþlik açmanýn öyle pek çekici olmadýðýný da görür: bina ve
eklentileri için ödemek zorunda olduðu kira, alýcýlarýn kaprisleri, para darlýðý, büyük
ayakkabý fabrikatörlerinin rekabeti ve benzer dertler  özel zanaatçýnýn kafasýný kurcalayan
sýkýntýlar iþte bunlardýr. Öte yandan, proletarya, böyle endiþelerden nispeten kurtulmuþtur;
alýcýlarla veya bina ve eklentilerinin kirasýný ödeme zorunluðuyla kendini sýkýntýya
sokmamaktadýr. Her sabah fabrikaya gider, akþamleyin de sakin kafayla evine döner ve
cumartesi günleri ayný sükunetle ücretini cebine atar. Burada, ilk kez ayakkabýcýmýzýn
küçük-burjuva hayalleri daðýlýr; burada, ilk kez, onun ruhunda proleter özlemler uyanýr.
Zaman geçer, ve ayakkabýcýmýz görür ki, parasý en. temel gereksinmelerini bile
karþýlama-ya yetmemektedir, ve ücretlerdeki bir artýþa müthiþ ihtiyacý vardýr. Ayný zamanda,
iþçi arkadaþlarýnýn sendikalar ve grevlerden söz ettiðini duyar. Ayakkabýcýmýz, bu noktada,
koþullarýný iyileþtirmek için, kendine bir iþlik açmanýn deðil, patronlarla savaþmanýn gerekli
olduðunu anlar. Sendikaya katýlýr, grev hareketine girer ve kýsa sürede sosyalist
düþüncelerle dolar. ...
Böylece, uzun vadede, ayakkabýcýnýn maddi koþullarýndaki bir deðiþikliði, bilincindeki
bir deðiþiklik izlemiþtir: önce maddi koþullarý deðiþmiþ ve bir süre sonra da, buna uygun
olarak, bilinci deðiþmiþtir.
Sýnýflar hakkýnda ve bir bütün olarak toplum hakkýnda da ayný þey söylenebilir. (J.
Stalin, Anarþizm mi? Sosyalizm mi?, s. 30-31).
8
Bkz: J. Stalin, SSCBde Sosyalizmin Ekonomik Sorunlarý, Son Yazýlar, 1950-1953, s.
89.
9
Karl Marx, Ekonomi Politiðin Eleþtirisine Katký, Önsöz, s. 23. (italikler bizim, -G.B.M. C.)
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miþ deðildi. Feodal toplumun baðrýnda üretici güçlerin geliþmesi,
insanlar istesinler istemesinler, zorunlu olarak baþka üretim iliþkilerinin deðil de kapitalist üretim iliþkilerinin þekillenmesine götürür.
Bunun içindir ki, her yeni kuþak, kendisi için yapýlmýþ, hazýrlanmýþ
koþullardan hareket [sayfa 252] etmek zorundadýr. O zaman bu, alýnyazýsý olmuyor mu? Hayýr, çünkü göreceðimiz gibi nesnel üretim
iliþkilerinin bilimsel olarak incelenmesi, onlarýn niteliðinin anlaþýlmasýna, evrimlerinin önceden bilinmesine ve bu evrimin hýzlandýrýlmasýna olanak saðlar.
Her an, idealistlerin yaptýklarý biçimde ruhun baðýmsýzlýðýný
neden olarak ileri sürmek, onlar hakkýnda hiçbir þey bilinmediði
zamanda bile, kendilerini öncelikle ruha kabul ettiren nesnel
koþullarý bilmezlikten gelmek demektir. Baþka bir þey deðil. Çünkü idealist düþünürün kötü kaderi þudur: idealist düþünür, bilincin
varolmasýný ve iþlenmesini saðlayan nesnel koþullar üstünde hiç
durmadan kendi bilincinden hareket ettiði için, bilincin kendi kendine yeterli olduðunu sanýr. Bu, materyalizmin savaþým verdiði yanýlsamadýr.
Bunu söyledikten sonra, þimdi burada önemli bir pratik vargýyý ortaya koyduðumuza iliþkin gözlemler çýkarmamýz gerekir. Tarihte çok büyük maddi deðiþikliklerin, deðiþmeye katýlmýþ olanlar
ya da ona neden olmuþ olanlar, bu deðiþmenin sonuçlarýnýn bilincinde olmadýklarý, bu deðiþmeyi istemedikleri halde oluþtuklarýný
gösterdik. O halde, bir ülkede, ancak bütün emekçiler devrimci teoriye kazanýlmýþ olduklarý takdirde, sosyalist devrimin olabileceðini
öne sürmek yanlýþtýr. Ekim 1917de, devrimi kendi elleriyle yapmýþ
olan milyonlarca insan, Lenin kadar ve devrimin bilimsel öncüleri
kadar, geleceði görmüyorlardý. Ama tarih içindeki görevlerini yerine getirirlerken, kendi öz bilinçlerinin deðiþmesine, Marxýn bilimsel olarak önceden gördüðü yeni insanýn baþarýsýna çalýþýyorlardý.
b) Toplumun manevi yaþamý, toplumun nesnel
gerçeðinin bir yansýsýdýr.
Toplumsal iliþkileri keyfi olarak belirleyen, insanlarýn iradesi
deðildir demiþtik. Daha çok, üyeleri olduklarý toplumun maddi gerçeði tarafýndan koþullandýrýlan, insanlarýn [sayfa 253] bilincidir.
Oysa bu toplum bu kitabýn 4. bölümünde bu konuya daha
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uzun boylu deðineceðiz bir tansýktan doðmamýþtýr: toplum, insanlara, doðaya karþý baþarýlý bir savaþým saðlamak üzere þekillenmiþ iliþkilerin tümüdür; bu iliþkiler, zorunlu olarak, insanlarýn emrinde bulunan, yararlandýklarý ve kendilerini uydurmak zorunda
olduklarý üretici güçlerin evrim düzeyiyle koþullandýrýlmýþlardýr (onbin yýl önce insanlar arasýndaki iliþkiler, büyük sanayinin yarattýðý
iliþkiler olamazdý).
Toplumsal fikirlerin ne bakýmdan toplumun bir yansýsý olduðunu anlamak istediðimiz zaman, iþte bu çok karmaþýk olan
tümü (iliþkiler tümünü) dikkate almamýz gerekir.
Tarih gösteriyor ki, eðer insanlar, farklý zamanlarda,
farklý düþünceler ve isteklerle doluyorlarsa, bunun nedeni, insanlarýn, gereksinmelerini karþýlamak için doðayla,
deðiþik zamanlarda, deðiþik yollarla savaþmalarý ve buna
uygun olarak da iktisadi iliþkilerinin farklý biçimlere bürünmesidir. Bir zamanlar, insanlar, doðayla, ilkel komünizm temeli üzerinde, kolektif olarak savaþýrlardý; o zamanlar, onlarýn mülkiyeti, komünist mülkiyetti, ve bu
yüzden, o zamanlar, benim ile senin arasýnda hemen
hemen hiçbir ayrým gözetilmiyordu, bilinçleri komünist
nitelik taþýyordu. Öyle bir zaman geldi ki, benim ile
senin arasýndaki ayrým, üretim sürecinin içine iþledi ve
mülkiyet, özel, bireyci bir niteliðe büründü. Bu yüzden
de insanýn bilinci, özel mülkiyet duygularýyla doldu. Ondan sonra da üretimin tekrar toplumsal bir nitelik kazandýðý ve dolayýsýyla, mülkiyetin de yakýnda toplumsal bir
nitelik kazanacaðý yeni bir dönem, içinde bulunduðumuz dönem geldi  ve iþte tam bunun içindir ki, insanlarýn bilinci yavaþ yavaþ sosyalizm ile doluyor.10
Kaba materyalizmin yanýlgýsý ortaya çýkýyor. Kaba materyalizm, beyinsiz düþünce olmadýðýný saptayarak, bundan, toplumsal
fikirlerin salt organik bir belirlenmesi olduðu sonucunu çýkarýr: bir
bireyin organizmasýný deðiþtirin, onun [sayfa 254] siyasal fikirlerini de
deðiþtirirsiniz!
Felsefi materyalizm, elbette ki, beynin, düþüncenin organý
olduðu gerçeðini saptar. Ama beynin kendisi de, insanlarýn varol10

J. Stalin, Anarþizm mi? Sosyalizm mi?, s. 29-30.
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masýný hazýrlayan nesnel koþullardan ayrýlamaz: Bu beyin, toplumsal bir varlýðýn beynidir. Marxýn yazdýðý gibi, insan kendi gerçeði
içinde, toplumsal iliþkiler bütünü.11 Demek ki, toplumsal iliþkilerin
tümü, hep birlikte, düþünen beyin içinde yansýr (ister birey bundan habersiz olsun, ister þu üniversite filozofu bunu hiçbir zaman
düþünmemiþ bulunsun, bunlar bu olguyu deðiþtiremez).
Yansý olarak ideolojinin en belirgin örneklerinden birini, bize
din saðlar. Tanrýbilimcilerin örneðine uyarak idealistler bütün insanlarýn tanrý fikrini kendi kendilerine bulduklarýný, ve bu fikrin insanlýðýn baþlangýcýndan beri varolduðunu ve insanlýk sürdükçe süreceðini öðretirler. Gerçekten, tanrý fikri insanlarýn eski toplumlardaki nesnel durumunun bir sonucudur.
Engelsin formülüne göre din, insanýn sýnýrlý anlayýþlarýndan
doðmuþtur. Ne bakýmdan sýnýrlý anlayýþlar? Bir yandan, ilkel insanýn düþman ve anlaþýlmaz bir doða karþýsýndaki hemen hemen
tüm güçsüzlüðüyle; öte yandan anlamadýklarý ve kendilerine üstün
bir iradenin ifadesi gibi görünen bir topluma körükörüne baðýmlýlýklarýyla sýnýrlý. Böylece açýklanamaz ve her þeye gücü yeten varlýklar, doðanýn ve toplumun efendileri olan tanrýlar, insanýn doða ve
toplum karþýsýndaki nesnel güçsüzlüðünün öznel yansýsý oldular.
Doða bilimlerindeki ve toplum bilimlerindeki ilerleme, dinsel inançlarýn yanýlsamalý niteliðini ortaya koyacaktý (tanrýlara inançlar, sonra, soyutlama yoluyla bir tek tanrýya inanç). Bununla
birlikte, insanýn insan tarafýndan sömürüsü varoldukça, mutluluk
ve mutsuzluk daðýtan insanüstü bir varlýða inancýn nesnel koþullarý
da varoluyorlar. Ýnsan öneriyor, tanrý daðýtýyor, veriyor: Eski Rusyanýn yoksulluk altýnda ezilen ve geleceðinden umutsuz köylüsü,
kaderini, [sayfa 255] tanrýsallýðýn ellerine emanet ediyordu. Sosyalist
devrim, topluluða, üretici güçlere egemen olma yeteneðini verirken, ayný zamanda, insanlara da doða üzerindeki yetilerini giderek
daha hýzla artýrarak, doðayý, bilimsel bir biçimde yönetmek olanaðýný
verdi. O zaman, insanlarýn bilincinden baþka nesnel koþullarýn
doðurmuþ olduklarý ve sürdürdükleri dinsel aldatmacalarýn yavaþ
yavaþ silinmesi için nesnel koþullar yaratýlmýþ oldu.
Ayný þekilde ahlaki fikirler de nesnel toplumsal iliþkilerin bir
11
Marx, Feuerbach Üzerine Tezler, Felsefe Ýncelemeleri, s. 69; Ludwig Feuerbach....
s. 63; Din Üzerine, s. 63.
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yansýsý, toplumsal pratiðin bir yansýsýdýrlar. Ýdealistler, ahlakta, ortam koþullarýndan mutlak olarak baðýmsýz bir sonsuz ilkeler birliði
görüyorlar: bu ilkeler bize tanrýdan gelirler, ya da yanýlmaz bilinç,
bize, bu ilkeleri yüklemiþ, kabul ettirmiþtir. Ama, örneðin asla çalmayacaksýn buyruðunun ancak özel mülkiyetin ortaya çýkýþýyla
varlýk ve anlam kazandýðýný dikkate almak yeter. Geleceðin sýnýfsýz
toplumunda hýrsýzlýk kavramý, gerçeðe dayanan tüm temelini yitirecektir, çünkü servetler öylesine bol olacaktýr ki, çalmak için bir
neden kalmayacaktýr. Peki o zaman sonsuz ahlaktan nasýl sözedilebilir? Ahlak toplumla deðiþir, toplum tarafýndan deðiþikliðe uðratýlýr. Bunun içindir ki, toplum, sýnýf savaþýmýyla evrim göstermekte
olduðuna göre, egemen sýnýfýn ahlaký ile sömürülen sýnýfýn ahlaký
arasýnda savaþým vardýr; birincisi tutucu ya da gerici zihniyettedir,
öteki ise az ya da çok, devrimcidir. Ama egemen sýnýfýn elinde,
uzun yýllar boyunca, kendi fikirlerini kabul ettirmek için güçlü araçlar bulunduðundan, milyonlarca insan, egemen sýnýfýn ahlakýný hiç
tartýþmadan biricik ahlak olarak kabul eder. Ayrýca zaten, egemen
sýnýfýn üyelerinin kendileri de aldatmacalarýn kurbanýdýrlar.
Bunu bir örnekle açýklayalým. 18. yüzyýlýn devrimci burjuvazisi, saldýrýsýný, sonsuz Özgürlük, Akýl, Adalet adýna, feodaliteye karþý
yöneltti. Kendi devrimci sýnýf çýkarlarýný genellikle insanlýðýn çýkarlarýyla özdeþleþtiriyordu. Bunu içtenlikle yapýyordu. Ama burjuva
devrimin zaferi, sözcüklere, gerçek anlamlarýný, tarihsel anlamlarýný verdi. Devrimin [sayfa 256] zaferi gösterdi ki, bu evrensel ahlaki fikirler, bir sýnýfa özgü çýkarlarýn ifadesiydi. Özgürlük mü? Evet, burjuvaziye, kendi sýnýf yararlarý için üretim yapmak ve ticaret yapmak özgürlüðü; siyasal iktidarý kendisi için alýkoymak özgürlüðü,
vb.. Ama, devrimi, özgürlük bayraðý altýnda yapmýþ olan bu burjuvazi, proletaryaya, sendikalar kurmak, grev yoluyla savaþým vermek vb. özgürlüðü reddediyordu. Burjuvazi, sonsuz ahlak adýna
Babeufü giyotine gönderdi, çünkü o, gerçekte, burjuva mülkiyetini ortadan kaldýrmak istiyordu.
Engels þöyle yazýyordu:
Bugün, bu us egemenliðinin, burjuvazinin idealize
edilmiþ egemenliðinden baþka bir þey olmadýðýný; o zaman ilan edilmiþ bulunduðu biçimiyle ölümsüz adaletin,
... burjuva adaletinde bulunduðunu... biliyoruz.12
Bu, hiçbir zaman evrensel bir ahlak olmayacaktýr demek
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midir? Hiç de deðil. Ahlak, böyle bir ahlaký fiilen gerçek kýlacak
olan toplumsal koþullar nesnel olarak gerçekleþeceði zaman, bütün
insanlar için ayný ahlak olacaktýr, yani dünya çapýnda insanlar arasýndaki bütün çýkar ayrýlýklarý geri gelmemek üzere yok edildiði, bütün
sýnýflar ortadan kalktýðý zaman. O halde, evrensel, yani tamamýyla
insancýl olan bir ahlakýn zaferine nesnel olarak yolaçan, idealistlerin ucuz tekerlemeleri deðil, proletaryanýn burjuvaziye karþý (ve
sözde evrensel ahlakýna karþý) devrimci savaþýmýdýr. Bu evrensel
ahlak, bugün bizim için akýlalmaz bir þey midir? Hayýr, bu ahlakýn,
kardeþçe dayanýþma ilkeleri, kapitalist toplum içinde de, proletaryanýn, devrimci sýnýfýn ahlakýnda ilk gerçekleþmelerini bulurlar.
Ve elbette ki, sosyalist devrimin zafere ulaþmýþ olduðu ülkelerde,
haydi haydi bulurlar. Gerçekten de, burjuvazi, feodaliteyi tasfiye
ederek, bir sömürünün yerine baþka bir sömürü koyduðu halde,
proletarya, kapitalizmi parçalayarak, insanýn insan tarafýndan tüm
sömürüsünü ortadan kaldýrýr.
Uzlaþmaz sýnýf karþýtlýklarýnýn ortadan kaldýrýlýþý, [sayfa 257] evrensel sosyalist ahlakýn açýlýp geliþmesini hazýrlar, devrimci proletaryanýn sýnýf ahlaký bunun ilk biçimini teþkil eder.13
Görüyoruz ki, tarih boyunca, ahlaki fikirlerin karþýtlýðý, daha
genel olarak ideolojilerin karþýtlýðý, varolan toplumsal sýnýflarýn çýkarlarýnýn karþýtlýðýný yansýtýr. Toplumsal ve siyasal, ideolojilerin neden evrim gösterdikleri bu þekilde anlaþýlabilir. Örneðin, eðer
burjuvazi, Fransada yüzaltmýþ yýlda, ahlaki evrensellikten (bütün
insanlar kardeþtir) faþist ýrkçýlýða (musevilere karþý nefret, Kuzey
Afrikalý emekçilerin kovulmasý vb.) geçmiþse, bu, sýnýfýn maddi evrimiyle açýklanýr. Burjuvazi, devrimciyken, bütün insanlar adýna
konuþabileceðini sanýyordu. O da kendi egemenliðinde kendini
tehdit altýnda görünce, kendi egemenliðini düzmece bir kan hukuku ile haklý gösteriyor. Eskiden de feodaller böyle yapýyordu!
c) Yeni toplumsal ve siyasal fikirler ve teoriler
nasýl ortaya çýkar?
Ýdealizme göre fikirler, insanlarýn kafasýnda nedenleri bilinFriedrich Engels, Anti-Dühring Ýçin Elyazmalarý, Anti-Dühring, s. 480.
Bkz: V. Ý. Lenin, Gençlik Birliklerinin Görevleri, Gençlik Üzerine, Sol Yayýnlarý,
Ankara 1993, s. 216 ve devamý.
12
13
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meksizin ve onlarýn varolma koþullarýndan baðýmsýz olarak ortaya
çýkarlar. Ama o zaman idealizmin yanýtlayamayacaðý bir soru konuyor ortaya: neden þu fikir antikçaðda deðil de zamanýmýzda ortaya
çýktý!
Fikirleri hiçbir zaman onlarýn nesnel temellerinden ayýrmayan diyalektik materyalizm, yeni fikirlerin sihirli bir iþlemle ortaya
çýktýklarýný düþünmez. Yeni fikirler, toplum içinde geliþmiþ olan
nesnel bir çeliþkinin çözülmesi olarak ortaya çýkarlar. Gerçekten,
biliyoruz ki, bütün deðiþikliðin devindiricisi, çeliþkidir (beþinci derse bakýnýz). Belirli bir toplumun baðrýnda çeliþkilerin geliþmesi, bu
çeliþkiler keskinleþtikleri zaman, onlarý çözmek görevini ortaya koyar. O zaman, yeni fikirler, bu çeliþkilerin çözülmesi yolundaki çabalar þeklinde belirirler.
Feodal topluma özgü çeliþkilerin geliþmesidir [sayfa 258] ki
 eskimiþ üretim iliþkileri ile yeni üretici güçlerin birbiriyle anlaþmazlýðý, yükselen sýnýfta devrimci fikirleri yaratmýþtýr; o zaman yüzlerce toplumsal ve siyasal dönüþüm planýnýn ortaya çýkýverdiði görüldü.
Buna benzer bir süreç, kapitalist toplumda da oluþtu: milyonlarca
erkek, kadýn ve çocuðun acýsýný çektiði çeliþkileri çözmek üzere
sosyalist fikirler doðdu.
Büyük yenilikçileri ayýran, çaðdaþlarýnýn bilincinde az ya da
çok bulanýk bir þekilde yeralan, toplumun nesnel çeliþkilerinin yansýsý olan sorunlarý çözmekteki yetenekleridir:
... insanlýk, kendi önüne, ancak çözüme baðlayabileceði sorunlarý koyar, çünkü yakýndan bakýldýðýnda, her
zaman görülecektir ki, sorunun kendisi, ancak onu çözüme baðlayacak olan maddi koþullarýn mevcut olduðu ya
da geliþmekte bulunduðu yerde ortaya çýkar.14
Diyalektik materyalizme katýlmamýþ bir kimse için anlaþýlmaz
olan bu tümce þöyle açýklanýr: Sorun diyen, çözülecek çeliþki
der. Ama çeliþki, eski ile yeni arasýnda bir savaþým deðil de nedir?
O halde eðer bir çeliþki beliriyorsa, bu demektir ki, yeni, daha önceden orada vardýr, tohum halinde de, kýsmen de olsa, yeni, daha
önceden oradadýr. Örnek: feodal toplum, ancak kendi baðrýnda,
daha sonra kendisini yýkacak olan karþýt güçlerin (sanayi, burjuvazi) iþlemeye baþladýklarý gün suçlanabildi. Sorunun çözümü, yolu14

Karl Marx, Ekonomi Politiðin Eleþtirisine Katký, Önsöz, s. 24.
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nu aramakta olan bu yeninin zaferi oldu.
d) Kalýntýlar sorunu.
Bu derste açýkladýðýmýz anlayýþ, fikirler tarihinin önemli bir
özelliðini aydýnlatmaya olanak saðlar: kalýntýlar sorunu.
Bir fikir, onun varlýðýný oluþturan nesnel koþullar kaybolduðu
halde varlýðýný sürdürdüðü zaman kalýntý vardýr.
Felsefi materyalizmin temel tezlerinden biri, bilincin, maddi
gerçekten (doða ve toplum) sonra geldiðidir. Bilinç, nesnel duruma göre, daha geri kalmýþtýr. Bunun içindir ki, [sayfa 259] Stalinin sözünü ettiði eski kunduracý15, nesnel olarak bir proleter yaþamý sürdürür, ama bir zaman için, bir küçük-burjuva bilincini korur.
Ayný þekilde, maddi temelin deðiþmekte olduðu bir toplumda, insanlar, ancak belli bir gecikmeyle bu deðiþikliklerin bilincine
eriþirler. Bu deðiþiklikler ortaya çýktýklarýnda, o zaman, geçmiþten
saklamýþ olduklarý eski fikir cephaneliðinde çözümler ararlar. Kalýntýlar (eski nesnel koþullarda doðmuþ olan fikirler) yeni nesnel
koþullara uyan yeni fikirlere engel olurlar. Örnek: kapitalizmin, en
baþta sanayi burjuvazisinin sömürdüðü proleterler, zanaatçýlýða ütopik þekilde bir dönüþle, yoksulluklarýna bir çözüm arýyorlardý: onun
için de makineleri tahrip ediyorlardý.
Ama kalýntýlar, nesnel çeliþkiler geliþtiði ölçüde, önüne geçilmez bir þekilde gerilemek zorundadýrlar: o zaman, geçmiþe dönüþ
gittikçe daha olanaksýz görülürken, yeni fikirler, yalnýz yükselmekte olan nesnel güçlere uyabilen yeni fikirler kuvvetlenir. Geçmiþ,
bilinçlerde uzanýr gider, ta ki içinde bulunulan durum yeninin bulunmasýný gerektirecek ölçüde dayanýlmaz bir durum alýncaya kadar; iþte o zaman üstün gelen, kazanan, gelecektir.
IV. VARGI
Bu dersin baþlýðýnýn doðruluðu anlaþýlýyor. Toplumlarýn manevi yaþamýný anlamak için onlarýn maddi yaþamýndan yola çýkmak gerekir.
Buradan büyük pratik kapsamý olan birkaç sonuç çýkara15
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caðýz.

1. Belli bir dönemde çözülebilir sorunlar, yalnýz toplumun
gerçek gereksinmelerinin koyduðu sorunlardýr. Onun için marksistler, eylemlerini, belli bir dönemde nesnel koþullarýn derinlemesine incelenmesi üzerine kurarlar; onun içindir ki, bu eylem verimlidir. Böylece marksistler, toplumsal olaylarýn, özellikle iktisadi olaylarýn maddi niteliðini [sayfa 260] yadsýyarak sosyalizmi mistik bir hale
getiren Blumun idealizmine karþý çýkarlar; olaylarýn maddi niteliði
yadsýndýðý andan itibaren, her eylem, baþarýsýzlýða mahkum edilmiþ
demektir.
2. Emekçilerle iliþkilerinde, devrimci militan, hiçbir zaman
onlarýn düþündükleri ile yetinmemelidir. Fikirler baþka bir þeydir,
maddi koþullar baþka bir þey. Þu ya da bu proleter, haberi olmaksýzýn, burjuvazinin ideolojik baskýsýna uðrayarak tutucu fikirlere sahip
olabilir. Bu þaþýlacak bir þey midir? Hayýr, çünkü, egemen sýnýf, bir
yandan emekçileri sömürürken, ayný zamanda, emekçileri en iyinin böyle olduðuna inandýrmak için her çareyi kullanýr. (Okulda
öðretilen resmi ahlak, sýnýf savaþýmýný deðil, varolan durumun sessiz sedasýz kabulünü över). O halde, bu proleteri suçlamamak gerekir: onun yanlýþ fikirleri burjuvazinin hüküm sürdüðü bir toplumun
nesnel gerçeðini ifade eder. Dahasý var! Emekçilerin paylaþtýklarý
görüþlerin çeþitliliðinin de ötesinde, nesnel koþullarýn materyalistçe tahlili yolunu tutan devrimci, çýkar ortaklýðýný ortaya koyacak,
aydýnlatacaktýr. Eylem birliði böylece kurulmuþ olur: eylem birliði
olanaklýdýr, çünkü, son tahlilde, sýnýf savaþýmýnýn koþullarýný belirleyen fikirler deðildir, sýnýf savaþýmýnýn koþullarý, fikirleri belirler. Ýþte bunun içindir ki, 1936da, Maurice Thorez, katolik emekçilere
hitabederken, onlara: Siz de biz komünistler gibi emekçisiniz. Halkýmýzýn ve ülkemizin iyiliði için ortak savaþýmda birleþelim. diyordu.16
3. Fikirlerin deðiþmesinin, maddi bir temeli olduðunu bu
derste gösterdik. Bu, emekçilerin devrimci eðitimleri bakýmýndan
büyük bir önem taþýr: devrimci fikirlerin nüfuz etmesi, ancak yaþamýn somut görevleriyle baðlantý halinde, þantiyedeki atölyedeki,
bürodaki savaþým içinde ve savaþým yoluyla olabilir. Emekçilerin
bilincinde (nesnel yansý) kesin deðiþiklikleri olanaklý kýlan, toplum16
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sal savaþýmdýr (nesnel koþuldur). Böylece, henüz devrimci olmayan emekçiler, toplumun nesnel çeliþkilerini çözmek için birleþik
savaþýmda deneyim kazanýrlar. Onlar da sýralarý gelince devrimci
olurlar.

YOKLAMA SORULARI
1. Kesin birkaç örnekle toplumsal fikirlerin, nasýl toplumlarýn
nesnel maddi geliþmelerinin yansýsý olduklarýný gösteriniz.
2. Burjuvazinin, toplumsal fikirlerin, toplumsal teorilerin, siyasal
görüþlerin, siyasal kurumlarýn gerçek kökenini gizlemekte neden çýkarý
vardýr?
3. Marxýn 254. sayfada geçen þu sözünü nasýl anlamak gerekir:
Varlýklarýnýn toplumsal üretiminde, insanlar, aralarýnda, zorunlu, kendi
iradelerine baðlý olmayan belirli iliþkiler kurarlar.
4. Stalinin Anarþizm mi? Sosyalizm mi? adlý kitabýnda sözünü
ettiði kunduracýnýnkine benzer bir deneyiminiz var mý?
5. Bir ya da birkaç örnekle, emekçilerin bilinçlerinin savaþým
içinde nasýl deðiþtiðini gösteriniz. [sayfa 261]
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ONÜÇÜNCÜ DERS

TOPLUMSAL YAÞAMDA
FÝKÝRLERÝN ROLÜ VE ÖNEMÝ

I . Bir örnek.
II . Kaba materyalizmin yanýlgýsý.
III . Diyalektik materyalist tez.
a) Fikirlerin maddi kökeni, onlarýn gücünü oluþturur.
b) Eski fikirler ve yeni fikirler.
c) Yeni fikirlerin örgütlendirici, harekete getirici ve
deðiþtirici bir etkisi vardýr.
IV . Vargý.
I. BÝR ÖRNEK
Çok yaygýn bir önyargý vardýr ki, marksist materyalizmin fikirlere kayýtsýz olduðunu, fikirlere hiçbir önem ve rol tanýmadýðýný
sanýr.
Bu ders, hiç de böyle olmadýðýný, tersine, marksistlerin, fikirleri ve teorileri tamamýyla ciddiye aldýklarýný gösterecektir. Bunun kanýtý, bizzat Marx tarafýndan verilmiþtir: eðer o, fikirlerin bütün
gücünü reddetmiþ olsaydý, yaþamýný, yalnýz devrimci teorinin hazýrlanmasýna ve yayýlmasýna adar mýydý? Bunun kanýtý, en çetin
anlarda savaþýmýn ilk örneklerini kendileri veren, gerektiðinde, sosyalizmin büyük ülkülerinin zaferi için yaþamlarýný kahramanca feda
eden Marxýn öðretilileri tarafýndan verilmiþtir.
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Geçen dersimizde giriþini yaptýðýmýz örneði ele alalým: [sayfa
savaþlarýn insanlarýn bilincinde doðduklarý ve onun için de
savaþý ortadan kaldýrmak için kafalarýn barýþçý bir düþünceyle deðiþtirilmesinin yeterli olduðu yolunda UNESCO tarafýndan yayýlan
fikir. Savaþýn ve bunun sonucu olarak savaþ fikirlerinin kökeni,
toplumlarýn maddi gerçeðinde olduðu için, UNESCOnun bu tezinin materyalist bir sýnava dayanamadýðýný gördük.
Oysa UNESCOnun tezi yanlýþ olmakla birlikte, büyük bir
önem taþýr. Pratik olarak rolü çok açýk-seçiktir: savaþla savaþmak
görünüþü altýnda, bu idealist tez, savaþýn gerçek nedenlerinin araþtýrýlmasý çabalarýný yolundan saptýrýyor. Genel anlamýyla insanlarýn bilincini (savaþýn kaynaðý olarak) iþin içine sokan bu kurnaz
idealizm, gerçek suçlularýn sorumluluklarýný, emperyalistlerin gerçek sorumluluklarýný gizliyor. Bu idealizm iyi laf ediyor, ama savaþ
güçlerine yardým ederek barýþ güçlerine kötülük ediyor. Gerçekten
kafalarý barýþçýllaþtýranlar, savaþýn nesnel nedenlerini bir idealizm örtüsü altýnda insanlarýn gözlerinden saklayanlar deðil, bu nedenleri tahlil eden, emperyalist saldýrganlarý ele veren materyalistlerdir.
Onun içindir ki, marksizm, fikirlerin gücüne önem vermemekten tamamen uzaktýr.
... toplumun manevi yaþamý, onun maddi yaþamýnýn
koþullarýnýn bir yansýsýdýr dedik. Ama bu toplumsal fikir
ve teorilerin, bu siyasal görüþ ve kurumlarýn önemine,
bunlarýn tarihteki rollerine gelince, tarihsel materyalizm,
onlarý yadsýmak þöyle dursun, tam tersine, onlarýn toplumsal yaþamdaki, toplumun tarihindeki rollerini ve
büyük önemlerini özellikle belirtir.17
Marksist felsefe materyalist olarak toplumsal fikirlerin kökenini, toplumlarýn maddi yaþamýnda bulur. Diyalektik olarak onlarýn
nesnel önemini gösterir ve doðru rollerini belirler: onüçüncü dersimizin konusu budur. [sayfa 264]

263]

II. KABA MATERYALÝZMÝN YANILGISI
Marksizmi, fikirleri önemsememekle eleþtirenler, bilerek ya
17
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da bilmeyerek, onu, kendisinin hiç iliþiði olmadýðý bir suçla suçluyorlar. Aslýnda kaba materyalizmin suçu olan bir þeyi, ona yüklüyorlar. Fikirlerin önemini reddetmek; bu, diyalektik materyalizmin her
zaman savaþtýðý, bilime-karþý bir tutumdur.
Bir sarayda baþka türlü düþünülür, bir kulübede baþka türlü. Feu-erbachýn bu formülü, dar düþünceli, açýklýktan uzak bir
formüldür. Gerçekten de, o, bireyin bilincini belirleyen koþullar
arasýnda varolan ideolojilerin de kesin olarak yeraldýðýný unutuyor.
Öyle ki, kulübede oturan bir kimse, pekala bir prensin kendini beðenmiþliðine sahip olabilir! Ýþçi, küçük-burjuvalarýn kendini beðenmiþliklerine sahip olabilir. Eðer sosyalist fikirlerin daha önceden
toplum içinde bir varlýklarý ve bir rolleri olmasaydý, Stalinin sözünü
ettiði Gürcistanlý kunduracý18, bu sosyalist fikirlere gelmiþ olmayacaktý.
Jean Brecotnun Torbasý adlý kitabýnda, Gaston Monmousseau, canlý bir örnekle, Soylu Bir Ýneki okuyunuz, s. 84 þu ya
da bu kiþilerin varlýklarýnýn maddi koþullarý ile çeliþki halinde olan
bir ideolojiyi uzun zaman koruyabildiklerini gösteriyor.
Anti-diyalektik materyalizmin mekanikçi anlayýþlarý biz bunu, bilimsel materyalizme karþýlýk olarak kaba materyalizm olarak nitelendiriyoruz çok tehlikelidir. Neden? Çünkü, bu anlayýþlar,
idealizme yardým ediyorlar. Kaba materyalizm, fikirlerin rolünü yadsýyarak, idealist filozoflara, böylece, boþ býrakýlmýþ alaný iþgal etmek olanaðýný veriyor. Öyleyse, bir yanda gerçeði yoksullaþtýran
dargörüþlü bir materyalizm var öte yanda ise yetersizliklerinin yerini doldurmak için idealizmin cömertçe getirip sunduðu ruh tamamlayýcýsý var. Ýdealizm, mekanikçiliði düzeltiyor. Yanýlgý, yanýlgýyý
düzeltiyor.
Öyleyse diyalektik materyalizmin durumu nedir? [sayfa 265]
Mekanik materyalizme göre, toplumsal bilinç, maddi varlýðýn ancak edilgin bir yansýsý (gölge görüngü (epiphenomene)
de denir) olduðu halde, diyalektik materyalizme göre toplumsal
bilinç, pekala yansýdýr, ama etkin bir yansýdýr.
Gerçeðin hareket olduðunu (diyalektiðin ikinci yasasý, üçüncü derse bakýnýz), gerçeðin her yönünün hareket olduðunu biliyoruz. Oysa, fikir ve teoriler, her ne kadar maddeden sonra geliyorlarsa
18
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da, onlar da, bütün gerçeðin görünüþleri olmaktan geri kalmazlar.
O halde varolan her þeyin sahip bulunduðu bir özelliði onlara da
tanýmayý neden reddetmeli? Fikirlerin ve teorilerin hareketini ve
eylemini neden reddetmeli? Diyalektik evrenseldir; o halde, þeylerde
olduðu kadar fikirlerde, üretimde olduðu kadar toplumsal bilinçte
de kendini gösterir.
Fikirlerin bütün gücünü reddeden tez, bir ikinci anlamda da
diyalektiðe aykýrýdýr: Biliyoruz ki, gerçek, karþýlýklý baðýmlýlýktýr, gerçeðin çeþitli yönleri aralarýnda baðýntýlýdýr, biri diðeri üzerinde etki
yapar. Buradan þu sonuç çýkýyor: toplumun maddi yaþamýndan türeyen manevi yaþamý bu maddi yaþamdan ayrýlamaz; o halde,
karþýlýðýnda, kendisi de toplumlarýn maddi yaþamlarý üzerinde etki
yapar.
Böylece, diyalektiðin yasalarýnýn uygulanmasý, toplumsal fikirlere ve teorilere bütün önemlerini vermekle kalmaz, bunlarýn
etkisinin nasýl oluþtuðunun anlaþýlmasý olanaðýný da saðlar.
Engels, toplumda fikirler arasýndaki bu karþýlýklý iliþkiyi, karþýlýklý etkiyi þöyle ifade ediyor:
Ekonomik durum temeldir, ama, çeþitli üstyapý öðeleri sýnýf savaþýmýnýn siyasal biçimleri ve sonuçlarý, savaþ bir kez kazanýldýktan sonra, kazanan sýnýf tarafýndan
hazýrlanan anayasalar vb.,  hukuksal biçimler; hatta bütün bu gerçek savaþýmlarýn, savaþýma katýlanlarýn beynindeki yansýlarý, siyasal, hukuksal, felsefi teoriler, din anlayýþlarý ve bunlarýn daha sonraki dogmatik sistemler
halindeki geliþmeleri, hepsi de tarihsel savaþýmlarýn gidiþi
üzerinde etki yaparlar ve birçok durumda aðýr basarak
onun biçimini [sayfa 266] belirlerler. Bütün bu etkenlerin etkisi ve tepkisi vardýr... .19
Engels eleþtiriyor:
Buna, bir de ideologlarýn þu ahmakça düþünceleri
eklenir: tarihte bir rol oynayan çeþitli ideolojik alanlarýn
baðýmsýz tarihsel bir geliþmeleri olduðunu reddettiðimiz
gibi, onlarýn her türlü tarihsel etkinliklerini de reddedi19
Engelsten Joseph Blocha (21 Eylül 1890), Felsefe Ýncelemeleri, s. 184.
(Ondokuzuncu dersi, temel ile üstyapý arasýndaki iliþkilere ayýracaðýz.) (Biçiminiden baþka
bütün italikler bize aittir. -G. B.-M.C.)
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yoruz. Bu, bayaðý, diyalektik olmayan, iki kutup gibi birbirine kaskatý karþý bir neden ve sonuç anlayýþýndan,
karþýlýklý etki konusunda kopkoyu bir bilgisizlikten yola
çýkmak demektir.20
Ve gene:
Anlaþýlmadýðý sürece ideolojik bir görüþ açýsý dediðimiz þeyi oluþturan bu tepetaklak duruþun, kendisinin de
ekonomik temel üzerinde etki yapmasý ve bazý ölçüler
içinde onu deðiþtirebilmesi olgusu bana göre apaçýk bir
þeydir...
... Barth, ekonomik hareketin siyasal yansýlarýnýn vb.,
bizzat bu hareket üzerindeki bütün tepkisini neredeyse
yadsýdýðýmýzý öne sürerken, yal deðirmenlerine karþý
savaþmaktan baþka bir þey yapmýyor... .
Bütün bu baylarda eksik olan diyalektiktir. Her zaman burada yalnýz neden, þurada da yalnýz sonuç görüyorlar. Bunun boþ bir soyutlama olduðunu, gerçek dünyada buna benzer me-tafizik kutupsal karþýtlýklarýn ancak bunalýmlarda varolduðunu; ama þeylerin ileriye doðru
bütün büyük akýþýnýn, güçlerin, kuþkusuz hiç de eþit olmayan güçlerin, etki ve tepkisi biçiminde oluþtuðunu 
bu güçler içinde ekonomik hareketin de oranlanmayacak ölçüde en güçlü, en baþta gelen, en kesin güç olduðunu, burada mutlak diye bir þey olmadýðýný, her þeyin
göreli olduðunu; bütün bunlarý, ne yapalým ki, bu baylar
görmüyorlar... .21
Haklý olarak, iktisadi yasalarýn tarihsel geliþmenin [sayfa 267]
temeli olduðu olgusundan hareket eden materyalizmi en kaba
þekliyle sunan bazý kimseler, bundan yanlýþ bir sonuç çýkarýyorlar:
kollarýný kavuþturup bekleyerek, bu yasalarý kendi kendilerine
iþlemeye býrakmak yeter sanýyorlar. Böylece insaný güçsüzlüðe mahkum ediyorlar. Oysa deneyim gösteriyor ki, insanlar, toplumun nesnel yasalarýný ne kadar iyi tanýrlarsa, kendi sýnýf çýkarlarýna zarar
verdikleri için bu yasalarýn uygulanmasýný köstekleyen toplumun
Engelsten Franz Mehringe (14 Temmuz 1893), ayný yapýt, s. 198-199.
Engelsten Conrad Schmidte (27 Ekim 1890), Felsefe Ýncelemeleri, s. 190-193,
(Ýdeolojik bir görüþ açýsý dýþýndaki italikler bize ait. -G. B.- M.C.)
20
21
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geri kalmýþ güçlerine karþý savaþýmlarý da o kadar etkili olur. Peki
iþ buraya varýnca, bu yasalarý bilen bilincin rolü nasýl yokumsanýr?
Böyle sonuçlarý olduðu halde, onun gücü nasýl yokumsanýr?
Toplumsal geliþmenin yasalarýnýn insanlar tarafýndan bilinip
bilinmemesine göre insanlar, ya bu yasalarý kendilerine yardýmcý
yaparlar, ya da bu yasalarýn kurbaný olurlar. Böylece, emperyalist
savaþlarýn nedenlerinin bilimsel olarak bilinmesi, savaþa karþý etkili bir þekilde savaþým verilmesini saðlar. Marksistler, kapitalist ülkeler arasýnda savaþlarýn kaçýnýlmaz olduðunu söyledikleri zaman
kaba materyalizm, bundan, savaþlarýn alýnyazýsý olduklarý sonucunu çýkarýyor, bu bakýmdan, savaþý tanrýsal bir ceza olarak anlayan
tanrýbilimcilerin idealizmi ile birleþiyor. Kapitalizmin savaþlarý kaçýnýlmaz kýldýðýný söylemek,22 kapitalizm, doðasý gereði, emperyalist
savaþlar doðurur demektir. Ama, kapitalizm savaþlarýn zorunlu nedeniyse de, onun varlýðý, savaþlarý baþlatmaya yetmez; niçin? Çünkü birde halklarýn bu savaþý yapmayý kabul etmeleri gerekir. Kapitalistlerin askere gereksinmesi vardýr. Onlarýn, halklarý, savaþ yapmak gerektiðine kandýrmaya yönelen savaþ siyasetleri, savaþ ideolojileri buradan geliyor: Bu araçlarla, kapitalizmin yasasýnýn onu
savaþa sürükleyen yasanýn serbestçe, kendi çýkarlarýna olarak gerçekleþmesini saðlayacak bir þekilde hareket etmeye çalýþýyorlar.
Ama halklar, savaþ siyasetine, savaþ ideolojisine karþý, zaman yitirmeksizin, adým adým savaþým vererek kapitalistlerin savaþ için
elveriþli koþullarý gerçekleþtirmelerine [sayfa 268] engel olurlar. Fikirlerin önemi görülüyor. Bu tarihsel aþamada barýþýn olanaklý olduðu
fikri, Sovyetlere karþý bir haçlý seferi için kesin bir engel olma yolundadýr. Niçin? Çünkü yýðýnlar, bu fikri, gittikçe daha kuvvetle kendilerine maletmektedirler. Oysa savaþa gereksinmesi olan kapitalizm (bu anlamda savaþ, kapitalizm için gereklidir), eðer halk yýðýnlarý hayýr! derse, bu gereksinmesini yerine getiremeyecektir! (bu
anlamda savaþ, alýnyazýsý deðildir).
III. DÝYALEKTÝK MATERYALÝST TEZ
a) Fikirlerin maddi kökeni, onlarýn gücünü oluþturur.
22
Bkz: J. Stalin, SSCBde Sosyalizmin Ekonomik Sorunlarý, Son Yazýlar 1950-1953,
s. 90-95.
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Diyalektik materyalizm, toplum yasalarýnýn en baþta iktisadi yasalarýn nesnel özelliðini ortaya koyarken, ayný zamanda, fikirlerin nesnel rolünü de ortaya koymuþ oluyor (bu da insanlara,
toplumun yasalarýnýn iþleyiþini çabuklaþtýrmak ya da geciktirmek,
kolaylaþtýrmak ya da güçleþtirmek olanaðýný saðlar). Kaba materyalizmin esiri olan bazý kimseler: Tutarsýzlýk! diyeceklerdir buna.
Ya biri, ya da ötekidir! Ya nesnel etkenin gücünü kabul ediyorsunuz, ya öznel etkenin gücünü kabul ediyorsunuz. Seçmek gerek. Ýþte metafizik bir durum.
Diyalektik materyalizm, madde ile düþünceyi, birbirinden
ayrýlmýþ, baðsýz iki ilke haline getirmez. Madde ve düþünce, biri de
öteki kadar gerçek olan ... ayný doðanýn ya da ayný toplumun iki
yönüdürler: Biri olmadan ötekini kavrayamazsýnýz; bunlar birlikte
vardýr, birlikte geliþirler, ve dolayýsýyla birbirlerini yadsýdýklarýný düþünmemiz için bir neden yoktur.
Ve Stalin devam ediyor:
Maddi ve düþüncel iki farklý biçimde ifade edilen
tek ve bölünmez bir doða; maddi ve düþüncel iki farklý
biçimde ifade edilen tek ve bölünmez bir toplumsal
yaþam: iþte, doðanýn ve toplumsal yaþamýn geliþmesine
böyle bakmalýyýz.23 [sayfa 269]
Elbette ki, maddi yön, manevi yönden önce gelir.
O halde, diyalektik materyalizm, fikirlerin dünya üzerindeki
gücünü kabul etmekle kalmaz, bu gücü anlaþýlýr bir þey haline getirir. Tersine, idealizm, fikirleri, gerçeðin tümünden ayýrarak, onlardan gizemli varlýklar oluþturur: insanýn kendi kendisine sormasý
gerekir: bu fikirler, hiçbir ortak yanlarý olmadýklarý bir dünya (doða
ve toplum) üzerinde nasýl etki yapabilir? Fikirlerin yalýtýlmalarý onlarý felce uðratýr.
Diyalektik materyalizmin deðeri þudur: Toplumsal fikirlerin
maddi kökenini bulmuþ olduðundan onlarýn çýkmýþ olduklarý bu
dünya üstündeki etkililiklerini de anlayabilecek durumdadýr. Toplumsal fikirlerin ve teorilerin maddi kökeni, onlarýn ne öneminden
ne de rollerinden bir þey kaybettirmediði gibi, onlara bütün etkililiklerini verir.
Fikirleri küçümseyen, horgören, diyalektik materyalizm deði23

J. Stalin, Anarþizm mi? Sosyalizm mi? s. 28.
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ldir. Onlarý boþ sözcükler haline getiren, onlardan güçsüz birer
korkuluk yapan idealizmdir. Diyalektik materyalizm, fikirlerin sonuçlarýnda, doða güçleri kadar maddi olan somut bir güç bulur.
Bu güç her ne kadar onu bir yanda tek baþýna, geri kalanla
iliþkisiz olarak ele almak istediðimizde, anlaþýlmaz olursa da bununla birlikte ve belli bir dereceye kadar kendi öz hareketiyle
geliþebilir. Örnek: din, toplumun maddi, tarihsel koþullarýnýn temeli üstünde doðmuþtur. Ama din denen bu fikirler kümesi, edilgin
bir þey deðildir. Onun insanlarýn beyninde geliþen kendine özgü
bir yaþamý vardýr. Ve bu o kadar geliþir ki, dinin nesnel nedenlerini
bilmeyen insanlar, her þeyi tanrýnýn yürüttüðünü sanýrlar. Þu halde,
kendilerini oluþturan nesnel koþullar deðiþmiþ olduðu halde, fikirler kuþaklara aktarýlabilirler ve tutunabilirler. Ama zamanla, gerçeðin tümü, gerçeðin, bu dinsel ideoloji olan yönü üzerinde etki yapar. Fikrin bir dereceye kadar baðýmsýz bir geliþmesi vardýr; ama
fikir ile nesnel dünya arasýndaki çeliþki çok keskin bir durum aldýðý zaman, çeliþki, nesnel dünyadan yana, bu nesnel dünyayý yansýtan fikirlerin lehinde çözülür. Demek ki, kýsacasý kendilerine
yolaçanlar ve, [sayfa 270] kandýrmacalara, yalanlara karþý, yýðýnlara
kendilerini kabul ettirenler gerçek teorilerdir.
b) Eski fikirler ve yeni fikirler.
Fikirlerin kökenini incelerken, fikirlerdeki, ve teorilerdeki
çeliþkinin toplumdaki nesnel bir çeliþkiyi yansýttýðýný gördük.
Örneðin, kapitalizmin yarattýðý iktisadi bunalýmlarý ele alalým. Onlarýn nesnel nedeni, üretim araçlarý mülkiyetinin özel niteliði ile üretim sürecinin toplumsal niteliði arasýndaki çeliþkidir.24 Bu
çeliþkiyi nasýl çözmeli?
Devrimci proletarya bunu yanýtlýyor: üretim araçlarýnýn
toplumsallaþtýrýlmasý ile, sosyalizmle; o zaman artýk bunalým olmayacaktýr, üretici güçler, herkesin mutluluðu için, yeniden hýz kazanacaklardýr. Üretim araçlarýný elinde bulunduran ve onlardan en
büyük kârý elde eden burjuvazi yanýt veriyor: madem ki, düzenimizi tehlikeye sokuyorlar, üretici güçleri sýnýrlandýralým; böylece, bi24
Bu konuyu, Dördüncü Bölümde (onsekizinci ders, II. kesim, b) özellikle
inceleyeceðiz.
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zim ayrýcalýklarýmýzý güvence altýna alan kapitalist üretim iliþkilerini
koruruz. Eskiden bilime övgüler düzen ayný sýnýf, eðer bir üretim
fazlasý varsa, bunu kendi deyimiyle bilimin suçu sayarak, bugün bilimi lanetliyor. Tersine, proletarya, bilimi över. Bunalýmlarýn
suçunun bilimin ilerlemesine deðil, toplumsal düzene, kapitalizme yüklenebileceðini kabul eder.
Görülüyor ki, nesnel bir çeliþki temeli üzerinde, bunalým
halindeki kapitalizmin çeliþkisi temeli üzerinde fikir savaþýmý vardýr.
Bir yanda burjuvazinin ideologlarýnýn ve gazetecilerinin bol
bol yaydýklarý fikir: bilim kötüdür; onu gözönünde bulundurmak
gerekir, onun ilerlemeleri bir afettir, onu dine tabi kýlmanýn zamanýdýr. Ve magazinlerde ve hafif dergilerde, anti-komünizm ve çýplak kadýn resimleriyle birlikte baðýcýlýk, büyücülük, falcýlýk gibi
gizli bilgilere büyük bir yer [sayfa 271] verilmesi boþuna deðildir.
Gene resmi bir belgede,25 milli eðitim bakanýnýn görgücülüðe, yani
bilimin uzun zamandan beri aþmýþ olduðu araþtýrma yöntemlerine
dönüþü, göklere çýkarmasý boþuna deðildir. Bu ortaçað gizemciliðine dönüþle, bilime karþý þatafatlý ve sinsi propagandanýn birlikte
olmasý bir raslantý mýdýr? Eðer bugünün burjuvazisi, nesnel yasalar
olmadýðýný, onun için de anlamaya çalýþmak gerekmediðini sekseniki yoldan anlatýyorsa bu raslantý mýdýr? Bütün bunlar, gerçekte
toplumlarýn geliþiminin mahkum ettiði ve tarih tekerleðinin geriye
iþlemesini isteyen bir sýnýfýn çýkarlarýnýn ideolojik ifadesidir.
Günü geçmiþ olan ve toplumun cançekiþen güçlerinin çýkarlarýna hizmet eden eski düþünce ve teoriler vardýr. Bunlarýn önemi, toplumun geliþmesini, ilerlemesini
frenlemelerindedir.26
Açýktýr ki, bilimlere karþý kin ve küçümseme, burjuvazinin
iþine yaramaktadýr. Çünkü bilimlerin barýþçý atýlýmý, burjuva düzeni
tehlikeye düþürebilir.27
Ama karþý uçta, bilimlerin ilerlemesini yüreklendirmek ge25
lEducation nationale tarafýndan 2 Ekim 1952de yayýnlanmýþ olan 29 Eylül 1952
tarihli sirküler.
26
J. Stalin, Leninizmin Sorunlarý, s. 665.
27
Bu durum, burjuvaziyi, bilimleri ve teknikleri, barýþ çabalarý zararýna kendi savaþ
sanayileri yararýna kullanmaktan alýkoymaz. Ama iþte böylece de burjuvazi, bilimin iyi
hiçbir þey veremeyeceði yolundaki fýkri pekiþtirir.
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rektiði fikri, proletarya tarafýndan, devrimci sýnýf tarafýndan yayýlmaktadýr. Bu, gerçekte, üretici güçlerin geliþmesiyle tam bir uyuþma
halindedir; bundan böyle artýk yalnýz proletaryanýn devrimci
savaþýmý bu atýlýmý saðlayabilir.
Bir de, toplumun öncü güçlerinin çýkarlarýna hizmet
eden, yeni öncü fikirler ve teoriler vardýr. Bunlarýn önemi,
toplumun geliþmesine, ilerlemesine yardým etmelerindedir; ayrýca, toplumun maddi yaþamdaki geliþmesinin
gereksinmelerini ne kadar iyi, ne kadar aslýna uygun
yansýtýrlarsa, o kadar daha önem kazanýrlar. 28
Ýþte bunun içindir ki, iþçi sýnýfý iktidarý, bilimin açýlýp geliþmesi
için en elveriþli maddi koþullarý yaratýr. Bütün [sayfa 272] olanaklarýyla,
bilimin insanlarýn mutluluðu için zorunlu olduðu fikrini destekler.
Demek ki, fikirler de birer güçtürler. Eski fikirler gericilerin
güçleridir ve onun için gerici sýnýflar bu fikirleri iþlerler. Öncü fikirler, toplumlarýn ilerlemesine katkýda bulunan fikirlerdir, bunun için
de yükselen sýnýflar, bu fikirleri bütün güçleriyle desteklerler.
Aþýrý bir basitleþtirmeyle, bunlardan, mevcut sýnýflarýn, sýnýf
olarak, kendi gereksinmelerine uygun düþen ideolojileri kendiliklerinden yarattýklarý sonucunu çýkarmamalýdýr. Filer, bilgi sürecinin
ürünleridir: iþbölümünün hüküm sürdüðü bir toplumda (bu, toplumlarýn sýnýflara bölünmüþ olduðu durumdur), fikirler, özellikle
bu görev için ayrýlmýþ bireyler: rahipler, filozoflar, bilginler, teknisyenler, eðitimciler, sanatçýlar, yazarlar vb. tarafýndan hazýrlanýrlar, ama
sýnýf tarafýndan bütünüyle kullanýlýrlar.
Öte yandan yeni fikirlerden sözettiðimiz zaman, bunu
þematik bir tarzda anlamamalýdýr. Gerçekten de öyle olur ki, bir
sýnýf tarafýndan býrakýlan bir fikir, daha sonra, baþka biçimlerde,
baþka bir sýnýf tarafýndan yeniden kabul edilir. Bunun gibi, bilimin
yararlý olduðu fikri, devrimci burjuvazi tarafýndan iþlendi (Diderot,
Condorcet). Devrimci proletarya ayný fikri yeniden aldý ve yeniledi,
proletarya (sosyalizmin kuruluþunda) ondan bütün pratik sonuçlarý çýkartabilir, oysa burjuvazi, bu fikri, sonuna kadar götüremiyordu. Böylece sýnýflar, daha önce kullanýlmýþ olan fikirlerden
yararlanabilirler. Bunda þaþýlacak bir þey yoktur: insanlar, kendi
deneyimleriyle fikirlerin gücünü öðrenmiþ olduklarý için, bir sýnýf
28
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daha önce ortaya konmuþ olan fikirler arasýnda kendi egemenliðini ya da kendi yükseliþini (bütünüyle ya da kýsmen) kolaylaþtýran
fikirleri ihmal etmez. Tersine, bir sýnýf, kendisine artýk uygun gelmeyen þu ya da bu fikri, ideolojisinden kovar; faþist burjuvazi,
bugün, evvelce feodaliteye karþý ezilen yýðýnlarýn ittifakýný kendisine kazandýran burjuva demokratik özgürlükler bayraðýný, artýk
ayaklar altýnda [sayfa 273] çiðniyor.
Ayrýca, burjuvazi, kendisine hizmet eden ve yeni kýlýða
bürünmüþ eski fikirlerden baþka bir þey olmayan fikirleri yeni
olarak yutturmaya çalýþýr: örneðin, Hitler, eski bilmesinlerci ve ortaçað ýrk ve kanýn teorisini, bilimin son sözü gibi geçirmek istiyordu. Mussolini, proletarya sosyalizmini bir eski mit, faþizmi ise bir
yeni mit olarak ilan ediyordu! Yenilik tarihle ölçülmez, belli bir
anda konan sorunlarý çözme yeteneðine göre ölçülür. Marxýn
Kapitali, ekonomi politik olarak burjuva fakültelerde en yakýn
zamanlarda okutulanlarýn hepsinden daha yenidir.
Baþka bir gözlem: fikirlerin her zaman herhangi bir sýnýfýn,
ya da tarihsel bakýmdan belirli herhangi bir toplumun hizmetinde
oluþlarýndan, bütün fikirlerin deðeri olduðu sonucunu çýkarmamalýdýr. Bilimin kötülükçü olduðu fikri yanlýþ bir fikirdir, insan toplumlarýnýn bilimsiz ilerlemesi olanaklý olmadýðýna göre, gerçeðe aykýrýdýr.
Bilimin yararlý olduðu fikri doðru bir fikirdir, olaylarýn gerçeðine
uygundur. Yükselen sýnýfýn, yani proletaryanýn gerçeðe gereksinmesi vardýr, týpký iflas halindeki sýnýfýn, yani burjuvazinin yalana
gereksinmesi olduðu gibi.29 Ama yanlýþ fikirlerin de gerçek fikirlerden daha az olmamak üzere etkin bir güçleri vardýr. Toplumsal
geliþmenin gereksinmelerini en sadýk bir þekilde yansýttýklarý için
son ve kesin zafer kendilerinin olan ve vazgeçilmez hale gelecek
ölçüde her gün daha bir önem kazanan öncü fikirlerin, doðru fikirlerin yardýmýyla yanlýþ fikirlere karþý savaþmak gerekir: bu, doðru
fikirlerin ýþýltýlarýnýn geniþleyip yayýlmasýný açýklar. [sayfa 274]
Gerici sýnýflar, baský ile fikirleri öldürmek isterler; tarihin öðrettiði iþte budur.
Suçsuzlar kovalandý
Hayvanlar gibi
Karanlýklarda iyi gören
Gözleri aradýlar
Oymak için.
(Paul ELUARD)
29

