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ÖNSÖZ: 
 
Bu çalıĢma ilk kez 2009 yılında  yayınlandı; 2016 Ağustos‟unda, bazı ilaveler 
yaparak-Marksist devlet anlayıĢı ve küreselleĢme süreci üzerine- yeniden 
yayınlamıĢtım. Onun Ģimdi- özetleyerek- neden  tekrar yayınladığıma gelince?..  
 
Son günlerde „Küba Devrimi“ üzerine o kadar çok Ģey söylendi ve yazıldı ki, 
herkes öyle „devrim“ falan deyip duruyor ama, bu konuda hala 20.yy 
anlayıĢının dıĢına çıkılamadığı apaçık ortada!..  
 
Nedir o „Küba Devrimi“ dediğiniz Ģey? Bırakınız Küba Devrimini bir yana, 1917 
de olan nedir-  ne idi? 1917‟de Rusya‟da da  devrim mi olmuĢtu yani?.. Ben 
diyorum ki, kapitalizmden  modern sınıfsız topluma geçiĢ anlamında, ne 
Rusya‟da, ne de Küba‟da devrim falan olmamıĢtır! Buralarda olan Ģey bir 
„altüstlüktür“, sistemin-toplumun- tersine çevrilmesi olayıdır! ĠĢçi sınıfının 
burjuvaziyi devirerek iktidarı almasının  anlamı budur…  
 
Sistem, bilimsel anlamda gene kapitalist bir sistemdir. Evet,  üretim araçlarının 
bireysel mülkiyeti söz konusu değildir artık burada; ama bu yanıltıcı olmasın; 
çünkü, bu sefer de,    üretim araçlarının mülkiyetine  iĢçi sınıfı adına sahip 
olduğu söylenilen  bir devlet ve devlet sınıfı vardır ortada!  Bu nedenle, eğer 
üretim araçlarının bireysel mülkiyetine dayanan topluma kapitalist toplum 
diyorsak, ortaya çıkan bu yeni toplum da „anti kapitalist“ bir ANTĠ 
TOPLUMDUR, baĢka birĢey değil (toplumsal düzeyde bir anti madde!!..)  
Bunun, „üretici güçlerin geliĢerek mevcut üretim iliĢkileri kabına sığamaz hale 
gelmesi, sonra da üretici güçlerin geliĢme düzeyine uygun yeni bir üretim 
iliĢkileri sisteminin kurulması“ anlamında DEVRĠMLE falan hiçbir alakası 
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yoktur! Ne yani, kendimizi aldatmayalım, 1917 den sonra inĢa edilen Sovyet 
toplumunda üretici güçler daha mı hızlı  geliĢmiĢtir? Ġktidar alındıktan sonra 
geçen  yetmiĢ yıl boyunca inĢa edilen üretim iliĢkisi, herĢeye devletin sahip 
olduğ katı devletçi bir üretim iliĢkisi olmanın ötesinde baĢka nedir? Üretim 
araçlarının mülkiyetinin iĢçi sınıfı devletine ait olduğu sınıfsız topluma doğru 
evrilen, devletin yok olmaya doğru evrildiği bir üretim iliĢkisi midir burada 
sözkonusu olan? Aynı Ģekilde,  Küba‟da „devrimden“ sonra üretici güçler daha 
hızlı mı geliĢmiĢtir?.. Küba‟da elli yıldır egemen olan üretim iliĢkisi nedir; bu 
mudur „üretici güçleri geliĢtirici olan daha ileri üretim iliĢkisi“?.. Ġnternetin bile 
çok az kiĢiye nasip olduğu bir toplum mudur daha ileri olan!? Kendini aldatmak 
serbest tabi,  dinci tarikatlar gibi „hu“ çekerek sosyalizm üzerine nutuklar 
atmak  serbest (!) ama  ne olacak ki, bu, sizin hala bir 20.yy yaratığı olduğunuz 
gerçeğini değiĢtiremez ki!?  
 
Birileri  tutuyor „stratejik zihniyetimiz“ bunu gerektiriyor diyerek,  neredeyse 
kendini mesih ilan edip,  modernleĢtirilmiĢ Türk tipi bir Sultanlık düzeni inĢa 
etmeye çalıĢırken, ötekiler de, ideolojik düzeyde  çağ dıĢı bir „solculuğa“ biad 
ederek muhalefet yapmaya çalıĢıyorlar!! Böyle mi ilerleyeceğiz bilgi toplumuna 
doğru?  
 
NeymiĢ efendim, feodal toplumun içinde kapitalizmin üretici güçleri 
geliĢebilmiĢ ve bu anlamda devrim, burjuvazinin baĢı çektiği kapitalizmin 
güçlerinin bir bütün olarak feodal sisteme karĢı verdiği mücadeleyle 
gerçekleĢmiĢ… Ama,  sosyalist üretici güçler kapitalizmin içinde geliĢemezmiĢ! 
Bu nedenle,  önce iĢçi sınıfının iktidarı ele alması anlamında SĠYASĠ BĠR 
DEVRĠMĠN olması gerekirmiĢ!! Yani önce  iktidar alınmalıymıĢ ki, sosyalist 
üretim iliĢkileri ancak  ondan sonra inĢa edilebilirmiĢ!! Bunların hepsi 
palavradır (ayrıca Marksizmin özüne de aykırıdır!), bunların hepsi minareyi 
sonradan dikilen o kılıfa uydurma çabasıdır!  
 
Peki o zaman  Ģu soruyu soralım kendimize: MARKSĠZM YANLIġ MI ĠDĠ? HAYIR 
EFENDĠM DEĞĠLDĠ, MARKSĠZM ĠġÇĠ SINIFININ ERGENLĠK ÇAĞI  DÜNYA 
GÖRÜġÜDÜR o kadar!.. Peki o zaman bir Castro‟yu, bir Che‟yi, ve de onlara 
özenerek devrim yapmaya çalıĢan bizim kuĢak arkadaĢlarımızı nereye 
koyacağız, onlar  hep bir hayal peĢinde mi koĢtular, boĢuna mı ölüp gittiler? 
HAYIR, gene hayır!.. Onlar, sınıflı toplumun pisliklerine karĢı, baskıya, 
sömürüye karĢı, sınıfsız bir toplumu hayal ederek mücadele ettiler. Yani, 
onların hayali boĢ bir hayal değildi, bu nedenle, onların mücadelesi de boĢuna 
verilen bir mücadele olmamıĢtır. Tarih onları modern sınıfsız topluma giden 
yolda can veren kahramanlar olarak anacak. Bundan kimsenin Ģüphesi 
olmasın. Ama, 21.yy da,  insanlığın olağanüstü  hızla  modern anlamda sınıfsız   
topluma doğru gittiği bir dünyada, bunun nasıl bir dünya, bu gidiĢin nasıl bir 
gidiĢ olduğunu anlama zahmetine bile katlanmadan hala 20.yy‟ın kahramanlar 
çağında kalmak isteyenlere, o 20.yy kahramanlarının adını anarak „hu“ 
çekmeye devam edenlere diyecek söz kalmıyor tabi!.. AĢağıdaki çalıĢmanın bir 
adı da „DEVRĠMDE DEVRĠM“!.. Devrim, devrim diyerek  eski günleri özleyenler 
için!!..  
 
Belki çalıĢmanın tamamını da okumak istersiniz diye:   http://www.aktolga.de/m23.pdf  

http://www.aktolga.de/m23.pdf
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GĠRĠġ 

 
„Avrupa‟da bir hayalet dolaĢıyor-komünizm hayaleti“!... 
 
„Komünist Parti Manifestosu“ Böyle baĢlıyordu!... 
 
Bugün, aradan yüz elli yıldan fazla zaman geçtikten sonra kapitalizm halâ egemen o 
„Avrupa‟da“ ve artık „komünizm hayaleti“ diye birĢey de kalmadı ortalıkta! ġimdi baĢka tür 
sorunlarla boğuĢuyor Avrupa!... Artık, 20.yy kalıntısı kabuklarından kurtularak 21.yy‟a nasıl 
ayak uydurabilirim diye  çabalıyor!... „Devrimci proletaryaya“ gelince, „komünizm hayaletinin“ 
öznesi  olmak bir yana,  o da artık,   bir yandan geliĢmekte olan ülkelerin sunduğu ucuz 
iĢgücü, diğer yandan da, her geçen gün daha  yoğun bir Ģekilde hayata giren  robotlar 
karĢısında, güneĢin altındaki kar gibi eriyerek yok olma korkusuyla „tir tir titrer“ hale geldi!...  
 
Avrupa‟dakiler bir yana ama, haklarını yememek lazım, bu arada Marksizme-Leninizme ve 
de Diyalektik Materyalizme en sadık kalan  gene bizdeki „solcular“ oldu (O da tabi Kürtler, 
Kürt milliyetçileri sayesinde (!) Baktılar ki,  tek baĢına „solculuk“ artık iĢe yaramıyor,    hayatta 
kalabilmek için, eski paradigmaya sadık kalarak  hemen Kürt milliyetçiliğiyle karıĢık   bir 
jöntürk-jönkürt „solculuğu“ icat ediverdiler!…)  
 
Fakat bütün bunlar sonucu değiĢtirmiyor tabi; çünkü, iĢçi sınıfının delikanlılık döneminin 
dünyaya bakıĢ açısı anlamına gelen  „Diyalektik Materyalizmin“ tanımladığı o eski „savaĢ“ 
bitti artık!  2. Dünya SavaĢının bittiğinden habersiz olarak   dağlarda saklanan Japon 
askerlerini taklit etsen ne fayda! Kürt milliyetçiliğinden alınan hayat öpücüğüyle hala 20.yy 
ruh haliyle kendi dünyanda yaĢayarak kendini tatmin edebilirsin tabi; bu arada „yerli-milli“ 
antika kabuklarla boğuĢurken  kendini  yeniden üretmeye de çalıĢmıĢ oluyorsun, bu konuda 
bir engel yok önünde!!... Ne de olsa,  onlar varsa sen  de varsın, bunu çok iyi biliyorsun!!... 
Ama nereye varılabilir ki artık bu türden çabalarla?...   
 

