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PRATÝK ÜZERÝNE[1]
Bilgi Ýle Pratik Arasýndaki,
Bilme Ýle Yapma Arasýndaki Ýliþki Üzerine
Temmuz 1937

Markstan önce materyalizm, bilgi sorununu, insanýn toplumsal yaratýlýþýndan ve tarihsel geliþiminden ayrý [sayfa 7] olarak incele[1]
Çin Komünist Partisinde, Çin devriminden kazanýlan deneyim ve görgüyü umursamayan, Marksizmin bir dogma olmayýp, eylem için bir kýlavuz olduðu gerçeðini yadsýyan dogmacý yoldaþlar vardý. Bunlar, uzun süre, halký, marksist yapýtlarýn özünden kopartýlýp ayrýlmýþ sözler ve tümcelerle þaþkýna çevirmiþlerdir. Bir de görgücüler (ampiristler)
grubu vardý. Kýrýk-dökük deneyimlerine sýký sýkýya sarýlmýþ olan bu grup da, uzun süre, ne
devrimci pratik için gerekli teorinin önemini kavramýþlar, ne de devrimci durumu bütünüyle
görebilmiþlerdir; körü-körüne çýrpýnýp durmuþlardýr. 1931-1934 Çin devrimi, baþta marksist
kýlýðýna bürünmüþ dogmacýlar olmak üzere, bu iki grup yoldaþýn yanlýþ fikirleri yüzünden
epey zarar görmüþtür. Bunlar, birçok yoldaþý yanlýþ yollara saptýrmýþlardýr. Bu yazý, dogmacýlýk baþta olmak üzere, dogmacýlýk ve görgücülük (ampirizm) gibi parti-içi öznel
(sübjektif) yanýlgýlarý, marksist bilgi teorisi açýsýndan gözler önüne sermek için yazýlmýþtýr.
Pratiði küçümseyen dogmacý öznelcilik üzerinde özellikle durulduðu için, yazýya Pratik
Üzerine baþlýðý konulmuþtur. Bu denemedeki fikirleri, Mao Çe-tung, Yenandaki AntiJapon Askeri ve Siyasal Kolejinde yaptýðý bir konuþmada ortaya atmýþtýr.
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diði için, bilginin toplumsal pratiðe baðýmlýlýðý, yani bilginin üretime ve sýnýf savaþýmýna baðýmlýlýðýný anlayamamýþtýr.
Her þeyden önce, marksistler, insanýn üretim faaliyetini, onun
bütün öteki faaliyetlerinin belirleyicisi olarak görür. Ýnsan bilgisi,
aslýnda, onun maddi üretim faaliyetine baðýmlýdýr; bu maddi üretim
faaliyeti içinde insan, doða olaylarýný, doðanýn özelliklerini ve yasalarýný, kendisi ile doða arasýndaki iliþkileri yavaþ yavaþ anlamaya
baþlar; gene bu üretim faaliyeti sýrasýnda, insan ile insan arasýndaki belli iliþkileri de, deðiþik derecelerde kavramaya baþlar. Üretim
faaliyeti olmaksýzýn, bu bilgilerin hiç biri elde edilemez. Sýnýfsýz bir
toplumda, herkes, toplumun öbür üyeleri ile birlikte ortak çabaya
katýlýr, onlarla belirli üretim iliþkilerine girer ve insanýn maddi gereksinmelerini karþýlamak için üretime katýlýr. Bütün sýnýflý toplumlarda
çeþitli toplumsal sýnýflarýn üyeleri de, çeþitli yollardan belirli üretim
iliþkilerine girerler ve kendi maddi gereksinmelerini karþýlamak
için üretime katýlýrlar. Ýþte bu, insan bilgisinin geliþtiði asýl kaynaktýr.
Ýnsanýn toplumsal pratiði, yalnýzca üretim faaliyeti deðildir.
Baþka pek çok çeþit faaliyet vardýr: sýnýf savaþýmý, siyasal yaþam,
bilim ve sanat faaliyetleri gibi. Kýsacasý, toplumsal bir varlýk olarak
insan, toplumdaki pratik yaþamýn bütün alanlarýna katýlýr. Böylece
insan, insanlar arasýndaki çeþitli iliþkileri, yalnýzca kendi maddi yaþamý aracýlýðý ile deðil, (her ikisi de sýký sýkýya maddi yaþamla baðlý
bulunan) siyasal ve kültürel yaþam yoluyla da derece derece öðrenir. Bunlar arasýnda, çeþitli biçimlerdeki sýnýf savaþýmý, insan bilgisinin geliþmesi üzerinde özellikle derin etkiler yapar. Sýnýflý toplumda, herkes, belli bir sýnýfýn üyesi olarak yaþar ve her düþünce biçimi,
istisnasýz, bir sýnýfýn [sayfa 8] damgasýný taþýr.
Marksistler, toplumdaki üretim faaliyetinin basamak basamak yükselerek geliþtiði; doða üzerine olsun, toplum üzerine olsun,
insan bilgisinin de buna uygun olarak gitgide yükseldiði; yüzeyden
derine, tek yanlýlýktan çok yanlýlýða eriþtiði düþüncesindedir. Tarihte
uzun bir dönem, insan, bir yandan sömürücü sýnýflarýn kasýtlý taraf
tutmalarý ve toplum tarihini yalan-yanlýþ yorumlamalarý, öte yandan
küçük ölçüdeki üretimin, insanýn görüþünü daraltmasý nedeniyle,
toplum tarihini, tek yanlý anlamaya mahkum edilmiþtir. Büyük üretim güçleriyle (büyük sanayi ile) birlikte, modern proletaryanýn ortaya çýkmasý sonucu, insan, toplumun geliþmesini geniþ olarak, ve
tarihsel akýþý içinde kavrayabilmiþ, ve bu bilgisini bir bilim haline,
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yani marksist bilim haline getirebilmiþtir.
Marksistler, insanýn toplumsal pratiðinin, dýþ dünya üzerine
olan bilgisinin doðruluðunun tek ölçütü olduðu düþüncesindedir.
Gerçekte de insan bilgisinin doðruluðu, toplumsal pratikte (maddi
üretim sürecinde, sýnýf savaþýmýnda, bilimsel deneylerde) beklenilen
sonuca ulaþýrsa anlaþýlýr. Ýnsan, iþinde baþarýya ulaþmak, yani beklenilen sonuca varmak istiyorsa, düþüncesinin, kendisini çevreleyen
nesnel dünyanýn yasalarýna aynen uymasýný saðlamasý gerekir. Bunlar birbirine uymazsa, pratikte baþarýya ulaþamayacaktýr. Baþarýya
ulaþamayýnca, bundan ders alacak, nesnel dünyanýn yasalarýna
uyacak biçimde düþüncelerini deðiþtirecek ve böylece baþarýsýzlýðý
baþarý haline getirecektir. Baþarýsýzlýk baþarýnýn anasýdýr, ya da
bir musibet bin nasihatten iyidir derken, iþte bunu demek isteriz.
Diyalektik materyalizmin bilgi teorisi, pratiðe ilk yeri verir ve insan
bilgisinin pratikten hiç ayrýlamayacaðýna inanýr. Pratiðin önemini
yadsýyan ya da bilgiyi pratikten ayýrmak isteyen bütün yanlýþ teorileri
reddeder. Bu konuda Lenin þöyle der: Pratik, teorik bilgiden daha
üstündür; çünkü [sayfa 9] yalnýz evrensel olmakla kalmaz, ayný zamanda gerçeklik ile içiçedir.[2] Marksist felsefenin, diyalektik materyalizmin, iki belirli özelliði vardýr: biri, sýnýfsal oluþu, diyalektik materyalizmin proletaryanýn hizmetinde bulunduðunu açýkça ilân etmesi;
öteki uygulanabilir oluþu, teorinin pratiðe baðlýlýðý üzerinde durmasý,
dönüp dolaþýp pratiðe hizmet edecek teoriye temel olarak, pratik
üzerinde durmasý. Bir bilginin ya da teorinin doðruluðunu araþtýrýrken, insan, kendi öznel duygularýna deðil, bilgi ya da teorinin toplumsal pratikteki nesnel sonuçlarýna dayanabilir. Doðrunun tek ölçütü, yalnýz toplumsal pratik olabilir. Pratik, diyalektik materyalizmin
bilgi teorisinde baþ ve temel görüþ noktasýdýr.[3]
Nasýl oluyor da pratikten gelen insan bilgisi, dönüp dolaþýp
pratiðe hizmet ediyor? Bilginin geliþme sürecine gözatmak, bunu
aydýnlatýr.
Gerçekten de insan, pratik sürecin baþlangýcýnda, çeþitli ol[2]
Hegelin Mantýk Bilimi, Kitap III, Bölüm 3te, Leninin Ýdea üzerine notlarýndan.
Bkz: V. Ý. Lenin, Hegelin Mantýk Biliminin Taslaðý (Eylül-Aralýk 1914), Collected Works,
Moscow 1958, vol. XXXVII, s. 205.
[3]
Karl Marx, Feuerbach Üzerine Tezler, Friedrich Engels, Ludwig Feuerbach ve
Klasik Alman Felsefesinin Sonu, Sol Yayýnlarý, Ankara 1976, s. 69-72; ve V. Ý. Lenin,
Materyalizm ve Ampiryokritisizm, Sol Yayýnlarý, Ankara 1976, s. 145-152ye bakýnýz.

Mao Çe-tung
Teori ve Pratik

11

gularý, bunlarýn tek tek aþamalarýný ve dýþ iliþkilerini görür. Öreðin,
Yenaný gezmeye gelen ziyaretçiler, ilk bir-iki gün kentin sokaklarýný,
evlerini görür, bazý kimselerle tanýþýrlar, ziyaretlere, partilere, toplantýlara giderler, çeþitli konuþmalar dinler, çeþitli belgeleri okurlar.
Bütün bunlar, birtakým olgular, þeylerin tek tek aþamalarý ve bu
þeyler arasýndaki dýþ iliþkilerdir. Biz, buna, bilginin algý aþamasý, yani algýlar ve izlenimler aþamasý diyoruz. Yenandaki çeþitli þeyler,
ziyaretçilerin duþu organlarý üzerinde etkide bulunur, bazý algýlamalara neden olur ve bu izlenimler arasýndaki genel dýþ iliþkiler üzerine
bir fikirle birlikte, [sayfa 10] zihinlerinde birçok izlenimler býrakýr. Ýþte
bu, bilginin ilk aþamasýdýr. Bu aþamada insan, daha derin kavramlar
oluþturamaz ya da mantýða uygun sonuçlara varamaz. 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. Bu haliyle kavram, artýk, þeylerin olgusunu, 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.
Daha ileri giderek, yargýlama ve usavurma yöntemlerini kullanarak,
mantýða uygun sonuçlar çýkartabiliriz. Üç Krallýðýn Öyküsündeki[4]

kaþlarýný çat, aklýna bir savaþ hilesi gelsin sözü, ya da her gün kullandýðýmýz, dur, bir düþüneyim sözleri, insanýn, yargýlama ve çýkarsama yapmak için, kavramlarý kafasýnýn içinde evirip-çevirmesinden
baþka bir þey deðildir. Bu, bilginin ikinci aþamasýdýr. Yukarda sözünü
ettiðimiz ziyaretçi gözlemci grubun üyeleri, çeþitli bilgiler topladýktan
ve düþünüp taþýndýktan sonra, þu yargýlara varabilirler: Komünist
Partisinin Japonlara karþý güttüðü Ulusal Birlik Cephesi siyaseti, tutarlý ve içtendir. Bu yargýlamayý yaptýktan sonra, eðer ulusal kurtuluþ
için bir birlik kurulmasýný içtenlikle istiyorlarsa, bir adým daha atarak
þu sonuca ulaþýrlar: Japonlara karþý kurulan bu Ulusal Birlik Cephesi, baþarýya ulaþabilir.. Bir þey üzerine insanýn bilgi edinme sürecinde kavram, yargý ve çýkarsama, daha önemli bir aþamayý,
akla-uygun bilgi aþamasýný oluþturur. Bilginin gerçek amacý, algýlama yoluyla düþünceye ulaþma; nesnel þeylerin iç çeliþkilerini, ya[4]