G. Politzer
Felsefenin Temel Ýlkeleri

241

c) Yeni fikirlerin örgütlendirici, harekete getirici ve
deðiþtirici bir etkisi vardýr.
Toplumsal yeni fikirler ve teoriler, ancak, toplumun
maddi yaþamýndaki geliþme, toplumun önüne yeni görevler koyduðu zaman ortaya çýkarlar. Ama bir kez ortaya çýktýktan sonra, toplumun maddi yaþamýndaki geliþmenin koyduðu yeni görevlerin yerine getirilmesini kolaylaþtýran çok önemli bir güç haline gelirler; toplumun
ilerlemesine yardým ederler. Ýþte, yeni düþünce ve teorilerin, yeni siyasal görüþ ve kurumlarýn örgütleyici, devindirici, deðiþtirici rollerinin bütün önemi o zaman kendini
gösterir. Açýkçasý, yeni toplumsal düþünceler ve teoriler
ortaya çýkýyorsa, bu doðrudan doðruya, topluma gerekli
olduklarý içindir, çünkü onlarýn örgütleyici, devindirici ve
deðiþtirici etkileri olmadan, toplumun maddi yaþamýndaki
geliþmesinin getirdiði, geciktirilemez, zorlu sorunlarýn
çözülmesi olanaksýzdýr. Toplumun maddi yaþamýndaki
geliþmenin koyduðu yeni görevlerin ortaya çýkardýðý yeni
toplumsal düþünce ve teoriler, kendilerine bir yolaçarlar,
harekete geçirdikleri ve toplumun can çekiþen kuvvetlerine karþý örgütledikleri halk yýðýnlarýnýn öz malý haline
gelirler, böylece, toplumun maddi yaþamýnýn geliþmesini
engelleyen bu kuvvetlerin devrilmesine yardýmcý olurlar.30
Bu metnin çok büyük bir önemi vardýr, çünkü, yeni fikirlerin nasýl etki yaptýklarýný aydýnlýða kavuþturur; yeni fikirler:
 devindirirler, yani enerjileri ortaya çýkarýrlar, istek yaratýrlar, yýðýnlarý harekete geçirirler;31
 Örgütlendirirler, yani bu harekete bir birlik ve sürekli bir
baðlýlýk verirler;
 deðiþtirirler, yani yalnýz bilinçler üzerinde etki [sayfa 275] yapmak, bilinçleri yükseltmekle kalmazlar, ama toplumun önündeki
sorunlarýn gerçekten çözülmesini saðlarlar.
Stalin, Leninizmin Sorunlarý, s. 666.
Bu idealist bir iddia mýdýr? Çünkü bir fikir ancak maddi koþullarý yansýtýyorsa,
ancak nesnel durumun doðru deðerlendirilmesinden hareket ediyorsa, yýðýnlarý harekete
geçirebilir.
30
31
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Teori, yýðýnlarýn arasýna girdiði andan baþlayarak,
maddi bir güç haline gelir.32
Tarih, yeni fikirlerin bu üçlü rolünü bol bol ortaya koyar.
1789da öncü fikir: ulus egemendir, ulus bütün Fransýzlarý yasa
önünde eþit kýlacak ve ayrýcalýklarý ortadan kaldýracak bir anayasaya sahip olmalýdýr  bu fikir, en geniþ halk yýðýnlarýný harekete geçiriyordu, çünkü, çaðýn tarihsel sorunlarýna yanýt veriyordu. Halkta
eski düzene, feodal düzene karþý örgütlü ve deðiþtirici atýlýmý doðurdu.
1917de öncü fikir: savaþtan kurtulmak için, topraðý ele geçirmek için, ezilen milliyetlerin kurtuluþunu saðlamak için vb., Kerenskinin burjuva hükümetini tasfiye etmek, bütün iktidarý sovyetlere vermek  bu fikir, yýðýnlarýn örgütlenmesini ve seferber olmasýný ve bununla da toplumun deðiþmesini saðladý.
Bu türden örnekler çoðaltýlabilir. Fransýz Komünist Partisi
Merkez Komitesinde durumu tahlil ederek Maurice Thorez açýklýyordu ki:
Zamanýmýzýn en kesin olayý, halk yýðýnlarýnda birlik fikrindeki ilerlemedir. Ne için birlik? Yurdumuzda bir barýþ ve ulusal
baðýmsýzlýk siyasetini, bir özgürlük ve top-lumsal ilerleme siyasetini zafere ulaþtýrmak için. Emekçiler, gittikçe daha çok sayýda olmak üzere bu fikre nasýl vardýlar? Marshall planýndan ve Atlantik
Paktýndan doðan siyasetin, yýkýcý bir savaþ ve kölelik siyasetinin,
gözboyama ve toplumsal gericilik siyasetinin bütün çeliþkileri patlak verdiði için. Emekçiler, bunu deðiþtirmek için birlikten ve birlik halinde eylemden baþka çare olmadýðýný anlýyorlar. Demek ki,
birlik fikri, gittikçe daha kuvvetle yýðýnlarý sarýyor. Bu fikir onlarý
harekete getiriyor, onlarý örgütlendiriyor, ister grev komiteleri, ister
barýþ komiteleri, ister özgürlükleri savunma komiteleri halinde olsun. Böylece, gittikçe daha geniþ kalabalýklar halinde seferber
olan, gittikçe daha iyi [sayfa 276] örgütlenmiþ yýðýnlarýn gittikçe daha
bilinçli olan eylemiyle kaçýnýlmaz kýldýðý maddi deðiþmeler,
dönüþmeler hazýrlanýyor.
Böylece, tarihin koyduðu görevlerin ortaya çýkarttýðý yeni fikirler, tarihi yapan yýðýnlar bu fikirleri benimsedikleri zaman, bütün
aðýrlýklarýný kazanýyorlar. O zaman maddi güçler kadar büyük bir
32

Marx, Critique de la Philosophie du droit de Hegel.
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kuvvetle etki yapýyorlar. Ýlerlemeye düþman olanlarýn, yiðit kiþilerin
elinde pek korkunç bir hale gelen bu fikirlerde hile yapmak zorunda olduklarý o kadar doðrudur ki. Burjuvazinin ve onun uþaklarý
olan sosyalist liderlerin durumu böyledir: yukarda aktardýðýmýz metinde Maurice Thorez, þu gözlemde bulunuyor: bunlar, birlikçi
akýmýn geniþliðinden o kadar korkuya kapýlmýþ haldeler ki, birliðe
karþý savaþým vermek için, birlik sloganýna kendileri sahip çýkmaya çalýþýyorlar, Kötülüðün erdeme saygýsý! Ama, polis baskýlarý,
demagojik kurnazlýklar, artýk bilinçli olan, nereye gittiklerini, ne
istediklerini ve neyin gerektiðini bilen yýðýnlarýn büyük gücüne karþý
duramazlar.33 [sayfa 277]
33
Leninin uvres choisiesinin (Seçme Yapýtlarýnýn) II. cildinin 178. sayfasýnda yeni
fikirlerinin yýðýnlarý sardýðý zaman oynayabilecekleri örgütlendirici ve devrimci rolü gösteren
bir örnek sunulmaktadýr. Lenin, Ekim 1917deki, büyük toprak mülkiyetini ortadan kaldýran
ve topraðý köy emekçilerine veren kararnamenin yorumunu yapýyor. Kararnamede,
köylerde (henüz köylü üzerinde büyük etkisi bulunan) sosyalist-devrimciler tarafýndan
kaleme alýnan emredici nitelikteki görev belgesine atýfta bulunulmaktadýr. Bu görev belgesi
bolþeviklerinkine bir çok noktalarda benzememektedir. Bolþeviklerin yönetimindeki
devrimci hükümet adýna Lenin þunu bildiriyor:
Burada, kararname ile emredici nitelikteki görev belgesini sosyalist-devrimcilerin
kaleme aldýðý söylentileri dolaþmaktadýr. Varsýn öyle olsun! Kimin kaleme aldýðý önemli
deðildir; ama demokratik bir hükümet olarak, ayný görüþte olmasak bile, halk yýðýnlarýnýn
kararýný dikkate almamazlýk edemeyiz. Yaþamýn ateþi içinde pratik uygulamada, belgeyi,
yöresinde iþler duruma getirirken, köylüler, gerçeðin nerede olduðunu kendiliklerinden
göreceklerdir. Ve eðer köylüler, sosyalist-devrimcileri izlemeye devam ederlerse, hatta
bu partiye Kurucu Mecliste çoðunluk saðlarlarsa, biz gene de, varsýn öyle olsun diyeceðiz.
Yaþam en iyi öðretmendir. O, kimin haklý olduðunu gösterecektir. Varsýn köylüler bu
sorunu bir ucundan, biz de öbür ucundan çözeduralým. Yaþam, yaratýcý devrimci eylemin
herkesi sürükleyen selinde, yeni devlet biçimlerinin geliþtirilmesinde, bizleri birbirimize
yaklaþmaya zorlayacaktýr. Yaþamý izlemeliyiz; halk yýðýnlarýnýn yaratýcý dehasýna tam bir
özgürlük tanýmalýyýz. Silahlý ayaklanmanýn devirdiði eski hükümet, toprak sorununu, görev
baþýndan uzaklaþtýrmadýðý çarlýk bürokrasisiyle çözmeyi düþünüyordu. Ama bürokrasi,
sorunu çözüme baðlayacaðýna, ancak köylülerle savaþtý. Devrimimizin þu sekiz ayýnda
köylüler çok þey öðrendiler; onlar, toprakla ilgili tüm sorunlarý bizzat çözmeye niyetlidirler.
Ýþte bu yüzden, bu yasa taslaðý üzerinde yapýlacak her türlü deðiþikliðe karþýyýz. Ayrýntýlara
girmek istemiyoruz, çünkü kaleme aldýðýmýz bir kararnamedir, bir hareket programý deðil.
Rusya büyüktür, yerel koþullarý çok deðiþiktir; hiç kuþku yok ki, bizzat köylüler soruna en
iyi ve en doðru çözümü bizden daha iyi getirebileceklerdir. Köylü, bunu, bizim
programýmýzýn ruhu içinde mi, yoksa sosya1ist-devrimcilerin programýnýn ruhuna göre
mi yapacaktýr, sorunun esasý bu deðildir.
Esas olan, köylünün tarým bölgelerinde, artýk hiç büyük toprak sahiplerinin
olmadýðýna, tüm sorunlarýný kendilerinin çözebileceklerine, yaþamlarýný kendilerinin
örgütleyebileceklerine kesin olarak inanmýþ bulunmalarýdýr. (Lenin, Ýþçi ve Asker Vekilleri
Sovyetinin Bütün Rusya 2. Kongresi - Toprak Sorunu Üzerine Rapor, Ýþçi Sýnýfý ve Köylülük,
Sol Yayýnlarý, Ankara 1990, s. 227-228.)
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IV. VARGI
Toplumsal fikirlerin ve teorilerin önemi ve rolü çok büyüktür. Biz bundan birkaç sonuç çýkartacaðýz:
1. Fikirler etkin güçlerdir. O halde, emekçiler arasýnda yayýlmýþ yanlýþ görüþlerle savaþýmý önemsemeyen, ihmal eden devrimci, hareketin bütününe zarar verir. O kaba materyalizmin uðursuz
alaný üzerindedir; bilimsel sosyalizmin teorik temeli olan diyalektik
materyalizmin saðlam topraðý üzerinde deðildir. Örnek: burjuva
basýnýn (Franc-Tireur dahil) emekçiler arasýnda etki yapmasýna
karþý çýkmamak, bu emekçileri, toplumsal ilerleme için o kadar
büyük bir engel teþkil eden eski fikirlerin eline kurbanlýk gibi teslim etmek demektir. 1900 yýllarýnda, Leninin hazýrladýðý Iskra gazetesi, iþçilerin bilincine yeni fikirlerin tohumunu attý: bu tohum filiz
verdi. Devrimciler tarafýndan ele alýnan Iskranýn fikirlerinden,
1903te daha sonra sosyalist devrimi yönetecek olan parti çýktý.
Fikir savaþýmý, sýnýf savaþýmýnýn zorunlu bir yönüdür. Burjuvazinin
egemenliði için yararlý olan fikirlerle savaþmamak, proletaryanýn
ellerini baðlamak demektir.
2. Toplumsal varlýk, toplumsal bilinci belirler. Ama toplumsal bilinç de karþýlýk olarak toplum üzerinde etki yapar. Bu geri
dönen etki, maddi deðiþikliklerin gerçekleþmesi için yalnýz zorunlu deðildir, belli bir anda belirleyici rolü oynayan fikirdir. O zaman
sloganlarýn doðruluðu, belirleyici öðe [sayfa 278] olur.
Örnek: Þu anda, ayný bir düþman, gerici büyük burjuvazi,
iþçilerin, köylülerin, memurlarýn vb. çýkarlarýna zarar vermektedir.
O halde iþbirliði maddi olarak olanaklýdýr. Bir de ilgililerin bunu
anlamasý gerekiyor! Bunu anladýklarý anda, belirleyici öðe, birliðin
olanaklý olduðu fikridir. Belirleyici öðe bu olduðu içindir ki, bir yandan hareketin bölücüleri sosyalist liderler, sosyalist emekçilere:
komünistlerle birlik olmayýnýz! diye yineliyorlar  öte yandan, komünist militanlar, birliðin savunucularý, sosyalist emekçileri ortak eyleme yöneltmek için çabalarýný artýrýyorlar. Ortak eylemin baþarýsý,
bu emekçilerde birliðin olanaklý ve yararlý olduðu fikrini yaratýyor;
bu fikir, yeni ortak eylemleri kolaylaþtýrýyor, ve böylece ortak zafere
kadar gidiyor.
Baþka bir örnek: Barýþýn maddi güçlerinin (Sovyetler Birliði,
halk demokrasileri, dünya barýþ hareketi) kuvvetlenmesi, savaþýn
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maddi güçlerinin (emperyalizm) zayýflamasý, uluslar arasý görüþmelerin zaferi için gitgide daha elveriþli olan nesnel koþullarý yaratýyor.
Ýþte tam o zaman, milyonlarca ve milyonlarca basit insanýn barýþ
isteði, belirleyici etken haline geliyor. Çünkü, madem ki, onun baþarýsýnýn nesnel koþullarý biraraya gelmiþtir; eðer bu istek tam olarak
uygulanabilirse mutlaka bir sonuca varmasý gerekir.
Bu örnek, çok açýk bir þekilde gösteriyor ki, bir fikir, anýn
nesnel durumunu ne kadar iyi yansýtýrsa, anýn nesnel olanaklarýna
ne kadar eksiksizce uyarlanmýþsa, o kadar güçlü olur.
Öznel öðe, nesnel öðeyi ne kadar iyi yansýtýrsa, o kadar
kesindir. Nitekim diyalektik materyalizm yalnýz bilinci ortadan kaldýrmamakla kalmaz, tersine, ona tüm deðerini verir. Ýdeolojik
yansýyý, hareketsiz, etkisiz, yararsýz bir ürün gibi anlayarak, Nesnel koþullar iyidir. Mükemmel! Býrakalým onlar bizi sürüklesinler,
her þey yolunda gidecek! diyecek olan dargörüþlü materyalistin
tersine, gerçek materyalist hiçbir zaman kendisini oluruna býrakmaz, olaylarýn kendisini sürüklemesine izin vermez. [sayfa 279]
Stalin, iyi nesnel koþullarýn biraraya gelmesi halinde fikrin
bu kesin gücünü çok ünlü bir tümceyle belirtmiþtir.
Halklar barýþýn sürdürülmesi davasýný kendi ellerine
alýrlarsa ve onu sonuna kadar savunurlarsa, barýþ sürdürülür ve pekleþir. Savaþ suçlularý, halk yýðýnlarýný yalanlarla sarmalayabilir, ve onlarý yeni bir dünya savaþýna razý edebilir ve sürükleyebilirse, savaþ kaçýnýlmaz olabilir.34
3. Toplumsal fikirlerin ve teorilerin kesin, belirleyici rolü,
toplumun maddi gereksinmelerine tamamýyla uyan, tarihi yapan
ve sömürücü burjuvazinin dirençlerini kýrabilecek gücün tek sahibi olan emekçi yýðýnlarýnýn gereksinmelerine tamamýyla uyan bir
teori edinmemizi bir ödev, bir yüküm haline getirir. Oportünistlerin
yaptýklarý gibi Rus menþeviklerinden tutun, Léon Bluma ve Jules
Mocha kadar teoriyi küçümsemek, iþçi sýnýfýný, devrimci harekete yön veren pusuladan yoksun býrakmak demektir.
Devrimci teori olmadan, devrimci hareket olamaz.35
Bilimsel sosyalizmin deðerlerinden biri, ki bundan önümüz34
35
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deki derste sözedeceðiz, diyalektik materyalizme dayanarak, fikirlerin önemini ve rolünü doðru olarak deðerlendirmesidir. Onun
için bilimsel sosyalizm, teoriyi layýk olduðu bir yüksekliðe koyar
ve bu teorinin harekete geçirici, örgütleyici ve deðiþtirici gücünden
tamamýyla yararlanmayý ödev bilir.36

YOKLAMA SORULARI
1. Kaba materyalizm ne bakýmdan yanýlgýya düþer? Bunu bir
örnekle açýklayabilir misiniz?
2. Fikirlerin üstünlüðünü ilan eden idealizm, gerçekte onlarýn
gücünü eksik deðerlendirirken, diyalektik materyalizmin fikirlere nasýl
bütün güçlerini verdiðini gösteriniz. [sayfa 280]
3. Yeni fikirler deyince ne anlamak gerekir?
4. Gerici burjuvazinin, çok eski fikirleri nasýl yeni fikirlermiþ
gibi yutturmaya çalýþtýðýný birkaç örnekle gösteriniz.
5. Güncel bir örnek üzerinde yeni fikirlerin örgütleyici, devindirici, deðiþtirici rollerini tahlil ediniz. [sayfa 281]

36

Stalin, Leninizmin Sorunlarý, s. 667.
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ONDORDÜNCÜ DERS

BÝLÝMSEL SOSYALÝZMÝN ÞEKÝLLENMESÝ
ÖNEMÝ VE ROLÜ

I.

Marksizmin üç kaynaðý.
a) Alman felsefesi.
b) Ýngiliz ekonomi politiði.
c) Fransýz sosyalizmi.
II . Ütopik sosyalizm.
III . Bilimsel sosyalizm.
a) Biçimlenmesi.
b) Nitelikleri.
IV . Bilimsel sosyalizmin rolü.
a) Sosyalizmle iþçi hareketinin kaynaþmasý.
b) Devrimci partinin gerekliliði - "Kendiliðindenlik"in
eleþtirisi.
IV . Vargý.
ÝDEALÝZM, toplumsal fikir ve teorilerin kökenini ve rollerini
anlamak yeteneðinde olmadýðý halde, diyalektik materyalizm, bu
yeteneðe sahiptir. Ama, diyalektik materyalizmin kendisi de fikirlerin ortaya çýkýþýný ve onlarýn etkisini düzenleyen yasalardan kurtulamaz. Bunun içindir ki, idealizm, kendi kendini anlamadýðý halde
(çünkü bunu ancak idealist olmayý býrakýp materyalist. olarak yapabilirdi), marksist teori, kendi öz tarihini nesnel olarak inceleyebilecek, ve nesnel olarak önemini deðerlendirebilecek durumdadýr.
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Bu ondördüncü ders, marksist teorinin en an anlamýyla toplumsal, siyasal yönü olan bilimsel sosyalizme ayrýlmýþtýr. Burada
onun þekillenmesini ve rolünü inceleyeceðiz. [sayfa 282]
I. MARKSÝZMÝN ÜÇ KAYNAÐI
Marksizm, bütünüyle (diyalektik materyalizm, tarihsel materyalizm, bilimsel sosyalizm olarak) ele alýndýðýnda, insan kafasýnýn kendiliðinden bir ürünü deðildir. Bir yandan, kapitalist toplumun
nesnel çeliþkileri tabaný üzerinde doðmuþtur, onlarý yenileþtirici bir
tarzda çözer. Öte yandan, ayrýlmaz bir þekilde, daha eski nesnel
koþullar içinde biçimlenmiþ fikirlerin hareketinden, toplumlarýn geliþmesiyle ortaya çýkan sorunlara yanýt arayan hareketten ileri gelir.
Dahasý var. Felsefe tarihi ve toplumsal bilim tarihi
bize tam bir açýklýkla gösteriyor ki, marksizmde, dünya
uygarlýðýnýn geliþim çizgisi dýþýnda doðmuþ, dargörüþlü,
taþlaþmýþ bir öðretisi olan sektarizme benzer hiç bir þey
yoktur.
Tam tersine, Marxýn dehasý, tamamen, insanlýðýn
en önde gelen beyinlerinin getirdiði sorulara yanýtlar saðlamýþ olmasýndadýr. Onun öðretisi, felsefenin, ekonomi
politiðin ve sosyalizmin en büyük temsilcilerinin öðretilerinin, dolaysýz ve doðrudan bir devamý olarak doðmuþtur.37
Bu metin, bütünü içinde ele alýnan marksizmin, üç teorik
kaynaðýný gösteriyor; bunlarýn önemini kýsaca belirtmek gerekir.
a) Alman felsefesi.
19. yüzyýl baþlarýnýn Alman felsefesi, marksizmin bir kaynaðýdýr; daha önce de bu konuyu incelemek fýrsatýný bulmuþtuk (Giriþ
bölümüne ve birinci derse bakýnýz).
Biliyoruz ki, 1789 Devriminin hayraný Hegel, Fransýz Devriminin olaylar üzerinde yaptýðý devrime benzer bir devrimi, fikirler
planýnda yerine getirmek istemiþti. Diyalektik buradan geliyor: nasýl
37
V. Ý. Lenin, Marksizmin Üç Kaynaðý ve Üç Öðesi, Marx-Engels-Marksizm, Ankara
1990, s. 79.
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devrim, sonsuz sanýlan feodal düzene son verdiyse, diyalektik de
ayný þekilde sonsuzluðuna inanýlan gerçekleri tahtýndan indiriyor:
tarihte karþýt fikirlerin hareket verdiði bir süreç görüyor. Alman
burjuvazisinin [sayfa 283] 18. yüzyýlýn sonu ve 19. yüzyýlýn baþýndaki
eðilimleri, ideolojik olarak bu þekilde ifadesini buluyordu. Bölünmüþ
durumdaki Almanya, henüz feodal düzen altýnda bulunuyordu ve
genç Alman burjuvazisi, Fransýz burjuvazisinin, Rhenin öte yanýnda büyük bir ustalýkla yaptýðý þeyi kendisi için de yerine getirmenin
düþünü görüyordu. Ama henüz çok zayýf olduðu için, bu tarihsel
görevi yerine getirecek durumda deðildi; iþte Hegelin köklü yetersizliðini, yani onun idealizmini açýklayan da budur. Ýdealizm, her
zaman, nesnel bir güçsüzlüðün yansýsýdýr. Feodaliteyi yere çalmaya can atan ama buna yeteneði olmayan bir burjuvazinin teorik
ifadesi olan Hegelin felsefesi, Engelsin deyimiyle bir büyük
baþarýsýzlýk oldu.38 Diyalektik geliþme, böylece, salt düþüncel (ideal) kalýyor. Üstelik, feodal Prusya devletinin39 safýna geçerek, bu
devletin, Fikrin (Idee) zorunlu tarihsel ifadesi olduðu sonucuna
varýyor. Diyalektik, böylece varolanýn ülküleþtirilmesi bataðýna batýyor. Onun hareketi, ancak zihinlerde devrim yapabilen bir sýnýfýn
güçsüzlüðüyle durdurulmuþtur. Bununla birlikte, 1831de ölen Hegelin hemen arkasýndan gelen kuþaðýn burjuva filozoflarýnýn, feodal ruhban zümresine karþý savaþýmlarý, onlarý 18 yüzyýl tanrýtanýmaz
Fransýz materyalizminde sýnýf düþmanlarýna karþý silahlar bulmaya
götürecekti. Bu dönem, Ludwig Feuerbachta kiþileþir Onun Hýristiyanlýðýn Özü (1841) adlý kitabý, Materyalizmi tahtýna yeniden
oturttu. O, her ikisi de liberal Alman burjuvazisinden gelme olan
Marx (doðumu 1818) ve Engels (doðumu 1820) üzerinde kuvvetli
bir etki yapmýþtýr. Ama Feuerbachýn materyalizmi mekanist bir
materyalizm olarak kalýyordu (dokuzuncu derse bakýnýz). Feuerbach, haklý olarak, insanda bir doða ürünü görüyor. Ama insanýný
ayný zamanda, doðayý deðiþtiren bir üretici olduðunu ve toplumun
kökeninin burada olduðunu görmüyor. Bilimsel bir tarih anlayýþýndan yoksun olduðu [sayfa 284] için Feuerbach, onun yerini, ne olduðu
belli olmayan bir sevgi diniyle, yani bir idealizme dönüþle doldu38
Hegelciliðin tarihsel anlamý konusunda bkz: Engels, Hegelden Feuerbacha, Ludwig Feuerbach.., s. 10-19; Felsefe Ýncelemeleri, s. 9-2l; Din Üzerine, s. 213-224.
39
Onun þefi Friedrich-Wilhelm Il., devletin feodal niteliðini deðiþtirmeyecek olan bir
temsili krallýðý gerçekten vaadetmiþtir.
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ruyor. Alman burjuvazisinin güçsüzlüðünü ifade eden güçsüzlük,
1848de, feodallere karþý kendi devrimini zaferle yürütemezdi.
Marxýn, diyalektik materyalizmin hazýrlanýþýyla, tamamen
bilimsel olan ve ayný zamanda hem Hegelin idealist diyalektiðini,
hem de Feuerbachýn mekanist materyalizmini aþan bir felsefe
ortaya koyduðunu biliyoruz.40 Diyalektik materyalizmin ilk açýklamasý, Marxýn 1845 ilkyazýnda kaleme aldýðý Feuerbach Üzerine
Tezler ile verildi. Onbirinci tez, klasik Alman felsefesinden marksizme geçiþi ifade eder:
Filozoflar yalnýzca dünyayý deðiþik biçimlerde yorumladýlar, oysa sorun onu deðiþtirmektir.41
b) Ýngiliz ekonomi politiði.
19. yüzyýlýn baþlangýcýnda Ýngiltere, ekonomik bakýmdan en
ileri ülkeydi. 18. yüzyýlýn sonunda, Ýngiliz burjuvazisi, manüfaktürden fabrikaya, yani makinelerin kullanýlmasýna, geçen ilk burjuvazi olmuþtu; böylece büyük sýnai üretim, kapitalist toplumun teknik
temeli doðuyordu.
Ýnsan toplumunda maddi yaþama araçlarýnýn üretim ve
deðiþimini yöneten yasalarýn bilimi42 ekonomi politiðin açýlýp geliþmesine nesnel olarak elveriþli koþul.
Büyük Ýngiliz iktisatçýlarý Adam Smith ve David Ricardo,
emek-deðer teorisinin kurulmasýnda ilk adýmlarý attýlar. Ama, metalarýn deðiþiminin ötesinde, insanlar arasýndaki nesnel iliþkileri
yakalayamadýlar. Onun için de, her metaýn deðerinin, o metaýn
üretimi için toplumsal bakýmdan gerekli emek zamaný ile belirlendiðini göremediler. Marxýn büyük deðeri, kesin olarak, deðiþimdeðerinin gerçek niteliðini, [sayfa 285] toplumsal emeðin billurlaþmasý
ile tanýmlamasý oldu. Böyle yapmakla, Marx, kuvvetli sýnýf çýkarlarý
buna karþý çýktýðý için kapitalizmin tahlilini sonuna kadar götürmeye gücü yetmeyen Ýngiliz ekonomi politiðinin sýnýrlarýný aþýyordu.
Ýktisatçýlar, kapitalizmin sonsuz olduðunu sanýyorlardý.
40
Birinci derse bakýnýz. Bu derste, biz, Marxýn, nesnel, doða bilimlerinin kesin
ilerlemesine dayandýðý için, diyalektiðe bir materyalist içerik verebildiðini göstermiþtik.
41
Karl Marx, Feuerbach Üzerine Tezler, Felsefe Ýncelemeleri, s. 70; Ludwig Feuerbach..., s. 64; Din Üzerine, s. 64.
42
Friedrich Engels, Anti-Dühring, s. 227.
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Marx, artý-deðeri buluþuyla, ekonomi politiðe kesin bir sýçrama yaptýrdý.
Ödenmemiþ emeðe elkoymanýn, kapitalist üretim
tarzýnýn ve bu üretim tarzýnda ortaya çýkan iþçi sömürüsünün temeli olduðu; ve kapitalistin, iþçisinin emek-gücünü pazardaki bir meta gibi tam deðerini ödeyerek satýn
alsa bile, ondan, ona ödediðinden daha çok deðer çýkardýðý (saðladýðý); ve son çözümlemede, bu artý-deðerin,
varlýklý sýnýflarýn ellerinde sürekli olarak artan sermaye
birikimlerinin çýktýðý deðerler tutarýný oluþturduðu gösterildi. Kapitalist üretimin ve sermaye üretiminin doðumu,
ikisi de, açýklandý.43
Kapital (Birinci Cilt, 1867 tarihini taþýmaktadýr ve Marx, ölümüne, yani 1883e kadar Kapital üzerinde çalýþmýþtýr) marksist ekonomi politiðin baþyapýtýdýr.
c) Fransýz Sosyalizmi
Modern sosyalizmin tohumunu 18. yüzyýl Fransýz filozoflarýnýn materyalizminde aramak gerekir, bilimsel sosyalizm bu modern sosyalizmin açýlýp geliþmesidir. Helvetiuslar, dHolbachlar vb.,
hiç de sosyalist deðillerdi. Ama onlarýn insanýn doðal iyiliði, deneyimin, alýþkanlýðýn, eðitimin büyük gücü, fizik ve toplumsal ortamýn karakter ve töreler üzerindeki belirleyici etkisi vb. gibi bellibaþlý
tezleri, onlarýn materyalizmini, ... zorunlu olarak komünizme ve
sosyalizme baðlar... Eðer koþullar insaný biçimlendiriyorsa, bu
koþullarý insanca biçimlendirmek gerekir.44
Komünizm için yaþamýný veren Gracchus Babeuf [sayfa 286]
(1797de Termidor burjuvazisi tarafýndan giyotinle idam edilmiþtir),
18. yüzyýl filozoflarýnýn öðretilisiydi.45 Marxýn öncelleri, üç büyük
ütopyacýya, Fransýz Saint-Simon, Fourier ve Ýngiliz Owena gelince,
bunlar, 18. yüzyýl materyalizmini yürekten benimsemiþlerdi. Modern sosyalizm hakkýnda, Engelsin Her yeni teori gibi, modern
sosyalizm de, kökleri maddi ekonomik olgularýn derinliklerinde
43
44
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Friedrich Engels, Ütopik Sosyalizm ve Bilimsel Sosyalizm, s. 78.
KarlMarx, Fransýz Materyalizminin Tarihine Katký, Felsefe Ýncelemeleri, s. 171Bkz. Babeuf, Textes choisis (Halk Klasikleri), Editions Sociales, Paris 1950.
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bulunmakla birlikte, önce, eldeki hazýr zihinsel birikime baðlanmak zorundaydý.46 þeklinde deðerlendirmesi böylece doðrulanmýþ
oluyor.
Ama Marxtan önceki sosyalizm, henüz bilimsel deðildi. Ütopik bir sosyalizmdi. Fransýz sosyalizmi bunun büyük bir bölümünü
oluþturur; ama ayný zamanda, bazý Alman düþünürlerini ve büyük
Ýngiliz teorisyeni Owený da kapsar.
II. ÜTOPÝK SOSYALÝZM
Ütopik sosyalizm, kapitalist toplum tarafýndan yaratýlmýþ olan
koþullar içinde doðmuþtur. Burjuvazi, feodal düzene karþý, özgürlük ve kardeþlik adýna savaþým vermiþti. Oysa onun egemenliði
Fransada ve 1ngilterede toplumdan bir orman yarattý. Kapitalizm
çerçevesi içinde sanayinin geliþmesi, iþçilerin sömürülmesi
koþuluna dayandýðý için, zenginlikleri elinde bulunduran burjuvaziye bolluk ve iktidar saðlayan yeni feodallikler, para feodallikleri
oluþurken, toplumun öteki kutbunda emekçi sýnýflarýn yoksulluðunun korkunç oranlarda arttýðý görüldü.
Ütopik sosyalistlerin hareket noktasý, bu durumu, sanayinin
geliþmesini saðladýðý için burjuva iktisatçýlarýn doðal olarak gösterdikleri bu durumu, mertçe, korkusuzca ortaya koymak oldu.
Ütopyacýlar, düzeni kýyasýya eleþtirdiler. Fouriernin deyiþine göre,
bu düzende yoksulluk, aþýrý bolluðun kendisinden doðmuþtu.
[sayfa 287]

Saint-Simon (1760-1825), kapitalizmin baðrýnda, üretimin
anarþik bir biçimde sanayiciler arasýndaki acýmasýz bir savaþým
içinde geliþtiðini, yýðýnlar için en büyük acýlarý bunun doðurduðunu belirtiyor. Sanayinin geliþmesinin insanlara mutluluk getireceðine inanmýþ olan Saint-Simon, usa uygun bir üretim örgütünün,
doðayý ortaklaþa iþletmek için birleþmiþ insanlarýn elinde saðlayacaðý yararlarý anlatýyor. Böylece insanýn insan tarafýndan sömürüsü
ortadan kaldýrýlacak; insanlarý yönetmekten, þeylerin yönetimine47
geçilecektir.
Charles Fourier (1772-1837), kapitalizmin bunalýmlarýný ince46
47

Friedrich Engels, Ütopik Sosyalizm ve Bilimsel Sosyalizm, s. 56.
Bkz: Saint-Simon, Textes choisis (Halk Klasikleri), Editions Sociales, Paris 1951.
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liyor; rekabetin yýkýcý etkilerini suçluyor. Özellikle spekülasyon ve
ticaretin kötülüklerini ortaya koyuyor. Erkeklerle kadýnlarýn eþitliðinden yana olan Fourier, kadýnlarýn burjuvazi tarafýndan sömürülmelerine karþý keskin bir eleþtiri yürütüyor. Devleti, egemen sýnýfýn
çýkarlarýnýn savunucusu olarak nitelendiriyor, ve daha önce savaþým
vermiþ olduðu hýristiyan dinine dönen burjuvazinin, artýk kendi
iþine gelen tevekkül gibi ahlaki fikirleri nasýl yaydýðýný gösteriyor.
Bu kötülüklere karþý çare olarak Ortaklaþmayý ileri sürüyor. Mülk
sahipleri, servetlerini, emeklerini, yeteneklerini birleþtirerek, küçük
üretim topluluklarý (phalansteres) halinde örgütleneceklerdir, falansterler yetkinleþme, ilerleme yetisi sonsuz olan insanlýða uyumlu
bir açýlýp geliþme olanaðý saðlayacaktýr. Ücret sistemi ortadan kaldýrýlacak; eðitim politeknik olacak; çekici nitelik taþýyan çalýþmadaki
þevkli yarýþma, kamunun yararýna yönelecek; gezegenin zenginliklerini deðerlendirecek olan büyük þantiyeler kurulacak.48
18. yüzyýl materyalistlerinin öðretilisi olarak insanýn özelliklerinin (erdem ya da kusurlarýnýn) ortam koþullarýnýn bir ürünü olduðuna derin bir þekilde inanan genç fabrikatör Robert Owen (17711858), Ýngilterede yapýlan sanayi devriminin herkesin mutluluðu
için elveriþli koþullarý yarattýðýný [sayfa 288] kabul eder. Önceleri insansever bir patron olan Owen, New-Lamarck iplik yapýmevini ...
sarhoþluk, polis, yargýç, dava, yoksullarý koruma yasalarý, sadaka
nedir bilmeyen örnek bir göçmen topluluðuna dönüþtürdü.49
Daha sonra komünizme vardý: yani büyük sanayi ile geliþmiþ
olan üretici güçler, kolektif mülkiyet olmalýdýr ve topluluðun bütün
üyeleri bu mülkiyetten eþit olarak yararlanmalýdýrlar. Owen, üretim ve tüketim kooperatifleriyle toplumun komünist örgütlenmesini hazýrlayabileceðini düþündü (kapitalist okyanus için birer ada
olan bunlar, ortadan kaybolmaya mahkumdular).
Büyük ütopyacýlarýn, Marx ve Engelsin belirtmekten hoþlandýklarý, yüksek deðerleri olmuþtur. Onlar, tam geliþme halindeki kapitalizmin eksikliklerini gördüler, tanýmladýlar ve haber verdiler
ve kapitalizmin, kendisini sonsuz sandýðý bir zamanda, onun sonunu görebildiler. Ýnsanýn insan tarafýndan sömürüsünü ortadan kaldýrmak istediler. Ýlerici bir eðitimin savunucularý olan ütopyacýlar,
48
49
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insanlýðýn mutluluðunun bu dünyada olanaklý olduðu inancý ile
insanlýða inandýlar, güvendiler. Bu bakýmdan sosyalizm tarihinde
birinci sýrada önemi olan bir yer tutarlar.
Bununla birlikte toplumu deðiþtiremediler. Neden?
Büyük ütopyacýlar kapitalizmin birinci döneminde yeraldýlar:
bu dönemde kapitalizmin çeliþkileri, üretimde anarþi yaratarak ve
yýðýnlarýn yoksulluðuna neden olarak geliþmeye baþlýyorlar. Ama,
kapitalizm, nesnel olarak, kapitalizme karþý savaþým verme, onu
yenme ve sosyalist toplumu kurma yeteneðinde bir gücün düzenin baðrýnda kendisini ortaya koyabilmesi için henüz çok gençtir.
Bu güç, kapitalist burjuvazinin geliþmesinin zorunlu olarak yarattýðý proletaryadýr, çünkü burjuvazinin bütün gücü, bütün iktidarý,
proletaryayý sömürmesine dayanýr.
19. yüzyýlýn baþýnda proletarya sayýca az, zayýf, rekabet yüzünden, daðýnýk ve ufalanmýþ durumdaydý. Burjuvaziye karþý proletaryanýn bir sýnýf savaþýmý vardýr, ama henüz [sayfa 289] baþlangýç
halinde, yani örgütlenmemiþ bir durumdadýr; proletaryanýn, bu evrede, hemen önündeki en yakýn istemlerden, özellikle iþgününün
kýsaltýlmasýndan baþka bir amacý olamaz. Geleceðe ait perspektiflere sahip olmak için çok acý çeker. Siyasal planda ise proletarya,
henüz burjuvazinin (özellikle Fransada proletaryayý feodal artýklara karþý savaþýmýnda kullanan burjuvazinin, böylelikle 1830'da proleterlerin Bourbonlarý kovup onun yerine bir burjuva kral
Louis-Philippei koymak üzere yardým ettikleri burjuvazinin) vesayeti altýndadýr.
Burjuvazinin içinden çýkmýþ olan büyük ütopyacýlar, sömürülen proletaryanýn ýstýraplarýný acýyla kaydediyorlar. Ama bizzat bu
durum, onlarýn,. proletaryanýn içinde sakladýðý, ve burjuvazinin kendisini sonsuz sandýðý sýrada, proletaryayý, geleceðin sýnýfý yapan
büyük gücü görmelerine engel oluyor.50
Sonuç olarak: zamanlarýnýn toplumunda onu ortadan kaldýrmak için nesnel çareler bulamadýklarýndan, ütopyacýlarýn,
50
Geçerken, Çeliþkiyi incelemek için çok güzel bir örnek verelim. Her çeliþkinin bir
baþ, bir de ikincil bir yönü olduðunu biliyoruz (yedinci ders). Proletaryanýn durumu, daha
baþtan beri bir iç çeliþki gösteriyordu: Bir yandan burjuvazinin boyunduruðu altýnda aþýrý
sefalet, öte yandan bir gün bu boyunduruðu kýracak güç. Çeliþkinin birincil yönü, çaðlarýnda
ana yön olduðundan, ütopyacýlar öbür yönü görmediler. Ama çeliþkinin ikincil yönü
(proletaryanýn devrimci gücü) de ana yön durumuna geliyordu. Marxýn kavramasýný bildiði
þey, iþte budur.
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düþüncel bir plan kurmaktan baþka çýkar yollarý yoktur.
Acýklý gerçeðin karþýsýna koyduklarý kusursuz, yetkin bir toplumun tamamlanmýþ tanýmlamasýný, kendi kafalarýndan çýkarýyorlar. Ama kapitalist toplumun geliþme yasalarýný bilmedikleri için,
eleþtirdikleri toplumla düþledikleri toplum arasýndaki nesnel baðý
bulup ortaya koyamýyorlar. Onlarýn sosyalizmlerinin ütopik olarak nitelendirilmesi bundan ileri gelir. Böylece, aklýn adil bir toplum yaratma yeteneðinde olduðunu düþünen 18 yüzyýl filozoflarýnýn
öðretilileri idealistçe davranýyorlar Adalete ve ahlaka baþvuruyorlar.
Peki, yeni toplumu gerçekleþtirmek üzere hangi çareleri [sayfa 290] ileri sürüyorlar? Sýnýf savaþýmýnýn yaratýcý gücünü akýllarýndan
geçirmedikleri için zaten anarþiyle bir saydýklarý yýðýnlarýn siyasal
eyleminden korkuyorlar baþvuracaklarý tek kaynaklarý var: öðüt.
Onun için, yazýlarýyla, örnek-topluklarla, insanlarý, sistemlerinin yetkinliðine inandýrmaya çalýþýyorlar.
Saint-Simon, emekçilerin partisinin,51 bu partinin manifestosunun ilanýndan kýrksekiz saat sonra yaratýlmýþ olacaðýný ve gene
dini reddetmemek gerektiðini, çünkü sosyalizmin de bir din olduðunu ifade ediyor. Kendi fikirlerinin gerçekleþmesine razý olacaðý
umuduyla, iktidara sahip olan burjuvaziyi, bütün güçleriyle kendi
fikirlerine döndürmeye çalýþýyorlar. Bu bir ütopyadýr, çünkü burjuvazinin sýnýf çýkarlarý sosyalizmle mutlak bir çeliþki halindedir.
Ýþte bunun içindir ki, Saint-Simon, Fourier, Owen, baþarýya
ulaþamadýlar. Marxý büyük ütopyacýlardan ayýran þey, düþüncel bir
toplum planý tasarlamak yerine, sosyalizmi, bilimsel temeller üzerine kurmuþ olmasýdýr. Her ne kadar kapitalizm konusundaki
eleþtirileri, genellikle çok keskin olduysa da, büyük ütopyacýlar,
Marxa kesin bir üstünlük saðlayacak olan tarihsel materyalizme,
toplumlar bilimine sahip deðillerdi henüz. O zaman, kapitalist
sömürünün sonuçlarýný ortaya çýkarmakla birlikte, bunlarýn ancak
mekanizmasýný yakalayabildiler. Bir karþý-tepki ile, proletaryanýn,
kapitalizmin yýkýlmasýnda zorunlu olarak oynayacaðý rolü bulup
ortaya koyamadýlar. Onlarýn teorik güçsüzlüðü, pratik bir güçsüzlükte ifadesini bulur.52 [sayfa 291]
51
O bununla devrimci bir kuruluþu deðil, ama ayný zamanda hem kapitalistleri hem
de iþçileri toplayan iktisadi ve toplumsal bir birliði anlar.
52
Büyük Fransýz devrimcisi August Blanqui (1805-1881), ütopyacýlardan farklý olarak,
siyasal eylemin önemini anladý. Ama onlar gibi, o da kapitalist toplumun bilimsel bir
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Marxýn sayesinde bilim, ütopyanýn yerini alýr. Marxýn sayesinde, ütopyacýlarýn düþü, sosyalizm, gerçek olur.
III. BÝLÝMSEL SOSYALÝZM
a) Biçimlenmesi.
Büyük ütopyacýlardan daha genç olan Marx ve Engelsin
yararlandýklarý nesnel koþullar daha iyi idi; onlarýn düþüncesi bir
olgunluk derecesine vardýðý zaman kapitalizmin çeliþkileri daha
açýk, daha bellidir, özel1ikle proletaryanýn devrimci savaþýmý hýzla
geliþmektedir.
1825te kapitalizmin ilk büyük iktisadi bunalýmý patlak vermiþti, bundan sonra bunalýmlar devirli bir þekilde ortaya çýkýyorlar:
düzenin geliþtirdiði üretici güçler, düzenin kendisine karþý dönüyor.
Bu temel üzerinde gittikçe daha kalabalýk olmak üzere büyük
sanayide toplaþmýþ olan proletarya, daha yoðun ve daha iyi örgütlenmiþ bir savaþým koyuyor ortaya. 1831de, Lyonda ilk iþçi
ayaklanmasý, 1838-1842, Ýngilterede, çartizm, ilk ulusal iþçi hareketi en yüksek, en ateþli noktasýna varýyor.
Proletarya ile burjuvazi arasýndaki sýnýf savaþýmý,
Avrupadaki en ilerlemiþ ülkelerin tarihinde, bir yandan
modern sanayinin, öte yandan da, burjuvazinin yeni elegeçirdiði politik üstünlüðünün geliþmesiyle orantýlý olarak, ön plana geçti.53
1848 Haziraný, Fransada, iþçi sýnýfýnýn, silah elde, yaþama
hakkýný savunduðu barikatlarýn, burjuvaziye karþý yükseldiðini görecektir.
Marx ve Engels, bu savaþýmýn yalnýzca tanýklarý olmadýlar.
Ütopyacýlardan farklý olarak, ayný zamanda, devrimci militanlar olincelemesini yapamadý. Gerçekten, Blanqui, proletaryanýn burjuvazi tarafýndan
sömürülmesinden sözetmekle birlikte, bunun gerçek kökenini ortaya çýkaramadý. Ona
göre, sömürünün ana biçimi, vergi ile faiz karþýlýðý ödünç vermedir (bu konuda Proudhona
yaklaþýr). Marx, kapitalist sömürünün dayanaðýnýn ödenmeyen emek (artý-deðer) olduðunu
göstermiþtir. Bu ciddi teorik yetersizlikler, Blanquinin devrimci savaþým üzerine, doðru
bir görüþ sahibi olmasýna izin vermediler. Bir yýðýn savaþýmý, tüm proleter sýnýfýn savaþýmýný
görecek yerde, küçük-burjuva anarþistlerin çok sevdiði, bilimsel sosyalizmle baðdaþmaz
(Babeufden kalma) bir tez olan hareketli bir azýnlýk tezi ile yetindi.
53
Friedrich Engels, Ütopik Sosyalizm ve Bilimsel Sosyalizm, s. 77.
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duklarý için bu savaþýma kendileri de katýldýlar.
Almanyada, Fransada ve Ýngilterede. Marx ve Engels [sayfa
292] iþçi hareketinin örgütlenmesine çalýþýyorlar, 1864te Uluslararasý Emekçiler Derneðini kuruyorlar.
Onlarýn dehasýnýn, en büyük olaný yaratabildiði koþullar bunlardýr.
b) Nitelikleri.
Marksizmin kalpazanlarý, marksizmi, esinlenmiþ bir yalvaçýn
ateþli imgeleminde tasarlanmýþ bir mit gibi sunarlar. Ayný zamanda, burjuvazinin büyük yararýna olarak, marksizmi, kendi modalarýna uydurma hakkýný kendilerine verebileceklerini sanýrlar.
Öyleyse, marksist sosyalizmin en belirgin niteliðini, uzlaþma
kabul etmez bir þekilde, kesinlikle ifade etmek gerekir; marksist
sosyalizm ne bir mit, ne de bir iman iþidir  ne öteki sistemler arasýnda bir sistemdir ve onlardan ne daha yeð ya da ne daha kötüdür. Marksist sosyalizm, bir bilimdir.
Bilim, gerçeðin nesnel bilgisidir, gerçeði deðiþtirme araçlarýný verir. Bilimsel sosyalizm için de böyledir.
Bilimsel sosyalizm, iki büyük buluþa dayanýr.
Bu iki büyük buluþu, materyalist tarih anlayýþýný ve
artý-deðer yoluyla kapitalist üretimin sýrrýnýn çözümünü,
Marxa borçluyuz. Sosyalizm, bu buluþlarla bir bilim
oldu.54
Biliyoruz ki, Marx, felsefenin ve doðal bilimlerin incelenmesinde bir dünya anlayýþý bulmuþtur, bu, diyalektik materyalizmdir 
diyalektik materyalizmin toplumlara uygulanmasý tarihsel materyalizmi verir .
Darwin, organik doðanýn geliþme yasasýný bulmuþtu.
Marx ise insan toplumunun geliþme yasasýný buldu.55
Ýnsanlarýn bilincinin ve iradesinin dýþýnda ve ondan önce
varolan nesnel yasa. Bu, üretimdir yani insanlarýn geçim araçlarýný saðladýklarý eylemdir; üretim, toplumlarýn temel olgusunu
Friedrich Engels, Ütopik Sosyalizm ve Bilimsel Sosyalizm, s. 78-79.
Engels, Extrait du discours prononce sur la tombe de Marx, (17 Mart 1883), Marx
et le Marxisme, Editions Sociales, Paris 1953, s. 52.
54
55
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oluþturur ve onlarýn tarihini koþullandýrýr. [sayfa 293] Toplumsal iliþkiler,
siyasal kurumlar, ideolojiler, son tahlilde, maddi mallarýn üretimi
tarafýndan belirlenir.
Gücünü toplumlarýn bilimsel kavrayýþýndan alan Marx, zamanýnýn toplumunun, yani kapitalizmin tahliline giriþti. Kapitalin
önsözünde þöyle yazmýþtýr; bu yapýtýn son amacý da, zaten modern toplumun ekonomik hareket yasasýný ortaya çýkarmaktýr.56
Þu halde, kapitalizmin içinde filizlenen ve bir bunalým halinde patlak verinceye kadar geliþen ve kaçýnýlmaz bir þekilde kapitalizmin yýkýmýný hazýrlayan çeliþkinin: kapitalizmde geliþen üretici
güçlerin toplumsal niteliði (büyük sanayi) ile mülk edinmenin özel
niteliði (kapitalist kâr) arasýndaki çeliþkinin bulunup ortaya konmasýna götüren yol, nesnel tahlildir yersiz bir önyargý deðildir.
Proletaryayý burjuvazinin yerini alacak bir sýnýf olarak görmeye sevkeden þey, elveriþli bir önyargý ya da bir duygu deðildir, kapitalizmin nesnel tahlilidir; Marx, kapitalizmin ancak artý-deðer sayesinde,
yani proletaryanýn sömürülmesi sayesinde mevcut olabileceðini
buldu. Öyleyse, burjuvazi ile proletaryanýn çýkarlarý arasýndaki çeliþki, kapitalizmin içindedir, ondan ayrýlmaz ve burjuvazi ile proletaryanýn savaþýmý kapitalizmin zorunlu bir sonucudur. Görülüyor
ki, Marxý, sýnýf savaþýmýný icat etmekle57 kýnamak saçmadýr. Marx,
yalnýzca sýnýf savaþýmýnýn, ilkel komünün daðýlýþýndan beri her zaman varolduðu gibi gene de varolduðunu saptar, doðrular:58 sýnýf
[sayfa 294] savaþýmý tarihin devindiricisidir, çünkü, üretici güçlerle üretim iliþkileri arasýndaki çeliþki, onunla çözülür. Kapitalizm için de
ayný þey olacaktýr: proletaryanýn, sömürülen sýnýfýn, sömüren sýnýKarl Marx, Kapital, Birinci Cilt, s. 18.
Sýnýf savaþýmý (sýnýflar deðil, sýnýf), burjuvaziye karþý proletaryanýn savaþýmý
anlamýna gelir.
58
Zaten, Marx sýnýf savaþýmýnýn varlýðýný saptayan ilk düþünür deðildir. O, bunu,
Weydemeyere yazdýðý mektubunda þöyle ifade ediyor (1852):
... Ve bana gelince, modern toplumdaki sýnýflarýn ya da bunlar arasýndaki savaþýmýn
varlýðýný keþfetmiþ olma onuru bana ait deðildir. Burjuva tarihçiler bu sýnýf savaþýmýnýn
tarihsel geliþimini, burjuva iktisatçýlar da sýnýflarýn ekonomik anatomisini benden çok
önce açýklamýþlardýr. Benim yeni olarak yaptýðým: 1) Sýnýflarýn varlýðýnýn ancak üretimin
geliþimindeki belirli tarihsel evrelere baðlý olduðunu; 2) sýnýf savaþýmýnýn zorunlu olarak
proletarya diktatörlüðüne vardýðýný; 3) bu diktatörlüðün kendisinin bütün sýnýflarýn ortadan
kaldýrýlmasýna ve sýnýfsýz bir topluma geçiþten baþka bir þey olmadýðýný tanýtlamak
olmuþtur... (Marx, Engels, Seçme Yapýtlar, 1, Sol Yayýnlarý, Ankara 1976, s. 637; K Marx, F.
Engels, Felsefe Ýncelemeleri, s. 181-182.)
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fa, burjuvaziye karþý savaþýmý, üretici güçlerle, kapitalist üretim iliþkileri arasýndaki çeliþkiyi çözecektir. Nasýl? Üretim iliþkilerinin üretici güçlere uygunlaþtýrýlmasýyla, üretim araçlarýnýn toplumsallaþtýrýlmasýyla, tarihsel geliþmenin zorunlu aþamasý sosyalizm ile (eskiden kapitalizm ile olduðu gibi).
Marx, kapitalist toplumun sosyalist topluma dönüþmesinin kaçýnýlmazlýðýný, tümüyle ve yalnýzca, çaðdaþ
toplumun geliþiminin ekonomik yasasýndan çýkarmaktadýr.59
Marxýn kendisinin de burjuva kökenli olup da burjuvaziye
kini olduðunu, her þeyin bundan ileri geldiðini söyleyenlere
kanmak da saçma olur. Marx, kapitalist burjuvazinin tarihini inceleyerek, burjuvazinin feodaliteye karþý nesnel olarak devrimci bir
savaþým yürütmüþ olduðunu saptýyor. Büyük üretimin hýzla
geliþmesini, toplumlarýn ilerlemesinin koþulu olan üretimin
geliþmesini saðlayan burjuvazi oldu. Ama, bundan böyle, devrimci
sýnýf rolü, toplumsal geliþmeyi engelleyen burjuvaziye-karþý sýnýf
olmak rolü, artýk proletaryaya düþüyor. Eðer, Marx, kapitalist burjuvaziyi suçluyorsa, bu suçlama, burjuvazinin kendi sýnýf çýkarlarýný
her þeyin üstünde tutarak bu çýkarlarýný korumak için en büyük
kötülükleri yapmaya gücü yettiði ölçüdedir.
Proletaryaya gelince, o, artýk tek devrimci sýnýfsa, bu, Marxýn
duygusal olarak, onun devrimci sýnýf olmasýna karar vermiþ olmasýndan dolayý deðildir. O, kapitalizmin baðrýndaki tarihsel durumundan ötürü nesnel olarak öyledir.60
Neden devrimcidir?
Çünkü, burjuva toplumun özgül ürünü proletarya (öteki sýnýflardan: zanaatçýlar, köylüler, küçük-burjuvalardan farklý olarak)
yaþamýný ancak egemen sýnýfa; kapitalist [sayfa 295] burjuvaziye karþý
savaþým vererek saðlayabilir. Çünkü kapitalizmin yoðunlaþmasý,
proletaryanýn da yoðunlaþmasýný önüne geçilmez bir þekilde kuvvetlendirir ve proletaryayý sayýca artýrýr. Çünkü her þeyden yoksun
olan proletaryanýn zincirlerinden baþka kaybedecek bir þeyi yoktur. Çünkü, en ilerlemiþ üretici güçlere baðlý olan proletaryanýn
V. Ý. Lenin, Karl Marx, Marx-Engels-Marksizm,, Ankara 1990, s. 38.
Bu, proletaryanýn bilincinin de öyle olduðu anlamýna gelmez. Proletaryanýn da
kendi tarihsel rolünün bilincine eriþmesi için, marksist bilimin ona yardýmý gerekir. Bu
dersin IV. kesimine bakýnýz.
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kurtuluþ için tek çaresi vardýr, bu da, kesin olarak, bu üretici güçlerin proletaryaya karþý dönmelerine neden olan kapitalist üretim
iliþkilerini ortadan kaldýrmaktýr; onun çýkarý, böylece büyük üretim
ve deðiþim araçlarýný, her türlü sömürünün ortadan kalkacaðý bir
toplumda, herkesin mülkiyeti haline getirmek üzere burjuvaziden
koparýp almaktýr. Baþka bir deyiþle, proletaryanýn zorunlu olarak
ancak bir, bir tek perspektifi olabilir: sosyalist devrim.
Marx, incelediði gerçek durumdan, gerekli sonuçlan çýkarýr.
Þu halde, eðer Marx, proletaryayý sosyalizm için savaþýma çaðýrýyorsa, bunu, tarihin yasalarýna dayanarak yapmaktadýr. Bu çaðrý,
her ne kadar insanlarý nesnel olarak kurtarmak ve toplumsal adaleti kurmak sosyalizmin göreviyse de, Adalet ya da Özgürlük gibi
önceden tasarlanmýþ bir fikir adýna: deðildir. Her ne kadar sosyalizm için savaþým ve onun geliþi, yeni bir ahlak ortaya çýkarýrsa da,
Marx, insanlara, ahlak dersi vermez. O, toplumlarýn incelenmesinden, kendi ruh haline baðlý olmayan, pratik vargýlar çýkartan bir
bilgindir.
Ýþte bilimsel sosyalizmin eþsiz deðeri buradadýr. O, ütopyalara
son verir, çünkü bilimsel sosyalizmle, sosyalizm gökten yere iner.61
Ýþte Marx ve Engelsin bilimsel sosyalizmi ilk kez ortaya koyduklarý yapýtýn, Komünist Parti Manifestosunun (1847) dünya çapýndaki önemini ve deðerini açýklayan budur. [sayfa 296]
IV. BÝLÝMSEL SOSYALÝZMÝN ROLÜ
a) Sosyalizmle iþçi hareketinin kaynaþmasý.
Kapitalizmin varlýðýnýn ortaya çýkardýðý ve Marxtan baðýmsýz bir nesnel gerçeklik olan iþçi hareketini Marx yaratmamýþtýr.
Ama Marx, bilimsel sosyalizmle, iþçi hareketine, yolunu aydýnlatan
ve onu yenilmez kýlan pusulayý vermiþtir.
Sosyalizmle iþçi hareketinin kaynaþmasý onunla oluþtu. Ezilen, ekmek kavgasýnýn aðýrlýðý altýnda belini doðrultamayan prole61
Bilimsel sosyalizmin oluþumu ve Komünist Manifestonun tarihçesi için Jean
Frevillein þu güzel kitabýný salýk veririz: Les Briseurs de Chaines, Editions Sociales, Paris
1984 [Ayrýca bkz. Dirk J. Straik, Komünist Manifestonun Doðuþu ve Tarihsel Önemi,
Marx-Engels, Komünist Manifesto ve Komünizmin Ýlkeleri, Sol Yayýnlarý, Ankara 1993. Ed.]
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taryanýn, o zamanlarda, toplumsal bilimi, ekonomi politiði kendi
hazýrlayabilmesi için ne zamaný, ne de olanaklarý vardý. Bu bilim,
ona, dýþardan, insan düþüncesinin bilimsel sosyalizmle taçlanan
en iyi kazançlarýný herkesten önce benimseyip özümleyen Marx
sayesinde geldi. Bilimsel sosyalizm, böylece ileri burjuva aydýnlarýnýn yapýtý oldu.
Ama bu aydýnlar, giriþimlerinde, ancak kendi sýnýflarýyla baðlarýný kopardýklarý takdirde baþarýlý olabilirdi. Niçin? Doða bilimlerindeki hýzlý geliþmeye yararlandýðý teknik yenilikler için gerekli
geliþmeye dayanmýþ olan burjuvazi, bir kez feodalite yenildikten
sonra artýk kendi sömürücü sýnýf çýkarlarýna zarar vermeden toplumlar bilimini isteklendiremezdi, çünkü bu bilim, kapitalizmin mutlaka yýkýlacaðý, bunun önüne geçilemeyeceði sonucuna varýyordu.
Burjuvazi, toplumlar bilimine karþý savaþ açtý; öyle kýzgýn bir savaþ
ki, burjuvazi, marksizmi, marksizmi kabul etmiþ olanlarýn þahsýnda
mahkemelerin huzuruna çýkarýyor  nasýl ki, eskiden de, dünyanýn
güneþin çevresinde döndüðünü ortaya koyduðu için rahipler feodalitesi Galileiyi mahkum ettiyse.
Artýk bundan sonra bu ya da þu teoremin doðru olmamasý deðil, ama sermayeye yararlý mý yoksa zararlý
mý, gerekli mi yoksa gereksiz mi, siyasal bakýmdan tehlikeli mi tehlikesiz mi olduðu sözkonusuydu. Çýkar gözetmeyen araþtýrmalarýn yerini ücretli yumruklaþmalar, gerçek bilimsel araþtýrmalarýn yerini kara vicdanlý ve
þeytanca mazur göstermeler almýþtý.62 [sayfa 297]
Kendi sýnýflarýyla baðlarýný koparan Marx ve Engels, proletaryanýn görüþ açýsýný benimsediler. Burjuvazinin tersine, proletarya,
toplumsal bilime, yalnýzca düþman gözle bakmamakla yetinmiyordu, proletaryanýn sýnýf çýkarý, bilimsel sosyalizmle nesnel olarak
birleþiyor, ona uygun düþüyordu. Ezilen sýnýf olarak proletarya, bilimsel sosyalizmde, kendi acýlarýnýn açýklamasýný ve onlarý yenmenin
olanaðýný buluyordu.
Her teori deneyimle doðrulanmalýdýr, ve emekçilere marksizmin eþsiz deðerini gösteren de deneyim oldu. Marksist teori,
yüzyýldan beri ve gitgide kuvvetlenmek üzere, proletaryanýn çýkarlarýnýn tek bilimsel ifadesi olarak doðrulanmýþtýr.
62

262

Karl Marx, Almanca Ýkinci Baskýya Sonsöz, Kapital, Birinci Cilt, s. 23.