ġuraya bakın, uğrunda  ölümlere gittiğimiz-milyonlarca insanın 
gözünü kırpmadan canını verdiği- son yüz elli yıla damgasını vuran  
o meĢhur “devrim” anlayıĢına bakın:  
 

“Devrim, iĢçi sınıfının öncülüğünde, halkın devrimci giriĢimiyle-aĢağıdan 
yukarıya- mevcut devlet cihazının parçalanarak politik iktidarın ele geçirilmesi 
ve bu iktidar aracılığıyla-yukardan aĢağıya-daha ileri bir üretim düzeninin 
örgütlenmesidir”… 
 
Dikkat edin, burada yeni üretim iliĢkilerinin eskinin içinde geliĢmesi ve bu geliĢmenin 
belirli bir aĢamasında eski üretim iliĢkileri sisteminin artık yeni geliĢmekte olan için 
yetersiz kalması falan yok!… Sanki kapitalist üretim iliĢkileri feodal sistemin içinde 
geliĢerek ortaya çıkmamıĢlar, sanki, feodal sistemi  giderekten bu yeni üretim iliĢkileri 
sistemini temsil eden güçler  altetmemiĢler gibi, sanki, önce serfler ayaklanarak 
“politik devrim yapıp” iktidarı almıĢlar da, sonra da bu devrimci köylü iktidarı yukardan 
aĢağıya doğru kapitalist üretim iliĢkilerini yerleĢtirmiĢ gibi (!!), kapitalizmden 
sosyalizme geçilirken bambaĢka bir devrim anlayıĢı benimseniyordu. Önce, “aĢağıdan 
yukarıya devrimci bir hareketle iktidar alınarak eski devlet mekanizması 
parçalanmalıymıĢ” da, sonra da  “iĢçi sınıfının bu devrimci iktidarı  yukardan aĢağıya 
doğru  mülksüzleĢtirmeler yoluyla kapitalist üretim iliĢkilerini ortadan kaldırarak onun 
yerine toplumsal mülkiyeti-pratikte devlet mülkiyetini-inĢa edecekmiĢ”!!... 
 
Felsefi olarak o  kadar “güzel ve mantıki” bir Ģekilde açıklanıyordu ki herĢey, “bakıĢ 
açın” değiĢmediği taktirde hiçbir Ģey diyemezdin! Hem sonra,  “feodal sistemin içinde 
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kapitalist üretim iliĢkilerinin geliĢtiği gibi, “kapitalist sistemin içinde sosyalist üretim 
iliĢkileri geliĢemezdi”ki!!... “Üretici güçler kapitalizm altında  eskiye göre-feodal 
topluma  göre-  daha fazla  geliĢmiĢ oldukları için”,  feodal sistem içinde serflerin 
yapamadığını pekala artık  iĢçi sınıfı yapabilirdi!   Önce burjuvazi ve kapitalist sistem 
alaĢağı edilerek, daha sonra, “yukardan aĢağıya” doğru   yeni üretim iliĢkilerini inĢa 
etme yoluna girilebilirdi!… “HerĢey, kendi içinde kendi zıttını yaratıp sonra da ona 
dönüĢerek varolmuyor muydu”? Diyalektik materyalizm böyle söylemiyor muydu?… 
Nasıl ki,  kapitalist toplumu temsil eden burjuvazi ise,  sosyalist toplumu temsil eden 
de iĢçi sınıfı idi. Bu nedenle, iĢçi sınıfı pekala  özel mülkiyete son vererek üretim 
araçlarının mülkiyetinin bütün topluma-toplum adına da tabi devlete-ait olduğu kendi 
sistemini inĢa edebilirdi!…  

 
“Nasıl oluyor böyle Ģey”  falan  demeyin! OlmuĢtu bile!!  Diyalektik 
Materyalizme göre doğada ve toplumda  Ģeyler-nesneler “objektif mutlak 
gerçeklikler olarak” varolmuyorlar mıydı?  Nesneler, “kendi içlerinde kendi 
diyalektik zıtlarını yaratıyor” olsalar bile,  onlar, son tahlilde “kendinde Ģey”-
“objektif-mutlak”  gereçeklikler değiller miydi?... 
 
DüĢünün, milyonlarca insanın canı pahasına  aynen bu  “devrim” anlayıĢına uygun 
olarak koskoca bir “Sosyalist Sistem” kuruldu bu dünyada!... Sonuç mu?... “Solcular” 
hariç  herkes biliyor o “sonucu”; sil baĢtan geriye dönen bu “sosyalist” ülkeler-baĢta 
Rusya olmak üzere- bugün hala yarım kalan  burjuva demokratik devrimlerini 
tamamlamaya çalıĢıyorlar!!... Ve de bir tek sen (kendine “solcu” diyen 20.yy kalıntısı 
ihtiyar(!!)…), bütün bu olup bitenlere gözlerini kapayarak bugün hala o eski 
paradigmaya dayanarak “devrim yapmaya” çalıĢıyorsun!... Kolay gelsin!... 
 
Ergenlik çağınızı hatırlar mısınız? Ya da ergenlik çağında çocuğunuz falan var mı? 
Toplumlar da aynen tek tek insanlara benzerler özünde, onlar da doğarlar, çocukluk, 
ergenlik çağlarını yaĢarlar… Olgunluk çağına gelene kadar özünde aynı aĢamalardan 
geçerler… ĠĢte bizim, „iĢçi sınıfının dünya görüĢü“ olarak benimsediğimiz   bakıĢ açısı 
da böyle birĢeydi; iĢçi sınıfının ergenlik çağının  dünyaya bakıĢ açısını yansıtıyordu!… 
Ama tabi hala  ergenlik aĢamasında  kalanlar-kalmak isteyenler- bütün bunları 
anlayamazlar… Niye anlasınlar ki aslında!!... Ne güzel, biraz nostalji, biraz kendini feda 
etmiĢlik duygusu, biraz da „kefen giymiĢlik“, ya da „kurbanlık“ psikolojisi!… Ġnsanlık 
durumunun hedefi nasıl olsa „kendi varlığında yok olmak“ değil midir?  Ġster „cennete 
gitme“ hayaliyle son ver yaĢantına, ister  uyuĢturucu almıĢ gibi  ideolojilerin bireyi yok 
ettiği o büyülü  dünyaya hapset kendini, ne farkeder ki… Ġster „hu“çek, ister „ideolojik 
mücadele“ yürüterek   kendini tatmin et, ne farkeder!!…   
 
Hey gidi günler hey! Ġnsan, Ģöyle bir düĢününce, Ģu son yüz elli yılda köprülerin altından akan 
suları  daha iyi farkediyor! HerĢey bir yana, yetmiĢ yıl ayakta kaldıktan sonra „Diyalektik 
Materyalist“ felsefenin  harikası  koskoca Sosyalist Sistem bile çöktü gitti bu arada!... Ama 
halâ butün bunları, muazzam bir hızla değiĢen dünyayı anlamayanlar  var; bozuk bir plak 
gibi, kaybolan o eski günlerin özlemi içinde yanıp tutuĢanlar, o eski günlerin  geri 
gelebileceğini bekleyenler  var!... 
 
Bundan kırk yıl önce biri deseydi ki bana, „bir gün gelecek böyle bir çalıĢmayı kaleme 
alacaksın“, sadece gülüp geçmekle kalmazdım, aynı zamanda büyük bir tepki de gösterirdim 
herhalde! Nasıl olurdu da Diyalektik Materyalizm eleĢtirilebilirdi!  Ama hayat böyle iĢte, hiç 
hesapta yokken, Marksist Felsefe‟nin özünü oluĢturan Diyalektik Materyalizmin eleĢtirisini 
yazmak da  bana nasip oldu sonunda!...  
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Bu çalıĢmayı, bilgi toplumuna-modern komünal topluma1 giden yolda, toplumsal diyalektiğin 
doğurgan kutbu-ana rahmi-olan iĢçi sınıfının delikanlılık döneminin-o dönemdeki   dünya 
görüĢü olan Marksizmin-   eleĢtirisi olarak  düĢünürken, hem kendi delikanlılığımızı 
hatırlayalım,  ama hem de  nerelerden geçerek bugün nereye gelmiĢ olduğumuzun altını 
çizelim!… 
 

BĠRĠNCĠ BÖLÜM: 

DĠYALEKTĠK MATERYALĠZMĠN, YA DA, MARKSĠST DEVRĠM ANLAYIġININ ESASLARI... 

 
Manifesto‟dan2 alıntılarla devam ediyoruz: 
 
„Ortaçağın serflerinden, ortaya, ilk kentlerin ayrıcalıklı kentlileri çıktı. Bu kentlilerden 
de burjuvazinin ilk ögeleri geliĢti“... 
 
„Amerika‟nın keĢfi, Ümit Burnu‟nun dolaĢılması, ortaya çıkmakta olan burjuvazi için 
yeni alanlar açtı. Doğu Hindistan ve Çin pazarları, Amerika‟nın sömürgeleĢtirilmesi, 
sömürgelerle ticaret, değiĢim araçlarındaki ve genel olarak metalardaki artıĢ, ticarete, 
gemiciliğe, sanayie o güne dek görülmemiĢ bir atılım, ve böylelikle, çöküĢ halindeki 
feodal toplumun devrimci ögesine de hızlı bir geliĢim getirdi. 
 
Sınai üretimin kapalı loncalar tarafından tekelleĢtirildiği feodal sanayi sistemi, yeni 
pazarların büyüyen gereksinmelerine artık yetmiyordu. Onun yerini manüfaktür sistemi 
aldı. Lonca ustaları imalatçı orta sınıf tarafından bir kenara itildiler; farklı lonca 
birlikleri arasındaki iĢbölümü, tek tek her atelye içindeki iĢbölümü karĢısında yok oldu. 
 
Bu arada, pazarlar durmaksızın büyümeye, talep durmaksızın yükselmeye devam etti. 
Manüfaktür bile artık yeterli değildi. Bunun üzerine, buhar ve makine, sınai üretimi 
devrimcileĢtirdi. Manüfaktürün yerini dev modern sanayi, sanayici orta sınıfın yerini, 
sanayici milyonerler, tüm sanayi ordularının önderleri, modern burjuvazi aldı“... 
 
„Burjuvazi tarihte son derece devrimci bir rol oynadı, üstünlüğü ele geçirdiği her yerde 
bütün feodal, ataerkil, romantik iliĢkilere son verdi“... 
 