öykü.
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salarýný, çeþitli süreçlerin iç iliþkilerini yavaþ yavaþ anlayarak mantýklý
bilgiye varmaktýr. [sayfa 11] Mantýklý bilgi ile 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.
Ýþte bu, pratiðe dayanan ve yüzeyden derine doðru inen bilginin geliþme sürecinin diyalektik materyalist teorisi, marksizmin
doðuþundan önce hiç kimse tarafýndan ortaya atýlmamýþtýr. Ýlk olarak marksist materyalizm, bilginin geliþme süreci sorununu doðru
olarak çözmüþ, bilginin derinleþmesi sürecini hem materyalist, hem
de diyalektik olarak göstermiþ, algýsal bilginin, toplum içindeki insanýn karmaþýk ve düzenli üretme pratiði ve sýnýf savaþýmý yoluyla
mantýksal bilgi haline geliþini açýklamýþtýr. Lenin Maddenin soyutlanmasý, bir doða yasasýnýn, bir deðerin vb. soyutlanmasý, kýsacasý
bütün bilimsel (doðru, ciddi, saçma olmayan) soyutlamalar, doðayý,
daha derinden, daha doðru ve daha tam yansýtýr.[5] diyor. Marksizmleninizm, bilgi sürecinin iki aþamasýnýn ayýrdedici niteliklerinin, alt
aþamada bilginin algýsal biçimde, üst aþamada ise mantýklý biçimde
ortaya çýktýðýný, ama her iki aþamanýn da bilginin tek bir sürecine
ait olduðunu kabul eder. Algýsal ile akla-uygun, nitelikçe birbirinden
farklýdýr, ama birbirinden ayrý deðildir. Bunlar, pratiðin temelinde
birleþmiþlerdir.
Denemelerimiz, algýladýðýmýz þeylerin kolayca anlaþýlmadýðýný, yalnýzca, anlaþýlan þeylerin daha derinden algýlanabildiðini göstermiþtir. Algýlama, yalnýz olgu (phenomen) sorununu çözer; öz
sorununu ancak teori çözebilir. Her iki sorunun çözümlenmesi de
pratikten en ufak bir ölçüde [sayfa 12] ayrýlmaz. Bir þeyi bilmek isteyen
insan, onunla temasa gelmeksizin, onun çevresinde yaþamaksýzýn,
onu uygulamaksýzýn bu iþi baþaramaz. Feodal toplumda, kapitalist
toplum yasalarýný önceden bilmeye, kapitalizm henüz sahneye
çýkmadan pratiði de bulunamayacaðý için, olanak yoktu. Marksizm,
[5]
Hegelin Mantýk Bilimi, Kitap III, Bölüm 3te, Leninin Öznel Mantýk ya da Tasým
Öðretisi notlarýndan. Bkz: V. Ý. Lenin, Hegelin Mantýk Bilimnin Taslaðý, Collected Works,
Moscow 1958, vol. XXXVII, s. 161.
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ancak kapitalist toplumun ürünü olabilirdi. Serbest rekabetçi kapitalizm çaðýnda Marx, emperyalizm döneminin bazý özel yasalarýný,
önceden, somut olarak bilemezdi; çünkü kapitalizmin son aþamasý emperyalizm henüz ortaya çýkmamýþtý ve buna iliþkin pratik
yoktu. Bu görevi ancak Lenin ve Stalin üstlenebildi.
Dahi olmalarý bir yana, Marxýn, Engelsin, Leninin ve Stalinin
teorilerini kurabilmelerinin ana nedeni, kendilerinin, çaðdaþ sýnýf
savaþýmlarýna ve bilimsel denemelere bizzat katýlmalarýdýr. Bu denemeler olmaksýzýn, dehalarý ne kadar büyük olsa da, baþarýya ulaþamazlardý. Bilge kiþi, kapýsýndan dýþarý adýmýný atmaksýzýn, güneþin
altýndaki bütün olup bitenleri bilir sözü, teknolojinin geliþmediði
eski zamanlarýn boþ sözüdür. Gerçi bu söz günümüzün geliþmiþ
teknoloji çaðýnda gerçekleþebilirse de, ilk elden bilgisi olanlar, gene
de pratiðe katýlanlardýr ve ancak bunlarýn pratik ile elde ettiði bilgiler,
yazý ya da teknolojik araçlarla, bilgilere ulaþabilir ve böylece bilgeler de güneþin altýnda olup bitenleri dolaylý olarak bilebilirler.
Eðer insan, belirli bir þeyi ya da belirli bir sýnýftan olan þeyleri bilmek
isterse, gerçeði, o þeyi ya da o çeþit þeyleri deðiþtirmek için savaþýma
girerse, o þeyin ya da o çeþit þeylerin olgularýyla temasa gelebilir
ve, ancak, gerçeði deðiþtirmek için katýldýðý bu savaþ sýrasýnda, o
þeyin ya da o çeþit þeylerin özüne varabilir ve onlarý anlayabilir.
Herkesin fiilen yürüdüðü, ama bazýlarýnýn bile bile tahrif ederek,
tersini iddia ettikleri bilgi yolu budur. Dünyanýn en gülünç insanlarý,
kulaktan dolma bazý ham bilgilerle kendisini allâme-i cihan sanan,
çokbilmiþlerdir. Bu, bu [sayfa 13] insanlarýn boylarýnýn ölçüsünü pek
iyi bilmediklerini gösterir. Bilgi sorunu bilimsel bir sorundur, bu
konuda ne içtensizliðe, ne de böbürlenmeye yer vardýr. Asýl gerekli
olan, tersine, içtenlik ve alçakgönüllülüktür. 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 denemelerden doðar. Ama insan, her þeyi doðrudan doðruya deneyemez. Gerçekten de, bilgilerimizin çoðunu, dolaylý denemelerden elde ederiz. Eski çaðlar ya
da yabancý ülkeler üzerine olan bilgiler gibi. O çaðda yaþayanlara
ya da yabancýlara, bu bilgi, doðrudan doðruya temastan gelmiþtir.
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Eðer bunlarýn doðrudan doðruya denemeleri, Leninin söylediði
bilimsel soyutlama koþullarýna uygunsa ve nesnel þeyleri bilimsel
olarak yansýtýyorsa, bunlara güvenilebilir, yoksa güvenilemez.
Demek ki, insan bilgisi, doðrudan doðruya ve dolaylý denemelerden
oluþuyor. Ve benim için dolaylý olan, baþkalarý için dolaysýz deneme
olabiliyor. Sonuç olarak, bilgiyi bütünü ile ele alýrsak, ne çeþit bilgi
olursa olsun, doðrudan denemeden ayrýlamaz. Bütün bilginin kaynaðý, kendisini çevreleyen nesnel dünyayý, insanýn, duyu organlarý
ile algýlamasýnda yatar. Bu gibi algýlarý yadsýyan insan, doðrudan
doðruya denemeyi, gerçeði deðiþtirmeye katýlmayý yadsýmaktadýr,
ve o insan, materyalist deðildir. Ýþte bu nedenle, çokbilmiþ atasözü, kaplan inine girmeden, kaplan yavrusu tutulmaz der. Bu söz,
insanýn pratiði için olduðu kadar, bilgi teorisi için de doðrudur. Pratikten ayrý bilgi olamaz.
Gerçeði deðiþtirme pratiðinden doðan diyalektik materyalist
bilgi sürecini ve bilginin yavaþ yavaþ derinleþmesi [sayfa 14] sürecini
aydýnlatmak için, birkaç somut örnek verebiliriz.
Kapitalist toplum üzerine, kendi pratiðinin ilk döneminde
makineleri parçalama ve ani kavgalar döneminde bilgi edinen
proleterler, henüz algýlama aþamasýnda idiler ve yalnýzca kapitalizmin çeþitli olgularýný, ayrý ayrý yönlerini ve dýþ iliþkilerini bilebiliyorlardý. Bu sýrada proletarya, kendiliðinde bir sýnýf idi. Bu sýnýf, pratiðinin ikinci dönemine bilinçli, örgütlü, ekonomik ve siyasal savaþým dönemine ulaþýnca, uzun süreli savaþýmlarda kazandýðý denemelere ve pratiðe dayanarak, Marx ve Engelsin bu denemeleri bilimsel yönteme göre derleyip toparlamalarý, özetlemeleri olan
marksist teori içinde eðitilmeleri yoluyla, kapitalist toplumun aslýný,
toplum sýnýflarý arasýndaki sömürü iliþkilerini ve kendi tarihsel görevini anlamaya baþladý ve böylece kendisi için bir sýnýf  haline geldi.
Çin halkýnýn emperyalizm üzerine olan bilgisi için de ayný
þeyleri söyleyebiliriz. Ýlk aþama, Taiping hareketi,[6] Yi Ho Tuan ha[6]
Taiping Hareketi, 19. yüzyýlýn ortasýnda Çing hanedanýnýn feodal yönetimine ve
halký ezmesine karþý giriþilen devrimci bir köylü savaþýdýr. Ocak 1851de birkaç halk lideri
biraraya gelerek, Kvangsi eyaletinin bir köyünde isyan bayraðýný açtýlar ve Taiping
hükümdarlýðýnýn kurulduðunu ilân ettiler. Kuzeye doðru harekete geçen köylü ordusu,
1852de, Hunan ve Hupehi ele geçirdi ve yürüyüþüne devam ederek 1853te Nankini
iþgal etti. Ne var ki, Taiping ordusu, iþgal ettiði bölgelerde, kararlý bir yönetim kurmayý
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reketi[7] gibi, yabancýlara karþý, iyiyi kötüden ayýrdetmeksizin
giriþilmiþ hareketlerde görülen, algýsal bilgi aþamasýdýr. Ancak ikinci döneminde, Çin halký akla-uygun bilgiye ulaþtý. Bu aþamaya, Çin
halký, emperyalizmin iç ve diþ çeliþkilerini gördüðü, Çin deki geniþ
halk kitlelerini [sayfa 15] emperyalizm ve onunla elele veren kompradorlar ve feodal sýnýflar tarafýndan nasýl ezildiðini ve sömürüldüðünü anladýðý anda ulaþtý. Bu bilgi aþamasý, aþaðý yukarý 4 Mayýs 1919
hareketi[8] sýrasýnda baþlar.
Þimdi bir de savaþa gözatalým. Savaþý, savaþ üzerine denemesi az olanlar yönetirse, ilk aþamada, (bizim son on yýldýr verdiðimiz Tarýmsal Devrim Savaþý gibi) özel bir savaþýn yönetimi için gerekli yasalarý anlamayacaklardýr. Ýlk aþamada epeyce bir savaþ denemesinden geçecekler ve birçok yenilgilere uðrayacaklardýr. Ama
bu gibi görgü ve deneyimlerden (kazanýlan savaþlardan ve özellikle
yitirilen savaþlardan elde ettikleri görgü ve deneyimlerden) sonra
bütün savaþýn gizli düðüm noktalarýný, o özel savaþýn yasalarýný,
strateji ve taktiðini anlayabilecekler ve bunun sonucu olarak, bir
savaþý güvenle yönetebileceklerdir. Böyle bir anda yeterli deneyimi
olmayan biri komutayý alýrsa, birçok yenilgiye uðramadan (deneyim
kazanmadan) savaþýn doðru yasalarýný anlayamayacaktýr.
Bu görevi kabul etmeye cesareti olmayan bir yoldaþýn kendime güvenemiyorum dediðini sýk sýk duyarýz. Niçin güveni yokihmal ediyordu. Nankini baþkent yapan köylü ordusu liderleri, ayrýca birçok siyasal ve
askeri yanýlgýlara düþtüler ve bu yüzden de, Ýngiliz, Amerikan ve Fransiz iþgal kuvvetleri
ile iþbirliði yapan Çing hükümetinin saldýrýsýna dayanamayarak, 1864te yenildiler.
[7]
Yi Ho Tuan hareketi, 1900 yýlýnda, Kuzey Çinde meydana gelen anti-emperyalist
silahlý bir savaþýmdýr. Büyük köylü kitleleri ile zanaatçýlar ve halk bu harekete katýldý. Bazý
tarikatlar biraraya gelerek geniþ bir gizli örgüt kurdular ve sekiz emperyalist devletin
(Amerika, Ýngiltere, Japonya, Almanya, Rusya, Fransa, Ýtalya ve Avusturya) kuvvetlerine
karþý kahramanca bir savaþým verdiler. Hareket, biraraya gelen emperyalist güçlerin Tiensin
ve Nankini iþgal etmelerinden sonra görülmemiþ bir vahþet ve kýrýmla bastýrýldý.
[8]
4 Mayýs 1919 hareketi, emperyalizme ve feodalizme karþý giriþilmiþ devrimci bir
harekettir. Birinci Dünya Savaþýnýn galip devletleri, Fransa, Ýngiltere, Amerika, Japonya,
Ýtalya ve öteki emperyalist ülkeler, ganimeti paylaþmak için Pariste toplandýlar ve bu arada Þantung eyaletini, Japonlara peþkeþ çektiler. Buna karþý ilk tepki Pekindeki öðrencilerden geldi ve 4 Mayýsta büyük yürüyüþler ve gösteriler düzenlediler. Savaþta keselerini
doldurmuþ olan kuzeydeki Çin askeri hükümeti, hareketi bastýrmak için 30dan fazla öðrenciyi tutukladý. Buna karþýlýk Pekinli öðrenciler boykota gittiler ve bu boykot baþka
kentlerdeki öðrencilere de yayýldý. 3 Haziranda, hükümet, bu sefer binlerce öðrenciyi
tutukladý ise de bu, ülkedeki öfkeyi büsbütün kamçýladý. Þanghay iþçileri grev yaptýlar ve
birçok kentlerde dükkanlar kapandý. Böylece bir aydýn hareketi olarak baþlayan ayaklanma,
proletaryayý, küçük-burjuvaziyi ve burjuvaziyi içine alan geniþ bir hareket halini aldý.
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tur? Çünkü iþin niteliði ve koþullarý üzerine sistemli bir anlayýþý yoktur; ya da, bu çeþit iþle temasý ya pek az olmuþtur, ya hiç olmamýþtýr.
Yani o iþi yöneten yasalarý bilmemektedir. Ýþin niteliði ve koþullarýný
inceden inceye [sayfa 16] tahlil edince, kendisine daha fazla güvenecek
ve görevi gönüllü olarak alacaktýr. Bu iþi bir zaman yaptýktan sonra
da bazý deneyimler kazanacak, ve hele bir de olaylara geniþ bir görüþle bakar, sonuçlarý öznel, tek yanlý ve üstünkörü görmezse, iþini
nasýl yürütmesi gerektiði konusunda sonuçlar çýkartacak, kendine
güveni saðlamlaþacaktýr. Buna karþýlýk, sorunlara, öznel, tek yanlý,
üstünkörü bakanlar tökezleyecekler, sýrasý gelince de koþullarý
incelemeden, her þeyi bütünü ile (tarihini ve o günkü durumunu
bütünü ile) gözönüne almadan, þeylerin özü ile (nitelikleri, bir þey
ile öteki arasýndaki iç iliþkileri ile) temasa gelmeden, kendini beðenmiþ bir tavýrla emirler, buyruklar vereceklerdir.
Yani, bilgi sürecinin ilk adýmý, dýþ dünyanýn þeyleri ile temasa
gelmektir ve bu, algýlama aþamasýdýr. Ýkinci adým, yeniden düzenleme ya da kurma (inþa) yaparak algý verilerinin sentezine ulaþmaktýr. Bu ise, kavram kurma, yargýlama ve çýkarsama aþamasýdýr.
Algýlarla elde edilen veriler zenginse (bölük-pörçük deðilse) ve gerçekle uygunluk halindeyse (hayali deðilse), ancak o zaman bu gibi
verilere dayanarak geçerli kavramlar ve teoriler kurabiliriz.
Burada, iki önemli nokta belirtilmelidir. Ýlki, daha önce söylediðimiz, ama burada yinelenmesinde yarar bulunan, akla-uygun
bilginin algýsal bilgiye baðlýlýðý noktasýdýr. Akla-uygun bilginin, algýsal
bilgiden çýkarýlmasýna gerek olmadýðýný söyleyen kimse, idealisttir.
Felsefe tarihinde yalnýzca aklýn geçerliðini kabul edip deneyimin
geçerliðini kabul etmeyen akýlcý bir okul vardýr. Yalnýzca aklý güvenilir diye kabul edip algýsal deneyimleri güvenilir saymayan bu
okulun yanýlgýsý, her þeyi tepe-taklak etmesidir. Akla-uygun olan
þeye, kaynaðý algýda olduðu için güvenilir; yoksa o, kaynaðý olmayan
suya, köksüz aðaca benzerdi ve, öznel, içten geldiði gibi ve güvenilemez olurdu. Bilgi sürecindeki sýraya gelince, deneyim önce gelir.
Bilgi sürecinde toplumsal pratiðin önemi üzerinde [sayfa 17] durmamýzýn nedeni, yalnýz toplumsal pratiðin insan bilgisini yükseltebilmesinden ve, onu çevreleyen nesnel dünyadan algýsal deneyimleri
kazanabilmesindendir. Gözlerini kapayan, kulaklarýný týkayan ve
kendisini nesnel dünyadan bütünü ile ayýran insanýn, sözkonusu
edilecek bir bilgisi olamaz. Bilgi deneyim ile baþlar. Ýþte bilgi teori-
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sinin materyalizmi budur.
Ýkinci nokta, bilginin derinleþtirilmesi, bilginin algýsal aþamasýnýn akla-uygun aþamaya kadar geliþtirilmesidir. Bu da bilgi teorisinin
diyalektiðidir.[9] Bilginin algý alt basamaðýnda durabileceðini, yalnýz
algýsal bilginin güvenilir olup akla-uygun bilginin olmadýðýný
söylemek, tarihte ampiristlerin düþtükleri yanýlgýyý yinelemek olur.
Bu teori, algýlarla elde edilen bilgilerin, nesnel dünyanýn bazý gerçek
þeylerini yansýtmakla birlikte (ben, burada, denemeyi, yalnýzca iç
gözleme dayandýran idealist ampiristlerden sözetmiyorum) bunlarýn
bölük-pörçük ve üstünkörü olduklarýný, þeylerin özünü tam temsil
etmeyip, eksik olarak yansýttýklarýný anlayamadýðý için yanlýþtýr. Bir
þeyi bütünü içinde tam olarak yansýtmak, özünü ve iç yasalarýný
göstermek için, düþünce yoluyla, bol algý verilerini yeniden biçimlendirme ve kurma iþlemine tabi tutarak, kabalarý, yanlýþlarý bir
yana ayýrýp, inceleri, doðrularý seçerek, bir noktadan ötekine adým
adým ilerleyerek, dýþtan içe doðru yürüyerek, bir kavramlar ve teoriler sistemi kurmak, algýsal bilgiden akla-uygun bilgiye atlamak gereklidir. Böylece kurulan bilgi daha boþ ve güvensiz deðildir; tersine
bilgi sürecinde pratiðe dayanarak bilimsel olarak kurulan her þey
Leninin dediði gibi, nesnel gerçekliði daha derinden, daha doðru,
daha tam yansýtýr. Buna karþýlýk, bayaðý pratik kimseler [sayfa 18]
deneyime deðer verir, ama teoriyi horgörürler, ve bu yüzden, onlarýn, tam bir nesnel süreç üstüne kapsamlý bir görüþleri olamaz; aydýnlýk bir yönleri, geniþ perspektifleri yoktur, ve onlar, rasgele baþarýlarý ve kýsa görüþleri ile kendilerini beðenmiþlerdir. Bu gibiler,
devrimi yönetmeye kalkýþýnca, hemen bir çýkmaza sokarlar.
Diyalektik materyalist bilgi teorisine göre, akla-uygun bilgi,
algýsal bilgiye dayanýr ve algýsal bilgi, akla-uygun bilgi olacak biçimde
geliþtirilebilir  diyalektik materyalist bilgi teorisi budur. Felsefede,
akýlcýlýk olsun, ampirizm olsun, bilginin tarihsel ya da diyalektik niteliðini anlamamaktadýr. Her iki okul da, doðrunun bir yanýný içermekle birlikte (ben, burada, idealist deðil, materyalist akýlcýlýða ve
ampiristliðe iþaret ediyorum) bilgi teorisinde, her ikisi de, bütün
olarak yanlýþtýr. Bilginin, algýsaldan akla-uyguna doðru diyalektik
[9]
Hegelin Mantýk Bilimi, Kitap III, Bölüm 3te, Ýdea üzerine notlarýnda, Lenin,
Anlamak için, ampirik olarak anlamaya giriþmek, incelemek ve ampirizmden evrensele
ulaþmak gereklidir. diyor. Bkz: V. Ý. Lenin, Hegelin Mantýk Biliminin Taslaðý, Collected
Works, Moscow 1953, vol XXXIII, s. 197.
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materyalist hareketi, tek bir þeyi ya da tek bir iþi bilmek gibi küçük
bir bilgi süreci için olduðu kadar, bütün bir toplumu ya da devrimi
bilmek gibi büyük bir bilgi süreci için de geçerlidir.
Ne var ki, bilginin hareketi burada bitmez. Bilginin diyalektik materyalist hareketinin akla-uygun bilgide durduðunu söylemek, bilgi sorununun yarýsýný kavramak demektir. Üstelik marksist
felsefe yönünden bu yorum, pek de önemli deðildir. Marksist felsefe için asýl önemli olan, nesnel dünyanýn yasalarýnýn anlaþýlmasý
ve böylece dünyayý açýklayabilecek gücün kazanýlmasý deðil, nesnel yasalar üzerine elde edilen bilgileri uygulayarak dünyayý fiilen
deðiþtirmektir. Marksist görüþ açýsýndan teori önemlidir, ve bu
önem, Leninin þu sözlerinde tam olarak görülür: Devrimci teori
olmadan, devrimci hareket olamaz.[10] Ama marksizm, teorinin
önemini, tamamen ve yalnýzca, eyleme kýlavuzluk edeceði için
belirtir. Elimizdeki doðru bir teori [sayfa 19] üzerine yalnýzca gevezelik
eder, evirir çevirir, oyuncak gibi oynar, pratiðe koymazsak, bu teori, ne kadar iyi olursa olsun, önemsizdir. Bilgi, pratik ile baþlar. Pratik yoluyla teori düzeyine ulaþýr ve ardýndan gene pratiðe dönmek
zorundadýr. Bilginin etkin görevi, yalnýz algýsal bilgiden akla-uygun
bilgiye sýçramasýnda görülmez, ayný zamanda ve bu, daha önemlidir akla-uygun bilgiden devrimci pratiðe sýçramasýnda görülür.
Dünyanýn yasalarýný kavramamýza yarayan bilginin yönü, dünyanýn
deðiþtirilmesi pratiðine doðru çevrilmeli, yani o, tekrar, üretime, sýnýf savaþýmýna, devrimci ulusal savaþa ve, elbette bunlarýn yanýsýra,
bilimsel deneyimlere uygulanmalýdýr. Teoriyi sýnama ve geliþtirme
süreci  bütün bilgi sürecinin devamý budur. Teorinin nesnel gerçeðe uygunluðu sorunu, daha önce belirtildiði gibi, bilginin algýsaldan
akla-uyguna doðru hareketi içinde tamamen çözülemediði gibi,
bu yolla da büsbütün çözülemez. Bunu tam olarak çözmenin tek
yolu, akla-uygun bilgiyi toplum içinde pratiðe yeniden yöneltmek,
teoriyi pratiðe koymak ve beklenen sonucu verip vermediðini görmektir. Birçok doðabilim teorisi, bunlarý ortaya atan bilim adamlarýnýn sözlerine dayanýlarak deðil, daha sonraki bilimsel uygulamalarda doðruluklarý ortaya çýktýðý için kabul edilmiþtir. Ayný biçimde, marksizm-leninizm, yalnýzca, Marx, Engels, Lenin ve Stalin onu
bilimsel olarak formüle ederken doðru diye kabul ettikleri için deðil,
[10]