G. Politzer
Felsefenin Temel Ýlkeleri

b) Devrimci partinin gerekliliði  Kendiliðindenlikin eleþtirisi.
Ýþçi hareketi ile bilimsel sosyalizm arasýndaki kaynaþma,
somut olarak nasýl gerçekleþti? Proletaryanýn öncülerini biraraya
toplayan ve örgütlendiren, ve bilimsel sosyalizmle silahlanmýþ olarak, bütün iþçi sýnýfýnýn ve müttefiklerinin devrimci savaþýmýný yöneten bir partinin kuruluþuyla.
Bu, Marx ve Engelsin Manifestoda görevini belirledikleri
devrimcilerin partisidir. Devrimciler, uluslararasý planda ve her ülkede, proletaryaya proleter hareketin yürüyüþ çizgisini, koþullarýný
ve sonal genel sonuçlarýný açýkça anlama üstünlüðü63 getirirler.
Partinin gerekliliði, bilimsel sosyalizmin temel bir verisidir.
Tarihsel ve diyalektik materyalizmin öðretilerine uygundur. Niçin?
Çünkü, burjuvazi tarafýndan sömürülen proletaryanýn burjuvaziye
karþý savaþýma maddi olarak vardýðý doðru ise de, bu, hiç de proletaryanýn bilincinin kendiliðinden sosyalist olduðu anlamýna gelmez.
Kendiliðindenlik tezi marksizme aykýrýdýr; devrimci teori bir bilimdir ve kendiliðinden bir bilim yoktur.64 [sayfa 298]
Ne Yapmalý?da Lenin, kendiliðindenliðin klasik bir eleþtirisini
yapmýþtýr. Bunu anýmsatmak gerekir, çünkü, kendini marksist sananlarýn çoðu, marksizmin sýnýf içgüdüsü ile ayný þey olduðunu
söylerler. Bu kaný, insaný, eðitilmiþ proleter ile, savaþým vermek istediði halde kendi çýkarlarý hakkýnda doðru bir bilince sahip olmadýðý için vuruþlarýnýn hedefini gerektiði gibi seçemeyen bir proleteri
ayný yere koymak demektir.
Niçin sosyalizm, proletaryanýn kendiliðinden bir ürünü deðildir? Çünkü kapitalist toplumda, proletaryaya kendiliðinden sunulan ideoloji, burjuva ideolojisidir. Bu ideoloji, örneðin erdem, her
zaman ödülünü gördüðüne göre, insanlarý, sabretmeye davet
eden, din ya da okulda öðretilen ahlaktýr. Burjuva ideolojisinin,
gelenek kuvvetinden baþka iktidardaki burjuvazinin emrinde olan
güçlü maddi araçlarý da vardýr.
Ýþçi sýnýfýnýn kendiliðinden sosyalizme çekildiði sýk
Marx-Engels, Komünist Manifesto ve Komünizmin Ýlkeleri, s. 124.
Bilimsel niteliði nedeniyle, marksizm evrensel bir deðere sahiptir, marksist teori
yalnýzca proletere ait deðildir. o, toplumlarýn tarihini anlamak için ciddi çaba göstermek
isteyen herkese açýktýr. Bundan ötürü, marksist parti iþçi militanlar yanýnda, öbür toplumsal
sýnýf ve kategoriler içinde bulunan emekçileri de içinde toplar.
63
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sýk söylenir. Bu, sosyalist teorinin iþçi sýnýfýnýn sefaletinin
nedenlerini, baþka herhangi bir teoriden daha derin ve
daha doðru bir biçimde ortaya çýkarmasý anlamýnda tamamen doðrudur, ve bu nedenden ötürü, iþçiler bunu
çok kolaylýkla özümlerler, ama yeter ki bu teori kendiliðindenliðe varmasýn, yeter ki bu teori kendini kendiliðindenliðe baðlý kýlmasýn... Ýþçi sýnýfý kendiliðinden sosyalizme doðru çekilir; ne var ki, en yaygýn (ve sürekli olarak
ve çeþitli biçimler altýnda canlandýrýlan) burjuva ideolojisi, kendisini, iþçi sýnýfý üzerinde kendiliðinden daha da
büyük ölçüde kabul ettirir.65
Lenin, proletaryanýn kendiliðinden hareketinin onu, sendikalizmden, yani her çeþit siyasal inançtaki emekçileri biraraya toplayan ve iþçilerin yaþam düzeyleri ve ücretleri için savaþým amacýndaki sendikalarýn kurulmasýndan daha öteye götüremeyeceðini
belirtir. Ama böyle bir sendika, marksist siyasal partinin özgünlüðünü, devrimci perspektifi ve devrim bilimini iþçilere veremez. Kapitalist sömürünün kökleri [sayfa 299] ancak bu þekilde günýþýðýna çýkartýlabilir. Þu halde, her yanda yaygýn olan burjuva ideolojisine
karþý inatçý bir savaþýmladýr ki, bilimsel sosyalizm, iþçi sýnýfýnýn yolunu bulabilir. Bu görev, devrimci bilimle oluþmuþ ve emekçi yýðýnlarýna (kendi üyelerinin de aralarýndan toplandýðý emekçi yýðýnlarýna) baðlý, onlara sosyalist bilinci götüren bir parti olmadan gerçekleþmesi olanaklý olmayan bir iþtir. Proletaryanýn devrimci çýkarý,
böylece, kendi zaferi için varlýðý zorunlu olan kendi öz partisini her
türlü saldýrýya karþý korumayý ve güçlendirmeyi emreder. Kendiliðindenlik teorisine gelince, o, proletaryayý burjuvazinin denetimi
altýna koyar.
Kendiliðindenlik teorisi ... tüm oportünizmin mantýksal temelidir.66
V. Ý. Lenin, Ne Yapmalý?, Sol Yayýnlarý, Ankara 1992, s. 47 (dipnot).
J. Stalin, Leninizmin Ýlkeleri, s 21.
Bazý sendikalist yöneticilerin bütün anti-komünist akýl yürütmelerinin temelinde, bu
uðursuz teori yatar. Emekçilere, baðýmsýzlýklarýný kurtarma bahanesiyle, siyaset yapmamayý salýk vererek, sendikalizmin her þeye yettiðini ileri sürerek, bu yöneticiler emekçileri sömürünün (ve onun siyasal aleti olan burjuva devletin) nedenlerini aramak ve
bunlarla savaþmaktan alýko-yarlar. Böylelikle de burjuvazinin saltanatýný uzatýrlar. Bu,
(özellikle Franc-Tireurde) sol havalar takýnmaktan elbette geri kalmayan oportünizmin
özelliðidir.
65
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Devrimci partinin bilimsel rolü, elli yýl önce Lenin tarafýndan
belirlenen partinin niteliklerini açýklar. Bu niteliklerin zorunluluðu,
burjuva ideolojisinin etkisi altýnda olan emekçilerin gözünden kaçar.
Ýþte bunlardan birkaçý:
a) Yanýlgýnýn binbir biçimi vardýr, ama belli bir konu için
bilim birdir. Ýþte, militan devrimcileri karakterize eden ilke birliði
bundan ileri gelir. Bu bir koyun zihniyeti deðildir. Bütün fizikçiler, doða yasalarýný tanýmada birleþirler. Bir kimse çýkýp da, kendine özgü ufak bir fiziðe sahip olmakla böbürlenseydi, pek tuhaf
kaçardý. Ayný þekilde, toplumsal bilimler de þunun bunun keyfine,
ruh haline tabi deðildir.67 Toplumlar biliminin deneyimden çýkartýlan vargýlarý, herkes için geçerli olan nesnel gerçeklerdir. Marksist
partinin [sayfa 300] yekpare birliðini açýklayan budur.
b) Devrimci militanlarýn durmadan eylemlerine uyguladýklarý eleþtiri ve özeleþtiri, bilimin ilerlemesinin mutlak koþuludur.
Her bilim ötekiler gibi toplumlar bilimi de yöntemlerini ve elde
ettiði sonuçlarý denetlemelidir. Bu, devrimci savaþýmýn baþarýsý için,
yani emekçilerin çýkarý için çok önemlidir. Populairein yazarlarý
özeleþtiriyle aðýr bir þekilde alay ettikleri zaman, özeleþtiri yapanlarý, þerefsizlikle suçladýklarý zaman, emekçilerin çýkarlarýna karþý
horgörülerini ortaya koymaktan baþka bir þey yapmamaktadýrlar.
c) Ortaklaþa yönetim, ayný þekilde devrimci partinin bütün
kademeleri için bilimsel bir zorunluluktur. Bir karar, bir slogan, hareketin gereksinmelerini, ancak, her biri yýðýnlarla temasýndan elde
ettiði deneyimi getirmek üzere bütün militanlarýn katýldýklarý ortak
bir tartýþma havasý içinde hazýrlandýðý takdirde, doðru olarak yansýtabilir. Parti, bütünlüðü içinde, bütün bu toplanan deneyimleri
genelleþtirir: Teori, bütün ülkelerin iþçi hareketlerinin genel biçimi ile ele alýnan deneyimidir.68
Belli bir dönem için hareketin çeþitli yönlerini yansýtan bu
genellemenin her militan için bir yasa deðerini taþýmasý normal
deðil midir?

67
Toplum yasalarýnýn nesnelliði üzerine, Stalinin þu yazýsýna bakýnýz: SSCBde
Sosyalizmin Ekonomik Sorunlarý, Son Yazýlar, 1950-1953, s.59- 141.
68
J. Stalin, Leninizmin Ýlkeleri, s. 21.
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V. VARGI
Yüz yýldan beri, iþçi sýnýfý, sosyalizmin görüþ keskinliðini ve
öngörü yeteneðini ölçebilmiþtir. Karþýlýk olarak da, emekçiler, bu
bilimi gittikçe daha derinlemesine özümleyerek deneyimlerini artýrmýþlardýr. Bu, teori ile pratik arasýndaki aralýksýz deðiþim, alýþveriþ,
bilimsel sosyalizmi her çeþit eskimeye karþý güven altýna alýr: gene
burada da sosyalizmin bilimsel niteliði kendisini ortaya koyar, çünkü gerçek bilim daima ilerler.
Bilimsel sosyalizmin teoride ve pratikte ilerleme tablosu,
Manifestodan bir yüzyýl sonra gerçekten olaðanüstü bir [sayfa 301]
durumdadýr. Böylece Marxýn þu sözü gerçekleþiyor: Teori, yýðýnlarýn içine girdiði andan baþlayarak, maddi bir güç haline gelir.69
Marx ve Engelsin yapýtýný sürdürenler, bilimsel sosyalizmi
yeni genellemelerle silahlandýrmayý ve artýk tarihsel duruma uygun olmayan tezleri atmayý bildiler.
Örnek: Kapitalizm, 20. yüzyýlýn baþýnda emperyalist evresine girdiðinde, Lenin, sosyalizmin ilkelerine dayanarak, emperyalizmin iþçi hareketinde yarattýðý koþullarý tahlil etti. Emperyalist ülkelerin eþit olmayan geliþmeleri yasasýný buldu. Böylece, devrim bakýmýndan þu yeni sonuca, kapitalizmin dünya ölçüsündeki cephesini en zayýf olduðu noktada yenmenin, böylece sosyalizmin önce bir ya da birkaç ülkede zafere ulaþmasýnýn olanaklý olduðu sonucuna vardý.70 Rusya için 1917de böyle oldu, daha sonra da öteki
ülkelerde sosyalizm baþarýya ulaþtý.
SSCBde sosyalizmin kuruluþu ve komünizme doðru yürüyüþ
ve diðer ülkelerde halk demokrasilerinin baþarýlarý, proletarya diktatörlüðünün yeni biçimi  bütün bunlar, bilimsel sosyalizm ýþýðýnda
gerçekleþtiler.
Bu dersimizde, ütopyacý sosyalizmden yola çýktýk: Marxýn,
sosyalist esinleri devþirmek üzere karmakarýþýk ütopyalar yýðýnýný
reddettiðini gösterdik. Nasýl? Sýnýf savaþýmýný, sosyalizme geçiþin
devindirici gücünü ön plana alarak.
Oysa, Proudhondan Bluma kadar marksizmin bütün düþMarx, Critique de Ia philosophie du droit de Hegel.
Marksistler, o zamana kadar, sosyalizmin, bütün kapitalist ülkelerde ayný zamanda
zafere ulaþacaðýný düþünüyorlardý.
69
70
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manlarý tam tersini yaptýlar. Bunlar, burjuvazinin uþaklarý olduklarý
için, proletaryaya, onu uyutmak amacýyla ütopya uyuþturucusunu
önerirken, onu sýnýf iþbirliðine çaðýrmadýlar. Böylece, emperyalizmin baþýnda, kendilerini bilimsel sosyalizmin düzelticileri (reviseur)
olarak takdim eden Ýkinci Entemasyonalin liderleri (revizyonistler sözü buradan gelmektedir), emekçileri, kapitalizm kendiliðinden sosyalizme dönüþeceðine göre, sýnýf savaþýmýnýn durdurulabileceðine inandýrmak istediler. Daha sonra, Blum, Amerikan [sayfa 302]
emperyalizmine baðýmlýlýð1ný, sosyalizmin birinci aþamasý olarak
takdim edecekti!
Gerçekte, bilimsel sosyalizm kurulduðu gün, her türlü ütopya, gerici duruma düþüyordu. Böyle bir ideolojinin rolü, proletaryayý sýnýf savaþýmýndan ayýrmaya çalýþan bir saptýrma rolünden
baþka bir þey olamazdý. Tek devrimci yol, bilimsel sosyalizmin yoludur. Ütopyacý hülyalara gelince, onlar artýk bundan böyle karþýdevrimci zehirlerden baþka bir þey olamazlar.
Bundan, büyük bir gerçek ortaya çýkýyor: bilimsel sosyalizm
sayesinde kazanýlmýþ zaferler, iþçi hareketindeki bilimsel sosyalizm düþmanlarýna karþý zaferlerdir ayný zamanda. Anti-marksist
ideolojilere karþý uzlaþmaz savaþým, demek ki, proletaryanýn bütün
dünya çapýndaki savaþýmýnýn ikincil, araya katýlmýþ bir yönü deðildir. Zorunlu bir yöndür. Emekçileri, prudonculuðun, anarþizmin,
revizyonizmin, blumculuðun yýkýcý, korkunç etkisinden koparmak
için savaþým vermemek, geleceði mezara gömmek demektir. Zaten Marx ve Engels, bu savaþýmýn örneðini vermiþlerdir: onlar, bütün
ömürleri boyunca, kapitalizmin en iyi müttefikleri olan sahte sosyalistlere karþý dinmek bilmez bir savaþ yürütmüþlerdir. [sayfa 303]
YOKLAMA SORULARI
1. Marksizmin üç kaynaðý nelerdir?
2. Saint-Simonun, Fouriernin, Owenýn sosyalizmleri neden
ütopik sosyalizm diye adlandýrýlmýþtýr?
3. Marxýn sosyalizmi neden bilimseldir?
4. Kendiliðindenlik nedir? Neden bilimsel sosyalizm
proletaryanýn bilincinin kendiliðinden gelme bir ürünü deðildir?
5. Birkaç belirli örnekle, bilimsel sosyalizmin nasýl
zenginleþtiðini gösteriniz.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
TARÝHSEL MATERYALÝZM

ONBEÞÝNCÝ DERS

ÜRETÝM:
ÜRETÝCÝ GÜÇLER VE ÜRETÝM ÝLÝÞKÝLERÝ

I . Toplumun maddi yaþam koþullarý.
a) Coðrafi ortam.
b) Nüfus.
II . Üretim tarzý.
a) Üretici güçler.
b) Üretim iliþkileri.
III . Üretim araçlarý mülkiyeti.
IV . Üretim tarzýnýn deðiþmesi, toplumlar tarihinin
anahtarý.
V . Vargý.
I. TOPLUMUN MADDÝ YAÞAM KOÞULLARI
Bu incelememizin üçüncü bölümünde toplumlar tarihine
uygulanan diyalektik materyalizmin sonuçlarýnýn neler olduðunu
gördük, özellikle, toplumun manevi yaþamýnýn, toplumun maddi
yaþamýnýn koþullarýný nasýl yansýttýðýný inceledik.
Burada, karþýmýza bir soru çýkýyor: Tarihsel materyalizm
bakýmýndan, toplumun maddi yaþamýnýn koþullarý denilince ne
anlamak gerekir? Maddi koþullar, yani insanlarýn iradesinden baðýmsýz olarak varolan ve toplumun geliþmesi için gerekli olan ko-
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þullar pek çoktur ve aralarýnda karþýlýklý etki vardýr.
Öyleyse, toplumun maddi yaþam koþullarý sistemi
içinde, toplumun çehresini, toplumsal düzenin niteliðini,
[sayfa 307] toplumun bir düzenden ötekine doðru geliþmesini
belirleyen baþlýca güç hangisidir?1
Bazýlarý bunun coðrafi ortam olduðunu, bazýlarý da nüfusun
artmasý olduðunu savunurlar. Yani coðrafi alýnyazý ya da nüfusbilimsel (demogra-phique) alýnyazý.
Demek ki yoksulluk içindeki toplumun, yaþamak için, ancak iki çözüm yolu olabilirdi: ya göçebe kabilelerin yaptýklarý gibi
yer deðiþtirmek ve yeni topraklar elegeçirmek; ya da Eski Ispartalýlarýn2 yaptýklarý gibi, insan soyunu iyileþtirme (eugenisme) yoluyla
nüfusu azaltmak ya da iþe yaramayan boðazlarý, yaþlýlarý, sakatlarý,
hastalarý, bazý ilkel kabilelerin yaptýklarý gibi kendi halinde yokolup
gitmeye býrakmak.
Fetih savaþý ve halklarýn yýðýn halinde yok edilmeleri her iki
çözüm yolunu birleþtiriyor. Ýnsan soyunu iyileþtirme ve özellikle
akýl hastalarýný yok etme, hitlercilerde, pratikte olduðu gibi teoride
de, yaþam alaný öðretisi ile birlikte gidiyordu. Ayný barbar tezler,
þimdi de Birleþik Devletlerde çiçekleniyor.3
Bu tezler, insaný, hayvan derekesine düþürür. Bir hayvan türü, belirli besin kaynaklarýna sahip, belirli bir yüzölçümü olan bir
yerde yaþarken, türün dalgalanmalarýný önceden bilmeyi saðlayan
nüfus yasalarý kurulup yerleþir. Besin eksikliði, farklý bir besin tüketmek zorunluluðu, ya türün ortadan kalkmasýna, ya da türün deðiþikliðe uðramasýna neden olabilir.
Ama insan, hayvan deðildir: çalýþýr ve doðaya karþý savaþým
verir. Diyalektiði unutmayalým: bir yanda doða, öte yanda insanlar
diye bir þey yoktur: her biri alýnda yazýlý bir etki oluþturmak üzere
þurada coðrafya, burada biyoloji diye de bir þey yoktur. [sayfa 308]
Yeryüzünü kendi kullanýmýna göre deðiþtirmiþ olan insanlýðýn binlerce yýllýk pratiði, bu fikri yalanlamýþtýr.
Stalin, Leninizmin Sorunlarý, s. 669.
Onlar, yeni doðan biçimsiz ya da hastalýklý çocuklarý daðlara býrakýyorlardý.
Vogtun dünyada çok insan olduðunu ileri sürdüðü ve çare olarak açýkça savaþý
salýk verdiði Dünyanýn Açlýðý adlý kitabýna bakýnýz. Gerçekte kapitalizm,emperyalist
aþamada, varlýðýný sürdürmek için savaþa gereksinme duyar. Paul Eluard: Onlar dünyada
yalnýz kalmak için ellerinden geleni yaparlar diyordu.
1
2
3
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a) Coðrafi ortam.
Coðrafi ortam, toplumu çevreleyen doða, iklimiyle, doðal
kaynaklarýyla, ulaþým kolaylýklarýyla, topraðýyla kuþkusuz, toplumun
maddi yaþamýnýn zorunlu ve sürekli bir koþuludur. Elbette ki, toplumun geliþmesi üzerinde etki yapar, onu kolaylaþtýrýr ya da yavaþlatýr. Ýngilterede maden kömürü çýkartýlmasýndaki kolaylýk, ülkede sanayinin geliþmesine yardým etti. Tersine, kurutulmasý gereken bir bataklýk bölgesinin, ya da sulamayý gerektiren bir çöl bölgesinin varlýðý, ya da petrol bulunmayýþý vb., bir ülkenin geliþmesini
engelleyen çevre koþullarýdýr.
Ama coðrafi ortamýn etkisi, belirleyici deðildir. Bunun kanýtý, toplumdaki deðiþikliklerin coðrafi ortamdaki deðiþikliklerden çok
daha çabuk oluþmasýdýr. Eðer coðrafi ortam, toplumlarýn tarihi üzerinde belirleyici bir etki oluþtursaydý, coðrafi ortam esas olarak
ayný kaldýðý sürece, toplumlarýn da ayný çizgileri korumalarý gerekecekti. Oysa, üçbin yýl içinde, Avrupa, dört, hatta beþ deðiþik toplumsal düzen tanýdý: ilkel komün, kölelik, feodal düzen, kapitalizm
ve sosyalizm. Bu zaman içinde Avrupanýn coðrafi koþullarý hemen
hemen deðiþmedi.
Tersine, coðrafi ortamdaki deðiþmeler için belirleyici olan
toplumsal düzendir. Antikçaðdaki kölecilik, Akdeniz havzasýndaki
topraklarý tüketti ve insanlarý Gal ülkesinin zaptýna ve yeni topraklar açýmýna itti. Hollanda ticaret burjuvazisi, modern zamanlarýn
baþlangýcýnda, ülkesinin bir kýsmýný denizden kazandý. Serbest ticaret kapitalizmi, Ýngilterede buðday tarlalarýný hayvan yetiþtirmeye
özgü çayýrlar haline getirdi; kapitalizm, Avrupanýn birçok bölgelerini tümden ormansýzlaþtýrdý, böylece su baskýnlarýný kolaylaþtýrdý;
iþlenebilir topraklarý kýsýrlaþtýrdý ve Birleþik Devletlerde birçok bölgeleri tüm çöle çevirdi. Tersine, SSCBde [sayfa 309] sosyalizmin büyük
þantiyeleri, çölleri verimli hale getiriyor, ýrmaklarýn akýþýný baþka
yöne çeviriyor, iklimi düzeltiyor; öncü bilim, topraklarýn geliþim yasalarýný inceleyerek; kutuplar tarýmýný yarattý, ünlü kara topraklarý
yeniden canlandýrdý ve çevrenin doðal görünümünün evrim yasalarýný buldu.4 Çinde, halk demokrasisi, büyük ýrmaklarýn yýkým ge4
Bkz: Safanov, La Tere en Fleurs, Üçüncü Kýsým, Yaþamýn Yaratýlýþý, Editeurs Français
Reunis.
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tiren su baskýnlarýna son verdi.
Gerici sýnýflar, büyük kamu afetlerindeki sorumluluklarýndan kurtulmak için, coðrafi ortama baþvururlar. Ama, Hollandada
bentlerin 1953 yýlýnda yýkýlmasý, gerici burjuvazinin bu bentlerin
bakýmý için savaþ bütçesinden bir metelik olsun kýsmak istememesindendir; eðer Yunanistanda bütün halk, yer sarsýntýlarý karþýsýnda, Ýtalyada su baskýnlarý karþýsýnda yardýmsýz, eli-kolubaðlý býrakýlmýþsa, bunlarýn belirleyici nedeni coðrafi ortam deðil, burjuvazinin sýnýf siyasetidir.
Toplumsal geliþmenin gerçek devindirici gücünü gözlerden
saklamak isteyen sosyal-demokrat tarihçiler, tarihi, coðrafi ortamla
açýklarlar. Bu kaba materyalizmin, sözde bir Batý uygarlýðýnýn ya
da Atlantik uygarlýðýnýn deðiþmezliðine, Doðu ile Batýnýn karþýtlýðýna inandýrmaktan, kýsaca soðuk savaþý haklý göstermekten baþka
amacý yoktur.
b) Nüfus.
Nüfus durumu, artýþý ve yoðunluðu, hiç kuþku yok, toplumun maddi yaþam koþullarý arasýnda vazgeçilmez öðelerdendir.
Asgari bir insan sayýsýnýn altýnda hiçbir toplum maddi yaþamýný
saðlayamaz ve doða kuvvetlerine karþý koyamaz. Aktif nüfus sayýsý,
üretici güçleri deðerlendirme için hesaba katýlmasý gereken öðelerden biridir. Nüfus artýþý, toplumsal geliþme üzerinde bir etki
oluþturur: toplumsal geliþmeyi kolaylaþtýrýr ya da yavaþlatýr. Göçmen kol gücünün Birleþik Devletlere akýný, ancak bir yüzyýllýk varlýðý olan bir büyük [sayfa 310] sanayinin hýzla geliþmesini kolaylaþtýrdý.
Tersine, Kuzey Amerikanýn kýzýlderili halkýnýn anglo-sakson sömürgecileri tarafýndan kýsmen yok edilmesi, varlýklarýný sürdüren kabilelerde iktisadi ve teknik durgunluða yolaçan nedenlerden biri
oldu.
Ama bu etki de tek baþýna belirleyici olamaz. Bunun kanýtý
da, nüfus artýþýnýn kendi baþýna, neden þu ya da bu toplumsal düzenin arkasýndan bir baþkasýnýn deðil de, ille þu ya da bu yeni düzenin geldiðini açýklayamamasýdýr. Eðer nüfus artýþý belirleyici bir
etki oluþtursaydý, en yüksek nüfus yoðunluðuna ulaþmýþ olan ülkelerin otomatik olarak en ileri toplumsal düzene eriþmeleri gerekecekti. 1939dan önce, Belçikada nüfus yoðunluðu SSCBdekinden
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26 kere daha yüksekti; bununla birlikte, Sovyetler Birliði, kapitalist
düzenden çýktýðý zaman, Belçika hâlâ bu düzende bulunuyordu.
Tersine, nüfus hareketlerini açýklamak bakýmýndan belirleyici olan toplumsal düzendir Kapitalizm, yýðýnlarýn satýnalma gücünü azaltarak, emekçileri zayýf düþürerek, onlara yoksul, zavallý bir
yaþamý zorla kabul ettirerek ölüm oranýný artýrýr (özellikle çocuklarda).
Tahlillerinde, gerçekte ancak bir bileþke olduðunu görmeden nüfus hareketinden iþe giriþen burjuva iktisatçýlarý, kaba bir
hata iþlemektedirler.
Buna göre, toplumsal düzenin niteliðini ve toplumun bir düzenden ötekine doðru geliþmesini belirleyen þey, ne coðrafi ortam,
ne de nüfus artýþýdýr.
Tarihsel materyalizm, toplumun maddi yaþam koþullarý arasýnda, varlýðý insanlarýn iradesinden baðýmsýz ve toplumsal geliþmenin en önemli gücü olan baþka bir gücün varolduðunu kabul eder.
Bu güç, insanlarýn geçim araçlarýnýn, yaþam için gerekli olan maddi deðerleri elde ediþ tarzlarýndan oluþmuþtur. Bu, maddi deðerlerin üretim tarzý denen þeydir.
II. ÜRETÝM TARZI
Doða ile insanlarýn dýþýnda hiçbir þey yoktur, ve az önce [sayfa
gördük ki, bu öðelerden herhangi biri bir yana býrakýlarak toplumlarýn geliþmesi açýklanamaz. Yalnýz onlarýn diyalektik birliði bir
yanýt verebilir, ve onlarýn diyalektik birliði, iþtir, üretimdir. Ýþ olmadan, üretim olmadan toplum ne yaþayabilir, ne de geliþebilir: bu
bir tanrý kargýþý deðil, bütün insan varlýðýnýn nesnel koþuludur.
Ama toplum için, zorunlu geçim araçlarýný saðlamanýn birçok yollarý, biçimleri vardýr. Örneðin bunu, zanaat aletlerinden ya
da makinelerden yararlanarak, hayvanlarý kullanarak ya da köleleri kullanarak vb. yapabilir. O halde üretimin gerçekleþtiriliþ biçimini, yani üretim tarzýný yakýndan incelemek gerekir.
Geçim için vazgeçilmez maddi deðerlerin elde ediliþ biçiminden sözedildiði zaman, küçük-burjuva, bu maddi deðerlerin,
pazarda hangi koþullar altýnda satýn alýnabildiðini anlar. Ama burada sözkonusu olan, üleþim ve tüketimdir, kesinlikle üretim deðildir. Ama þurasý açýktýr ki, üretim olmasaydý, ne üleþim ne de tüketim
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olurdu.
a) Üretici güçler.
Yaþamak için besine, giyeceklere, oturacak yere, yakacak
maddelere vb gereksinme vardýr. Bu maddi deðerlere sahip olmak için toplumun bunlarý üretmesi gerekir. Bunlarý üretmek için
de, bu iþe yarayan aletler gerekir, bu aletleri yapmak ve onlarý kullanmasýný bilmek gerekir.
Toplumun geçimini doðadan elde etmemizi saðlayan güçlerin tahlili bizi þunlarý ayýrdetmeye götürür:
 üretim aletleri  maddi deðerler bunlarýn yardýmýyla üretilir (elbette maddi deðerler arasýnda yalnýzca tüketim maddelerini
deðil, bizzat üretim aletlerini de saymak gerekir);
 insanlar  üretim aletlerini kullanan insanlar, onlar olmadan bu aletler iþ göremez;
 üretim deneyimi  birbiri ardýsýra gelen kuþaklarýn kazanmýþ olduklarý üretim deneyimi: meslek gelenekleri, [sayfa 312] teknik
ve bilimsel bilgiler; örneðin, Lyondaki ipekçilik sanayisinde birikmiþ
olan deneyimin yerini kýsa zamanda doldurmak güçtür;
 iþ alýþkanlýklarý  her emekçiye özgü iþ alýþkanlýklarý, onun
yetkinliði, ustalýðý, mesleðe alýþmýþ olmasý hali.
Bunlar, hepsi birlikte ele alýndýklarýnda karþýlýklý etkileri içinde üretici güçleri oluþturan maddi kuvvetlerdir.
Bütün bu üretici güçler bütünü içinde, üretici güçlerin durumunu tanýmlayan belirleyici öðe hangisidir? Bunlar üretim aletleridir. Bu üretim aletlerinin niteliðidir ki, gerçekten de belli bir iþ için
gerekli insan sayýsýný, zorunlu teknik bilgileri, ayný zamanda üreticinin bu üretim aletlerini kullanarak kazandýðý iþ alýþkanlýklarýný
belirler. Ýþin el iþi yönü de, kafa (zihinsel) yönü de üretim aletlerinin niteliðine baðlýdýr.
Üretici güçlerin geliþmesi üretim aletlerinin geliþmesiyle
koþullandýrýlýr: Ýlkel, taþtan yapýlma kaba avadanlýklar; sonra avcýlýktan hayvanlarýn evcilleþtirilmesine ve hayvan yetiþtirilmesine geçiþi saðlayan ok ve yay; sonra tarýma geçiþi saðlayan madenden
yapýlma avadanlýklar; sonra gereçlerin iþlenmesine, çömlekçiliðe,
demirciliðe olanak saðlayan yeni geliþmeler; daha sonra zanaatlarýn geliþmesi ve tarýmdan ayrýlmalarý; daha sonra belli bir tek ürü-
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nün imali ereðiyle kýsmi görevler halinde iþbölümüyle karakterize
olan manüfaktürlerin ortaya çýkýþý;5 sonra, zanaatçý üretim aletlerinden manüfaktürden makineli fabrikaya, makine sistemleriyle
modern mekanik büyük sanayiye geçiþi saðlayan makineye geçiþ;
buhar makinesinin, sonra elektrik enerjisinin ortaya çýkýþý. Ýþte kaba
çizgileriyle insanlýðýn tarihi boyunca üretici güçlerin geliþiminin tablosu.
Bu üretici güçler geliþmesinin, insanlar arasýndaki iþbölümünün, özellikle ilk büyük iþbölümünün, yani ilkel avcýlar ve ilkel balýkçýlar ile öte yanda hayvan yetiþtiren kabileler ve sonra tarým yapan kabileler arasýndaki iþbölümünün;  ve ikinci büyük iþbölümünün: zanaatlar ile tarým arasýndaki [sayfa 313] iþbölümünün kökeninde bulunduðunu gözlemliyoruz. Bu ikinci büyük iþbölümü, zorunlu
olarak, ürünlerin tarýmcýlarla zanaatçýlar arasýnda deðiþtirilmesi ve
topluluk içi üleþtirmeden daha baþka bir üleþtirme biçimi bulunmasý zorunluluðuna neden oluyor: böylelikledir ki, belirli koþullar
altýnda meta6 ortaya çýkacaktýr. Gene ayný bu ikinci iþbölümüdür
ki, köy ile kent arasýndaki farklýlaþmanýn baþlangýcýný oluþturuyor.
(Kent, hem zanaat üretiminin merkezi hem de deðiþimin merkezi
olarak zorunlu oluyor.)
Ensonu üretim aletlerindeki geliþme de, üretici güçlerin öteki
yönleri üzerinde etki oluþturmaktan geri kalmýyor:
Ve kendiliðinden anlaþýlýr ki, üretim aletlerinin geliþmesi ve yetkinleþmesi, üretimle iliþiði olan insanlarýn
iþidir, yoksa insanlardan baðýmsýz olarak olmamýþtýr. O
halde, üretim aletleri deðiþir ve geliþirken ayný zamanda
insanlar da üretici güçlerin temel öðesi de deðiþir ve
geliþir; onlarýn üretim deneyimi, iþ alýþkanlýklarý, üretim
araçlarýný kullanma yetenekleri de deðiþmiþ ve geliþmiþtir.7
Bunun içindir ki, modern büyük sanayinin gereksinmesi olduðu için; kapitalist burjuvazi, emekçilere, okuma-yazmayý ve sayý
saymayý öðretmeye razý olmak zorunda kalmýþ, parasýz ve zorunlu
ilköðretimi ve bazý meslek okullarýný düzenlemek zorunda kalmýþtýr.
5
Çok sayýda parça-iþçinin birleþmesi ile oluþan kolektif iþçi, manüfaktür döneminin
kendisine özgü makinesidir. Karl Marx, Kapital, Birinci Cilt, s. 363.
6
Gelecek dersin II. kesimine bakýnýz.
7
Stalin, Leninizmin Sorunlarý, s. 674.
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Leon Blum, aletlerin ancak insan aklý sayesinde yetkinleþebildiklerini ve onun için de üretici güçlerin ilerlemesinin kökeninde
insan aklýnýn bulunduðunu ileri sürerek buraya da idealizmi sokmaya çaba harcamýþtýr. Ama biz, fikirlerin nasýl pratiðin kendisinden doðduðunu biliyoruz: maddi yaþamýn gereksinmelerinin dürtüsü iledir ki yetkinleþme, olgunlaþma fikirleri ortaya çýkar; bu fikirler þu ya da bu aletin pratiðinde ortaya çýkar.
Alet, avadanlýk, insanla doða arasýnda bir aracýdýr; onun görevi doðal nesnelerin insan tarafýndan yararlanýlabilir nesneler haline deðiþtirilmesini saðlamaktýr. Bunun içindir [sayfa 314] ki, alet, ayný
zamanda, hem üzerinde çalýþýlmasý gereken maddenin gereklerini (çeliðin iþlendiði aletlerle bakýr iþlenmez), hem de insanýn yaþam
gereklerini, yani insana hizmet etmek zorunda olan ve insanýn
yapmasý gereken nesnenin özelliklerini yansýtýr (baþka baþka iþler
için baþka baþka aletler).
Ýlk yönü ile alet, insanýn doðal zorunluluða baðlý oluþunu
ifade eder; ikinci yönü ile alet, doðanýn, insanýn gereksinmelerine
ve eylemine baðlý oluþunu, þu halde insanýn özgürlüðünü ifade
eder. Böylece alet, insanýn ve doðanýn savaþýmýný derinlemesine
diyalektik bir biçimde ifade eder, ve üretici güçler ise, ... insanlarýn maddi deðerleri üretmek için yararlandýklarý nesnelere karþý ve
doða kuvvetlerine karþý davranýþlarýný8 ifade eder.
Ýnsanlar ne ile üretimde bulunuyorlar? Ýlkel karasabanla mý,
yoksa traktörle çekilen çok demirli pullukla mý? Ýþte, eðer bir örnek
vermek istersek, üretim tarzý tahlilinin ortaya çýkardýðý birinci sorun
budur: üretici güçlerin düzeyi sorunu.
b) Üretim iliþkileri.
Gene de tahlilimizin sonuna varabilmemize daha çok var.
Üretim, insanýn doðaya karþý savaþýmýdýr. Ama, insan, hiçbir yerde
ve hiçbir zaman bir hayvan durumuna gelmek ya da boyun eðmek tehdidi altýnda bulunarak tek baþýna savaþým vermez. Ýnsanlar doðaya karþý toplu halde savaþým verirler. Koþullar ne olursa
olsun, üretim, daima toplumsal bir üretimdir. Ýnsaný insan yapan
toplum olmuþtur, insaný hayvanlýktan çýkaran toplumsal üretimdir.
8
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Burjuva ekonomi politiðinin temel yanýlgýlarýndan biri, Robinson gibi ya da iktisadi bir Adem gibi hiçbir zaman varolmamýþ
olan tek baþýna bir adamýn iktisadi eylemi üzerinde uslamlamayla
iþe baþlamasýdýr: bu, salt metafizik kurgudur. Bunun içindir ki, biz,
bir tek bireye gerekli olan maddi deðerlerden deðil, bütünüyle
birlikte ele alýnmýþ bütün [sayfa 315] toplum için zorunlu olanlardan
hareket ettik.
Eðer üretim her zaman ve her yerde toplumsal bir niteliðe
sahipse, üretim dolayýsýyla ve üretim içinde insanlar arasýnda bazý
iliþkilerin kurulmasý kaçýnýlmaz bir þeydir. Platonik iliþkiler sözkonusu deðildir, sýký sýkýya üretimle ilgili ye üretimin kumanda ettiði
iliþkiler sözkonusudur. Ýnsanlar yalnýz doða ile (üretici güçler) iliþkide
bulunmazlar, ayný zamanda, üretim süreci içinde kendi aralarýnda
da iliþkide bulunurlar; insanlar arasýndaki bu iliþkilere, üretim
iliþkileri diyoruz.
Ýnsanlar arasýndaki üretim iliþkileri çeþitli tiplerde olabilir:
 insanlar ortak bir iþi, örneðin bir evyapýmý iþini aralarýnda
yardýmlaþarak ye iþbirliði yaparak ortaklaþa ortaya koymak,
gerçekleþtirmek üzere serbestçe biraraya gelebilirler; o zaman aralarýndaki iliþkiler, her türlü sömürüden uzak insanlarýn arasýnda yardýmlaþma ve iþbirliði iliþkileridir;
 ama bir insan, bazý koþullar altýnda, kendi benzerlerini,
kendisi için üretmeye zorlayabilir de: bu durumda üretim iliþkilerinin
niteliði kökten deðiþir; egemen olma ve baðýmlý olma iliþkileri haline gelirler, burada baþkasýnýn emeðinin sömürülmesi vardýr;
 ensonu, tarihin akýþý içinde, bu iki üretim tipinden biri
yokolmaya doðru giderken, öteki kuvvetlenmekte olan iki üretim
tipinin birarada bulunduðu toplumlara raslanýr: burada bir biçimden ötekine geçiþ iliþkileri vardýr.
Ama üretim iliþkilerinin tipi nasýl olursa olsun, bunlar daima
üretimin vazgeçilmez öðesidirler. Þimdilik basit bir örnek olarak
diyoruz ki, kendi kendisi için çalýþan bir adam hiçbir zaman baþkasý
için çalýþan gibi çalýþmaz; bu, o kadar gerçektir ki, sömürücüler,
her zaman, sömürüyü sözde bir iþbirliði maskesi altýnda gizlemeye,
sömürülenlerin gözünde sömürü iliþkilerini ailevi iþbirliði iliþkileri
gibi göstermeye bakarlar; bu patron egemenliðidir (paternalisme):
patronun çýkarlarýný koruyunuz, öteki dünyada bunun ödülünü
[sayfa 316] alacaksýnýz.
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Ama üretim iliþkilerinin niteliði üretimin vazgeçilmez bir öðesiyse, paternalist patronlar kusura bakmasýnlar, bu iliþkileri, fikre
(idee) indirgemek olanaklý deðildir. Leon Blum, ikiyüzlülükle, insanlar arasýndaki iktisadi iliþkilerin öteki iliþkilerden hangi bakýmdan daha maddi olduðunu göremediðini söyledi. Ama biz biliyoruz
ki, maddilik insanlarýn iradesinden ve bilincinden baðýmsýz olarak
varolma olgusudur. Üretim, insanlar için nesnel bir zorunluluktur
ve ancak, varolduðu biçimiyle, toplumun daha az nesnel olmayan
çerçevesi içinde yerine getirilebilir. Örneðin, yaþam için gerekli
maddi deðerlerden hiçbirine sahip olmayan bir kimse, maddi olarak, baðýmlýlýk iliþkileri içinde baþka birisi için çalýþmak zorundadýr. Böylece sömürü, bir fikir deðildir, bütün aðýrlýðý ile üretimin
üzerine binen nesnel bir olgudur.
Üretimde, insanlar, yalnýz doða üzerinde deðil, birbirleri üzerinde de etkili olurlar. Ancak belirli bir biçimde
iþbirliði yaparak ve etkinliklerini karþýlýklý olarak deðiþ-tokuþ ederek üretimde bulunurlar. Üretmek için birbirleriyle belirli baðlantýlar ve iliþkiler içine girerler, ve ancak,
bu toplumsal baðlantý ve iliþki sýnýrlarý içindedir ki, doða
üzerinde etkili olur, üretimde bulunurlar.9
O halde üretici güçlerin etkisini üretim iliþkilerinin özelliðinden ayýramayýz. Üretici güçler ve üretim iliþkileri, Stalinin deyimiyle, onlarýn diyalektik birliðini maddi deðerlerin üretim süreci içinde
cisimleþtiren üretim tarzýnýn çözülmez, ayrýlmaz bir þekilde birbirine baðlý iki yönüdürler.
Üretimin incelenmesini yalnýzca üretici güçlerin incelenmesinden ibaret kýlmak temel bir yanýlgýdýr. Bununla birlikte, bu yanýlgý, marksizmin, toplumlarýn geliþmesini yalnýz üretici güçlerin
geliþmesiyle açýklamaktan ibaret olduðunu sanan ve üretim, iliþkilerinin niteliðini sessizce geçiþtirenler tarafýndan iþlenen bir yanýlgýdýr. Modern dünyayý, kapitalist üretim iliþkilerinin tahlilini yapmadan,
buhar makinesiyle [sayfa 317] açýklamak, materyalist olmak demek
deðildir, marksizmi bozmak, karýþtýrmaktýr. Okul çocuklarýna, tekniðin tarihsel ilerlemesini, kapitalist sömürünün ne olduðunu öðretmeden açýklamak, onlarý aldatmak, onlara, geçmiþ, içinde bu9

s. 35.
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lunduðumuz zaman ve gelecek hakkýnda yanlýþ bir imge vermek
demektir.
Ayný yanýlgý, toplumsal ilerlemeyi, üretim iliþkilerindeki ilerlemeyi unutarak, ilerlemede yalnýzca teknik bir ilerleme görenlerde de vardýr. Bu, 19. yüzyýlýn burjuva ütopyasý oldu. Acý düþ
kýrýklýklarý böylece hazýrlandý, çünkü, teknik ve bilimsel ilerleme,
barýþ çalýþmalarýna olduðu kadar savaþ çalýþmalarýna da hizmet
edebilir, makine iþçiyi ya ezebilir, ya da kurtarabilir. Ne zaman ki,
emperyalizm çaðýnda, kapitalizmin çöküþü, kendi onmaz yaralarýný, yoksulluðu, zulmü, savaþý, en modern tekniðin öldürme iþlemde
kullanýlmasýný gözler önüne serdi, teknik ütopyacýlarý, ilerlemenin iflasýna aðladýlar, yalnýzca sermayenin doðurduðu kötülüklerden makineyi sorumlu tuttular. Sanayi sosyolojisinin havarileri,
bazý burjuva toplumbilimciler ve özellikle onlarýn elebaþýsý Georges Friedmann ayný yutturmacaya kendilerini kaptýrýrlar: patronlarýn görüþ açýsýný kabul ederek, asýl neden, makinelerin verimlilik
için, kapitalist verimlilik için ve aþýrý sömürü için kullanýlmasý olduðu halde, kapitalist ülkelerde iþçinin emek karþýsýndaki olumsuz
tutumunu, makineleþmekte aramaya kalkarlar. Marx, üretici güçler,
etkilerini ancak üretim iliþkileri sýnýrlarý içinde oluþtururlar, diyor.
Onun içindir ki, sömürü iliþkilerinin ortadan kalkmýþ bulunduðu
Sovyetler Birliðinde makinenin kullanýlmasýnýn iþçiler için mutlu
sonuçlarý olabilir. SSCBde makineler, yalnýz emekten tasarruf etmekle kalmaz, ayný zamanda, emekçilerin uðraþýný da kolaylaþtýrýr;
onun için sosyalist ekonomi koþullarýnda, kapitalizm koþullarýnda
olduðundan farklý olarak, iþçiler, iþlerinde, makineleri seve seve
kullanýrlar.10
Demek ki, tarihsel materyalizm, üretim tarzýný, bütünü [sayfa
318] içinde, kendi birliði içinde üretim iliþkileri ve üretici güçler olarak ele alýr. Bununla birlikte, üretici güçler, ancak üretim iliþkileri
sýnýrlarý içinde etkin olduklarýna göre, çeþitli üretim tarzlarý, alýþýlageldiði üzere, her zaman, egemen olan üretim iliþkilerinin niteliðiyle tanýmlanýrlar; feodal üretim iliþkilerinden sözedildiði zaman,
feodal üretim iliþkilerini orada egemen durumda olduklarý, bütün
toplumsal yaþama damgalarýný vurduklarý söylenmek istenir; mut10
G. Malenkov, Rapportau XIX. Congres du PCUS, Cahiers du communisme (özel
sayý), Kasým 1952, s. 113.
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laka orada varolan tek üretim iliþkisi olduðu kastedilmez. Tersine,
tarihsel bir çaðý, örneðin taþ devri, maden devri, buhar makinesi
çaðý ya da atom çaðý deyimlerinde olduðu gibi, üretici güçlerin
durumuyla tanýmlamak bilimsel deðildir.
III. ÜRETÝM ARAÇLARI MÜLKÝYETÝ
Üretici güçleri incelerken (II. kesim, a) üretim aletlerinin
burada belirleyici öðeyi oluþturduklarýný gördük. Gerçekten de üretici güçlerin düzeyini belirleyen üretim aletlerinin niteliðidir.
Üretim iliþkilerinden daha önemli olan, onlarýn niteliðini belirleyen öðe hangisidir?
Üretim araçlarý mülkiyetidir.
Gerçekten de þurasý besbelli ki, bu araçlardan yoksun bir
kimse, ancak bu araçlara sahip olanýn egemenliðini kabul etmek
þartýyla yaþayabilir.
Üretim araçlarý, tüketim mallarýyla (mobilya, ev, aile için
binek arabasý vb. ile) karýþtýrýlmamalýdýr. Üretim araçlarýndan, üretmek için gerekli olan her þeyi anlýyoruz.
Örneðin, modern bir toplumda, üretim araçlarý nelerdir?
Ýlkin doðal zenginlikler (toprak, ormanlar, sular, yer altý zenginlikleri, hammaddeler vb.); sonra bu doða zenginliklerinin dönüþtürülmesini saðlayan üretim aletleri; sonra üretim eylemi için gerekli
tesisler: fabrika binalarý, maden tesisleri vb.; taþýma ve ulaþtýrma
araçlarý. Toplum üyeleri arasýndaki deðiþim araçlarýný: üleþim için,
ticaret için gerekli tesisleri (antrepolarý, satýþ maðazalarýný ve) kredi kuruluþlarýný [sayfa 319] (bankalarý) da eklemek gerekir. O halde,
üretim iliþkilerinin nitelikleri tanýmlanmak istendiði zaman sorulacak soru þudur: üretim araçlarýna kim sahiptir?
Üretim araçlarýna bütün toplum mu sahiptir? Ya da üretim
araçlarýna, baþka birey ya da gruplarý sömürmek için bu araçlardan yararlanan bireyler ya da gruplar mý sahiptir?
Bu soruyu yanýtlamak, üretim iliþkilerinin durumunu, insanlar arasýndaki iktisadi ve siyasal iliþkilerin durumunu göstermek
demektir.
O zaman anlaþýlýr ki, eðer üretim araçlarý bütün toplumun
hep birlikte mülkiyetindeyse, insanlar arasýndaki iliþkiler, iþbirliði
ve yardýmlaþma iliþkileri olabilir.
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Bunun tersi durumda, bütün üretim araçlarýndan yoksun
olanlar, bunlarý elinde bulunduranlarýn emrine tabi olmadan yaþamayacaklardýr. Ýnsanlarýn kimisi çalýþýr, kimisi de bu çalýþanlarýn
emeðini sömürür. Bazýlarýnýn çýkarlarý ötekilerin çýkarlarýyla çatýþýr.
Dayanýþma, ancak, üretimde ayný rolü oynayanlar arasýnda vardýr:
bu, bir sýnýf dayanýþmasýdýr.
Bu durumda toplum, birbirine uzlaþmaz karþýt toplumsal
sýnýflara bölünmüþtür. Üretim araçlarýnýn özel mülkiyeti vardýr.
Toplumsal sýnýf deyince, üretimde, birbirine benzer
bir rol oynayan, öteki insanlara karþý birbirleriyle ayný
olan iliþkiler içinde bulunan kiþiler topluluðu anlaþýlýr.11
(Lenin).
Demek ki, toplumsal sýnýf deyimi, ancak üretim iliþkileri düzeyinde bir anlam taþýr. Bu deyim, mülkiyet tipi ile ya da mülkiyetin bulunmayýþý ile tanýmlanan bir kavramdýr ve teknik kollarýyla,
mesleklerle, toplumun yaþamý için zorunlu toplumsal eylemlerle,
örneðin maden sanayii iþçisi, maden iþçisi, demiryolcu gibi tanýmlanan toplumsal kategorilerle karýþtýrýlmamalýdýr. Köylü olmak
toplumsal bir kategoriye ait olmaktýr, ama bu, ait olan sýnýfý tanýmlamaz: köylü, büyük toprak sahibi kapitalist (beyaz-elli köylü)
olabilir, [sayfa 320] ya da tarým iþçilerinin yardýmýyla topraðýný iþleten
mülk sahibi, ya da aile iþletmesinin sahibi, ya da tarým iþçisi vb.
olabilir.12
Ayný þekilde, fabrikada da, patron, müdür ya da mühendis deðildir. Üretim araçlarýnýn sahibi olan kapitalist ya da kapitalistler grubu, þirkettir.
Toplumsal bir sýnýf, üretim araçlarýnýn sahibi olduðu zaman,
kendisi için elveriþli olan üretim iliþkilerini, diyelim ki, kiþileþtirir: o
halde, birbirinden ayýrdetmeden kapitalist üretim iliþkilerinden
ya da burjuva üretim iliþkilerinden sözedilecektir. Belli bir üretim
tarzýnda bu üretim iliþkileri egemen durumda bulunduklarý zaman,
ayný deyimler, ayný zamanda üretim tarzýný da belirtmeye yarar;
böylece: feodal sýnýf, feodal üretim iliþkileri, feodal üretim
tarzý denir, çünkü burjuvazi o zaman egemen sýnýf deðildir.
Onyedinci derste, toplumsal sýnýf kavramý üzerinde daha uzun duracaðýz.
Ýþçi-Köylü Ýttifaký deyiminde, köylü teriminden, emekçi köylülük (küçük toprak
sahipleri, küçük çiftlik kiracýlarý, ortakçýlar) ve, elbette, tarým iþçileri belirtilmek istenir.
11
12
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Þimdi üretim iliþkileri kavramýný kesinlikle belirtebiliriz:
Bu iliþkiler þunlarý kapsar: a) üretim araçlarýnýn mülkiyet biçimleri; b) deðiþik toplumsal gruplarýn üretimdeki yerleri, ve onlarýn karþýlýklý iliþkileri ya da Marxýn
deyimini kullanýrsak, bu biçimlerden çýkan etkinliklerinin deðiþimi; c) bunlara tamamen baðlý olan, ürünlerin
daðýtým biçimleri. Bütün bunlar, ekonomi politiðin konusunu oluþturur.13
Þu halde üretim iliþkilerinin belirleyici, kesin öðesini oluþturan, asýl mülkiyet biçimleridir. Elbette ki, sömürücü sýnýflar, kendi ayrýcalýklarýný saðlayan mülkiyet biçimlerini korumaya yarayan
bütün önlemleri alýrlar. Üretim araçlarýnýn mülkiyetiyle nitelenen
üretim iliþkileri, bütün toplumsal düzenin ekonomik temelini
oluþtururlar.
Þimdi, üretim tarzýnýn, toplumsal geliþmenin en baþta gelen
gücünü oluþturduðunu anlamak için gerekli bütün kavram ve bilgilere sahip ve onlarý istediðimiz gibi kullanabilecek durumda bulunuyoruz. [sayfa 321]
IV. ÜRETÝM TARZININ DEÐÝÞMESÝ.
TOPLUMLAR TARÝHÝNÝN ANAHTARI
Üretim, her zaman deðiþme ve geliþme yolunda olmak, hiçbir zaman uzun bir dönem için ayný noktada duraklamamak gibi
bir özellik gösterir, oysa coðrafi ortam büyük ölçüde ayný kalýr.
Ýnsanlar, gerçekten, durmadan doðanýn kendilerine sunduðundan
daha fazlasýný elde etmeye bakarlar, durmadan, hep hareket halinde olan üretimi yetkinleþtirmeye çalýþýrlar.
Eðer insan, maddi gereksinmelerini her zaman daha iyi bir
þekilde tatmin etmeye çalýþmasaydý, bilinçli bir yaratýk deðil, kör
zorunluluða boyun eðen bir hayvan olurdu. Ama insan, doðal zorunluluðu kendi yararýna kullanmanýn çaresini üretimde bulur, onun
için de üretim hiçbir zaman uzun bir süre için ayný noktada durmaz.
Bu gerçek, idealist için bir skandal konusudur; idealist dinmek bilmez maddi servet susuzluðunu ortaya koyar; hýristiyanlýk
13
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bunda þeytanýn, kötünün iþini görür. Ama ayný zamanda bilinir ki,
bu konular yalnýz emekçi yýðýnlarýn kullanýmý içindir; onlara açlýk,
perhiz yapmak, nefsine hakim olmak telkin edilir; oysa sömürücü
sýnýflar, tiksindirici bir maddi servetler bolluðu, savurganlýðý içinde
yüzerler. Gerçekte üretimin artmasý, insan toplumlarýnýn nesnel bir
gereksinmesidir, ve yalnýz insanýn insan tarafýndan sömürülmesi,
bu gerekliliðin doðal ve olumlu sonuçlarý olmasýný engeller.
Yalnýz üretim tarzý deðiþikliðidir ki, neden þu ya da bu düzenin þu ya da bu düzeni izlediðini, neden toplumsal fikirlerin, siyasal görüþlerin ve kurumlarýn deðiþtiklerini, neden belli bir anda bütün toplumsal ve siyasal sistemi yýkmanýn zorunlu bir hale geldiðini açýklamaya olanak verir.
Aristoteles, daha o zaman, kölelikle üretici güçler düzeyi
arasýndaki baðý sezinlemiþti:
Antikçaðýn en büyük düþünürü Eðer diyordu, her
araç, Deadalusun yarattýklarýnýn kendi baþlarýna hareket etmeleri, [sayfa 322] ya da Heprestosun üç ayaklýlarýnýn
kutsal görevlerine diledikleri þekilde gitmeleri gibi, kendisine uyan iþi, gene kendi istekleriyle yapmýþ olsalardý,
dokumacýnýn çýkrýðý, kendi baþýna dokuma yapsaydý, ne
ustalar için çýraða, ne de efendiler için köleye gerek kalmazdý.14
Ortaçaðda, toplumu, tanrýsal planýn deðiþmez bir yansýsý sayan hýristiyan metafiziði, üretici güçlerin ilerlemesini sýnýrlandýrarak feodal düzenin saðlamlýðýna yardým etmekte olan loncalarýn
varlýðýný haklý buluyordu. Ama baþlangýçta, bu sistem, toplumu,
açlýða, yoksulluða karþý güvence altýna almayý önü sürüyorduysa
da, bu hareket ve deðiþiklik korkusunun, feodallerin, burjuvazinin
yükseliþi karþýsýndaki korkusundan baþka bir þey olmadýðý zamanla ortaya çýktý. Burjuvazi bir kez iktidarý aldýktan sonra üretim üzerindeki bütün kýsýtlamalarý kaldýrdý ve loncalarý yasakladý.
Böylece siyasal iktidar, yeni hukuku, yeni üretim tarzýnýn
yansýsý olan hukuku kabul ettirmek için zorunlu hale geldi. Ve bu
yeni iktidarý, ve bu yeni hukuku haklý göstermek, savunmak için
yeni fikirler gerekti. Felsefe, þeylerin eski düzenine karþý ideolojik
bir silah oldu. Utkun burjuvazi, burjuva mülkiyet hakkýný, Ýnsan
14

Karl Marx, Kapital, Birinci Cilt, s. 421.
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Haklarý Bildirgesine kaydetti, burjuva parlamenter meclisler kurdu,
kendi ahlakýný üstün kýldý, yeni bir öðretim yarattý ve bununla ortaçað
felsefesini kovdu  ve ayný zamanda da kendini, sömürülen proletaryanýn savaþýmýna karþý korumak için iþçi derneklerini yasakladý.
Böylece, tüm ulusa, burjuva yaþayýþ tarzýný ve kendisine
uygun gelen fikirleri kabul ettirdi: insanýn yaþama biçimi nasýlsa,
düþünce biçimi de öyledir.15
Komünist Parti Manifestosunun birinci bölümünün ölümsüz
sayfalarýný tekrar okuyalým:
Burjuvazi, üstünlüðü elegeçirdiði her yerde bütün
feodal, ataerkil, romantik iliþkilere son verdi. Ýnsaný doðal
[sayfa 323] efendilerine baðlayan çok çeþitli feodal baðlarý
acýmasýzca kopardý, ve insan ile insan arasýnda, çýplak
öz-çýkardan, katý nakit ödemeden baþka hiçbir bað býrakmadý. Dinsel tutkularýn, þövalyece coþkunun, darkafalý duygusallýðýn en ilahi vecde gelmelerini, bencil hesaplarýn buzlu sularýnda boðdu. Kiþisel deðeri, deðiþimdeðerine indirgedi, ve sayýsýz yok edilmez ayrýcalýklý özgürlüklerin yerine, o tek insafsýz özgürlüðü, ticaret özgürlüðünü koydu. Tek sözcükle, dinsel ve siyasal yanýlsamalarla perdelenmiþ sömürünün yerine, açýk, utanmaz, dolaysýz, kaba sömürüyü koydu.
Burjuvazi, þimdiye dek saygý duyulan ve saygýlý bir
korkuyla bakýlan bütün mesleklerin halelerini söküp attý.
Doktoru, avukatý, rahibi, þairi, bilim adamýný kendi ücretli emekçisi durumuna getirdi.
Burjuvazi, aile iliþkilerindeki duygusal peçeyi yýrtýp
attý ve bunu salt bir para iliþkisine indirgedi.16
Burjuvazinin, kendisinin de bir ürünü olduðu üretim tarzýný,
her türlü çareye baþvurarak saðlamlaþtýrmak istemiþ olduðu anlaþýlmadýðý için, örneðin, 1789 ile 1815 arasýnda yeralmýþ olan tarihsel olaylarýn anlamý kavranmaz.
Burjuva tarihçileri, kendileri de bir antikçað, ilkçað, ortaçað
ve modern zamanlar ayrýmý yaparlar. Peki bu çaðlar arasýndaki
15
Stalin, Leninizmin Sorunlarý, s. 671. Bu ifade, Feuerbachýn Bir sarayda ve bir
kulübede ayrý ayrý düþünülür. mekanist formülü ile hiç de ayný anlamda deðildir.
16
Marx-Engels, Komünist Manifesto ve Komünizmin Ýlkeleri, s. 112.
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fark neden ibarettir? Esas olarak þundan ibaret: ilk baþlangýçta servetlerin ortak mülkiyeti vardý; tarihin ve uygarlýðýn þafaðýnda, antikçaðda hüküm süren köleci üretim tarzýnýn kurulduðu görülüyor;
oysa ortaçaða topraðýn feodal mülkiyeti egemen olmuþtur ve modern zamanlar ticaret burjuvazisi mülkiyetinin geliþmesi, sonra da
kapitalist burjuvazinin utkusu ve gerilemesi görülmüþtür. Ama, antimarksist tarihçiler diyorlar ki, antikçaðda, ortaçaðda, modern
zamanlarda ortak çizgiler vardýr: Platonun fikirleri, ya da Cicero
nun söylevleri bize yabancý deðillerdir. Doðru: ama bu ortak çizgiler, hiç olmazsa kurumlar ve ideolojilerle ilgili olarak þöyle açýklanýr:
1. Kölelik düzeninin, feodal düzenin ve kapitalist düzenin
[sayfa 324] aralarýndaki farklarýn büyüklüðü ne olursa olsun, ortak bir
nitelikleri vardýr: bunlar, bir sýnýfýn baþka bir sýnýf tarafýndan sömürüsüne, üretim araçlarýnýn özel mülkiyetine dayanan üretim iliþkileridir. Onun için bu üç toplum tipinde, sýnýflar arasýndaki savaþým,
kurumlar ve fikirler planýndaki bütün sonuçlarýyla bulunur.
2. Bu üç üretim tarzýnda da küçük-burjuva tabakalar (ticaret, zanaat, köy küçük-burjuvazisi, aydýnlar küçük-burjuvazisi) vardýr. Bu sürekli tarihsel olgunun bir ortalama insan psikolojisinin
þekillenmesi ve sürüp gitmesi gibi bir sonucu vardýr, bireyci, özel
mülkiyete baðlý, sýnýf savaþýmýnýn pasif tanýðý olduðu için çeliþkilerle
dolu olan bu ortalama insan, sömürücü egemen sýnýf karþýsýnda
durmadan ödünler verir, ona teslim olur.
Ama, bu farklý üç düzen, birbirlerine benzemekle birlikte,
ekonomik temelleriyle nitel olarak birbirlerinden ayrýlýrlar. Birbirinden farklý toplumsal þekillenmeler oluþtururlar. Tarih biliminin konusu, onlarýn hem özgül farklarýný, hem de benzerliklerini incelemektir.
V. VARGI
Tarihsel materyalizm, üretim tarzlarýnýn genel teorisidir. Ekonomik politik, insanlar arasýndaki üretim iliþkilerini düzenleyen nesnel yasalarýn özgül bilimidir. Tarih biliminin özgül konusu bu üretim
iliþkilerini kiþileþtiren sýnýflar arasýndaki baðýntýlar, iliþkiler ve özellikle onlarýn siyasal baðlarýdýr.
Eðer her zaman, üretim iliþkilerinin niteliði, mülkiyetin niteliði, toplumsal sýnýflar, sýnýf çýkarý sorunu konmazsa, tarih bilimi
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olmaz.