„Burjuvazinin kendisini onlara dayanarak güçlendirdiği üretim ve değiĢim araçları, 
feodal toplum içerisinde yaratılmıĢlardır. Bu üretim ve değiĢim araçlarının geliĢiminin 
belirli bir aĢamasında, feodal toplumun üretimde ve değiĢimde bulunduğu koĢullar, 
tarımın ve imalat sanayiinin feodal örgütlenmesi, tek sözcükle, feodal mülkiyet 
iliĢkileri, geliĢmiĢ bulunan üretici güçlere artık ayak uyduramaz hale geldiler; bir o 
kadar ayakbağı oldular. Bunlar kırılmalıydılar; kırıldılar“… 
 
ĠĢte, Manifesto‟da Feodal toplumdan kapitalist topluma geçiĢ süreci böyle ele alınır-
açıklanır... 
 
ġimdi,  önce  burada biraz durarak  bütün bu söylenilenlerin bir özetini çıkarmaya 
çalıĢalım: 
 

                                                
1
 Burada bilinçli olarak „komünist toplum“ kavramını kullanmıyorum! Çünkü, modern komünal toplum, 

belirli bir ideolojinin-bu ideoloji komünizm bile olsa- önderliği altında, yukardan aĢağıya doğru pozitivist 
anlamda „devrimci“ yöntemlerle yaratılabilecek „ideolojik bir toplum“  olmayacaktır!  Kapitalizmin 
geliĢmesi sürecinde olduğu gibi, üretici güçlerin geliĢmesinin kaçınılmaz sonucu olarak, aĢağıdan 
yukarıya doğru geliĢen bir sürecin ürünü olacaktır o da.  
2
 K.Marx F.Engels, Seçme Yapıtlar, Sol Yayınları, 1976 baskısı.. 
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Ortada  „feodal toplum“ adını verdiğimiz, kapitalizm öncesi bir toplum var. Bir sistem olarak 
ele aldığımız zaman,  esas itibariyle feodal üretim iliĢkileriyle birbirlerine bağlı olan iki sınıftan 
(feodaller ve serfler) oluĢan bir toplum bu. Öyle ki, bu iki sınıf birbirlerinin varlık Ģartı; yani, biri 
olmadan diğerinin varolması da  mümkün değil; bunlar, feodal üretim iliĢkileri içinde 
birbirlerini yaratarak varoluyorlar… 
Sonra, bu sistemin içinde, bir baĢka üretim iliĢkisine denk düĢen baĢka bir sistem  geliĢmeye 
baĢlıyor: ĠĢçi sınıfı ve burjuvaziden oluĢan kapitalist sistem. Kapitalist üretim iliĢkileriyle 
birbirlerine bağlı olan, birbirlerini yaratarak, birbirlerinin varlık Ģartı  olarak gerçekleĢen  bu iki 
sınıfın oluĢturduğu yeni bir sistem.  Bütün bunları Ģöyle gösterelim: 
 

                       
Bu tabloya bir noktayı daha ilave etmemiz gerekir aslında: 
 

Manifesto‟da, „Ortaçağın serflerinden, ortaya, ilk kentlerin ayrıcalıklı 
kentlileri çıktı, bu kentlilerden de burjuvazinin ilk ögeleri geliĢti“ 

deniyor ya, burada  “kentliler”   deyince bundan çoğu zaman 
sadece burjuvalar anlaĢılır; aslında bu, burjuvazinin kentin egemen 
sınıfı olmasındandır; yoksa, o „kentlerde“ iĢçi sınıfı da gene aynı 
sürecin içinde ortaya çıkıyor. Yani onlar da kente doluĢan feodal 
toplumun serflerinden oluĢuyor... ġöyle gösterelim: 
   

                                              
Burada altının çizilmesi gereken en önemli nokta Ģudur: Feodal toplum ve 
kapitalist toplum iki ayrı sistemdir-toplum biçimidir- Ġki ayrı üretim iliĢkisidir (bu 
iliĢkilerle kayıt altında tutulan iki ayrı bilgi temelidir) bunları karakterize eden. 
Ve dikkat ederseniz, feodal toplumdan kapitalist topluma, feodal toplumun 
içinde feodallerin karĢıtı bir sınıf olarak varolan serflerin feodalleri altetmesiyle 
geçilmiyor!...  
 

„Köylü savaĢları“ ve kapitalizme geçiĢ… 
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Feodallerle serfler-köylüler-arasındaki sınıf mücadeleleri, en fazla, sistemin kendi 
içindeki  „köylü savaĢlarına“ neden oluyor. Evet bunlar da önemlidir; feodal kabuğun 
çatlamasında,  feodal sömürü zincirinin kırılmasında bunlar da vazgeçilmezdir; ama 
tarihte köylü ayaklanmalarıyla, köylülerin feodalleri altederek iktidarı ele geçirmeleriyle 
kapitalizme geçildiği de hiç görülmemiĢtir!!. Çünkü kapitalizm, feodallerin karĢıtı  bir 
sınıf olan köylülerin feodal sömürüden kurtulmak için feodalleri zorla altederek iktidara 
egemen oldukları bir toplum değildir. Kapitalizmi karakterize eden, onun ayrı bir üretim 
biçimi-iliĢkisi olmasıdır; öyle ki o,  feodal-toplumun içinde, onun diyalektik anlamda 
inkârı-zıttı- olarak geliĢir. Yeni toplumu inĢa edecek olan sınıflar da, bu sürecin ürünü 
olacaklardır… 
 

„KarĢıtlık“ ve „zıtlık“ kavramları neyi ifade ederler?... 
 
Dikkat ederseniz burada iki ayrı iliĢki arasındaki farkın altını çizmek için “karĢıtlık” ve 
“zıtlık” kavramlarını   kullandık. Feodalerle serfler, ya da, burjuvalarla iĢçiler 
arasındaki, birbirinin varlık Ģartı olarak aynı sistemin içinde bulunmaktan kaynaklanan  
“karĢıtlık”   iliĢkisiyle, feodalizm ve kapitalizm gibi   iki farklı sistem arasındaki  
iliĢkinin („zıtlık“) farklı olduğunun altını çizmek istedik… 
 

Evet, feodalizmden kapitalizme geçiĢ olayı böyle… 
 
Olayı, felsefi olarak da Ģöyle açıklayabiliriz: Feodal toplum ve kapitalist toplum; bunlar 
iki „zıt“ kutup olarak (biri diğerinin içinde, onun diyalektik anlamda inkârı olarak) 
geliĢen birbirinden farklı sınıflı toplumlardır. „Zıtların birliği ve mücadelesi“ dediğimiz 
zaman bundan anlaĢılması gereken de, özünde, bu  iki toplumsal sistem arasındaki 
birlik-birlikte varolmak-ve çeliĢki, yani birbirini diyalektik anlamda yok etmek için 
mücadeledir. 
 

Evet, „birlik“ ve „çeliĢki“, „zıtların birliği ve çeliĢkisi“...  
 
Eskiden beri varolan sistem-feodal toplum- kendi içinde-ana rahminde-yeni bir sisteme 
hamile kalıyor… Bu andan itibaran bu iki sistem birbirlerinin içinde, bir arada-„birlik“ 
içinde- varolmaktadırlar. Neden „birlik“? Çünkü, doğum olana kadar „yeni“-yeni üretim 
iliĢkileri sistemi-tıpkı ana karnında geliĢen o çocuk gibi ortalıkta görünmez. O, 
„eskinin“ içindedir (yani, bu süreç boyunca iki birdir!...), onunla „birlik“ iliĢkisi 
içindedir!  Ama aradaki iliĢki aynı zamanda  bir „çeliĢkidir“ de- „zıtlık“ iliĢkisidir-
neden? Çünkü, biri diğerinin içinde geliĢtikçe bu geliĢme diğerinin inkârı-diyalektik 
anlamda yok olması- anlamını taĢır da ondan!...  
 
Bu, aynen, ana karnında bir çocuğun varoluĢu, geliĢmesi gibidir (burada, sürecin 
sonunda doğumla birlikte yok olan, kadının hamilelik halidir!); ya da, bir yumurtanın 
içinde bir civcivin geliĢmesi olayı gibidir. Çünkü, toplumlar da, son tahlilde, kendi 
kendini üreten canlı sistemlerdir. Her yeni toplum, önce, „eskinin“-eski üretim iliĢkileri 
sisteminin- içinde geliĢmeye baĢlar.  Öyle ki, „yeninin“ geliĢmesinin yolunu açan, 
baĢlangıçta, bizzat „eskinin“-varolan sistemin kendisi olur. Ama sonra, üretici  
güçlerin (yani „yeniyi“ oluĢturan güçlerin) geliĢmesi artık eski üretim iliĢkilerince 
belirlenen mevcut sistemin içinde sürdürülemez hale gelince de devrim olur, „yeni“, 
„eskinin“ kabuğunu kırarak „doğar“!... 
 

Dikkat ederseniz, eskiden beri varolan sistemin içinde geliĢen üretici güçler 
belirli bir noktaya kadar mevcut sisteme ait unsurlar olarak kalırlarken, bunlar, 
aynı anda, „eskinin“ içinde geliĢen  bir sonraki sisteme ait  potansiyel güçler 
rolünü de oynuyorlar!... 
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ġimdi, gene Manifesto‟ya dönerek, bu kez burada-Manifesto‟da- 
kapitalizmden sosyalizme geçiĢin nasıl ele alındığına bakıyoruz: 
 
„Kendi üretim, değiĢim ve mülkiyet iliĢkileri ile modern burjuva toplumu, böylesine 
devasa üretim ve değiĢim araçları yaratmıĢ bulunan bu toplum, ölüler diyarının, 
büyüleriyle harekete geçirdiği güçleri artık kontrol edemeyen büyücüsüne benziyor... 
Burjuvazinin feodalizmi yerle bir ettiği silahlar, Ģimdi, burjuvazinin kendisine karĢı 
çevrilmiĢtir. Ama burjuvazi kendisine ölüm getiren silahları yaratmakla kalmamıĢ; bu 
silahları kullanacak insanları da varetmiĢtir-modern iĢçi sınıfını-proleterleri… 
 
Üstünlüğü ele geçirmiĢ bundan önceki bütün sınıflar, toplumu büyük ölçüde kendi 
mülk edinme koĢullarına boyun eğdirerek, zaten edinmiĢ oldukları konumlarını 
pekiĢtirmeye bakmıĢlardır. Proleterler ise bütün  mülk edinme biçimlerini  ortadan 
kaldırmadıkça, toplumsal üretici güçleri ele geçiremezler. Kendilerine ait korunacak ya 
da pekiĢtirilecek hiç bir Ģeyleri yoktur; görevleri özel mülkiyetin o güne kadarki bütün 
güvencelerini ve korunaklarını yok etmektir...Yukarıda gördük ki, iĢçi sınıfının 
devrimde atacağı ilk adım, proletaryayı egemen sınıf durumuna getirmek, demokrasi 
savaĢını kazanmaktır… Proletarya, siyasal egemenliğini, tüm sermayeyi burjuvaziden 
derece derece koparıp almak, bütün üretim araçlarını devletin, yani egemen sınıf 
olarak örgütlenmiĢ proletaryanın elinde merkezileĢtirmek için, ve üretici güçlerin 
tamamını olabildiğince çabuk arttırmak için kullanacaktır“… 
 

Buradaki „devrim“ anlayıĢı  bambaĢkadır!...   
 