V. Ý. Lenin, Ne Yapmalý?, Sol Yayýnlari, Ankara 1977, s. 34.
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daha sonraki devrimci sýnýf savaþýmý ve devrimci ulusal savaþýmlardaki pratik uygulamalarla sistemin doðruluðu kesinleþtiði için
de doðrudur. Diyalektik materyalizm, pratikte, hiç kimse kendisini
ondan kurtaramayacaðý için, evrensel olarak doðrudur. Ýnsan bilgisinin tarihi, birçok teorilerin doðruluðunun tam olmadýðýný, bu
eksikliðin pratiðin denemesine tabi tutularak giderildiðini anlatmaktadýr. Birçok teorinin yanlýþlýðý, pratiðin verdiði sonuç ile ortaya çýkarýlmýþtýr. Ýþte bu nedenle, pratiðe, gerçeðin ölçütü denilmiþtir ve
yaþamýn ve [sayfa 20] pratiðin görüþ açýsý, bilgi teorisinin ilk ve temel
görüþü dür[11] sözü bir gerçeðin ifadesidir. Stalin bunu çok güzel
belirtmiþtir: Kuþkusuz ki, teori, devrimci pratiðe baðlanmadýkça
amaçsýz kalýr; týpký yolu devrimci teori ile aydýnlatýlmayan pratiðin,
karanlýkta, elyordamýyla yürümesi gibi.[12]
Bu noktaya geldiðimiz zaman, bilginin hareketi tamamlanmýþ olur mu? Yanýtýmýz hem evet, hem hayýrdýr. Toplum içinde yaþayan bir kimse, geliþmesinin belirli bir dönemindeki belirli bir
nesnel süreci deðiþtirmek isterse (bu, doðal ya da toplumsal bir
süreç olabilir), kafasýndaki nesnel süreçler üzerinde durup düþünerek, kendi öznel faaliyetlerini harekete geçirerek, bilgisini algýsaldan
akla-uyguna doðru geliþtirir ve hepsi de o nesnel oluþumun yasalarýna bütünüyle uygun düþen fikirler, teoriler, planlar ya da programlar ortaya çýkarýr. Bunun ardýndan, bu fikirleri, teorileri, planlarý ya
da programlarý o ayný nesnel süreçte pratiðe koyar ve eðer önceden
beklediði sonuç gerçekleþirse, yani tasarý halindeki fikirleri, teorileri,
planlarý ya da programlarý eylem haline, iþ haline getirebilmiþse,
kendi bilgi süreci, bu somut süreç bakýmýndan, tam sayýlabilir.
Örneðin, bir mühendislik planýnýn gerçekleþtirilmesi, bilimsel bir
varsayýmýn doðrulanmasý, alet ya da eþya üretimi, bir ürünün devþirilmesi gibi doðayý deðiþtirme sürecinde; ya da bir grevin baþarýya
ulaþmasý, bir savaþýn kazanýlmasý, bir eðitim planýnýn yürütülmesi
gibi toplumu deðiþtirme sürecinde, bütün bunlar, önceden düþünülen amaçlarýn gerçekleþtirilmesi demektir. Ama genel olarak
söylemek gerekirse, doðayý olsun, toplumu olsun, deðiþtirme pratiðinde, ilk fikirler, teoriler, planlar ya da programlar, deðiþikliðe uðramaksýzýn pek az gerçekleþtirilirler. Bunun nedeni, gerçeði deðiþtirme
[11]
[12]
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iþine giriþen insanýn, çoðu [sayfa 21] zaman sayýsýz eksiklikler ve sýnýrlamalar ile karþýlaþmasýdýr. Ýnsan yalnýzca, bilimsel ve teknolojik
koþullarýn yarattýðý sýnýrlamalarla deðil, bir de, nesnel sürecin her
yanýnýn ve özünün tamamen bilinememiþ olmasý nedeniyle, nesnel
oluþumun kendisinin geliþme ve anlaþýlma derecesinin de ortaya
çýkardýðý sýnýrlamalarla karþýlaþýr. Bu gibi durumlarda fikirler, teoriler,
planlar ya da programlar, uygulama sýrasýnda ortaya çýkan umulmadýk koþullar yüzünden kýsmen, hatta bazan tamamen deðiþtirilir.
Öyle zamanlar olur ki, ilk fikirler, teoriler, planlar ya da programlar
gerçeðe kýsmen veya tamamen uymaz ya da kýsmen veya tamamen
yanlýþtýr. Çoðu durumda yanlýþ bilgi düzeltilinceye, nesnel sürecin
yasalarýna uygun düþünceye kadar, yani böylece öznel þeyler nesnel
þeylere dönüþtürülünceye ve pratikten beklenen sonuçlar alýnýncaya
kadar, baþarýsýzlýklarýn yinelenmesi gerekir. Ama gene de, bu noktada, belirli bir geliþme aþamasýndaki belirli bir nesnel süreç, hakkýndaki insan bilgisi tamamlanmýþ kabul edilir.
Bununla birlikte, sürecin ilerlemesi yönünden, insan bilgisinin hareketi tamamlanmamýþtýr. Doðada olsun, toplumda olsun,
her süreç, kendi iç çeliþkileri ve savaþýmlarý yoluyla ilerler ve geliþir.
insan bilgisinin hareketi de, ayný biçimde, ilerlemek ve geliþmek
durumundadýr. Toplumsal bir harekette gerçek bir devrimci lider,
yalnýzca, gördüðümüz gibi, hatalý bulduðu fikirleri, teorileri, plânlarý ya da programlarý düzeltmekle kalmaz; bir nesnel sürecin, bir
aþamadan ötekine ilerlediðini farkeder etmez, hem kendi fikirlerini,
hem devrimci yoldaþlarýnýn fikirlerini buna göre geliþtirir ve düzeltir;
yani deðiþen yeni durumlara uygun, yeni devrimci görevler ve çalýþma programlarý önerir. Bir devrim döneminde durum hýzla deðiþir,
eðer devrimcilerin bilgileri ayný hýzla deðiþmezse, bu liderler, devrimi
zafere ulaþtýramaz.
Gene de fikirlerin gerçeðin gerisinde kaldýðý sýk sýk [sayfa 22]
görülür. Bunun nedeni, insan bilgisinin pek çok toplumsal koþullarda sýnýrlý olmasýdýr. Deðiþen nesnel durumlara uygun olarak fikirleri
geliþmeyen, ve bu yüzden kendilerini sað oportünizme kaptýran
sekter devrimcilere karþý çýkmaktayýz. Bunlar, çeliþkilerin savaþýmýnýn, nesnel sürecin önceden ileri gittiðini; bilgilerinin eski aþamada
kaldýðýný farketmemektedirler. Bu, bütün sekterlerin özelliðidir.
Bunlar, toplumsal pratikten kopmuþ fikirleriyle, topluma yön vermeye hizmet edemezler, ancak toplumun hýzla geliþtiðinden yakýnýr
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ve onu geri çekmeye ya da ters yöne götürmeye çalýþýrlar.
Biz, ayný zamanda, lafebesi sola da karþýyýz. Bunlarýn fikirleri, nesnel sürecin belli bir geliþme aþamasýnýn önündedir. Bunlarýn bazýlarý, kurduklarý düþlere gerçek diye bakarlar. Diðerleri ise,
ancak gelecekte gerçekleþtirilebilecek bir fikri, hemen gerçekleþtirme çabasýna düþerek, o anda çoðunluðun katýldýðý pratikten, o
günün gereklerinden ayrý düþerler ve serüvenci eylemleriyle açýða
çýkarlar.
Ýdealizm ve mekanik materyalizm, oportünizm ve serüvencilik, hepsi de, öznel ile nesnel arasýndaki kopuklukla ve bilginin
pratikten ayrýlmasýyla ayýrdedilir. Doðrunun ölçütü olarak bilimsel
toplumsal pratik üzerinde önemle duran marksist bilgi teorisi, bu
yanlýþ ideolojilere tamamen karþýdýr. Marksistler, evrenin mutlak
ve genel geliþme sürecinde her tikel sürecin geliþmesini baðýntýlý
olarak kabul eder. Böyle olunca, mutlak doðrunun büyük akýþýnda,
geliþmenin her aþamasýndaki tikel bir süreç üzerine olan insan
bilgisi, yalnýzca baðýntýlý (göreli) olarak doðrudur. Sayýsýz baðýntýlý
doðrularýn toplamý mutlak doðrudur.[13] Bir nesnel sürecin geliþmesi,
çeliþkiler ve çatýþmalarla doludur. Ýnsan bilgisinin hareketinin
geliþmesi de öyledir. Nesnel dünyanýn bütün diyalektik hareketleri
eninde sonunda, insan bilgisinde [sayfa 23] yansýyacaktýr. Toplumsal
pratikte meydana gelme, geliþme ve yokolup gitme sonsuz olduðuna göre, insan bilgisinde de meydana gelme, geliþme ve yokolup
gitme sonsuzdur. Belli fikirler, teoriler, planlar ya da programlara
dayanarak, nesnel gerçeði deðiþtirmeye yönelmiþ pratik, her sefer
daha fazla geliþtiðine göre, insanýn nesnel gerçek üzerine olan
bilgisi de her sefer daha fazla derinleþecektir. Ne nesnel dünyadaki deðiþme süreci sona erer, ne de insanýn pratik yoluyla kazandýðý
doðru bilgi. Marksizm-leninizm hiç bir zaman, bütün doðrular üzerine olan bilgiyi özet halinde vermemiþtir. O, yalnýzca, pratik yoluyla
doðru bilgiye çýkan yollarý açmýþtýr. Vardýðýmýz sonuç, öznel ve
nesnelin, teori ve pratiðin, bilme ve yapmanýn somut tarihsel birliðidir ve biz, sað ya da sol olsun, somut tarihten ayrýlan bütün
yanlýþ ideolojilere karþýyýz.
Bugünkü aþamaya ulaþmýþ toplumda doðru bir anlayýþa ulaþma ve dünyayý deðiþtirme sorumluluðu, tarihsel bir gerek olarak,
[13]
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proletaryanýn ve onun partisinin omuzlarýna yüklenmiþtir. Bilimsel
bilgiye dayanarak bu dünyayý deðiþtirme süreci, dünyada ve Çinde
tarihsel bir döneme eriþmiþtir. Ýnsanlýk tarihi böyle bir döneme
daha önce hiç tanýk olmamýþtýr. Dünyada ve Çinde karanlýklar
tamamen daðýtýlmýþ ve dünyanýn görmediði bir aydýnlýk doðmuþtur.
Proletaryanýn ve devrimci halkýn dünyayý deðiþtirme savaþýmý, þu
görevlerin yerine getirilmesinden ibarettir: nesnel dünyayý ve ayný
zamanda kendi öznel dünyalarýný deðiþtirmek; hem bilgi yetilerini
, hem nesnel ve öznel dünyalarý arasýndaki iliþkileri deðiþtirmek.
Böyle bir deðiþtirme iþi, yeryüzünün bir kýsmýnda, Sovyetler Birliðinde bugün yapýlmýþ bulunmaktadýr. Orada, halk, bu deðiþtirme sürecini ilerletmektedir Çin halký ile dünyanýn geri kalan kýsmý, böyle
bir süreçten ya geçmektedirler ya da yakýnda geçeceklerdir. Ve
deðiþtirilecek olan nesnel dünya, deðiþikliðin bütün düþmanlarýný
da içermektedir. Gönüllü, bilinçli olarak [sayfa 24] bu iþleme katýlma
aþamasýna ulaþmadan önce, bunlarýn, bir zorlama aþamasýndan
geçmeleri gerekmektedir. Bütün insanlýk, kendisini bilinçli ve
gönüllü olarak yeni bir kalýba döktüðü ve dünyayý deðiþtirdiði an,
Dünya Komünizmi çaðýna ulaþýlacaktýr.
Pratik yoluyla doðruyu bulmak ve pratik yoluyla doðruyu tanýtlamak ve geliþtirmek. Algýsal bilgiden baþlayarak, onu fiilen aklauygun bilgi haline getirmek ve sonra akla-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. Diyalektik materyalist
bilgi teorisi ve, bilmenin ve yapmanýn diyalektik materyalist birliði
teorisi, iþte budur. [sayfa 25]
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ÇELÝÞKÝ ÜZERÝNE[14]
Aðustos 1937

Þeyler içindeki çeliþkinin yasasý, yani karþýtlarýn birliði yasasý,
materyalist diyalektiðin temel yasasýdýr. Lenin: Doðru anlamda diyalektik, eþyanýn özündeki çeliþkilerin incelenmesidir. diyor.[15] Lenin bu yasadan, sýk sýk, diyalektiðin aslý diye sözeder ve buna,
diyalektiðin özü de [sayfa 26] der.[16] Bu nedenle, bu yasayý incelerken
[14]
Bu felsefi deneme, o sýrada partide mevcut olan ciddi dogmacý hatalar ile savaþmak
amacýyla, Pratik Üzerine baþlýklý parçayý tamamlamak için yazýlmýþtýr. Ýlk kez, Yenandaki
Anti-Japon Askeri ve Siyasal Kolejinde konferans olarak verilmiþ, Seçme Yapýtlarýna
alýnýrken yazarý tarafýndan gözden geçirilmiþtir.
[15]
Hegelin FelsefevTarihi Üzerine Dersler, Cilt Ide, Leninin Elea Okulu üzerine
notlarýndan. Bkz: V. Ý. Lenin, Hegelin Felsefe Tarihi Üzerine Derslerinin Taslaðý (1915),
Collected Works, Moscow 1958, Vol. XXXVIII, s. 249.
[16]
V. Ý. Lenin, Diyalektik Sorun Üzerinede (1915) diyor ki: Tek bir bütünün
parçalanmasý ve onun çeliþkili parçalarýnýn kavranmasý (bkz: Lassalleýn Heraklitos üzerine
yazdýðý kitabýn Kavrama Üzerine, Ill. kesimin baþlangýcýnda Heraklitos konusunda
Philodan alýntý) diyalektiðin özüdür (temellerinden biri, baþta gelen deðilse, baþta gelen
özelliklerinden ya da niteliklerinden biridir), Marx-Engels-Marksizm, Sol Yayýnlarýý, Ankara
1976, s. 335.
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epeyce yaygýn konulara, felsefenin birçok sorununa deðinmeden
edemeyeceðiz. Bütün bu sorunlarý aydýnlýða kavuþturabilirsek, materyalist diyalektik üzerinde temel bir anlayýþa ulaþabileceðiz. Bu
sorunlar þunlardýr: iki dünya görüþü; çeliþkinin evrenselliði, çeliþkinin
özgüllüðü; baþ çeliþki ve çeliþkinin ana yönü; bir çeliþkinin yönlerinin
özdeþliði ve savaþýmý, çeliþkide uzlaþmaz karþýtlýðýn rolü.
Ayrýca Hegelin Mantýk Biliminin Taslaðýnda Lenin þöyle
diyor:
Kýsacasý diyalektik, karþýtlarýn birliðinin öðretisi olarak
tanýmlanabilir. Bir diyalektiðin özünü anlatýrsa da, bunun
açýklanmasý ve geliþtirilmesi gereklidir. (Ayný yapýt, s.
215.)
Yakýn yýllarda, Sovyet felsefe çevrelerinde, Deborin okulunun[17] idealizmine yöneltilen eleþtiriler, aramýzda büyük ilgi uyandýrmýþtýr. Deborinin idealizminin Çin Komünist Partisi üzerinde
çok kötü etkileri olmuþtur ve þurasý itiraf edilmelidir ki, bizdeki
dogmacý fikirlerin bu okulun düþünce tarzý ile bazý ilgileri vardýr.
Bu felsefi incelememizin baþlýca amacý, dogmacý düþünce biçimlerinin temizlenmesi olmalýdýr.
I. ÝKÝ DÜNYA GÖRÜÞÜ

Ýnsan bilgisinin tarihinde, evrenin geliþme yasalarý ile ilgili
olarak, daima iki görüþ bulunmuþtur: l° metafizik görüþ; 2° diyalektik görüþ. Bu iki görüþ birbirine tamamen karþýt, iki dünya görüþüdür.
Lenin söyle der: Geliþmenin (evrimin) iki temel (ya da iki olasý?
ya da tarihsel olarak [sayfa 27] gözlemlenebilen iki?) kavramý þunlardýr:
azalýþ ve artýþ olarak, yineleniþ olarak geliþme ve karþýtlarýn birliði
olarak geliþme (bir birliðin karþýlýklý olarak birbirlerini dýþtalayan
karþýtlara bölünmesi ve onlarýn karþýlýklý iliþkileri).[18] Ýþte Lenin,
burada, bu iki dünya görüþüne iþaret ediyordu.
Çinde olsun, Avrupada olsun, tarihin uzun bir döneminde,
[17]
Sovyet filozofu Deborin (1881-1963), Sovyet Bilim Akademisi üyesiydi. 1930da,
Sovyetler Birliðinde, felsefe çevreleri, Deborin okulunu eleþtirmeye baþladýlar ve teoriyi
pratikten, felsefeyi siyasetten ayýrmakla yanýldýðýný, felsefesinin idealist nitelikte olduðunu
gösterdiler.
[18]
V. Ý. Lenin, Diyalektik Sorun Üzerine, Marx-Engels-Marksizm, s. 336; Materyalizm
ve Ampiryokritisizm, s. 413-414.
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metafizik, idealist dünya görüþünün bir kýsmýný oluþturmuþ ve insan düþüncesinde egemen bir yer iþgal etmiþtir. Avrupada burjuvazinin ilk zamanlarýnda materyalizm bile metafizikti. Marksist
materyalist dünya görüþü, birçok Avrupa ülkelerinde toplumsal ekonominin yüksek derecede geliþmiþ kapitalizm aþamasýna girmesi,
üretici güçlerin, sýnýf savaþýmlarýnýn ve bilimlerin, tarihte görülmemiþ
bir düzeye yükselmesi ve sanayi proletaryasýnýn tarihsel geliþimde
en büyük güç halini almasý ile ortaya çýkmýþtýr. Burjuvazi arasýnda,
apaçýk bir gerici (reaksiyoner) idealizmin yanýsýra, materyalist diyalektiðe karþýt olarak bir de kaba bir evrimcilik ortaya çýkmýþtýr.
Bu metafizik ya da kaba evrimci dünya görüþü, dünyaya, tecrit
edilmiþ, durgun ve tek yanlý bir bakýþtý. Dünyadaki her þeyi, dünyadaki bütün türleri, birbirinden daima ayrýymýþ ve hiç deðiþmezmiþ
gibi görüyordu. Deðiþme, ancak nicelikte bir artma, eksilme ya da
yer deðiþtirme olabilir. Üstelik bu gibi artmalar, azalmalar ya da yer
deðiþtirmeler, þeylerin içinde deðil dýþýndadýr, yani dýþ güçlerin etkisiyle olur. Metafizikçilere göre, evrendeki her þey, bunlarýn özellikleri, oluþlarýndan beri, deðiþmeden öylece kalmýþtýr. Sonraki her
deðiþme, düpedüz nicelikte bir artma ya da azalmadýr. Bunlara
göre, bir þey, ancak ayný þey olarak kendini yineler durur, ve farklý
hiç bir þeye dönüþmez. Bunlarýn gözünde kapitalist sömürü, kapitalist rekabet, kapitalist toplumdaki bireyci ideoloji... eskinin köleci
toplumunda ve hatta ilkel toplumunda her [sayfa 28] zaman bulunmuþtur ve hiç deðiþmeden, gelecekte de her zaman bulunacaktýr.
Bunlar, toplumsal geliþimin nedenlerini, coðrafya, iklim gibi toplumun dýþýndaki koþullara baðlamaktadýrlar. Geliþmenin nedeni
olarak, þeylerin dýþýnda güçler arýyorlar, ve materyalist diyalektiðin,
þeylerin geliþmesinin nedeninin kendi içindeki çeliþkiler olduðunu
öne süren teorisini reddediyorlardý. Böyle olunca da, þeylerin nitelik
bakýmýndan çokluðunu ve bir niteliðin diðerine nasýl olup da
dönüþtüðünü açýklayamýyorlardý. Avrupada bu düþünce biçimi, 17.
ve 18. yüzyýllarda mekanik materyalizm olarak, 19. yüzyýlýn sonu
ile 20. yüzyýlýn baþýnda kaba evrimcilik olarak sürdü gitti. Çinde,
cennet deðiþmez, yolu da deðiþmez[19] sözleriyle özetlenebilecek
[19]
Han hanedaný (MÖ 208-MS 220) devrinde Konfiçyüs okulunun tanýnmýþ yandaþlarýndan Tung Çung-þunun (MÖ 179-104) imparator Vuya sunduðu muhtýralardan birindeki
sözü.
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metafizik düþünce, uzun süre, kokuþmuþ feodal yönetici sýnýflar
tarafýndan desteklendi. Son yüzyýlda Avrupadan ithal edilen mekanik materyalizm ile kaba evrimcilik, burjuvazi tarafýndan desteklendi.
Materyalist diyalektik dünya görüþü, metafizik dünya görüþünün tersine, bir þeyin geliþimini anlamak için, onun içten ve öbür
þeylerle iliþkileri içinde incelenmesi gerektiðini savunur. Bir baþka
deyiþle, þeylerin geliþimi ve kendi iç ve zorunlu hareketi, bir þeyin
kendi hareketi içinde ve çevresindekilerle birlikte, birbirine baðlý
olarak ve birbirleri üzerinde yaptýklarý etkide görülmelidir. 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, bir þeyin öteki þeylerle iliþkileri bunlarýn iç baðlarý ve
birbirleri üzerine etkileri ikinci derecede bir nedendir. Böylece,
materyalist diyalektik, metafizik mekanik materyalizm ve kaba evrimcilik [sayfa 29] tarafýndan öne sürülen teorilerle, dýþ nedenler ya
da dýþ etkenler teorisiyle zorlu bir savaþýma giriþir. Þurasý açýktýr ki,
tamamen dýþ nedenler, þeylerin yalnýz mekanik hareketine yolaçabilir, yani onlarýn büyüklük ve miktarýný deðiþtirir, ama þeylerin nitelik bakýmýndan binlerce çeþit sürecini ve birbirlerine dönüþümünü
açýklayamaz. Gerçekten de, bir dýþ güç tarafýndan meydana getirilen
mekanik bir hareket bile, þeylerin iç çeliþkileri yoluyla meydana
gelir. Bitkilerin, hayvanlarýn büyümeleri, nicelik bakýmýndan geliþmeleri bile, iç çeliþkileri nedeniyle olur. Ayný þekilde, toplumsal geliþme, baþlýca, dýþ nedenlerin deðil, iç nedenlerin sonucudur. Birçok
ülkeler, ayný coðrafya ve iklim koþullarý altýnda olduklarý halde,
geliþmeleri birbirinden çok farklýdýr. Coðrafyasýnda, ikliminde hiç
bir deðiþme olmadýðý halde, ayný ülkede büyük toplumsal deðiþmeler olabilir. Her iki ülkenin de coðrafyasýnda, ikliminde herhangi
bir deðiþme olmadýðý halde, emperyalist Rusya, sosyalist Sovyetler
Birliði; feodal ve tecrit edilmiþ Japonya, emperyalist Japonya haline
gelmiþtir. Uzun süre feodalizmin hüküm sürdüðü Çin, son yüzyýl
içinde büyük deðiþmeler geçirmiþ ve þimdi baðýmsýz ve özgür yeni
bir Çin olma yolunu tutmuþtur. Oysa Çinin ne coðrafyasýnda, ne
de ikliminde bir deðiþme olmamýþtýr. Dünyanýn coðrafyasýnda,
ikliminde bütünüyle bazý deðiþmeler olmakla birlikte, toplumdaki
deðiþmelerle karþýlaþtýrýlýnca, bunlar pek az önemlidir. Doðal
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koþullardaki deðiþmeler, kendisini, binlerce, milyonlarca yýlda gösterdiði halde, toplumdaki deðiþmeler bin yýlda, yüz yýlda, on yýlda,
hatta birkaç yýlda, ya da ayda (devrim zamanlarýnda olduðu gibi)
meydana gelir. Materyalist diyalektik görüþe göre, doðadaki baþlýca
deðiþmeler, doðadaki iç çeliþkilerin geliþmesiyle olur. Toplumdaki
baþlýca deðiþmeler de, toplumdaki iç çeliþkilerin, yani üretici güçlerle üretim iliþkileri arasýndaki çeliþkilerin, sýnýflar arasýndaki çeliþkilerin, yeni ile eski arasýndaki çeliþkilerin geliþmesiyle olur. [sayfa 30] Bu
çeliþkilerin geliþmesi, toplumu ileri iter ve eski toplumun yerine,
yeni toplumun geçmesi süreci baþlar. Materyalist diyalektik, dýþ
nedenleri hiç hesaba katmaz mý? Elbette katar. Materyalist diyalektik, dýþ nedenleri deðiþmenin koþulu, iç nedenleri ise deðiþmenin
temeli olarak görür. Dýþ nedenler, iç nedenlerin aracýlýðý ile etkili
hale gelir. Uygun bir sýcaklýkta yumurta civcive dönüþür. Ama bir
taþý civciv yapabilecek bir sýcaklýk yoktur, çünkü bu iki þey, aslýnda
farklýdýr. Çeþitli ülkelerin halklarý arasýnda sürekli bir karþýlýklý-etki
vardýr. Kapitalizm, özellikle emperyalizm ve proleter devrimi döneminde, çeþitli ülkeler arasýndaki siyasal, ekonomik ve kültürel etki
ve karþýlýklý uyarma pek büyük olmuþtur. Ekim Sosyalist Devrimi,
yalnýz Rus tarihinde deðil, dünya tarihinde de yeni bir devir açmýþ,
dünyanýn bütün ülkelerindeki iç deðiþiklikleri etkilemiþ, benzer ama
daha derin bir biçimde de Çindeki iç deðiþmeler üzerinde etkili
olmuþtur. Bu gibi deðiþiklikler, gene de, Çinde de öteki ülkelerde
de bir iç gereklilikten doðmuþtur. Ýki ordu savaþa tutuþurlar; birisi
kazanýr, öteki yitirir. Zaferi de, yenilgiyi de iç nedenler belirler. Kazanan, ya güçlü ya da doðru komuta altýnda olduðu için kazanmýþtýr;
yitiren ya zayýflýðýndan ya da yeteneksiz komuta altýnda olmasýndan
yitirmiþtir; iþte bu iç nedenler yoluyla, dýþ nedenler iþler duruma
gelmiþtir. 1927de Çinde, proletaryanýn büyük burjuvazi tarafýndan
yenilmesi, o sýralarda, Çin proletaryasý (yani Çin Komünist Partisi)
içinde bulunan oportünizmden ileri gelmiþtir. Biz, bu oportünizmi
yokedince, Çin devrimi yeniden ilerlemeye koyulmuþtur. Daha sonra, partide serüvenciliðin türemesi üzerine, Çin devrimi düþmandan
tekrar aðýr darbeler yemiþtir. Bu serüvenciliði yokedince, amacýmýza
doðru yeniden ilerlemeye baþladýk. Siyasal bir parti, devrimi baþarýya
ulaþtýrmak için kendi siyasal çizgisinin doðruluðuna ve kendi
örgütünün birliðine güvenmelidir. [sayfa 31]
Diyalektik dünya görüþü, eski zamanlarda, hem Çinde, hem
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de Avrupada ortaya çýkmýþtý. Ama bu eski diyalektikte, kendiliðinden ve bön bir yan vardý. O zamanlarýn toplumsal ve tarihsel koþullarýna dayandýðý için, teorik bir sistem geliþtiremiyordu ve bu yüzden
dünyayý bütünüyle açýklayamýyordu; yerini metafiziðe kaptýrdý. 18.
yüzyýlýn sonu ile 19. yüzyýlýn baþýnda yaþamýþ ünlü Alman filozofu
Hegel, diyalektiðe önemli katkýlarda bulunmakla birlikte, onun diyalektiði, idealist bir diyalektikti. Proletarya hareketinin büyük adamlarý Marx ve Engels, insanýn bilgi tarihindeki olumlu baþarýlarýnýn
bir sentezini yapmýþlar ve özellikle Hegel diyalektiðinin akla-uygun
öðelerini seçip benimseyerek diyalektik materyalizm ve tarihsel
materyalizm teorilerini yaratmýþlar ve böylece bilim tarihinde eþi
görülmemiþ bir devrim meydana gelmiþtir. Daha sonralarý, Lenin
ve Stalin, bu büyük teoriyi daha da geliþtirmiþlerdir. Çine giren bu
teori, Çin düþünce dünyasýna büyük deðiþiklikler getirmiþtir.
Bu diyalektik dünya görüþü, bize, çeþitli þeylerdeki karþýtlarýn
hareketini gözlemleme ve baþarýyla tahlil etme ve bu tahlillere dayanarak çeliþkileri çözme yöntemlerini bulmayý öðretir. Kýsacasý,
þeyler içindeki çeliþkilerin yasalarýný somut olarak bilmek, bizim
için büyük önem taþýr.
II. ÇELÝÞKÝNÝN EVRENSELLÝÐÝ