Þu halde, gerçek tarih bilimi, krallarýn, komutanlarýn, fatihlerin yaptýklarýný incelemekle sýnýrlandýrýlamaz, çünkü, tarih, son
tahlilde, halklarýn tarihidir.
Toplumsal geliþmenin tarihi, ... maddi deðerlerin
üreticilerinin tarihidir, üretim sürecinin temel güçleri olan
ve [sayfa 325] toplumun varlýðý için zorunlu maddi deðerleri
üreten emekçi yýðýnlarýn tarihidir.17
Gerçekten de tarihin derin yasasý, üretim iliþkileri ile üretici
güçler arasýndaki zorunlu uygunluktur: bu yasa, insanlýðýn büyük
yýðýnlarýnýn yaþamsal çýkarlarýný ifade eder.
Bu yüzden, Marksizm, Stalinin ifadesine göre, ezilen ve
sömürülen yýðýnlarýn devriminin ... bilimidir.
Ama insanlar kendi öz tarihlerini yapýyorlarsa da, onu kendilerini belirleyen belli koþullar içinde (Marks) yaparlar. Tarihin
anahtarýný, insanlarýn kafalarýnda, onlarýn görüþlerinde ve fikirlerinde deðil, asýl, insanlar toplumsal olarak üretime geçtikleri andan
baþlayarak, onlarýn iradesinden baðýmsýz olarak iþleyen ve üretim
araçlarý mülkiyetinin biçimine, yani ekonomik temele baðlý olan
üretim iliþkilerinden ve nesnel ekonomik yasalarda aramak gerekir.
Gerçek tarih bilimi bu yasalarý bilmezlik edemez, bunlardan vazgeçemez.
Bunun içindir ki, proletaryanýn partisi, eðer iþçi sýnýfýný tarihsel misyonuna götürmek istiyorsa, onu yalnýzca çýkarlarý için kitle
hareketinde bulunmaya çaðýrmamalý, programýný ve pratik eylemini, bu iktisadi geliþme yasalarýna dayandýrarak hazýrlamalýdýr.18
YOKLAMA SORULARI
1. Toplumun maddi yaþam koþullarý nelerdir?
Stalin, Leninizmin Sorunlarý, s. 671.
SSCB Komünist Partisi yeni programýnýn ve komünizme geçiþ için pratik yönergelerin
hazýrlanmasý, sosyalist ekonomi yasalarý bulundurmaksýzýn, sosyalist üretim iliþkileri ve
bunlarýn komünist üretim iliþkileri durumuna dönüþüm koþullarý irdelenmeksizin, bilimsel
bakýmdan mümkün deðildi. Yaroþeknonun bilmezlikten geldiði ve Stalinin son yapýtýnda
(SSCBde Sosyalizmin Ekonomik Sorunlarýyla iliþkili olarak L. D. Yaroþenko Yoldaþýn
Yanlýþlarý baþlýklý yanýtýna bakýnýz. Son Yazýlar, 1950-1953, s. 116-141) yanýtladýðý gerçeklik
iþte budur.
17
18
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2. Üretici güçleri tanýmlayýnýz.
3. Üretim iliþkilerini tanýmlayýnýz.
4. Üretim iliþkilerinin belirleyici öðesi nedir?
5. Üretim tarzlarýný tanýmlayýnýz.
6. Toplumsal bir sýnýf nedir?
7. Üretim tarzý deðiþikliðinin zorunlu olarak bütün toplumun çehresini deðiþtirdiðini gösteriniz. [sayfa 326]
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ONALTINCI DERS

ÜRETÝM ÝLÝÞKÝLERÝ ÝLE ÜRETÝCÝ GÜÇLERÝN NÝTELÝÐÝ
ARASINDA ZORUNLU UYGUNLUK YASASI

I . Üretici güçler, üretimin en devingen ve en devrimci
öðesidirler.
II . Üretim iliþkilerinin üretici güçler üzerindeki karþý-etkisi.
III . Zorunlu uygunluk yasasý.
IV . Ýnsan eyleminin rolü.
ÜRETÝM tarzlarýnýn, tarihin akýþý sýrasýnda deðiþikliklerini önceki dersimizde gördük. Bütün gerçek gibi, üretim tarzlarý da, nicel deðiþmelere, bir evrime uðrarlar; bunu, çözülmekte olan ayrýcalýklý sýnýflar gerekli deðiþmelere karþý durduklarý zaman, devrimci
bir biçime bürünmesi olanaklý olan nitel deðiþmeler izler.
Bütün gerçek gibi, bu deðiþikliklerin devindiricisi de, bir içkin çeliþkidir. Üretim tarzlarýnýn özgül çeliþkisi, genel olarak nedir?
Bu çeliþki, üretim iliþkileri ile üretici güçlerin nitelikleri arasýndaki
çeliþkidir. Ýþte bu çeliþki, bu dersin konusudur. [sayfa 328]
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I. ÜRETÝCÝ GÜÇLER, ÜRETÝMÝN EN DEVÝNGEN VE
EN DEVRÝMCÝ ÖÐESÝDÝRLER
Üretimin her zaman deðiþme yolunda olduðunu söylemiþtik.
Peki ilk deðiþen yön hangisidir? Üretici güçler mi, yoksa üretim iliþkileri mi? Aletler mi, yoksa mülkiyet biçimleri mi? Þurasý açýktýr ki,
toplumsal bir þekillenmenin ekonomik temeli sürüp giderken, teknikte ilerlemeler olmaktadýr. Demek ki, ilkin deðiþenler, üretici
güçler, hepsinden önce de üretim aletleridir. Bu, üretimin ikinci
özelliðidir.19
Ýþte çok basit bir örnek: büyük bir taþ parçasýnýn yeri deðiþtirilmek istendiðinde, taþý, yuvarlanabilen kazýklar üzerine koymaktan ibaret olan yöntemi, herkes bilir. Bu kazýklar, kullanýla kullanýla daha iyi perdahlanýr, düzgünleþirler; insanlarýn kafasýnda henüz hiçbir geometrik silindir fikri olmadan önce kusursuz silindirler haline gelmeye baþlarlar.20 Ayný zamanda, yer deðiþtirme, daha
çabuk ve daha kolay olur ve insana, bu perdahlamayý elveriþli
araçlarla kendisinin gerçekleþtirmesi fikrini verir. Gereksinmenin
dürtüsü ve yardýmýyla, insanýn imgelemi iþe koyulur ve eðer kazýklar, eksenlerine göre kendi üzerlerinde dönerlerken, yer deðiþtirme
sýrasýnda, taþ parçasýyla bir birlik halinde bulunurlarsa, iþin daha
kolay olacaðýný bulur. O zaman arka tarafta açýkta kalan kazýklarýn
durmadan taþ parçasýnýn önüne yerleþtirilmesi gerekmeyecektir.
Þöyle on, yüz, bin yýl geçsin, dingil, tekerlek ve araba gelecektir.
Böylece üretici güçler, hiçbir zaman yerinde durmaz, insanýn iradesinin önünde giderek ve onu da sürükleyerek yetkinleþirler.
Ayný zamanda insanýn gereksinmeleri de geliþir: insan, arabayý öðrenir öðrenmez artýk kazýklarla yetinmeyecektir, hiç deðilse bir
taþýyýcý araç kullanýlmasý olanaklý olduðu zaman kazýklarý hiç kullanmayacaktýr.
Üretim iliþkilerinin kendileri de, üretici güçlerde oluþan deðiþikliklere uyarak deðiþirler. Onlar da havada asýlý [sayfa 329] deðillerdir, üretici güçlerin niteliðine baðlýdýrlar.
Bir örnek alalým. Köleci toplumun son döneminde, daha
19
Onbeþinci dersin ilk kesiminde incelendiði gibi, üretim tarzýnýn deðiþmesi, tüm
toplumun çehresini deðiþtirir.
20
Matematik fikirler, pratikten doðarlar.
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önceki dönemde uzun bir geliþme göstermiþ olan yeni üretici güçler
vardýr. Döküm iþinin ve demirin iþlenmesinin durmadan geliþmesi,
ilerlemesi, kollu dokuma tezgahýnýn kullanýlmasý; sabanýn yaygýn
bir halde kullanýlmasý; tarýmda, bahçecilikte, þarap, zeytinyaðý, bal
üretiminde ilerleme; su deðirmeninin bulunuþu (ÝS 340). Bu yeni
teknikler (ki, Romalýlar, bunlarý barbarlar dedikleri halklarda sýk
sýk görüyor ve kendi ülkelerine getirmeye çalýþýyorlardý), kölelik
sistemiyle çeliþkili bir duruma girer: kölenin çalýþmada hiçbir çýkarý yoktur; ne yaparsa yapsýn kendisine hep ayný þekilde davranýlýr.
Onun için yaptýðý iþe ne bir giriþkenlik gösterir, ne de bir zevk duyar. Verimi çok düþüktür. Ve artýk yalnýz kamçý ile harekete geçen
köle sürülerinin gerçekleþtirebildiði büyük iþler sözkonusu deðildir. Yeni üretici güçler, iþe belli bir ilgi gösteren emekçiler gerektirmektedir; yoksa üretici güçler savrulup saçýlmýþ, ziyan edilmiþ olur.
Çok kez esir edilmiþ barbarlar olan köleler, isyanlar düzenledikçe ya da malikaneden kaçýp, silah yapýmý ve denizcilik gibi
tekniklerden yarar saðlayarak korsan oldukça, köle sahibi, bu durumu dikkate almak zorunda kalýr.
Kýsaca, yeni üretici güçler, zorlayarak yeni üretim iliþkilerini
gerekli kýlarlar. Bunun içindir ki, üretim araçlarýnýn sahibi, çok düþük
bir verimi olan köleden vazgeçerek bir serfle iþ görmeyi yeð tutar.
Serf, gerçekte, kendi öz iþletmesine, kendi üretim aletlerine sahiptir; her ne kadar senyör topraðýna baðlýysa da, iþe karþý bir kiþisel
ilgisi de vardýr. Bu ilgi, serfin bütün tarým iþlerinde verimi yükseltebilmesi ve ürün üzerinden feodale ayni olarak bir borç taksiti ödeyebilmesi için vazgeçilmez bir þeydir. Feodal bey, kahyalarýn kýrbaçlarý
altýnda bile hiçbir þey yapmayan bir köleyi beslemektense, tahýlýný
senyörün deðirmeninde öðütmek ve ekmeðini senyö-rün fýrýnýnda
piþirmek kaydýyla istediði gibi çalýþmakta serbest olan bir serften
ayni bir yükümlülüðün ödenmesini isteyecektir. [sayfa 330]
Böylece köleci üretim iliþkilerinin baðrýnda yeni üretici güçlerin geliþmesi, yeni üretim iliþkilerinin, feodal iliþkilerin doðmasýna
neden oldu.
Toplumsal iliþkiler, üretici güçlere sýký sýkýya baðlýdýrlar. Yeni üretici güçler saðlamak için, insanlar, kendi
üretim biçimlerini deðiþtirirler; kendi üretim biçimlerini
deðiþtirmek, yaþamlarýný kazanma yollarýný deðiþtirmek
için de, bütün toplumsal iliþkilerini deðiþtirirler. Yeldeðir-
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meni size feodal beyli toplumu verir; buharlý deðirmen
ise, sýnai kapitalistli toplumu.21
II. ÜRETÝM ÝLÝÞKÝLERÝNÝN ÜRETÝCÝ GÜÇLER ÜZERÝNDEKÝ
KARÞI-ETKÝSÝ
Eðer üretici güçlerin üretimin en devingen ve en devrimci
öðesi olduklarýný belirtmekle yetinseydik metafiziðin ve mekanizmin içine düþmüþ olurduk. Üretim tarzý, üretici güçlerle üretim
iliþkilerinin diyalektik birliðini cisimleþtirir: bu içkin çeliþki içinde,
karþýtlardan her biri, ikisinden biri ilkin deðiþse bile, öteki üzerinde
etki yapar. O halde, üretim iliþkilerinin, üretici güçler üzerindeki
karþý-etkisini de incelememiz gerekir.
Eðer, yeniden, köleci toplumdan feodal topluma geçiþ örneðini alacak olursak görürüz ki, feodal üretim iliþkileri, ortaya
çýkýþlarýndan sonra, eski üretim iliþkilerinin frenledikleri üretici güçlerin geliþmesini kolaylaþtýrýrlar. Gerçekten de, her ne kadar sömürülmekte idiyse de, üretimde, serfin, köleden daha çok çýkarý vardý.
Böylece, antikçað sonundan ve yukarý-ortaçaðdan kalma aðýr yoksulluk ve periþanlýk mirasý yavaþ yavaþ tasfiye edildi.
Baþka bir örnek: bundan önceki dersimizde (II, a) gördük
ki, madenlerin iþlenmesindeki ve çömlekçilikteki ilerlemeler, tarým ile zanaatlar arasýnda iþbölümüne neden olmuþtu. Üretim araçlarý özel mülkiyeti koþul1arý içinde hem zanaat iþinin, hem de köyde köle kullanýmýnýn gerektirdiði bu [sayfa 331] iþbölümünün, zanaat
ürünlerinin ve tarým ürünlerinin pazarda alýnýp satýlmasý, yani metaýn ortaya çýkmasý gibi kaçýnýlmaz bir sonucu oldu. Ayný anda
yeni bir sýnýf, taþýma ve metalarýn daðýtýmý iþinde uzmanlaþmýþ bir
tüccarlar sýnýfý doðuyordu. Ama, bu sýnýfýn, ticarette özel bir çýkar
bulduðu için, meta üretimini kolaylaþtýrmasý ve bu ticareti geniþletmesi gerekiyordu. Bu, Akdenizin bütün çevresi boyunca uzanan
Fenike ve Yunan sömürgelerinin ve ticaret acentelerinin baþlangýcý
oldu. Besbelli ki, meta üretimi, üretici güçlerin, tekniklerin ve sanatlarýn, ayrýca denizciliðin geliþmesine yardým etti; Atina çömlekleri bütün Akdenizde satýlýyordu ye Atinada yüzden fazla köle
çalýþtýran silah yapýmevleri bulunuyordu.
21
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Baþka bir örnek: feodallerin zenginliðinin kaynaðý, esas olarak, toprak, ve serflerin ayni olarak ödedikleri yükümlülüklerdi.
Buna karþýlýk, ticarete ve yeni doðmakta olan kapitalist üretime
dayanan burjuvalarýn zenginliði ise, özellikle paradan ibaretti. Lüks
zevki ve zengin burjuvalarla yarýþmak arzusuyla, ticari mallardan
edinmek isteyen feodal, hýzla yýkýma doðru gidiyordu. Feodal ayrýcalýklardan ve feodal haklarýnýn pekiþtirilmesinden baþka bir korunma çaresi yoktu. Meta üretimin artmasý, feodalin ekonomik gücünü sarsýyordu. Bu yüzden, iktisadi gücünü loncalar sistemiyle
sýký bir þekilde düzenlemeye çabalýyordu. Böylece de feodal sistem, yeni üretici güçlerin geliþmesini frenliyordu. Ama yeni üretici
güçler, yeni üretim iliþkilerinin (kapitalist) genelleþmesini buyuruyordu.
O halde þunu unutmamalýyýz: üretici güçler birinci olarak
deðiþirler ama, gene de üretim iliþkilerinden baðýmsýz deðildirler.
Geliþmeleri üretici güçlerin geliþmesine baðýmlý olan üretim iliþkilerinin kendileri de, bu üretici güçlerin geliþmesini etkilerler.
Onu yavaþlatýrlar ya da çabuklaþtýrýrlar.
Üretim iliþkileri, üretici güçlerin hýzlý ilerleyiþine artýk uygun
düþmedikleri zaman, üretici güçlerin geliþmesine karþý bir köstek
rolü oynarlar. [sayfa 332]
Tersine, esas olarak, üretici güçlerin durumu ile uygunluk
halinde bulunduklarý zaman, dürtücü rolü oynarlar.
Ve geliþmede üretici güçlere ait olan öncelikten dolayý bile,
yeni üretim iliþkileri, üretici güçlere uygun düþtükleri zaman, bu
güçleri ileri doðru iten baþlýca güçtürler. Yeni üretim iliþkileri, üretici güçlere uygun düþtükleri içindir ki, onlarýn baþta gelen devindiricisidirler.
Önce, üretim iliþkilerinin toplum tarihindeki rolünün
üretici güçlerin geliþmesini felce uðratan engeller olmakla
yetindiði, yanlýþtýr. Marksistler, üretim iliþkilerinin köstek
rolü oynadýðýný söyledikleri zaman, herhangi bir üretim
iliþkisini deðil de, ancak üretici güçlerin geliþmesine artýk tekabül etmeyen ve bunun sonunda onlarýn geliþmesini köstekleyen üretim iliþkilerini gözönüne getirirler.
Ancak, eski üretim iliþkilerinden baþka, bilindiði gibi yenileri de vardýr ki, bunlar eskilerin yerine geçerler. Denebilir mi ki, yeni üretim iliþkilerinin rolü, üretici güçlerin
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kösteði rolüne indirgenir? Kuþkusuz ki, hayýr. Tersine,
yeni üretim iliþkileri, üretici güçlerin sonraki ve üstelik
güçlü geliþmesini belirleyen baþlýca ve kesin gücün ta
kendisidir; ve bu iliþkiler olmazsa, bugün kapitalist ülkelerde olduðu gibi üretici güçler sürünmeye mahkum olurlar.22
III. ZORUNLU UYGUNLUK YASASI
Ýþte þimdi üretim tarzýnýn iç diyalektiðini kavrýyoruz. Belli bir
ekonomik temelin azçok uzun bir süresi olduðundan üretici güçler
bu zaman içinde ayný durumda kalmazlar, ilerlemeler gösterirler.
Bu belli üretim tarzýnýn tarihinin baþlarýnda yeni olan üretim iliþkileri,
böylece eskimiþ, modasý geçmiþ bir hale gelirler. Baþlangýçta bu
üretim iliþkileri, üretici güçlerin geliþmesini belirleyen baþlýca gücü
oluþturuyorlardý. Ama onlarýn ileri atýlýmýna ayak uydurmayý durdurduklarý andan baþlayarak onlarýn önünde bir engel haline gelirler. [sayfa 333]
Kuþkusuz, yeni üretim iliþkileri her zaman yeni olarak kalmazlar, kalamazlar; eskimeye baþlarlar ve üretici
güçlerin sonraki geliþmesi ile çeliþkiye düþerler; yavaþ
yavaþ üretici güçlerin en önemli devindiricisi rollerini yitirip, onlarýn köstekleri haline gelirler.23
Örneðin, kapitalizm, ilerlemiþ teknik karþýsýnda nasýl bir tavýr takýnýr? Kapitalistler, teknik ilerlemenin savunucularý olmakla,
teknik konusunda devrimci olmakla övünürler. Ve kapitalizmin
tekniðe coþkun bir atýlganlýk verdiði doðrudur. Þu var ki, yeni teknik, üretim için gerekli-emek süresini azaltarak artý-deðerin,24 bunun sonucu olarak da kârýn artmasýný saðlar, þu koþulla ki, pazara
ait perspektifler yeni donatýmýn amortismaný için elveriþli koþullar
bulunduðunu sezinlemesine olanak saðlasýn.
Ama öte yandan þu da bilinir ki, kapitalizm teknik durgunJ. Stalin, L. D. Yaroþenko Yoldaþýn Yanlýþlarý, Son Yazýlar, 1950-1953, s 1l9-120.
J. Stalin, L. D. Yaroþenko Yoldaþýn Yanlýþlarý, Son Yazýlar, 1950-1953, s 120.
Ýþçi, iþgününün ilk saatlerinde [diyelim 8 saatlik iþgününün ilk dört saatinde], ürün
olarak, kendisine [o iþgünü için] ödenen ücrete eþit bir deðer yaratýr; günün geri kalan
kýsmýnda [öteki dört saatinde], kapitaliste gidecek olan ek bir deðer, ya da artý-deðer
yaratýr.
22
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luk sorunlarý da koyar ortaya; kapitalistler, o zaman, teknik alanýnda gerici bir tutumu benimserler; artýk yeni geliþmelerden sözedilmesini duymak istemezler, hatta çoðu kez el iþine ya da evde yapýlan iþe baþvururlar. Gerçekte, yeni donatýmlarýn kurulmasý, yakýn
gelecek için sermayelerin hareketsiz hale gelmesine malolur; bu
sabit sermayenin artmasý, kâr oraný düzeyini düþürecek ve onun
için de, kapitalist pazarlarýn göreli saðlamlýðýnýn da kalmadýðý bir
dönemde, kapitalizmin artýk vazgeçemeyeceði azami kârýn elde
edilmesine olanak vermeyecektir.
O halde bugünkü kapitalizmin temel ekonomik yasasý, yani
en yüksek kârý gerçekleþtirmek zorunluluðu, kýsaca, artýk, eskimiþ
üretim iliþkilerinin niteliði, durgunluk olayýný açýklar. Kapitalizm artýk yükseliþ döneminde deðildir.
Yeni teknik kendisinde daha büyük kârlar gösterince,
kapitalizm ondan yanadýr. Yeni teknik kendisine artýk
daha büyük kârlar [sayfa 334] sezdirtmezse, kapitalizm, elle
yapýlan imalata dönüþ yanlýsýdýr.25
Bununla birlikte, üretim iliþkilerinin, üretici güçlerin atýlýmýna göre geride kalmasý sonsuza kadar gitmeyecektir. Tarihin mahkum etmiþ olduðu, zamaný geçmiþ üretim iliþkilerini kiþileþtiren
sýnýflarýn, her ne pahasýna olursa olsun kendi ekonomik temellerini sürdürmek için aldýklarý önlemler ne olursa olsun, tarih tekerleðini geriye doðru döndüremezler. Üretici güçlerin geliþmesi, üretimin geliþmesi, insanlýðýn maddi bir gereksinmesidir, buna karþý
ruh eninde-sonunda hiçbir þey yapamaz. Þu halde zamaný geçmiþ
üretim iliþkilerinin, yerlerini, yeni üretim iliþkilerine býrakmalarý gerekir. Gerici sýnýflar tarafýndan alýnan önlemler en sonunda üretici
güçlerin tahribiyle ve üretimin tümü içinde kendini gösteren ve
bütün üretim tarzýnýn yýkýmýný çabuklaþtýrmaktan baþka bir þey
yapmayan þiddetli bir çeliþkiyle sonuçlanabilirler ancak.
O halde, üretim iliþkileri, ne kadar gecikme gösterirse göstersinler, er ya da geç, ensonunda üretici güçlerin yeni niteliðine
uymaya baþlamak zorundadýrlar. Bu uygunlaþma nasýl olur? Üretim araçlarý mülkiyeti biçimlerinin, daha-önce gördüðümüz gibi
üretim iliþkilerinin esas öðesi olan mülkiyet biçimlerinin alt-üst olmasýyla. Yeni bir mülkiyet düzeninin kurulmasý, yeni üretim iliþ25
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kilerinin kurumlaþmasý demektir.
Þurasý açýktýr ki, atom enerjisinin, ulus yararýna barýþçýl
amaçlarla kullanýlmasý, özel kapitalistler tarafýndan gerçekleþtirilmeyecektir; azami kârý, bu kadar pahalý bir teknik iþte, ancak devletin
savaþ sipariþlerinden elde edebilirler. Ayný þey, hidroelektrik enerjinin ve gene ayný þekilde tarým iþlerinin elektrikleþtirilmesinin büyük
ölçülerde kullanýlmasý için de söylenebilir.
Yalnýz üretim araçlarýnýn toplumsal mülkiyeti, kâr yasasýna
baðlý olmadýðý için bu iþleri gerçekleþtirebilir. [sayfa 335] Bu yüzden,
denilebilir ki, üretici güçler daha ilerdeki geliþmelerini gerçekleþtirmek için gereksindikleri üretim iliþkilerini ortaya çýkarýrlar.
Bu anlamda üretici güçler, üretimin geliþmesinin belirleyici
öðesidirler. Bu, üretim iliþkileri ile üretici güçlerin niteliði arasýndaki zorunlu uygunluk yasasýdýr.
Üretici güçler nasýlsa, üretim iliþkileri de ona göre
olmalýdýr.26
O zaman, bu zamaný geçmiþ üretim iliþkilerinin yerine yenileri belirir, bunlarýn rolü, üretici güçlerin sonraki
geliþmesinin baþlýca devindiricisi olmaktýr.
Ve Stalin ekliyor ki:
Üretim iliþkilerinin geliþmesinin bu özelliði, [üretim iliþkilerinin] üretici güçlerin kösteði olmak rolünden
onlarý ileriye doðru iten esas devindirici haline girmesi,
ve esas devindirici rolünden üretici güçlerin kösteði haline girmesi marksist diyalektik materyalizmin esas öðelerinden birini oluþturur. Bunu, bugün bütün marksizmi
öðrenmeye yeni baþlayanlar bilmektedirler.27
Þunu da ekleyelim ki, bu yasa evrenseldir yani kendileri için
özgül olan ekonomik yasalarý ne olursa olsun bütün üretim tarzlarý
için geçerlidir; insan toplumlarýnýn bütün geliþmelerinin temelinde
vardýr.
IV. ÝNSAN EYLEMÝNÝN ROLÜ
Zorunlu uygunluk yasasý, nesnel bir yasadýr. Hiçkimse, için26
27
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de yaþadýðý üretim tarzýný seçmemiþtir. Biz, ne büyük sanayi, ne
de emperyalist kapitalizm çaðýnda doðmayý yeð tuttuk. Üretim, zorunluluklarýnýn diyalektiði ile birlikte kendisini bütünüyle, insanlara
kabul ettirir. Üretici güçler ancak bazý belli üretim iliþkileri sýnýrlarý
içinde ilerleyebilirler ve bu zorunlu uygunluk, bizzat üretici güçlerin niteliðinin sonucudur, insanlarýn iradesinin deðil. Buna karþý
hiçbir þey [sayfa 336] yapýlamaz. Hiçbir kapitalist, bugünkü kapitalizmin, üretici güçlerin geliþmesinin durmasý sonucuna varmasý gibi
nesnel bir olguyu ortadan kaldýramaz. Ve hiç kimse, yalnýzca sosyalizmin bu zorunlu uygunluðu kurabileceði olgusuna karþý duramaz.
Bununla birlikte, bu, hiç de, insanlarýn etkisi, toplumsal
geliþmede hiçbir rol oynayamaz ya da oynamaz demek deðildir.
Bu etki, insanlarýn, üretimin nesnel gerekleri hakkýnda, zorunlu
uygunluk yasasý konusunda taþýdýklarý duygu ya da duruma göre
sahip olduklarý tam bilgi ile belirir Daha yukarda verdiðimiz bir
örneði yeniden alacak olursak, serf, üretim için daha elveriþli olduðundan, bir köleye sahip olmaktansa bir serfle iþ görmeyi yeð
tutan feodal beyin zorunlu uygunluk yasasý konusunda azçok bir
sezgisi vardýr, ve kölesini bir serf haline getirirken, kendi sýnýf çýkarýna olarak, bu yasaya dayanmaktadýr. Acaba insanýn bu eylemi,
nesnel yasa olmadýðý anlamýna mý gelir? Asla. Tersine, yasanýn
nesnelliðini varsayar. Bunun kanýtý da þudur ki, feodal, kararýyla
önceden kestirdiði sonuçlara varýr. Yalnýzca yasayý kendi çýkarýna
kullanmaktadýr, baþka bir þey deðil.
Ýleri tekniðin kendi azami kârýný tehlikeye düþürdüðünü farkeden ve bu yüzden üretici güçlerin geliþmesine karþý, bilime karþý
önlemler alan kapitalistin de bir zorunlu uygunluk yasasý sezgisi
vardýr. Üretici güçlerin, üretim araçlarýnýn özel mülkiyetini mezara
götüren geliþmesi karþýsýnda büyük bir korku duyar. Bu olasýlýðý
uzaklaþtýrmak için üretimde devrim yapan üretici güçleri yýkmaktan
baþka bir þey yapamaz. Kýsaca, kendi sýnýf çýkarýna olarak, zorunlu
uygunluk yasasýnýn öznel sonuçlarýný önleyebilmek için gene bu
yasaya dayanýr; bu yasanýn iþleyiþini frenler.
Ýnsan iradesinin ortaya çýktýðý ve kendini gösterebildiði nokta, demek ki, insanlarýn bu yasadan aldýklarý azçok doðru ve tam
bilgidir. Ýnsanlar bu yasayý bilmekle, onun eylemini frenlemeye,
onun hiç kimsenin gözünün yaþýna bakmadan oyununu oynaya-
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caðý aný geciktirmeye çalýþabilirler, ama beri yandan da bu eyleme
yardýmcý olabilir, onun anýný çabuklaþtýrabilir, [sayfa 337] nesnel zorunluluklara uygun önlemler alabilir, üretim iliþkilerini üretici güçlerin
niteliðine uydurabilirler:
O halde anlaþýlýyor ki, zorunlu uygunluk yasasýnýn nesnel
niteliði, insanlarýn sorumluluðunu hiçbir þekilde ortadan kaldýrmaz.
Ýnsanlar, bilinçli eylemleriyle, bu yasanýn düzenli iþleyiþine elveriþli
ya da elveriþsiz koþullarý yaratabilirler. Eðer, örneðin, büyük Amerikan sanayicileri, sistemli bir savaþ siyaseti izliyorlarsa, bunu saflýkla
yapmýyorlar elbette; kapitalist iliþkilerin, yerlerini sosyalist iliþkilere
býraktýklarý her yerde, bu kapitalist iliþkileri yeniden kalkýndýrmak
istemektedirler, ve üretici güçlerin kesin, kararlý tahribiyle, bu güçlerin kendi çýkarlarýna zarar veren atýlýmlarýný, geliþmelerini frenlemek istemektedirler.
Ama, kuþkusuz, insanlarýn iradesi de ancak çaðlarýnýn nesnel sýnýrlarý içinde kendini ortaya koyabilir. O zamanýn insanlarý
belki de daha kötü yaþamýyorlardý diyen gerici zihniyete karþýn,
insanlar, üretici güçleri, maðaralar zamaný düzeyine geri götürmek
gücünde deðildirler. Üretim iliþkilerini deðiþtirecek gerçek güç elbette ki her zaman mevcut deðildir, ve bu güç, üretici güçlerin durumuna ve doðasýna baðlýdýr. Kapitalistler, sosyalizmi kurmanýn
olanaklý olmadýðýný, böyle bir denemenin kýtlýða malolacaðýný vb.
yineleyip duruyorlardý. Bu, 1848de belki de doðruydu, ama toplum 20. yüzyýlýn koskoca enerji ve sanayi güçlerini iþler hale getirebildiðinden beri artýk doðru deðildir. Deneyim bunu pek güzel gösterdi ve kapitalistler, bundan böyle sosyalizmi kurmanýn olanaklý
olduðunu anlayarak sarsýldýlar. Ensonu, insanlarýn bu gücü üretim
iliþkilerinin niteliðine de baðlýdýr: birbirine düþman sýnýflara bölünmüþ bir toplumda, üretim iliþkilerini üretici güçlere uydurmakta
çýkan olan sýnýflarýn eylemi bir sürü engellerle karþýlaþýr. Toplumun
baðrýnda, direnci örgütlendirebilen sonu gelmiþ bir sýnýf bulunmadýðý zaman durum ayný deðildir.
Ýnsanlarýn iradesi nesnel etken demek ki, ancak nesnel
yasanýn uygulanmasýný kolaylaþtýrmayý kendisine kesin olarak amaç
edindiðinde etkili olabilir. Nesnel gerçeðe [sayfa 338] dayanmayý reddeden bir irade, bizzat iradenin tersidir. Eðer bilinmiyorsa, istemek, bir sözden baþka bir þey deðildir.
Stalin, insanlarýn bu eylemi üzerinde ýsrarla duruyor:
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Burjuva devrimi döneminde, örneðin Fransada burjuvazi, feodalizme karþý, üretim iliþkileri ile üretici güçlerin niteliði arasýndaki zorunlu uygunluk yasasýný kullanmýþ; feodal üretim iliþkilerini devirmiþ; yeni, burjuva üretim iliþkilerini yaratmýþ ve onlarý feodal rejimin baðrýnda
geliþmiþ bulunan üretim güçlerinin niteliðiyle uyuþur hale
sokmuþtur. Burjuvazi, bunu, kendi özel yetileri dolayýsýyla deðil, bunda büyük çýkarý olduðu için yapmýþtýr. Feodaller aptallýklarýndan dolayý deðil, bu yasanýn uygulanýþýný engellemekte büyük çýkarlarý olduðundan karþý gelmekteydiler.28
Baþka bir yerde de der ki, Sovyetler iktidarý eðer sosyalist
kuruluþ görevini, bu güç ve karmaþýk görevi yerine getirdiyse, bunu
... varolan ekonomik yasalarý yok ettiðinden ve yenilerini
oluþturduðundan deðil, yalnýzca üretim iliþkileri ile üretici güçlerin niteliði arasýndaki zorunlu uygunluk ekonomik yasasýna dayandýðý için baþarmýþtýr.29
Eðer burjuvazi, bütün çarelere baþvurarak bu yasanýn uygulanmasýna karþý koyduysa, bu, bu yasanýn uygulanmamasýyla çok
yürekten ilgili olduðu içindi.
Þu halde, sonuç olarak, insanlarýn eylemlerinin iktisadý yasalardan toplumsal geliþmenin çýkarýna yararlanarak, az ya da çok
büyük bir ölçüde ve çevre koþullarýna göre, bütün toplumsal þekillenmelerde yeraldýðýný belirtelim. Ama, bu yararlanýþ bilimsel olduðu zaman ve sosyalist düzende oluðu gibi hiçbir sýnýf buna karþý
koymadýðý zaman, sonuçlar gözle görülür bir þekilde çok daha çabuk olur.
Ýkinci olarak þunu da belirtelim ki, sýnýflý bir toplumda iktisadi yasalardan yararlanýlmasýnda her zaman ve her yerde sýnýf dürtüleri vardýr, ve her zaman, her yerde iktisadi [sayfa 339] yasalarý toplumsal geliþmenin yararýna kullanmanýn dövüþçüsü olan sýnýf, öncü
sýnýftýr; oysa gerileyen sýnýflar, toplumun geri kalaný için sonuçlan
ne olursa olsun buna karþý koyarlar. Böylece toplumun düþmanlarý
haline gelirler ve kendi sýnýf bencillikleri içine çekilirler.
Proletaryayý, geçmiþte üretim iliþkilerini altüst eden öteki
28
29
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sýnýflardan ayýran, proletaryanýn, doðasý gereði, zorunlu uygunluk
yasasýný, üretim araçlarý özel mülkiyetini, yani her türlü sömürüyü
ortadan kaldýrmadan uygulayamamasýdýr. Proletaryanýn sýnýf çýkarý, þu halde, bütün emekçilerin, bütün sömürülenlerin ve ezilenlerin çýkarlarý ile özdeþleþir.
Ýncelememizden, marksist büyük bir fikir, eylemimiz için
esas olan bir fikir çýkaracaðýz: insanlar kendi tarihlerini kendileri
yaparlar, ama kendilerini belirleyen, gözönünde bulundurulmalarý
gereken belli koþullar içinde. Bu, bütün zamanlarýn gerçeðidir. Tarihi yapmak, üretim tarzýndaki zorunlu deðiþikliklere karþý koyan
gerici sýnýflarýn direncini yenmektir. Tarihi yapmak, demek ki, sömürülenlerin ve ezilenlerin iþidir, görevidir. Tarih, maddi deðerleri üretenlerin tarihidir, ve sömürülen ve ezilen sýnýflar, tarihi yaparlar:
halk, tarihin gerçek yaratýcýsýdýr. Ama, bu bütün zamanlarýn gerçeði, kapitalizmde, göze çarpan ayrý bir önem kazanýr. Bütün dünyaya yayýlmakla, bir ülke halkýnýn çoðunluðunu sömürmekle, baþka
ülkelerin halklarýný köleleþtirmekle, kapitalizm, son evresinde, daha
önceki düzenlerdekiyle karþýlaþtýrýlamayacak kadar geniþ yýðýnlarý
harekete getirir. Proletarya devrimi ve sömürge halklarýnýn kurtuluþu
çaðý, dünya halklarýnýn birdenbire tarih sahnesine çýkýverdikleri bir
çaðdýr. Yalnýz yýðýnlarýn eylemi, kapitalistlerin direncinin üstesinden gelebilir. 1917de Petrograd ve Moskovada, 1949da Nankin ve
Þangayda zaferi kazanan, yýðýnlardýr. Yýðýnlardan korkan gericilerin tersine, yýðýnlarýn eylemine karþý usu ve düþünceyi çýkaran
küçük-burjuvalarýn tersine, bir marksist, yýðýnlarýn eyleminden
endiþe etmez. Tam tersine, o, onlarýn baþýnda gider, çünkü, proleter sosyalizmi, yalnýzca felsefi bir öðreti deðildir. Stalinin söylediði
gibi, proletarya yýðýnlarýnýn [sayfa 340] öðretisi, onlarýn sancaðýdýr.
Onun, yýðýnlara ve onlarýn eylemine sarsýlmaz bir güveni vardýr,
çünkü o, adým adým gitmekte olan tarihin, bu yýðýnlar harekete
geçtikleri zaman bütün hýzýyla yürümeye baþladýðýný bilir, sýnýf savaþýmýnýn, tarihin devindirici gücü olduðunu bilir.

YOKLAMA SORULARI
1. Üretimin en devingen öðesi nedir? Niçin?
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nekler.

2. Üretim iliþkileri niçin deðiþir? Örnekler.
3. Üretim iliþkilerinin üretici güçler üzerindeki etkisi nedir? Ör-

4. Ýnsanlarýn, üretim iliþkileri ile üretici güçler arasýnda zorunlu
uygunluk yasasýnýn varlýðýný hesaba katan bilinçli eylemlerinin tarihteki
rolü nedir? [sayfa 341]
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ONYEDÝNCÝ DERS

KAPÝTALÝZMDEN ÖNCE SINIF SAVAÞIMLARI

I.
II .
III .
IV .

Toplumun kökenleri.
Sýnýflarýn ortaya çýkýþý.
Köleci ve feodal toplumlar.
Burjuvazinin geliþmesi.

BÝRAZ önce, üretim iliþkileri ile üretici güçler arasýnda zorunlu
uygunluk yasasýný açýkladýk. Öte yandan biliyoruz ki, üretim iliþkileri
özel mülkiyete dayandýklarý zaman, sýnýf sömürüsü ile, dolayýsýyla
sýnýf savaþýmý ile nitelenirler. Tarihte, insanlarýn eylemi, bu biçimde, kendiliðinden görünür.
Þimdi burada iki yanýlgýdan kaçýnmak gerekir: bütün toplumlar için ortak olan bir zorunlu yasa varolduðuna göre, insanlarýn eyleminin yararsýz olduðunu ve tarihte ve toplumlarýn iktisadi
temellerinin deðiþmesinde bir iþ görmez olduðunu sanmak  ya
da tam tersine, sýnýf savaþýmýnýn her zaman her þeyi yapabildiðini
sanmak.
Sömürülen sýnýflar sömürüyü ortadan kaldýrmak isterler. Ama
bu, ancak üretici güçlerin geliþmesinin belli bir düzeyinde olabilir.
Proletarya devrimine kadar, ezilen sýnýflarýn savaþýmý, hiçbir zaman özel mülkiyet düzeninin deðiþmesinden, [sayfa 342] bir sömürü
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biçiminin yerini bir baþkasýnýn gelmesinden baþka bir sonuç vermedi.
Sýnýf savaþýmý, sömürenlerle sömürülenler arasýndaki üretim iliþkilerinde varolan temel çeliþkiyi yansýtýr. Ama onun sonuçlarý, belli bir anda, bu iliþkilerle, üretici güçler arasýndaki zorunlu uygunluk yasasýnýn izin verdiði dereceyi aþamaz.
Bununla birlikte, sömürü, bu zorunlu uygunluk yasasýnda
uygulama yöntemi olarak varolduðunda, sýnýf savaþýmý büyük bir
önem kazanýr. Bu anlamda ve yalnýzca bu anlamda sýnýf savaþýmý,
tarihin devindiricisidir.
I. TOPLUMUN KÖKENLERÝ30
Ýdealistlerin, ilk toplumsal þekillenmelerle ilgili açýklamalarý
kadar karýþýk ve tutarsýz bir þey yoktur. Havva ile Adem efsanesini
bir yana býrakalým, en yaygýn tezlerden biri, aileyi toplumun ilkel
hücresi gibi kabul eder. Gerçekte, aile tipi, sýký sýkýya egemen olan
üretim iliþkilerine baðlý toplumsal bir kurumdur. Burjuva toplumbilimcilere gelince, onlar, tekniklerden ve ilkel inançlardan baþka
bir þeyle ilgilenmezler, ve mekanist materyalizm ile idealizm arasýnda sallanýr dururlar. Ayrýca, toplumsal geliþmeyi, toplum hacminin
geniþlediði açýsýndan ele alýrlar: bunda klanlardan imparatorluklara doðru bir geçiþ görürler. Yalnýz marksizm, ilkel toplumlarýn da,
bütün toplumlar gibi, bir iktisadi temelleri olduðunu göstererek
bunlarýn bilimsel bir tanýmlamasýný yapar.
Bu dönemin üretici güçleri çok az geliþmiþti. Taþ avadanlýklar, hatta daha sonra ortaya çýkan ve tam bir silah haline gelen yay
ve oklar, insanýn, doða güçlerine ve av hayvanlarýna karþý tek baþýna
savaþým verebilecek durumda olmasýna yetecek kadar güçlü deðillerdir. Onun için insanlar, güçlerini [sayfa 343] birleþtirerek, tehlikelere karþý koymaya çalýþýyorlardý.
Ýnsanlar, açlýktan ölmek ya da yýrtýcý hayvanlara ve
komþu kabilelere yem olmak istemedikleri takdirde, ormandan meyve toplamak için, balýk avlamak için, her30
Baþlangýçtan kapitalizme kadar ayrýntýlý incelemesi için bkz. J. Baby, Principes
fondamentaux déconomie politique, 1. kýsým, Editions Sociales, Paris 1949 [Ayrýca bkz.
P. Nikitin, Ekonomi Politik, Sol Yayýnlarý, Ankara 1995; Zubritski, Mitropolski, Kerov, Ýlkel,
Köleci, Feodal Toplum, Sol Yayýnlarý, Ankara 1992. -Ed.]
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hangi bir barýnak yapmak için ortaklaþa çalýþmak zorunda idiler.31
Þeylerin bu durumunun sonucu, üretim araçlarý mülkiyetinin, örneðin av sahalarýnýn ve ürünlerin de ortaklaþa bütün toplumun olmasýdýr. Yalnýz, ayný zamanda, av hayvanlarýna karþý savunma silahý da olan bazý üretim aletleri onlarý imal edenlerin kiþisel
mülkiyetidirler.
Böylece, üretim araçlarýnýn ortak mülkiyeti, özünde, üretici
güçlerin niteliðine uygun düþmekte ve ilkel komün denilen bu
toplumsal oluþumun ekonomik temelini oluþturmaktadýr.
Bu ekonomik temelin kendisi de ilgi çekici ideolojik özellikler doðurur; özel mülkiyet duygusu ve kavramý henüz mevcut
deðildir. Ne sýnýf, ne de sýnýf sömürüsü olmadýðý için sýnýflar arasý
kin de yoktur. Þu halde görüyoruz ki, idealistlerin dediklerinin tersine benimki ve seninki, kin ve bencillik duygularý, insan doðasýnýn her zaman için varolan duygularý deðildir. Bunlar, özel mülkiyetten çýkma tarihsel ürünlerdir. Ýlkel insan, klanýn çýkarlarýna
fedakarca baðlýlýk, öteki klan üyelerine karþý dürüstlük ve güven
duygularýyla nitelenir. Ýþte yitik cennet efsanesi buradan geliyor,
ama bu erdemler, Rousseaunun candan sevdiði doðal iyilikin
sonuçlarý deðildi, iktisadi temeli yansýtýyordu ve klaný çevreleyen
düþman güçlere karþý zaferin gerektirdiði bir koþuldu. Ayný zamanda, ilkel insan, bu düþman kuvvetlerin korkusuyla ve bu kuvvetlerin bilgisizliði içinde, bu yüzden de boþinanlar içinde yaþýyordu.
Ýlkel komünizmin bir baþka özelliði de, kadýna tanýnan büyük
roldü; erkekle kadýnýn eþitsizliði, aralarýndaki iþbölümünden ibaretti, yalnýz kadýndan gelme soy tanýnýyordu. Þu halde eðitimi kadýn yönetiyordu ve kadýn-atanýn öðütleri, yasa yerine geçiyordu:
bu, anaerkillik idi. [sayfa 344]
II. SINIFLARIN ORTAYA ÇIKIÞI
Ýlkel komünü sona erdiren, sýnýflarý ortaya çýkaran nedir?
Bu, hiç de idealistlerin ileri sürdükleri gibi insanýn kötülüðü deðildir, marksizmin öðrettiði gibi üretici güçlerin geliþmesidir.
Gerçekte, insanýn, mallarý, kendi adýna yýðabilmesi için, top31

Stalin, Leninizmin Sorunlarý, s. 674.
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lumun, ilkel komünün yararlandýðý, güvencesi olmayan kaynaklardan daha fazla maddi mallarý elinde bulundurmasý gerekiyordu.
Ýlkel komünün elindeki kaynaklar toplumun yaþamýný sürdürmesini ancak saðlýyordu. Bu koþullarda, mallara elkoymak, kendi soyundan olanlarý ölüme mahkum etmek demektir: yalnýz ortak savaþým,
çeþitli tehlikelere göðüs germeye olanak verdiðine göre, bundan
hiç kimsenin çýkarý yoktur. Kendi adýna yýðabilme olanaðýnýn bulunmasý için toplumun öteki üyelerinin yaþamlarýný devam ettirmeleri için gerekli þeylere sahip olmalarý ve ayrýca bir fazlalýðýn
bulunmasý, dolayýsýyla da üretici güçlerin ilerlemiþ olmasý gerekir.
Üretici güçlerin bu ilerlemesi, o zaman doðaya karþý savaþýmý
son derece kolaylaþtýrmakta olan ilkel komünün baðrýnda oluþtu.
Belli baþlý aþamalar þunlar oldular: ok ve yay yardýmýyla hayvanlarýn evcilleþtirilmesi, ve çobanlarla ilkel avcýlar arasýnda iþbölümü;
sonra metal aletler (demir balta, saban demiri) sayesinde tarýma
geçiþ; ve daha sonra zanaatlarýn ve tarýmýn farklýlaþmasý; burada,
çömlekçiliðin, yedeklerin saklanmasýna olanak saðladýðýný da ekleyelim.
Bu ilerlemelerin kayda deðer sonuçlarý vardýr. Ýlkin hayvan
yetiþtirme ve tarým, av raslantýlarýndan çok daha düzenli ve bol
kaynaklar saðlýyor.
Hayvanlarýn evcilleþtirilmesi erkeðe ekonomik olarak ayrýcalýklý bir durum verdi. Böylece veraset hukukunu altüst edebildi
ve baba nesebini kurabildi.
Analýk hukukunun yýkýlýþý, kadýn cinsin büyük tarihsel yenilgisi oldu. Evde bile, idareyi elde tutan erkek oldu;
kadýn aþaðýlandý, köleleþti ve erkeðin keyif ve çocuk
doðurma aleti [sayfa 345] haline geldi. Kadýnýn, özellikle Yunanlýlarýn kahramanlýk çaðýnda, sonra da klasik çaðda
görülen bu aþaðýlanmýþ durumu, giderek süslenip püslendi, aldatýcý görünüþlere sokuldu, bazan yumuþak biçimler altýnda saklandý; ama hiçbir zaman ortadan kaldýrýlmadý.32
Amazonlar efsanesi, ata boyun eðdirmeyi baþarmýþ olan
anaerkil kabilelerin, artýk erkeklerin hüküm sürdükleri kabilelere
32
Friedrich Engels, Ailenin, Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökeni, Sol Yayýnlarý, Ankara
1992, s. 62.
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karþý sürdürdükleri kahramanca savaþýmlarýn anýsýný bize aktarmýþtýr.
Hayvan yetiþtirmeyle, sonra tarýmla birlikte, emek (çalýþma),
yalnýzca o andaki gereksinmeleri amaçlamaz, emek, bir fazlalýk
üretir: deðiþim zorunlu ve ayný zamanda olanaklý olur ve deðiþimle
birlikte zenginlikleri biriktirmek, yýðmak olanaðý da.
Ýnsanlar, taþ aletler yerine, þimdi artýk madeni aletlerden yararlanabilmektedirler; ilkel ve yoksul bir avlanmadan ibaret olan, hayvan yetiþtirmeyi ve tarýmý bilmeyen bir ekonomi yerine, hayvan yetiþtiriciliðinin, tarýmýn,
zanaatlarýn, üretimin çeþitli dallarý arasýndaki iþbölümünün ortaya çýktýðý görülür; bireyler ve gruplar arasýnda
ürünleri deðiþ-tokuþ etme olanaðýnýn, zenginliðin birkaç
kiþinin elinde birikmesi, üretim araçlarýnýn bir azýnlýðýn
elinde gerçekten birikmesi olanaðýnýn, çoðunluðun azýnlýða boyun eðmesi ve insanlarýn çoðunluðunun köle haline gelmesi olanaðýnýn belirdiði görülür.33
Bundan böyle insan emeði, asgari tüketimin üstünde bir
fazlalýk saðladýðý için, yeni emek-güçlerini biraraya toplamakta çýkar vardý. Daha önceki dönemde, emek, kendisini yapanýn yaþamýný
sürdürmesini ancak zar-zor saðladýðý için, savaþ tutsaklarý yararsýz
tüketicilerdi; onun için tutsak almakta bir çýkar yoktu, ama düþman
kabileyi av sahasýndan uzaklaþtýrmakta yarar vardý. Ama þimdi,
tutsaðýn çalýþmasý bir fazlalýk býrakabiliyordu, onu kullanmak, ondan yararlanmak [sayfa 346] doðal bir þeydi, ve savaþ tutsaðý, köle haline geldi.
Bütün çalýþma kollarýndaki hayvancýlýk, tarým, ev
sanayisi üretim artýþý, insan emek-gücüne, kendisine gerekenden daha çoðunu üretmek yeteneðini kazandýrdý.34
Bu, ayný zamanda her gens, ev topluluðu ya da karýkoca ailesi üyesine düþen günlük iþ tutarýný artýrdý. Yeni
emek-güçlerine 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
33
34

Stalin, Leninizmin Sorunlarý, s. 675.
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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.35
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 yalýtýk olaylardý.36
Artýk fazladan üretim, tersine, gitgide daha sistemli oldu.
Bazý köleler, kendilerini yenenlerin ortak mülkiyeti oldular, bazýlarýysa kiþisel mül-kiyet; ama her durumda, kölelerin kendileri, hiçbir þeye sahip bulunmuyorlardý: üretim araçlarýnýn özel mülkiyeti
doðmuþtu, toplum bundan böy-le, artýk sýnýflara bölünmüþ durumdaydý, ilkel komünizm kaybolmuþtu, toplumun iktisadi temeli
deðiþmiþti. Bütün bunlar, yeni üretici güçlerin gereksinmeleri gereði, tekniðin yetkinleþmesiyle uygunluk içinde, ve insanlar bunu istemeksizin, bizzat ilkel komünün baðrýnda yapýlmýþtý.
Ýlkel komünün bazý üyeleri, yavaþ yavaþ ve elyordamýyla taþtan aletlerden, demirden aletlere geçmeye baþladýklarý zaman, besbelli ki bu yeniliðin ne gibi toplumsal sonuçlara varacaðýný bilmiyorlardý; bunu düþünmüyorlardý; bunun bilincinde deðillerdi, madenden aletleri uyarlamanýn, [sayfa 347] üretimde bir devrim anlamýna geldiðini, sonuç olarak kölelik düzenine varacaðýný kavramýyorlardý. Onlarýn istedikleri, yalnýzca iþlerini kolaylaþtýrmak
ve kýsa vadeli, elle tutulur bir yarar elde etmekti; onlarýn
bilinçli etkinliði, bu kiþisel günlük çýkarýn dar çerçevesi
içinde sýnýrlý kalýyordu.37
Ýlkel çaðýn sonlarý ve kölelik çaðýnýn baþlarý, insanlarýn anýlarýnda derin izler býraktýlar. Nesnel zorunluluðu kavramadýklarý için,
bu iþte, bir tanrý intikamý gördüler, bunu, ilkel saflýk ve temizliðin
kaybý þeklinde yorumladýlar; bunda, kötülüðün, benciliðin ve
þeytanýn meyvesini buldular. Eski zamanýn erdemleri ülküleþtirildi
Friedrich Engels, Ailenin, Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökeni, s. 166.
Friedrich Engels, Ailenin, Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökeni, s. 170.
37
Stalin, Leninizmin Sorunlarý, s. 680.
35
36
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ve bu erdemler birçok ahlaksal konuya vücut verdiler. Kadýnýn
antikçaðdaki varlýðýnýn anýsý, bolluk, verimlilik tanrýçasý Kibele efsanesinde sürdürülmüþtür. Ýncil, insanýn düþüþüne yanýp yakýndý
ve antikçað þairleri Hesiodos ve Ovidius, geleneðin, mutlaka geri
geleceðini bildirdiði altýn çaðý kutladýlar.
Gerçekte ise, ilkel dönem, daha sonraki dönemlerde toplumu bölen sýnýf savaþýmlarýný tanýmadýysa da, her türlü doðal afetlerin kurbaný olan insanlýðýn zavallý durumunu yaþadý. Üretici güçlerin
geliþmesi temeli üzerinde ortaya çýkan köleliðin, teknik bakýmdan
en geri kabileleri, bitkisel bir yaþayýþ içinde bulunduklarý durumdan çýkardýðýný ve ileri doðru bir adým oluþturduðunu kabul etmemek gülünç olurdu.
O halde ilkel çaðý ülküleþtirmek doðru olmaz. Sýnýflarýn ortaya
çýkýþý kaçýnýlmazdý, çünkü üretimin artmasýný olanaklý kýlýyordu,
bununla birlikte, Engelsin deyiþiyle, toplumun bir kesiminin üretiminde, refahýnda, uygarlýðýnda her artýþ, sömürünün artmasý, büyük
çoðunluðun yoksulluðu ve alýklaþmasý koþuluna baðlý olduðuna
göre, sýnýflarýn ortaya çýkýþýnýn, her ileri adýmýn koþulunun bir geri
adým olduðu þu insanlýk çaðýný baþlattýðýný da akýldan çýkarmamak
gerekir.
Sýnýflý toplum, insanýn psikolojisini derin bir deðiþikliðe uðrattý ve bu anlamda, Rousseaunun, insan doðasýnýn bozulmasýndan, toplumu sorumlu tutmaya hakký vardý. Ýnsanýn insan tarafýndan sömürüsünün, sömürüleni kendi [sayfa 348] çalýþmasýnýn meyvesini dilediði gibi kullanmaktan kabaca alýkoymak gibi bir sonucu
vardýr. Ýnsan, böylece, kendi yapýtýndan ayrýlmaktadýr. Onun emeði,
onun mülkedinen sömürücünün ellerinde yabancýlaþmaktadýr.
Mademki üretici eylem, yaratýcý giriþkenlik, insanýn özelliðidir, insaný gereðince, tam insan yapan ve hayvandan ayýrdeden budur,
kendi yapýtýndan ayrýlmýþ olan insan, kendi kendinden ayrýlmýþ
olur. Sömürülen, ürettiði þeyden yoksun kalýrken, sömüren de üretmediði þeye sahip çýkmaktadýr. Sömürülenin bilinci kendi kendinden ayrýlmaktadýr. Çünkü kolu-kanadý kýrýlmýþ, sakatlanmýþtýr, kendi
ereklerini serbest bir biçimde gerçekleþtiremez; sömürenin bilinci
de kendi kendinden ayrýlmýþtýr, çünkü sürekli olarak yalan bilincine yerleþmiþtir, çünkü serbest bir þekilde kendi ereklerini kendi
kendine açýklayamaz. Her bir bilinç, sömürü olayýný, kendine göre
yansýtýr. Bu, bilincin kendi kendine karþý bölünüþü, gerek ilkel
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temizlik ve iyiliðin yitirilmesinden, gerek Hegelin bilincin bahtsýzlýðý dediði þeyden ibaret olan durumdur. Böylece, sýnýflarýn,
sömürünün ortaya çýkýþý, yani insanlýðýn birbirine karþýt gruplar halinde temelden bölünüþü, kendiliðinden taban tabana birbirine karþý
eðilimler halinde parçalanan insan bilincinin bu derin ve köklü
bölünüþünde yansýr.
Ýnsanýn kendi üretici eyleminin öz amacý gene kendisi olmasý gerekirken, tersine, amaçla aracýn birbirlerinden ayrýlmasý görülür:
toplumun üretim aracý olan bölümü (çoðunluk), onun amacý deðildir; üretimin amacý olan bölüm (azýnlýk) ise aracý deðildir.
Bu çeliþki, sömürücü sýnýflarýn, sömürü sistemlerinin artýk
üretici güçlerin gereksinmelerine uygun düþmediði andan baþlayan
soysuzlaþmasýný ve manevi çöküþünü açýklar. Sömürü, dayanýlmaz, çekilmez hale geldikçe, sömürücüler aleminde daðýlma, çürüme ve skandal gittikçe daha çok yerleþir. Ýþte o zamandýr ki, sýnýflý
toplumun, bozucu, kokuþturucu niteliði ve bir yenilenme zorunluluðu daha açýk olarak ortaya çýkar.
Örneðin, Eski Düzenin sonunda, filozoflarýn hepsi, [sayfa 349] 
yalnýz Rousseau deðil çöküþ halindeki aristokrasinin günah ve
kusurlarýna karþý erdemi çýkarýrlar. Robespierre, Terörü, Erdemin
hizmetine koymayý ilan eder, Condorcet ve baþkalarý ise, insan
soyunun yenilenmesini devrimden beklerler. Önce Direktuvar, sonra
genel olarak burjuva düzen, Fouriernin ütopyacýlýðýný haklý gösteren acý düþ kýrýklýklarý yaratmakta gecikmezler.
Yenilenmenin ne ahlaksal ya da felsefi propaganda ile, ne
Dracon vari ya da Isparta usulü þiddet yasalarýyla ve ne de genel
olarak bir devrimle gelemeyeceðini, sýnýf sömürüsünün ortadan
kaldýrýlmasýyla gelebileceðini yalnýz Marx gösterecektir. Yalnýzca
sýnýf savaþýmýnýn sonu, insanlýðýn kendi arasýnda bölünüþünün sonunu, insaný kendi kendisiyle uzlaþtýrabilecek ve mutlu bir bilincin
geliþini hazýrlayacaktýr. Ama sýnýf savaþýmýnýn ortadan kalkmasý,
ancak, sýnýf savaþýmýnýn sonuna kadar götürülmesiyle olur.
Ýnsanlýk-dýþý davranýþlar ve sömürücü sýnýflarýn geriliðine karþý
baþarýlý savaþýmýnda proleterler ve müttefikleri, insanlýðý kendileri
için yeniden ele geçirirler ve insanýn amacýný kesin olarak gerçekleþtirirler. Zaten amaçla araç özdeþleþmiþtir. O halde, tek yenileþme
umutlarý halk yýðýnlarýnýn eyleminde yatar, çünkü savaþým verenleri deðiþtiren, kesin olarak savaþýmýn kendisidir.