“Devrim, iĢçi sınıfının öncülüğünde, halkın devrimci giriĢimiyle-aĢağıdan 
yukarıya- mevcut devlet cihazının parçalanarak politik iktidarın ele geçirilmesi 
ve bu iktidar aracılığıyla-yukardan aĢağıya-daha ileri bir üretim düzeninin 
örgütlenmesidir”… Manifesto‟nun-bir bütün olarak Marksist-Leninist devrim 
anlayıĢının özü budur… Önce baĢta proletarya olmak üzere  bütün ezilenler 
elele verip burjuvaziden iktidarı alacaklar, sonra da devlet mekanizmasını 
kullanarak yukardan aĢağıya doğru yeni-sosyalist-üretim iliĢkilerini inĢa 
edeceklerdir!... ĠĢin özü budur!... 
 

Bu „devrim“ anlayıĢının ortaya çıktığı dönemin objektif koĢulları… 
 
Manifesto‟nun yazıldığı tarih 1847. Bu tarihlerde, bir yanda, feodal kabuğun 
parçalanmasına paralel olarak, dizginlerinden boĢanmıĢ bir at gibi dört nala koĢturan 
bir burjuvazi var ortalıkta, diğer yanda ise, burjuva devrimine katılarak Dimyad‟a 
pirince gitmeye çalıĢırken sonunda evdeki bulgurdan da olurcasına korkunç bir 
sömürü altında inim inim inleyen bir iĢçi sınıfı… YavaĢ yavaĢ kendi bilincine varan, 
sömürüye, baskıya karĢı sınıf mücadelesi bayrağını açarak  daha iyi bir dünya arayıĢı 
içinde olan bir iĢçi sınıfı var. ĠĢte tam bu noktada Ģöyle denir Manifesto‟da:  
 

„Serflik döneminde serf kendisini komün üyeliğine yükseltmiĢtir (buradaki 
komün feodal toplumun içinde-onun ana rahminde-geliĢmeye baĢlayan kent-
burjuva-toplumudur MA), tıpkı küçük burjuvanın, feodal mutlakiyetçiliğin 
boyunduruğu altında bir burjuva haline gelmeyi becerdiği gibi. Modern emekçi 
ise, tersine, sanayiin geliĢmesiyle yükseleceği yerde, gittikçe daha çok kendi 
sınıfının varlık koĢullarının altına düĢüyor. Sadakaya muhtaç bir kimse 
oluyor“… 
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ĠĢte Marksizm, „iĢçi sınıfının, içine düĢtüğü“ bu duruma karĢı 
isyanıdır… Ergenlik çağına varan, kendi bilincini geliĢtirmeye 
baĢlayan iĢçi sınıfının, baskıya sömürüye karĢı isyanının bilincidir!..  
 
ĠĢçi sınıfının temsilcileri, feodal toplumun bağrında kapitalizm nasıl geliĢmiĢ  
diye bakıyorlar, “serften komün üyesi bir iĢçi, bir burjuva nasıl çıkmıĢ“ ona 
bakıyorlar. Sonra bir de kendi durumlarına bakıyorlar, „gittikçe iĢlerin kötüye 
gittiğini, baskının, sömürünün gittikçe daha da arttığını“ görerek, „yok“ 
diyorlar, „feodalizmden kapitalizmin çıkması gibi,  bu kapitalizmden de baĢka  
birĢey-sınıfsız bir toplum falan- çıkmaz, bu nedenle, tek çözüm yolu onu ele 
geçirerek yok etmektir“! 

 
ĠĢte „Diyalektik Materyalizm“ böyle ortaya çıkıyor!... 
  
ĠĢte, iĢçi sınıfının-proletaryanın-önce aĢağıdan yukarıya bir kalkıĢma ile iktidarı 
ele geçirip burjuvaziyi yok etmesinin, sonra, buna bağlı olarak da, iĢçi sınıfı 
devleti aracılığıyla  üretim araçlarının mülkiyetinin bütün bir topluma-toplum 
adına da iĢçi sınıfı devletine- ait olduğu baĢka bir toplumun-„sosyalist 
toplumun“-yaratması anlayıĢının bilinci-dünya görüĢü olarak ortaya çıkan 
Marksist diyalektik, „Diyalektik Materyalizm“   böyle ortaya  çıkıyor!... 
 
O andan itibaren, kapitalist toplum,  burjuvaziden ve iĢçi sınıfından oluĢan bir sistem olarak 
görülmemeye baĢlanır artık!...  Bu iki sınıf,  birbirlerinin KARġITI olarak-birbirini tamamlayan- 
birbirlerini yaratarak varolan-birinin varlığının diğerine bağlı olduğu- iki üretici güç  olarak 
görülmemeye baĢlanır. Kapitalist toplum eĢittir burjuva toplumu denilirken, iĢçiler de, „modern 
köleler“ olarak, onun içinde-onun „ZITTI“ olarak- geliĢen baĢka bir toplumun temsilcileri 
olarak görülmeye baĢlanırlar!... Çünkü köle,   bir üretim aracı olduğu için,  içinde bulunduğu 

toplumun doğal bir parçası-üretici gücü- değildir özünde
3
… 

 

(„Üretici güç“ nedir?... 
 
Marksist  terminolojide „toplumsal üretici güçlerden“ bahsedilince   bundan sadece üretim 
araçları, bilim, teknik, sanayi ürünleri, fabrikalar vs. anlaĢılır. Bu arada tabi  insan faktörü de  
sayılır,  ama  bu da gene diğerleri gibi-„teknik“ vb.-  bir unsur olarak düĢünülür o kadar. 
Halbuki bir toplumda esas üretici güç insan olup (insan-doğa sistemi sözkonusu olunca  
burada üretici güçler insan ve doğadır) kapitalist  toplumun-sistemin iki temel üretici gücü de 
bu açıdan  burjuvazi ve iĢçi sınıfıdır. Bunlardan biri, neyin nasıl üretileceğine karar vererek, 
üretimin planlanması iĢini yaparken, diğeri de sistemin motor unsuru olarak onu 
gerçekleĢtirir. Bütün diğer unsurlar, aletler, teknik vs. bunların hepsi insana bağlı olan 
Ģeylerdir...Örneğin, feodal sistemin içinde ortaya çıkan kapitalist sistemin üretici güçleri 
olarak burjuvazinin   ve iĢçi sınıfınfın geliĢmesi, bunların giderekten mevcut feodal üretim 

iliĢkilerinin içine sığamaz hale gelmeleri burjuva devrimine neden olmuĢtur...)  
 

Bu bakıĢ açısı, dünya görüĢü, kaçınılmaz olarak kendi felsefi 
temelini de birlikte yaratır tabii. ĠĢçi sınıfının kendisini-kendi 
benliğini-temel alan koordinat sistemine göre Ģekillenen dünya 
görüĢü, onun evrene, evrendeki  bütün diğer süreçlere bakıĢını da 
belirler. Diyalektik materyalizm  böyle ortaya çıkar… 
 

                                                
3
 „BiliĢsel Tarih ve Toplum Bilimlerinin Esasları“, http://www.aktolga.de/t5.pdf  

http://www.aktolga.de/t5.pdf


 10 

ġöyle özetleyelim: Bu evrende varolan  “Ģeyler”-bütün nesneler- “objektif 
mutlak” gerçekliklerdir. Ancak, her biri, önceden „kendinde Ģey“ olarak 
(„bağımsız mutlak bir gerçekliği“ temsil ederek) varolan bu nesneler, aynı 
zamanda, kendi içlerinde kendi zıtlarını da  yaratarak onunla birlikte varolurlar. 
Bu nedenle, bu iki instanz arasındaki „birlik“ ve „çeliĢki“ zemini evrensel 
varoluĢun temelidir…  
 
Aslında olay apaçık ortada! ĠĢçi sınıfı, hayata-evrene kendi varlığını-nefsini, duygusal 
kimliğini-temel alan bir koordinat sisteminden bakınca der ki, „kapitalist toplum, 
burjuvazi tarafından temsil edilen ‚objektif bir gerçeklik‟, ‚kendinde Ģey‟ bir oluĢumdur. 
Benim  bu toplumun içinde bir geleceğim yoktur; bu toplumun içinde, giderekten, bir 
köle, sadakaya muhtaç bir varlık haline geliyorum... Çünkü ben,  bu toplumun kendi 
içinde yarattığı  „zıttını“ temsil eden, ondan ayrı objektif bir gerçekliğim. Bu nedenle, 
benim kurtuluĢum, burjuvaziyi temel alan kapitalist toplumun yerine, emeği temel alan 
onun zıttı baĢka bir toplumu YARATMAK, onun için mücadele etmektir“… 
 
Dikkat ederseniz, o andan itibaren artık hem terminoloji, hem de kavramların içeriği   
değiĢiyor! „Diyalektik evrimden-geliĢmeden“ (ve de „DEVRĠMDEN“)  bahsedince  
bundan anlaĢılan Ģey artık, tıpkı feodalizmin içinde doğup geliĢen  kapitalizmin sonra 
onun içinden çıkıp geliĢi gibi, kapitalizmin içinden de, onun diyalektik anlamda inkârı-
zıttı- olarak baĢka bir sistemin (modern sınıfsız toplumun) doğuĢu ve geliĢimi  
OLMUYOR! Bunun  yerini,  artık kendisini „objektif mutlak-kendinde Ģey“ bir gerçeklik 
olarak kabul eden bir sınıfın („kendisi için  sınıf“ haline gelen bir sınıfın)  birlikte 
varoldukları partnerini-burjuvaziyi yok ederek, kendisinin egemen sınıf olarak 
varolmaya devam edeceği baĢka bir sistemi YARATMASI (pozitivist toplum 
mühendisliği) anlayıĢı alıyor!... 
 