Bir kolaylýk olsun diye, burada, önce çeliþkinin evrenselliðini,
sonra da özgüllüðünü ele alacaðým. Bunlardan ilkini açýklamak
için kýsa bir-iki söz yetecektir; çünkü, marksizmin büyük yaratýcýlarý
ve devam ettiricileri Marx, Engels, Lenin ve Stalin materyalist
dünya görüþünü kurduklarý ve materyalist diyalektiði insan ve doða
tarihinin tahlilinin birçok yönlerine ve toplumdaki ve doðadaki pek
çok deðiþikliðe büyük bir baþarý ile uyguladýklarý için, çok kimse,
çeliþkinin evrenselliðini kabul etmiþtir. Oysa birçok [sayfa 32] yoldaþ,
özellikle dogmacýlar, çeliþkinin özgüllüðü sorunu üzerine aydýnlýk
bir görüþe varamamýþlardýr. Bunlar çeliþkinin evrenselliðinin, çeliþkinin özgüllüðünün hemen içinde bulunduðunu anlayamamýþlardýr.
Bunlar, ayrýca, karþýlaþtýðýmýz somut þeylerdeki çeliþkilerin incelenmesinin, devrimci pratikteki öncülüðünün önemini de anlayamamýþlardýr. Bu nedenle, çeliþkinin özgüllüðü sorunu, özel bir özenle incelenmeli ve gerektiði ölçüde açýklanmalýdýr. Þeyler içindeki
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çeliþkilerin yasasýný incelerken, ilkin çeliþkinin evrenselliði, sonra
da, daha büyük bir özenle çeliþkinin özgüllüðü ele alýnmalý ve sonunda yeniden çeliþkinin evrenselliðine dönülmelidir.
Çeliþkinin evrenselliðinin ya da mutlak olmasýnýn iki anlamý
vardýr. Bunlardan ilki, çeliþkinin, bütün þeylerin geliþme sürecinde
bulunduðu; ikincisi, her þeyin geliþme sürecinde baþtan sona kadar bir karþýtlar hareketinin var olduðudur.
Engels, Hareketin kendisi bir çeliþkidir[20] der. Lenin, karþýtlarýn birliði yasasýný ... doðanýn (zihin ve toplum da dahil) tüm
görüngülerindeki ve süreçlerindeki çeliþen, birbirlerini karþýlýklý
dýþtalayan, karþýt eðilimlerin tanýnmasý (keþfedilmesi)[21] olarak tanýmlar. Bu görüþler doðru mudur? Evet doðrudur. Þeylerdeki çeliþik
yanlarýn birbirlerine baðýmlýlýðý ve bunlar arasýndaki çatýþma, o þeylerin yaþamýný belirler ve geliþmelerini saðlar. Ýçinde çeliþki taþýmayan þey yoktur; çeliþki olmasaydý hiç bir þey olmazdý.
Çeliþki, basit hareketin (mekanik hareket gibi) esasý olduðu
gibi, ayrýca karmaþýk hareketin de esasýdýr. Engels, çeliþkinin evrenselliðini þu sözlerle anlatmaktadýr:
Eðer daha basit mekanik yer deðiþtirme, kendinde
bir [sayfa 33] çeliþki içeriyorsa, maddenin daha yüksek hareket biçimleri ile organik yaþam ve organik yaþamýn geliþmesi, haydi haydi içerir. ... Yaþamýn, en baþta bir varlýðýn,
her an, hem kendisi hem de bir baþkasý olmasýna dayandýðýný görmüþtük. Öyleyse yaþam da þeylerin ve süreçlerin
kendinde varolan, ara vermeden ortaya çýkan ve çözülen
bir çeliþkidir. Ve çeliþki biter bitmez, yaþam da biter,
ölüm baþgösterir. Ayný biçimde, düþünce alanýnda da
çeliþkilerden kurtulamayacaðýmýzý, ve örneðin içerden
sýnýrsýz insaný bilme yeteneði ile, bu yeteneðin dýþardan
hepsi de sýnýrlý, ve bilgileri de sýnýrlý olan insanlardaki
gerçek varlýðý arasýndaki çeliþkinin, bizim için, pratik bakýmdan, hiç olmazsa sonsuz geliþme içinde, sonu olmayan kuþaklar dizisi içinde çözüleceðini, görmüþtük.
Yüksek matematiðin baþlýca temellerinden birinin,
[20]
Friedrich Engels, Anti-Dühring, Diyalektik, Nicelik ve Nitelik, Sol Yayýnlarý, Ankara
1977, s. 212.
[21]
V. Ý. Lenin, Diyalektik Sorun Üzerine, Marx-Engels-Marksizm, s. 366; Materyalizm
ve Ampiryokritisizm, Sol Yayýnlarý, Ankara 1976, s. 413.
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bazý koþullarda, doðru ile eðrinin ayný þey olacaklarý olgusu olduðu gerçeðine daha önce deðinmiþtik. Yüksek matematik, ayrýca, gözlerimiz önünde kesiþen çizgilerin, kesiþme noktalarýndan yalnýzca beþ-altý santimetre ötede,
paralel olarak, yani sonsuza kadar uzatýlsalar bile, birbirleriyle kesiþemeyecek çizgiler olarak görünecekleri çeliþkisini de gerçekleþtirir. Ve gene de, bu ve çok daha keskin
baþka çeliþkiler ile birlikte, yalnýzca doðru olmakla kalmayan, ama bayaðý matematiðin hiç bir zaman elde edemeyeceði sonuçlarý elde eder.[22]
Lenin de çeliþkinin evrenselliðini þöyle açýklamýþtýr:
Matematikte : + ve -. Diferansiyel ve integral.
Mekanikte : etki ve tepki.
Fizikte : artý ve eksi elektrik.
Kimyada : atomlarýn bileþimi ve çözülmesi.
Toplumbilimde : sýnýf savaþýmý.[23] [sayfa 34]
Savaþta saldýrý ve savunma, ilerleme ve çekilme, yengi ve
yenilgi, hepsi birer çeliþik olgudur. Biri olmadan, öbürü olamaz. Bu
iki yön birbirlerine karþý savaþým verdiði gibi birbirleriyle birlik halindedir ve savaþýn bütünlüðünü meydana getirirler, geliþmesini saðlar ve savaþ sorununu çözüme ulaþtýrýrlar.
Ýnsan kavramlarýndaki her farklýlýða, nesnel bir çeliþkiyi yansýtýyor gözüyle bakýlmalýdýr. Nesnel çeliþkiler, öznel düþüncede yansýr ve kavramlarýn karþýtlýðý hareketini meydana getirerek, düþüncenin geliþmesine yolaçar, ve insan düþüncesinden doðan sorunlarýn çözülmesini saðlar.
Parti içinde, durmadan, çeþitli fikirler arasýnda karþýtlýk ve
çatýþma olur. Bunlar, parti içindeki sýnýf çeliþkilerini toplumdaki
yeni ve eski þeyler arasýndaki çeliþkileri yansýtýr. Partide çeliþki ya
da çözülecek ideolojik savaþým yoksa, partinin yaþamý sona erer.
Bu açýklamalarla belirtmek istediðimiz nokta aydýnlanmýþ
oluyor. Basit ya da karmaþýk hareketlerde olsun, nesnel ya da
ideolojik olgularda olsun, çeliþki, evrensel olarak bütün süreçlerde
vardýr. Peki, çeliþki her sürecin baþlangýç aþamasýnda da var mýdýr?
Friedrich Engels, Anti-Dühring, Sol Yayýnlarý, Ankara 1977, s. 213.
V. Ý. Lenin, Diyalektik Sorun Üzerine, Marx-Engels-Marksizm, s. 336; Materyalizm
ve Ampiryokritisizm, s. 413.
[22]
[23]
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Her ayrý þeyin geliþme sürecinde baþtan sona kadar bu karþýtlar
hareketi var mýdýr?
Sovyet felsefe çevrelerindeki tartýþmalara bakýlýrsa, Deborin
okulu, çeliþkinin, sürecin baþýnda ortaya çýkmadýðý, ancak geliþmenin belirli bir aþamasýnda ortaya çýktýðý görüþündedir. Yani o ana
kadar geliþme, iç nedenlerle deðil, dýþ nedenlerle olmaktadýr. Böylece Deborin, metafizik dýþ nedenler ve mekanizm teorisine dönmektedir. Somut sorunlarýn tahlilinde böyle bir görüþ uygulayan
Deborin okulu, Sovyetler Birliðinde mevcut koþullar altýnda kulaklar ile genellikle köylüler arasýnda yalnýzca fark olup çeliþki
olmadýðý görüþünü benimsemekte ve böylece Buharinin[24] [sayfa 35]
görüþleriyle tam bir birlik içinde bulunmaktadýr. Fransýz devrimini
tahlil ederken, devrimden önce, iþçilerin, köylülerin ve burjuvazinin
oluþturduðu birlikte, çeliþkiler olmayýp, yalnýz farklar olduðu iddiasýndaydýlar. Bunlar, anti-marksist görüþlerdir. Deborin okulu, dünyadaki
her farkýn bir çeliþkiyi içerdiðini ve bu farkýn çeliþkinin tam kendisi
olduðunu anlamýyor. Emek ile sermaye, önceleri yoðun olmamakla
birlikte, var olduklarý günden beri çeliþiktirler. Sovyetler Birliðindeki
toplumsal koþullar altýnda bile iþçiler ile köylüler arasýnda bir fark
vardýr ve bu fark, emek ile sermaye arasýndaki gibi bir uzlaþmaz
karþýtlýða ya da sýnýf savaþýmýna gitmemekle birlikte, bir çeliþkidir.
Sosyalist kuruluþ döneminde, iþçiler ile köylüler saðlam bir birlik
kurmuþlardýr, ve bu çeliþkiyi sosyalizmden komünizme ilerleme
sürecinde yavaþ yavaþ çözeceklerdir. Bu, çeliþkilerin varlýðý-yokluðu
sorunu deðil, özelliklerindeki ayrýlýklar sorunudur. Çeliþki evrenseldir, mutlaktýr ve þeylerin bütün geliþme sürecinde vardýr ve bütün
süreçlerde baþtan sona devam edip gider.
Yeni bir sürecin ortaya çýkmasý nedir? Eski birlik ve onu
meydana getiren karþýtlar, yeni bir birliðe ve onu meydana getiren
[24]
Buharin (1888-1938), Rus devrimci hareketinde anti-leninist bir hizbin öncülüðünü
yapmýþtýr. Daha sonra devleti yýkmak isteyen bir gruba katýlmýþ ve bu faaliyetleri sonucu,
1937 yýlýnda, partiden atýlarak, 1938de Sovyet Yüksek Mahkemesince ölüme mahküm
edilmiþtir. Burada, Mao Çe-tung, Buharinin, sýnýf çeliþkilerini örtbas ederek, sýnýf savaþýmý
yerine sýnýf iþbirliðini koymayý savunan hatalý fikirlerini eleþtirmektedir. 1928-29 yýllarýnda,
Sovyetler Birliði, tarýmýn bütünüyle koloktifleþtirmeye hazýrlanýrken, Buharin kendi
görüþlerinde direnmiþ, zengin köylüler ile yoksul ve orta halli köylüler arasýndaki çeliþkileri
görmezlikten gelerek, zengin köylülere karþý giriþilen savaþýma karþý çýkmýþtýr. Buharin,
ayrýca, iþçi sýnýfýnýn, sosyalizme barýþ içinde geçmeleri olanaklý olan zengin köylüler ile
bir ittifak kurabileceði düþüncesinin de savunucusu idi.
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karþýtlara yerlerini býrakýrlarsa, eskinin yerine yeni bir süreç ortaya
çýkar. Yeni süreç de yeni bir çeliþkiyi içinde taþýdýðýndan, þimdi de
o çeliþkinin geliþme tarihi baþlar.
Lenin, Marksýn Kapitalde þeylerin geliþme sürecini baþtan
[sayfa 36] sona kadar izleyen, karþýtlarýn hareketinin bir tahlil örneðini
verdiðini söyler. Bu, bütün þeylerin geliþme süreçlerini incelemede
uygulanmasý gerekli bir yöntemdir. Lenin de, bunu, bütün yazýlarýnda doðru olarak uygulamýþ ve bu yönteme baðlý kalmýþtýr.
Marks, Kapitalinde, önce, burjuva (meta) toplumunun en basit, en sýradan ve en temel, en yaygýn ve günlük
iliþkisini, milyonlarca kez karþýlaþýlan bir iliþkiyi, yani metalarýn deðiþimini tahlil eder. Bu çok basit görüngüde
(burjuva toplumunun bu hücresinde), tahlil, modern
toplumun t ü m çeliþkilerini (ya da tüm çeliþkilerin tohumlarýný) açýða çýkarýr. Bundan sonraki sergileme, bize,
bu çeliþkilerin (hem büyümesini, hem de hareketini) ve
bu toplumun baþlangýçtan sonuna dek, onun ayrý ayrý
parçalarýnýn Sýnda (toplamýnda -ç.) geliþmesini bize gösterir.
Lenin þunu ekler: Genel olarak diyalektiðin sergilenmesi
(ya da incelenmesi) yöntemi de böyle olmalýdýr.[25] Çin komünistleri de, Çin devriminin tarihini ve bugünkü koþullarýný doðru olarak
tahlil etmeden ve genel görünüþlerini saptamadan önce, bu yöntemin iyice ustasý olmalýdýrlar.
III. ÇELÝÞKÝNÝN ÖZGÜLLÜÐÜ