310

G. Politzer
Felsefenin Temel Ýlkeleri

Onun için sosyalist devrim, gerçek hümanizmin þafaðýdýr,
ama kesin olarak, devrimci savaþýmýn bütün insanlýða teslim ettiði
bir insan yapýtý olduðu için böyledir. Burjuva ideologlarýn devrimin
araçlarý ile amacý arasýnda kurmaya çalýþtýklarý metafizik karþýtlýk,
safsatadan baþka bir þey deðildir. Toplumun devrimci deðiþme
süreci, her aný dayanýþma halinde olan tek süreçtir. Yýðýnlarýn devrimci savaþýmý koþullarý içinde, insanýn yabancýlaþmasýnýn, aslýndan ayrýlan insanlýðýn bölünmüþ bilincinin binlerce yýllýk çizgileri
zaten yokolmuþ durumdadýr; iþte bu savaþým koþullarý içindedir ki,
sýnýflý toplumun kusurlarýndan kurtulmuþ insanýn, geleceðin insanýnýn çizgileri kesin olarak belirir. Devrimcilerin büyük özverisi bunun canlý bir kanýtýdýr. [sayfa 350]
III. KÖLECÝ VE FEODAL TOPLUMLAR
Ýnsanýn insan tarafýndan sömürüsünün kökenini incelerken
onun doðasýný ortaya koymuþtuk: üretim araçlarýnýn sahibi, üretici
güçlerin, geliþmelerinin belli bir düzeyinde, üretim araçlarý mülkiyetinden yoksun emekçinin yaþamasý için gerekli asgariye oranla
yaratabildikleri fazlalýðý kendisine maleder.
Tarihte, insanýn insan tarafýndan sömürüsünün üç biçimi
tanýnýr: köleci sömürü, feodal sömürü, kapitalist sömürü. Burada
kýsaca ilk ikisini belirleyeceðiz. Bundan sonraki dersi, üçüncü sömürü biçimine ayýracaðýz.
Köleci üretim iliþkilerinin özgül çeliþkisi, köle sahibi olan
efendiler sýnýfý ile köleler sýnýfý arasýndaki çeliþkidir. Köle saðlamak
için yapýlan savaþ, ve bunun yarattýðý kölelik düzeni, savaþ tutsaklarýnýn zorla çalýþtýrýlmasýndan baþka bir þey deðildir. Baþýndan sonuna kadar amansýz bir sýnýf savaþýmýnýn geçtiði bir tiyatro sahnesidir.
Köle sahibinin üretim araçlarý ve emekçi üzerindeki mülkiyeti, üretim iliþkilerinin temelini oluþturur ve özünde, üretici güçlerin durumuna uygun düþer. Eski savaþ tutsaðý olan köle, bir hayvan
gibi satýn alýnabilir, satýlabilir ve öldürülebilir. Üretim araçlarý bir
azýnlýðýn elinde toplanmýþtýr, toplum üyelerinin çoðunluðu ise azýnlýða baðýmlýdýr. Ortak ve serbest çalýþma son bulmuþtur; varolan,
yalnýzca, bir yanda sömürülen emekçinin zorla çalýþtýrýlmasý, öte
yanda ise üretimle ilgilenmeyen ve onu artýrmak için kölelerin
sayýsýný artýrmaktan baþka yol göremeyen efendilerin aylaklýðý. Köle
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sahibi ilk ve en belli baþlý mülk sahibidir, mutlak sahiptir.
Kölenin hiçbir hakký yoktur. Aylaklýk, iþsiz-güçsüzlük, özgür
insanýn yetkinliði sayýlmaktadýr. El emeði ve köle emeði horgörülmektedir. Uzlaþmaz karþýt sýnýflarla birlikte, köleleri olduðu yerde
tutabilmek için zorunlu özgül organlar da kaçýnýlmaz olarak ortaya
çýkar: bu, devletin baþlangýcýdýr. Hukuk, ahlak, din, idealist felsefe,
egemen sýnýfýn hizmetinde rollerini oynarlar, ve kendileri de toplumun sýnýflara [sayfa 351] bölünüþünün bir ürünüdürler.
Köle, sömürüyü iliðine kadar hissetmektedir: emeðinin tüm
ürününün efendiye gittiði duygusundadýr; gerçekte bunun bir bölümü gerçekten de en ufak asgariye indirilmiþ bir bölümü besin
olarak kendisine verilmektedir. Ama, kölelerin savaþým biçimleri,
ilkel ve geliþmemiþ biçimlerdir: zoraki çalýþmaya karþý pasif direnme, efendinin malikanesinden kaçma, korsan çeteleri kurma, ensonu toplu ayaklanma.
Köleci toplumun baðrýnda öteki sýnýflar da geliþir. Zanaatlar
tarýmdan ayrýldýðý zaman, zanaatçýlar sýnýfý da ortaya çýkar; sonra
meta deðiþimlerinin geliþmesi, tacirler sýnýfýný doðurur.
Ve buradan yeni çeliþkiler ortaya çýkar. Ýki üretici arasýnda
zorunlu bir aracý olan tacirler sýnýfý, hýzla ve pek büyük zenginlikler,
ve zenginlikleriyle orantýlý olarak toplumsal bir etkinlik kazanýrlar.
Siyasal iktidarý kendi sýnýf çýkarlarý doðrultusuna yöneltmek için
büyük toprak sahipleriyle rekabet ederler (Yunanistanda demokratlarýn aristokratlara karþý, Romada plebyenlerin patrisyenlere karþý savaþýmý).
Ama bu ikincil çeliþkiler, baþ çeliþkiyi maskeleyemez: zenginliklerin, ticareti canlandýran üretimin artýþýný saðlayan, köleliktir.
Bu üretimin ve onunla birlikte emeðin verimliliðinin artýþý insanýn
emek-gücünün deðerini artýrýr. Toplumsal sistemin esas bir öðesi
haline gelen kölelikten vazgeçilemez olur artýk.
Efendilerle kölelerin çýkarlarý arasýndaki çeliþki, teknik ilerlemeler, kölelik sisteminin, köle haline getirdiði geri kalmýþ kabileler üzerinde bir üstünlük kurmasýný saðladýðý sürece, bu sistem
için bir tehlike oluþturmuyordu. Ama, köleci üretim iliþkileri, bir
kez üretici güçlerin geliþmesinin baþlýca gücü olduktan sonra köstek haline geldiler. Örneðin ÝS 2. yüzyýlda, Ýskenderiyeli Heron buharlý makinenin ilkesini bulmuþtu. Ama bunun pratik sonuçlarý olmadý:
köle emeðinin iþlemez, etkisiz hale getirdiði yeni teknikleri üreti-
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me getirmek yerine, yeni köleler toplamak yeð tutuluyordu. [sayfa
352] Teknik üstünlük, sonunda, yerini teknik durgunluða ve giderek tekniðin gerilemesine býraktý.
Öte yandan, köle toplamak, sürekli savaþý gerektiriyordu,
yoksa kölelerin çocuklarýný yetiþtirmek gerekecekti. Nesnel çeliþkilerin ve dinsel ve siyasal savaþýmlarýn içiçe girdiði uzun bir cançekiþme sonunda, antikçaðýn köleci devleti, Roma Ýmparatorluðu,
Barbarlarýn darbeleri altýnda çöktü. Tam, teknik geriliði ve iç çeliþkileri iktisadi ve siyasal artýk Barbarlara üstün gelmesini ve böylece köleler toplamasýný saðlayamaz olduðu anda çöktü. Çünkü,
Barbarlarýn Roma devletine karþý savaþýmý, kýsaca, köle haline getiriliþlerine karþý savaþýmdan baþka bir þey deðildir. Kendisi, sisteminin mantýðý gereði, Roma devleti, sürekli saldýrgan durumdaydý.
Böylece, sistemin kendisi, üretici güçlerin niteliðiyle çeliþki
haline girince, köleci düzenin kendi özgül çeliþkisi, onu, yýkýma
götürdü. Ekonomiyi yeniden kalkýndýrmak için yeni üretim iliþkileri
gerekiyordu: bu yeni üretim iliþkileri, köleliðin yýkýntýlarý üzerinde
geliþtiler: bu, feodal düzen oldu.
Feodal düzen, özel mülkiyetin bir evrimini gösterir. Ýktisadi
temeli feodal senyörün üretim araçlarý üzerindeki mülkiyeti ve
emekçi, yani serf üzerindeki sýnýrlý mülkiyetidir. Feodal, artýk, serfi
öldüremez, ama onu her zaman [toprakla birlikte] satabilir ve satýn alabilir. Serf, köylü ya da zanaatçý olan serf, kendisi için ancak
kendi aletlerine ve kendi kiþisel çalýþmasýyla kurulmuþ olan kendi
özel ekonomisine sahiptir. Böylece bir aileye sahip olabilir ve serfler, esas olarak kölelik verasetiyle saðlanýr. Bu üretim iliþkileri, özünde, üretici güçlerin durumuna uyar.
Sömürünün özü, burada da, serfin üretim fazlasýna, senyör
tarafýndan özel olarak elkonulmasýndan ibarettir. Örneðin, serf, üç
gün kendisi, üç gün de senyör için çalýþýr. Sömürü, kölelik çaðýna
oranla ancak farkedilecek kadar yumuþamýþtýr; serf sözü bile
köle anlamýna gelen servus sözünden gelmektedir. Bütün haklar
senyöre, feodal beye aittir. Feodal bey, kendi serflerini komþu beylerin haydutluk ve [sayfa 353] yaðmasýna karþý korumak bahanesiyle, onlardan yüklü ayni yükümlülükler talep ederek kendisi soyar.
Serflerin savaþým biçimleri de ilkel kalmakta devam eder: beyin
arazisinden (fieften), kaçmak, ormanlarda çeteler kurmak, ensonu baþkaldýrma, ya da serflerin, senyörün kendilerine ait yüküm-

G. Politzer
Felsefenin Temel Ýlkeleri

313

lülükleri kaydettiði tirþeleri (parchemins) yok etmeye çalýþtýklarý
jaköri (jacqueries) isyanlarý.
Vahþi bir baský Jaklarýn Üzerine çullanmaktadýr.38 Feodal
üretim iliþkilerinin özgül çeliþkisinin yansýsý, feodallerle serfler arasýndaki sýnýf savaþýmý, düzenin baþýndan sonuna kadar sürer. Öte
yandan bu çeliþki yeni çatýþmalarýn tohumu olan yeni bir biçimde
geliþir: serflerin, kendilerini zanaata sonra da ticarete veren bir
bölümü, yeni bir sýnýf yaratýr. Bu kasaba (burg) sakinleri burjuvalar
ile feodaller arasýndaki çýkar çeliþkileri, büyüyecektir. Genç burjuvazi, üretici güçleri geliþtirmeye ve yeni bir iktisadi güç oluþturmaya
adaydýr. Baþlangýçta, üretici güçlerin niteliðine uygun olan feodal
üretim iliþkileri, bu güçlerin gerisinde kalacak ve bu güçler için bir
engel haline gelecektir. Baþlangýçta, ikincil olan ve köleliðin baðrýnda üretici güçlerin geliþmesinden doðan burjuvazi ile feodalite
arasýndaki çeliþki, yavaþ yavaþ ön plana geçer ve sonunda baþrolü
oynar.
Gerçekten, köyde yaþayan serflerin savaþýmý, onlarýn yazgýsýnda biraz iyileþme saðlamýþtý, çünkü feodaller, burjuvalarýn serflerde kendilerine müttefik bulmalarýndan korkuyorlardý. Ama
serflerin savaþýmý, kendi baþýna, feodal üretim iliþkilerinin tasfiyesine varamazdý; çünkü yeni üretici güçler köyde deðil, kentte geliþiyordu. Serfliði ortadan kaldýran burjuva demokratik devrimdir.
Feodal üretim iliþkilerinin özgül çeliþkisi, ancak, bu iliþkiler üretici
güçlerin yeni niteliði ile þiddetli bir çeliþki haline girdikleri zaman
ortadan kalkabilirlerdi. Ýktisatta yeni bir geliþme olabilmesi için
yeni üretim iliþkileri gerekiyordu: feodal sistemin kalýntýlarý üzerinde kapitalist sistem yükseldi. [sayfa 354]
IV. BURJUVAZÝNÝN GELÝÞMESÝ
Þuna iþaret edebiliriz ki, her olayda yeni üretim iliþkilerine
varacak olan yeni üretici güçler, eski düzenin dýþýnda, bu düzenin
ortadan kalkýþýndan sonra deðil, tersine, bu düzenin baðrýnda, içinde
ortaya çýkarlar. Her kuþak kendisi için kýsa vadede yararlý olacak
belli teknik geliþmeleri gerçekleþtirmeye çalýþýr ve bu, daha önceki
38
Bkz: Prosper Mérimée, La Jacquerie, Aragonun önsözüyle, La Bibliothéque Français;
ve Friedrich Engels, Köylüler Savaþý, Sol Yayýnlarý, Ankara 1990.
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kuþaklarýn çalýþmalarýnýn yarattýðý mevcut üretim koþullarýna kendini uydurmak zorunda olduðu içindir. Ayrýca, belirli bir kuþak,
üretici güçlerde gerçekleþtirilmiþ olan geliþme ve iyileþtirmelerin
zamanla oluþturabilecekleri toplumsal sonuçlarýn bilincinde deðildir: o, yalnýzca kendi günlük çýkarlarýný düþünür. Ancak belirli bir
zaman sonradýr ki, egemen sýnýflar, tehlikenin farkýna varýrlar ve
üretici güçlerin atýlýmýný bilerek frenlerler. Her kuþak, anlamadýðý
bir nedenler ve sonuçlar baðlantýsý içine sürüklenir. Yeni üretim
iliþkileri, insanlarýn bilinçli ve önceden düþünülüp hesaplanmýþ eylemlerinin sonucu deðildir, tersine, kendiliklerinden ve insanlarýn
bilincinden ve iradesinden baðýmsýz olarak belirirler. Yeni üretim
iliþkileri, hiç de keyfe baðlý deðildirler, yeni üretim iliþkileri zorunluluðu, eski düzenin teknik ve iktisadi koþullarýndan ortaya çýkar. Ýþte bu, üretim tarzlarý diyalektiðinin önemli bir özelliðidir. Bir üretim
tarzýný belirleyen þey, bu düzende mutlaka tek baþlarýna bulunmalarý gerekmeyen, ama egemen olan üretim iliþkileridir. Feodal düzenin içinde, onunla birlikte yediyüz yýl yaþamýþ olan burjuvazinin
geliþmesi olayýný daha yakýndan inceleyelim.
Baþlangýçta: üretim düþüktür ve üretildiði yerde tüketilir,
deðiþimler azdýr ve köyün, feodallere baðýmlý olan ve çok az geliþmiþ
bulunan kente karþý bir üstünlüðü olduðu görülür. Sonra, 12. yüzyýla doðru, serfliðin kendisinin olanaklý kýldýðý zanaatlardaki ilerleme
sayesinde kentlerde yeni olaylar kendini gösterir: pazar için bir
üretim fazlalýðý. Bunun üzerine metalarýn alým-satýmýnda uzmanlaþmýþ bir sýnýfla, yani burjuvazinin ilk embriyonu olan tacirlerle birlikte, [sayfa 355] panayýrlar ortaya çýkar.
Burjuvazinin feodallere karþý sýnýf savaþýmýnýn ilk biçimi olan
komün hareketi, kökenini, burjuvazinin bu atýlýmýndan alýr: feodal,
tanýdýðý özgürlük ve baðýþlamalar karþýlýðýnda, para ile ödenen haklar
talep eder; ayný yolla burjuvalar çeþitli siyasal haklar satýn alýrlar:
kentlerini duvarlarla çevirmek, para basmak, hapishane inþa etmek, silahlý bir milis kuvvetine, seçilmiþ temsilcilere, müstahkem
kuleleriyle bir belediye dairesine sahip olmak gibi. Kral da, çoðu
kez, feodal devletin güçlendirilmesi ve yürütülmesi için kendisine
gerekli olan borç para karþýlýðýnda, kendi rakipleri olan feodallere
karþý, burjuvalara arka çýkar.
Haçlý seferleri, Akdeniz yolunu açarak, ticaret burjuvazisini
geliþtiriyor. Ayný zamanda, deðiþimlerin zorunlu yardýmcýsý banka-
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cýlar sýnýfý büyüyor (Floransa).
Yüz Yýl Savaþý, feodallerin askeri bakýmdan güçsüz düþtüðünü,39 ve Ýngiliz burjuvazisinin, Belçika burjuvazisinin (çuhacý Artevelde ile) ve Fransýz burjuvazisinin (çuhacý Etienne Marcel ile)
güçlendiðini doðruladý. Askeri teknikteki ilerlemeler senyörlerin durumunu sarsýyor: ateþli silahlar o kadar pahalýdýr ki, ancak tacirlerin finanse ettikleri kral bunlarý satýn alabiliyor; böylece kral, büyük
þatolarý çeviren surlarý yýkacaktýr.
15. yüzyýlýn sonunda altýn elde etme niyetiyle büyük buluþlar
yapýldý. Avrupa pazarlarýnda altýna hücumun olaðanüstü sonuçlarý
oldu: büyük bir hýzla koskoca servetler toplanýyor, fiyatlar yükseliyor, senyörler iflas ediyor. Mediciler gibi, büyük burjuva aileleri, çaðýn gerçek krallarýdýrlar, hesaba katýlmasý gereken büyük bir güç
oluþtururlar. Monarþi, burjuvaziden elde ettiði mali desteðin karþýlýðýnda, ona tekeller baðýþlar.
Ýþte o zaman manüfaktür ortaya çýkýyor, çünkü hem önceki
dönemde birikmiþ olan sermayeler mevcuttur, hem de ticaret öyle
bir atýlým göstermiþtir ki, feodal düzenin ayýrýcý özelliði olan zanaat
üretimi artýk yeterli olmamaktadýr. [sayfa 356] Böylece zanaattan ticarete, ticaretten manüfaktüre geçilmiþtir, bu, üretici güçlerin ileri
doðru bir adýmýdýr. Ticaret merkezleri, manüfaktür merkezleri haline gelirler. Manüfaktür, bir ürünün yapýmýnýn parça parça iþler halinde ayrý ayrý iþçilere daðýtýlmasýdýr: bu, ticaret amacýyla, sermayeyi
artýrmak amacýyla, üretimi artýrmak olanaðýdýr. Daha önce bir araç
olan ticaret, kendisi için yeni araçlar yaratan bir amaç haline gelmiþtir. Böylece sanayi burjuvazisi, manüfaktür burjuvazisi, feodal
toplumun baðrýnda ortaya çýkýyor ve onunla birlikte proletaryanýn
ilk embriyonlarý da oluþuyor. Orta-çað, yerini modern zamanlara býrakmýþtýr.40 Bu, ücretli bir proletaryanýn, kapitalist sömürüsüyle karakterize olan yeni üretim iliþkilerinin baþlangýcýdýr. Ücretli
proletarya, iflas etmiþ, topraklarýndan kovulmuþ köylüler, rekabet
yüzünden iflas etmiþ zanaatçýlar, feodallerin iþsiz kalmýþ paralý askerleri ve feodal baskýdan kaçan bütün bu insanlar arasýndan saðlanýyordu: özgür, ama bütün üretim araçlarýndan yoksun bulunan
Poitier Savaþýnýn arifesinde, Kral Jean komünleri silahsýzlandýrmýþtý.
Bu iki deyim, elbette bilimsel anlamda pek yetersizdir, ama gerçek bir deðiþmeye
uygun düþmektedirler.
39
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bu insanlar açlýktan ölmemek için emek-güçlerini burjuvaya satmak zorundadýrlar; çünkü kendisi de meta üretiminden doðan
burjuvaya göre, her þey satýn alýnýr ve satýlýr.
Yeni üretici güçler, emekçilerden, bilisiz ve alýklaþmýþ
serflerden daha kültürlü ve daha kavrayýþlý olmalarýný
ister; makineyi kavrayabilecek ve onu gerektiði gibi kullanabilecek yetenekte olmalýdýr. Onun için kapitalistler,
köleliðin ayakbaðlarýndan kurtulmuþ, makineleri uygun
bir biçimde kullanabilecek kadar kültürlü ücretli iþçilerle
iþ görmeyi yeð tutarlar.41
Yeni üretim iliþkileri gerçekten kârý artýran yeni üretici güçlerin geliþmesini kolaylaþtýrýrlar: manüfaktürden makineli sanayiye
geçilir, daha sonra buharlý makineyle makineler sistemine ve modern büyük makine sanayisine. Bu, 18. yüzyýlda, Marxýn Komünist
Parti Manifestosunun birinci bölümünde güçlü bir biçimde anlattýðý sanayi devrimidir. [sayfa 357]
Bu, yeni üretim iliþkilerinin ortaya çýkýþýnýn sonucu, feodallere karþý sürekli bir sýnýf savaþýmýdýr. Bu savaþým, senyörlerin baðýþlamalarna karþý giriþilen ilk savaþlardan beri uzun bir evrim göstermiþtir.
Rönesans bunu ifade eder. Burjuvazi, feodalitenin ideolojik
müttefiki Kiliseye kafa tutarken antikçað ideolojilerinde bir dayanak
bulmaktadýr. Leonardo da Vinci, Erasmus ve Rabelais ile, doðayý,
bilimi, aklý, insan ruhunu, gücünü yüceltir; Rabelais ve Montaignein
aðzýndan ortaçað eðitimini eleþtirir. Din savaþlarý, bu savaþýmý daha
üstü örtülü, daha mistik bir biçimde ifade ederler.
Savaþým, 18. yüzyýlda keskinleþir: savaþým, kurallarý ile, eyaletler halinde bölünmüþ durumu ile, ayrýcalýklarý, vergileri ile üretici güçlerin geliþmesini ve deðiþmelerin geniþlemesini engelleyen
feodal devlete karþý yönelmektedir. Savaþýmýn çok keskin bir durum almasýnýn büyük bir anlamý vardýr: burjuvazi, gönençle geliþmek ve ilerlemek için zorunlu olarak, eski üretim iliþkilerini tasfiye
etmenin ve yenilerine ortaksýz bir hükümranlýk saðlamanýn kendisine gerekli olduðunu dikkate almaya baþlar. Savaþým, siyasal savaþým haline gelir:
Þu halde görüyoruz ki: burjuvazinin kendisini onlara
41
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dayanarak güçlendirdiði üretim ve deðiþim araçlarý, feodal toplum içersinde yaratýlmýþlardýr. Bu üretim ve deðiþim araçlarýnýn geliþiminin belirli bir aþamasýnda, feodal
toplumun üretimde ve deðiþimde bulunduðu koþullar,
tarýmýn ve imalat sanayisinin feodal örgütlenmesi, tek
sözcükle, feodal mülkiyet iliþkileri, geliþmiþ bulunan üretici güçlere artýk ayak uydurmaz hale geldiler; bir o kadar ayakbaðý oldular. Bunlar kýrýlmalýydýlar; kýrýldýlar.
Bunlarýn yerini, kendisine uygun düþen bir toplumsal ve siyasal yapý ile, ve burjuva sýnýfýnýn iktisadi ve siyasal egemenliði ile birlikte, serbest rekabet aldý...42
Elbette ki bu bilinçlenme bir gün içinde olup bitmedi:
Ve feodal düzen altýnda, Avrupanýn genç burjuvazisi, [sayfa 358] küçük zanaatçý atelyelerinin yanýnda büyük
manüfaktürler kurmaya ve böylece toplumun üretici
güçlerini ilerletmeye baþladýðý zaman, elbette ki bu yeniliðin varacaðý toplumsal sonuçlardan habersizdi, bunu
düþünmüyordu; bunun bilincinde deðildi, bu küçük yeniliðin, toplumsal güçlerde yeni bir gruplaþmaya, yeni
bir mevzilenmeye varacaðýný, büyük iyi niyetine o kadar
deðer verdiði krallýk iktidarýna karþý, ve bir o kadar, en iyi
temsilcilerinin aralarýna katýlmayý düþledikleri soylulara
karþý bir devrimle sonuçlanacaðýný kavramýyordu; onun
istediði, yalnýzca, metalarýn üretim deðerini düþürmemek,
Asya pazarlarýna, ve daha yeni keþfedilmiþ olan Amerika
pazarlarýna büyük miktarlarda meta yýðmak ve en büyük
kârlarý gerçekleþtirmekti; bilinçli etkinliði, bu pratik ve
günlük çýkarlarýn dar çerçevesi içinde sýnýrlý kalýyordu.43
Böylece baþlangýçta, burjuvazi, feodal toplum içinde kendine bir yer saðlamaktan baþka bir amaç gütmüyordu. Sýnýf, savaþýmý,
gerçek, maddi iktisadi çýkarlarýn toplumsal, siyasal, ideolojik bir
yansýsýdýr. Bu, nesnel bir olgudur, çünkü burjuvazinin kendisi de
nesnel tarihe, meta üretiminin iktisadi yasalarýnýn bir ürünü olarak, doðrudan doðruya kölelik kurumunun sömürülen sýnýfa ilk
öðelerini sunduðu özel mülkiyetin bir ürünü olarak geçmiþtir.
42
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Bir an gelir ki, feodal mülkiyet ve bütün feodal düzen, üretici güçlerin atýlýmýna karþý bir engel halini alýr, eski üretim iliþkileri
ile yeni üretici güçler arasýndaki çeliþki artýk katlanýlmaz olur. Yükselen sýnýf, adýndan da belli olduðu gibi, yeni üretici güçleri geliþtirme yeteneðinde olan sýnýftýr.
Çeliþki bir uzlaþmaz karþýtlýk haline gelmek üzere geliþir: ilk
bakýþta kendiliðinden-gelme olan savaþým, giderek daha bilinçli,
daha yöntemli bir hal alýr; yükselen sýnýfý devrimci kýlar. Savaþým,
zorunlu uygunluk yasasý uygulamasýný gerçekleþtirmenin vazgeçilmez bir aracý olur. Bundan böyle, artýk savaþýmýn amacý, burjuvaziye feodal düzen içinde bir yer yapmak deðil, bu sistemin yok
edilmesidir. [sayfa 359]
Bunun içindir ki, artýk yalnýz bir ölçüde sahip olduklarý iktisadi güç bakýmýndan deðil de doðrudan doðruya sýnýf olarak varlýklarý tehdit altýnda bulunan feodaller yönünden de savaþým daha
keskin, daha amansýz bir hal alýr; ve bu yüzden feodaller gitgide
daha gerici olurlar.
Ýþte o zaman Marxýn formülü anlaþýlýr: sýnýf savaþýmý, tarihin devindiricisidir, yani sýnýf savaþýmý, üretim çeliþkilerini çözen
siyasal araçtýr, sayesinde, üretici güçlerin ve bütün toplumun ileri
gidebileceði araçtýr. Ama sýnýf savaþýmý çeliþkiyi çözümlüyorsa da,
çeliþkiyi baþlatan sýnýf savaþýmý deðildir: durup dururken keyfince
çeliþkiler yaratan insanlarýn bilinci deðildir. Bu devindirici (moteur) hiç ile iþlemez: kendi zorunlu uygunluk yasasýyla birlikte üretim vardýr burada. Ama, nasýl bir motor, yakýtýnýn enerjisine bütün
etkisini yapmasýný saðlarsa, devindirici de bu yasanýn alabildiðine
kendini ortaya koymasýna olanak saðlar. Üretimin, birbirine karþýt
sýnýflarý doðurduðu andan itibaren ve bu sýnýflar kayboluncaya kadar toplumun geliþmesi sýnýf savaþýmýyla olur: bir yanda, çýkarlarýyla, üretim iliþkilerinin üretici güçlerle zorunlu uygunluðuna düþman
olan sýnýflar, öte yanda çýkarlarý bakýmýndan bu uygunluða elveriþli
olan sýnýflar arasýndaki savaþým. Burada, burjuvazi örneðiyle þu
konuya iþaret edelim ki, devrimci bir sýnýf, ayný zamanda sömürücü bir sýnýf olabilir, ve hükmedilen bir sýnýf (feodal düzendeki burjuvazi gibi) ayný zamanda sömürülen bir sýnýf deðildir.
Yükselen sýnýf, iktisat biliminin yardýmýyla, ya da hiç deðilse
iktisadi deneyimiyle tarihsel görevinin bilincine varýr; bu bilinç kesinleþip belirginleþtikçe onun devrimci savaþýmý da daha etkili olur,
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çünkü, bu sýnýf, zorunlu uygunluk nesnel yasasýna dayanmaktadýr.
O halde bir sonuca varmak istersek:
... Ýktisadi üretimin ve her tarihsel dönemin buradan çýkan
toplumsal yapýsýnýn, o dönemin siyaset ve düþünce tarihinin temellerini oluþturduðu; bunun sonucu olarak, (ilkel komünal toprak
mülkiyetinin çözülüþünden bu yana) tüm tarihin bir sýnýf savaþýmlarý
tarihi, sömürülen ile sömüren [sayfa 360] arasýndaki, toplumsal
geliþmenin çeþitli aþamalarýnda egemen olunan ile egemen olan
sýnýflar arasýndaki savaþýmlarýn tarihi olduðu44 ortaya çýkar.
YOKLAMA SORULARI
1. Toplumlar tarihinde ilk üretim tarzý hangisidir?
2. Sýnýflar nasýl belirmiþtir?
3. Kölelik düzeninin esas çizgisi nedir ve bu düzen neden
4. Feodal toplumun çeliþkileri nasýl geliþirler? [sayfa 361]

44
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ONSEKÝZÝNCÝ DERS

KAPÝTALÝST TOPLUMUN ÇELÝÞKÝLERÝ

I.

Kapitalist üretim iliþkileri: kapitalist üretim iliþkilerinin
özgül çeliþkisi.
II . Kapitalist toplumda zorunlu uygunluk yasasý.
a) Kapitalist üretim iliþkileri ile üretici güçlerin niteliði
arasýndaki uygunluk.
b) Kapitalist üretim iliþkileri ile üretici güçlerin niteliði
arasýnda çatýþma.
III . Proletaryanýn sýnýf savaþýmý, üretim iliþkileri ile üretici
güçler arasýndaki çeliþkinin çözülmesi yöntemi.
IV . Vargý.
I. KAPÝTALÝST ÜRETÝM ÝLÝÞKÝLERÝ:
KAPÝTALÝST ÜRETÝM ÝLÝÞKÝLERÝNÝN ÖZGÜL ÇELÝÞKÝSÝ
Stalin, feodal toplumu izleyen kapitalist toplumun ayýrýcý
özelliklerini belirtirken þöyle yazýyor:
Kapitalist düzende, üretim araçlarýnýn kapitalist mülkiyeti, üretim iliþkilerinin temelini oluþturur: üreticiler,
ücretli iþçiler, mülk deðildir artýk; kapitalist, üreticileri,
yani ücretli iþçileri ne öldürebilir, ne de satabilir, çünkü
onlar her türlü kiþisel baðýmlýlýklardan kurtulmuþlardýr;
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ama üretim araçlarýndan yoksundurlar ve açlýktan ölmemek için emek-güçlerini kapitaliste satmak ve sömürünün boyunduruðuna katlanmak zorundadýrlar.45
Bir baþka deyiþle, kapitalist iliþkiler, sömüren sýnýfýn [sayfa 362]
(kapitalist burjuvazinin) çýkarý ile sömürülen sýnýfýn (proletaryanýn)
çýkarý arasýndaki temel çeliþkiyi içerir. Bu çeliþki, kapitalizmin özgül çeliþkisidir. Kapitalist burjuvazinin varlýðýnýn ve gönenç içinde
geliþmesinin, proleterlerin ücretli emeðinden baþka kaynaðý olamayacaðýna göre, bu çeliþki, kapitalizmi oluþturur.
O halde, sýnýf savaþýmýnýn kapitalizmden ayrýlmaz bir þey
olduðu anlaþýlýyor. Sýnýf savaþýmý, kapitalist üretim iliþkilerinin iç
çeliþkisini, insanýn insan tarafýndan kapitalist sömürüsünü ifade
eder. Kapitalist üretim iliþkileri bizzat feodal toplumun baðrýnda
þekillenir þekillenmez, burjuvazi ile proleterler arasýnda sýnýf savaþýmý da ortaya çýkar.46 Bu savaþým, kapitalizmin bütün tarihi boyunca sürer.
Kapitalist üretim iliþkilerinin tahlili, onlarýn zorunlu sonucu
sýnýf savaþýmý olan özgül çeliþkisinin niteliðini kesinlikle saptamamýzý saðlayacaktýr.
Zanaatçý, kendisine gerekli maddi servetleri satýn alabilmek
için ürünlerini satýyordu; kapitalist, imal edilmiþ ürünleri satmak
üzere hammaddeleri satýn alýr. Zanaat üretiminin amacý tüketimdir; kapitalist üretimin amacý kârdýr. Dolaþýmýn bu yeni biçiminde:
daha çok para yaratmak için para yatýrmak biçimindeki dolaþýmda,
para, sermaye haline dönüþür: para dolaþýmýnýn ilk biçiminden
sermaye dolaþýmý biçimine geçiþ, üretim araçlarý özel mülkiyetinin
bulunduðu yerde her zaman olanaklýdýr, týpký feodal düzende olduðu gibi. Bu, kapitalizmin feodal düzen içinde doðmuþ olmasýný
açýklar.
Ama, iþlemde, bir kârýn gerçekleþebilmesi için, kapitalistin,
pazarda, tamamýyla kendine özgü bir özelliði, kendini yenilemek
için gerekli olandan daha fazla deðer üretme gibi bir özelliði olan
Stalin, Leninizmin Sorunlarý, s. 676.
Bu nedenle, 1789da. burjuva devrim sýrasýnda tiers-étatnýn çýkar çeliþkileri
bulunmayan bir blok oluþturduðuna inanmak yanlýþ olur. Tiers-étatyý oluþturan bütün
sýnýflarýn, feodalizmin kaldýrýlmasýnda ortak bir çýkarý vardý. Ama ayný zamanda, tiersétatnýn baðrýnda, sömürenler ile sömürülenler arasýnda bir çýkar karþýtlýðý vardý; buna
büyük ve küçük-burjuvazi arasýndaki vb. karþýtlýklarý da eklemek gerekir.
45
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bir meta bulmasý gerekir; ve kapitalistin böylece üretilen deðer
fazlasýna elkoymasý gerekir. [sayfa 363]
Kapitalist için o kadar ilgi çekici olan bu meta nedir? Bu
meta, besbelli ki, iþçinin emek-gücüdür, çünkü emekten baþka
deðer üretebilecek hiçbir þey yoktur.47
Emek-gücü ... sözünden insanýn, kendisinde bulunan ve hangi türden olursa olsun bir kullaným-deðeri
üretirken harcadýðý zihinsel ve fiziksel yeteneklerin bütünü anlaþýlmalýdýr.48
Kapitalistin üretilen bu deðere sahip çýkabilmesi için ne gerekir? Bütün üretim araçlarýna sahip olmasý.
Ýnsanýn emek-gücünün bir meta haline gelmesi insanlarýn
kendi kendilerini pazarda satacak duruma gelmeleri için ne gerekir?
Ýlkin, bu emek-gücünün tamamýyla o insanlara ait olmasý,
yani insanlarýn serflik baðlarýndan kurtulmuþ olmalarý; ikinci olarak da pazarýn: alým ve satýmýn, meta üretiminin varlýðý; üçüncü
olarak, insanlarýn emek-güçlerinden baþka satacak bir þeyleri olmamasý, yani kendilerinin hiçbir üretim aracýna sahip olmamalarý
gerekir. Böyle insanlar, yani proleterler, gerek feodal düzenin iktisadi parçalanmasý sonucu olarak, gerek meta üretiminde hüküm
süren rekabetin, meta üretiminin geliþmesinin ta baþýndan beri
küçük zanaatçýlarý, küçük tacirleri yýkýma sürükleyen rekabetin sonucu olarak mevcuttur. Öte yandan, bilisiz serflerden daha geliþmiþ
ve yeni tekniklerden yararlanmayý bilen özgür emekçileri kullanmakta çýkan olan kapitalist, serflerin özgür olma savaþýmýný bütün
olanaklarýyla destekler.
Burada, ayný zamanda, kapitalizmin, öncülüðünü yaptýðý özgürlükün kökenini ve niteliðini de kavrýyoruz; bu, kapitalist için
ticaret ve giriþim özgürlüðü, proleter için ise kapitalistin yanýnda iþ
edinme özgürlüðüdür.
O halde, iþ verme, proleterin emek-gücünü satýn almaktan
baþka bir þey deðildir. Ama ödeme nasýl olacaktýr? Bütün metalar
gibi, emek-gücünün deðeri de, üretimi için [sayfa 364] gerekli-emek
47
Onyedinci derste (II) gördüðümüz gibi, insan emek-gücü, ancak, üretici güçlerin
geliþmelerinin belirli bir düzeyinden sonra bir deðer fazlasý üretebilir.
48
Karl Marx, Kapital, Birinci Cilt, s. 183.
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miktarý ile, onun iyi durumda tutulmasý için, yenilenmesi için gerekli ürünlerin deðeriyle, proleterin yaþamasý, çocuklarýnýn büyümesi ve onun yerini almasý için gerekli ürünlerin deðeriyle belirlenir.
Bu deðer, iþgünü süresi içinde, emekçi tarafýndan üretilen deðerden çýkartýldýðý için, fazlalýðýn hepsi, yani artý-deðer sermayeyi artýracaktýr: birinci bölüm, ücrette ifadesini bulur; ikinci bölüm ise kârý
doðurur.49 Bunun içindir ki, kapitalistin bütün çýkarý iþgününü uzatmakta, proleterin çýkarý ise, bunu kýsaltmaktadýr. Eðer emekçinin
emek-gücünün iyi durumda tutulmasý ve sürdürülmesinin gerektirdiðine eþ bir deðer üretmek için üç saat gerekiyorsa ve iþçi sabah saat 6da çalýþmaya baþlýyorsa, saat 9dan itibaren kapitalist
için çalýþýyor demektir. Eðer, kesintisiz çalýþarak, saat 14te bitiriyorsa, 5 saat kapitalist için çalýþmýþtýr; ama eðer saat 19da çalýþmayý
býrakýyorsa (hep kesintisiz bir çalýþma düþünüyoruz) 10 saat kapitalist için çalýþmýþ oluyor. Þu halde, 8 saatlik bir iþgünü ile 13 saatlik bir iþgünü (ki bu, kapitalizmin baþlangýcýnda çok görülen bir
þeydi) arasýnda kapitalistin kârý iki katýna çýkýyor. Ücrete gelince, o
hep ayný kalýyor: ücret, emek-gücünün iyi durumda tutulmasý,
emek-gücünün sürdürülmesi için gereken deðerle, üretilmesi için
üç saatin yeterli olduðu deðerle saptanýlmýþtýr. Elbette ki, kapitalist,
ücreti günün sonunda, kendi talep ettiði iþ bittikten sonra ödeyerek, bu olguyu gizler. Demek ki proleter, açlýktan ölmemek için,
eðer ücretini almak istiyorsa, saptanýlan bütün zaman içinde çalýþmak zorundadýr.
Bir baþka deyiþle, kapitalist, proleterin asgari maddi gereksinmelerinin en dar anlamda, ancak eþdeðerini temsil eden bir
ücret karþýlýðýnda, bu proleterin emeðinin ürünlerine elkoyar. Ýþgünü, gerekli emek-zamaný ve bedava [sayfa 365] emek-zamaný [artýemek-zamaný] olarak bölünür.
Kapitalizmde, demek ki, feodal düzende ve kölelikte de
olduðu gibi, ödenmemiþ emeðe özel olarak sahip çýkma durumu
vardýr; ama proleter, bu sömürünün içyüzünü hemen bulamaz,
49
... Emek-gücünün deðeri, geçim araçlarýnýn deðeri ile, yani bunlarý üretmek için
gerekli-emek miktarýyla belirlenir. (Karl Marx, Ücret, Fiyat ve Kâr - Ücretli Emek ve
Sermaye, Sol Yayýnlarý, Ankara 1992, s. 115.)
Artý-deðere, yani metalarýn toplam deðerlerinin, içinde artý-emeðin, yani iþçinin
ödenmemiþ emeðinin cisimleþmiþ olduðu bölümüne kâr adýný veriyorum. (Karl Marx,
ayný yapýt, s. 110.)
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çünkü çalýþmasýnýn tüm karþýlýðýnýn, iþgününün sonunda kendisine ödendiði sanýsýndadýr. Serf kendi özel ekonomisinin ürünlerine
sahip bulunuyordu ve bir þu kadar gün bedava olarak feodal için
çalýþtýðýný biliyordu. Modern proleter, köle gibi, özgürlüðü, yani
kendi emek-gücünü satma yetisi bir yana hiçbir þeye sahip deðildir. Köleyi efendisi besliyordu: kapitalist, proletere, ücret þeklinde,
beslenmesi için bir asgariyi verir, ve hatta bazan, verdiðini, kantinde ve ayrýca mesken bedeli þeklinde hemen hemen tümden geri
alýr: kapitalizm, tamýtamýna ücretli köleliktir.
Bu tahlil, kapitalistin ve proleterin çýkarlarýnýn temelden uzlaþmaz olduklarýný, kapitalizmin içinde kendisinden ayrýlmaz bir çeliþki
bulunduðunu ve bu çeliþkinin kapitalist üretim iliþkilerinin özü olduðunu söylemekte haklý olduðumuzu saptamamýza olanak saðlar.
Burada þu sonuca varýlýyor: sýnýflararasý iþbirliði ve sermayeemek ortaklýðý fikri (ki bu, birbirine karþý sýnýflararasýnda bir hakem olarak kendini ortaya koymaktadýr), kapitalistin hizmetinde
bir silahtýr. Proleteri, çýkarlarýný savunma savaþýmýndan döndürmek amacýný güder. Kapitalist sömürü, Papalýk Genelgelerinde ileri sürüldüðü gibi, kötü patronlarýn bir yolsuzluðu, aþýrýlýðý sonucu
deðildir, iyi kapitalizm yoktur, çünkü her kapitalizm sömürücüdür. Bir yandan kapitalizmi, yani üretim araçlarýnýn özel mülkiyetini sürdürmeyi isterken, proletaryayý ve kapitalist sömürüyü ortadan
kaldýrmanýn sözünü etmek, dünya ile alay etmektir. Proletaryayý
ortadan kaldýrmak için kapitalizmi ortadan kaldýrmak gerekir.
Bu gözlemler, kapitalizmi, devrimci sýnýf eylemi ile yok etmeyi deðil de, düzeltilmiþ ve iyi huylu, uslu bir kapitalizm çerçevesi
içinde iþçi sýnýfýnýn kaderini iyileþtirmeyi düþünen Proudhonun
burjuva sosyalizmi için geçerlidir.50 [sayfa 366]
Tahlilimizin vardýðý bir baþka sonuç sýnýf savaþýmý, Karl Marx
ýn uðursuz bir buluþu deðildir. Sýnýf savaþýmý, insanlarýn iradesinden baðýmsýz olarak mevcuttur ve iþte bunun içindir ki, proleterler
varlýklarýný ancak sömürücüye karþý savaþýmla saðlamlaþtýrabilir,
50
Burjuva sosyalizmi yeterli ifadesini ancak ve ancak salt bir mecaz haline geldiði
zaman buluyor.
Serbest ticaret: iþçi sýnýfýnýn çýkarý için. Koruyucu gümrükler: iþçi sýnýfýnýn çýkarý için
... Burjuva sosyalizminin son sözü ve ciddi olarak söylediði tek söz iþte budur.
Bu sosyalizm, þu sözlerle özetleniyor: burjuva bir burjuvadýr -iþçi sýnýfýnýn çýkarý
için. (Marx, Engels, Komünist Manifesto ve Komünizmin Ýlkeleri, s. 142.)
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güven altýna alabilirler. Eðer proletarya, ücretler uðruna savaþýmýný
durdursaydý, kapitalist burjuvazi, onu hayvanlýk derekesine yakýn
bir duruma düþürürdü.
Bununla birlikte, sermaye ile emek arasýndaki çeliþkinin,
kapitalizmin baþlangýcýndan beri varolan tek çeliþki olmadýðýna
dikkati çekmek de yerinde olur. Kapitalizmde, ayrýca rekabet, kapitalistler arasýndaki savaþým da vardýr. Ama, rakip kapitalistler arasýndaki çýkar çeliþkisi temel bir çeliþki deðildir; bu, kapitalizmin
özgül çeliþkisine, sömürücü kapitalist ile sömürülen emek arasýndaki çeliþkiye baðlýdýr, özgül çeliþkinin altýnda yeralýr: gerçekten
bu son çeliþki olmasaydý, kapitalizm de olmazdý. Onun için kapitalist düzende üretimde anarþi yasasý, temel olan artý-deðer yasasýna
baðýmlýdýr, ona göre ikincil bir önem taþýr.
II. KAPÝTALÝST TOPLUMDA ZORUNLU
UYGUNLUK YASASI
Kapitalist üretim iliþkilerini incelemiþ bulunuyoruz: bu incelemeyi, kapitalist üretim iliþkilerinin iç çeliþkisini, kapitalizmin özgül
çeliþkisini tahlil ederek yaptýk.
Bu inceleme, kapitalist toplumda, toplumlarýn temel yasasýnýn, üretim, iliþkileri ile üretici güçlerin niteliði arasýndaki zorunlu
uygunluk yasasýnýn ne gibi bir uygulanýþ alaný bulduðunu anlamamýzý saðlayacaktýr.
Bir ilk dönemde, kapitalizmin özgül çeliþkisinin zorunlu [sayfa
367] uygunluk yasasýnýn iþleyiþine ve bu bakýmdan üretici güçlerin
atýlýmýna elveriþli koþullarý nasýl yaratmýþ olduðunu göreceðiz. Sonra, bir ikinci dönemde, kapitalizmin özgül çeliþkisinin, zorunlu uygunluk yasasýnýn iþleyiþine elveriþli olmayan koþullarý yarattýðýný
göreceðiz: bu duruma geldikten sonra üretim iliþkileriyle üretici
güçler arasýnda çatýþma vardýr: böylece üretici güçlerin geliþmesi
engellenmiþ olur.
a) Kapitalist üretim iliþkileriyle
üretici güçlerin niteliði arasýnda uygunluk.
Bundan önceki dersimizde gördük ki, burjuva sýnýf, feodal
toplumun baðrýnda oluþmuþtur. Ama, çýkarlarý yeni üretici güçlerin
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(manüfaktürler, fabrikalar...) atýlýmýna baðlý bulunduðu için, burjuvazi, ancak, yeni üretici güçlerle uyum halinde bulunmayan ve
bunun için de zorunlu uygunluk yasasýnýn iþleyiþine engel oluþturan
feodal üretim iliþkilerine karþý savaþým içinde geliþebilirdi.
Burjuva demokratik devrimin rolü, kesin olarak, feodalitenin
tasfiyesini saðlamak oldu. Burjuvazinin zaferiyle kapitalist üretim
iliþkileri üstün geldiler.
Böylece, yeni üretim tarzýnýn, üretimin geliþmesinin gereklerine tamamýyla uygun düþtüðü tarihsel bir dönem açýlmýþ oldu.
Feodal toplumun kösteklediði zorunlu uygunluk yasasý, böylece
kapitalist toplumda bütün gücünü yeniden kazandý.
Kapitalist iliþkilerin bütün öteki üretim iliþkileri biçimleriyle
baðdaþmazlýðýný gözönünde bulundurmak, yerinde olur. Kâr üzerine dayandýðý için kapitalizmin hep daha çok ve daha ucuz üretim
yapmakta çýkarý vardýr: o halde durmadan üretim süresini azaltan
yeni üretici güçleri biraraya getirmesi ve her yola baþvurarak yeni
pazarlar ele geçirmesi gerekir. Ama böylece gerçekleþen kâr, ancak, kendisi de yeni giriþimlere, sanayi, ticaret ve tarým giriþimlerine
yatýrýldýðý takdirde daha büyük bir kâr yaratabilir: onun içindir ki,
kapitalist mülkiyet, zorunlu olarak, istisnasýz bütün üretim araçlarýna [sayfa 368] yayýlmalýdýr. Bu yüzden, kapitalizm, kendi yanýnda baþka
hiçbir üretim biçiminin varlýðýný sürdürmesine izin veremez. Bütün
ulusa ve bütün diðer ülkelere yayýlmak zorundadýr. Daha baþlangýcýnda, kapitalizm, evrensel bir egemenliðe adanmýþtýr.
Burjuvazi, üretim araçlarýný, ve böylelikle üretim iliþkilerini ve, onlarla birlikte, toplumsal iliþkilerin tümünü sürekli devrimcileþtirmeksizin varolamaz. Daha önceki bütün
sanayici sýnýflarýnýn51 ilk varlýk koþulu, bunun tersine, eski
üretim biçimlerinin deðiþmeksizin korunmasýydý. Üretimin sürekli altüst oluþu, bütün toplumsal koþullardaki
düzenin kesintisiz bozuluþu, sonu gelmez belirsizlik ve
hareketlilik, burjuva çaðý bütün daha öncekilerden ayýrdeder. Bütün sabit, donmuþ iliþkiler, beraberlerinde getirdikleri eski ve saygýdeðer önyargýlar ve görüþler ile birlikte tasfiye oluyorlar, bütün yeni oluþmuþ olanlar kemikleþemeden eskiyorlar. Yerleþmiþ olan ne varsa eriyip
51