Burada iki nokta var altı çizilmesi gereken: Birincisi, „ZITLIK“ ve „KARġITLIK“  
kavramları arasındaki farkla ilgili. Örneğin, feodalizmle kapitalizm arasındaki  çeliĢki- 
bir „zıtlık“ („uzlaĢmazlık“) iliĢkisidir. Aynı Ģekilde feodal sınıfla burjuvazi arasındaki 
iliĢki de böyledir. Çünkü bunlar iki farklı üretim biçimini temsil ederler.  Ama örneğin, 
her ikisi de feodal toplumun-feodal üretim biçiminin- içindeki sınıflar olan feodallerle 
serfler arasındaki iliĢki böyle değildir, bunların her ikisi de birbirlerinin varlık Ģartı 
olduklarından, bunların arasındaki iliĢkiye „KARġITLIK“ diyoruz (daha uygun bir 
kavram bilen varsa o da kullanılabilir, kelimeler üzerinde tartıĢmak istemiyorum!). Aynı 
Ģekilde, burjuvaziyle iĢçi sınıfı arasındaki iliĢki de böyledir; yani, bu da gene aynı 
üretim iliĢkisi içinde birlikte varoluĢu içeren bir „karĢıtlık“ iliĢkisidir…  
 
Buna doğadan bir örnek vermek gerekirse de, eksi ve artı yükler arasındaki iliĢkiyi 
gösterebiliriz. Buradaki iliĢki de gene bir „zıtlık“ değil bir „karĢıtlık“ iliĢkisidir (bu 
konuyu daha sonra tekrar ele alacağız)…  
 

Evet, doğadaki ve toplumdaki Ģekliyle bu konuyu daha sonra  tekrar 
ele alacağız dedik ama,  yeri gelmiĢken burada olayı anlaĢılması 
güç-karmaĢık-hale getiren  noktanın altını çizmeye çalıĢalım:  
 
Tamam, feodalerle serfler arasındaki-ya da burjuvaziyle iĢçi sınıfı (veya bir elektonla 
proton)  arasındaki  iliĢki özünde bir karĢıtlık-yani, birbirinin varlık Ģartı olma, birbirini 
tamamlama-iliĢkisidir dedik; ama, her durumda „yeni“ daima „eskinin“ içinde, onun 
ana rahminde geliĢtiği için, feodal toplum söz konusu olunca serfler, kapitalist toplum 
söz konusu olunca da iĢçi sınıfı (elektron-proton iliĢkisinde ise elektron), tıpkı bir anne 
gibi  kendi  içinde yeniyi de  barındırdığından,  kendi içindeki bu „YENĠDEN“ DOLAYI 
(„yeni“ adına verilen mücadelelerden dolayı) sistemin egemen kutbuyla olan iliĢkiler    
pratikte sanki bir  „ZITLIK-ÇELĠġKĠ-uzlaĢmazlık“  iliĢkisiymiĢ gibi görünür. (Örneğin, 
bu durumda, serflerle feodaller arasındaki iliĢki, aynı sistemin içindeki bir „karĢıtlık“ 
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iliĢkisi olmanın ötesine taĢarak bir „zıtlık“ görünümünü alırken, aynı Ģekilde,  iĢçi sınıfı 
da, gene kendisinden dolayı değil, kendi içinde-ana rahminde-taĢıdığı-modern 
komünal toplum bebeğinden dolayı burjuvazinin „zıttı“-bu anlamda „devrimci“- bir 
sınıf konumuna sahip olur!   ĠĢte, feodallerle serfler, veya burjuvaziyle iĢçi sınıfı 
arasındaki iliĢkinin pratikte „karĢıtlığın“ ötesine geçerek  bir „zıtlık“ iliĢkisiymiĢ gibi 

görünmesinin  nedeni budur. Bu nedenle, nasıl ki tarihte serflerin yaptığı bir 
devrimden ve kurdukları yeni bir toplumdan-yeni bir üretim iliĢkileri 
sisteminden-bahsedilemezse, aynı Ģekilde,  iĢçi sınıfının da, kendisi için bir 
sınıf olarak „devrim yaparak“ yeni bir toplumu-yeni bir üretim iliĢkileri sistemi 
olarak „sosyalist“ bir  toplumu-inĢa etmesinden bahsedilemez!...   
 
Feodal toplum söz konusu olunca „devrimden“ anlaĢılması gereken  nasıl ki feodal 
toplumun içinde geliĢen maddi üretici güçlerin sonunda kapitalizmi yaratması   ise, 
kapitalist toplum söz konusu olduğu zaman da, „devrim“ gene  üretici güçlerin 
geliĢmesi sürecine bağlı olarak   sistemin içinde onun diyalektik anlamda inkârı olarak  
modern komünal toplumun doğuĢu, geliĢmesi ve giderekten kapitalizmi tüketerek 
onun yerini almasıdır...  
 
Burada-her iki durumda da- yumurtanın içinde civcivin geliĢmesi olayıyla (ya da ana 
rahminde çocuğun  geliĢmesi olayıyla) yumurtanın kabuğunun kırılması (veya 
doğumun gerçekleĢmesi)  olayını birlikte düĢünmek ve anlamak gerekir. Yani, 
herhangi bir Ģekilde içinde doğuma hazır bir civciv olmayan bir yumurtanın kabuğunu 
kırarak devrim yapmıĢ olmazsınız!!...  Gerçek anlamda bir devrim söz konusu olduğu 
zaman, yumurtanın kabuğunu  kıran  bizzat yumurtanın içindeki  o civcivdir…  
 
Öyle bir diyalektik ki bu; o kabuklar belirli bir noktaya kadar  civciv için koruyucu bir 
unsur iken, bir noktadan sonra   civcivin onu kırmaya baĢlamasının nedeni artık onun 

içine sığamaz  hale gelmesidir. Civcivin geliĢmek için muhtaç olduğu duvarlar, 
sürecin belirli bir noktasından itibaren onun için artık  bir hapishane duvarı 
haline geliyor“!  Olay budur! Yani, devrim olayı  basit bir mühendislik, ya da 
duvar kırıcılığı  olayı değildir!!...  
 

„Ġsyan“-reaksiyon ve  devrim; bunlar farklı Ģeylerdir!...  
 

Bu noktada „Marksist-Leninist devrim“ anlayıĢına iliĢkin olarak  
altını çizmemiz gereken en önemli nokta, Marksist devrim 
anlayıĢında  diyalektik inkârın yerini,  „yeni bir toplum yaratmak“ 
için özü isyana-reaksiyona dayanan toplum mühendisliği anlayıĢına 
bırakmasıdır.  Ki, buradan da,  sonunda, sırtını pozitivist anlamda 
bir „bilimselliğe“ dayayan,   sübjektif idealist bir   ideoloji olarak 
„iĢçi sınıfının dünya görüĢü“  ortaya çıkar!... ĠĢte,  senelerce 
peĢindan koĢtuğumuz o ideolojik  paradigmanın kaynağı budur! (Bu 
satırları yazarken nasıl içim sızlıyor biliyor musunuz! Ama, ergenlik 
çağını yaĢamadan olgunlaĢan bir insan, ya da toplum gösterebilir 
misiniz bana!!... Marksizm bizim anamız ise, biz de onun diyalektik 
anlamda inkarı olan çocuklarıyız!...) 
 
Ġki farklı „devrim“ anlayıĢı demiĢtik!... 
 
Bu dünya görüĢüyle (yani kapitalizmden sosyalizme geçiĢi konu edinen „ sosyalist 
devrim“ anlayıĢıyla), feodalizmden kapitalizme geçiĢi açıklayan bakıĢ açısı-devrim 
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anlayıĢı- arasında dağlar kadar fark vardır, öyle değil mi! Çünkü bu durumda (yani 
Marksist-Leninist „sosyalist devrim“ anlayıĢında), kendisi de mevcut sistemin-
kapitalist üretim iliĢkilerinin içinde, onun bir ürünü olarak varolan bir sınıfa- iĢçi 
sınıfına-aynı sistemin diğer egemen kutbunu altederek yeni bir sistemi oluĢturma 
görevi veriliyor!... Feodalizmden kapitalizme geçerken  feodal sistemin-feodal üretim 
iliĢkilerinin- içindeki bir sınıf olan serflere verilmeyen  misyon (yeni bir toplumu inĢa 
görevi) iĢçi sınıfına verilmiĢ oluyor!... Feodal sistemin içinde geliĢen  bir baĢka sistemi  
temsil ettiği için burjuvaziye biçilen  rol,   gene aynı sistemin (kapitalist sistemin) 
içindeki bir sınıf olduğu halde,   iĢçi sınıfına da verilmiĢ oluyor!...  Diyalektik 
materyalist felsefe de  bu durumu açıklayan-legalize eden felsefi temel olarak ortaya 
çıkıyor!...   Öyle ki, buna göre, bu iki sınıf (yani burjuvazi ve proletarya) birbirlerinin 
„zıttı“ oldukları halde „özünde birbirlerinden bağımsız  objektif-mutlak gerçeklikler 
oldukları için“, yani, birinin varlığı diğerine bağlı olmadığı için (bunlar birbirinden 
niteliksel olarak farklı iki sistemi temsil ettikleri için)  burjuvaziyi yok ettikten sonra da 
varolmaya devam edebilen bir iĢçi sınıfı, kapitalizmin içinde geliĢen yeni toplumun-
sosyalist toplumun- belirleyici unsuru olarak varlığını sürdürmeye devam edebiliyor!... 
 

Devrim  bir toplumsal „altüstlük“müdür?... 
 