Çeliþki, bütün þeylerin geliþme sürecinde vardýr ve her þeyin
geliþme sürecinde baþtan sona kadar devam eder. Bu, yukarda
tartýþtýðýmýz çeliþkinin evrenselliði ve mutlaklýðýdýr. Þimdi ise çeliþkinin özgüllüðünden ve nispiliðinden sözedeceðiz.
Bu sorunu birkaç düzeyde incelemek gerekir.
Önce, maddenin her türlü hareketindeki çeliþkide, bir tekillik vardýr. Ýnsanýn madde üzerine olan bilgisi, maddenin [sayfa 37]
hareket biçimlerinin bir bilgisidir; çünkü dünyada hareket halinde
[25]
V. Ý. Lenin, Diyalektik Sorun Üzerine , Marx-Engels-Marksizm, s. 337, Materyalizm
ve Ampiryokritisizm, s. 414
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maddenin dýþýnda bir þey yoktur ve maddenin hareketi belli biçimler içinde olur. Maddenin hareketinin her biçimi gözden geçirilirken,
hareketin diðer biçimleriyle olan ortak noktalarý dikkate alýnmalýdýr. Ama asýl önemli olan ve þeyler üzerinde bilgimizin temelini
oluþturan, maddenin hareketinin özel noktalarýný hesaba katmamýz gereði, yani hareketin bir biçimi ile öteki biçimleri arasýndaki
nitelik farkýdýr. Ancak bunu hesaba 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, çeþitliliðinin esasýdýr da diyebiliriz. Doðada
pek çok hareket biçimi vardýr: mekanik hareket, ses, ýþýk, sýcaklýk,
elektrik, ayrýþma, bileþme vb. Bütün bu biçimler birbirlerine baðlý
olduklarý gibi, birbirlerinden nitelik bakýmýndan farklýdýr da. Her
biçimin sahip olduðu özel nitelik, kendisine özgü çeliþki ile belirlenir. Bu, yalnýz doða için deðil, toplum için de, düþünce için de doðrudur. Her toplum biçiminin, her düþünce tarzýnýn özel bir çeliþkisi,
özel bir niteliði vardýr.
Bilimsel incelemelerin sýnýflandýrýlmasý, konularýna özgü özel
çeliþkilerine dayanýr. Belli bir olgular alanýna özgü, belli cinsteki bir
çeliþki, belli bir bilim kolunun konusunu oluþturur. Örneðin, matematikte artý ve eksi sayýlar; mekanikte hareket ve karþý-hareket; fizikte artý ve eksi elektrik; kimyada ayrýþma ve bileþme; toplum bilimlerinde üretici güçler ile üretim iliþkileri, sýnýflar ve sýnýflar arasýndaki savaþým; askerlikte saldýrý ve savunma; felsefede idealizm ve
materyalizm, metafizik ve diyalektik görüþ vb. gibi. Bunlarýn herbiri,
çeþitli bilimler içinde incelenen özel bir çeliþkiye ve özel bir niteliðe
sahiptir. Kuþku yok ki, çeliþkinin evrenselliðini kabul etmeksizin,
þeylerin hareketinin [sayfa 38] geliþmesinin evrensel nedenini ya da
evrensel temelini bulup çýkartamayýz. Gene de çeliþkinin özgüllüðünü incelemeden, bir þeyi öteki þeylerden ayýran özel niteliði saptayamayýz ve þeylerin hareketinin geliþmesinin özel nedenini ya da
özel temelini bulamayýz, ve bir þeyi ötekinden ayýramayýz ya da bir
bilimsel inceleme alanýný sýnýrlayamayýz.
Ýnsan bilgisinin hareketindeki sýraya göre, tek bir þeyin bilgisinden genellikle þeylerin bilgisine doðru, daima derece derece bir
geniþleme vardýr. Ýnsan genellemelere doðru gider ve farklý þeylere
özgü nitelikleri öðrendikten sonra, þeylerdeki ortak nitelikleri bilir.
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Bu gibi ortak nitelikleri öðrenince bilgisini kýlavuz olarak kullanýr
ve henüz incelenmeyen ya da iyice incelenmeyen çeþitli somut
þeyleri incelemeye giriþir ve böylece bunlarýn özel niteliklerini bularak ortak nitelikler hakkýndaki bilgisini geniþletir ve bu gibi bilgilerin olduklarý yerde donup kalmalarýna engel olur. Ýþte bu, iki bilme
sürecidir: birisi özelden genele, öteki genelden özele doðrudur.
Ýnsan bilgisi, daima devri olarak ilerler ve her devresi ile (eðer bilimsel yönteme tam uygun ise) insan bilgisi geliþir ve giderek daha
fazla derinleþir. Dogmacýlarýmýz bir yandan çeliþkinin evrenselliðini
ve çeþitli þeylerin ortak niteliklerini tam olarak öðrenmeden önce,
çeliþkinin özelliklerini ve tek tek þeylerin özel niteliklerini incelememiz gereðini, öte yandan bazý þeylerin ortak niteliklerini öðrendikten sonra, henüz iyice incelenmeyen ya da yeni ortaya çýkan somut
þeyleri incelemeye devam etmemiz zorunluluðunu anlamamaktadýrlar. Bizim dogmacýlar çok tembel; somut þeylerin sýkýcý çalýþmasýný yüklenmekten kaçýnýyor, genel doðrularýn boþluktan çýkýp
geldiðini sanýyorlar ve bu doðrularý halkýn kavrayamayacaðý boþ
formüller haline getiriyorlar ve bu durumlarýyla, insaný doðrulara
ulaþtýracak normal yolu ya büsbütün yadsýyorlar ya da baþaþaðý
çeviriyorlar. Üstelik bunlar, özelden genele, genelden özele doðru
iki bilme yolu arasýndaki iç baðý da anlamýyorlar. [sayfa 39] Kýsacasý,
bunlar, marksist, bilgi teorisini hiç anlamýyorlar.
Maddenin hareket biçimlerinin her büyük sistemindeki özel
çeliþki ile bu sistemin belirlediði niteliði incelemek yetmez; maddenin her hareket biçiminin uzun geliþme yolundaki her aþamasýnda
özel çeliþkiyi ve niteliði de incelemek gerekir. Bütün hareket biçimlerindeki gerçek olan (hayali olmayan) her geliþme süreci, nitelik
bakýmýndan birbirinden farklýdýr. Ýncelememize bu noktadan baþlamalýyýz ve bu nokta üzerinde durmalýyýz.
Nitelik bakýmýndan farklý çeliþkiler, ancak farklý nitelikte
yöntemlerle çözümlenebilir. Örneðin, proletarya ile burjuvazi arasýndaki çeliþki, sosyalist devrim yöntemi ile; büyük halk kitleleri ile
feodal sistem arasýndaki çeliþki, demokratik devrim yöntemi ile;
sömürgeler ile emperyalizm arasýndaki çeliþki, ulusal devrimci savaþ
yöntemi ile; sosyalist toplumda isçi sýnýfý ile köylüler 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
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ile çözümlenir. Süreçler deðiþir, eski süreçler ve eski çeliþkiler kaybolur, yeni süreçler ve yeni çeliþkiler ortaya çýkar ve buna uygun
olarak çeliþkileri çözümleme yöntemleri deðiþir. Rusyadaki Þubat
Devrimi ile Ekim Devriminin çözümlediði çeliþkiler arasýnda temel
bir ayrýlýk olduðu gibi, bunlarý çözümleme yöntemleri arasýnda da
ayrýlýk vardýr. Farklý çeliþkileri çözümlemek için farklý yöntemler
kullanmak; marksistlerin sýký sýkýya gözetmek zorunda olduklarý
bir ilkedir. Dogmacýlar bu ilkeyi gözetmemektedirler. Onlar çeþitli
devrim durumlarý arasýndaki farký anlamadýklarýndan, farklý çeliþkileri çözümlemek için farklý yöntemler kullanýlmasý gereðini de
anlamamakta, tam tersine, her yerde, hiç deðiþmeden kullanabileceklerini sandýklarý tek bir formül kabul etmektedirler. Bu usul,
devrime yalnýz baþarýsýzlýklar getirir ya da pekâlâ yürütülebilecek
[sayfa 40] iþleri karmakarýþýk eder.
Çeliþkilerin özgüllüðünü tam olarak açýklamak, þeylerin geliþme sürecindeki iç baðlarýný, yani þeylerin geliþme sürecinin niteliðini
ortaya çýkarmak için, süreçteki çeliþkinin her aþamasýnýn özelliðini
aydýnlatmamýz gerekir; aksi halde, sürecin niteliðini açýklamak olanaksýzlaþýr. Ýncelememizde, bu konuya da çok dikkat etmeliyiz.
Her büyük þeyin geliþme sürecinde, birçok çeliþki vardýr.
Örneðin, Çinin burjuva demokratik devrimi sürecinde, Çin toplumundaki çeþitli ezilmiþ sýnýflar ile emperyalizm arasýnda, büyük
halk kitleleri ile feodalizm arasýnda, proletarya ile burjuvazi arasýnda, köylüler ve kent küçük-burjuvazisi ile büyük burjuvazi arasýnda
ve çeþitli gerici bölümler arasýnda çeliþkiler vardý ve durum pek
karýþýktý. Bütün bu çeliþkilerin hepsinin bir özelliði ve tek tek ele
alýnmalarý gereði bir yana, her çeliþkinin iki yönünün de kendi
özellikleri vardý ve toptan ele alýnmalarý olanaksýzdý. Çin devrimi
için çalýþan bizlerin, yalnýzca, çeliþkilerin herbirinin özelliðini, bütünlüklerinin aydýnlýðý altýnda, yani bu çeliþkilerin iç baðlantýlarý içinde
anlamamýz yetmiyordu; bir de çeliþkilerin tümünü, yönlerini de inceleyerek anlamamýz gerekiyordu. Bir çeliþkinin her yönünü anlamak demek, her yönünün belirli durumunu, karþýtý ile karþýlýklý
baðlantý ve çatýþma haline geldiði somut durumlarý ve her ikisi birbirine baðlý, ama çeliþki halinde deðilken, karþýtý ile hangi yollardan
çatýþtýðýný anlamak demektir. Bu sorunlarýn incelenmesinin büyük
önemi vardýr. Marksizmde en önemli þeyin, marksizmin yaþayan
ruhunun, somut koþullarýn somut tahlili olduðunu söylediði za-
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man, Lenin, bu fikri dile getiriyordu.[26] Bizim dogmacýlarýmýz, Leninin öðretisinin tersine, hiç [sayfa 41] bir somut þeyi tahlil etmek için
kafalarýný kullanmýyorlar; yazýlarýnda ve konuþmalarýnda, partiye
bir yararý dokunmayan boþ kalýplarý[27] kullanýyorlar.
Bir sorunu incelerken, öznelliðe, tek yanlýlýða ve üstünkörülüðe düþmemeliyiz. Pratik Üzerine adlý denememde tartýþtýðým
öznellik, bir soruna, nesnel olarak, yani materyalist görüþle bakmamaktýr. Tek yanlýlýk ise, sorunu bütün yanlarý ile görmemektir. Örneðin, yalnýz Çini anlayýp Japonyayý anlamamak, Komünist Partisini
anlayýp Kuomintangý anlamamak, yalnýz proletaryayý anlayýp burjuvaziyi anlamamak, yalnýz köylüleri anlayýp toprak aðalarýný anlamamak, yalnýz uygun koþullarý anlayýp uygun olmayan koþullarý
anlamamak, yalnýz geçmiþi anlayýp geleceði anlamamak , yalnýz
parçayý anlayýp bütünü anlamamak, yalnýz kusurlarý anlayýp baþarýlarý anlamamak, yalnýz yargýcý anlayýp tutukluyu anlamamak, yalnýz
gizli devrimci çalýþmayý anlayýp açýk devrimci çalýþmayý anlamamaktýr. Tek sözcükle, bir çeliþkinin her yönünün özelliklerini anlamamaktýr. Buna, bir soruna tek yanlý bakmak denir, ya da bütünü
deðil yalnýz bir kýsmý, ormaný deðil aðaçlarý görmek denir. Bunun
sonucu, çeliþkileri çözümleme yöntemlerini bulmak, devrim görevlerini tamamlamak, verilen iþi tam yapmak ya da parti içindeki
ideolojik savaþýmý doðru olarak geliþtirmek mümkün olmaz. Askerlik bilimini tartýþýrken, Sun Çu der ki: Düþmaný ve kendini tanýrsan,
yenilmeden, yüzlerce savaþý yürütebilirsin. Tang hanedaný zamanýnda yaþayan Vei Çeng,[28] Ýki tarafý dinlemek seni aydýnlatýr,
tek tarafý dinlemek seni yanýltýr. der. Yoldaþlarýmýz çoðu zaman
sorunlara tek yanlý bakýyorlar; bu gibiler, baþlarýný sýk sýk kayalara
çarparlar. Su Kenarýnda[29] Sun Çi-yang, Çu [sayfa 42] köyüne üç kez
saldýrýr ve koþullar hakkýnda açýk bir bilgisi olmadýðý ve yanlýþ yöntemler uyguladýðý için, iki kez yenilgiye uðrar. Sonra yöntemini deðiþtirmiþ, önce durumu, koþullarý incelemiþ, yol kavþaklarýný sap[26]
Macar sosyalisti Bela Kunu eleþtiren V. Ý. Lenin, Kunun Marksizmin en önemli
þeyini, marksizmin yaþayan ruhunu: somut koþullarýn somut tahlili ilkesini ihmal ettiðini
söylemiþtir (Collected Works, Russ. ed., Moscow 1950, Vol. XXXI, s. 143).
[27]
Çin devrimci yazýnýnda önenli bir yer tutan Sekiz Ayaklý Makaleye atýf.
[28]
Vei Çeng (MS 580-643), Tang hanedaný zamanýnda devlet adamý ve tarihçi.
[29]
Köylü savaþlarý üzerine 13. yüzyýlda yazýlmýþ ünlü bir öykü. Sung Çi-yang, öykünün
kahramanýdýr. Çu köyü, yönetici sýnýflara karþý, devrim savaþýnýn verildiði çevredeydi.
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tamýþtýr. Li, Hu ve Çu köyleri arasýndaki birliði bozmuþ, üçüncü savaþta askerlerini deðiþik giysilerle gizlice düþman kampýna sokarak
efsanelerdeki Truva atý tekniðini kullanarak zafere ulaþmýþtýr.
Su Kenarýnda öyküsünde de, materyalist diyalektiðin pek çok örnekleri vardýr. Çu köyü üzerine olan, bunlarýn en güzelidir. Lenin
diyor ki:
Bir þeyi bilmek için, bütün yanlarýný, bütün baðlantýlarýný ve ara baðlantýlarýný iyice kavramamýz, incelememiz
gerekir. Bunu tam olarak asla baþaramayacaksak da,
çok yanlýlýk, yanýlgýlara ve katýlýða karþý en iyi güvencedir.[30]
Bu sözleri unutmamalýyýz. Bir kimse, çeliþkilerin özelliklerini bütünüyle, ve her aþamayý ayrý ayrý incelemezse; olaya nüfuz
etme ve çeliþkinin en ince özelliklerini inceleme gereðini yadsýr,
yalnýzca uzaktan bir gözatmakla çeliþkinin bazý görünüþlerini kabataslak görmekle yetinir ve onu çözümlemeye (bir soruyu yanýtlamaya, bir anlaþmazlýðý çözmeye, bir görevi yapmaya ya da askeri
bir harekâtý yönetmeye) kalkýþýrsa, iþte buna, baþtansavma iþ yapmak denir. Ýþler böyle ele alýndý mý, belâ hazýrdýr. Dogmacý ve görgücü (ampirist) yoldaþlarýmýzýn hata yapmalarýnýn nedeni, þeylere
bakýþ yollarýnýn öznel, tek yanlý ve üstünkörü olmasýdýr. Tek yanlýlýk
ve üstünkörülük de öznelliktir ve öznel bir yöntem gerektirir. Çünkü,
gerçekteki her þey arasýnda bir bað ve herbirinin bir iç gerekliliði
varken, bazý kimseler, bu koþullarý olduklarý gibi görmezler; þeye
tek yanlý ve üstünkörü bakarak, ne bunlarýn kendi aralarýndaki
iliþkileri anlarlar, ne de iç gerekliliklerini. [sayfa 43]
Bir þeyin bütün geliþme sürecindeki karþýtlarýn hareketinde,
yalnýzca iç baðlarýn özel görünüþlerini ve çeþitli aþamalarýndaki koþullarý deðil, geliþme sürecindeki her aþamanýn özelliklerini de özenle gözetlemeliyiz.
Bir þeyin geliþme sürecindeki temel çeliþki ile bu temel çeliþkinin belirlediði sürecin niteliði, süreç tamamlanmadan ortadan
kalkmaz. Yalnýz, bir þeyin uzun geliþme sürecindeki her aþamanýn
koþullarý, bir baþka aþamadan farklý olur. Bunun nedeni, bir þeyin
[30]
V. Ý. Lenin, Once Again on the Trade Unions, the Present Situation and the
Mistakes of Trotsky and Bukharin (1921), Selected Works, Eng. ed., International
Publishers, New York 1943, Vol. IX, s. 66.
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ya da bir niteliðin geliþmesindeki temel çeliþkinin niteliði deðiþmemekle birlikte, uzun geliþme sürecinin çeþitli aþamalarýnda, bu
temel çeliþkinin, artan bir yoðunluk kazanmasýdýr. Bundan baþka,
temel çeliþkinin belirlediði ya da etkilediði büyüklü küçüklü çeliþkilerden bazýlarý geçici olarak ya da kýsmen çözümlenir, ya da hafifler,
bazýlarý da yenilenir. Bunun sonucu olarak, süreç, sanki çeþitli aþamalar içeriyormuþ gibi görünür. Eðer insan bir þeyin geliþme sürecindeki aþamalara dikkat etmezse, ondaki çeliþkileri gereði gibi çözümleyemez.
Örneðin, serbest rekabet döneminde kapitalizm emperyalizm haline geliþtiði zaman, iki sýnýf arasýnda, yani proletarya ile
burjuvazi arasýnda ya da toplumun kapitalist özündeki temel
çeliþkide, iki sýnýfýn sýnýf niteliðinde bir deðiþiklik olmamakla birlikte, bu iki sýnýf arasýndaki çeliþki yoðunlaþtý; tekelci sermaye ile tekelci olmayan sermaye arasýnda yeni bir çeliþki doðdu; sömürgeci
ülkeler ile sömürgeler arasýndaki çeliþki þiddetlendi ve kapitalist
ülkeler arasýndaki çeliþki, yani bunlarýn eþit olmayan geliþmelerinin
doðurduðu çeliþki, kendisini çok sert bir biçimde gösterdi, ve kapitalizmden, özel aþamasý olan emperyalizmi meydana getirdi. Emperyalizm ve proletarya devrimi döneminin marksizmine, leninizm
denmesinin nedeni, Leninin ve Stalinin bu çeliþkileri doðru olarak
açýklamalarý ve bu çeliþkilerin çözümlenmesi için gerekli teori ve
taktikleri gene doðru olarak formüle etmeleridir. [sayfa 44]
Çinin 1911 Devrimi[31] ile baþlayan burjuva demokratik devrim sürecinin incelenmesi de, birkaç özel aþamayý ortaya koyar.
Özellikle, burjuva önderliðindeki devrimci dönem ile proletarya
önderliðindeki devrimci dönem birbirinden son derece ayrý iki tarihsel aþamayý temsil eder. Proletarya önderliði, devrimin çehresi[31]
1911 Devrimi, bir burjuva demokratik devrim idi ve bu devrimle müstebit Çing
hanedaný devrilmiþtir. Ekim 1911de, ordunun devrimci etkiler altýnda kalan kesimi, Hupeh
eyaletine baðlý Vuçang ilinde ayaklandý. Mevcut burjuva ve küçük-burjuva devrimci örgütler
ile iþçilerin, köylülerin ve askerlerin büyük bir kýsmý ayaklanmaya katýldý ve Çing hanedaný
devrildi. Ocak 1912de Nankinde, Sun Yat-senin geçici baþkanlýðý altýnda, Çin Cumhuriyeti
Geçici Hükümeti kuruldu. Böylece, Çinde ikibin yýl hüküm süren feodal monarþi sistemi
sona ermiþ oluyordu. Halkýn gönlünde demokratik bir cumhuriyet fikri yer ettiði halde,
devrime öncülük eden burjuvazi pek gevþek ve uzlaþtýrýcý tutum içindeydi. Bunlar köylerde
feodal toprak aðalýðý düzenini ortadan kaldýracak yerde, iktidarý, emperyalist ve feodal
baský altýnda, kuzeyli savaþ aðalarýna teslim ettiler ve devrim baþarýsýzlýkla sonuçlanmýþ
oldu.
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ni temelden deðiþtirmiþ, sýnýf iliþkilerine yeni bir düzen getirmiþ,
köylü devrimini hýzlandýrmýþ, emperyalizm ve feodalizme karþý köklü bir devrim hareketi yaratmýþ ve demokratik devrimden sos-yalist
devrime geçiþ olanaðýný hazýrlamýþtýr. Devrim, burjuva liderliði altýndayken, bütün bunlarýn olmasý, herhalde mümkün deðildi. Bütün
sürecin temel çeliþkisinin doðasýnda, yani sürecin anti-feodal, antiemperyalist demokratik devrimci doðasýnda (bunun karþýtý, yarýsömürge, yarý-feodal doðadýr) bir deðiþiklik olmamakla birlikte yirmi
yýllýk bir dönemde, süreç, birkaç geliþme aþamasýndan geçmiþtir.
Bu yirmi yýl içinde, 1911 Devriminin baþarýsýzlýðý, kuzeyli savaþ aðalarý[32] rejiminin kurulmasý, ilk ulusal birlik cephesinin kurulmasý,
1924-1927 Devrimi,[33] ulusal birlik cephesinin daðýlmasý ve [sayfa 45]
burjuvazinin karþý-devrimin kampýna geçiþi, yeni savaþ aðalarý arasýndaki savaþ, Tarýmsal Devrim Savaþý,[34] ikinci ulusal birlik cephesinin kurulmasý ve Japonlara karþý direnme savaþý gibi birçok büyük
olaylar geçmiþtir. Bu aþamalar, þu belirli koþullarý taþýr: bazý çeliþkilerin þiddetlenmesi (Tarýmsal Devrim Savaþý ve dört kuzey-doðu
eyaletinin Japonlar tarafýndan iþgali gibi), diðer çeliþkilerin kýsmen
ya da geçici olarak çözümlenmesi (kuzeyli savaþ aðalarý kliðinin
temizlenmesi ve toprak aðalarýnýn topraklarýnýn zoralýmý gibi); baþka
çeliþkilerin ortaya çýkýþý (yeni savaþ aðalarý arasýndaki savaþým ve
güneydeki devrimci üslerin kaybýndan sonra toprak aðalarýnýn
topraklarýný geri almalarý gibi).
Bir þeyin geliþme sürecinin her aþamasýndaki çeliþkilerin
özelliðinin incelenmesi için, bunlarý, yalnýz iç baðlarý ve bütünlük[32]
Savaþ aðalarý (Warlords). Savaþý çýkarlan için sürdüren komutanlara Çinde bu ad
veriliyor.
[33]
Ýlk Devrimci Ýç Savaþ diye de bilinen 1924-27 Devrimi, Çin Komünist Partisi ve
Kuomintangýn iþbirliði ile yürüttükleri anti-emperyalist ve anti-feodal devrimci bir savaþým
idi. Her iki partinin oluþturduðu devrimci ordu, Kangtung eyaletinde, devrimci üs bölgelerini
saðlamlaþtýrdýktan sonra, Temmuz 1926da, kuzey illerinde emperyalistlerin desteði ile
ayakta duran kukla savaþ aðalarýna karþý harekete geçti. Yangçe ve Sarýýrmak boyunca
birçok eyaleti iþgal etti. Devrim baþarýyla ilerlerken, Kuomintang içinde Çan Kay-þekin
baþýný çektiði gerici klik, emperyalizmin desteði ile, 1927de, iki karþý-devrimci hükümet
darbesi yaptý. O sýrada, Çin Kömünist Partisi içinde, saðcý fikirlerin bazý liderler arasýnda
aðýr basmasý yüzünden Parti, Kuomintangýn bu saldýrýlarýna gereði gibi karþý koyamadý
ve devrim baþarýsýzlýkla sonuçlandý.
[34]
Tarýmsal Devrim Savaþý, Çin halkýnýn, Komünist Partisinin liderliði altýnda, 19271937 yýllarý arasýnda giriþtiði devrimci savaþýmdýr. Bu devrimin baþlýca amacý iklidarý güçlendirmek, tarýmsal devrimi yaymak, Kuomintang gericilerini zayýflatmaktýr. Bu devrimci
savaþ, Ýkinci Devrimci Ýç Savaþ diye de bilinir.
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leri içinde görmemiz yetmez; çeliþkilerin her yönünü, kendi geliþmesi içinde de sýnamalýyýz.
Örneðin, Kuomintangý ve Komünist Partisini alalým. Ýlk ulusal birlik cephesi döneminde Kuomintang, Sun Yatsenin üç temel
ilkesini, Rusya ile dostluk, komünistlerle iþbirliði, iþçi ve köylülere
yardým siyasetini yürütmüþ, bu nedenle de, devrimci olduðu gibi,
demokratik devrimde de çeþitli sýnýflarýn ittifakýný temsil etmiþtir.
1927den sonra ise, Kuomintang, tam ters yöne dönmüþ ve toprak
aðalarý ile büyük burjuvazinin gerici birliði halini almýþtýr. 1936 Aralýðýndaki Sian Olayýndan[35] sonra bir dönüþ daha yapmýþ, iç savaþýn
[sayfa 46] sona erdirilmesi ve Japon emperyalizmine karþý koymak
üzere Komünist Partisi ile ittifaka doðru yönelmiþtir. Kuomintang
ýn üç aþamadaki özellikleri bunlardýr. Bu özelliklerin meydana gelmesi, kuþkusuz, çeþitli nedenlere dayanýr. Þimdi de Çin Komünist
Partisini alalým. Ýlk ulusal birlik cephesi dönemindeki Çin Komünist Partisi, henüz çocukluk çaðýndaydý. Parti, 1924-1927 Devrimini
cesaretle yönetmekle birlikte, devrimin doðasýný, görevlerini ve yöntemlerini anlamak bakýmýndan henüz olgunlaþmadýðýný gösterdi.
Bunun sonucu olarak, bu devrimin sonlarýnda ortaya çýkan Çuen
Tu-siuizm[36] etkilerini göstermekte gecikmedi ve bu devrimin yenilgiye uðramasýna yolaçtý. 1927den sonra Komünist Partisi, yeniden Tarýmsal Devrim Savaþýný cesaretle yönetti ve devrimci ordu
ile devrimci üsleri kurdu, ama gene de hem orduya, hem de üslere ciddi zararlar veren serüvenci hatalar yaptý. 1935ten sonra parti,
bu hatalarýný düzeltti. Japonlara karþý yeni birleþmiþ cepheyi yönet[35]
Çin Kýzýl Ordusu ile halkýn Japonlara karþý giriþtiði hareketin etkisi altýnda,
Kuomintangýn Kuzey Ordusu komutanlarý, Komünist Partisinin, Japonlara karþý ulusal
ortak cephe kurulmasý önerisini kabul ettiler. Çan Kay-þek, kendi komutanlarýnýn kabul
ettikleri bu öneriye yanaþmadýðý gibi, komünistleri tamamen temizlemek için hazýrlýklara
giriþti, öðrencilerin Sian kentinde Japon aleyhtarý gösterilerini ezerek bastýrdý. Aralýk
1936da, komutanlar, Sian Olayýný düzenlediler ve Çan Kay-þeki tutukladýlar. 25 Aralýkta,
Çan Kay-þek, Komünist Partisinin Japonlara karþý ortak cephe fikrini kabul etmesi üzerine
serbest býrakýldý ve Kuomintangýn baþýna geçmek için Nankine gitti.
[36]
Çuen Tu-siu, 4 Mayýs hareketine katýlan radikal bir demokrattý. Sonralarý, Ekim
Sosyalist Devriminin etkisi altýnda, Çin Komünist Partisinin kurucularý arasýnda yer aldý.
Fikirleri güçlü bir saðcý eðilim gösteriyordu. Çuenin de aralarýnda bulunduðu bir grup,
köylü kitlelerinin, kent küçük-burjuvazisini ve silahlý güçlerin parti liderliði altýnda
bulunmasý ilkesini ihmal ediyorlardý (Mao Çe-tung, Bugünkü Durum ve Görevlerimiz),
1927 Devriminin yenilgiye uðramasýndan sonra, bunlar, devrimin geleceðinden umutlarim
keserek partiye karþý ufak bir trotskist grup kurdular ve Çuen Tu-siu, Kasým 1929da,
partiden atýldý.
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ti. Bu büyük savaþým, þimdi geliþmektedir. Bugünkü aþamada Komünist Partisi, iki devrim denemesi geçirmiþ, büyük deneyimler
kazanmýþtýr. Bu hareketin üç aþamasýndaki özellikler bunlardýr. Bu
özelliklerin oluþmasý da çeþitli nedenlere baðlýdýr. Bu özellikleri incelemeden, geliþmelerinin çeþitli aþamalarýnda, bu iki hareketin
belli iç çeliþkilerini anlayamayýz. Bu geliþme aþamalarý yukarda
belirtildiði gibi, [sayfa 47] ulusal birlik cephesinin kurulmasý, cephenin
daðýlmasý ve baþka bir cephenin kurulmasýdýr. Ama iki partinin
çeþitli özelliklerini incelemek için daha önemli bir adým atarak
iki hareketin sýnýf dayanaklarýný, ve bunun sonucu olarak iki hareket arasýndaki çeliþkileri ve bir de çeþitli dönemlerdeki öteki güçleri
incelememiz gerekir. Örneðin, Komünist Partisi ile ilk ittifak döneminde Kuomintang, bir yandan yabancý emperyalizm ile çeliþki
halindeydi ve bu nedenle ona karþýydý; öte yandan ise içerde büyük
halk kitleleri ile çeliþki halindeydi. Geçim sýkýntýsý içindeki halka,
birçok yararlar saðlayacaðýný söylediði halde, gerçekte, ya pek az
þey veriyordu ya da hiç bir þey vermiyordu. Anti-komünist savaþý
yürüttüðü dönemde ise, büyük halk kitlelerine karþý, emperyalizm
ve feodalizm ile iþbirliði yaptý. Büyük halk kitlelerinin devrimle elde
ettikleri haklarý bir yana iterek, onlarla olan çeliþkisini þiddetlendirdi.
Japonlara karþý verilen þimdiki savaþ döneminde, Japonlarla çeliþki
halinde olan Kuomintang, bir yandan Komünist Partisi ile ittifak
istiyor, öte yandan da Komünist Partisine ve Çin halkýna karþý giriþtiði
savaþýmý ve ezme hareketini gevþetmek istemiyor. Çin devrimci
hareketine gelince, hangi dönemde olursa olsun, büyük halk kitlelerinin yanýbaþýnda, emperyalizme ve feodalizme karþý koyuyor.
Bugün Japonlara karþý verilen savaþta Kuomintang, Japonlara karþý
direnme isteði gösterdiðinden, Komünist Partisi, Kuomintanga karþý
ve içerdeki feodal güçlere karþý ýlýmlý bir politika güdüyor. Bu
koþullar, bazan iki partiyi birleþtiriyor, bazan karþý karþýya getiriyor.
Ýttifak halinde olduklarý zaman bile, iþler bazan karýþýyor ve ittifak
ve savaþým ayný anda bile olabiliyor. Eðer çeliþkilerin bu yönlerinin
özelliklerini incelemezsek, yalnýz her iki hareket ile diðer güçler
arasýndaki iliþkiyi anlamamakla kalmayýz, iki parti arasýndaki karþýlýklý iliþkiyi de kavrayamayýz.
Bundan da anlaþýlacaðý gibi, herhangi bir çeliþkinin [sayfa 48]
maddenin çeþitli hareket biçimlerindeki çeliþki, her geliþme sürecindeki çeþitli hareket biçimlerindeki çeliþki, her geliþme sürecin-
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deki çeliþkinin her aþamasý, geliþmenin her sürecinin çeþitli aþamalarýndaki çeliþki ve geliþmenin çeþitli aþamalarýndaki çeliþkinin her
görünüþü iþte bütün bu çeliþkilerin belirli doðasýný incelerken,
öznellikten kaçýnmalý ve bunlarý, somut olarak incelemeliyiz. Somut
tahlil dýþýnda, herhangi bir çeliþkinin özgül doðasý üzerine bilgi
edinme olanaðý yoktur. Leninin, somut koþullarýn tahlili sözünü
aklýmýzdan çýkarmamalýyýz.
Marx ile Engels, ilk kez, bu somut tahlillerin mükemmel birer örneðini vermiþlerdir.
Marx ve Engels, þeylerdeki çeliþki yasasýný toplumsal tarih
sürecinin incelenmesine uyguladýklarý zaman, üretici güçler ile üretim iliþkileri arasýndaki çeliþkiyi görmüþlerdir. Sömürücü sýnýf ile
sömürülen sýnýf arasýndaki ve ekonomik altyapý ile onun üstyapýsý
(siyaset ve ideoloji gibi) arasýndaki çeliþkiyi farketmiþler ve bu çeliþkilerin farklý sýnýflý toplumlarda, kaçýnýlmaz olarak, farklý toplumsal
devrimlere neden olduðunu anlamýþlardýr.
Marx, bu yasayý, kapitalist toplumun ekonomik yapýsýnýn
incelenmesine uyguladýðý zaman, bu toplumun temel çeliþkisinin,
üretimin toplumsal niteliði ile mülkiyetin özel niteliði arasýnda olduðunu görmüþtür. Bu durum, özel iþletmelerdeki üretimin örgütlü niteliði ile bütünüyle toplumdaki üretimin anarþik niteliði
arasýndaki çeliþkide kendini göstermiþtir. Bu çeliþkinin sýnýfsal
görünüþü, burjuvazi ile proletarya arasýndaki çeliþkidir.
Þeyler alanýnýn geniþliði ile bunlarýn geliþmelerinin sýnýrlý
olmasý nedeniyle, bir durumda evrensel (ve genel) olan, diðer bir
durumda özgül hale gelebilir. Öte yandan, bir durumda özgül olan,
bir baþka durumda evrensel olabilir. Kapitalist sistemde, üretimin
toplumsallaþmasý ile üretim araçlarýnýn özel mülkiyeti arasýndaki
çeliþki, kapitalizmin [sayfa 49] varolduðu ve geliþtiði her ülkede ortak
olan bir þeydir; kapitalizmi ilgilendirdiði kadarýyla bu, çeliþkinin
evrenselliðini oluþturur. Gene de, kapitalizmdeki bu çeliþki, genellikle sýnýflý toplumun geliþmesinde belli bir tarihsel aþamaya özgüdür. Sýnýflý bir toplumda üretici güçler ile üretim iliþkileri arasýndaki
çeliþki yönünden, bu, çeliþkinin özgüllüðünü oluþturur. Kapitalist
bir toplumda, her çeliþkinin özgüllüðünü tahlillerle ortaya çýkarmakla birlikte, Marx, sýnýflý toplumda üretici güçler ile üretim iliþkileri
arasýndaki çeliþkinin evrenselliði üzerinde daha derinlemesine ve
geniþlemesine durmuþtur.