Köleci sanayilerin durumu örneði.
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gidiyor, kutsal olan ne varsa lanetleniyor, ve insan, kendi
gerçek yaþam koþullarýna ve hemcinsiyle olan iliþkilerine
sonunda ayýk kafa ile bakmak zorunda kalýyor.52
Bunun sonucu olarak üretici güçler, þaþýlacak bir atýlým, bir
ilerleme gösterirler. Bu, kapitalizmin, üretici güçleri sýnýrsýz bir
þekilde geliþtirebileceðini düþündüðü çaðdýr. Bu, burjuva çerçeve
içinde sonsuz ilerleme ve uygarlýðýn son ve tamamlanmýþ biçimi
olarak sunulan kapitalizmin sonsuzluk inancýnýn baþlangýcýdýr. Bu
çað, burjuva iktisatçýlarýn, kapitalist üretimin uyumlu bir þekilde
çeliþkisiz geliþtiðine inandýklarý çað, yani iktisadi uyumlar çaðýdýr.
O dönemin kapitalistleri toplumun çýkarlarýna hizmet etmek, tüketim mallarýný artýrmak ve herkese iþ vermek bilincine sahiptirler. Kapitalistlerin toplumsa1 kaygýlarý, aralarýndan bir kýsmý
için, bizzat üretimin geliþmesiyle toplumsal dertlere çare bulmayý
ve böylece kapitalist düzeni ve burjuva toplumu saðlamlaþtýrmayý
ummaktan ibarettir. Herkesi mal [sayfa 369] sahibi yapmak, iþte o zamanýn burjuva reformcularýnýn ülküsü. Proletaryasýz bir burjuvazi
istiyorlar. Ýþte böyle tutucu bir insan sevgisi, sayýsýz hayýrsever demeklerini doðurmuþtur.
Bu ideoloji, üretim araçlarýnýn kapitalist özel mülkiyetinin
bu dönemde üretime son derecede elveriþli olduðu olgusunu yansýtýr.
Burjuva devrimi izleyen dönemde, burjuvazi, feodal
üretim iliþkilerini yýktýðý ve burjuva üretim iliþkilerini kurduðu zaman, kuþkusuz, burjuva üretim iliþkilerinin üretici güçlerin niteliðine tamamen uygun olduðu devreler
olmuþtur. Aksi halde, kapitalizm, burjuva devrimden sonra hýzla geliþemezdi.53
Kapitalist üretim iliþkileri o zaman, üretici güçlerin coþkunca
geliþmesini daha da hýzlandýran baþlýca güçtü.
Oysa, bu dersin birinci kesiminde gösterdik ki, kapitalist
iliþkiler, sömürü iliþkileridir. O halde, üretici güçler, kapitalist düzende artabiliyorlarsa, sömürü sonucu olarak artabilmektedirler.
Üretimdeki atýlýmýn koþulu, insan emeðinin yaratabildiði, ve burju52
53
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vazinin kendine malettiði ek deðerin, artý-deðerin varlýðý olmuþtur.
Öyleyse, kapitalizmin geliþmesini saðlayan, proleterlerin sömürülmesidir. Erkekleri, kadýnlarý, çocuklarý yiyip bitiren korkunç bir yoksulluk pahasýna, modern uygarlýðýn harikalarýný yaratmýþ ve kapitalist
burjuvazinin, büyük zenginlik ve iktidarýný üzerlerine oturttuðu üretici güçlerin þaþýlacak geliþimini saðlamýþ olanlar modern proleterlerdir.54
Baþka bir deyiþle, kapitalist toplumda, üretim, kapitalist kâra
baðýmlýdýr; iþçi sýnýfýnýn sömürülmesini içerir.
O halde, kapitalizmin özgül çeliþkisinin sömüren sýnýf ile
sömürülen sýnýf arasýndaki çeliþkinin zorunlu uygunluk yasasýnýn
iþleyiþine elveriþli, buna göre de, üretici güçlerin [sayfa 370] atýlýmýna
elveriþli koþullarý yarattýðýný söylemek doðrudur.
Þimdi ayný çeliþkinin, ikinci bir dönemde (1840larda baþlayan dönemde) nasýl ters bir sonucu olduðunu göreceðiz.
b) Kapitalist üretim iliþkileri ile
üretici güçlerin niteliði arasýnda çatýþma.
Yükseliþ döneminin kapitalistleri, üretici güçleri sýnýrsýz bir
þekilde geliþtirebileceklerini, sanayinin bütün kötülüklerini gideceklerini ve bütün sorunlarý çözeceklerini sanýyorlardý. Geliþmesinin
zorunlu olarak bir sýnýrla karþýlaþacaðýný ve bu sýnýrýn bizzat kapitalizm olacaðýný akýllarýndan geçirmiyorlardý. Nasýl ki, mikroskop merceklerinin büyütüþü, daha ötesinde artýk görmeyi engelleyen ve
klasik mikroskobun bütün ilerlemesini önleyen yeni optik olaylarýn oluþtuklarý bir sýnýr tanýrsa, nasýl ki, uçaklarýn hýzýnýn artýþý ses
hýzýna ulaþtýðýnda yepyeni olaylar doðuruyorsa, ayný biçimde, üretici güçlerin daha önce gördüðümüz gibi kapitalizmin olanaklý kýldýðý artýþý, bir noktadan sonra, bizzat kapitalizme karþý dönmek
zorundadýr, çünkü, doðada ve toplumda, diyalektik böyledir. Kapitalizmin kendisi de bir ses duvarýna çarptý: bunlar iktisadi bunalýmlar oldular.55 Bunlarýn temeli nedir?
Üretici güçlerin daha önce görülmemiþ bir biçimde geliþme54
Sermaye, ölü emektir ve ancak vampir gibi canlý emeði emmekle yaþayabilir, ve
ne kadar çok emerse. o kadar çok yaþar. Karl Marx. Kapital, Birinci Cilt, s. 247.
55
Bkz. Baby, Principes fondamentaux deconomie politique, s. 253-254.
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siyle kapitalizm, pazara her gün daha çok artan miktarlarda ve daha düþük fiyatla meta sürecek durumdadýr; böylece rekabeti aðýrlaþtýrýr, güçleþtirir; küçük ve orta özel mülk sahipleri kitlesini yýkýma
sürükler. Bir yandan büyük çoðunluðun yoksulluðu yaygýnlaþýrken
(orta sýnýflarýn, köylülerin vb. yoksullaþmasý), zenginlik, küçük bir
grup kapitalistin (tekelcinin) elinde toplanýr. Sermaye, sömürücü
bir azýnlýðýn elinde toplandýkça, sayýca önemleri durmadan artan
bütün bu yoksullaþan tabakalarýn satýnalma gücü görünür bir biçimde azalýr, pazar daralýr, alýþveriþ durgunluðu kendini gösterir, çünkü, nüfusun çoðunluðu tüketimini asgariye [sayfa 371] indirir. Üretim
ile tüketim arasýnda dengesizlik gitgide daha çok belirginleþir; bu,
kapitalistlerin aþýrý-üretim dedikleri þeydir, bunalýmdýr.
Kapitalizmin temeli, kâr yarýþý, kendi karþýtýný yaratýr: kârýn
duraklamasý. Ve toplumun çoðunluðu, satýnalma olanaðýndan
yoksun bulunduðu geçim araçlarýný üretmiþ olmaktan dolayý yoksulluk içindedir: bu, bolluk içinde yoksulluktur.
Marksist ekonomik tahlil gösterir ki, üretimle tüketim arasýndaki denge, tüm toplumsal üretimin uyumlu bir biçimde geliþmesi,
ancak, tüketim maddelerinde olduðu kadar üretim araçlarýnda da
toplumun gereksinmelerinin tüm olarak dikkate alýnmasý halinde
gerçekleþebilir. Ama, mademki, kapitalistin kendi özel çýkarýndan
baþka, kendisi de pazarýn perspektiflerince belirlenen kârýndan
baþka amacý yoktur, bütün bu gerekleri nasýl dikkate alabilir? Kapitalist düzende üretim, herkesin gereksinmesine deðil, kapitalist
azýnlýðýn kârýna baðýmlýdýr. O halde, kapitalizmde, üretimi uyumlu
bir biçimde geliþtirmek olanaklý deðildir; üretimin, kaçýnýlmaz olarak, anarþik bir niteliði vardýr.
Görüyoruz ki, iktisadi bunalýmlarýn temeli, son tahlilde, özel
kapitalist çýkarlarla, toplumsal üretimin gerekleri arasýndaki çeliþkidir. Kapitalizm, üretici güçleri geliþtirerek zanaata özgü üretim
bölünmelerine son verdi. Kapitalistler arasýndaki amansýz rekabet,
20. yüzyýlýn baþlarýnda zayýflarýn daha kuvvetliler tarafýndan yutulmasýna neden oldu: tekeller, aðlarýný bir ülkenin sýnýrlarýnýn ötesine geniþleten çok güçlü iktisadi feodaliteler, böyle oluþur (örneðin:
petrol kralý Rockefellerin denetlediði Standard Oil Company tröstü).56
56
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Bu evreye ulaþmýþ olan kapitalizm, çeþitli sanayi kollarýnýn
tümünü, hammaddelerin çýkarýlmasýndan son þeklini almýþ ürüne
kadar, tek bir bütün haline getirir; dev tröstler, [sayfa 372] bir ülkenin
ya da giderek birçok ülkenin tüm ekonomisini, sanayisini, ticaretini, tarýmýný denetlerler. Üretimin yürümesi için gerekli muazzam
sermayeleri ellerinde bulunduran bir mali oligarþi (finans oligarþi)
ekonomiyi buyruðu altýnda tutar.
Böylece, kapitalizmin geliþmesi, onu, toplum yaþamýnýn
bütün yönlerine nüfuz etmeye götürür. Bankalar, tröstler, karteller,
üretimin çeþitli ko1larý arasýnda sýký bir baðýmlýlýk durumu yaratýrlar. Tüm üretim süreci, toplumsal bir nitelik alýr.
Peki bu dehþetli yoðunlaþmadan kim yararlanýr? Büyük üretim araçlarýna sahip olan bir avuç kapitalist. Üretim gittikçe daha
toplumsallaþýr, ama asalak bir azýnlýðýn çýkarý lehinde olmak üzere. Bu azýnlýðý oluþturan rakip tekeller, hem emekçi yýðýnlarýn sýrtýndan, hem de daha zayýf kapitalistlerin zararýna olarak, azami kârý elde etmeye çalýþýrlar. Azami kâra sahip çýkmak; bu onlara göre,
geniþlemelerini belirleyen nesnel bir zorunluluktur. Bugünkü kapitalizmin temel yasasý budur.
Bugünkü kapitalizmin temel ekonomik yasasýnýn
belli-baþlý çizgileri ve gerekleri aþaðýyukarý þu þekilde ifade edilebilir: belirli bir ülke halkýnýn çoðunluðunu sömürerek, iflasa sürükleyerek ve yoksullaþtýrarak; diðer ülkelerin ve hele geri kalmýþ ülkelerin halkýný boyunduruk
altýna alarak ve sistemli bir þekilde talan ederek; ve ensonu savaþlarla ve en yüksek kârlar saðlamak için ulusal
ekonomiyi askerileþtirerek, azami kapitalist kârý saðlamak.57
Kapitalist kâr yarýþýnýn kaçýnýlmaz sonucu, yýðýnlarýn artan
yoksulluðu, duyulmamýþ bir zorbalýk kudurganlýðýdýr. Kore savaþý,
bu þekilde Amerikan kapitalizminin büyük sanayicileri tarafýndan
baþlatýldý: kapitalistler, kazançlarýný zarara uðratacak olan bunalýmýn geleceðinden korktuklarýndan, savaþta, bol bir sipariþler
deðer bir belirtisidir: gerçekte, bu, en zayýflarýn tasfiyesiyle karþýtýna (tekele) dönüþen
kapitalistler arasý serbest rekabettir: zaman, yeni bir savaþým biçimi, büyüklük sýrasýna
göre dünya ölçüsünde tekeller arasý bir savaþým biçimi ortaya çýkar.
57
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kaynaðý, kârlý bir pazar aramakta duraksamýyorlar. Bizim gönencimiz, bir savaþ [sayfa 373] gönencidir diye sýkýlmadan itiraf ediyordu
Baþkan Eisenhower.
Dernek ki, kapitalizm, bugünkü evresinde, halklara karþý
sürekli olarak saldýrgan dururnundadýr: emperyalizmdir bu.
Ama, kapitalizmi oluþturan çeliþkiyi, sömürücü sýnýfýn çýkarlarý ile tüm toplumun çýkarlarý arasýndaki çeliþkiyi ortadan kaldýrmak, kapitalistlerin elinde deðildir. Burjuvazi, bu çeliþkiyi saptasa
bile kendi sýnýf çýkarlarýný feda etmeyi, kârlarýndan vazgeçmeyi göze alamaz. Onun için de, kendi çýkarlarýnýn gerektirdiði biçimde
üretici güçleri sýnýrlandýrmaya çalýþýr. Böylece, kapitalist üretim iliþkilerini, onlarý tehlikeye atan üretici güçlerin atýlýmýna karþý korur.
Kendisine musallat olan bunalýmlardan bunalmýþ durumda
bulunan kapitalizmin, üretici güçlerin geliþimini kösteklediðini gösteren örnekler pek çok çoðaltýlabilir: yeniden el iþine dönmek,
sistemli olarak kötü kaliteli eþya yapýmý, beratlarýn ýskartaya ayrýlmasý, laboratuarlar için gerekli kredilerin azaltýlmasý ya da kaldýrýlmasý vb.. Kapitalist üretimin bütün alanlardaki durgunluðu bu
þekilde açýklanýr.
Kapitalizmin durumunu nitelendirirken Stalin þöyle diyor:
Ama, üretici güçleri çok büyük ölçülerde geliþtirmiþ
olmasý yüzünden, kapitalizm, kendisinin de çözemeyeceði çeliþkilere gömülmüþtür. Kapitalizm gitgide daha
büyük miktarlarda meta üreterek, ve bu metalarýn fiyatýný düþürerek, rekabeti aðýrlaþtýrýr, küçük ve orta özel mülk
sahibi yýðýnýný yýkýma uðratýr, onlarý proleter durumuna
düþürür, satýnalma güçlerini azaltýr; bunun sonucu olarak, mamul metalarýn sürümü olanaksýzlaþýr. Kapitalizm,
üretimi geniþleterek, ve alabildiðine kocaman fabrika ve
iþyerlerinde milyonlarca iþçiyi biraraya toplayarak, üretim sürecine toplumsal bir nitelik kazandýrýr ve bununla
da kendi kuyusunu kendi kazar: çünkü üretimin toplumsal niteliði, üretim araçlarýnýn toplumsal mülkiyetini gerektirir; oysa üretim araçlarý mülkiyeti, üretim sürecinin
toplumsal niteliðiyle baðdaþmaz bir özel, kapitalist mülkiyet olarak kalýr.
Ýþte dönem dönem patlak veren aþýrý üretim bunalýmlarý [sayfa 374] sýrasýnda kendini gösteren þey, üretici
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güçlerin niteliði ile üretim iliþkileri arasýndaki bu uzlaþtýrýlamaz çeliþkilerdir; kapitalistler, gene kendilerinin sorumlu olduklarý, yýðýnlarýn yýkýma uðramasý yüzünden metaýn karþýlýðýný ödeyebilecek alýcý bulamayýnca, zahireyi
yakmak, mamul metalarý yok etmek, üretimi durdurmak, üretici güçleri tahrip etmek zorunda kalýrlar ve bir
yanda milyonlarca insan, meta eksikliði yüzünden deðil,
tam tersine fazla meta üretildiði için iþsizlik ve açlýktan
acý çeker.
Bu demektir ki, kapitalist üretim iliþkileri, artýk toplumun üretici güçlerine uygun düþmüyorlar, ve onlarla
çözülmez çeliþkiler içine girmiþ bulunuyorlar.58
Ýþte demek ki, kapitalist üretim iliþkileriyle üretici güçlerin
toplumsal niteliði arasýndaki çeliþki, kapitalizmin uðradýðý bunalýmlarýn temelidir.
Ama, bu çeliþkinin kendisi kapitalizmi oluþturan özgül
çeliþkiden doðmuþtur.
Eðer bu kesimi özetlemek istersek, ne göreceðiz?
Kapitalizmin özgül çeliþkisi (sömürülen proletaryaya karþý
sömüren burjuvazi), baþlangýçta, zorunlu uygunluk yasasýnýn iþleyiþine elveriþliydi: kapitalist kârýn kaynaðý, artý-deðer yasasý, üretici
güçlerin atýlýmýný hýzlandýrýyordu; burjuva sýnýfýn çýkarý böyleydi.
Sonra, ayný çeliþki, bunun tersi bir sonuç doðurdu. Ayný sýnýf
çýkarý, üretim için bir engel haline geldi. Bugün azami kâr yasasý
içinde somutlaþan artý-deðer yasasý, ensonu, üretim iliþkileri ile
üretici güçlerin niteliði arasýnda zorunlu uygunluk yasasýný engellemeye baþlamýþtýr. Oysa, biliyoruz ki, bu zorunlu uygunluk yasasý,
insan toplumlarýnýn genel yasasý, bütün üretim biçimleri için ortak
olan bir yasadýr; toplumlar ancak bu yasaya saygý gösterildiði takdirde geliþebilirler. Böylece, kapitalizmin özgül yasasý (burjuva
sömürüsünden ayrýlmaz olan artý-deðer yasasý), insan toplumlarýnýn genel yasasýný tehdit altýnda bulundurur, iþleyiþini engeller.
Bu çatýþma, kapitalizmin sonunun baþlangýcýdýr. Bu [sayfa 375] çatýþma,
düzenin baðrýnda, düzenin artýk zaptedemediði üretici güçlerin
geliþmekte olduðu anlamýna gelir. Yeni üretim iliþkilerinin, sosyalist iliþkilerin, nesnel olarak zorunlu olduklarý, çünkü, bundan böy58
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le modern üretim güçlerine yalnýz sosyalist iliþkilerin uyduklarý anlamýna gelir.
... kapitalizm, üretim araçlarýnýn bugünkü kapitalist
mülkiyeti yerine sosyalist mülkiyeti koyacak bir devrime
gebedir.59
Burjuvazi, üretim araçlarýnda merkezileþmeyi geliþtirmekle,
kendi arzusu dýþýnda, kendisine karþý çalýþmýþ oldu. Gerçekten, tekeller evresinde üretimin tümü toplumsal bir nitelik alýr; üretimin
bu toplumsal niteliði ile özel kapitalist mülk edinme arasýndaki
çeliþki, tekellerin daha güçlü oluþlarý ölçüsünde, giderek daha keskin ve daha katlanýlmaz bir çeliþki haline gelir. Sýnýf çýkarý yüzünden üretici güçlere hýz vermekle, azami kârý elde etmek üzere her
gün onlarý daha çok merkezileþtirmekle, burjuvazi, kendi mezarýný
kazmýþ oldu. Mezar kazýcýlarý ise, emeðiyle ve sefaletiyle kapitalizmin güzel günlerini yaratmýþ olan sýnýftan, proletaryadan baþkasý
deðildir.
III. PROLETARYANIN SINIF SAVAÞIMI
ÜRETÝM ÝLÝÞKÝLERÝ ÝLE ÜRETÝCÝ GÜÇLER ARASINDAKÝ
ÇELÝÞKÝNÝN ÇÖZÜLMESÝ YÖNTEMÝ
Kapitalizmin diyalektik tahlili bize þunlarý gösterdi:
a) Üretim iliþkilerinin baðrýnda bir çeliþki, sömürülen proletarya ile sömürücü burjuvaziyi karþý karþýya getiren çeliþki. Bu dersin I. kesiminde bu çeliþkiyi incelerken, kapitalizm sürdükçe çeliþkinin de sürdüðünü, bunun, kapitalizmin özgül çeliþkisi olduðunu
saptamýþtýk.
b) Kapitalist üretim iliþkileri ile üretici güçlerin niteliði arasýnda bir çeliþki, ancak, kapitalizmin geliþtirdiði (1840larda) üretici
güçlerin belli bir düzeyinde kendini gösteren çeliþki, bu çeliþkiyi
bu dersin II. kesiminde incelemiþtik. [sayfa 376]
Üretim tarzý deðiþikliðinin temeli, sosyalist devrimin dayandýðý temel nedir? Gördüðümüz gibi bu, ikinci çeliþkidir. Ama, mademki üretici güçlerin coþkunca atýlýmýný, üretici güçlerin kapitalizm
için fazla güçlü bir hale geldikleri güne deðin sömürücü sýnýfýn yararýna olan atýlýmýný saðlamýþ olan kapitalist sömürüdür, proletar59
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yanýn burjuvazi tarafýndan sömürülmesidir, ikinci çeliþkiyi doðuran
birinci çeliþkidir.
Þimdi artýk proletaryanýn sýnýf savaþýmýnýn tarihsel rolünü
anlayabilecek durumdayýz. Göreceðiz ki, bu rol, kesin olarak, kapitalist üretim iliþkileri ile üretici güçler arasýnda belirmiþ olan çeliþkiyi
çözmektir.
Burjuvazi bir yandan yeni üretici güçleri geliþtirirken ayný
zamanda kapitalist üretim iliþkilerinin niteliðine uygun olarak proletaryayý, sömürülen sýnýfý ve bu yüzden de sömürücü burjuvazinin
karþýtý olan sýnýfý geliþtiriyordu. Üretim araçlarý, günden güne daha
güçlü olarak burjuvazinin elinde toplandýkça, proletarya da sayýca
ve kuvvetçe artýyordu. Böylelikle, burjuvazi, kapitalist sömürü gereðince, onbinlerce, sonra milyonlarca proleteri sanayi sitelerinin
koskoca iþyerlerinde biraraya topladý. Ayný þekilde muazzam
iþletmelerde binlerce tarým emekçisini biraraya getirdi. Oysa, biliyoruz ki, proleterler, ancak kendilerini sömüren sýnýfa karþý yürüttükleri sürekli bir savaþým ile varlýklarýný sürdürebilirler. Onun için,
burjuvazi, kendi karþýtýný (sömürülen proletaryayý) yaratmakla,
sömürücülere karþý bir sýnýf savaþýmý veren bir düþman güç yarattý.
Karl Marx, Komünist Parti Manifestosunun birinci bölümünde, bu savaþýmýn baþlýca aþamalarýný anlattý; gösterdi.60
Kapitalizmin baþlangýcýnda, iþçiler içine düþtükleri düzenin
niteliðini tam olarak anlamadýklarý için darbelerini, iþsizliðin sorumlusu saydýklarý makinelere yöneltiyorlar. Makine ile, burjuvazinin
makineyi kendi sýnýfý yararýna kullanýþý arasýnda ayrým yapmýyorlar. Kýsacasý, sömürüye karþý savaþým vermek yerine, üretici güçlere karþý savaþým veriyorlar.
Yavaþ yavaþ, asýl sorumlunun makine deðil de [sayfa 377] kapitalizm olduðunu anlýyorlar. Gerçekten de, kapitalizm, makineleri
kullanarak üretimin maliyetini düþürür. emek-gücünün deðeri de
doðal olarak azalýr; ücretler düþer. Proleterler ücretlerini savunmak için savaþýma giriþirler. Proleterler, kapitalistin proleterleri birbirine karþý kullanmaya çalýþtýðýný anlayarak (en bahtsýz olanlar,
kendilerinden daha az bahtsýz olanlarýn zararýna, çok düþük ücretleri kabul ettiklerinden, daha az þanssýz olanlar o andan itibaren
iþsiz kalýrlar ve onlar da, bu kez, daha da düþük ücretleri kabul
60
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etmek zorunda kalýrlar ve bu böylece gider...) ortak çýkarlarýnýn
bilincine varýrlar. Bunun için de ortak düþmana karþý, kapitaliste
karþý savaþýmý yürütmek için birleþirler.
Savaþýmýn bu ilk biçimi, hedefi, ücreti olduðu gibi tutmak
(ve iþgününü kýsaltmak) olan grevdir. Proletaryanýn ilk silahý grev,
proletaryanýn sýnýf bilincinin, iþçilerin bireysel çýkarlarýnýn ancak
sýnýf dayanýþmasýyla, ancak ortak savaþýmla savunulabileceði bilincinin uyanýþý anlamýna geliyordu.
Büyük sanayi, birbirlerini tanýmayan insan kalabalýklarýný bir yerde yoðunlaþtýrýr. Rekabet, bunlarýn çýkarlarýný böler. Ama ücretlerin korunmasý, patronlarýna karþý
sahip olduklarý bir ortak çýkar, onlarý ortak bir direnme
düþüncesinde birleþtirir  dayanýþma. Demek ki, dayanýþmanýn her zaman ikili bir amacý vardýr, iþçiler arasýndaki
rekabeti durdurmak, ki böylelikle kapitalistlerle olan genel rekabetlerini sürdürebilsinler.61
Grev amacýyla geçici güçbirliði, sürekli güçbirliðine, kapitalist baskýsýna karþý direnmek üzere ortaklaþmaya varýr. bu, sendikadýr.
Grev için geçici güçbirliði, sonra, sürekli güçbirliði (sendika), bunlar proletaryanýn kendiliðinden savaþým ve örgütlenme
biçimleridirler: proletarya, bu biçimlere, hiçbir teorinin yardýmý olmaksýzýn, kendi deneyimiyle ulaþýr. Ýþçi sýnýfý, güçlü ve zorlu kapitalistlerden, örneðin sekiz saatlik iþgünü gibi büyük kazançlarý
böylece adým adým koparmýþtýr. Ama, [sayfa 378] kapitalist burjuvazi,
katý yürekli kâr yasasýnýn dürtüsüyle, býrakmak zorunda kaldýðý
þeyi her yola baþvurarak geri almaya bakar. Kapitalistler ve onlarýn
devlet adamlarý, hararetle, iþçi sýnýfýnýn kaderinde iyileþmelerden
sözettikleri zaman safdil olmamak gerekir; bu iyileþtirmelerin hepsi örgütlenmiþ iþçiler tarafýndan yeksek bir savaþýmla kazanýlmýþtýr.
Ýþte özellikle, bu yüzden, burjuvazi, iþçi sendikalarýna karþý kýzgýn
bir savaþa giriþir. Sendikalarý yeni derebeylikler oluþturmakla suçlar  bu, 1789un anýsýna baðlý olan orta sýnýflarý ve köylüleri, örgütlü proletaryanýn karþýsýna dikmek içindir. Toplumun (küçük-burjuvalar ve köylüler dahil) bütün zenginliklerini emen finans-kapital
derebeylerinin aðzýnda eðlenceli bir suçlama.
61
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Marx ve Engels tarafýndan kurulan toplumlar bilimi, proletarya saflarýna nüfuz ettiði zaman, sýnýf savaþýmý, devrimci parti
yardýmýyla bir üst düzeye götürülmüþ olur.62 Kendiliðindenlik o zaman aþýlmýþtýr. Parti, proletaryanýn ileri unsurlarýný biraraya toplayarak, gerçekten de sosyalist bilinci iþçi sýnýfý içine sokmak ve iþçi
sýnýfýný ve onunla dayanýþma halinde olan bütün emekçi tabakalarýn, kapitalizme karþý yöneltmek gibi bir rol oynar. Parti, ücretlilerin
yakýn istemleri, hak davalarý için savaþým verir, ama bununla yetinmez: onlara sömürünün kaynaðýný bilimsel yolla açýklayarak, insanýn insan tarafýndan sömürülmediði bir toplumu, sosyalist toplumu
kurarak, sömürüden kurtulabileceklerini gösterir. Ancak böyle bir
savaþým, devrimci, savaþým adýna layýktýr.
Proletaryanýn bu savaþýmý sonuna kadar götürmekte ve kapitalist üretim iliþkilerini yýkmakta büyük çýkarý vardýr.
Gördük ki, en geliþmiþ üretici güçlere baðlý olan proletarya,
kapitalist sömürünün zorunlu bir ürünüdür. O halde, proletarya ne
sömüreni ne de sömürüleni bulunmayan bir toplumda herkesin
mülkü haline getirmek üzere, üretim, araçlarýný, burjuvaziden, sömürücü sýnýftan koparýp alarak, [sayfa 379] sýnýf sömürüsünden kurtulabilir ancak. Orta sýnýflar, küçük mülk sahibi sýnýflar (küçük imalatçýlar, perakendeciler, zanaatçýlar, yoksul ve orta köylüler) kapitalizmin baðrýnda küçük mülk sahipleri olarak varlýklarýný sürdürmeye bakarlarken, kesin olarak kendi emek-gücünden baþka hiçbir þeyi olmayan proletaryanýn, konusu olduðu sömürüyü ortadan
kaldýrmaktan, yani sýnýfsýz toplumu kurmak üzere, sömürülen sýnýf
olarak kendi kendisini ortadan kaldýrmaktan baþka perspektifi yoktur.
Nasýl ki eski feodaller, gözlerini korkutan kendi burjuvalarýna karþý, Avrupanýn bütün ülkelerinde kendilerini dayanýþma halinde, ayný safta hissediyorlardýysa, bugün de, çeþitli kapitalist ülkelerin
burjuvazileri, ayný þekilde, devrimci proletaryaya karþý, kendi gerici
sýnýf dayanýþmalarýný uygulama alanýna geçiyorlar. Rakip kapitalistler arasýndaki çeliþkileri hiç de ortadan kaldýrmayan bu durum, tekellerin ortaya çýkýþýyla görülmedik bir güç kazanmýþtýr: büyük kapitalizm kozmopolittir. Ama karþý tarafta, bütün ülkelerin proleter62
Devrimci partinin, komünist partisinin nitelikleri üzerine ondördüncü derse (IV.
kesim, b) bakýnýz.
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leri de kendi devrimci sýnýf dayanýþmalarýný duyuyor ye bunu ilan
ediyorlar. Bütün ülkelerin proleterleri, birleþiniz! Komünist Parti
Manifestosu bu çaðrýyla son bulmaktadýr.
Böylece, proletarya enternasyonalizmi, milliyetleri ne olursa olsun, proleterlerin nesnel durumlarýndan ileri gelir: bütün ülkelerin sömürülenlerinin milliyeti ne olursa olsun ortak bir düþmaný,
sömürücü sýnýf vardýr.
Sömürüye karþý, devrimci savaþýmýn niteliði budur. Bununla
birlikte, bu savaþým, kapitalist üretim iliþkileri, nesnel olarak üretici
güçler düzeyiyle uyuþtuðu sürece, yani kapitalizm, büyük zorunlu
uygunluk yasasýna uygun bir biçimde geliþtiði sürece, zafere
ulaþamayacaktýr. Bu, öyleyse proletaryanýn savaþýmý boþuna, demek deðildir; çünkü, proletarya, ancak, savaþýmla kendi güçlerinin
bilincine varýr, birleþir ve örgütlenir; savaþýmla kendi kendini eðitir.
Bu aþamada proletarya savaþýmý kapitalist sömürüyü ortadan kaldýramaz, ama bu sömürünün etkilerini sýnýrlandýrabilir. [sayfa 380]
Buna karþýlýk, üretici güçlerdeki atýlým dolayýsýyla, kapitalist
üretim iliþkileri artýk bu güçlerle uyuþmaz hale gelince yani kýsacasý, kapitalizm, üretici güçlerle üretim iliþkileri arasýndaki zorunlu
uygunluk yasasýyla çatýþma haline girince o zaman, proletarya
savaþýmý için yeni nesnel koþullar yaratýlmýþ olur.63 Proletaryanýn
üretim araçlarýnýn toplumsallaþtýrýlmasý yolundaki savaþýmý, kapitalizmin artýk saygý gösteremediði zorunlu uygunluk yasasýnýn iþleyiþine elveriþli koþullarý ortaya çýkarmaya yönelir. Proletaryanýn devrimci savaþýmý, böylece, tarih doðrultusunda yürür; bu savaþýmýn
geleceði saðlanmýþtýr, çünkü o, toplumlarýn temel yasasýna uygundur.
Ama, kendi sömürücü sýnýf kazançlarýný sürdürmek isteyen
kapitalist burjuvazi, zorunlu uygunluk yasasýný kösteklemek için,
her türlü olanaktan yararlanýr; daha önce gördüðümüz gibi, bu,
toplum için çok büyük acýlara malolur. Yalnýz önemli bir toplumsal
güç, burjuvazinin zorunlu uygunluk yasasýna karþý gösterdiði direnci yenebilir. Bu güç nedir? Ütopyacýlar, yalnýz fikirlerin gücüyle toplumu deðiþtirebileceklerini düþünüyorlardý. Marx ve Engelsin, üretici
güçlerin toplumsal niteliði ile özel mülk edinme arasýndaki çeliþkiyi
63
Yirmi ve yirmibirinci derste, proletarya tarafýndan toplumun devrimci dönüþümünün,
öznel koþullarý gerektirdiðini de inceleyeceðiz.
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çözebilecek tek yöntemin, sömürünün kurbaný olan bütün öteki
sýnýflarýn desteðiyle iþçi sýnýfýnýn devrimci savaþýmý olduðunu keþfetmek gibi deðeri oldu. Gerçekten de proletarya, savaþýmýnda yalnýz deðildir. Kapitalizmin rekabetten tekele geçen kapitalizmin
geliþmesi bile, toplumun çeþitli tabakalarýnýn yoksullaþmasý gibi
bir sonuca dayanýr. Büyük-burjuvazi, ancak, çevresinde yoksulluk
ve sefaleti genelleþtirerek geliþebilir. Böylece, doðal düþmanýndan,
devrimci proletaryadan baþka yoksullaþmýþ orta sýnýflar, emekçi
köylüler, zanaatçýlar, esnaf vb. burjuvazinin yýkýma sürüklediði bütün
tabakalar, önüne geçilmez bir biçimde burjuvaziye karþý direnirler.
Partisinin rehberliðinde proletarya, düþüþten kurtulmak isteyen
bütün bu tabakalarý, ortak [sayfa 381] düþmana, sömürücü büyük burjuvaziye karþý ayný bir savaþým cephesinde toplar. Böylece, kapitalist iliþkileri kýrmaya yetecek güçte, yeni üretim iliþkilerinin, modern
üretici güçler düzeyine uyan sosyalist iliþkilerin kurulmasýna yolu
açan toplumsal bir güç gerçekleþmiþ olur.
Proletaryanýn, sömürücü azýnlýða karþý savaþ vermek için
en geniþ yýðýnlarý biraraya toplama yeteneði, onun ulusal rolünü
tamamýyla ortaya koyar. Marx ve Engelsin Manifestoda gösterdikleri gibi, sýnýf çýkarý dolayýsýyla, büyük sermaye oligarþisi, ulustan kopup ayrýlýrken, iþçi sýnýfý, devrimci savaþýmýnda ulusun baþýna
geçer. Bu oligarþinin, Fransada, bugün nasýl ulusal çýkarlara ihanet ettiðini herkes bilmektedir: yaþamýný sürdürmek için her þeyi
yapmaya kararlý olan bu oligarþi, ülkemizi, malýyla ve canýyla,. yabancý bir emperyalizme teslim ediyor. 1789da, iktidarý tekrar ele
geçirmek için öteki ülkelerin feodalleriyle kendi öz halklarýna karþý
ittifak kuran feodallerinkine benzeyen bir durum.
Tersine, devrimci proletaryanýn çýkarlarý, sömürücü ve vatansýz büyük burjuvaziye karþý ulusun çýkarlarýyla özdeþleþir. Proletarya yurtseverliði ve proletarya enternasyonalizmi, böylece, iþçi
sýnýfýnýn, halklarýn yaþamýný azami kâr yasasýna feda eden gerici
burjuvaziye karþý giriþtiði ayný savaþýmýn birbirinden ayrýlmaz iki
yönüdürler.
IV. VARGI
Kapitalist toplumun çeliþkilerini ve onlarýn geliþimini incelemek, bizi, yeni, sömürüsüz bir toplumun eþiðine götürür. Ama
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daha ileriye gitmeden önce, belki de, kapitalist sömürünün bazý
ideolojik sonuçlarý üzerinde düþünmek yararlý olur.
Bir burjuva hümanizmi olmuþtur. Kim ki, hümanizm der,
insana inanma, güvenme, insan sevgisi demek ister. Devrimci burjuvazi, özellikle Fransada, evrensel kardeþliðe inanmakla övünüyordu. Neden? Çünkü, burjuvazi, zorunlu uygunluk yasasýna,
feodalitenin engellediði özgür iþleyiþini yeniden kazandýrmak için
nesnel olarak savaþým veriyordu; [sayfa 382] þu halde onun eylemi
tarih doðrultusunda yürüyordu.
Ama bugün durum nasýldýr? Artýk, sýnýf çýkarýyla, üretici güçlerle, üretim iliþkileri arasýndaki zorunlu uygunluk yasasýnýn özgür
iþleyiþini engelleyen burjuvazidir. Ýþte burjuva hümanizminin nesnel temeli budur (insaný faþistçe horgörme temasý). Uluslararasý
büyük burjuvazinin düþünüþ tarzý insan soyu ile iliþiðini kesmiþ bir
haydut çetesinin düþünüþ tarzýdýr. Bu, burjuvazinin, her karþýtýnýn
en basit haklarýný bile elinden almak iddiasýnda olan ideolojisi,
iflas etmiþ sýnýfýn kurtuluþu için baþvurduðu korkunç cinayetleri
haklý göstermeye elveriþli bir þiddet ve ölüm ideolojisidir.
Buna karþýlýk, büyük zorunlu uygunluk yasasýna haklarýný
teslim etmek için savaþým veren iþçi sýnýfý, insanlýðýn öncüsüdür.
Devrimci sýnýf olduðu için, iþçi sýnýfý, toplumlarýn geçmiþi ile geleceði arasýnda canlý baðlar kurar. Geçmiþi ile baðlar kurar, çünkü,
iþçi sýnýfý toplumlarýn ilerlemesine katkýda bulunabilmiþ ne varsa
onu yeniden ele alýr ve kendine maleder (böylece burjuva hümanizmini canlandýrýr  ve bunu, kendisini kýnayan gerici burjuvaziye
karþý yapar). Geleceði ile baðlar kurar, çünkü, iþçi sýnýfý, sýnýf savaþýmlarýnda ona biçim verir. Böylece iþçi sýnýfý bütün insanlar için
savaþým verir.
YOKLAMA SORULARI
1. Kapitalizmin atýlým dönemini belirleyen özellikleri anlatýnýz.
2. Kapitalizmde sýnýflar savaþýmýnýn nesnel niteliðini gösteriniz.
3. Kapitalist üretim tarzýný deðiþtirecek toplumsal devrimin nesnel temeli nedir?
4. Kapitalist üretim iliþkileri ile üretici güçlerin niteliði arasýndaki
çeliþki hangi yöntemle çözülebilir? [sayfa 383]
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ONDOKUZUNCU DERS

ÜSTYAPI

I.
II .
III .
IV .
V.

Üstyapý nedir?
Üstyapý temel tarafýndan oluþturulur.
Üstyapý etkin bir güçtür.
Üstyapý üretime doðrudan doðruya baðlý deðildir.
Vargý.
I. ÜSTYAPI NEDÝR?

12 ve 13. derslerde fikirlerin toplumsal yaþamdaki kökenini
ve rolünü inceledik. Gördük ki, toplumun manevi yaþamý, maddi
yaþamýnýn bir yansýsýdýr.
O halde, belli bir toplumda varolan bütün fikir ve kurumlarý
üstyapý sözüyle belirtmek uygun olur mu? Þimdi tarihsel materyalizmin temel kavramlarýný tanýdýðýmýza göre, bu soruya kesin bir
yanýt verebiliriz.
Tarihin her anýnda ve bütün toplumlarda, toplumun nesnel
çeliþkilerinin yansýsý çeþitli fikirler, birarada bulunurlar. Bununla
birlikte bu fikirlerin hepsi ayný nitelikte deðildir; bazýlarý toplumu
eski düzen içinde tutmaya, ötekiler, onu yeni bir yola sokmaya yönelirler. Birbirine karþýt sýnýflarýn bulunduðu toplumlarda, [sayfa 384]
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birbirine karþý fikirlerin hareketi, sýnýf savaþýmýnýn bir yansýsýdýr.
Fikir savaþýmý bir þiddet ve zor biçimi alabilir. Sosyalizmde artýk uzlaþmaz-karþýt sýnýflar yoktur, ama bu yüzden eski ile yeni arasýndaki savaþým eksik olmaz ve bir fikir savaþýmý halinde yansýr.
Ýnsanlar, gerçeðin kendi içinde sakladýðý çözümlerin bulunmasýna yolaçan fikir savaþýmý içinden geçerek, kendi zamanlarýnýn koyduðu sorunlarýn bilincine varýrlar. Onun için Hegel gibi
idealistler, tarihsel hareketi doðuran þeyin, fikirlerin diyalektiði olduðunu sanýrlar.
Bazý tarihçilerin geçmiþ hakkýnda verdikleri metafizik imgeye karþýn, geçmiþte, güya düþüncelerde ve yüreklerde bir uyumun
hüküm sürdüðü, fikir savaþýmýnýn bulunmadýðý kutlu çaðlar olduðu
yanlýþtýr. Aslýnda, egemen sýnýflar tarafýndan zalimce, hoyratça bastýrýlan, resmi tarihin bilmezlikten geldiði karþýt akýmlar vardýr. O
kadar övülen ortaçað, yergili, taþlamalý halk yapýtlarýnda, manzum
öykülerde ve türkülerde, kendi ruhban sýnýfýný, feodalleri acýmasýzca yermiþtir.
Yeni fikirlere karþý baský, egemen sýnýfýn örgütlü ideolojik
savaþýmý, insanýn insan tarafýndan sömürüsünün bulunduðu toplumlarýn belirtisidir.
Burjuvazi, fikir savaþýmýný serbest ilan ederek kendisine bir
ün yapmayý düþünüyordu; aslýnda, yalnýzca burjuva ideolojisi çerçevesi içinde düþünce ve görüþ özgürlüðü sözkonusuydu: bu sýnýfýn gerileyiþiyle, bu, her gün biraz daha açýk bir biçimde ortaya
çýktý.
Yalnýz uzlaþmaz sýnýf karþýtlýklarýný ortadan kaldýrma yeteneðinde bir sýnýf, kendisini serbest fikir savaþýmýnýn savaþçýsý yapabilir. En büyük hýzla ilerlemekte olan bir toplumda, sosyalizmde,
en canlý bir fikir savaþýmýnýn geliþmemesi olanaksýzdýr.
Fikirlerin çarpýþmasýnda kendini bulmak, onlarýn hepsini ayný
kaba koymamak, fikirlerin sakladýklarý sýnýf çýkarlarýný ayýrtetmek,
iþte yalnýzca tarihsel materyalizm, militana olduðu gibi bilgine de,
bunu yapmayý saðlar. [sayfa 385]
Kapitalist düzen otoritelerinin, örneðin basýn yoluyla, þu fikri
deðil de bu fikri ön plana çýkardýklarý gözden kaçmamaktadýr. Eðer
bir gazetede küçük tacirlerin sayýsýnýn çok yüksek oluþunun, iktisadi güçlüklerin nedeni olduðunu okursak, büyük sermayenin bu
teorinin ardýndaki çýkarýný ortaya koymayý bilmeliyiz: bugünkü
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kapitalizmin ayýrýcý özelliði olan azami kâr yasasýnýn dürtüsüyle,
sermaye, küçük perakendecilere býrakýlan artý-deðer payýnýn asgariye indirilmesine bakar. Eðer, en iyi vergi sisteminin dolaylý vergi
sistemi olduðunu, çünkü bu vergileri herkesin ödediðini okuyorsak, bu artýþ da gene kapitalist çýkarlarý gizlemektedir: gerçekte,
dolaylý vergi, tüketim araçlarýna konduðu için, kapitalistten çok,
ücretlilere, köylülere, orta sýnýflara dokunur.
Ama bu fikirler, yalnýzca mevcut düzeni ülküleþtirmek gibi
bir amaçla sýnýrlý kalmazlar. Gerçekten de bu fikirler savaþým araçlarýdýrlar: bunlarý yayarak, sermaye, kendi iþine gelen vergilendirme
tarzýný korumaya çalýþýr. Yasa ya da karar, yeni önlemler için, kapitalizmi saðlamlaþtýrmaya yardým edecek olan siyasal önlemler için
ortamý ve zihinleri daha iyi hazýrlar.
Böylece, egemen sýnýf tarafýndan yayýlan bu fikirler, onun
çýkarlarýný yansýtýrlar ve bunun için de ona hizmet ederler: iþte üstyapýdan ne anlaþýldýðýný kavramaya baþlýyoruz.
Basýn yoluyla her gün yayýlan þu ya da bu fikir için söyleyebileceðimiz þeyi, üzerinde daha da çok iþlenmiþ olan felsefe teorileri için de söyleyebiliriz. Kalvenist alýnyazýsý teorisi konusunda
Engels þöyle yazýyor:
Ama Lutherin baþarýsýzlýða uðradýðý yerde, Calvine
gün doðdu. Calvinin 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 güçlerin lütfuna [sayfa 386] baðlýdýr; ve bu, bir
ekonomik devrim döneminde, bütün ticari merkezlerin
ve yollarýn yerlerini yenilerinin aldýðý dönemde, Hindistanýn ve Amerikanýn dünyaya açýldýðý dönemde, ve en
kutsal ekonomik imanlarýn altýnýn ve gümüþün deðeri
sarsýlmaya ve yýkýlmaya baþladýðý dönemde, özellikle
doðruydu.64
Ýþte böylece, basit bir iktisadi olay, tanrýnýn gizemli bilge64

Friedrich Engels, Ütopik Sosyalizm ve Bilimsel Sosyalizm, s. 42-43.
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liðinin eseri haline geliyor. Burjuvalar rekabette deneyim kazanýyor
ama zamanýn dinsel anlayýþý, rekabetin yalnýzca ekonomik niteliðini onlarýn gözünden gizliyor. Kader fikri, dünya anlayýþý gibi
görkemli bir plana aktarýlýyor ve dine nüfuz ediyor. Tacirler, rekabetin sonuçlarýndan yakýnýyorlar, ama onunla yaþýyor, onunla zenginleþiyorlar. Rekabeti istiyorlar ama sonuçlarýný istemiyorlar. Bunun
avuncunu, insanlarýn önceden saptanmýþ bir alýnyazýsýna katlanmak zorunda olduklarý fikrinde buluyorlar. Alýnyazýsý öðretisi, rekabet içinde yaþayan bir sýnýfa, rekabetin sonuçlarýný kabul ettirmekle,
meta üretimini saðlamlaþtýrýyor.
Elbette, burjuva ticaretinin yýkýma sürüklediði feodaller bu
öðretiyi kabul edemezlerdi: öðreti, feodalitenin manevi kýlýcý Katolik kilisesi tarafýndan mahkum edildi. Ama meta üretimi, üretici
güçleri geliþtirdiði için, feodal ekonomiye göre bir ilerlemeydi, onun
için kalvenist teori ortaçað inanýna oranla ilerici bir rol oynuyordu.
Günümüzde ise, bu teorinin zamaný geçmiþ, teori eskimiþtir; onun
alýnyazýcýlýðý insanýn kendi alýnyazýsýna sahip olduðu devrimci fikrine karþýdýr: büyük protestan bankacýlarýn ideolojisi, ancak, kapitalizmin iktisadi bunalýmlarýnýn ve mali çöküþlerinin kaçýnýlmaz
olduðunu, alýnda yazýlý olduðunu kabul ettirmeye yarar.
Bu örnek, açýkça gösteriyor ki, ayný bir fikir, tarihsel koþullara
göre, çok farklý iki durumda olabilmektedir: bazan egemen ekonomi biçimine zarar verebilir, alýnyazýsý öðretisinin feodal düzendeki durumu gibi; bazan da egemen üretim iliþkilerine hizmet
edebilir, ayný öðretinin kapitalizmdeki durumu gibi. Ancak bu ikinci durumdadýr ki, öðretinin bir [sayfa 387] üstyapý öðesi olduðu söylenecektir. Bu yüzden üstyapý terimi, ayrým yapmaksýzýn herhangi bir
fikir, teori ya da bunlara uyan bir kurum için kullanýlmaz. Toplumun iktisadi temeline göre, ona kýyasla tanýmlanýr. Üstyapý, egemen üretim iliþkilerini yansýtan ve bunun sonucu olarak kendileri
de egemen durumda olan fikirleri ve kurumlarý içine alýr.
Temel [altyapý], toplumun geliþmesinin belirli bir aþamasýndaki ekonomik düzendir. Üstyapý, toplumun politik, hukuksal, dinsel, sanatsal, felsefi görüþleri ve bunlara tekabül eden politik, hukuksal ve diðer kurumlardýr.
Her temelin o temele tekabül eden kendi üstyapýsý
vardýr. Feodal düzenin temelinin kendi üstyapýsý, politik,
hukuksal ve diðer görüþleri ve onlara tekabül eden ken-
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telim.

di kurumlarý vardýr; kapitalist temelin kendi üstyapýsý vardýr, sosyalist temelin de. Temel deðiþtiði ya da tasfiye
edildiðinde, onun üstyapýsý, onu izleyerek deðiþir ya da
tasfiye olur, yeni bir temel doðunca bunu izleyen ve buna
tekabül eden bir üstyapý doðar.65
Siyasal kurumlarýn, yani devletin de üstyapýya girdiðini belir-

Gerçekten de, devlet, Stalinin sözüyle, egemen olan siyasal
görüþlere, siyasal ideolojiye uyar, sýnýf çýkarlarýný yansýtan ilkelere göre örgütlendirilmiþtir. Devlet, en güçlü sýnýfýn, egemen durumda olan üretim iliþkilerini kendinde kiþileþtiren sýnýfýn iktidarýnýn
örgütlenme biçimidir. Ýktisadi temel birincildir, devlet ikincil. Siyasal örgütlenme örgütlendirici güç olan siyasal ideolojiden ortaya
çýkar. Son tahlilde devletin gücü, fikirlerin gücünden kendisi de iktisadi temelin yaþamsallýðýnýn yansýsý olan fikirlerin gücünden baþka
bir þey deðildir. Siyasal gücün asýl dayanaðý yýðýnlarýn desteðidir;
devlet, bu yýðýnlarýn saflarýnda hüküm süren fikirlerden yararlanma durumundadýr. Yýðýnlarýn bu desteði yerinde olabilir ya da olmaz; yýðýnlar, tarihsel geliþimin belli bir noktasýna kadar aldatýlabilirler ve sömürücü sýnýflarýn [sayfa 388] iktidar gücü yalana dayanýr. Yýðýnlarýn bu desteði azaldýðý zaman devlet zayýflar: iktidardaki sýnýfýn
açýkça þiddet yoluna baþvurmasý, zayýflýðýnýn ve yaklaþan sonunun
belirtisidir. Belirleyici olan þey, yýðýnlarý içine alan fikirlerdir.66
II. ÜSTYAPI TEMEL TARAFINDAN OLUÞTURULUR
Üstyapý, temel tarafýndan oluþturulur, onunla birlikte kaybolur, o da onun kaderini izler. Bir toplumda egemen fikirleri, gerçekte, o toplumda egemen durumda olan üretim araçlarýnýn mülkiyet biçimi oluþturur. Demek ki, üstyapý, siyasal, hukuksal, dinsel,
felsefi vb. fikirlerin basit bir þekilde yanyana sýralanýþý deðildir. Bu
fikirlerin bir iç baðý vardýr: ayný temeli yansýtýrlar. Temel ve üstyapý,
organik bir bütün oluþtururlar. Örneðin feodal üstyapý bütün bölümlerinde, çözülmez bir biçimde feodal temele baðlýdýr. Temelin ve
J. Stalin, Dilbiliminde Marksizm Üzerine, Son Yazýlar, 1950-1953, s. 10.
Devlet konusunda daha derin bir inceleme için, Leninin Devlet ve Devrim kitabýna
baþvurulmalýdýr.
65
66
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üstyapýnýn diyalektik birliði marksist toplumsal þekillenme kavramýný oluþturur.
Öyleyse, üstyapý, elbette ki, deðiþmez olmayan, ama canlý
temeliyle birlikte doðan, onunla birlikte geliþen, onun ardýndan
ortadan kalkan bir bütün oluþturur.
Sýnýflý toplumlarda, devletin varlýðý, üstyapýnýn tüm varlýðýna
özel bir karakter damgasý vurur. Devlet, üstyapýnýn örgütleyici öðesidir. Örneðin, bir sýnýf eðitimini düzenleyen devlettir.
Ýktisadi bir düzenin ortadan kalkýþý sonunda, üstyapý, organik bir bütün olarak yokolur. Þu halde, üstyapýyý, tarihsel materyalizmin temel kavramý üstyapýyý, kendi kendine, yalýtýlmýþ, keyfi bir
þekilde ve herhangi belli bir üstyapýdan kopuk olarak ele alýnan þu
ya da bu fikir ya da kurumla karýþtýrýlmamalýdýr. Her fikir ve kurum, yeni bir üstyapý bütününe tamamlanýrken kökten bir deðiþikliðe uðrar ve bundan böyle katýldýðý bütünün yeni anlamýný alýr, kabul eder. Bunu unutmak biçimciliktir.
Bu konuda özellikle anlamlý olan bir örneði, dinsel okul [sayfa
389] vermiþtir. Ortaçað tipi bilmesinlerci okul, devrimci burjuvazi,
feodal iktisadi temeli tasfiye ettikten sonra, feodal üstyapýnýn tasfiyesiyle birlikte, tarih sahnesini terketmiþtir.
Daha sonra, 19. yüzyýl boyunca, proletaryanýn devrimci yükseliþinden korkan, ama artýk feodalitenin geri dönüþünden endiþe
etmeyen Fransýz burjuvazisi, anti-demokratik amaçlar için kullanmak üzere, dinsel okulu isteklendirecekti. Ama, burjuvazi, ona burjuva üstyapýnýn öðesi olarak yeniden yaþam verdi ve bu yüzden,
sonuç olarak onu burjuva toplumun koþullarýna uydurarak deðiþtirdi.
Bu, hiç de feodal üstyapýnýn kendi temelinden sonra da yaþadýðý anlamýna gelmez, ama yalnýzca, burjuva üstyapýnýn, önceleri ilerici olan kapitalist üretim iliþkilerinin artýk gerici olduklarý bir
dönemde gerici bir doðrultuda deðiþikliðe uðradýðý anlamýna gelir.
Burjuva demokratik geleneðin mirasý laik okul, bu koþullarda, burjuva üstyapýnýn bu yönelimine karþý en iyi savaþým verebilecek
öðelerden biridir. Proletarya, onu desteklemelidir.
Böylece, üstyapý ile temel arasýndaki uygunluk, yalnýz bütün
üretim tarzýnýn altüst olduðu çaðlarda deðil, ama ayný ve bir toplumsal þekillenmenin geliþiminin çeþitli evre ya da derecelerinde
de kendini gösterir.
Kapitalizmde, serbest rekabet evresine liberal fikirler uy-
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gun gelmektedir, siyasete de burjuva parlamenter demokrasi; tekeller evresine ise her çizgide gericilik uygun düþer: tekelci burjuvazi kuvvetli devlet zorunluluðunu ilan eder, kendi meþruiyetini
bozar, burjuva demokratik özgürlükleri bir yana iter.67
Kültür alanýnda, birbiriyle çeliþik yönleri kapitalizmin atýlým
dönemine ve son bulma dönemine karþýlýk olan, iki hareket görülür.
Birinci dönemde Rönesanstan 19. yüzyýlýn ortalarýna kadar burjuva kültür eleþtirici bir özümleme, benimseme süreciyle, insan
düþüncesinin bütün kazançlarý, özellikle antikçað kültürü ile geliþir
ve zenginleþir. Ýkinci [sayfa 390] dönem: burjuva kültür, daha önce
içine aldýðý bütün ilerici, ulusal, hümanist öðeleri yavaþ yavaþ kendi etki alanýnýn, kendi dünyasýnýn dýþýna atar ve çabukça ayrýþýr,
daðýlýr. Hatta artýk kendi geçmiþine bile saygý gösteremez. Eleþtirici
özümleme süreci kalkar, onun yerine bir ayýrdetme, seçme süreci
gelir. Evrensellik tutkularýnýn yerine kendi öz mirasýný terketme
geçer: Diderot felsefeden, Michelet tarihçiler safýndan, Victor Hugo
ise salt þairler safýndan çýkarýlýrlar.68
Bu konuda, sonuç olarak, bir fikri ya da bir kurumu doðru
olarak deðerlendirmek için, onu hiçbir zaman kendi kendine, soyut
olarak, bir bölümünü oluþturduðu ve belirli bir temeli yansýtan
üstyapýdan ayýrarak incelememek gerekir. Bu, devlet konusunda
özellikle vazgeçilmez bir þeydir. Aracý, sýnýflar üstü, sözde genel çýkarý cisimleþtiren sosyal- demokrat ve idealist devlet teorisi,
bir yalandýr. Ayný þekilde hýristiyan-demokratlar, devleti, ortak
yararýn cisimleþmesi þeklinde sunarlar. Gerçekte, toplumun uzlaþmaz sýnýflara bölünüþüyle ortaya çýkan, tarihsel bakýmdan zorunlu
bir olgu olan devlet, kökeni ve niteliði ile bir sýnýfýn devleti olarak
kalýr. Yoksa, bilimsel bir yanýlgý olan biçimciliðe kapýlmadan, genel
olarak ve soyut olarak demokrasiden sözedilemezdi. Daima þu
soruyu sormak zorunludur: kimin için demokrasi? Kapitalistler için
mi, yoksa yýðýnlar için mi?
N o t: Anarþizm ki, Fransýz iþçi hareketi üzerinde hâlâ bir
etki yaratmakta devam ediyor üstyapýnýn niteliðini ve rolünü taný67
1831 Lyon ipek iþçileri ayaklanmasýnýn arkasýndan gelen 1833 Guizot yasasýnýn,
sonrada 1848 Haziran iþçi ayaklanmasýnýn ezilmesini izleyen 1850 Fallaux yasasýnýn anlamý
budur.
68
Bu, proletaryanýn hiç de bu öðretinin içeriðini eleþtirmekten vazgeçtiði anlamýna
gelmez: burjuva sömürüsünün de getirdiði ölçüde, proletarya bu içeriði eleþtirir.
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mayan idealist bir öðretidir. Onun için devletin sýnýfsa1 kökünden,
iktisadi temel ile olan nesnel baðýndan habersizdir. Bu öðreti, devlette, insanýn derinliðinde. yatan ve aslýnda sýnýf savaþýmýnýn bir altürününden baþka bir þey olmayan bilmem hangi egemen olma ve
iktidar içgüdüsü görür. Bu yüzden, pratik planda, anarþizm, yýðýnlarýn siyasal ve ideolojik eyleminin gereðini yadsýr, çünkü, devletin
gerçek gücünün yýðýnlarýn desteði olduðunu görmez. Bireyin ya da
azýnlýðýn eylemini göklere çýkararak, anarþizm, [sayfa 391] serüvene
kapýlýr, ve bir provokasyon aleti olarak yozlaþýr.
III. ÜSTYAPI ETKÝN BÝR GÜÇTÜR
Üstyapýyý doðuran temeldir, ancak, bu hiçbir zaman
onun temeli yansýtmakla yetindiði, edilgin, tarafsýz olduðu, temelin kaderine, sýnýflarýn kaderine, düzenin niteliðine karþý kayýtsýz bulunduðu anlamýna gelmez. Tersine,
üstyapý bir kez doðunca etkin büyük bir güç olur, temelin billurlaþmasýna ve güçlenmesine etkili bir biçimde
yardým eder; yeni düzenin, eski temeli ve eski sýnýflarý
yýkýþýný tamamlamasýna ve onlarýn tasfiyesine yardým etmek üzere gereken bütün önlemleri alýr.
Baþka türlü olamazdý da. Üstyapý, özellikle, temel
tarafýndan, kendisine hizmet etmesi için, billurlaþmasýna
ve güçlenmesine etkin olarak yardým etmesi için, zamaný geçmiþ bulunan eski temeli ve onun eski üstyapýsýný
tasfiye etmek üzere etkin olarak savaþým vermesi için
yaratýlmaktadýr. Üstyapýnýn bu alet rolünü oynamayý reddetmesi, onun, temelin etkin savunucusu durumundan
temele karþý kayýtsýz bir duruma geçiþi, sýnýflara karþý ayný tutumu takýnmasý, niteliðini yitirmesi ve bir üstyapý olmaktan çýkmasý için yeterlidir.69
Zaten daha önceden de biliyoruz ki, fikirler, canlý güçlerdir.
Ama Stalinin burada üzerinde ýsrar ettiði nokta, üstyapýnýn kesin
olarak kendi temeline hizmet etmek ve onu savunmak için oluþturulduðudur. Madem ki üstyapýnýn üstyapý olma niteliðini yitirmesi için, kendi temeline artýk hizmet etmez olmasý yeterlidir, bu
69
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üstyapýnýn bir çeþit tanýmlamasýdýr da.
Üstyapý, bir alettir, iyi düzenlenmiþ bir planýn, egemen sýnýfýn bilinçli bir eyleminin meyvesidir. Elbette ki, egemen sýnýf fikirleri yoktan yaratmaz. Fikirler yansýlardýr. Ama belli bir sýnýfýn kendisi
için yararlý fikirleri ileri götürmesi [sayfa 392] bilerek olur, bilinçle olur.
Üstyapýyý kendi içinde baðlantýlý bir bütün olarak gösterdik.
Peki, bir fikir ya da bir kurumun bu bütüne baðlýlýðýný belirleyen
nedir? Yalnýzca onun sýnýfsal yararlýlýðý, ve temelin hizmetindeki
rolü. Üstyapýnýn yaþamýnda, fikirlerin savaþýmýnda, kurumlarýn evriminde raslantý yoktur. Burjuvazi kendi üstyapýsýný bir plana göre
düzenler. Ýþte buna bir örnek: Meclis kürsüsünden, Fallaux yasasý
üzerine tartýþmalar sýrasýnda, 1848 Haziranýndan birkaç ay sonra
Montalembert kontunun konuþmasý:
Mülk sahibi olarak ve mülk sahiplerine hitap ederek,
tam bir açýk yüreklilikle bir tek sözcük ekleyeceðim, çünkü biz burada, sanýyorum, birbirimize, yalansýz-dolansýz
gerçeði söylemek üzere bulunuyoruz.
Bugünün sorunu nedir? Mülk sahibi olmayanlarda,
mülkiyete saygý uyandýrmaktýr. Bu saygýyý uyandýrmak,70
kendileri mülk sahibi olmayanlarý mülkiyete inandýrmak
için bir tek yol biliyorum: onlarý tanrýya inandýrmak! Ve
seçmeciliðin, þu ya da bu baþka bir sistemin belirsiz tanrýsýna deðil, ama hýristiyan dini öðretisinin tanrýsýna, On
Emiri yazdýrmýþ olan ve hýrsýzlarý sonsuza kadar cezalandýran bir tanrýya inandýrmak. Ýþte mülkiyeti etkili bir
þekilde koruyabilecek olan gerçekten halka göre tek inanç budur...71
Burada, üstyapýnýn bilinçli þekillenmesini, burjuvazinin, eski
bir kurumu daha, gerici olma yoluna girmiþ olan kendi üstyapýsý
içine almak zorunluluðunu kavrýyoruz.
Katolik Kilisesi köleliði mahkum etmedi; ortaçaðda, Avrupada, sömürgelerde 1848e kadar, Birleþik Devletlerde 1865e
kadar köleler vardý.
Kilise, serflere, senyöre boyun eðmeyi öðretti. Kuþkusuz,
cengaver olan derebeyler, onlarý, cehennem ateþi korkusuyla tan70
71

Stalinin metnini tamamen doðrulayan sözcüðe dikkat edilmeli.
Ulusal Mecliste konuþmasý, Ocak 1850.
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rýnýn yasaklarýna saygý göstermeye zorladý. Ama bu önlemler, her
þeyden önce o toplumun yaþamý için zorunlu olan kültürü koruyor, üretimi kayýrýyor, ayaklanmalarý önlüyordu. [sayfa 393] Kýsacasý,
feodallerin aþýrýlýklarýna karþý feodaliteyi koruyordu. Ama Reims
baþpiskoposu haykýrýyordu:
Serfler, efendilerinize karþý her zaman uysal olunuz.
Onlarýn sertliðini ya da cimriliðini bahane edecek duruma düþmeyiniz. Yalnýz iyi ve ölçülü olanlara deðil, böyle
olmayanlara da baðlý kalýnýz. Kilisenin kurallarý, serfleri
baþkaldýrmaya, itaatsizliðe, hileye itenlere, ve hele hele
onlara açýkça karþý koymayý öðretenlere karþý aforozlarýný ilan eder. 72
Daha sonra, Kilise, 19. yüzyýl sonlarýnýn Genelgeleriyle, kapitalistlerin yolsuzluklarýna karþý, kapitalizmi korumaya çaba gösterdi, aðzýný da buna göre ayarladý. Eskiden, toplumda senyörlerin
ve serflerin varlýðýný zorunlu olarak ilan ediyordu, þimdi de kapitalistlerle proleterlerin varlýðýnýn zorunlu olduðunu bildiriyor.
Böylece kapitalizmde kilisenin varlýðý, bir eski düzenden artakalýþ deðildir: bu, sömürücü ve zorba burjuva düzenin, daha eski,
ama gene sömürünün ve baskýnýn hüküm sürdüðü toplumsal bir
biçimlenmeyi içeren bir ideolojiden ve bir kurumdan yararlandýðý
anlamýna gelir. Ýþte bunun içindir ki, burjuvazi, kendini tehlikede
hisseder hissetmez, dini, kendi gereksinmelerine uydurarak, bile
bile yeniden kalkýndýrdý ve kapitalist üstyapýnýn bütünü içinde bir
bölüm olarak dine yeniden güç ve arka verdi. Sonuç olarak, dinsel
eðitim ile laik öðretimi birbirinin tamamlayýcýsý olarak sundu. 1887
yýlýnýn ilkokul hakkýndaki resmi bilgileri gösteriyor ki: Laik öðretim, dinsel öðretime karþý koymaksýzýn ondan ayrýlýr. Öðretmen rahibin yerini al[maz]. ..her çocuðu namuslu bir insan yapmak için
kendi çabalarýný [onun çabalarýna] katar.
Burjuvazi, bütün yumurtalarýný ayný sepete koymuyorsa da,
gene de kemanlarýný akort etmeyi biliyor!
Stalinin bir gözlemi, özellikle üzerinde durulmaya deðer:
üstyapý bu alet olma rolünü reddettiði anda niteliðini yitirir ve üstyapý
olmaktan çýkar. Örneðin resmi öðretimin hocalarý, [sayfa 394] burjuva72

s. 43.
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zinin emperyalist amaçlarýný savunmayý reddederlerse, burjuvazi,
bu demokrat öðretmenleri iþlerinden atar. Burjuva yasallýk artýk
tekellerin gereklerine uygun gelmediði zaman, tekellerin kendi çýkarlarýnýn iyi bir aleti olmaktan çýkar; burjuvazi, burjuva demokratik özgürlükleri bir yana atmaya bakar. Ýþte o zaman,burjuva özgürlükleri bayraðýný yukarý kaldýrmak ve onu ileri götürmek iþi, pek
doðal olarak, kapitalist düzende, ulusa kendi siyasal görüþlerini
yaymak için en iyi koþullarý burjuva demokrasisinde bulan proletaryaya düþer.
Þu halde, fikirler ve kurumlar, metafizik bir biçimde deðerlendirilmemelidir. Fikirlerin kökenlerinin onlarýn niteliklerini belirlediði doðru ise de tarihsel koþullarýn deðiþmesi, onlarýn rolünü deðiþtirir: bunlarýn belli bir anda, nesnel koþullarýn deðiþmesinden
dolayý hangi sýnýfýn hizmetine konabileceklerini daima diyalektik
olarak araþtýrmak gerekir.
Üstyapýnýn, en baþta da devletin etkin gücü, özellikle kapitalizmin cançekiþme döneminde kendini gösterir. Bu dönemde üretim iliþkileri artýk üretici güçlerin niteliðine uygun deðillerdir. Bu
iliþkileri saðlamlaþtýrmak, üretim iliþkileri ile üretici güçler arasýndaki zorunlu uygunluk yasasýnýn uygulanmasýný engellemek ve kapitalizmin varlýðýný sonsuz bir þekilde uzatmaya çalýþmak için bütün
önlemleri alan kapitalist devlettir. Kendisine uygun gelen bir ideolojiye dayanan burjuva devlet, o zaman toplumun ilerlemesine
karþý baþlýca engel haline gelir.
Ancak yeni güçlerin bilinçli eylemi ile yolun üzerinden uzaklaþtýrýlabilen bir engel. Daha önceki dersten biliyoruz ki, bu siyasal
ve toplumsal güçler, proletarya ile köy ve kentteki emekçi kitlelerin ittifaký ile oluþur. Þimdi görüyoruz ki, böyle bir savaþýmýn amacý, yeni bir siyasal iktidar kurmak, etkin rolüyle eski temelin ve eski üstyapýnýn tasfiyesini, yeni bir temel ve yeni bir üstyapý yaratýlmasýný saðlayacak olan proletarya iktidarýný kurmaktýr.
Böylece, bazý tarihsel koþullarda, fikirler ve kurumlar belirleyici bir rol oynarlar. Kaba materyalizm, toplumun [sayfa 395] otomatik ve kendiliðinden geliþmesi gibi yanlýþ bir teoriye götürür:
pratik olarak, kapitalist devletin kendi temelinin varlýðýný uzatmak
için yürüttüðü eylem karþýsýnda pasif kalmayý haklý gösterir, doðrular. Marksizm ise, tersine, yýðýnlarýn devrimci giriþkenliðinin en baþta
gelen rolünü hiçbir zaman ihmal etmez. Siyasal eylemi geliþtirmek
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ve yýðýnlarýn ideolojik düzeyini yükseltmek için savaþýmý hiçbir zaman ihmal etmez.
IV. ÜSTYAPI ÜRETÝME DOÐRUDAN DOÐRUYA BAÐLI
DEÐÝLDÝR
Üstyapý, üretime, insanýn üretici etkinliðine doðrudan baðlý deðildir. O, üretime, ancak dolaylý bir þekilde,
ekonominin aracýlýðý ile, temelin aracýlýðý ile baðlýdýr. Bu
yüzden, üst-yapý, üretici güçlerin geliþme düzeyindeki
deðiþiklikleri dolaysýz ve doðrudan deðil, temeldeki
deðiþikliklerden sonra, temeldeki deðiþikliklerin üretimdeki deðiþikliklere dönüþmesinden sonra yansýtýr. Bu, þu
anlama gelir ki, üstyapýnýn etki alaný dar ve sýnýrlýdýr.73
Marksizmin bu önemli tezi, bütün üretim iliþkilerinin ve sýnýf savaþýmýnýn sözünü etmeden geçiþtirenlere ve tekniðin evriminin doðrudan doðruya fikirlerin ve kurumlarýn ilerlemesine
neden olduðunu öne sürenlere karþý bizi uyarýr. Gerçekten, modem uygarlýðýn maddi ilerlemesini, kültürel, entelektüel, manevi alanda da buna uygun düþen bir ilerlemenin izlemesi gerektiðini
söylemek, burjuva düþüncenin durmadan yinelediði bir þeydir. Emperyalizmin de bu beylik burjuva düþünceyi durmadan yalanlamasý, teknik ve bilimsel ilerlemeyi suçlamak için bunu bahane eden
idealistlerin yakýnmalarýna neden olmaktadýr.
Oysa, bir toplumun kültürel, entelektüel ve ahlaksal düzeyini belirleyen onun iktisadi temelidir. Teknik ve bilimsel bilgilerdeki ilerleme, bunda, hiçbir deðiþiklik yapmaz. [sayfa 396]
Ýlerleme, üstyapýda, ancak temelin aracýlýðýyla yansýr. Nasýl
ki, üretici güçler, varolan üretim iliþkileri sýnýrlan içinde geliþirse,
ayný biçimde, teknik ve bilimsel ilerleme de bu temeli yansýtan
ideolojik ölçütlerine göre evrim gösterir, her sýnýf tarafýndan kendi
sýnýf çýkarýna göre deðerlendirilir.
Öyle bir zaman oldu ki, sanayi burjuvazisi, bilimlerdeki ilerlemenin, insanlýðýn maddi ve kültürel ilerlemesine varacaðýný bildiriyordu. Bununla, bu çaðda, sanayi kapitalizminin geliþme olanaklarýný ifade etmekten baþka bir þey yapmýyordu. Ama, olguculuðun
73
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tezi olan bu tez yanlýþtýr.
Çökmekte olan kapitalizmde, bilimsel ve teknik ilerleme,
yalnýz toplumsal gereksinmelerin hizmetinde olmamakla kalmazlar, çünkü, kapitalist kârýn hizmetindedirler, ama hatta bilimsel
fikirler yýðýnlarýn içine enikonu giremezler ve onlarýn kültür düzeylerini yükseltmeye hizmet edemezler. Gerici burjuva ideolojisi, yýðýnlara egemen olur; burjuva üstyapý onlarýn kültür düzeyini belirler
ve bu kültür düzeyi, kaçýnýlmaz olarak, bilimsel bilgiye göre geri
kalýr. Toplumun ve kurumlarýn ilerlemesinin yalnýzca bilginin yýðýnlar
arasýnda daðýlmasýna baðlý olduðunu kabul eden A. Comteun olgucu anlayýþý, ilerici burjuvazinin bir ütopyasýdýr: kapitalizmin daha
sonraki geliþmesi bu anlayýþýn dayanaksýzlýðýný gösterecekti.
Olguculuðun tersine, marksizm, üstyapýnýn yeni üstyapýnýn
teknik ve bilimsel ilerlemeyi yansýtmasýný saðlayan þeyin sýnýf
savaþýmý ve iktisadi temel deðiþiklikleri olduðunu ortaya koyar. Toplumun kültürel ve entelektüel düzeyinin yükseliþine doðru, fikirlerin ve kurumlarýn ilerlemesine doðru giden tek yol, sýnýf savaþýmý
ve sosyalist devrimdir. Makine ve bilimin kendi baþlarýna, insaný
alýklaþtýrmak ya da yükseltmek yetileri birbirinden fazla deðildir.
Uygarlýðý belirtmeye yetmezler. Birleþik Devletlerdeki teknik
geliþme bu ülkede egemen olan ideolojinin, yüksek bir uygarlýk
derecesini ifade etmek þöyle dursun, kapitalist barbarlýðýn bütün
çizgilerini sunmasýna engel olmamaktadýr. Sosyalizme gelince, sosyalizm, ne tekniðe baðlý bir uygarlýktýr, ne de [sayfa 397] bilimciliðin
zaferi. Onun manevi üstünlüðü, üstün bir hümanizm yaratan sosyalist temelin bir yansýsýdýr. Gerçek bir hümanist, sýnýf savaþýmýný
mahkum etmez, ona katýlýr; yalnýz sýnýf savaþýmýnýn, insan emeðinin
ve insan zekasýnýn en büyük kazançlarýnýn engellere uðramadan
uygulama alaný bulabileceði iktisadi ve toplumsal bir düzene varacaðýný bilir.
V. VARGI
Uzlaþmaz sýnýf karþýtlýklarýyla, uzlaþmazlýklarýyla parçalanmýþ
bir toplum, gerçek bir ahlaksal ve kültürel birlik gösteremez. Elbette ki, egemen sýnýf, kendi ideolojisini kabul ettirebilir, ezilenlerin
sesini boðmayý baþarabilir. Yalnýz sýnýflararasý uzlaþmaz karþýtlýklarý
olmayan bir toplum, gerçek ahlaksal ve manevi birliði tanýyabilir,
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bu birlik hiçbir zaman bilginin ilerlemesi için zorunlu olan fikir savaþýmýný kaldýrýp atmaz.
Bizimki gibi bir toplumda birbirinin karþýtý olan iki ideoloji
vardýr, yalnýzca iki ideoloji: burjuvazinin çýkarlarýn hizmet eden ve
üstyapýnýn tamamlayýcý bir bölümü olan ideoloji, ve öteki, bilimsel
ifadesini marksizmde bulan proletaryanýn ideolojisi..
Tarafsýz ideolojilerde artýþ diye bir þey sözkonusu olamaz.
Ama halkýn, uluslarýn ve insanýn düþmaný saldýrgan emperyalizmin ideolojik isteklerine oranla daha az saldýrgan olan, geri çekilmiþ
durumda bulunan burjuva fikirler vardýr. Akýlcý, anti-faþist, hümanist burjuva fikirler bu tür fikirlerdir. Bu fikirler, emperyalizmin istekleriyle çeliþki haline düþer düþmez, burjuvazi, onlara karþý saldýrýya
geçer. O halde besbelli ki, iþçi sýnýfý ve ilerici güçler, bu fikirlere sahip çýkmalý, onlara güç ve kuvvet vermeli ve onlarýn demokratik
içeriðini geliþtirerek onlarý ileri götürmelidirler.
Böylece, iki ideoloji duraðan deðildir. Bunlardan biri gerilemektedir ve her gün daha gerici ve daha az evrensel olmaktadýr.
Öteki zenginleþmekte ve yeni bir hümanizm uðruna savaþýmda
güçlenmektedir. [sayfa 398]
Proletarya, artýk ulusun çýkarlarýndan ayrýlmaz olan çýkarlarýndaki deðiþikliklere uyarak, geçmiþin ulusal kültürü içinden,
yaþamýn sadýk yansýlan olan ve ayný zamanda sanatýn kalýcý anýtlarý olan ilerici öðeleri çekip çýkarýr. Ve gene ulusun çýkarlarýna karþý
olan kendi çýkarýndaki deðiþikliklere uyarak, burjuvazi ulusal mirastan ve kendi demokratik ve hümanist kalýtýndan yüzçevirir. Tarafsýz ideoloji yoktur ve olamaz: yalnýzca uzun tarihi boyunca
burjuvazi tarafýndan hazýrlanmýþ fikirler ve bu fikirlerin bilimsel
eleþtirisinin sonucu olarak oluþan, marksizmin ortaya attýðý ve proletaryanýn benimseyip kendine malettiði fikirler vardýr.
Sýnýf savaþýmýnýn zikzaklý tarihsel gidiþine göre þu ya da bu
fikrin bir kamptan bir baþkasýna geçebilmesi, kesin olarak o fikrin
tarafsýz olmadýðýn, ve belirli bir içerik taþýdýðýný gösterir; bunun
içindir ki burjuvazinin sýnýf çýkarý deðiþtiði zaman bu sýnýf, artýk iþine yaramayan fikri kaldýrýp atar.
Toplumun öncü güçlerine düþen görev, bütün ideolojik ve
kültürel kalýtý yeniden deðerlendirmektir. Marksizm, aslýnda, eleþtiricidir ve kapitalizmin nice emekle kurulan ideolojik yapýsýný en
ince noktasýna kadar eleþtirir. O halde, eleþtirici bir biçimde geç-
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miþin kültürünü benimsememiþ, özümsememiþ bir kimse, tam
marksist olamaz.
YOKLAMA SORULARI
1. Karþýt sýnýflý bir toplumda fikir savaþýmýnýn gerçek içeriðini bir
örnekle gösteriniz.
2. Hangi tür fikirler üstyapýya aittirler? Örnekleri.
3. Proletarya, kapitalist üstyapýnýn dönüþümlerine karþý ne gibi
bir tutum almalýdýr?
4. Bilimsel ilerleme ve manevi ilerleme. [sayfa 399]
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YÝRMÝNCÝ DERS