Bu durumda (yani, iĢçi sınıfı „devrim yaparak“ iktidarı ele aldığı zaman) aslında 
sistem bir yerde altüst olmuĢ- tersine çevrilmiĢ oluyor! Özel mülkiyete dayanan 
tipik kapitalist  toplumun yerine, üretim araçlarının mülkiyetinin iĢçi sınıfı 
devletine ait olduğu,   mülkiyete tasarruf yetkisini elinde tutan yeni tip bir  
devlet sınıfının  egemenliğinde, anti kapitalist-devletçi bir toplum  ortaya 
çıkıyor!... 
 
Marksizm, iĢçi sınıfının delikanlılık döneminin (ergenlik çağının) dünya görüĢüdür 
demiĢtik. O,  bu dönemde, iĢçi sınıfının kendi kimliğini yaratmaya çalıĢırken baskıya 
sömürüye karĢı duygusal anlamda baĢkaldırıĢıdır, isyanıdır. Ama görüyorsunuz,  isyan 
etmek yetmiyor iĢte! Bir Ģeyin yerine  ondan daha ileri yeni bir Ģeyi koyabilmek de 
gerekiyor. Yeni ve daha ileri olan  ise, sadece kafada yaratılmıyor; o ancak, eskiden 
beri varolan maddi gerçekliğin  içinde, onun  kendi kendisini üretmesi sürecinin 
sonucu olarak ortaya çıkıyor. Yani, baskıyı, sömürüyü ortadan kaldırıyorum diyerek 
yukardan aĢağıya doğru sübjektif idealist-iradi bir çabayla niteliksel anlamda yeni  bir 
toplum yaratmak mümkün olmuyor!... 
 

Peki nedir bu iĢin sırrı, kapitalizmden modern sınıfsız topluma nasıl geçecektir 
insanlık? Bu süreci de aynen feodalizmden kapitalizme geçiĢe benzer bir 
Ģekilde mi ele almamız gerekiyor; eğer öyleyse, modern komünal toplumun Ģu 
an kapitalist toplumun içinde, onun diyalektik zıttı-inkârı olarak geliĢimi 
sürecini nasıl açıklayacağız?... 

KAPĠTALĠZMDEN MODERN SINIFSIZ TOPLUMA GEÇĠġĠN DĠYALEKTĠĞĠ... 

 
“Kapitalizmin temel çeliĢkisi, üretim araçlarının özel mülkiyetiyle üretimin toplumsal 
karakteri arasındaki çeliĢkidir” diyor Marks. ĠĢte bütün mesele bu cümlede!  Bu 
cümlenin ne anlama geldiğini doğru kavramakta yatıyor!. Çünkü, 19. ve 20.yy‟lara 
damgasını vuran Marksist devrim anlayıĢının özü-esası, çıkıĢ noktası, bu “temel 
çeliĢki” kavramının yorumuna dayanıyor. Bu yüzden konuyu biraz açalım: 
 
Önce üretmek-üretim ne demektir onu görelim. Çevreden-doğadan alınan madde-enerjinin-
informasyonun (hammaddenin) toplumsal olarak sahip olunan bilgiyle iĢlenerek bir ürün 
haline getirilmesidir üretim. Ürün bir sentezdir yani.  Üretici güçler olarak doğa-toplum 
sisteminin, etkileĢmesinin  sentezidir. Daha baĢka bir deyiĢle, bir çocuk gibidir ürün. Babası 
doğa ise, anası da toplum olan bir çocuk! Doğadan alınan hammaddenin (madde-enerjinin- 
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informasyonun), toplumun sahip olduğu bilgiyle iĢlenerek  ürünün oluĢturulmasıyla, anneden 
ve babadan gelen DNA‟ların etkileĢerek çocuğa iliĢkin orijinal DNA yapısını oluĢturması aynı 
diyalektiğe tabidir... 
 
Burada altı çizilmesi gereken en önemli nokta, doğa‟dan-çevre‟den gelen madde-enerjiyi-
informasyonu değerlendiren-iĢleyen bilginin daima toplumsal bir karaktere sahip olmasıdır. 
Çünkü, insan toplumsal bir varlıktır. Bu nedenle, insanların sahip oldukları bilgi de toplumsal 
olarak üretilen bir üründür. Bireysel bilgi, bireysel olarak sahip olunan bilgi diye  birĢey olmaz! 
Olur, ama bu, olayın, bilgi üretimi sürecinin yüzeysel olarak baktığımız zaman görünen 
yüzüdür. 
 
Üretim faaliyeti, görünürde tek bir birey tarafından yapılıyor olsa bile, o özünde gene 
de toplumsal bir olaydır. Çünkü, bizim „birey“ olarak ifade ettiğimiz insanın kendisi 
zaten varoluĢ koĢullarına bağlı olarak toplumsal sistemin bir elementidir. Bu nedenle, 
görünüĢteki bireyselliğin ötesinde ürünü değerlendirerek iĢlerken bireyin kullandığı 
bilgi toplumsaldır. Ama, bu bilgi tek tek insanların beyninde muhafaza edildiği için,  
birey ona sahip çıkar. Toplumsal olarak üretilmiĢ olan ve toplumsal olarak sahip 
olunan bilgi “bireyin bilgisi” haline dönüĢür!... Ve bütün bunlar, “farkında olmadan”, 
son derece tabii bir evrim süreci içinde gerçekleĢir. Çünkü, ilkel komünde, daha 
sonraki anlamıyla „sahip olma“ bilinci-duygusu diye birĢey yoktur. Zaten „ben“ olayı 
da, komün üyeleri „bireysel emekleriyle“ üretebilir hale gelince oluĢuyor. Komün 
malına sahip çıkma-mülkiyet bilinci-duygusu da bununla birlikte doğuyor… 
 

Üretim aslında herzaman toplumsal bir olaydır… 
 
Özetlersek, bilgi toplumsal bir ürün olduğu gibi, üretim faaliyeti de aslında her zaman 
toplumsal bir olaydır. Çünkü insanın kendisi toplumsal bir varlıktır. Ama, emeğin 
üretkenliği artıp da  insanlar doğayı “bireysel emekleriyle” iĢleyerek üretebilir hale 
gelince, bu süreç içinde,  üretim araçlarına ve ürettikleri ürüne  sahip çıkarak,  “benim” 
demeye,   birey olarak   “varolmaya-gerçekleĢmeye”  baĢlıyorlar... 
 
Ancak, sınıflı toplumun ürünü olan  birey, kendini, varlığı kendinden menkul “objektif-
mutlak bir gerçek” olarak gördüğü için,  varoluĢunun izafiliğine iliĢkin bu yazılanları 
anlayamaz! Anlar hale geldiği zaman da zaten o artık sınıflı toplumun bireyi olmaktan 
çıkmaya baĢlıyor demektir! ĠĢte bu yüzdendir ki, modern komünal topluma geçiĢ, 
ancak geliĢmiĢ, kendini bilerek toplumsal varlığın içinde tekrar “yok olmaya” baĢlamıĢ 
bireylerle olacaktır. Ġlkel komünde  “birey” diye birĢey yoktu demiĢtik, modern 
komünal toplum ise, kendi bireysel varlığının bilincine vararak („kendini bilerek“)  
„kendi varlığında yok“ olan bireylerden oluĢacaktır. Bu haliyle ben ona  „bilinçli doğa“ 
diyorum;  çünkü o artık yarı biyolojik, yarı computer bir varlıktır!... 

 
Tekrar Marks‟a dönersek…  

 
“Kapitalizmin temel çeliĢkisi, üretim araçlarının özel mülkiyetiyle üretimin toplumsal karakteri 
arasındaki çeliĢkidir” diyordu Marks. Marks‟a göre, yukardaki örnekte “bireysel üretici” diye 
andığımız  bir çoban, ya da  çiftçi, veya günümüzde tek baĢına  iĢyeri sahibi olan bir insan, iĢi 
büyütüp de, yanında çalıĢtırmak için baĢka insanları da iĢe aldığı zaman, yapılan üretim artık 
“bireysel” olmaktan çıkmıĢ, toplumsal bir  karaktere sahip olmuĢ oluyor. Marks‟ın “üretimin 
toplumsal karakterinden” bahsederken altını çizdiği olay budur. Çünkü bu durumda, üretim 
faaliyeti sadece iĢyeri sahibinin bireysel emeğiyle değil, onunla birlikte orada çalıĢan bütün 
insanların kollektif faaliyetiyle de,  “toplumsal olarak” yapılmıĢ oluyor. Bu andan itibaren, 
yani  bir kiĢi bile olsa iĢçi “çalıĢtırmaya” baĢlanıldığı andan itibaren, üretimin 
toplumsal karakteriyle üretim araçlarına-ve ürüne- bireysel olarak sahip çıkma 
arasındaki çeliĢki sistemin temel çeliĢkisi olarak ortaya çıkıyor. Çünkü, yapılan iĢ- 
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üretim faaliyeti- toplumsal olduğu halde, üretim araçlarının mülkiyeti bireysel olarak 
kalıyor. 
 
ĠĢte, Marks‟a göre,  sistemi devrime götüren, iĢçi sınıfını burjuvaziyi altetmeye götüren temel 
çeliĢki budur. Bu çeliĢki, üretimin yoğunlaĢmasıyla-tekelci kapitalizmle birlikte  daha da 
keskinleĢir. Öyle  ki, bir gün, üreten insanlar, yani iĢçiler burjuvaziyi ortadan kaldırarak 
üretimin toplumsal karakterine uygun yeni bir üretim iliĢkileri sistemi olarak sosyalizmi 
kurarlar ve kapitalizmin temel çeliĢkisini   bu Ģekilde çözmüĢ olurlar. Üretim araçlarının 
mülkiyetinin bütün üretenlere-topluma ait olduğu  yeni bir toplum, “sosyalist toplum” doğmuĢ 
olur! Marksist devrim anlayıĢı budur… 
 

Bir soru:  
 
Bugün çok sık raslanılan bir olayı ele alalım, ve örneğin, bin kiĢinin çalıĢtığı bir fabrikada 
iĢçilerin yarısının iĢten çıkarıldığını, onların yerine robotların kullanılmaya baĢlandığını 
düĢünelim. Bu rakamı arttırabiliriz de. Örneğin, Toyota‟nın ürettiği Lexus marka otomobiller 
birkaç iĢçinin dıĢında tamamen robotlar tarafından üretiliyormuĢ. ġimdi bu,  üretimin 
toplumsallaĢması yönünde bir geliĢme midir, yoksa tersi yönde mi? Olayı biraz daha 
abartarak Ģöyle de formüle edebiliriz: Eskiden, 19-20.yy‟larda, 10.000 kiĢinin çalıĢtığı bir 
fabrikanın 2025 yılında  bir kaç iĢçiyle çalıĢtığını, geri kalan bütün iĢleri robotların yaptığını 
düĢünürsek nasıl değerlendireceğiz bu geliĢmeyi? Eğer “toplumsallaĢmadan”, 
“yoğunlaĢmadan” kasıt, üretimin  gittikçe artan sayılarda  iĢçiler tarafından yapılmasıysa, 
açıktır ki bu durumda üretim artık toplumsallaĢmıyor!!... Ki bu da, üretici güçler geliĢtikçe 
kapitalizmin “temel çeliĢkisini” kendi kendine çözdüğünün ve kendini ölümsüzleĢtirdiğinin 
ispatı olurdu!!... 
 