Mao Çe-tung
Teori ve Pratik

43

Özgül evrensele baðlý olduðundan, yalnýzca çeliþkinin özgüllüðü deðil, çeliþkinin evrenselliði de her þeyin içinde vardýr ve
dolayýsýyla evrensellik de özgüllüðün 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, kapitalizmde, emperyalizm koþullarý altýnda en
uç 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 yaný sýra, 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 [sayfa 50] çeliþkinin evrenselliðinin nasýl olup da
bulunduðunu açýklamýþtýr. Stalinin yaptýðý bu çeþit bir tahlil, çeliþkinin özgüllüðü ve evrenselliði ile iç baðlarýný anlamamýza yardým
eder.
Diyalektiðin nesnel olaylarýn incelenmesine uygulanmasý
sorununa gelince, Marx ve Engels, ve gene Lenin ve Stalin, daima
öznel yanýlgýlardan kaçýnmayý ve fiili nesnel hareketlerdeki somut
koþullardan bu olaylardaki somut çeliþkileri bulmayý, çeliþkilerin
her yönünün somut rolünü ve çeliþkiler arasýndaki somut iç baðlantýlarý araþtýrmayý salýk vermiþlerdir. Dogmacýlarýmýz, incelemelerinde bu yolu tutmadýklarý için tamamen haksýzdýrlar. Dogmacýlarýmýzýn baþarýsýzlýðý bizim için bir ders olmalý ve nitelemelerimizde böyle bir tutum takýnmalýyýz, bunun baþka çýkar yolu yoktur.
Çeliþkinin evrenselliði ile çeliþkinin özgüllüðü arasýndaki iliþki,
çeliþkinin ortak niteliði ile tek ve ayrý niteliði arasýndaki iliþkinin aynýdýr. Ýlki ile (çeliþkinin evrenselliði ve özgüllüðü), çeliþkinin, baþtan
sona kadar bütün süreçlerde var olduðunu ve devam ettiðini, çeliþkilerin hareketler, þeyler, süreçler ve düþünceler olduðunu söylemiþ
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oluyoruz. Bu, her zaman ve her ülke için geçerli olan ve hiç bir istisnasý olmayan evrensel bir ilkedir. Yani ortak nitelik, ya da mutlaklýktýr. Ama bu ortak nitelik, her tek ve ayrý nitelikte vardýr: tek ve
ayrý nitelik olmaksýzýn, ortak nitelik olamaz. Bütün tek ve ayrý nitelikler kaldýrýlsa, ortada artýk nitelik diye bir þey kalmaz. Her çeliþki
özgül olduðu için tek ve ayrý nitelikler ortaya çýkmýþtýr. Bütün tek
ve ayrý nitelikler koþula baðlý ve geçicidir, yani baðýntýlýdýr (görelidir).
Bu ortak nitelik, tek ve ayrý nitelik, mutlaklýk ve baðýntýlýlýk
ilkesi, þeylerdeki çatýþma sorununun özüdür. Bunu anlamamak,
diyalektiði anlamamak demektir. [sayfa 51]
IV. BAÞ ÇELÝÞKÝ VE BÝR ÇELÝÞKÝNÝN
ANA YÖNÜ

Çeliþkinin özgüllüðü sorunuyla ilgili olarak tahlil edilmesi
gereken iki nokta daha vardýr: baþ çeliþki ve bir çeliþkinin ana
yönü.
Karmaþýk bir þeyin geliþme sürecinde birçok çeliþki vardýr;
bunlardan birinin varlýðý ya da geliþmesi, öteki çeliþkilerin varlýðýný
ve geliþmesini belirler ya da bunlar üzerinde etkili olur ki, iþte bu,
baþ çeliþkidir.
Örneðin kapitalist bir toplumda çeliþkideki iki karþýt güç,
proletarya ve burjuvazi, baþ çeliþkiyi oluþturur. Öteki çeliþkiler, örneðin feodal sýnýf kalýntýlarý ile burjuvazi, köy küçük-burjuvazisi ile
burjuvazi, proletarya ile köy küçük-burjuvazisi, tekelci olmayan kapitalistler ile tekelci kapitalistler, burjuva demokrasisi ile burjuva
faþizmi arasýndaki, kapitalist ülkeler arasýndaki ve emperyalizm ile
sömürgeler arasýndaki çeliþki, bu baþ çeliþkiyle belirlenir ya da
onun etkisi altýndadýr.
Çin gibi yarý-sömürge ülkelerde, baþ çeliþki ile öteki çeliþkiler
arasýndaki iliþki, karmaþýk bir durum gösterir.
Emperyalizm böyle bir ülkeye savaþ açtýðý zaman, bir avuç
hain dýþýndaki bütün sýnýflar, emperyalizme karþý ulusal bir savaþ
vermek için, geçici bir süre birleþirler. Bu gibi zamanlarda emperyalizm ile bu ülke arasýndaki çeliþki, baþ çeliþki olur ve ülkedeki
çeþitli sýnýflar arasýndaki çeliþkiler (feodal sistem ile büyük halk kitleleri arasýndaki baþ çeliþki de dahil) geçici olarak ikincil duruma
düþer. Çinde, 1840 Afyon Savaþý,[37] 1894 Çin-Japon Savaþý,[38] 1900
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Yi Ho Tuan [sayfa 52] Savaþý ve bugün Çin-Japon Savaþýnda durum
budur.
Ama baþka bir durumda, çeliþkiler konum deðiþtirir. Emperyalizm, sömürüsünü sürdürmek için, savaþ baskýsýný tam uygulamayýp, iþine geldiði ölçüde nispeten yumuþak siyasal, ekonomik
ve kültürel önlemleri benimserse, bu yarý-sömürge ülkelerdeki egemen sýnýflar, emperyalizm ile anlaþarak, büyük halk kitlelerini birlikte sömürmek üzere bir ittifak kurarlar. Bu gibi zamanlarda, genellikle, halk kitleleri, emperyalizm ile feodal sýnýfýn kurduðu ittifaka
karþý baþkaldýrarak iç savaþa giriþir. Emperyalistler ise doðrudan
doðruya harekete geçmeksizin, halkýn sömürülmesi ve ezilmesi
için, bu ülkelerin gericilerine dolaylý yardým yollarýný benimserler.
Böylece iç çeliþki, iyice þiddetlenir. Çindeki, 1911 Devrim Savaþý,
1924-1927 Devrim Savaþý ve 1927den beri süren Tarýmsal Devrim
Savaþýnda durum budur. Yarý-sömürge ülkelerdeki çeþitli gerici
egemen topluluklar arasýndaki iç savaþlar da (Çindeki savaþ aðalarý
arasýndaki savaþlar gibi) ayný kategoriye girer.
Devrimci bir iç savaþ, emperyalizm ile ortaklarýný içteki gericileri tehdit eder bir duruma geldi mi, emperyalizm, egemenliðini sürdürmek için yukarda söylenilenden baþka yollarý da benimsemekten çekinmez. Ya devrimci cepheyi içerden bölmeye çalýþýr,
ya da içteki gericilere yardým için silahlý kuvvetler gönderir. Böyle
zamanlarda, yabancý [olan] emperyalizm ile yerli [olan] gericilik,
açýkça, bir kutupta; büyük halk kitlesi öteki kutupta toplanýr ve
böylece öteki çeliþkilerin geliþmesini belirleyen ya da etkileyen
baþ çeliþki meydana gelmiþ olur. Ekim Devriminden sonra Rus
gericilerine karþý çeþitli kapitalist ülkelerce saðlanan yardým, silahlý
müdahalenin bir örneðidir. Çan Kay-þekin [sayfa 53] 1927deki ihane[37]
18. yüzyýlýn sonundan beri, Ýngilizler, Çine büyük miktarda afyon gönderiyorlardý.
Böylece hem Çin halký afyonlanýyor, hem de Çinin gümüþ madenleri soyuluyordu. 1840ta
Çin ile olan ticaretini güvenlik altýna almak bahanesiyle Ýngiltere silahlý bir saldýrýya giriþti.
Çin askerleri ve halký, istilacýlara kahramanca karþý koyduðu halde, 1842de Çing hanedaný,
saldýrgan Ýngilizlerle Nankinde bir sözleþme imzaladý. Bu sözleþme gereðince Hong Kong
Ýngiliz egemenliðine býrakýldýðý gibi, bütün büyük kentlerin kapýlarý Ýngiliz mallarýna açýlýyor,
gümrük resimleri azaltýlýyordu.
[38]
1894 Çin-Japon Savaþý, Kore ve Çini istila amacý ile Japon emperyalistleri
çýkartmýþlardý. Çin askerleri ile bazý yurtsever generaller kahramanca savaþtýlarsa da,
Çing hanedanýnýn kokuþmuþluðu yüzünden gerekli savaþ hazýrlýklarý yapýlamadý ve Çin
bu savaþtan yenik çýktý. 1895te, Çing hükümeti, Japonlar ile utanç verici Þimonoseki
antlaþmasýný imzaladý.
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ti ise, devrimci cephenin parçalanmasýna örnektir.
Ama ne olursa olsun, kuþkusuz, bir geliþme sürecinin her
aþamasýnda, baþ rolü oynayan bir tek baþ çeliþki vardýr.
Bundan dolayý, bir süreçte birkaç çeliþki varsa, bunlardan
yalnýzca bir tanesi baþ ve belirleyici rolü oynar, geri kalaný, ikincildir ve ikinci derecede bir yer tutar. Birden fazla çeliþkinin bulunduðu bir karmaþýk süreç incelenirken, baþ çeliþkinin meydana çýkartýlmasý için elimizden gelen çabayý esirgememeliyiz. Bu baþ çeliþki,
bir kere kavranýldý mý, sorunlar kolaylýkla çözülebilir. Kapitalist
toplumu inceleyen Marksýn bize öðrettiði yöntem, iþte budur. Lenin
ile Stalin, emperyalizm ile kapitalizmin genel bunalýmýný ve Sovyet
ekonomisini incelerken de, bu yöntemi kullandýlar. Binlerce bilgin
ve eylem adamý, bu yöntemi anlamýyorlar ve sonuçta, sanki, sisli
bir denizde kaybolmanýn þaþkýnlýðý içinde sorunun candamarýný
keþfedemiyorlar ve onun çeliþkilerini çözümlemenin bir yolunu
bulamýyorlar.
Yukarda da denildiði gibi, bir süreçteki çeliþkilerin hepsini
birbirine eþitmiþ gibi ele alamayýz; baþ ve ikincil çeliþkileri birbirinden ayýrmamýz ve baþ çeliþkiye özel bir önem vermemiz gerekir.
Ne var ki, baþ olsun, ikincil olsun, bir çeliþkideki iki çeliþik yönü
eþit olarak ele alabilir miyiz? Hayýr, alamayýz. Her çeliþkide, çeliþik
yönlerin geliþmesi, ayný deðildir. Bazan bir denge varmýþ gibi gelir
ama, bu, daima geçici ve baðýntýlý bir duyumdur. Asýl olan kararsýzlýk, eþitsizliktir. Ýki çeliþik yönden birisi ana, öteki ikincildir. Çeliþkide
baþ rolü oynayan, ana yöndür. Bir þeyin niteliðini, çeliþkinin egemen duruma geçen ana yönü belirler.
Ama bu durum da duraðan deðildir. Bir çeliþkinin ana ve
ikincil yönleri, birbirine dönüþür ve o þeyin niteliði de buna baðlý
olarak deðiþir. Belirli bir süreçte ya da bir çeliþkinin geliþmesindeki
belirli bir aþamada, ana yön A ve ikincil yön B iken, geliþmenin
baþka bir aþamasýnda ya da [sayfa 54] geliþmenin baþka bir sürecinde
bu roller deðiþebilir. Bu, bir þeyin geliþmesi sýrasýnda, birbirlerine
karþý savaþým veren iki yönün güçlerindeki azalmaya ya da artmaya baðlýdýr.
Çoðu zaman eskinin yerini yeninin aldýðýný söyleriz. Eskinin yerini yeninin almasý, evrenin genel, sürekli ve deðiþmez bir
yasasýdýr. Bir þey, kendisini, niteliðine, içinde bulunduðu koþullara
uygun olarak ve çeþitli sýçramalarla baþka bir þeye dönüþtürür. Bu,
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eskinin yerine yeninin geçmesi sürecidir. Her þey, yeni yönü ile
eski yönü arasýnda bir çeliþki içerir. Bu çeliþkiler, bir dizi karmaþýk
savaþým oluþtururlar. Bu savaþýmlar sonucu olarak yeni yön büyür,
yükselir ve egemen duruma gelir. Buna karþýlýk, eski yön küçülür
ve yavaþ yavaþ yok olmaya yüztutar. Yeni yön, eski yön üzerinde
egemen duruma gelince, eski þeyin niteliði yerine, yeni þeyin niteliði geçer. Böylece bir þeyin niteliði, egemen duruma geçen çeliþkinin ana yönü tarafýndan belirlenir. Çeliþkinin egemen duruma
geçen ana yönü, bir deðiþikliðe uðrar, o þeyin niteliði de buna baðlý
olarak deðiþir.
Kapitalist toplumda, kapitalizm, eski feodal toplum dönemindeki baðýmlý durumunu egemen duruma getirdi ve buna uygun
olarak toplum yapýsý da feodal tarzdan kapitalist tarza dönüþmüþ
oldu. Yeni, kapitalist toplum döneminde, baþlangýçta egemen olan
feodal güçler baðýmlý duruma düþerler ve yavaþ yavaþ kaybolmaya
yüztutarlar. Örneðin, Ýngiltere ile Fransada durum böyledir. Üretici
güçlerin geliþmesiyle, burjuvazi ilerici bir rol oynayan yeni bir sýnýf
olmaktan çýktý ve gerici bir rol oynayan eski bir sýnýf oldu. Bu durum, burjuvazinin, proletarya tarafýndan yenilmesine ve özel olarak sahip olduðu üretim araçlarýndan ve iktidardan yoksun býrakýlarak yavaþ yavaþ sönmeye mahküm olmasýna kadar sürecektir.
Burjuvaziden sayýca daha fazla olan ve burjuvazi ile ayný zamanda
çoðalan, ama onun egemenliði altýnda olan proletarya, yeni bir
güçtür. Yavaþ [sayfa 55] yavaþ güçlenerek baðýmsýz ve tarihte öncü bir
rol oynayan bir sýnýf olur ve sonunda, burjuvaziye baðýmlý durumdan siyasal iktidara sahip çýkan bir sýnýf durumuna gelir. Böyle bir
zamanda toplumun yapýsý, eski kapitalist toplumdan, yeni, sosyalist topluma dönüþmüþ olur. Bu, Sovyetler Birliðinin geçtiði ve bütün
toplumlarýn kaçýnýlmaz olarak geçecekleri bir yoldur.
Örneðin, Çini alalým. Çini bir yarý-sömürge yapan çeliþkide,
Çin, baðýmsýz bir ülkeden yarý-sömürge bir ülke haline gelirken,
emperyalizm, baþlýca yeri iþgal eder ve Çin halkýný ezer. Ama bu
durum, kaçýnýlmaz olarak deðiþecek; iki taraf arasýndaki savaþta,
proletaryanýn önderliði altýnda geliþen Çin halkýnýn gücü, Çini kesenkes yarý-sömürge durumundan baðýmsýz bir ülke durumuna
getirecektir. Emperyalizm ülkeden sökülüp atýlacak, eski Çin, kaçýnýlmaz olarak yeni Çine dönüþecektir.
Eski Çinin yeni Çine dönüþmesi, Çinin eski feodal güçleri