SOSYALÝZM

I.
II .
III .
IV .
V.

Üretim ve üleþim.
Sosyalizmin iktisadi temeli.
Sosyalizme geçiþin nesnel koþullarý.
Sosyalizmin temel yasasý.
Sosyalizme geçiþin ve sosyalizmin geliþmesinin
öznel koþullarý.
VI . Vargý.
I. ÜRETÝM VE ÜLEÞÝM
Sýnýflarýn ortaya çýkýþýndan beri insanlar, insanýn insan tarafýndan sömürüsünün ve sýnýf savaþýnýn ortadan kalkacaðý ideal
bir toplumsal düzenin düþünü görmekten hiç geri durmadýlar. Halklarýn özlemlerinin gerçek bir yeraltý akýmý, antikçaðdaki altýn çaða
dönüþ inancýndan beri ezilen yýðýnlarýn tarihi boyunca sürüp gider.
Halklar, hiçbir zaman, insanlýðýn geleceði için umutsuzluða kapýlmadýlar. Bütün çaðlarda, ozanlar ve düþünürler, yeni zamanlarýn
ilk ýþýklarýný beklediler ve kutladýlar. 16 yüzyýlýn sonunda Güneþ
Ülkesini yazan ve 27 yýlýný hapiste geçiren Thomas Campanella gibi Hýristiyan dini, ikibin yýl boyunca ezilen insanlara, mutluluk
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krallýðýnýn bu dünyada olmadýðýný yineledi durdu, ama hiçbir þey
yýðýnlarýn yüreðindeki yeryüzünde mutluluk [sayfa 400] umudunu öldüremedi ve Beethoven, o harika Dokuzuncu Senfonisiyle gelecek günlerin marþýný yarattý.
Bununla birlikte, marksizmden önce, ideal ülke üstüne
fikirler, ütopya sýnýrlarý dýþýna çýkmadýlar ve çýkamazlardý. Bütün
çaðlarýn iktisadi yasalar bilgisinden yoksun toplumbilimcileri, esas
kötülüðü, servetlerin bireyler arasýnda eþit olmayan bir þekilde üleþtirilmesinde gördüler; onun için, ya bir eþit paylaþtýrmayý ya da
servetlerin ortaklýðýný övdüler. Ama, onlar, toplumlar biliminden
yoksun olduklarý için üretimin tahlilini yapmayý ve sýnýf sömürüsünün mekanizmasýný ortaya koymayý bilemezlerdi. Bunun için de
onlara hayalci olarak ba6ký66ý ve kolay kolay temizlenemeyen bir
önyargý, burjuvazi içinde küçük ve büyük kök saldý, bu önyargýya göre, sosyalizm, gerçekleþemeyecek bir þeydi.
19. yüzyýlda, ütopyacý sosyalistler, sorunu öteki ucundan,
yani tüketim yönünden deðil de üretim yönünden ele almak gerektiðini, üretimi önemli bir ölçüde artýrmadan önce bir servet bolluðu istenemeyeceðini, büyük modern makineli sanayinin de bu
servet bolluðuna olanak verdiðini farkettiler. Ama üretim ve iktisat
yasalarýnýn bilimsel bir tahlili bulunmadýðý için, aþýrý-üretimi iktisadi bir afet haline getiren þey, üretim araçlarýnýn özel kapitalist
mülkiyeti, yalnýz ve yalnýz bu özel kapitalist mülkiyet olduðuna
göre, eðer gerçekten üretim artýrýlmak isteniyorsa, üzerinde düþünülüp görüþülmesi gereken kesin ve sonal sorunun üretim araçlarýnýn özel kapitalist mülkiyetinin ortadan kaldýrýlmasý sorunu olduðunu, baþka bir þey olmadýðýný açýkça göremediler. Kapitalizmin
yasalarýný bilmedikleri için, iyi niyetin, muazzam kapitalist sanayi
aygýtýný, toplum gereksinmelerinin hizmetine vermeye yeteceðini
sanýyorlardý. Böyle olmadýðýný gördük, çünkü üretim araçlarýnýn
özel mülkiyeti, modern sanayi ve bilimin saðlayabileceði uygulamalara tam bir engel oluþturur.
Bununla birlikte, ütopyacý sosyalistler, modern bilim ve
sanayinin serbest býraktýðý muazzam üretici güçlerin, küçük sömürücü tabakaya kâr saðlamak için deðil, toplumun [sayfa 401] maddi gereksinmelerinin karþýlanmasýnda kullanýlmasý gerektiði yolundaki
devrimci fikri ileri sürdüler: Ýnsanýn insan tarafýndan sömürülmesi
yerine, dünyanýn insanlar tarafýndan ortaklaþa üretime açýlmasý,
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insanlar üzerinde hükümet etme yerine, þeylerin insanlar tarafýndan yönetimi. Ýþte Saint-Simona göre sosyalizmin amaçlarý bunlardý.
Yalnýz marksizm, bu amaçlarýn gerçekleþtirilmesinin ortaya
çýkardýðý sorunlara:
1. üretim iliþkilerinin esas öðesinin üretim araçlarý mülkiyeti
olduðunu;
2. üretim tarzýnýn geliþmesinin iç diyalektiðine dayanmadýðý
takdirde üretim iliþkilerinin deðiþtirilemeyeceðini;
3. bu deðiþiklikten zarara uðrayan sýnýflarýn direncini yenebilecek tek gücün proletaryanýn ve müttefiklerinin siyasal sýnýf
savaþýmý olduðunu göstererek bilimsel bir yanýt verdi.
Marksizm, böylece:
1. sosyalizmin temelini;
2. sosyalizmin kuruluþu için gereken nesnel koþullarý;
3. sosyalizmin kuruluþunun öznel koþullarýný, bilimsel olarak tanýmlamaya olanak saðlar.
II. SOSYALÝZMÝN ÝKTÝSADÝ TEMELÝ
Marksizm, herhangi bir toplumda, üretim iliþkilerinin esas
öðesinin üretim araçlarýnýn mülkiyet biçimi olduðunu gösterirken,
ayný zamanda, sosyalizmin, ne genel olarak servetlerin ortaklýðýndan, ne servetlerin paylaþýlmasýndan, ne özel sermayelerin birleþtirilmesinden, ne de kapitalizmin merkezileþmesinden ve ögütlenmesinden ibaret olamayacaðýný gösterdi. Sosyalizmin temeli,
üretim araçlarýnýn toplumsal mülkiyetidir, bu, özel mülk sahiplerinin, her þeyden önce kamu gereksinmelerinin karþýlanmasý için
iþletilebilecek ve iþletilmeleri gereken büyük modern üretim araçlarý
sahiplerinin, mülklerinin kamulaþtýrýlmasý anlamýna gelir. Marksizm,
bu amacýn pekala gerçekleþebilir olduðunu gösterdi, artýk ütopik
olmayan bu gerçekleþme yollarýný [sayfa 402] gösterdi: üretim tarzýnýn
tarihsel deðiþmesini yerine getirmeye, tamamlamaya, nesnel olarak yetenekli olan proletaryadýr, çünkü, özel mülkiyetin doðrudan
doðruya kurbaný proletaryadýr; üretim araçlarýnýn toplumsal mülkiyeti, onun, sömürülen sýnýf çýkarlarýna tamamýyla uygun gelmektedir. Yoksullaþtýrýlan yýðýnlarýn emeðinin ürününü, yüzyýllar boyunca
kendilerine mülk edinen kapitalistler, yýðýnlarý mülksüzleþtirmiþler-
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dir. Sosyalizm, mülksüzleþtirenlerin mülksüzleþtirilmesidir.
Üretim araçlarýnýn toplumsal mülkiyetinin, ücretliliðin ortadan kaldýrýlmasý gibi bir sonucu vardýr. Gerçekten, modern üretici
güçlerin bir günde üretilmesini saðladýklarý, iþçinin emek-gücünün
korunmasý ve devamý için gereken deðere oranla artý-deðer, artýk
özel kapitaliste gitmez, bütün topluluða döner, ve topluluk üyeleri
arasýnda, saðladýklarý emeðe göre ve ayný zamanda çeþitli toplumsal gereksinmelere göre paylaþtýrýlýr. Artý-deðer, ücret kavramlarý,
emek-gücü fiyatý, kâr, sermaye, gerekli-emek ve artý-emek gibi
kavramlar anlamlarýný yitirir.
Meta olarak emek-gücü ve iþçilerin ücretliliði üzerine sözler bizim düzenimizde bir hayli anlamsýz görünmektedir; sanki üretim araçlarýna sahip olan iþçi sýnýfý
kendi kendini ücretlendiriyor ve kendine kendi emekgücünü satýyormuþ gibi. Bugün gerekli-emekten ve artýemekten sözetmek ayný derecede gariptir; sanki bizim
koþullarýmýzda üretimi geniþletmek, eðitimi geliþtirmek,
halk saðlýðýný korumak, ulusal savunmayý örgütlemek vb.
için iþçilerin topluma verdikleri emek, bugün iktidarda
bulunan iþçi sýnýfý için, iþçinin ve ailesinin kiþisel gereksinmelerini karþýlamak için sarfedilen emek kadar gerekli deðilmiþ gibi.74
Marksizmin bilimsel olarak tanýmladýðý gibi sosyalizm, demek ki, insanýn insan tarafýndan sömürüsünün ortadan kaldýrýlmasý, ve dolayýsýyla toplum içindeki uzlaþmaz karþýtý olan sýnýflarýn
kaldýrýlmasýdýr. O halde, [sayfa 403] iktisadi plandaki sömürenlerle
sömürülenler arasýndaki sýnýf karþýtlýðý da son bulur.
Üretim araçlarýnýn toplumsal mülkiyeti, ayrýca iktisadi bunalým olanaklarýný ortadan kaldýrýr. Kâr perspektifinin yönettiði özel
üreticiler arasýndaki rekabet ve onunla birlikte kapitalist üretim
anarþisi de ortadan kalkar. Öte yandan, dev üretici güçlerin geliþmesinin, toplumsal emek ürününün özel mülk edinilmesi dolayýsýyla yýðýnlarýn yoksulluðunun artýþý koþuluna baðlý olmasýný isteyen
kapitalist birikim yasasý geçersiz ka1ýr. Bundan þu sonuçlar çýkar:
1. üretim araçlarý üretiminin geliþmesi ve tüketim araçlarý üretimi74
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nin geliþmesi, marksist iktisat biliminin kurduðu yeniden-üretim
kurallarýna göre ayarlanabilir, düzenlenebilir; üretim anarþisi, yerini ekonominin uyumlu (orantýlý) geliþimi yasasýna býrakýr; baþka
bir deyiþle, ekonomi planlanabilir; 2. üretimin sürekli olarak artmasý, bir üretim fazlasý bunalýmýna varmaz, çünkü, herkes emeðine
göre aldýðý için, üretimin artmasý, zorunlu olarak bütün emekçilerin satýnalma güçlerinin yükselmesi ve tüketimlerini artýrmalarýyla
birlikte gider. Üretim ile tüketim arasýndaki düzensizlikler ve bundan doðan bütün bozukluklar iþsizlik, üretici güçlerin tahribi meydana gelmez. Demek ki, sosyalizm, iktisadi bunalýmlarýn olmayýþý,
emperyalizmin ortadan kalkýþý ve savaþ nedenlerinin yok oluþudur.
Sosyalizmin temel çizgilerini özetlerken Stalin þöyle yazmýþtýr:
Bugün için yalnýz SSCBnde gerçekleþmiþ bulunan
sosyalist düzende, üretim iliþkilerinin temelini oluþturan,
üretim araçlarýnýn toplumsal mülkiyetidir. Burada, artýk
ne sömüren, ne de sömürülen vardýr. Ürünler, verilen
emeðe göre ve çalýþmayan yemez ilkesi gözönünde tutularak üleþtirilir. Üretim süreci içinde insanlar arasýndaki iliþkiler, sömürüden kurtulmuþ çalýþanlarýn kardeþçe
iþbirliði ve sosyalist yardýmlaþma iliþkileridir.75
Üretim araçlarýnýn toplumsal mülkiyeti ne þekilde gerçekleþebilir? Eðer SSCB örneðini alýrsak görürüz ki: [sayfa 404]
1° Sanayide, üretim araçlarý kamulaþtýrýlmýþ ve bütün halka
maledilmiþtir;
2° Küçük ve orta bireysel üreticilere gelince, onlar, kademeli olarak üretim kooperatiflerinde, yani büyük tarýmsal iþletmeler
olan kolhozlarda toplanmýþtýr;
3° Kent ile kýrýn, sanayi ile tarýmýn ekonomik birliðini saðlamak için, bir süre meta üretimi (satýnalma ve satýþ yoluyla deðiþimi)
sürdürülmüþ, bu, köylüler için kent ile ekonomik iliþkilerin tek
kabul edilebilir biçimi sayýlmýþ ve sovyet ticareti, devlet ticareti ve
kooperatif ve kolhozcu ticareti geliþtirilip, ticari dolaþýmýndan her
türden kapitalistler tasfiye edilmiþti.76
Bundan çýkan sonuca göre, Sovyetler Birliðinde üretim
J. Stalin, Leninizmin Sorunlan, s. 677-678.
Bkz: J. Sta1in, SSCBnde Sosyalizmin Ekonomik Sorunlarý, Son Yazýlar, 19501953, s. 70.
75
76
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araçlarýnýn iki biçim toplumsal mülkiyeti vardýr:
SSCBnde sosyalist mülkiyet, kimi yerde devlet mülkiyeti
(bütün halkýn mülkü), kimi yerde de kolhozlarýn iþortaklýðý mülkiyeti (her kolhozun mülkiyeti, kooperatif birliklerinin mülkiyeti) biçimine bürünür. (SSCB Anayasasýnýn 15. maddesi.)
Toprak, yeraltý, sular, ormanlar, yapýmevleri, fabrikalar, kömür madenleri, maden ocaklarý, demiryollarý, suyolu, havayolu ve
ulaþtýrma, bankalar, PTT, devlet tarafýndan düzenlenen büyük tarým iþletmeleri (sovhoz, makine ve traktör istasyonlarý vb.), ayný
þekilde, belediye iþletmeleri, kentlerdeki konutlarýn esas kitlesi, sýnai kümelenmeler devlet mülkiyetidir, yani bütün halkýn malýdýr
(6. madde).
Kolhozlardaki ve kooperatiflerdeki ortak giriþimler, hayvan
sürüleriyle, tarým alet ve binalarýyla birlikte, kolhozlarýn ve kooperatiflerin saðladýklarý üretim, bunun gibi ortak binalar, kolhozlarýn
ve kooperatiflerin sosyalist mülkiyetini oluþtururlar (7. madde).
Görülüyor ki, SSCB örneðinde, tarým kooperatifleri, tasarruf
hakký, ücretsiz ve daimi olarak kendilerin verilmiþ olan topraðý iþlerler. Ayrýca [sayfa 405] devlet, kendilerine bol miktarda traktör ve birinci derecede önemli olan baþka makineleri saðlar, bunlarýn da
mülkiyeti devlete aittir. Kolhozun tam özgürlük içinde istediði gibi
kullanýlýp yararlandýðý þey, demek ki, esasýnda iþletmelerinden ve
binalarýndan baþka, onun gelirlerinin kaynaðý olan ko1hoz üretiminin ürünüdür.
Her kolhoz ailesinin, ortak kolhoz ekonomisinin esas gelirinden baþka küçük bir toprak parçasýndan yararlanmaya hakký
vardýr, bu toprak üzerinde, özel olarak yardýmcý bir ek ekonomiye:
oturmak için eve, ürün veren hayvanlara, kümes hayvanlarýna, ufak
tarým gereçlerine sahiptir.
Yasa, köylü bireylerin, zanaatçýlarýn, baþkasýnýn emeðinin
sömürülmesi hariç olmak üzere, küçük özel mülkiyetlerini kabul
etmektedir.
Tüketim araçlarý konusunda ise, yurttaþlarýn, kendi emeklerinden gelen gelirlere ve biriktirilmiþ paralara kiþisel olarak sahip
olmaya, oturduklarý evin, yardýmcý ev ekonomisinin, ev eþyasýnýn
ve günlük kullaným eþyasýnýn, kiþisel tüketim ve kullaným eþyasýnýn
(örneðin otomobil) mülkiyetine haklarý vardýr; ve bu kiþisel mülkiyetin miras hakkýna sahiptirler.
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Sosyalist toplum, demek ki, iki sýnýfý içeriyor: iþçi sýnýfý77 ile
kolhozcu, yani emekçi köylüler sýnýfýný. Bu sýnýflar arasýnda hiçbir
uzlaþmaz karþýtlýk yoktur, çünkü onlarýn çýkarlarý dayanýþma halindedir.
Bir de, bir aydýnlar toplumsal tabakasý vardýr: teknik kadrolar, mühendisler, iktisadi organizasyon kadrolarý, bilim emekçileri,
öðretim üyeleri, sanatçýlar ve yazarlar. Bu tabaka bütün emekçiler
kategorilerinden toplanmýþ olmak gibi burjuva toplumunda bilinmeyen bir özellik gösterir. 1936da, Stalin, aydýnlarýn bileþiminin
eski düzenden artakalan duruma göre deðiþmiþ olduðunu ve aydýnlar arasýnda % 80-90'ýnýn iþçi sýnýfýndan ve emekçi köylülerden
geldiðini kaydediyordu. [sayfa 406] Bu aydýnlar, artýk ayrýcalýklý sýnýfýn
deðil, bütün halkýn hizmetindedirler.
Sosyalizmde toplumsal yapýnýn esas niteliði öyledir ki, hala
mevcut olan farklýlaþmýþ toplumsal gruplar, sömürünün ortadan
kaldýrýlmasý sayesinde müttefik ve dostturlar ve hepsi emekçilerden meydana gelmiþtir.
Bu ittifak, savaþým içinde çelikleþmiþtir: örneðin, iþçiler, mülk
sahibi sömürücü köylüler (kulaklar) sýnýfýna karþý savaþýmda köylülere yardým ettiler; emekçi köylüler, kulaklarýn aç býrakmak istedikleri iþçi merkezlerinin yiyeceðini saðlarken, iþçiler de köylülere
makine gönderiyorlardý.
Ayný þekilde, üretimde, iþçiler ve aydýnlar arasýndaki iliþkiler
de deðiþmiþtir.
Þimdi, kol emekçileri ve yönetim personeli düþman
deðildirler, ama üretimin geliþmesiyle ve iyileþmesiyle
yakýndan ilgilenen yoldaþlar ve dostlar olarak, tek bir
üretici topluluðunun üyesidirler. Eski karþýtlýktan iz kalmamýþtýr.78
Ýnsanýn insan tarafýndan sömürüsü ile birlikte kent ile köy
arasýndaki kentin kapitalist burjuvalarý tarafýndan yerleri elinden
alýnan ve yýkýma sürüklenen köy arasýndaki karþýtlýk kayboldu 
bu karþýtlýk, köylülerin kentliler hakkýndaki düþmanlýðýnýn, kentlilerin de köylüler hakkýndaki horgörülerinin temeliydi. Ýnsanýn insan
77
Sömürünün ortadan kalkmasý, gerçekten de proletarya sözcüðünün kullanýlmasýný
elveriþsiz hale getirir.
78
J. Stalin, Son Yazýlar, 1950-1953, s. 82.
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tarafýndan sömürüsüyle birlikte, kol emekçileri ile, sömürücü
burjuvazinin aletleri olan kafa emekçileri arasýndaki karþýlýk da
kayboldu bu karþýtlýk, kol emekçilerinin kafa emekçileri hakkýndaki
düþmanlýðýnýn, kafa emekçilerinin ise kol emekçilerine karþý horgörülerinin temeliydi.
Ensonu, insanýn insan tarafýndan sömürüsünün ortadan
kalkmasýyla birlikte kadýnýn köleliði de kaybolmuþtur ve erkekle
kadýnýn eþitliðinin temelleri kurulmuþtur.
Üretim araçlarýnýn toplumsallaþtýrýlmasýyla ve insanýn insan
tarafýndan sömürüsünün ortadan kalkmasýyla, uzlaþmaz karþýt olmayan sosyalist üretim iliþkilerinin, yeni, özgül bir iktisadi temel
yasasýnýn ortaya çýkmasý için koþullar yaratýlmýþ [sayfa 407] oldu. Bu
yasa sosyalist ekonominin sömürüsüz ve bunalýmsýz bir ekonominin amaç ve araçlarýný yansýtýr. Böyle bir ekonominin, yýðýnlarýn
maddi ve kültürel gereksinmelerinin en yüksek ölçüde karþýlanmasýný saðlamaktan baþka amacý olamaz. Ama sosyalizmin bu özgül
yasasýný incelemeden önce anýmsatalým ki, sosyalizme geçiþ toplumlarýn temel yasasýna, üretim iliþkileri ile üretici güçlerin niteliði
arasýnda uygunluk yasasýna belirli nesnel koþullar ister.
III. SOSYALÝZME GEÇÝÞÝN NESNEL KOÞULLARI
Marksizm, sosyalizmi bilimsel olarak tanýmlarken, ayný zamanda, sosyalist toplumun geliþ ve kuruluþ koþullarýný da tanýmlar. Mülkiyet tarzý deðiþikliði, ancak belli nesnel koþullarda
mümkündür. Üretim iliþkilerinin deðiþmesinin temeli nedir? Bu
temel, bu iliþkilerle üretici güçlerin niteliði arasýndaki uygunsuzluk,
belli bir anda çýkagelen uygunsuzluktur.
O halde, sosyalist devrimin amacý, öznel bir amaç deðildir.
Kendi kusurlarýný iþçi sýnýfýna yüklemek isteyen burjuvazinin inandýrmak istediði gibi, kýskançlýk ve açgözlülükle belirlenmiþ deðildir. Herhangi bir akþam, kargaþalýk yaratmak isteyen birkaç kýþkýrtýcý
elebaþýnýn eseri de deðildir!
Sosyalist devrimin görevi, onlara karþý çýkan tek engeli, kapitalist üretim iliþkilerini, mümkün olduðu bir sýrada uzaklaþtýrarak,
üretici güçlerin sýnýrsýz bir þekilde geliþmesine elveriþli koþullarý yaratmaktýr; gerçekte üretici güçleri, bizzat kapitalizmin kendisi ile
çeliþik bir duruma gelinceye kadar geliþtirerek, sosyalist devrimin
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nesnel temelini saðlayan kapitalizmdir.
Kapitalist özel mülkiyetin, kapitalist sömürünün ortadan kaldýrýlmasý, ayný zamanda, hem mümkün hem de zorunlu olduðu
bir anda, yeni üretim iliþkileri ile üretici güçlerin niteliði arasýnda
uygunluðun kurulup yerleþmesine olanak saðlar.
Buna göre, belli bir tarihsel çaða baðlý nesnel koþullar [sayfa
408] olmaksýzýn sosyalizm olmaz. Sanayii az geliþmiþ bir ülkede, örneðin Çinde, iktidardaki proletarya, büyük bir ulusal sanayii yaratmadan önce sosyalizmi kurmayý düþünemez ve bir zaman için kapitalist üretim tarzý, ekonominin bir kesiminde varlýðýný sürdürür.
Baþka bir deyiþle, iktisat yasalarýný bozmak, hükümsüz kýlmak, hiç kimsenin elinde deðildir; insanlarýn sýnýf çýkarlarýnýn yön
verdiði iradeleri, ancak nesnel yasalara dayandýðý takdirde etkilidir.
Ýnsan iradesinin, doðanýn ve iktisadýn yasalarý, bilgisinin dýþýnda iþlediðine ve her þeye kadir olduðuna inanan iradecilik (Volontarisme) yanlýþ bir felsefedir.
Sosyalizmin kuruluþundan sözederken, Stalin, bunun sovyetler iktidarý için güç ve karmaþýk bir görev olduðunu, bununla birlikte sovyet iktidarýnýn bunu baþardýðýný anýmsatýyor.
[Sovyet iktidarý bu baþarýyý], sözümona, var olan ekonomik yasalarý yok ettiðinden ve yenilerini oluþturduðundan deðil, yalnýzca üretim iliþkileri ile üretici güçlerin niteliði arasýndaki zorunlu uygunluk ekonomik yasasýna
dayandýðý için baþarmýþtýr... Bu yasa olmadan ve ona dayanmadan Sovyet iktidarý bu görevi baþarýya ulaþtýramazdý.79
Ve gene Stalin, sýnýf çýkarýnýn bu yasanýn uygulanýþýný yürüttüðünü belirtiyor:
Ýþçi sýnýfý, üretim iliþkileri ile üretici güçlerin niteliði
arasýndaki zorunlu uygunluk yasasýný kullanmýþ, burjuva
üretim iliþkilerini devirmiþ, yeni, sosyalist üretim iliþkileri
kurmuþ ve onlarý üretici güçlerin niteliði ile uyuþur hale
sokmuþtur. Bunu, kendi özel yetileri gereðince deðil, bunda büyük çýkarý olduðu için yapabilmiþtir. 80
79

63-64.

80
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IV. SOSYALÝZMÝN TEMEL YASASI
Bununla birlikte, sosyalist devrim, kapitalist toplumdan devraldýðý üretici güçlerden en iyi þekilde yararlanmakla [sayfa 409] yetinemez. Üretici güçlerin, kapitalizmle ne kadar geliþmiþ olurlarsa
olsunlar, sosyalist bir toplumun gereksinmelerini karþýlayamayacaklarýný hesaba katmak gerekir. Birincisi, kapitalizm,son evresinde,
teknik bakýmdan daha ilerlemiþ olsa bile, üretici güçleri tahrip
ettiði için; ikincisi, kapitalizmde üretici güçlerin geliþimi tamamýyla
anarþik olduðu için; üçüncüsü, kapitalizmde yýðýnlarýn tüketimi çok
düþük olduðu ve yalnýz ufak bir sömürücü tabaka iyi yaþamak
olanaðýna sahip bulunduðu için. Teknik bakýmdan en geliþmiþ kapitalist toplumun tükettiði ürünlerin miktarý, demek ki, sosyalist
toplumun fazlasýyla tatmin etmeyi öngördüðü yýðýnlarýn gerçek gereksinmeleri ölçüsünde deðildir, sosyalizm, yoksulluðun genelleþtirilmesi deðil, bolluðun genelleþtirilmesidir.
O halde, kapitalizmde hayal edilemeyecek, hýzlý, büyük bir
üretim artýþý olmadan sosyalizm olmaz. Bu nesnel bir zorunluluktur. Ama, büyük miktarda tüketim maddeleri üretebilmek ve, bunlarýn hacmini durmadan artýrabilmek için, ilkin, yeterli miktarda
üretim araçlarý, özellikle üretim aletleri üretmek, bunlarýn yerine
yenilerinin konmasýný ve artýrýlmasýný saðlamak gerekir. Bunun içindir ki, üretimin yükseliþi, zorunlu olarak, üretim araçlarý üretiminin
artmasýyla baþlamalýdýr. Bunun anlamý þudur ki, sosyalizmin nesnel koþullarýndan biri, örneðin tarýma çok sayýda traktör saðlayabilecek büyük bir aðýr sanayiin yaratýlmasý ve geliþtirilmesidir. Üretici
güçlerin coþkunca atýlýmý, yalnýzca özel sermayenin ortadan
kalkýþýnýn mümkün kýlacaðý bir olay deðildir; görüyoruz ki, ayný
zamanda, yeni sosyalist üretim iliþkilerinin nesnel bir gereðidir.
Bu, þu demektir: yeni üretimin iliþkileri, üretici güçlerin geliþmesini azami ölçüde hýzlandýran baþlýca güç haline gelmiþlerdir.
Sosyalist devrimden önce üretici güçler, üretim iliþkilerinin deðiþmesini zorunlu kýlar; sosyalist devrimden sonra, yeni üretim iliþkileri,
üretici güçlerin geliþmesini zorunlu kýlar.
Ama üretici güçlerin geliþmesi, iþçi sýnýfýnýn sayýca artýþý [sayfa
410] ya da üretim aletlerinin miktarca artýþý ile sýnýrlý kalamazdý.
Kendisi de artmakta olan bir halkýn gittikçe artan gereksinmeleri,
emeðin verimliliðinin yükselmesini gerektirir. Oysa, emeðin verim-

G. Politzer
Felsefenin Temel Ýlkeleri

365

liliðinin artýþý, emekçinin büyük yorgunluðu pahasýna Léon Blumun
inandýrmak istediði gibi bir kölece çalýþmayla elde edilecek olsaydý, sosyalizmin amaçlarýna açýkça aykýrý bir durum olurdu. Ýþgünü
süresini ve emekçinin yorgunluðunu azaltarak, emeðin verimliliðini artýrmak, ancak üretim aletlerinde nitel bakýmdan bir ilerleme ile, öncü bir tekniðin kullanýlmasýyla, güç iþlerin makineleþtirilmesiyle vb. olanaklýdýr. Onun için sosyalizm, nesnel yasalarý sonucu olarak, mekanikten tarým bilimine kadar, bilimi, kapitalist ülkelerin görmedikleri ölçülerde geliþtirir, bu kaçýnýlmaz bir þeydir. Sosyalizm, ayný zamanda, emekçinin yeteneðinin yükselmesine gereksinme gösterir, öyle ki, üstün bir teknikle temasa geçen el emeði
gitgide entelektüelleþir.
Sosyalist toplumun geliþimi için zorunlu olan öðeler bunlardýr. Bundan çýkan sonuca göre sosyalizmin bir iktisadi temel yasasý, insanlarýn iradesinden baðýmsýz, nesnel bir yasasý vardýr:
Sosyalizmin temel ekonomik yasasýnýn ana çizgileri
ve talepleri aþaðý yukarý þöyle formülleþtirilebilir: üstün
bir teknik temel üzerinde sosyalist üretimi durmadan
geliþtirerek ve yetkinleþtirerek bütün toplumun durmadan artan maddi ve kültürel gereksinmelerinin azami
tatminini saðlamak.
Bunun için: azami kâr saðlanacaðýna, toplumun
maddi ve kültürel gereksinmelerinin azami tatmini saðlanýyor; yükseliþten bunalýma, bunalýmdan yükseliþe
üretim duraksamalarla geliþtirileceðine, üretim durmaksýzýn artýrýlýyor; toplumun üretici güçlerinin yok ediliþi ile
birlikte gelen teknik geliþmenin devresel duraksamalarý
yerine, üstün bir tekniðin temeli üzerinde üretimin duraksamadan yetkinleþmesi saðlanýyor.81
Sosyalist toplumun dünyaya örneðini verdiði muazzam [sayfa
411] sýnai ve tarýmsal ilerlemenin kendi baþýna bir amaç oluþturmadýðýný iyice anlamak gerekir. Teknik ilerleme, üretimin geliþmesinin
temelidir; üretimin geliþmesi sosyalizmin temel bir nesnel gereðine, bütün toplumun durmadan artan gereksinmelerinin en yüksek
ölçüde tatminine baðlýdýr, esas olan, gereksinmelerin tatminidir.
81

98.
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Bu, nesnel bir gerektir, çünkü, insanýn insan tarafýndan sömürüsünün ortadan kaldýrýlmasý, emekçilerin kendileri için çalýþtýklarý anlamýna gelir. O halde, üretimin amacý, zorunlu olarak, toplumun
gereksinmelerinin yüksek ölçüde karþýlanmasý ve bunun en iyi
çalýþma koþullarý içinde yapýlmasýdýr. Hangi gereksinmeler? Maddi
gereksinmeler, ama ayný zamanda kültürel gereksinmeler. O halde, sosyalist üretimin amacý, bütün gereksinmeleriyle birlikte
insandýr.82 Sosyalizm, burjuva ideologlarýn ileri sürdükleri gibi, koskoca ama insana karþý ilgisiz maddi baþarýlara susamýþ bir teknik
uygarlýðý deðildir. Tam bir açýlýp geliþme halinde bulunan insan,
sosyalizmin merkezidir ve bütün maddi baþarýlarýn, insanýn her
türlü gereksinmesinin daha iyi karþýlanmasýndan baþka amaçlarý
yoktur: bilme gereksinmesi, kültür gereksinmesi kadar, rahat etme
gereksinmesi: mutlu bir yaþamýn çeþitli öðeleri. Sosyalizm, gerçekleþmiþ bir hümanizmdir.
V. SOSYALÝZME GEÇÝÞÝN VE SOSYALÝZMÝN GELÝÞMESÝNÝN
ÖZNEL KOÞULLARI
Marksizm, yalnýzca sosyalizmin geliþi ve geliþmesi için gereken nesnel koþullarýn deðil ayný zamanda öznel koþullarýn, insanlarýn tarihteki bilinçli eylemlerinden doðan koþullarýn da bilimsel
olarak tanýnmasýný saðlar. Gerçekten de, kapitalist sýnýfýn, bütün
olanaklarýyla, zorunlu uygunluk yasasýnýn iþleyiþine karþý koyduðunu, devletin etkisiyle kendi üretim tarzýný kurtarmaya çalýþtýðýný, ve
burjuvazinin tarihsel ilerlemenin önüne diktiði bu barajýn, ancak
kapitalistlerin [sayfa 412] direncini yenmek için zorunlu olan toplumsal güçleri oluþturan proletarya ve müttefiklerinin bilinçli eylemiyle
yolun üstünden kaldýrýlabileceðini biliyoruz.
Sosyalizmin kuruluþunun birinci koþulu, demek ki, çýkarlarý
ulusun çýkarlarýyla özdeþleþen iþçi sýnýfýnýn gerçekten devrimci bir
partiye sahip olmasýdýr.
Yýðýnlarýn bu bilinçli eylemi nasýl bir sonuç verebilir? Burjuva devletin yerine üretim araçlarýný toplumsallaþtýracak yeni bir
devlet iktidarýnýn düzenlenmesi sonucunu verir. Ýþte proletarya diktatörlüðü denen þey, bu yeni devlet iktidarýdýr.
82
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Burjuva devletin, kapitalistlerin arkasýna sýðýndýklarý, tarihin
mahkum ettiði bu tek kalenin yýkýlmasý, yerine üretim araçlarý özel
mülkiyetini ortadan kaldýrabilecek yeni bir devlet iktidarýnýn oluþumu sonucunu verir. Proletarya diktatörlüðü öyle bir alettir ki onsuz
üretim iliþkilerinde deðiþiklik yapmak olanaklý deðildir. Herkes çok
iyi bilir ki, iþçi sendikalarýnýn, örneðin günün birinde kapitalistlerin
mülklerini kamulaþtýrmaya, sosyalist üretimi örgütlendirmeye, yani
meslek kuruluþlarýný, loncalar halinde serbestçe birleþen ve emekçilerinin meyvesini paylaþan emekçilerin üretimini düzenlemeye
koyulmalarý olanaklý deðildir. Bu anarþist-sendikalist yavanlýk, kapitalizmin koruyucusu burjuva devletin sert siyasal eylemini doðru
deðerlendirememektedir.83
Proletarya diktatörlüðünün esas görevi, Marx tarafýndan açýk
bir biçimde ifade edilmiþtir:
Proletarya, siyasal egemenliðini, tüm sermayeyi burjuvaziden derece derece koparýp almak, bütün üretim
araçlarýný devletin, yani egemen sýnýf olarak örgütlenmiþ
proletaryanýn elinde merkezileþtirmek için, ve üretici güçlerin tamamýný olabildiðince çabuk artýrmak için kullanacaktýr.84
Proletarya diktatörlüðünün hazýrlanýp kurulduðu tarihsel dönem, sýnýf savaþýmýnýn en keskin evresine girdiði [sayfa 413] dönemdir. Sosyalizmin iktisadi uzlaþmaz karþýtlýklarý ortadan kaldýrýþýndan
uzun zaman sonra, savaþým, burjuva kalýntýlarýnýn kapitalizmi onarma, yeniden canlandýrma çabalarýna karþý devam eder ve bu, sosyalizmin, yeryüzünün daha büyük kýsmýnda baþarýya ulaþmasýna
kadar sürer. Yýðýnlar ilk kez olarak, kendilerinin olan bir demokrasiye kavuþuyorlar. Bir düþünün! Ýlk kez olarak milyonlarca insan
böyle insanca bir yaþama çaðrýlýyor. Böylece, örneðin, Çinin en
uzak köylerinde, o zamana kadar kendilerine yük hayvanlarý gibi
davranýlan köylüler bellerini doðrultuyor ve kendilerini yurttaþ ve
kamu yararýnýn sorumlusu hissediyorlar. Proletarya diktatörlüðünün yaptýðý büyük iyilik budur iþte: O, kendilerine bütün ufuklarýn
kapalý bulunduðu bu derin insan yýðýnlarýna bilinçli, etkin bir yaþam
83
Ayrýca, kapitalizmin üretici güçlerinin eriþtikleri noktada, üretim araçlarýnýn toplumsal
mülkiyetinin gerçekleþmesi gereken yer ulusal çerçevedir: o halde, yalnýzca, bir iþçi sýnýfý
ulusal siyasal iktidarý kurabilir.
84
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verir.

Proletarya diktatörlüðü sýnýflar savaþýmýnýn sonu deðildir; onun yeni biçimler altýnda sürmesidir. Proletarya
diktatörlüðü yenilmiþ ama, direnmeyi býrakmak þöyle
dursun, direncini daha da yoðunlaþtýrmýþ, yokolmamýþ,
ortadan kalkmamýþ burjuvaziye karþý siyasal iktidarý eline geçirmiþ bulunan proletaryanýn sýnýf savaþýmýdýr.85
Lenin þunu da yazýyordu:
Yalnýzca sýnýf savaþýmýný kabul edenler henüz marksist deðildirler; bunlar henüz burjuva düþüncesinin ve burjuva siyasetinin sýnýrlarý içersinde bulunabilirler. Marksizmi sýnýf savaþýmý teorisi içinde hapsetmek, marksizmi
budamak, onu çarpýtmak, onu burjuvazi tarafýndan kabul edilebilir bir þeye indirgemek anlamýný taþýr. Marksist, yalnýzca, sýnýf savaþýmýnýn kabulünü, proletarya diktatörlüðünün kabulüne dek geniþleten kimsedir.86
Ve gene:
Sosyalistlerin proletarya diktatörlüðünü anlayamamalarýnýn baþlýca nedeni, sýnýf savaþýmý fikrini mantýksal sonucuna kadar götürmeyiþleridir.87 [sayfa 414]
Proletarya diktatörlüðü bir sýnýf egemenliðidir. Kimin üzerinde egemenlik? Kapitalistler üzerinde, kapitalist çöplüðüne üþüþen
ve onun devlet iktidarýný destekleyen çeþitli sömürücü, açýkgöz,
madrabaz, serüvenci tabakalarýn üzerinde.
Bu yüzden proletarya diktatörlüðü, yepyeni tipte bir devlet
iktidarýdýr. Tarihin daha önce tanýmýþ olduðu bütün siyasal iktidarlar, sömürücü sýnýfýn egemenliðini, azýnlýðýn çoðunluk üzerindeki
egemenliðini temsil ediyorlardý. Proletarya diktatörlüðü, ilk kez olarak, sömürülenlerin sömürenler üzerindeki egemenliðini temsil ediyor. Onun için de, çalýþan, sömürülen ve ezilen öteki toplumsal tabaka ve sýnýflarýn desteðini kazanýyor: o halde proletarya diktatörlüðü çoðunluðun azýnlýk üzerindeki egemenliði, emekçilerin egemenliðidir.
Bu egemenlik, ancak, çalýþan yýðýnlarýn bilinçli ve örgütlü
Leninden aktaran: J. Stalin. Leninizmin Ýlkeleri, Sol Yayýnlarý, Ankara 1992, s. 106.
V. Ý. Lenin, Devlet ve Devrim, Marx-Engels-Marksizm, Ankara 1976, s. 396.
V. Ý. Lenin, Proletarya Diktatörlüðü, Burjuva Demokrasisi ve Proletarya
Diktatörlüðü, Sol Yayýnlarý, Ankara 1992, s. 159.
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eylemi sayesinde hazýrlanýp kurulabilir, sürdürülebilir, saðlamlaþtýrýlabilir.
Bu egemenlik, asýl parçalanmasý, ortadan kaldýrýlmasý sözkonusu olan siyasal rejimin ve iktisadi sistemin ideolojik oyalamasýndan baþka bir þey olmayan burjuva yasallýkýn kapsamýna
giremez. Bunun içindir ki, hareket halindeki yýðýnlar, ulusun çýkarlarýna uygun ve demokratik özgürlüklerin alabildiðine geliþmesini
saðlayan yeni bir meþruiyet yaratýrlar.
Bu egemenlik, burjuvazinin, bütün ayrýntýlarýnda çoðunluða
baský yapmak için tasarlanmýþ bürokratik devlet makinesini kullanamaz. Bunun içindir ki, hareket halindeki yýðýnlar, yukarýdan aþaðýya empoze edilen burjuva bürokratlýðý yýkar, kendileri tarafýndan
denetlenen ve halkýn gözleri önünde açýkça iþleyen yeni tipte bir
yönetim kurarlar.
Proletarya diktatörlüðü yalnýzca bir egemenlik aleti deðildir,
ayný zamanda, proletarya ile emekçi köylüler ve orta sýnýflar arasýnda
bir ittifakýn da aletidir. Bu diktatörlük, [sayfa 415] müttefiklerini ulusal
çýkara uygun bir yolda yönetmek için proletaryaya çok gereklidir.
Mademki, çoðunluðun azýnlýk üzerindeki egemenliði, proletarya
diktatörlüðü, burjuvazinin yýðýnlara zorla kabul ettirdiði siyasal boyunduruðun sonudur, emekçiler için, yýðýnlar için demokrasidir; proletarya diktatörlüðünün geliþi bir kurtuluþtur ve bu siyasal kurtuluþ
koþulu, burjuvazinin düzen ve dolaplarýnýn önlenmesidir.
Proletarya diktatörlüðü, tarihte ilk kez yýðýnlar için bir demokrasi olduðundan, demokrasinin en yüksek biçimidir. Bu, bir
dönemeçtir; burjuva demokrasisinden, sermaye diktatörlüðünden
proletarya diktatörlüðüne, halk diktatörlüðüne dönen, ezenlerin demokrasisinden ezilen sýnýflar demokrasisine dönen bir dönemeç.
O zamana kadar büyük yýðýnlarý ezmeye yarayan özel bir güç olan
devlet, ensonu bastýrýlmýþ olan ezenlere karþý, halkýn çoðunluðunun, iþçilerin ve köylülerin ve onlarýn müttefiklerinin genel gücünün ifadesi haline gelir.
Sömürülenler için gerçek özgürlükler, proleterlerin
ve köylülerin ülkenin yönetimine gerçekten katýlmasý,
ancak proletarya diktatörlüðünde olanaklýdýr.88
Proletarya diktatörlüðünün görevlerini yerine getiren devle88
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tin yalnýz özel bir baský gücüne dayanmamasý, ama halkýn çoðunluðunun genel gücüne dayanmasý onun niteliðini kökten deðiþtirir.
Bu, yeni tipte bir devlettir. Burjuvazi bir sýnýf olarak bütün dünyada
yenilmiþ ve tasfiye edilmiþ olmadýðý sürece bu devletin sürekli olarak güçlendirilmesi zorunludur; bu devletin güçlendirilmesi, her
þeyden önce yýðýnlarýn bilinçli siyasal eyleminin güçlendirilmesi
demektir. Buna karþýlýk, burjuva devletlerin güçlendirilmesi, onlarýn polis kuvvetlerinin artýrýlmasýndan ve yýðýnlarýn siyasal eyleminin boðulmaya kalkýþýlmasýndan baþka bir anlama gelmez.
Görülüyor ki, proletarya diktatörlüðünün güçlendirilmesi, sömürücü sýnýf devletlerinin güçlendirilmesinin tam karþýtýdýr; bunun içindir ki, proletarya diktatörlüðünün [sayfa 416] güçlenmesi, ayný zamanda,
devletin klasik çizgilerinin gerçekten zayýflamasý demektir: halkçý
bir polisin tutumu, yýðýnlarla olan baðlarý, bir burjuva devletin polisininkilerle eðer bu polisin kitlelerle olan baðlarýndan sözedilebilirse hiçbir þekilde kýyaslanamaz. Bir halk ordusunun tutumuyla
emperyalist bir ordunun hiçbir iliþkisi, benzerliði yoktur: Çinin kurtu1uþu sýrasýnda bütün dünya bunu görüp anladý. Yeni devletin siyaseti dar ve kapalý uzman çevrelerinde hazýrlanmaz, yýðýnlarýn
içinde ve yýðýnlarýn öncü güçleri içinde hazýrlanýr: kolhozcu bir milletvekili kendi kolhozunda emekçi olarak kalýr.
Proletarya iktidarýnýn uygulanýþýnýn tarihsel biçimleri çeþitlidir.
Birincisi, Paris Komünüdür. Halk demokrasileri bunun bir baþka
biçimidir. Proletarya iktidarýnýn klasik biçimi, sovyetler iktidarýdýr.
Emekçiler vekilleri sovyetleri (ya da konseyleri), Rusyada,
1905 Devrimi sýrasýnda ortaya çýktýlar. Bu siyasal iktidar biçimi, hareket halindeki yýðýnlar tarafýndan yaratýldý. 1917 Ekim Devrimi bütün iktidarý sovyetlere verdi. Sovyetler, proletaryanýn ve bütün sömürülenlerin en geniþ yýðýn örgütlenmesi, bizzat yýðýnlarýn doðrudan organýdýr. Sovyetler karar verirler, yerine getirirler ve verdikleri
kararlarýn yerine getirilmesini kendileri denetlerler. Burjuva parlamenter meclislerden (ulusal ya da yerel) farklý olarak bütün iktidarý, yürütme gücünü olduðu kadar, yasama gücünü de ellerinde
bulundururlar. Sovyetler, devlet iktidarýnýn yerel ve merkezi organýdýrlar. Sovyetlerin üyeleri her an seçmenleri tarafýndan geri alýnabilirler.
Yeni iktisadi temelin yansýsý Stalin Anayasasý, þu olguyu
onaylamýþtýr:
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SSCBde bütün iktidar, emekçiler vekilleri sovyetlerinin
þahsýnda, kent ve köy emekçilerine aittir. (Madde 3.)
Bunun içindir ki, düzenbazlýkla, sosyalizmi faþizme benzeten burjuva ideologlarý kusura bakmasýnlar Sovyetler Birliðinde,
hiç kimse yasaya boyun eðmekten baðýþýk tutulmaz. Büyük sermayenin en gerici unsurlarý tarafýndan [sayfa 417] kurulan faþist diktatörlüðün, keyfi yönetiminden ve terörden baþka silahý yoktur;
burjuva meþruiyetini kendisi ayaklar altýna alýr. Tersine, sosyalist
demokrasi, gücünü, emekçilerin desteðinden alýr; onun için ancak emekçilerin özel ve kamusal haklarýnýn kullanýlmasýný güven
altýna alarak varlýðýný sürdürebilir. Sovyet hükümeti, bütün yurttaþlar
gibi, anayasaya saygý göstermek ve yasalara uymak zorundadýr.
Baþka türlü de hareket edemezdi, yoksa bütün otoritesini yitirirdi.
Rousseaunun ülküsü genel iradenin ifadesi olarak demokrasi demek ki, proletarya diktatörlüðü tarafýndan tamamýyla gerçekleþtirilmiþtir. Ve gerçekten de, böyle bir ülkü ancak sýnýflarýn iktisadi karþýtlýklarýnýn ortadan kaldýrýlmasýyla gerçekleþmiþ olabilir.
Geniþ yýðýnlarýn bilinçli eylemine dayanan sovyet devletinin,
sosyalizmin kuruluþunda çok büyük rolü vardýr. Yeni iktidar, yeni
üretim iliþkilerinin ortaya çýkýþý için vazgeçilmez öznel bir koþuldur.
Gerçekten proletarya iktidarý, tarihsel bakýmdan kendi iktisadi temelinden önce gelmek ve kendi temelini yaratmak zorunda olmak
gibi bir özellik gösterir. Burjuva iktidarý, tersine, burjuva devrimi sýrasýnda en baþta burjuvazinin siyasal egemenliðini, mevcut burjuva ekonomisiyle uygunlaþtýrmalýydý. Bundan baþka, proletarya devriminden önceki devrimlerin amacý, bir sömürü biçimi (feodal)
yerine, bir baþka sömürü biçimini (burjuva) getirmekti; proletarya
devrimi, tersine, tüm sömürüyü ortadan kaldýrýr ve bu da ancak
devletin önemini artýrýr.
Sosyalist iktisadi temelin mevcut olduðu andan baþlayarak
sovyet devleti, kendi iktisadi temelinin yansýsý olarak kabul edilmelidir, ve iþte o zaman olaylarýn gerçeði yeni bir biçimde, yeni
anayasa biçiminde ifade edilmiþ olabilir.
Sovyet Anayasasý, bu haklarýn kullanýmýný olanaklý kýlan maddi koþullarýn yaratýlmasýný en uzak bir zamana atarak soyut bir takým haklar ilan etmek yerine burjuva anayasalarýnýn yaptýklarý
budur maddi temelleri zaten daha önce yaratýlmýþ olan gerçek
haklarýn varlýðýný onaylamak gibi bir özellik gösterir. Örnek: [sayfa 418]
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SSCB yurttaþlarýnýn çalýþma haklarý, yani iþin nicelik ve niteliðine göre emeklerinin karþýlýðý ile birlikte güvenceli bir iþ edinme haklarý vardýr.
Çalýþma hakký, ulusal ekonominin sosyalist biçimde düzenlenmesiyle, sovyet toplumunun üretici güçlerinin sürekli olarak
büyümesiyle, iktisadi bunalým olanaklarýný ortadan kaldýrmasýyla
ve iþsizliðin tasfiyesiyle güven altýna alýnmýþtýr. (Madde 118.)
Bu demek midir ki, sovyet devleti, iktisadi temelini edilgin
bir biçimde yansýtmakla yetinir? Hiç de deðil! Sovyet devleti hiçbir
an, ekonominin nesnel yasalarýnýn bilgisine dayanarak sosyalist
ekonominin geliþmesini hýzlandýran ve onu tutarlý bir þekilde planlayan etkin bir güç olmaktan geri kalmaz.
Bu görevi yerine getirmek için sovyet devletine iki þey gereklidir: 1) doðanýn ve toplumun yasalarýný tanýmak, yani bilim; 2)
yeni fikirleri anlayýp benimsemiþ yýðýnlarýn bilinçli desteði. Proletaryanýn siyasal iktidarýnýn kuruluþu sýrasýnda bilimsel sosyalizmin oynadýðý büyük rol, demek ki gitgide artacaktýr. Burjuva ideolojisine
karþý bilinçli savaþým, marksizm-Ieninizmin yýðýnlar arasýnda yayýlmasý, biçimiyle ulusal, içeriðiyle sosyalist yeni bir kültürün yaratýlmasý, böylece sosyalizmin kuruluþu için vazgeçilmez olan öznel
koþullardýr.
Sosyalizm kurulup yerleþtiði ölçüde, demek ki, sovyet devletinin, bu yeni tipte devletin eðitimdeki rolü ve kültürel rolü büyür.
Devletin rolünün bu artýþý, hiç de marksizmin düþmanlarýnýn sözünü ettikleri totaliter baskýnýn artýþý anlamýna gelmez. Devletin bu
yeni rolü, yýðýnlarýn kültürel ve entelektüel düzeylerini egemen sýnýf için tehlike oluþturmaksýzýn yükseltemeyen kapitalist burjuva devletlerince hemen hemen bilinmeyen bir þeydir. Bu yüzden, kapitalist
devlet, en baþta bastýrma iþleriyle meþguldür. Tersine, emekçilerin
devleti, iktisadi alanda olduðu kadar kültür alanýnda da varlýðýný
korumasýný bilerek, gitgide, yýðýnlarýn yaratýcý emeðinin yönetici
merkezi haline gelir: emekçilerin devleti, [sayfa 419] yýðýnlarýn düþmaný
deðil, onlarýn örgütleyicisi ve eðitimcisidir.
Kültür devrimi, öncü fikirlerin ve öncü bilimin yýðýnlar içinde yayýlmasý, sosyalist ideolojinin burjuva ideolojisini yenmesi, diyalektik materyalizmin, fikirlerin toplumsal yaþamdaki rolü konusunda
öðrettiklerine uygun olarak, bizzat devletin bütün dikkatini üstünde toplayacaðý bir konudur. Üretim iliþkilerinin deðiþmesi, burjuva
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ideolojinin nesnel temellerini, üretim araçlarý özel mülkiyetini ortadan kaldýrarak, yýðýnlar arasýnda yeni bir bilincin oluþmasý için gerekli koþullan yaratýr. Yani, yeni sosyalist bilinç, hiç yoktan yaratýlmýþ
deðildir: devletin rolü, yýðýnlarýn bilinci ile yeni nesnel, sosyalist koþullarý olanaklý olduðu kadar doðru ve eksiksiz olarak birbirine uygun hale getirmek  er ya da geç yeni bir bilinç biçiminin yeni içeriðe uygun geliþmesini isteyen süreci çabuklaþtýrmaktýr. Ayný zamanda, geliþme perspektifleri bilgisinin de nesnel koþullar üzerinde
etki yaparak iktisadi geliþmeyi hýzlandýrmasý için, toplum yasalarý
bilgisinin yardýmýyla sosyalist bilinci ileri götürmek gerekir. Görülüyor
ki, sosyalist toplumda birbirleriyle çeliþki halinde olmayan nesnel
koþullar ve öznel koþullar, karþýlýklý bir etki oluþtururlar ve birbirlerini karþýlýklý olarak desteklerler. Bunun içindir ki, sosyalist toplum,
maddi bakýmdan ve kültür bakýmýndan, burjuva toplumunda bilinmeyen bir tempoyla geliþebilir. Sosyalist ilerleme yarýþmasý, sosyalist üretimin geliþmesinde, yýðýnlarýn yeni bilincinin öneminin bir
örneðidir. Bu bilinç deðiþmesinde edebiyat ve sanata büyük bir rol
düþer: yazarlar, Stalinin deyiþiyle, ruhlarýn mühendisleri olurlar.
Ensonu, þurasý da açýktýr ki, eðer iþçi sýnýfý ve onun müttefiklerinin baþlarýnda, bilinçli ve örgütlü müfrezeleri, yýðýnlara baðlý
ve toplumlarýn doðru devrimci teorisiyle donatýlmýþ siyasal bir parti olmasaydý, sosyalist devlete düþen bütün görevler proletarya
diktatörlüðünün kazanýlmasýndan kültür devrimine kadar
gerçekleþmezdi. Sosyalist toplumun yolunu aydýnlatan, teoriyle pratiði birleþtiren bu öncülük rolü, yeni maddi ve kültürel zorunluluklar ortaya çýktýðý ölçüde ve sovyet devletinin rolü büyüdüðü ölçüde
artar, eksilmez. [sayfa 420]
VI. VARGI
Sosyalizmin temel iktisadi yasasý, nesnel bir yasadýr. Yýðýnlarýn maddi ve kültürel gereksinmelerinin en yüksek ölçüde tatminini saðlamak, bir hükümetin serbest tercihinin eseri deðildir. Bu,
üretim araçlarýnýn topluma malediliþinin (toplumsallaþtýrýlmasýnýn)
zorunlu sonucudur, ve yalnýz iþçi sýnýfý iktidarý, vaadetmiþ olduðu
þeyi verebilir yýðýnlara; çünkü o, üretim araçlarýný topluma maletmiþtir ve yeni üretim iliþkilerini niteleyen nesnel yasaya dayanmaktadýr. Marksist sosyalizm anlayýþýný ütopyacý anlayýþlardan ayý-
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ran, yýðýnlarýn binlerce yýllýk hak davasý ile, bilimsel olarak belirli
bir üretim tarzýnýn temel ekonomik yasasýnýn gereklerini birbirleriyle baðdaþtýrmasýdýr.
Sosyalizmin düþmanlarý, kapitalist burjuvazi, sosyalist kurtuluþun baþarýlarýnýn ancak bireyin köleleþtirilmesiyle elde edilebileceðini yineleyip dururlar. Sosyalizmin, insanýn kiþiliðini, kiþisel enerji
ve giriþkenliðini, bireyin yeteneklerini, hak ve özgürlüklerini ezdiðini ve yok ettiðini; gereksinmeler ile beðenileri bir düzeye getirdiðini öne sürerler. Ama, emekçileri, fizik bakýmýndan ve kafaca sömürerek ve sakatlayarak bütün bir manevi ilgiler, özlemler ve insan yetenekleri dünyasýnýn üzerine çöken ve onu boðan; varlýðýný
güvensizliðe borçlu olan, insanlarý birer robot haline getiren, bir
baský, açlýk ve iþsizlik rejimi altýnda iþçiyi makinenin bir eki, uzantýsý haline getiren; onu fizik ve manevi bireyliði içinde sakatlayan;
iþçiyi bir köle durumuna indirgeyen kapitalizmin ta kendisidir. Kapitalizmin karþýsýnda birey yalnýz ve silahsýzdýr; onu kurtaracak olan,
yalnýzca sömürülenlerin ve ezilenlerin birliði, devrimci savaþýmýdýr.
Yýðýnlar kurtarýlmadan birey kurtarýlamaz. Yýðýnlarýn kurtuluþu, bireyin kurtuluþunun birinci koþuludur.
Kapitalizmin savunucularý, kapitalizmde, giriþkenlik ve yetenek sahibi her insanýn, servet sahibi olmasa bile, kendi yolunu
kendisinin aþabileceðini ve yeteneklerine uygun bir duruma geçebileceðini öne sürerler. Ve milyoner olmuþ [sayfa 421] ayakkabý boyacýlarý gibi mutlu olaylarý anlatýrlar. Ama, herhangi bir kimsenin
baþarýsýnýn binlerce sömürülen emekçinin sýrtýndan ödendiðini
gizlerler. Kapitalizmde herkesin kendi yolunu kendisinin açmasý
zorunluluðu, burjuva toplumda insanlarýn durumunun özel mülkiyetin alaný ile belirlendiðini tanýtlar. Yönetici görevlere yükselebilenler, üst sýnýflarýn temsilcileri ya da onlarýn adamlarý, memurlarýdýr. Ýnsanlarýn durumlarý, onlarýn servet, sýnýf, kast durumlarýyla,
ulusal kökenleri, cinsiyetleri, inançlarý, yakýnlýklarý, iliþkileri, kayrýlmalarý vb. ile belirlenir. Ýþte kapitalizmin düþünürleri ve ahlakçýlarý tarafýndan sonsuz, mantýksal sayýlan düzen, usauygun ve kavranýlýr kabul edilen tek düzen budur. En üstün yeri
haklý olarak iþgal ettiklerini tanýtlamak için, Krupplarýn, Stinneslerin,
Morganlarýn, Rothschildlerin, Rockefellerlerin, Fordlarýn, Boussaclarýn yaratýcý yetenekleri göklere çýkartýlýr. Ama herkes bilir
ki, kapitalistlerin yaratýcý yetenekleri, artý-deðerin üreticilerden
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zorla koparýlýp alýnmasý becerisine dayanýr, ve onlarýn egemen durumunu belirleyen þey, yalnýzca sermayelerinin büyüklüðüdür. Ve
iþte kapitalizmde bir insanýn deðerini saptayan da budur.
Sosyalizmde ise, tersine, bireyin yükselmesinin, yeteneklerinin, anýklýklarýnýn, yaratýcý yetilerinin geliþmesinin koþulu, bizzat
yýðýnlarýn yaratýcý yeteneklerinin yükselmesidir. Sosyalizmin temel
ekonomik yasasý, öncü tekniðin rolünü bize gösterdi; sosyalizmin
öznel koþullarýnýn incelenmesi, sosyalist bilincin, bu yeni toplumun muazzam etkin gücünün önemini kuvvetle belirtti.
Bu çifte incelemeden, sosyalizmin, emekçinin kiþiliðini bütün
yönleriyle, bilgili, düþünsel yönden geliþmiþ teknisyen olarak, toplum sorunlarý konusunda geniþ ve derin bir bilgiye sahip olan, yeni
bir yaþamýn yapýcýsý toplumsal bir insan olarak geliþtirdiðini iyi akýlda
tutmak gerekir. Ýnsanýn kiþiliðinin, kiþisel yeteneklerinin çok yönlü
geliþmesi, sosyalizmde, kapitalizmde olduðu gibi, soyut bir olay
olarak kalmaktan uzaktýr, bir yýðýn olayý olmuþtur. Sosyalist yarýþma,
[sayfa 422] herkesin kiþisel giriþkenliðini, yaratýcý zekasýný geliþtirme
olanaklarýný hazýrlayan canlý bir örnektir. SSCBde stahanovistler,
yenilik getiriciler, verim saðlayanlar, her çeþit buluþçu, yüksek nitelikli emekçiler ve uzmanlar, tarým alanýndaki deneyciler, üretim ve
ekonomi düzenleyicileri, halktan çýkma ileri aydýnlar, toplumsal ve
siyasal bir eylem baþýnda bulunan kadýnlar ve erkekler, bilimsel
bir tartýþmaya, bir edebiyat ya da sanat yarýþmasýna katýlabilecek
çapta emekçiler ye bunlarýn ortasýnda yürüyen, binlerce sosyalist
emek kahramanlarý ve Stalin ödülü kazananlar. Ancak sosyalist
toplumdadýr ki, insan, kökenine, cinsine, servetine vb. bakýlmaksýzýn kendi yeteneklerine uygun bir yere gerçekten sahip olabilir.
Sosyalizm tam yýðýnlarýn egemenliðidir, yüzyýllar süren baskýnýn kurbanlarý olan ve sömürü yüzünden her çeþit insani geliþmeden yoksun bulunan milyonlarca insanýn egemenliðidir. Tarihi yapan bu yýðýnlardýr, çünkü yalnýz bu yýðýnlar sermayenin iktidarýný
yere serebilirler. Bir kere boyunduruktan kurtulduktan sonra, yýðýnlar, büyük bir coþkunlukla kendileri için yeni bir yaþam kurarlar.
Yýðýnlar, insanýn insan tarafýndan sömürüsünü ortadan kaldýrarak,
bireyle toplum arasýndaki uyuþmazlýðý gidermiþ ve herkese bol bol
açýlýp geliþme olanaðý saðlamýþlardýr.
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YOKLAMA SORULARI
1. Üretim araçlarýnýn toplumsallaþtýrýlmasýnýn ekonomik ve toplumsal planda belli baþlý sonuçlarý nelerdir?
2. Sosyalizme geçiþin nesnel koþullarý nelerdir?
3. Sosyalizmin temel yasasýný söyleyiniz ve açýklayýnýz.
4. Sosyalizme geçiþin ve sosyalizmin geliþmesinin öznel koþullarý
nelerdir?
5. Sosyalizm ve birey. [sayfa 423]
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YÝRMÝBÝRÝNCÝ DERS

SOSYALÝZMDEN KOMÜNÝZME

I.
II .
III .
IV .
VI .

Komünist toplumun ilk evresi.
Komünist toplumun üst evresi.
Sosyalizmde üretici güçler ve üretim iliþkileri.
Sosyalizmden komünizme geçiþin koþullarý.
Vargý.