Kapitalizmin (onu modern komünal sınıfsız topluma götüren) temel 
çeliĢkisi, azami kâr yasasıyla üretici güçlerin geliĢmesi arasındaki 
çeliĢkidir... Bu nedenle, üretim araçlarının özel mülkiyetiyle üretimin toplumsal 

karakteri arasındaki çeliĢkiyi de bu esasa uygun olarak anlamak gerekir. Yani, üretici 
güçler geliĢtikçe, daha önce çok sayıda insanın yaptığı iĢi artık makinelerin, robotların 
yapar hale gelmesi,  üretim faaliyeti içindeki aktif durumda olan  insan sayısının 
azalıyor olması, üretimin toplumsal karakterinin azaldığı anlamına gelmez! Tam 
tersine, üretim faaliyetinin daha da toplumsallaĢtığının,  geliĢtiğinin bir göstergesidir 
bu!  Çünkü, üretici güçlerin geliĢmesi demek, özünde insanın bilgi üretimi sürecinin  
geliĢmesi demektir. Ġnsanlar daha önce bizzat yaptıkları iĢi artık robotlara 

yaptırabiliyorlarsa, bu, toplumsal bilgi üretimi sürecinin bir sonucudur. Kısacası, 
üretimin toplumsallaĢması demek, çok sayıda iĢçinin fabrikalarda 
biraraya gelmesi demek değildir!...   
 
Biraz daha açalım: 
 
Kapitalist sistemin ve kapitalistlerin tek amacı daha çok kâr elde edebilmektir. Buna 
kapitalizmin azami kâr yasası diyoruz.  Ama bunun için de, rekabet mücadelesinde 
kapitalistlerin daima daha iyi kalitede ve daha ucuza mallar üretebilmeleri 
gerekmektedir. Çünkü, ancak bu durumdadır ki, rakiplerini geride bırakarak daha çok 
satabilirler, daha çok kâr elde edebilirler. Daha iyi kalitede ve daha ucuza mallar 
üretebilmenin yolu ise, son tahlilde, daha çok bilgiye sahip olabilmekten geçiyor, ve 
bu da  üretici güçlerin geliĢmesi anlamına geliyor. Daha ileri makineler, robotlar, daha 

ileri teknoloji, bütün bunlar daha çok bilgi üretiminin sonuçlarıdır. ĠĢte, azami kâr 
peĢinde koĢan kapitalistleri günün birinde artı değerden, dolayısıyla 
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da azami kâr‟dan mahrum bırakacak sürecin diyalektiği budur! 
Kendini inkâr sürecinin diyalektiği budur… 
 

ġöyle ifade edelim:   
 
Bilim ve teknik-üretici güçler- geliĢtikçe, adım adım, eskiden iĢçilerin yaptığı iĢleri  
makineler-robotlar yapmaya baĢlarlar. Burjuvazi, rekabet mücadelesinde daima daha 
iyi kalitede ve daha ucuza mallar üretebilmek için bu yola girmeye mecbur kalır. Üretim 
maliyetini düĢürmek için daima  daha  az iĢçi,  daha çok robot!... GeliĢmenin 
doğrultusu budur! Bu nedenle, insanlığı modern komünal topluma götüren “üretim 
sürecinin  toplumsallaĢması” olayı, iĢçi sayısının ne kadar fazla olduğuyla, 
“yoğunlaĢmanın boyutlarıyla” ilgili bir olay değildir!  Tam tersine, bu, üretim 
faaliyetinin ne ölçüde  robotlar tarafından  yapıldığıyla, üretim süreci içinde kullanılan 
bilgi seviyesiyle  ilgili bir olaydır… 
 

Modern komünal toplumda  insanlar  üretim sürecinin içinde sadece 
bilgiyle, beyin gücüyle yer alırlar. Üretim araçları üzerindeki özel 
mülkiyetin ortadan kalkmasına gelince;  üretim faaliyeti iĢçiler 
yerine robotlar tarafından yapılır hale geldikçe, ortada artı değer 
elde edecek-sömürecek kimse kalmamaya baĢlar! ĠĢte burjuvaziyi 
ve genel olarak özel mülkiyeti ortadan kaldıracak olan süreç budur. 
Eski iĢçilerin yan gelip yattığı bir ortamda (Ģaka tabi!!) üretim 
araçlarının özel mülkiyeti ne iĢine yarayacak ki iĢverenlerin!  
Robotlarla birlikte eski iĢçilerini beslemek için mi çalıĢacak 
iĢverenler!!... 

SINIF MÜCADELESĠ NEDĠR?... 

 
Peki ya sınıf mücadelesi? Sınıf mücadelesi, kapitalizmin  geliĢme sürecinde iç 
dinamiği harekete geçiren,  daha ileri-geliĢmiĢ durumlara uygun yeni dengelerin 
kurulmasını sağlayan, bu sürecin sonunda da sistemin kendi diyalektik inkârını 
gerçekleĢtirerek modern komünal topluma geçiĢi-yani çocuğun doğuĢunu-sağlayan  
mekanizmadır… 
 
Kapitalistler, “üretim araçlarının özel mülkiyetine sahip oldukları için”, üretim 
faaliyetinin sonunda, toplumsal bir çabayla üretilmiĢ olan ürüne de tek baĢlarına sahip 
çıkarlar.  Bu yüzden de, azami kâr yasası iĢledikçe, kapitalistler daha da zenginleĢir, 
daha üst yaĢam seviyelerine çıkarlarken, iĢçiler, üretimin ilk baĢladığı durumlarında 
kalırlar. Aradaki denge-toplumsal uzlaĢma (bu anlamdaki “karĢıtlık”-partnerlik iliĢkisi) 
bozulmuĢtur. Ama kapitalistler hiçbir zaman kendiliklerinden  tutup da “bak biz Ģu 
kadar kazandık, sizin ücretlerinizi de arttırıyoruz”  demezler iĢçilere! Azami kâr 
yasasına aykırı olurdu böyle birĢey! ĠĢte tam bu noktada baĢlıyor “zıtlık”-“çeliĢki” ve 
sınıf mücadelesi. Burjuvazi “ilk durumdan” daha ileri bir duruma yükselmiĢtir, ama 
iĢçiler halâ o “ilk durumdaki” konumlarını muhafaza etmektedirler. Yeni duruma uygun 
yeni bir dengenin kurulabilmesi için  arada mücadele baĢlar. Ve normal koĢullarda, bir 
üst seviyede tekrar bir uzlaĢma-denge sağlanır (tıpkı o bir üst kuantum seviyesine 
çıkan hidrojen atomunda olduğu gibi!..); sistem (kapitalist sistem), kendi içindeki 
evrim sürecinde bir basamağı daha geride bırakmıĢ olur. Bu basamaklar, üretici 
güçlerin geliĢmesine uygun olarak,  aynı mekanizmanın çalıĢmasıyla adım adım çıkılır. 
 

Eğer hiç sınıf mücadelesi olmasaydı (hiç zıtlık, çeliĢki olmasaydı), 
hiç ilerleme de olmazdı!... 
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Bir an için düĢününüz, iĢçilerin ağzı var dili yok! Yani hiç bir talepte bulunmuyorlar, ne 
ücretlerine zam istiyorlar, ne de daha iyi çalıĢma koĢulları, demokratik haklar vs!.  Ne 
olurdu bu durumda? ĠĢçilerin yaĢam seviyeleri, satın alma güçleri aynı yerde kalırdı. 
Peki, hal böyle olunca, azami kâr yasası nasıl iĢleyecektir, pazarı nasıl geniĢletecektir 
burjuvalar, kime satacaklar mallarını? ĠĢçilerin satın alma güçleri artacak ki burjuvazi 
de daha çok mal satabilsin onlara. Pazarın geniĢlemesi olayının mekanizması budur. 
Yani, sınıf mücadelesi, iĢçilerin ekonomik ve demokratik hakları için mücadele 
etmeleri, burjuvazi için de zorunludur! Hiç grev olmasaydı, bundan iĢçiler kadar 
iĢverenler de zarar görürdü! 
 
ġöyle özetleyelim: 
 
1-Kapitalistler, daha çok kâr elde edebilmek amacıyla üretici güçleri geliĢtirmenin mekaniz-
masını harekete geçirirler. 
2-Üretim araçlarının özel mülkiyetine sahip oldukları için, ürüne  ve artı değere de sahip olan 
kapitalistler, zenginleĢirler, bir üst seviyeye çıkarlar. Böylece,  eski dengeyi inkâr etmiĢ-
bozmuĢ olurlar. 
 
3-ĠĢçiler de, üretilen yeni zenginlikten pay alarak, bir üst basamağa geçmek isterler. 
 
4-Ama kapitalistler mevcut durumu temsil eden konumda oldukları için, buna yanaĢmazlar. 
Sahip oldukları yeni zenginliği eski denge durumunun içinde muhafaza etmek isterler. 
 
5-Üretici güçlerin geliĢmiĢlik seviyesine uygun bir üst basamağa geçilmesi için iĢçiler sınıf 
mücadelesine baĢlarlar. 
 