48

Mao Çe-tung
Teori ve Pratik

ile yeni Çin halkýnýn güçleri arasýndaki durumda da bir deðiþikliði
gerektirir. Eski feodal mülk sahipleri yönetici iken, yönetilenler olacaklar; proletaryanýn önderliðinde, halk, yönetilen olmaktan çýkýp,
yönetici olacaktýr. Ayný zamanda, Çin toplumunun yapýsý da deðiþecek, eski yarý-sömürge ve yarý-feodal toplum, yeni ve demokratik
bir toplum olacaktýr.
Bu gibi karþýlýklý dönüþümlere tarihimizde de raslanýr. Çini
üçyüz yýla yakýn yöneten Mançu hanedaný 1911 Devrimi ile devrilmiþ, Sun Yat-senin önderliðindeki Devrimci Birlik bir zaman için
baþarý kazanmýþtýr. 1924-1927 Devrim Savaþýnda, Komünist-Kuomintang güçbirliðini temsil eden ve aslýnda zayýf olan güneydeki
devrimci güçler güçlenmiþ, Kuzey Harekâtýnda zafer kazanmýþ ve
buna karþýlýk kuzeyde bir zamanlarýn güçlü savaþ aðalarý devrilmiþtir.
1927de örgütlü devrimci halk güçleri, gerici Kuomintang güçlerinin saldýrýlarýyla zayýf düþmüþse de, saflarý arasýndaki [sayfa 56] oportünizmi eleyerek yavaþ yavaþ yeniden güçlenmiþtir. Devrimci önderliði
altýndaki üslerde eskiden yönetilen köylüler yönetici olmuþ, toprak
aðalarý ise tam ters bir dönüþüme uðramýþlardýr. Dünyada, daima
bu biçimde, eskinin yerine yenisi geçer, eski elenir, yeni onun yerini alýr; ya da eski devrilir, yeni yükselir.
Devrimci savaþýmda bazý zamanlar, zorluklar elveriþli koþullardan baskýn çýkar ve bu zorluklar çeliþkinin ana yönünü, elveriþli
koþullar ikincil yönünü oluþturur. Ne var ki, güçlükler, devrimcilerin çabasýyla yavaþ yavaþ yenilir, elveriþli yeni bir durum yaratýlýr ve
zor durum, yerini, elveriþli duruma býrakýr. Çinde, 1927 Devriminin
baþarýsýzlýða uðramasýndan sonra ve Çin Kýzýl Ordusunun Uzun
Yürüyüþü sýrasýnda, durum böyle idi. Þimdiki Çin-Japon Savaþýnda,
Çin, gene zor bir durumdadýr; ama biz, bu durumu deðiþtirebiliriz
ve hem Çindeki ve hem de Japonyadaki durumda köklü bir deðiþiklik yaratabiliriz. Devrimciler hata yaptýklarý takdirde, tersine,
elveriþli koþullar, güçlüklere dönüþebilir. 1924-1927 Devriminin zaferi
bir yenilgiye dönüþmüþtür. 1927den sonra güneyde geniþleyen
devrimci üslerin hepsi, 1934te yenilgiye uðramýþtýr.
Bilgisizlikten bilgiye geçiþimiz sýrasýndaki çalýþma ve incelemelerimizdeki çeliþkiler de böyledir. Marksizmi incelemeye baþladýðýmýz sýrada, bilgisizliðimiz ya da marksizm üzerine olan derme-çatma bilgimiz, marksist bilgi ile çeliþki halindedir. Yoðun bir çalýþma
sonunda bilgisizlik bilgililiðe, derme-çatma bilgi tam bilgiye ve mark-
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sizmin körükörüne uygulanmasý, bilerek uygulanmaya dönüþtürülebilir.
Bazýlarý, belli çeliþkilerde durumun böyle olmadýðýný sanmaktadýrlar. Örneðin üretici güçler ile üretim iliþkileri arasýndaki
çeliþkide, üretici güçler, ana yöndür; teori ile pratik arasýndaki çeliþkide, pratik, ana yöndür; ekonomik altyapý ile bunun üstyapýsý arasýndaki çeliþkide, ekonomik [sayfa 57] altyapý, ana yöndür ve bunlarýn
karþýlýklý durumlarýnda bir deðiþme yoktur, deniyor. Bu, diyalektik
materyalizmin deðil, mekanik materyalizmin görüþüdür. Üretici
güç1erin, pratiðin, ekonomik altyapýnýn genellikle ana ve belirleyici
rolde belirdikleri doðrudur. Bunu yadsýyan, materyalist deðildir. Ama
belirli koþullar altýnda, üretim iliþkileri, teori ve üstyapý gibi yönler,
kendilerini, baþ ve belirleyici rolde ortaya koyabilirler. Bunu da
kabul etmek gerekir. Üretim iliþkileri deðiþmeksizin üretici güçler
geliþemiyorsa, üretim iliþiklerindeki deðiþme, baþ ve belirleyici bir
rol oynar. Leninin, Devrimci teori olmadan, devrimci hareket olamaz. 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. Üstyapýnýn (siyaset, kültür vb.) ekonomik altyapýnýn geliþmesine engel olduðu zamanlarda, siyasal ve kültürel reformlar baþ ve belirleyici rol oynarlar. Bunu söylemekle materyalizme tersi 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. Bu, materyalizme ters düþmek deðil, mekanik
materyalizmden kaçýnmak, diyalektik materyalizme sýký sýkýya
sarýlmaktýr.
Çeliþkinin özgüllüðü sorununu incelerken, bu iki yönü bir
süreçteki baþ çeliþki ile ikincil çeliþkileri ve bir çeliþkinin ana ve
ikincil yönlerini incelemeseydik, yani çeliþkinin bu iki yönünün
ayýrýcý özelliðini ayrý ayrý ele almasaydýk, soyut bir inceleme içinde
sýkýþýr kalýr, bir çeliþkinin yönlerini somut olarak anlayamaz ve sonuçta onu [sayfa 58] çözmek için doðru yöntemi bulamazdýk. Çeliþkinin bu iki yönünün ayýrýcý özelliði ya da özgüllüðü, çeliþik güçlerin
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tekdüze olmadýðýný gösterir. Dünyada hiç bir þey dümdüz geliþmez.
Bu yüzden düz geliþme ya da denge teorisine karþý çýkmamýz
gerekir. Ayný zamanda, bir çeliþkinin somut koþullarýyla, bir çeliþik
süreci içinde ana ve ikincil yönlerin deðiþmesi, yeninin eski þeyler
yerine geçme gücünü gösterir. Çeliþkide tekdüze olmayýþ koþullarýnýn incelenmesi, baþ çeliþki ile ikincil çeliþkilerin incelenmesi, bir çeliþkinin ana ve ikincil yönlerinin incelenmesi, devrimci bir
partinin, siyasal, askeri, stratejik ve taktik buyruklarýný belirlemede
önemli yöntemlerden birini oluþturur.
V. BÝR ÇELÝÞKÝNÝN YÖNLERÝNÝN ÖZDEÞLÝÐÝ
VE SAVAÞIMI