SOSYALÝST ekonominin amacý, görmüþ olduðumuz sosyalizmin temel ekonomik yasasýnýn da sonucu olarak toplumun maddi ve kültürel gereksinmelerinin en yüksek derecede karþýlanmasýdýr. Ve özel mülkiyet ortadan kalktýktan sonra da baþka türlü
olamaz. Bununla birlikte, bu demek deðildir ki, toplumun her bir
üyesi, hemen, gereksinmelerine göre sýnýrsýz olarak istediklerini
elde edebilir. Sosyalist toplumda herkes verdiði emeðe göre alýr. O
halde toplumsal mülkiyete dayanan toplumun geliþmesinde iki
evreyi birbirinden ayýrmak gerekir: bir ilk evre ki sosyalizm adýný
alýr ve bir üst evre ki buna komünizm denir. Bu ayrým, Marx tarafýndan bilimsel olarak konulmuþtur. [sayfa 424]
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I. KOMÜNÝST TOPLUMUN ÝLK EVRESÝ
Tamamýyla, geliþmiþ olan komünist topluma oranla deðerlendirmek istendiðinde, az önce incelediðimiz sosyalizm, bir ilk
evreden ibarettir. Sosyalizmin ilkesi herkesten yeteneðine göre,
herkese emeðine göre ilkesidir. Ama komünizmin ilkesi, herkesten yeteneðine göre, herkese gereksinmesine göredir. Modern
alemde, herkes, gereksinmesine göre alamýyorsa, bunun baþlýca
engelinin, insan emeðinin bütün zenginliklerini israf eden kapitalist sömürü olduðu gerçeðidir. Ýnsanýn insan tarafýndan sömürüsünün ortadan kaldýrýlmasýnýn ilk sonucu, emekçinin, ürettiði zenginliðin bir bölümünü, kendisinden aþýrýlmaksýzýn, verdiði emeðe
göre alabilmesidir. Herkesin, isteklerine ve gereksinmelerine göre
almasýna gelince, bunun için, toplumun yeteri kadar tüketim araçlarýný üretebilecek duruma gelmesi gerekir. Yeni iktidarýn ilk ereklerinden biri, üretimi artýrmaktýr; ama bu evrede üleþimin ilkesi henüz
toplum üyelerinin gereksinmelerinin tamamýný karþýlamak deðildir. Gerçekte, bütün üretim artýþýnýn, eðer bu artýþýn duraklamalarla yürümesi, yarýnsýz ve yarým kalmasý istenmiyorsa, üretim araçlarý
üretiminin artýrýlmasýyla baþlamasý gerekir. Bireysel tüketimin gereksinmelerini tatmin etmeden önce, üretim araçlarý yönünden
toplumun maddi gereksinmelerini tatmin etmek gerekir. Oysa, çoðu
kez, görmüþ olduðumuz gibi, kapitalist toplum, sosyalizme, üretim
araçlarý üretimi ile tüketim araçlarý üretiminin birbiriyle orantýlý olmadýklarý çok kötü bir miras býrakýr. Örneðin, Çekoslovakyada,
kapitalizm, sanayileþmiþ denilen bu ülkenin burjuvazisine yüksek bir yaþam düzeyi saðlayan, ama büyük bölümüyle, büyük kapitalist ülkelerin aðýr sanayisine baðlý hafif bir sanayi geliþtirmiþti.
Sosyalizmin herkesten yeteneðine göre, herkese emeðine
göre formülü, elbette tüketimde bir ölçü bulunmasý gereði olgusuna uygun düþer.
Bu ölçüyü nerede bulmalý? Elbette ki emekte. Gerçekten
de, her bireyin toplumsal üretimden alacaðý payý belirleyen, [sayfa
425] onun saðladýðý emeðin nitelik ve niceliðidir; bu, hakedilen tüketimi ölçmenin en doðru yoludur.  Ayrýca, emek (iþ, çalýþma), üretici güçlerin hýzla yükseliþinin, bu bakýmdan da ileri aþamaya geçiþin
koþuludur. Böylece saðlanan emeðin karþýlýðý, artýk bireyin tüketimini ölçmek için gerekli olmayacaðý bir evreye geçiþi hazýrlar.
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Zaten sosyalizmin herkesten yeteneðine göre, herkese
emeðine göre ilkesi, emekçilerin hiçbir zaman emeklerine göre
almadýklarý sömürücü kapitalizme oranla ileri bir adýmdýr.
Demek ki, sosyalist toplumda, bireyler için, yaþamlarý için
gerekli mallarý, satýnalma yoluyla saðlamak zorunluluðu, zorunlu
olarak devam eder, ve bu zorunluluk, günlük tüketim mallarýnýn
üleþimi için olanaklý olan tek yoldur. Bu üleþimin dýþýnda, yýðýnlarýn maddi ve kültürel gereksinmeleri, toplumsal hizmetlerle örneðin týbbi bakýmýn parasýz oluþuyla ve kapitalizmin tanýmadýðý
kültür kurumlarýyla tatmin olunurlar.
Ayrýca, tüketim mallarýnýn herkesin gereksinmesine göre
bölüþülmesini saðlayacak olan üretim artýþýnýn teknikte önemli bir
geliþme olmadan olanaklý olmadýðýný da gözönünde bulundurmak
gerekir .Böylece bir teknik atýlým, emekçilerin teknik niteliklerinin
ve kültürlerinin, yýðýnlarý öðrenim ve bilimden yoksun býrakan kapitalizmin, kendilerini içinde tuttuðu teknik nitelik ve kültür derecesinden çok daha üstün bir dereceye ulaþmalarýný gerektirir. O
halde, çalýþma, birey için, soluk almak, ya da yürümek kadar doðal bir gereksinme haline gelmedikçe, emekçilerin ilerlemesini ve
niteliklerini isteklendiren araçlardan biri, herkesin verdiði emeði,
çalýþmasýnýn niteliðine göre almasýdýr.
Emekçileri, niteliklerini geliþtirdikleri takdirde yaþam düzeylerini iyileþtireceklerine inandýrmak isteyen kapitalizmin oyalayýcý
vaatleri, sosyalizmde, bir gerçek haline gelir, çünkü sosyalizmde
sömürü ortadan kalkmýþtýr.
Böylece, sosyalist evreyi anlamak için her alanda kapitalizmin aðýr mirasýný tasfiye etmek yükümlülüðünü unutmamak [sayfa
426] gerekir:
Burada karþýlaþtýðýmýz þey, kendine özgü olan temeller üze-rinde geliþmiþ olan bir komünist toplum deðildir,
tersine, kapitalist toplumdan çýkýp geldiði biçimiyle bir
komünist toplumdur; dolayýsýyla, iktisadi, manevi, entelektüel, bütün bakýmlardan, baðrýndan çýktýðý eski toplumun damgasýný hala taþýyan bir toplumdur.89
Sosyalist toplum herkese emeðine göre verir dendiði za89
K Marx, F .Engels, Gotha ve Erfurt Programlarýnýn Eleþtirisi, Sol Yayýnlarý, Ankara
1989, s. 29.
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man, bu demek deðildir ki, herkes birey olarak, tek baþýna ve doðrudan doðruya emeðinin tüm ürününü alýr. Bu bir küçük-burjuva
ütopyasýdýr. Gerçekte, eðer toplumsal emeðin tümü dikkate alýnacak olursa, ilkin bir yedek fonu, üretimi artýrmaya ayrýlmýþ bir fonu,
eskimiþ makinelerin yerine yenilerini koymaya ayrýlmýþ bir baþka
fonu, bundan düþmek gerektiði açýktýr. Eðer tüketim araçlarý ele
alýnacak olursa, bunlardan da yönetim masraflarý için bir fon, okullar, hastaneler ve yaþlýlar için dinlenme yurtlarý için bir baþka fon
düþmek gerekir.
Bütün buraya kadar söylediklerimiz, Sovyet anayasasýnýn 12.
maddesini anlamamýza yardým ediyor: Çalýþma, çalýþmaya anýk
(ehil) her yurttaþ için bir ödev ve çalýþmayan yemez ilkesine göre
bir onur sorunudur.
Bunun içindir ki, sosyalist toplumda eþitlik, elbette ki herkese varlýðýný sürdürmesi olanaðý (sömürünün ortadan kaldýrýlmasý
sayesinde) bir kez saðlandýktan sonra, herkese emeðine göre, yani
eþit olmayarak vermekten ibarettir. O halde sosyalizmi, ütopik bir
eþitçilikle bir tutmamak gerekir .
Her insaný ayný ölçüye vurmak demek olacak olan
eþitçiliðe (egalitarisme) gelince, diye yazýyor Maurice
Thorez bu, toplumsal bakýmdan olanaksýzdýr: insanlar
arasýnda, onlarýn biyolojik ve psikolojik anýklýk ve elveriþliliklerinden ileri gelen doðal eþitsizlikler vardýr. Sosyalistlerin ortadan kaldýrmayý istedikleri eþitsizlik, sýnýflarýn
varlýðýnýn sonucu olarak ortaya çýkan eþitsizliktir. Kapitalist toplumda, bireyler, [sayfa 427] kiþiliklerini geliþtirmek için
eþit bir þanstan yararlanmazlar. Bir milyoner ile bir iþsizin
yasa karþýsýnda eþit ve her ikisinin de özgür olduklarý
söylenir, ama bu özgürlük onlardan birini Rivieranýn lüks
ote1lerine, ötekini ise köprü altýna götürür. Geleceðin insaný, tek örneðe göre ayarlanmýþ, makineleþmiþ bir robot olmayacaktýr, yetenekleri ve anýklýklarý alabildiðine
açýlýp geliþen, özgür ve güçlü bir birey olacaktýr.90
Sosyalist toplumda eþitlik, gereksinmeleri kýyaslanabilir
olan ama yetenekleri eþit olmayan bireylerin her birinin emeðine
göre, toplumdaki katký payýna göre, yani eþit olmayarak almalarýna
90

Maurice Thorez, Fils du peuple, s. 243.

G. Politzer
Felsefenin Temel Ýlkeleri

381

dayanýr. Stahanovist, stahanovist-olmayandan daha çok alýr, ama
bu, ayrýcalýðý olmasýndan ileri gelmez sömüren sýnýf olmayan bir
toplumda artýk ayrýcalýklar yoktur seçkin ve bulucu, yenilikçi bir
emekçinin toplumun tümüne, ve doðal olarak toplum üyelerinin
her birine oranla daha çok katkýda bulunmasýndandýr.91
Buna karþýlýk, komünist toplumda eþitlik þundan ibaret
olacaktýr: yetenekleri eþit olmayan ve bu yüzden topluma (nitel ve
nicel bakýmdan) farklý bir emek saðlayan bireyler gene de eþdeðer
bir biçimde, her biri azami gereksinmelerine göre alacaklardýr.
Niçin? Çünkü üretim, artýk herkesin gereksinmesine göre alabileceði ölçüde yükselmiþ olacaktýr.
Demek ki, sosyalist toplumda, emek ölçüsünün, bu bakýmdan da tüketim ölçüsünün sýký bir biçimde denetimi zorunlu olarak hüküm sürer. Çalýþma bir zorunluluktur, ama, herkesin, en
adil þekilde, verilen emeðe göre almasý gibi bir karþýlýðý vardýr. Artýk ne ayrýcalýklý, ne sömürücü, ne de kâr düþkünü vardýr; emek
her þeyin en yükseði, en yücesidir, emek egemendir. Sosyalist
toplumda, bir ölçüde, bir servet eþitsizliði vardýr. Ama sosyalist toplumda artýk ne iþsizlik, ne sömürü, ne de ulusal-topluluklar üzerinde baský vardýr. Sosyalist toplumda, her ne kadar çalýþmasý karþýlýðýnda [sayfa 428] gereksinmelerine göre deðil de, verdiði emeðin
nitelik ve niceliðine göre alýyorsa da, herkes çalýþmak zorundadýr.
Bu yüzden, hala bir ücret, hem de eþit olmayan, farklýlaþmýþ bir
ücret vardýr. Ancak kiþilerin çalýþmalarý karþýlýðý toplumdan emeklerinin nitelik ve niceliðine göre deðil de, gereksinmelerine göre
alacaklarý bir düzen yaratma iþi baþarýldýðý zaman komünist toplum kurulmuþ olacaktýr.92
II. KOMÜNÝST TOPLUMUN ÜST EVRESÝ
Komünist toplumun daha yüksek bir aþamasýnda,
bireylerin iþbölümüne ve onunla birlikte kafa emeði ile
91
Stahanovistlerin ödüllendirilmesi bir ayrýcalýk olmaktan öte, sosyalist hukukun bir
sonucudur; Lenin þuna dikkati çekiyordu: Her hak tek bir kuralýn deðiþik insanlara,
gerçekte ayný ve eþit olan insanlara uygulanmasýndan ibarettir. (Devlet ve Deurim.)
92
Staline, Déclaration à Roy Howard, Cahiers du communisme, n° 11 (1948), s.
1413. [Stalin diyor ki: Stalinin Skripps-Howards Newspapers adýndaki Amerikan Gazeteleri
Tröstünün Reisi Roy Howard ile Yaptýðý Mülakat, çev. Hasan Ali, Marksizmin Bibliyoteði,
Ýstanbul 1936, s. 15-16]
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kol emeði arasýndaki çeliþkiye kölece boyun eðiþleri sona
erdiði zaman, emek, yalnýzca bir geçim aracý deðil, ama
kendisi birincil yaþamsal gereksinim haline geldiði zaman; bireylerin çeþitli biçimde geliþmeleriyle, üretici
güçler de arttýðý ve bütün kolektif zenginlik kaynaklarý
gürül gürül fýþkýrdýðý zaman, ancak o zaman burjuva hukukunun dar ufuklarý kesin olarak aþýlmýþ olacak ve toplum, bayraklarýnýn üstüne þunu yazabilecektir: Herkesten yeteneðine göre, herkese gereksinimine göre.93
Burjuvazinin, komünizmin sözde gerçekleþmesi olanaksýz
niteliðine iliþkin baþlýca kanýtý, toplumun herkese gereksinmelerine göre, yani bedava olarak veremeyeceði, çünkü böyle bir
durumda herkesin derhal olanaklý olduðu kadar az çalýþacaðý ve
böylelikle kýsa zamanda kýtlýðýn geleceði iddiasýdýr. Burjuvaziye göre,
ilk günahýn kurbaný olan insan, sonsuz olarak ve doðasý gereði
baþkasýnýn çalýþmasýndan en büyük payý çekip almaya çabalayan,
ancak zorunlu olunca ve zorla çalýþan bir tembeldir. Burjuvazi,
böylece, çalýþma hakkýndaki kendi öz anlayýþýný yansýtmaktan
baþka bir þey yapmýyor. Burjuva hukukunun dar ufku [sayfa 429]
içinde, bir Shylockun94 açgözlülükle yaptýðý, Bir baþkasýndan ne
yarým saat fazla çalýþmam, ne de daha az bir ücret almam gerekmez95 hesabý içinde sýnýrlanan anlayýþa gelince, bu, kapitalist sömürü koþullarýnýn ürününden baþka bir þey deðildir ve zaten ancak
bu durumda tamamýyla anlaþýlýr bir þeydir.
Ýnsanýn insan tarafýndan sömürüsünün bin yýllýk koþullarý,
genel olarak güçten düþüren aþýrý çalýþmalara karþý bir düþmanlýk
yaratmýþlardýr. Oldukça yakýn bir zamana kadar üretici güçlerin
zayýf bir þekilde geliþmeleri, kapitalist düzende emekçilerin yükünün elveriþli bir teknikle hafifletilmesi için hiçbir tasa duyulmamasý, çalýþmayý güç katlanýr bir eylem haline getirmiþlerdir. Ensonu,
baþlangýçta, üretici güçlerin ilerlemesinin bir koþulu olan iþbölümü,
her insaný ömrü boyunca ayný iþe perçinlemiþtir  özellikle her insanýn, parçalara bölünmüþ bir eylemin esiri olduðu modern sanayide; ekleyelim ki, kafa emeði ile kol emeði arasýnda iþbölümü, kol
93
94
95

K. Marx, F. Engels, Gotha ve Erfurt Programlarýnýn Eleþtirisi, s. 31.
Shakespearein kiþilerinden: tefeci.
Bkz: Lenin, Devlet ve Devrim, Marx-Engels-Marksizm, Ankara 1976, s. 412.
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emekçilerini her türlü yaratýcý eylemden yoksun býrakarak, kol emeðinin hiçbir çekici yanýný býrakmadý. Bu nedenledir ki, çalýþmak,
bir angarya halini aldý.
Ama bu durum, sonsuz olan, deðiþmeyecek bir durum deðildir. Belli maddi koþullar tarafýndan oluþturulan bu durum baþka
koþullar tarafýndan ortadan kaldýrýlacaktýr. Helvetius, daha o zaman, ýlýmlý, ölçülü ve saðlýklý bir üretici eylemin insana ve insanýn
mutluluðuna yaþamsal ölçüde gerekli olduðunu düþünüyordu; ona
göre kötülükler ancak aylaklýktan ya da aþýrý yýpratýcý çalýþmadan
ileri gelebilir. Fourier, ilgi duyulan, çekici iþi ululamýþtýr; emekçilerin zevklerine, anýklýklarýna, yeteneklerine uyan böyle bir çalýþma,
gelecekteki toplumun nasibi olacaktýr. Sýnýflara bölünmüþ bir toplumda, sanata iliþkin ya da bilimsel eylem, komünist toplumda,
bütün insanlarýn çalýþmasýnýn alabileceði niteliðin, artýk bir angarya deðil, bir açýlýp geliþme olan iþin bir imgesini verir. Yalnýz þunu
da gözönünde bulundurmak gerekir ki, karþýlaþtýrma [sayfa 430] kusursuz ve eksiksiz deðildir, çünkü kapitalist toplumda, sanatçý ve
bilim adamý, her zaman gereksinmelerden kurtulmuþ, gereksinmelere karþý korunmuþ deðillerdir ve kendi yaratýcý güçlerini, sömürü düzeni tarafýndan sýnýrlandýrýlmýþ olarak görmektedirler.
Komünist toplumda, öncü teknik, kol emeði ile kafa emeðini
birleþtirir, ayný zamanda, emekçiye niteliklerini geliþtirmek için boþ
zaman býrakmak, ve böylece ona bütün yaþamý boyunca ayný iþe
baðlanýp kalmamak olanaðýný vermek üzere emek-zamanýnýn azaltýlmasýný saðlar. Ýþ bundan böyle artýk insanýn kiþiliðini sakatlamayacak, bu kiþiliðin en yüksek ifadesi olacaktýr. Ve iþ sayesinde,
herkes, yeteneklerini açýp geliþtirecektir: sömürüden kurtulan emek,
her bireyin temel gereksinmesi haline gelecektir.
Herkes kendi yeteneklerine göre verecektir. Burada da, gene
burjuva zihniyet bunu anlamaktan yoksundur, çünkü, burjuva zihniyete göre her tür insan eyleminin devindiricisi özel çýkardýr, ortak
çýkara karþý olan özel çýkardýr. Ama sosyalist toplum ilerledikçe, kiþisel çýkarla ortak çýkarý özdeþleþtiren sosyalist bilinç daha çok belirir, kesinleþir. Bir Shylockun açgözlü hesabý, kapitalizmde ne kadar doðal ise, komünist toplumda da bütün toplumun çýkar bilinci
o kadar doðal bir alýþkanlýk haline gelir. Nasýl bugün özel mülkiyet törelerden biriyse, sosyalizm de törelerin içine girecektir. Ýnsanlar toplu yaþamýn temel kurallarýný gözönünde bulundurmaya o
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kadar alýþacaklardýr ki, yeteneklerine göre, isteyerek ve bilinçli olarak çalýþacaklar ve tüketim araçlarý arasýndan gereksinmelerine
göre serbestçe istediklerini alacaklardýr.
Ýþte görüldüðü gibi, sosyalist devrim, böylece, toplumun ve
insanlarýn uzun süreli bir deðiþiminin baþlangýcýndan baþka bir þey
deðildir.
Ama burjuvazinin, sosyalizmin, cansýz, katý ve hiç
deðiþmez bir þey olduðu yolundaki yaygýn anlayýþýnýn ne
de büyük bir yalan olduðunu kavramak önemlidir, oysa
gerçekte yalnýzca sosyalizm, önce çoðunluðu, sonra da
halkýn tümünü [sayfa 431] kamusal ve özel yaþamýn her alanýnda kucaklayan, ileri doðru hýzlý, asýl ve gerçek bir yýðýn hareketinin baþlangýcý olacaktýr.96
Ama komünizmin, kamu zenginliklerini boþ yere saçýp
savurma ve olanaksýz olaný isteme yeteneðindeki bugünün küçükburjuvasýnýn97 ortadan kalkmasýný ileri sürdüðü açýktýr. Elbette ki
bu küçük-burjuva, kendisini ölümsüz sanmaktadýr. Kendi bencilliðinin ve kendi dargörüþlülüðünün, sonsuz insanýn çehresini
þekillendirdiðine sersemce inanmýþtýr. Marksistler, insan deðiþiyor
ve toplumla birlikte deðiþecektir dedikleri zaman, küçük-burjuva,
omuzlarýný silker ve ütopyadan sözeder. Asýl ütopya, kendi varlýðýnýn toplumsal koþullarý ortadan kaybolduktan sonra da, küçükburjuva ideolojisinin sonsuza kadar devam edeceðine inanmaktýr.
Bununla, birlikte, utkun proletaryanýn, bütün topluma yayacaðý atölye disiplini, ne bir ülkü, ne de bir son erektir, bu, yalnýzca kapitalist sömürünün bütün kötülüklerinden ve bütün pisliklerinden toplumun iyice arýndýrýlmasý için, ve daha ileri geliþmeler
için zorunlu bir adýmdýr.98
Sýnýfsýz toplumun çizgileri þu þekilde belirtilebilir:
a) toplumsal, kolektif mülkiyet haline gelecek olan üretim
alet ve araçlarýnda, özel mülkiyet olmayacaktýr;
b) sýnýflar ve devlet iktidarý olmayacaktýr,99 ama kendi kenV. Ý. Lenin, Devlet ve Devrim, Marx-Engels-Marksizm, Ankara 1976, s. 415-416.
Bkz: Ayný yapýt, s. 413.
Küçük-burjuva zihniyetinin eleþtirisi için Gorkinin Küçük-Burjuvalar adlý yapýtýyla
Mayakovskinin þiirlerinin okunmasýný öðütlüyoruz.
98
V. Ý. Lenin, Devlet ve Devrim, Marx-Engels-Marksizm, 1976, s. 418.
99
Yani, burjuvazi sýnýf olarak bütün dünyada yenildiði zaman.
96
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G. Politzer
Felsefenin Temel Ýlkeleri

385

dilerini ekonomik bakýmdan yöneten, emekçilerin özgür ortaklýðý
biçiminde sanayi emekçileri ve tarým emekçileri olacaktýr;
c) bir plana göre düzenlenmiþ olan ulusal ekonomi, sanayi
alanýnda olduðu kadar, tarým alanýnda da yüksek bir tekniðe dayanacaktýr;
d) kent ile köy arasýnda, sanayi ile tarým arasýnda [sayfa 432]
karþýtlýk olmayacaktýr;
e) ürünler, eski Fransýz komünistlerinin ilkelerine göre, herkesten yeteneklerine göre, herkese gereksinmelerine göre üleþtirilecektir;
f) bilim ve sanatlar, tam bir açýlýp geliþmeye ulaþabilmeleri
için yeteri kadar gerekli koþullardan yararlanacaklardýr;
g) günlük ekmek tasasýndan, ve bu dünyanýn güçlülerinin
hoþuna gitmeye çalýþmak zorunluluðundan kurtulan birey, gerçekten özgür olacaktýr...100
III. SOSYALÝZMDE ÜRETÝCÝ GÜÇLER
VE ÜRETÝM ÝLÝÞKÝLERÝ
Sosyalizm ile komünizm arasýnda temel bir yakýnlýk vardýr:
üretim araçlarýnýn toplumsal, kolektif mülkiyeti. Daha birinci aþamada, üretimin amacý, gereksinmelerin azami tatmini olduðuna
göre, sosyalizmin temel iktisadi yasasý, toplumun bu iki aþamasý
arasýndaki devamlýlýðý pek güzel belirtir. Demek ki, iki evre arasýnda bir Çin Seddi yoktur. Bununla birlikte toplumsal mülkiyet çeþitli
biçimlere bürünür; SSCBde gerçekleþtirilmiþ olan sosyalizmde iki
toplumsal mülkiyet biçimi olduðunu görmüþtük. Komünist toplum
ise, yalnýzca sýnýflar arasýnda uzlaþmaz karþýtlýklarýn bulunmayýþý
olgusuyla deðil, artýk hiç sýnýf olmayýþý olgusuyla karakterize olur.
Þu halde artýk yalnýz bir tek toplumsal mülkiyet biçimi, bütün halkýn kolektif mülkiyeti biçimi vardýr. Görülüyor ki, bu iki evre arasýnda farklar vardýr: ilkin ürünlerin üleþtirilmesini düzenleyen ilkede
fark; ama ayný zamanda herkes için bolluðun hüküm sürmesini
olanaklý kýlacak bir üretici güçler geliþmesi saðlamasý gereken üre100
Staline, Entretienavec la premiere délégation des ouvriers americains, Lenine,
uvres choisies, t. I. 45. [Stalin. Diyorki: Stalinin Amerika Birinci Ýþçi Deýegasyonu ile
Mülakatý, çev: Hasan Ali, s. 91-92.]
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tim iliþkilerinde de fark vardýr. Ve üretim iliþkilerinin deðiþmesi
için, önce üretici güçlerin deðiþmiþ olmasý gerekir, bunu biliyoruz.
Sosyalizm için de böyle midir? Kaçýnýlmaz olarak böyle! Üretim iliþkileriyle üretici güçlerin niteliði arasýndaki [sayfa 433] zorunlu
uygunluk yasasý, istisnasýz bütün üretim tarzlarý için geçerli olan
evrensel bir yasadýr. Sosyalizmden daha ileri aþamaya geçiþin nesnel temeli, üretim iliþkileri ile üretici güçlerin karþýlýklý etkileridir.
Hiçbir marksist baþka türlü düþünemez, sosyalizmden herhangi
bir anda komünizme geçileceðine inanamaz.
Biliyoruz ki, yeni sosyalist üretim iliþkileri, üretici güçlerin
baþlýca devindiricileridir. Ama SSCB örneðinde, üretim iliþkileri öyle
bir nitelik gösterir ki, devlet mülkiyetinin, yani bütün halkýn mülkiyetinin yanýnda, sosyalist bir grubun mülkiyeti, kolhoz mülkiyeti
vardýr: kolhoz, kendi iþletmelerinin, kendi binalarýnýn ve kendi üretiminin sahibidir. Amaç ile aracýn özdeþliðinin diyalektik gerçeði,
hiçbir yerde daha iyi açýklanamaz, hiçbir yerde, insanýn, komünizmin baþý ve sonu, onun en deðerli sermayesi olduðu daha iyi görülemez.
Sosyalist toplumda, birinci mülkiyet biçimi, üretici güçlerin
niteliðine tamamýyla uygundur; sosyalist devlet, çölleri sulamak,
steplerin iklimini deðiþtirmek gibi büyük iþlere giriþebilecek güçtedir! Ama ikinci mülkiyet biçimi, tamamýyla uygun deðildir. Diyelim
ki, bir kolhoz, tarým iþlerini, örneðin çekim makinelerini, koyunlarýn kýrkýlmasýný, ineklerin saðýlmasýný vb. elektriklendirmek istiyor
... Elbette ki sözkonusu kolhoza elektrik saðlayan ve kolhoza çok
büyük harcamalara malolan küçük bir santral yerine, 4 ya da 5
kolhoza elektrik gönderecek daha büyük bir santral kurmakta çýkarý vardýr. Eðer kolhoz, komþu kolhozlarla ortaklýk kurmak, birleþmek istemezse, santralýn hiçbir zaman kurulamamasý tehlikesi vardýr. Yani bu demektir ki, tarým bilimi bakýmýndan olduðu kadar,
tarým gereçleri bakýmýndan da çok geliþmiþ olan tekniðin, sosyalist
üretim iliþkileri sayesinde geliþmiþ olan tekniðin, küçük kolhozlarda uygulanamamasý tehlikesi vardýr.101 Marx, üretici güçlerin ancak üretim iliþkileri sýnýrlarý içinde geliþtiklerini öðretiyordu. Marksizm, üretici güçlerin organizasyonu bilimi haline indirgenemez:
üretim iliþkilerinin, [sayfa 434] ekonominin incelenmesini gerektirir.
101

G. Nikolayevanýn Hasat romanýna bakýnýz.
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Oysa bu durumda, sosyalist tarýmda büyük bir geliþme saðlamýþ
olan kolhozcu sosyalist grup mülkiyeti, üretici güçlerin köyde daha
sonraki geliþmeleri için bir engel olarak ortaya çýkar. Tarýmda ve
hayvancýlýktaki bu hýzlý geliþme, tüketim maddelerinin artýþý, o halde kolhoz mülkiyet þeklinin geniþlemesi için zorunludur. Sosyalist
grup mülkiyetinin geniþlemesi, kolhozlarýn, daha büyük kolhozlarý
oluþturmak üzere biraraya gelmeleri gerekir. Aksi halde þimdiye
kadar üretici güçlere yararlý olmuþ olan üretim iliþkileri kolhoz,
onlarýn atýlýmýný engeller ve onlarla çeliþki haline gelirlerdi. Sonuçta da üretim iliþkileri, üretici güçlerin niteliðine uygun düzeyde kalýr.
Ama hepsi bu kadar deðil. Kent ile köy arasýnda alým-satým
ile  metalarýn dolaþýmý devam ettikçe, kolhozlar, ürünlerini satmak ve bu yolla elde ettikleri gelirleri, istedikleri biçimde kullanmak olanaðýna sahiptirler; o halde onlarýn iþlemlerini önceden
kestirmek kolay deðildir. Bu bakýmdan da tüketim araçlarýnýn artmasý sýrasýnda bile üretim araçlarýnýn üretimi ile tüketim araçlarýnýn üretimi arasýnda sýký bir orantý kurmak ve böylece gereksinmelerin tümünü hesap ederek bütün üretimi planlamak olanaksýzdýr.
Oysa, eðer ürünlerde bolluða geçebilmek isteniyorsa, en baþta hesabý yapmak gerekir. Buna göre metalarýn dolaþýmý (alým-satým),
üretici güçlerin planlý geliþmesi için bir engel haline gelmek tehlikesi gösterir. Oysa, ürünlerin, devletle kolhozlar arasýndaki sözleþmelerle deðiþimine dayanan bir sistem, bu planlamaya olanak saðlar. Ayný zamanda, gereksindikleri ürünleri devletten çok daha büyük miktarlarla ve daha ucuza alan kolhozlar için çok elveriþlidir.
Demek ki, ortaya çýkan deðiþikliklerin temelini oluþturan
þey üretim iliþkileri ile üretici güçlerin karþýlýklý etkileridir. Yalnýz
sosyalist toplumda zorunlu uygunluk yasasý, gerici sýnýflarýn çýkarlarý yüzünden bu yasanýn etkisine karþý durma çabalarýyla karþýlaþmaksýzýn kendi yolunda yürüyebilir. Ýþçilerin de týpký kolhozlar gibi
üretici güçlerin geliþmesinde, üretimin artmasýnda, bolluða geçiþte
sýnýf çýkarlarý [sayfa 435] vardýr. Bunun içindir ki, üretim iliþkileri ile
üretici güçler arasýndaki göreli uyumsuzluk, bir çatýþmayla sonuçlanmayabilir; çeliþkiler, kesin olarak çeliþkiler bilimine dayanan,
doðru bir siyaset yürütülmesi koþuluyla, uzlaþmaz karþýtlýklar halinde
dejenere olmayabilirler.
Sosyalist rejimde, olaylar, genellikle üretim iliþkileri
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ile üretici güçler arasýnda bir çatýþmaya kadar varmazlar; toplum, geri kalmýþ üretim iliþkileri ile üretici güçlerin niteliðini zamanýnda uygunluða ulaþtýrma olanaðýna
sahiptir. Sosyalist toplum bunu gerçekleþtirme olanaðýna sahiptir, çünkü baðrýnda karþý koyuþu örgütleyecek,
çökmekte olan bir sýnýf yoktur. Elbette, sosyalist rejimde
de üretim iliþkilerini deðiþtirmek gerektiðini anlamayan
geri kalmýþ atalet kuvvetleri olacaktýr; ancak, kuþkusuz,
olaylarý bir çatýþmaya vardýrmadan bunlarý yola getirmek
olanaklý olacaktýr.102
Sovyet devletine gelince, bu devlet, kapitalist devlet gibi üretim iliþkilerinin deðiþmesine karþý bir engel olmak þöyle dursun,
ittifak halindeki iþçi ve köylülerin çýkarlarýný yansýtýr: zorunlu uygunluk yasasýnýn eylemine karþý koymak þöyle dursun, bu yasanýn
önündeki engelleri temizlemek ve üretim iliþkilerinin deðiþmesini
çabuklaþtýrmak için yararlý olan bütün önlemleri alýr. Ýþte sovyet
devletinin sosyalizmden komünizme geçiþteki rolü burada kendini gösterir. Leninin formülüne göre: Komünizm, sovyetler iktidarý, artý, bütün ülkenin elektriklendirilmesidir. Mademki, iki mülkiyet
biçiminden tek bir mülkiyete, iki sýnýftan sýnýfsýz topluma geçilecektir, sosyalizmden komünizme geçiþ de, üretim iliþkilerinde bir
nitelik deðiþikliðidir. Ama bu, yeninin birikimiyle ve eskinin gitgide
ortadan kaybolmasýyla kademeli nitel bir geçiþ olacaktýr.
Patlamalara karþý tutkularý olan yoldaþlar için genel
olarak þunu anýmsatmak gerekir ki, eski bir nitelikten
yeni bir niteliðe patlama yoluyla geçiþi öngören yasa,
yalnýzca dilin geliþmesinin tarihine uygulanamayacak durumda deðildir; [sayfa 436] ayný zamanda, bu yasa, temeli
ya da üstyapýyý ilgilendiren baþka toplumsal olgular için
de her zaman uygulanabilecek durumda deðildir. Bu,
düþman sýnýflara bölünmüþ bir toplum için zorunludur.
Ancak düþman sýnýflarý kapsamayan bir toplum için hiç
de zorunlu deðildir.103
Sosyalizmden ileri aþamaya geçiþte, bir sýnýfýn iktidarýnýn,
onun uzlaþmaz karþýtý olan bir sýnýf tarafýndan devrilmesi gibi, bir
102
103

J. Stalin, Aleksandr Ýliç Notkin Yoldaþa Yanýt, Son Yazýlar, 1950- 1953, s. 109.
J. Stalin, Dilbiliminde Marksizm Üzerine, Son Yazýlar, 1950- 1953, s. 31-32.
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karþýttan, karþý gruptaki bir karþýta geçiþ gibi bir koþulu yoktur,
ama yalnýzca iki sýnýf arasýndaki ayrýmlarýn kademeli olarak ortadan kalkýþý vardýr; o halde bu geçiþin patlamayla yapýlmasý için hiç
bir neden yoktur. Artýk uzlaþmaz sýnýf karþýtlýklarý olmayan yerde,
sýnýf savaþýmý da, tarihin devindiricisi deðildir.
Artýk hiçbir þekilde devindirici yok mudur? Devindirici olmadýðýný sanmak hata olurdu.
Emekçilerin çýkarý, iktisat yasalarýna dayanarak daha ileriye
geçmektir. O halde, toplumun, yeni öncü gençleri temsil eden bilinçli bir bölümü vardýr, oysa gelenekleriyle ya da bambaþka bir
nedenle geri kalan unsurlar, üretim iliþkilerini deðiþtirmek zorunluluðunu anlamazlar, deðiþiklikleri engellerler ve eski güçleri temsil
ederler. O halde burada da tarihin devindiricisi, savaþýmdýr: bu,
ilerici güçlerle tutucu güçler arasýndaki, yeni ile eski arasýndaki savaþýmdýr.
Sosyalizmden komünizme geçiþ bir idil deðildir.104 Bunun
için de eleþtiri ve özeleþtiri sovyet toplumunun gerçek devindirici
güçleridirler: gerçek, nesnel, en yakýn deðiþikliklere varmak için
eleþtiri; özeleþtiri, çünkü, eski ile yeni arasýndaki savaþým bireyin
içinde de geçer ve kapitalizmin artýklarýný insanlarýn bilincinden çýkarýp atmaya yarar.
Uzlaþmaz þekilde karþýt sýnýflarýn ortadan kalkmýþ
olduðu bizim sovyet toplumumuzda yeni ile eski arasýndaki savaþým, bunun sonucu olarak alttan üste doðru
geliþme, kapitalist düzende olduðu gibi, karþýt sýnýflar
arasýndaki savaþým [sayfa 437] biçiminde, bir altüst oluþ (cataclysme) biçiminde olmaz, bizim geliþmemizin gerçek
devindirici gücü olan, partinin elinde güçlü bir silah olan
eleþtiri ve özeleþtiri biçiminde olur. Ýþte bu da kuþku-suz
yeni bir hareket biçimi, yeni bir geliþme tipi, yeni bir
diyalektik yasadýr.105
Görülüyor ki, komünizme geçiþte öznel koþullar sosya1izmin
kuruluþunda olduklarýndan daha az önemli deðillerdir ve burada
104
Altýn Yýldýzlý Þövalye adlý ilginç bir Sovyet filmi, bir kolhoz bünyesinde komünizme
geçiþ için yapýlan savaþýmý anlatýr.
105
A. Jdanov, Discours prononcé au cours de la diacussion sur le livre G. Alexandrov,
Sur la littérature, la philosophie et la musique, s. 62-63. Editions de la Nouvelie Critique,
Paris 1950.
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da fikirlerin, sosyalist bilincin maddi koþullarý üzerindeki karþý eylemi çok büyüktür.
Yazarlarýmýz ve ressamlarýmýz toplumda bulunan
kötülükleri, kusurlarý, bozucu, sakat olaylarý damgalamalý,
yarattýklarý olumlu kiþilerde yeni tipte insanlarý, insanlýk
onurlarýnýn bütün gözkamaþtýrýcý parlaklýðý içinde göstermelidirler ve böylece toplumumuzun insanlarýnda kapitalizmin doðurduðu yaralardan, kusurlardan arýnmýþ karakterler ve alýþkanlýklar yaratmaya katkýda bulunmalýdýrlar. Yergilerinin ateþiyle, yaþamda olumsuz, çürümüþ,
ölmüþ ne varsa, ileri doðru hareketi frenleyen ne varsa
hepsini yakýp kül edecek sovyet Gogolleri, Þçedrinleri
gerek bize.106
Sovyet devletinin ve fikirlerin, sosyalizmden komünizme
geçiþteki rolleri belirtildikten sonra, bu geçiþin sovyet emekçilerinin partisinin, bilimsel teorinin ordusunun siyasal ve ideolojik yönetimi olmaksýzýn baþarýyla gerçekleþemeyeceði anlaþýlýr. Komünistler
artan sorumluluklarý göze alabilecek durumda olmalýdýrlar.
IV. SOSYALÝZMDEN KOMÜNÝZME
GEÇÝÞÝN KOÞULLARI
Þimdi artýk, komünizme geçiþi, salt bildirisel deðil, gerçek
bir þekilde hazýrlamak için gerekli olan üç büyük ana koþulu öðrenebiliriz. Marx ýn öðretisine uygun olarak bu koþullardan birincisi
üretimle, ikincisi iktisadi temelle, üçüncüsü toplumun kültürel
deðiþimi ile ilgilidir. [sayfa 438]
1. Birinci koþul, üretimle ilgilidir. Gerçekten biliyoruz ki, daðýtým ekonomisi, tüketim komünizmi ya da bolluk ekonomisi
gibi küçük-burjuva teorilerin tersine marksizm, tüketimi hiçbir zaman üretimden ayýrmaz.  Herkese gereksinmesine göre saðlanabilmesi isteniyorsa, amaca hayranlýk duymak yetmez, ona ulaþmanýn yollarýný bulmak gerekir.
Önce, üretici güçlerin mitsel bir rasyonel örgütlenmesi ile deðil, geliþmede üretim araçlarýnýn üretimine
öncelik tanýyarak, bütün toplumsal üretimin sürekli
106
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geliþmesini saðlamak gereklidir.107
Üretimle ilgili olarak þunu belirtmek isteriz ki, düzenlemeyi,
planlamayý kendiliðinden bir amaca göre ayarlamak yanlýþ olur.
Amaç, üretimin artmasýdýr ve bu amacýn kendisi de bir baþka
amaca, gereksinmelerin en üst derecede tatminine baðlýdýr; yani
amaç, insandýr. Ekonominin planlamaya olanak saðlayan uyumlu
bir biçimde geliþmesi yasasý, sosyalist ekonominin temel yasasý
deðildir, sosyalist ekonominin temel yasasý, bütün toplumun maddi ve kültürel gereksinmelerinin en üst derecede tatmini yasasýdýr.
Biliyoruz ki, üretimin artýrýlmasý, sosyalizmde, yalnýz ayný
emek-zamaný içinde deðil, hatta emek-zamanýný azaltarak üretimin artmasýný olanaklý kýlacak bir þekilde emeðin verimliliðini yükseltebilen, üstün bir bilimsel teknik temeli üzerinde gerçekleþtirilir.
Ayrýca, bu üstün ve bilimsel teknik, gitgide kol emeði ile kafa emeði
arasýndaki farklarý siler ki, bu, komünizmin bir özelliðidir: araç, burada da ayný þekilde amaçtýr.
Üretimin artýþý ayrýca þu anlama da gelir ki, sýnýflar arasýndaki uzlaþmaz karþýtlýklar ortadan kaldýrýldýktan sonra, savaþým her
ne kadar üretim iliþkileri çerçevesi içinde, eski ile yeni arasýndaki
savaþým sýnýrlarý içinde kendini gösterirse de doðaya karþý savaþýmdýr: komünizmi hazýrlamak için doðayý, yeryüzü þekillerini, iklimi deðiþtirmek, [sayfa 439] hidrografik aðý, ormanlarý düzenlemek,
bataklýklarý kurutmak, çölleri yok etmek, topraðý canlandýrmak,
yeni hayvan ve bitki türleri yaratmak, ulaþtýrma araçlarýný geniþletmek, yorucu iþlerin hepsini tümüyle makineleþtirmek vb. gerekir.
Ama üretici güçlerin geliþimini sürdürebilmek için üretim
iliþkilerini deðiþtirmek gerekir. O halde:
2. Ýkinci koþul iktisadi temelle, mülkiyet rejimiyle ilgilidir.
Þimdiye kadar görmüþ olduðumuza göre önemli olan, kademeli
aþamalarla, kolhozlara kâr saðlayarak, ve sonuçta bütün topluma
da kâr saðlayarak, kolhoz mülkiyetini, ulusal mülkiyetin düzeyine
çýkarmak ve, gene kademeli aþamalarla, meta dolaþýmýnýn yerine
bir ürün deðiþimi sistemini getirmek gerekir ki, merkezi iktidar ya
da baþka herhangi merkezi toplumsal ekonomik [örgüt], toplumsal üretimin bütün ürünlerini toplumun yararýna kullanabilsin.108
107
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Bu yollarla, toplumsal geliþmenin her aþamasýnda, üretim
iliþkileri ile üretici güçler arasýnda tam bir uygunluk en iyi þekilde
gerçekleþir; böylece kolhozlarýn kaynaþmasý yoluyla, yani mülksüzleþmeksizin kolhoz mülkiyetinin gruplaþmasý, sanayi ile tarým
arasýndaki esas ayrýmýn toplumsal mülkiyet biçimiyle ilgili ayrýmýn ortadan kaybolmasýný hazýrlar, ve buna göre artýk yalnýzca
bütün halkýn sosyalist mülkiyetinin egemen olacaðý, gitgide sýnýrlanan metalarýn dolaþým alanýnýn, yerini ürünlerin deðiþimi sistemine býrakacaðý sýnýfsýz bir toplumu haber verir. Ama bu aþamaya
varmak için yeni bir bilincin eskisi üzerinde baþarý kazanmasý, onu
yenmesi gerekir. O halde:
3. Üçüncü koþul kültürel niteliktedir. Bildiðimiz gibi, eðer
çalýþma, yaþamsal bir gereksinme haline gelmezse ve toplu halde
yaþamanýn temel kurallarý birer alýþkanlýk halini almazlarsa yeni
topluma varýlamaz. Öyleyse üçüncü koþul kültür alanýndadýr.
... toplumun bütün üyelerine, fiziksel ve zihinsel [sayfa
440] yeteneklerinin bütün alanlarda geliþmesini saðlayacak toplumsal ve kültürel bir geliþme saðlamak gerekir
ki, toplumun üyeleri, toplumsal geliþmenin etkin yapýcýlarý olabilecek biçimde yeterli bir eðitim alabilsinler,
özgürlük içinde bir meslek saðlayabilsinler ve mevcut
iþbölümü uyarýnca bütün yaþamlarý süresince tek bir mesleðe perçinlenmiþ bulunmasýnlar.109
Her yurttaþý toplumsal geliþimin etkin etkeni haline dönüþtürmek  bu, kendileri de toplumun maddi yaþamý üzerinde karþýlýklý
etki oluþturan fikirlerin rolü hakkýndaki yüksek marksist anlayýþa,
insanýn tarihteki rolü ve insanýn yaratýcý olarak özgürlüðü konusundaki yüksek marksist anlayýþa tamamýyla uygundur. Þurasý açýktýr ki eðer insan, toplumsal geliþimin etkin, bilinçli bir etkeni haline
gelmez, eðer kendi iþini serbestçe seçemezse toplumsal mülkiyet hiçbir zaman bir alýþkanlýk ve çalýþma da hiçbir zaman bir
gereksinme haline gelmeyecektir.
Böyle bir sonuca varmak için ne yapmak gerekir? Ýþ durumunda ciddi deðiþiklikler gereklidir.
a) iþgününü hiç deðilse 6 saate, sonra 5 saate indirmek ge108
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rekir, bu, herkese evrensel bir eðitim görmesi için yeterli zamana
sahip olmasý olanaðýný saðlayacaktýr; ama bunun için de:
b) Fourier ve Marx tarafýndan öngörülen zorunlu politeknik
eðitimi kurumlaþtýrmak gerekir; toplumun her üyesinin, yüzeysel,
üstünkörü deðil, ama bilimsel olarak (teori ile pratik hiçbir zaman
birbirinden ayrýlmadýklarýna göre), öncü sanayi tekniðinin büyük
dallarýndaki iþ ilkelerini bilmesi ve toplumsal bilimleri ve evrensel
kültürün en iyisini özümlemesi sözkonusudur. Ancak böylece herkes serbestçe bir uðraþ seçebilecek ve bütün yaþamý boyunca ayný
ve tek bir eyleme baðlý kalmayabilecektir. Bununla birlikte, en iyi
okuma, inceleme, öðrenme koþullarýný gerçekleþtirmek için:
c) konut koþullarýný köklü bir þekilde iyileþtirmek, ve ensonu: [sayfa 441]
d) para olarak, ücreti doðrudan doðruya yükselterek ve özellikle, komünizmin bolluðunun özünü oluþturan büyük tüketim
mallarýnýn fiyatýný sistemli ve sürekli bir þekilde düþürerek, emekçilerin gerçek ücretinin en az iki misli ve belki de daha fazla artýrýlmasý da gerekir.
Belirtelim ki, Beþinci Beþ Yýllýk Planýn zaten ele almýþ bulunduðu politeknik eðitimin kurumlaþmasý, kol emeði ile kafa emeði
arasýndaki, sýnai iþ ile tarým iþi arasýndaki esas ayrýmýn ortadan
kalkmasýný somut bir þekilde hazýrlamaktadýr. Ýnsanýn kiþiliðini sakatlayan yüz yýllýk iþbölümü süreci durdurulmuþtur.
Stalin, üç esas koþul üzerine açýklamasýný sonuca baðlarken þöyle yazýyor:
Ancak tüm olarak ele alýndýðýnda, bütün bu önkoþullar yerine getirildikleri zaman, toplum üyelerinin gözünde çalýþma bir angarya olmaktan çýkacak, ve varlýðýnýn
ilk gereksinmesi (Marx) olacaktýr, ve çalýþma bir yük
deðil, bir zevk olacaktýr (Engels); toplumsal mülkiyet,
toplumun bütün üyeleri tarafýndan toplumsal varlýðýn deðiþmez ve dokunulmaz temeli sayýlacaktýr.
Ancak bütün bu önkoþullar, tüm olarak alýnarak, yerine getirildikleri zaman, herkesten yeteneðine göre, herkese emeðine göre sosyalist formülünden, herkesten
yeteneðine göre, herkese gereksinmesine göre komünist formülüne geçilebilecektir.
Bu, bir ekonomiden, sosyalizm ekonomisinden,
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baþka üstün bir ekonomiye, komünizm ekonomisine
tümden geçiþi oluþturacaktýr.110
V. VARGI
Komünizm, artýk düþmanlarýnýn bile üstün olarak kabul ettikleri, ama insana ilgisiz, kayýtsýz ya da düþman olarak takdim ettikleri bir tekniðin egemenliði deðildir. Komünizm, hiç de [sayfa 442]
üretici güçlerin akla-göre bir örgütlenmesi deðildir. Komünizm,
doðanýn ve toplumun nesnel yasalarýnýn bilgisi sayesinde ensonu
kendi kaderinin efendisi olan insanýn egemenliðidir.
Üretim, insana ve insanýn gereksinmelerine baðlýdýr. Komünistlerin amacý yoksulluðun eþit olarak paylaþýlmasý deðil, ama herkesin gereksinmelerinin karþýlanmasýdýr.
Tekniðin burada görevi, insanlarýn yükünü hafifletmek ve
ortadan kaldýrmaktýr. Üç yýlda SSCBde, 1.600 yeni makine modeli,
insanýn iþini azaltmak üzere, iþletmeye koyuldu.
Komünist insan, özel mülkiyetin izlerinden ve geçmiþin manevi köleliklerinden kurtulmuþ insandýr. Bu insan, artýk sömürücü
bir azýnlýk için deðil, toplumun iyiliði için iþ gördüðüne deneyimle
inanmýþ olarak en muazzam planlara vücut verir:
Komünizm milyonlarca emekçinin bilinçli ve yaratýcý eylemin sonucu olarak doðar; iþleri oluruna býrakmak
ve kendiliðindenlik teorisi, sosyalizmin tüm iktisadi yapýsýna tamamen yabancýdýr.111
Komünizmle, her insan, birey olarak, kendi gerçek kiþiliðini
deðerlendirmenin olumlu gücü olan somut özgürlüðü kazanýr
(Marx-Engels). Tam, eksiksiz demokrasinin uygulanýþýnda kendi
benzerleriyle omuz omuza, insan geleceðinin hazýrlanýþýna bilinçli
olarak katýlýr.
Ýnsan, bir yandan, Descartesýn istediði gibi buyruðu altýna
aldýðý makineyle, doðanýn efendisi ve sahibi haline gelirken, ayný
zamanda, kendi öz yaþamýný deðiþtirir ve kendi kendisinin efendisi
ve sahibi olur. Her birey, daima, durmadan daha iyiye doðru yolalabilen insanlýðýn en güzel çizgilerini yansýtýr.
110
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Sosyalizmin düþmanlarý ve onlarýn her türlü uþaklarý,
sosyalizmi, bireyin ezilmesi sistemi olarak göstermeye
çalýþýrlar. Bu çeþitli anlayýþlardan daha ilkel, daha bayaðý, kaba bir þey yoktur. Sosyalist sistemin insanýn kurtuluþunu, [sayfa 443] bireysel ve kolektif yaratýþýn açýlýp geliþmesini saðlamýþ olduðu ve yýðýnlarýn içlerinde sakladýklarý yeti ve anýklýklarýn her alanda geliþmesinin koþullarýný yaratmýþ olduðu tanýtlanmýþtýr.112
Þu satýrlarý yazarken Eluard iþte bu fikirden esinleniyordu:
Karanlýklarý deste deste ateþe atýyoruz
Kýrýyoruz paslanmýþ kilidini haksýzlýðýn.
Ýnsanlar gelecek, artýk kendi kendilerinden korkmayan
Çünkü insanlar güveniyor tüm insanlara
Çünkü yokoluyor insan yüzlü düþman.
Engelsin, Maurice Thoreznin Fransýz Komünist Partisinin
XI. Kongresinde anýmsattýðý ifadesine göre, sosyalizm ve komünizmle, bireysel varlýk için savaþým son bulur. Yalnýz o zaman insan, bir anlamda, aleminden çýkar, gerçekten insani koþullara geçmek üzere hayvani varlýk koþullarýný býrakýr.

YOKLAMA SORULARI
1. Kapitalizmden sosyalizme geçiþ nasýl olur?
2. Sosyalizmden komünizme geçiþin koþullarý nelerdir?
3. Sosyalizmden sýnýfsýz topluma geçiþin koþullarý nelerdir?
4. Sosyalist toplumda fikirlerin rolü nedir?
5. Sosyalizm neden gerçek hümanizmdir? [sayfa 444]
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