Çeliþkinin evrenselliði ve özgüllüðü sorununu kavradýktan
sonra, þimdi de, bir çeliþkinin yönlerinin özdeþliði (identity) ve
savaþýmý sorununun incelenmesine gelmiþ bulunuyoruz.
Özdeþlik, birlik, uygunluk, iç uygunluk, içiçe geçme, karþýlýklý
baðlýlýk (var olabilme için karþýlýklý baðlýlýk), içten baðlýlýk ya da iþbirliði. Bu çeþitli terimlerin hepsi ayný anlama gelir, ve þu iki noktaya
dayanýr: önce, bir þeyin geliþme sürecindeki her çeliþkinin iki yönünün herbiri, varlýðýný öteki yönde bulur ve her iki yön ayný varlýkta
birlikte bulunur. Sonra, çeliþik iki yönün herbiri, belirli koþullar altýnda birbirlerine dönüþmeye eðilimlidir. Özdeþlik terimi ile, iþte
bunu demek istiyoruz.
Lenin diyor ki:
Diyalektik, karþýtlarýn nasýl özdeþ olabileceðini; özdeþ
duruma gelebileceðini (deðiþip özdeþ duruma gelebileceðini); hangi koþullar altýnda birbirlerine dönüþüp özdeþ
olabileceðini; insan aklýnýn, bu karþýtlara, niçin ölü, katý
þeyler olarak bakmayýp, bunlarý, yaþayan, koþullara baðlý, deðiþebilir [sayfa 59] ve birbirlerine dönüþebilir þeyler olarak görmesi gerektiðini anlatan teoridir.[39]
Leninin bu paragrafýnýn anlamý nedir?
Her süreçteki çeliþik yönler, birbirini dýþtalar, birbiriyle savaþýr
ve birbirine karþýdýr. Bu çeliþik yönler, istisnasýz, dünyadaki bütün
[39]
Hegelin Mantýk Bilimi, Kitap I, Bölüm Ide, Leninin Belirleyiciler (nitelik) üzerine
notlarýndan. Collected Works, Moscow 1958, Vol. XXXVII, s. 97-98.
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þeylerin geliþme sürecinde (insan düþüncesi de dahil) bulunur.
Yalýn bir süreçte yalnýz bir çift karþýt vardýr: oysa karmaþýk bir süreçte
bir çiftten çok daha fazladýr. Bu karþýt çiftler de ayrýca birbiriyle çeliþiktir. Dýþ dünyadaki her þey ve insan düþüncesi, böylece biçimlenmiþ ve harekete geçmiþtir.
Böyle ise, özdeþlik ya da birlik diye bir þey yoktur. Olmayan
þeylerin sözünü nasýl ederiz?
Bunun nedeni: çeliþik bir yön, tek baþýna bulunamaz. Kendisine karþýt yön almazsa, bir yön, varlýk koþulunu yitirir. Ýnsan aklýnda çeliþik þeylerin ya da kavramlarýn yalnýz bir yönü tek baþýna
var olabilir mi? 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
olmaz. Aða olmazsa yarýcý olmaz; yarýcý olmazsa aða olmaz. Burjuvazisiz proletarya olmaz; proletaryasýz burjuvazi olmaz. Uluslarýn
emperyalistler tarafýndan sömürülmesi olmasa, sömürge ve yarýsömürgeler olmaz; sömürgeler ve yarý-sömürgeler olmasa, uluslarýn emperyalistler tarafýndan sömürülmesi olmaz. Bütün karþýt
öðeler böyledir: belirli koþullar nedeniyle, bunlar, bir yandan birbirlerine karþýt, öte yandan birbirlerine baðlý, içiçe ve içten baðlýdýr.
Ýþte buna özdeþlik diyoruz. Bütün çeliþik yönler, belirli koþullar
nedeniyle, özdeþ deðil diye nitelendirilir ve bunlarýn çeliþik olduðu
söylenir. Ama bunlar, ayný zamanda, özdeþlikleriyle de [sayfa 60] nitelendirilir ve birbirlerine baðlýdýrlar. Lenin, diyalektiðin, karþýtlarýn
nasýl olup da özdeþ olduðunu ve olabileceðini incelediðini söylediði zaman, bu duruma iþaret ediyor. Nasýl özdeþ olabilirler? Birbirlerinin karþýlýklý var oluþ koþullarý olduklarý için. Bu, özdeþliðin ilk
anlamýdýr.
Yalnýzca çeliþik yönlerin karþýlýklý olarak birbirlerinin varlýklarýný devam ettirdiklerini, yani aralarýnda özdeþlik olduðunu ve
bu özdeþlik nedeniyle ayný varlýkta yanyana bulunabileceklerini
söylemek yeter mi? Hayýr, yetmez. Ýki karþýt yanýn varlýklarýnýn devamý için birbirlerine baðlý oluþlarý ile iþ bitmez; asýl önemlisi, bu
þeylerin birbirlerine dönüþmeleridir. Yani bir þeydeki iki çeliþik yönün herbiri, belirli koþullar nedeniyle, kendi karþýtýna dönüþmek
eðilimi taþýr. Bu, çeliþkinin özdeþliðinin ikinci anlamýdýr.
Öyleyse burada da, özdeþlik niçin vardýr, sorusu sorulabilir.
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Gördüðümüz gibi, bir zamanlarýn yönetilen proletaryasý, devrim
yoluyla, yönetilmekten kurtuluyor; daha önce yönetici durumundaki
burjuvazi ise bu durumunu yitiriyor ve karþýtlarýn baþlangýçtaki yerini
alýyor. Þunu sormak isterim: belirli koþullar altýnda, karþýtlar arasýnda
bir bað, bir özdeþlik olmasa, böyle bir deðiþiklik nasýl olabilir?
Yeni Çin tarihinin belirli bir döneminde olumlu bir rol oynayan Kuomintang, sýnýfsal niteliði gereði ve emperyalizmin kýþkýrtmasýyla (koþullar bunlardý) 1927den sonra karþý-devrimci bir parti
olduysa da, Çin ile Japonya arasýndaki ulusal çeliþkilerin þiddetlenmesiyle ve Komünist Partinin ulusal birlik cephesi siyaseti gütmesiyle (koþullar bunlardý) Japonlara karþý koymak konusunda bizimle
anlaþmak zorunda kaldý. Çeliþik þeyler birbirlerine dönüþür ve
aralarýnda belirli bir özdeþlik vardýr.
Yürüttüðümüz tarýmsal devrim ile, toprak aðalarý sýnýfý topraksýz, ve buna karþýlýk, topraksýz köylüler küçük toprak sahibi
oluyor. Varlýk ve yokluk, kazanç ve kayýp belirli koþullar nedeniyle
birbirlerine bir iç baðla baðlýdýr, iki [sayfa 61] yanda bir özdeþlik vardýr.
Sosyalizm koþullarýnda, köylünün özel mülkiyet sistemi, sosyalist
tarýmýn kamu mülkiyetine dönüþecektir. Bu, Sovyetler Birliðinde
böyle olduðu gibi, bütün dünyada da böyle olacaktýr. Özel mülkiyet ile kamu mülkiyeti arasýnda, felsefenin özdeþlik, ya da birbirine
dönüþüm, ya da içiçe geçme dediði bir köprü vardýr.
Proletarya ya da halk diktatörlüðünü saðlamlaþtýrmak, aslýnda, bu diktatörlüðü kaldýrmak ve bütün sistemlerin giderileceði
daha yüksek bir aþamaya ulaþmak için gerekli koþullarý hazýrlamaktýr. Komünist Partisini kurmak ve geliþtirmek, Komünist Partisini
de, öteki bütün partileri de ortadan kaldýrmak için gerekli koþullarý
hazýrlamaktýr. Komünist Partisinin liderliði altýnda devrimci bir ordu
kurmak ve devrimci bir savaþý sürdürmek, gene, aslýnda, savaþýn
büsbütün ortadan kaldýrýlmasý için gerekli koþullarý hazýrlamaktýr.
Bu karþýtlar, ayný zamanda birbirlerinin tamamlayýcýsýdýr.
Herkesin bildiði gibi savaþ ve barýþ, birbirlerine dönüþür.
Savaþ barýþa dönüþür; örneðin Birinci Dünya Savaþý, savaþ sonrasý
barýþýna dönüþmüþtür. Çindeki iç savaþ da sona ermiþ, iç barýþ kurulmuþtur. Barýþ savaþa dönüþür: örneðin 1927 Komünist-Kuomintang güçbirliði savaþa dönüþmüþtür, ve dünyadaki bugünkü barýþ
durumu belki de ikinci bir dünya savaþýna dönüþecektir. Niçin?
Çünkü sýnýflý bir toplumda savaþ ve barýþ gibi çeliþik þeyler, belirli
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koþullar altýnda, özdeþlik halindedir.
Bütün çeliþik þeyler birbirlerine içten baðlýdýr ve bunlar, belirli koþullar altýnda, bir varlýkta, yalnýzca birarada bulunmazlar,
ayný zamanda, belirli koþullar altýnda birbirlerine dönüþürler. Ýþte,
çeliþkilerin özdeþliðinin tam anlamý budur. Leninin, özdeþ duruma gelebileceði (deðiþip özdeþ duruma gelebileceði); hangi koþullar
altýnda birbirlerine dönüþüp özdeþ olabileceði... sözleri tam bu
anlamda söylenmiþtir.
Ýnsan aklýnýn, bu karþýtlarý, niçin ölü, katý þeyler olarak [sayfa
62] deðil, bunlarý yaþayan, koþullara baðlý, deðiþebilir ve birbirine
dönüþebilir þeyler olarak görmesi gerekir? Nesnel þeyler böyledir
de ondan. Nesnel þeylerdeki çeliþik yönlerin birliði ya da özdeþliði
ölü ve katý olmayýp, yaþayan, koþullara baðlý, deðiþebilir, geçici,
baðýntýlý bir durumdur. Bütün çeliþik yönler, belirli 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. Bizim ödevimiz, bu gibi yanlýþ, gerici ve metafizik düþünceleri açýklamak ve þeylerdeki diyalektiði
yaymak, dönüþümlerini hýzlandýrmak ve devrimin amacýna ulaþmaktýr.
Çeliþkilerin belirli koþullar altýnda özdeþ duruma geldiklerini
söylerken hem gerçek ve somut çeliþkilere, hem de çeliþik yönlerin birbirlerine gerçek ve somut olarak dönüþümlerine iþaret etmiþ
oluyoruz. Mitolojideki sayýsýz dönüþümler; örneðin, Þan Hai
Çingde,[40] Kua Funun güneþle yarýþmasý; Huai Nan Çuda,[41] Yinin
dokuz güneþi okla vurmasý; Þi Yu Çide[42] maymun-tanrýnýn
yetmiþiki kýlýða girmesi; Liao Çainin Garip Serüvenlerinde,[43] cin
[40]
Þan Hai Çing (Daðlar ve Denizler Kitabý). Bu kitaptaki masallardan birinde,
kahraman Kua Fu, güneþin peþine düþer ve onu yakalar, ama susuzluktan canverir ve
yanýndaki askerler, Teng ormanýndaki aðaçlar haline gelirler.
[41]
Yi, eski Çinde okçuluðu ile ün yapmiþ bir kahraman. MÖ 2. yüzyýldaki bir efsaneye
göre, Ýmparator Yao zamanýnda gökte on güneþ vardý. Bu güneþlerin bitkileri yakýp
kavurmasý üzerine, Ýmparator Yao, Yiye bunlarý oku ile vurmasýný buyurdu. Okçu bu
güneþlerden dokuz tanesini vurup indirdi.
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ve perilerin insan oluvermeleri gibi karþýtlarýn birbirine dönüþümleri [sayfa 63] insanlar arasýndaki karmaþýk ve gerçek karþýtlarýn birbirlerine dönüþümleri örnek alýnarak uydurulmuþ, çocuksu, hayali,
düzmece dönüþümlerdir ve somut karþýtlarda görülen somut dönüþümler deðildir. Marx, Her mitoloji, doða güçleri üzerinde hayal
alanýnda ve hayal aracýlýðýyla egemenlik kurar ve o güçlere biçim
verir. Onun için doða güçleri gerçekten egemenlik altýna alýnýnca,
mitoloji de ortadan kaybolur.[44] diyor. Ýnsanlarýn doða güçlerini
hayali olarak fethettikleri mitoloji ve çocuk masallarýndaki sonsuz
deðiþim anlatýmlarý, herkesin hoþuna gittiði gibi, mitolojinin iyisi,
Marksýn dediði gibi, bitmeyen bir çekiciliðe, sevimliliðe sahiptir.
Böyle de olsa, mitoloji, somut çeliþkilere dayanmaz ve bu nedenle
de gerçeði bilimsel olarak yansýtmaz. Kýsacasý, mitoloji ile çocuk
masallarýndaki çeliþkiyi oluþturan yönlerin, somut deðil, ancak hayali bir özdeþliði vardýr. Marksist diyalektik, gerçeðin dönüþümündeki özdeþliði, bilimsel olarak yansýtýr.
Niçin yalnýz yumurta civcive dönüþür de taþ dönüþmez? Niçin
savaþ ile barýþ arasýnda özdeþlik vardýr da savaþ ile taþ arasýnda
yoktur? Niçin insandan yalnýz insan doðar da baþka bir þey doðmaz?
Karþýtlarýn özdeþliði, yalnýz bazý gerekli koþullar altýnda vardýr da
ondan. Bu belirli ve gerekli koþullar olmaksýzýn özdeþlik olmaz.
Niçin Rusyada 1917 Þubat burjuva-demokratik devrimi ayný
yýlýn Ekim proleter-sosyalist devrimi ile doðrudan ilintilidir de, Fransada burjuva devrimi bir sosyalist devrimle doðrudan ilintili deðildir
ve 1871 Paris Komünü[45] baþarýsýzlýkla [sayfa 64] sonuçlanmýþtýr? Öte
[42]
Þi Yu Çi (Batýya Göç). 16. yüzyýla ait roman. Romanýn kahramaný maymun-tanrý
Sun Vu-kung, istediði anda, kuþ, aðaç, taþ gibi yetmiþiki kýlýða girebilir.
[43]
Pu Sung-lingin 17. yüzyýlda yazdýðý Liao Çainin Garip Serüvenleri, 431 tane cin ve
peri masalýný içeriyor.
[44]
Karl Marx, Ekonomi Politiðin Eleþtirisine Katký, Giriþ, Sol Yayýnlarý, Ankara 1976,
s. 280.
[45]
Paris Komünü, dünya tarihinde ilk kez devlet iktidarýný temsil eden proleter bir
örgüttür. 18 Mart 1871de Fransiz proletaryasý ayaklanarak Pariste iktidarý ele geçirmiþtir.
Proletaryanýn öncülüðü ile Paris Komünü, 28 Martta seçimle kurulmuþtur. Bu, proletaryanýn,
burjuva devlet çarkýný yýkmak için giriþtiði ilk devrimci kalkýþmadýr ve tarihte ilk kez,
devrilen burjuva devlet iktidarý yerine proleter bir iktidarýn geçmesidir. O sýrada henüz
yeterli olgunluða ulaþmamýþ bulunan Fransýz proletaryasý, köylü kitleleri ile gerekli ittifaki
kuramamýþ, karþý-devrime fazla yumuþak davranmýþ ve zamanýnda askeri bir saldýrýya
geçmemiþtir. Böylece, güç toparlama fýrsatýný bulan karþý-devrim, saldýrýya geçerek,
ayaklanmaya katýlanlari vahþice kýrmýþtýr. Paris Komünü, 28 Mayýsta düþmüþtür.
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yandan Moðolistan ve Orta Asyadaki göçebe yaþam tarzý sosyalizmle doðrudan niçin baðlanabilmiþtir? Niçin Çin devrimi kapitalist
bir gelecekten kaçýnabilir ve batý ülkelerinin geçtikleri eski tarihsel
yoldan ve bir burjuva diktatörlüðü döneminden geçmeksizin doðrudan doðruya sosyalizme baðlanabilir? Bunlarýn nedeni, zamanýn
somut koþullarýndan baþka bir þey deðildir. Bazý gerekli koþullar
var oldu mu, þeylerin geliþme sürecinde bazý çeliþkiler ortaya çýkar
ve üstelik onlarýn içerdiði karþýtlar birbirlerine baðlý olduklarý gibi,
birbirlerine de dönüþürler. Yoksa bunlarýn hiç biri mümkün olmazdý.
Özdeþlik sorunu iþte budur. Peki öyleyse savaþým nedir?
Özdeþlik ile savaþým arasýndaki iliþki nedir?
Lenin:
Karþýtlarýn birliði (çakýþmasý, özdeþliði, eþit hareketi)
koþullara baðlý, geçici, süreksiz, görelidir. Birbirlerini
dýþtalayan karþýtlarýn savaþýmý, týpký geliþme ve hareketin mutlak oluþu gibi mutlaktýr.[46]
Leninin bu pasajý ne demektir?
Her sürecin bir baþlangýcý, bir sonu vardýr. Bütün süreçler
kendilerini kendi karþýtlarýna dönüþtürürler. Bütün süreçlerin kararlýlýðý baðýntýlýdýr, ama bir sürecin diðerine dönüþümünde kendini
gösteren kararsýzlýk mutlaktýr.
Bütün þeylerin hareketi, iki durumda olur: baðýntýlý durgunluk durumu ve apaçýk deðiþme durumu. Her iki hareket durumu
da, o þeyde bulunan iki çeliþik etkenin savaþýmý sonucudur. Bir
nesne, hareketin ilk durumundaysa, o þey, nitelik bakýmýndan deðil,
yalnýzca nicelik bakýmýndan deðiþiklik geçirir ve duruyormuþ gibi
görünür. Nesne, hareketin ikinci durumundaysa, o þey, ilk durumdaki nicelik [sayfa 65] deðiþmesinde belirli bir uç noktasýna eriþmiþ, varlýðýn sona ermesinin nedeni olmuþ, bir nitelik deðiþmesini meydana
getirmiþ ve bunlarýn sonucu, apaçýk bir deðiþme gibi görünmüþtür.
Günlük yaþamda gördüðümüz birlik, baðlýlýk, bileþme, uyum, denge,
durgunluk, hareketsizlik, duraðanlýk, kararlý denge, katýlýk, çekim
vb., hepsi de, nicelik deðiþmesi durumunda bulunan þeylerin görünüþleridir. Öte yandan, birliðin çözülüþü; yani bu dayanýþmanýn,
bileþimin, uyumun, dengenin, durgunluðun, duraðanlýðýn, kararlý
dengenin, katýlýðýn ve çekimin yýkýlmasý ve herbirinin kendi karþýtýna
[46]
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dönüþmesi, hepsi de, nitel deðiþme durumundaki þeylerin görünüþleridir, bir sürecin bir baþkasýna dönüþmesidir. Þeyler, durmadan,
kendilerini, hareketin birinci durumundan ikincisine dönüþtürmektedirler. Oysa karþýtlarýn içindeki savaþým, her iki durumda da bulunur, ama ikinci durumda çözüme ulaþýr. Bunun için, karþýtlarýn
birliðinin koþullara baðlý, geçici ve baðýntýlý olduðunu, buna karþýlýk,
karþýtlar arasýndaki savaþýmýn mutlak olduðunu söylüyoruz.
Yukarda, iki karþýt þey arasýnda özdeþlik olduðu için bu iki
þeyin ayný varlýkta birarada varolabileceðini ve bunlarýn birbirlerine
dönüþebileceklerini söylediðimiz zaman, koþula baðlý oluþu, yani
belirli koþullar altýnda iki karþýt þeyin birleþebileceðini ve birbirlerine dönüþebileceðini belirtmek istemiþtik. Karþýtlarýn özdeþliði yalnýzca belirli koþullar altýnda olduðu için, özdeþlik þartlý ve baðýntýlýdýr
diyoruz. Burada þunu eklemeliyiz: bir çeliþkideki savaþým, sürecin
baþýndan sonuna kadar devam eder, bir sürecin bir baþkasýna dönüþümünün nedeni olur ve süreçteki savaþým her yerde var olduðu
için, çeliþki içindeki savaþýmýn kayýtsýz þartsýz ve mutlak olduðunu
söyleriz.
Þartlý, baðýntýlý özdeþlik, þartsýz, mutlak savaþým ile birlikte,
her þeydeki karþýtlarýn hareketini oluþturur.
Biz Çinliler, sýk sýk, birbirine karþýt þeyler, birbirini tamamlarlar[47] deriz. Bu, karþýtlarýn özdeþliði demektir ve [sayfa 66] metafiziðe
karþý olup, diyalektiktir. Birbirine karþýt olmak, iki çeliþik yönün
karþýlýklý olarak birbirini dýþtalamasý ya da savaþýmý demektir. Birbirlerini tamamlamak, belirli koþullar altýnda iki çeliþik yönün birlik
olmasý ve özdeþliðe ulaþmasý demektir. Savaþým, özdeþliðin içinde
bulunur, savaþým olmaksýzýn özdeþlik olmaz.
Özdeþlikte savaþým, özgüllükte evrensellik, tek ve ayrý nitelikte ortak nitelik vardýr. Lenin göreli içinde bir mutlak vardýr[48] diyor.
VI. ÇELÝÞKÝDE UZLAÞMAZ KARÞITLIÐIN YERÝ

Karþýtlarýn savaþýmý sorunu, uzlaþmaz karþýtlýðýn ne olduðu
[47]
Birbirlerine karþýt olan þeyler, ayný zamanda birbirlerini tamamlarlar sözü, ilkönce,
1. yüzyýlda yaþanmýþ ünlü tarihçi Pan Ku tarafýndan Han Hanedanýnýn Tarihinde
kullanýlmýþtýr. Bu söz, o zamandan beri, sýk sýk kullanýlan bir deyim olmutur.
[48]
V. Ý. Lenin, Diyalektik Sorun Üzerine, Marx-Engels-Marksizm, s. 337.
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sorununu içerir. Bizim yanýtýmýz: uzlaþmaz karþýtlýk, karþýtlarýn bir
savaþým biçimidir, ama biricik biçimi deðildir.
Ýnsanlýk tarihinde sýnýflararasý uzlaþmaz karþýtlýk, karþýtlar
savaþýmýnýn özgül bir belirtisi olarak vardýr. Sömürücü ve sömürülen sýnýflar arasýndaki çeliþkiyi düþünün. Köleci, feodal ya da kapitalist bir toplum olsun, iki çeliþik sýnýf, bir toplumda uzun süre birarada bulunur ve birbirlerine karþý savaþým verirler; ama iki sýnýf
arasýndaki çeliþki, belirli bir aþamaya kadar geliþince, açýk bir uzlaþmaz karþýtlýk biçimini alýr ve devrime dönüþür. Sýnýflý bir toplumda,
barýþýn savaþa dönüþmesi de böyledir.
Bir bomba, patlamadan önce, belirli koþullar nedeniyle, karþýt
þeylerin yanyana bulunduðu bir varlýktýr. Patlama, yeni bir koþul
(ateþleme) ortaya çýkýnca olur. Benzer bir durum, eski çeliþkileri
çözmek ve yeni þeyler meydana getirmek için açýk bir çatýþma
biçimini alan bütün doða [sayfa 67] olaylarýnda vardýr.
Bu gerçeði kavramak çok önemlidir. Ancak bu yolla, sýnýflý
bir toplumda, devrimlerin ve devrimci savaþlarýn kaçýnýlmazlýðýný
anlayabiliriz. Bunlar olmaksýzýn, toplumsal geliþmede sýçrama yapmak, gerici egemen sýnýflarý devirmek, yani siyasal iktidarý ele geçirmek olanaksýzdýr. Komünistler, gericilerin, toplumsal devrimin gereksizliði ve olanaksýzlýðý üzerine olan aldatýcý propagandalarýný sergilemelidirler. Marksist-leninist toplumsal devrim teorisine sýký sýkýya
sarýlmalý, halka, toplumsal devrimin gerekliliðini, tamamen uygulanabilir olmasýný ve bütün insanlýk tarihinin ve Sovyetler Birliðinin
kazandýðý zaferin bu bilimsel gerçeðe tanýk olduðunu anlatmalýdýr.
Yukarda belirttiðimiz gibi, sýnýflar var oldukça, Komünist Partisi içinde, sýnýf çeliþkileri, doðru ve yanlýþ fikirler arasýnda çeliþkiler
olarak, bu partinin baðrýnda yansýrlar. Baþlangýçta ya da bazý konularda böyle çeliþkiler kendilerini hemen uzlaþmaz karþýtlýk olarak
açýða vurmaz. Sýnýf çatýþmasýnýn geliþmesi ile onlar da geliþir ve
uzlaþmaz karþýtlýk haline gelir. Sovyetler Birliðinde Leninin ve Stalinin ideolojisi ile Trotski[49] ve Buharinin yanlýþ ideolojileri arasýndaki çeliþki, baþlangýçta kendisini uzlaþmaz karþýtlýk biçiminde
ortaya koymamýþ, sonralarý geliþerek uzlaþmaz karþýtlýk haline gel[49]
Trotski (1879-1940), Rus devrim hareketinde, leninizme karþý bir zümrenin
öncülüðünü etmiþ ve sonralarý karþý-devrimcilere katýlacak derecede ileri gitmiþtir. Sovyet
Komünist Partisi Merkez Komitesince 1927de, partiden atýlmýþ, 1929da Sovyet
hükümetince ülkeden, 1932de yurttaþlýktan çýkarýlmýþtýr.
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miþtir. Çin Komünist Partisinin tarihinde de benzer bir durum olmuþtur. Partideki yoldaþlarýmýzýn çoðunun doðru ideolojileri ile
Çuen Tu-siu ve Çank Kuo-tao ve baþkalarýnýn yanlýþ ideolojileri
arasýndaki çeliþki, baþlangýçta uzlaþmaz karþýtlýk biçiminde belirmediði halde, sonradan geliþmiþ ve uzlaþmaz karþýtlýk haline gelmiþtir. Bugün de parti içindeki doðru ve yanlýþ ideolojiler arasýndaki
[sayfa 68] çeliþkiler, bir uzlaþmaz karþýtlýk biçiminde belirmemiþtir,
eðer yoldaþlarýmýz hatalarýný düzeltirlerse, bunlar, geliþerek uzlaþmaz karþýtlýk haline gelmezler. Bu nedenle, parti, bir yandan yanlýþ
ideolojilerle savaþýrken, bir yandan da hata yapanlara bu hatalarýný
düzeltmek fýrsatýný vermelidir. Bu gibi koþullar altýnda, savaþýmý
fazla ileri götürmek yerinde olmaz. Ne var ki, hata yapanlar bu hatalarýnda ayak direrlerse, bu çeliþkiler uzlaþmaz karþýtlýk haline gelirler.
Ekonomik bakýmdan burjuvazinin yönetimi altýnda kentin
köyü sömürdüðü kapitalist toplumda ve yabancý emperyalizmle,
yerli [olan] büyük komprador burjuvazinin yönetimi altýnda kentin
köyü korkunç biçimde sömürdüðü Kuomintang denetimi altýndaki Çinde, kent ile köy arasýndaki çeliþki, tam bir karþýtlýk içindedir.
Sosyalist ülkeler ile devrimci üslerimizde, böylesine çeliþkiler, uzlaþmaz olmayan karþýt çeliþkiler haline geliyorlar.
Lenin: Uzlaþmaz karþýtlýk ile çeliþki tamamen farklýdýr diyor.
Sosyalizmde uzlaþmaz karþýtlýklar yokolur, ama çeliþkiler vardýr.[50]
Yani uzlaþmaz karþýtlýk, karþýtlarýn savaþýmýnýn bir biçimidir, ama
biricik biçimi deðildir. Bu uzlaþmaz karþýtlýk formülünü her yerde
uygulayamayýz.
VII. SONUÇ

Þimdi konuyu özetlemek için birkaç þeye iþaret edebiliriz.
Þeylerdeki çeliþkinin yasasý, yani karþýtlarýn birliði yasasý, doðanýn
ve toplumun temel yasasý olup, bundan dolayý, düþüncenin de
temel yasasýdýr. Bu, metafizik dünya görüþünün tam karþýtýdýr ve
insanýn bilgi tarihinde büyük bir devrimdir. Diyalektik materyalizme göre çeliþki, nesnel þeyler ile öznel düþüncenin bütün süreçle[50]
V. Ý. Lenin, N. Ý. Buharinin Geçiþ Dönemi Ekonomisi Üzerine Düþünceler, Selected
Works, Moscow-Leningrad 1931, Vol. XI, s. 357
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rinde vardýr ve baþtan sona bütün süreç boyunca devam eder. Bu,
çeliþkinin [sayfa 69] evrenselliði ve mutlaklýðýdýr. Çeliþik þeyler ile bunlarýn her yönünün kendine özgü çizgileri vardýr, bu da çeliþkinin
özgüllüðü ve baðýntýlýlýðýdýr. Karþýtlar, belirli koþullara göre özdeþlik
niteliðini taþýr ve bir varlýkta birarada bulunurlar ve kendilerini birbirlerine dönüþtürürler. Bu da, çeliþkinin özgüllüðü ve baðýntýlýlýðýdýr. Ama karþýtlarýn savaþýmý hiç bitmez, karþýtlar birarada varken
de, birbirlerine dönüþürken de, savaþým vardýr ve özellikle bu son
durumda belirgindir, bu da, gene çeliþkinin evrenselliði ve mutlaklýðýdýr. Çeliþkinin özgüllüðünü ve evrenselliðini incelerken, hem
çeliþkilerde hem de çeliþik yönlerdeki ana ve ikincil çeliþkiler arasýndaki farka dikkat etmemiz gerekir. Çeliþkinin evrenselliðini ve çeliþkideki karþýtlarýn savaþýmýný incelerken de, çeliþkideki savaþýmýn
deðiþik biçimleri arasýndaki farký dikkate almalýyýz. Bunlarý yapmazsak hataya düþeriz. Eðer yukardaki temel noktalarý iyice anlamýþsak,
marksizmin temel ilkelerine aykýrý düþen dogmacý fikirleri yokedebilir ve ayný zamanda deneyimli arkadaþlarýmýzýn, deneyim ve görgülerini sistemleþtirmelerine ve ampirizme düþmek suretiyle iþledikleri hatalarý yinelemekten kaçýnmalarýna yardým etmiþ oluruz.
Çeliþki yasasýnýn incelenmesiyle vardýðýmýz birkaç basit sonuç iþte
bunlardýr. [sayfa 70]
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