6-Herkes gücünü burada, sınıf mücadelesi ortamında tartar. Ve eğer sistem bir üst 
basamağa geçiĢ için yeterli enerjiye sahipse, yeni bir toplumsal sözleĢme yapılarak  bu geçiĢ 
gerçekleĢtirilir. 
 

Dikkat edilirse, bu Ģekilde, sistemin evrimi (üretici güçlerin 
geliĢmesi) sürecinde atılan her adımla birlikte, hem mevcut sistem-
yani kapitalizm geliĢmiĢ oluyor, hem de,  onun içinde, potansiyel 
anlamda,  onun diyalektik inkârı olarak yeni bir sistem-modern 
komünal toplum geliĢiyor. Örneğin, robotların üretim sürecine 
katılması  oranı, bir yandan kapitalizmin içinde üretici güçlerin ne 
oranda geliĢtiğini gösterirken, diğer yandan da, modern komünal 
toplumun kapitalist toplumun ana rahminde ne oranda geliĢtiğini 
gösterir. 
 
Bütün bunları (bu diyalektiği), feodalizmden kapitalizme geçiĢ sürecinde de görmüĢtük. 
Feodalizmi kendi  inkârını yaratmaya götüren   süreç, feodallerin daha çok gelire sahip 
olmak, daha da güçlenmek için ticareti geliĢtirmek, yeni kentler kurmak yolunda gösterdikleri 
çabalardı. ĠĢte bu çabalardır ki, kaçınılmaz olarak, üretici güçleri geliĢtiren de-dolayısıyla 
feodal sistemin sonunu getiren de- bunlar olmuĢtur!... Burjuvazinin ve iĢçi sınıfının ortaya 
çıkıĢının, feodal sistemin kendini inkâr ediĢinin diyalektiği  budur… 

“ZITLIK”-“ÇELĠġKĠ” NEDĠR-“ZITLARIN BĠRLĠĞĠ VE MÜCADELESĠ” NEDĠR?.. 

 
Daha önce Ģöyle demiĢtik:  “Herhangi bir sistemde, varlıkları birbirine bağlı olan  (yani, 
her biri kendi varlığını yaratırken, karĢıtını ve bir bütün olarak sistemi de yaratan),  
sistemin yapısal-fonksiyonel anlamda  iki temel karĢıt kutbu olarak  A ve B arasındaki 
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bütün iliĢkiler iki karĢıt  madde-enerji alanının-potansiyel kuvvetin birliği zemininden 
doğarlar”. Bütün mesele bu cümleyi iyi kavrayabilmekte yatıyor!...  
 
Evet, tekrar soralım,  ne demektir bu? Ortada, A ve B gibi,  birbirinden “bağımsız”,  her 
biri “kendinde Ģey” “objektif-mutlak gerçeklik”  iki güç-unsur var da,  bunlar tıpkı bir 
ipi  biri o yana, diğeri bu yana çeker gibi “mücadele” halinde mi oluyorlar!? Bu Ģekilde 
mekanik  iki unsurun-kuvvetin “birliğinden”-bir aradalığından mı-  bahsedilmektedir 
burada?  Sistem gerçekliği “zıtların birliğidir” derken kastedilen bu mudur-A ile B 
arasındaki bu türden bir iliĢki midir?... 
 
Hayır değildir!  HerĢeyden önce, bir A-B  sisteminin iki temel parçasını-yapısal ve 
fonksiyonel birimini-  oluĢturan unsurlar olarak A ve B  arasındaki iliĢki, niteliksel 
olarak birbirinden farklı iki ayrı sistem arasındaki  iliĢkisi değildir!  Bunlar, bir ve aynı 
sistemin   yapısal ve    fonksiyonel anlamda birbirlerini tamamlayan unsurlarıdır. Biri 
(sistemin dominant unsuru olarak A) aradaki iliĢkilerle kayıt altında tutulan  bilgiyi 
kullanarak sistem adına ne yapılacağını belirlerken, diğeri de (B), sistemin motor gücü 
olarak  sistem adına bunu hayata geçirmektedir. A-B sisteminin çevreyle iliĢkileri-
etkileĢmesi bu görev bölümüyle gerçekleĢmekte, sistem, birbirini tamamlayan 
“karĢıtlık” iliĢkisi içindeki belirli bir  görev bölüĢümü sayesinde varlığını 
sürdürebilmektedir. 
 

                                                    

A

B

Çevre
Çevre

A

B

Çevre
Çevre

 
 

O zaman nedir mesele, “çeliĢki”-“zıtlık” nerede burada, ve neden sistem 
gerçekliği “zıtların birliğidir” diyoruz? 
 
En baĢa, yani, bir A-B sisteminin oluĢtuğu o ilk “an”a dönüyoruz! Bilindiği gibi, aslında öyle “o 
ilk an” diye, sistemin “statik-mutlak-kendinde Ģey bir gerçeklik olarak  varolduğu”  bir zaman 
dilimi falan  yoktur ortada; hepsi izafi kavramlardır bunların!  Sistem gerçekliği dinamik bir 
gerçeklik- olay-süreç olduğu için, o, daha o ilk varoluĢ “an”ından itibaren, dıĢ dünyayla-
çevreyle etkileĢme sürecinde  kendini inkâr ederek gerçekleĢir. Yani öyle, “bir an” için bile 
olsa, “kurulu-mutlak bir denge” hali (buna iliĢkin “kendinde Ģey” bir gerçeklik)   söz konusu 
olmaz hiçbir zaman. O ilk “an”, aynı zamanda, sistemin, dıĢardan-çevreden gelen ve mevcut 
denge durumunu etkileyerek onu bozma eğilimi gösteren informasyonu-etkiyi kendi içindeki 
bilgiyle değerlendirerek ona karĢı bir cevap hazırlamaya baĢladığı “an”dır da.  Bir sistemin bu 
“ilk oluĢum anı”yla, onun, izafi-objektif bir gerçeklik olarak kendini (kurulu dengeyi) inkar 
süreciyle birlikte  varoluĢu arasında bir zaman dilimi olmadığının altını çizdikten sonra devam 
edelim: 
 
Nasıl iĢliyordu mekanizma: Önce,  sistemin içindeki bilgi kullanılarak,  dıĢardan gelen madde-
enerjinin-informasyonun nasıl iĢleneceği belirleniyor (yani, sistemin dıĢardan gelen 
hammaddeyi nasıl iĢleyeceğine, onu nasıl bir ürün haline getireceğine dair bir “reaksiyon-
eylem planı”- modeli hazırlanıyor),  sonra da hazırlanan bu plan sistemin motor gücüne 
verilerek onun bu planı gerçekleĢtirmesi sağlanıyordu. Örneğin, eğer sistem bir hücre, 
dıĢardan gelen “etken” de bir molekülse, önce  DNA lardaki  bilgi taranılarak buradan  söz 
konusu  molekülün nasıl iĢleneceğine dair  bilgiler çıkarılıyor, sonra da bunlar, mesaj taĢıyıcı 
RNA‟lar tarafından Ribozomlara götürülerek  burada, bu “mesleki  bilgilere” göre çalıĢacak 
iĢçi-proteinler yetiĢtiriliyor, dıĢardan gelen hammaddenin bu iĢçi proteinler tarafından  
iĢlenilmesinin-bir ürün haline getirilmesinin- koĢulları hazırlanıyordu.    Bu mekanizma, bütün 
sistemler için geçerli olan evrensel varoluĢ-kendi kendini üretim mekanizmasıdır (elbette ki 
her sistem bunu kendince hayata geçirmektedir)… http://www.aktolga.de/t1.pdf  

http://www.aktolga.de/t1.pdf
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ĠĢte, bu mekanizmanın sonucu olaraktır ki,  bir A-B sisteminde (bu evrende varolan her 
varlık son tahlilde bir A-B sistemi olarak ele alınabilir), dıĢardan gelen hammaddeyi,  
hazırlanan üretim planına göre  iĢleyerek  onu bir ürün haline getirmeye çalıĢan   
motor sistem unsurları (hücre söz konusu olunca bunlar proteinlerdir, kapitalist 
toplumda  ise iĢçiler bu rolü üstlenirler), daima, ürünün oluĢmasında  doğurgan bir 
anne-ana rahmi- rolünü de oynarlar. Çünkü, her ürün (çıktı-output),   babasının A, 
annesinin de B olduğu, o sisteme özgü bir çocuktur-sentezdir!... 
 
Bir fabrikada çalıĢan iĢçileri düĢününüz: ĠĢçiler, iĢveren  ve onun görevlendirdiği 
kiĢiler-mühendisler vs.-tarafından hazırlanan üretim planını hayata geçiren sistemin 
motor gücü unsurları değil midir? Aynen o proteinler gibi yani! Ellerindeki üretim 
planına göre hammaddeyi iĢleyerek onu ürün haline getirmeye çalıĢandır onlar! Öyle 
ki, onlar-yani iĢçiler- kendi toplumsal kimliklerini de bu süreç (ürünü gerçekleĢtirme 
süreci) içinde oluĢturduklarından, bir yerde, ürünle bütünleĢirler. Ürün, onlar için sanki 
ana rahminde büyüttükleri-oluĢturdukları  kendilerinin bir parçası-kendi çocukları 
haline gelir. Bu Ģekilde, üretim sürecinin her adımında, aslında sistemin kollektif ürünü 
olan o çocuk, iĢçilerin ana rahminde biraz daha büyür-geliĢir. Ve sonuçta onlar (yani 
iĢçiler ve ürün), tıpkı bir anneyle çocuğu arasındaki iliĢki gibi, birbirleriyle bütünleĢmiĢ 
olarak doğarlar. Yani, üretim faaliyeti sona eripte ürün ortaya çıktığı zaman, iĢçiler de 
onunla birlikte aynı duruma (state-Zustand) çıkmıĢ-ürünle birlikte onlar da kendilerini 
üretmiĢ olurlar. 
 
Ama aynı Ģey, sisteme ait bilgiye sahip çıkarak üretim planını hazırlayan-hazırlatan- 
sistemin dominant kutbu burjuvazi için söz konusu değildir! O,   mevcut sistemin  
temsilcisi olarak onu muhafaza etmekle de yükümlü  olduğu için, sonuçta, elde edilen 
ürüne de varolan sistemin-çerçevenin- içinde sahip çıkmak ister. Yani o, kendi varoluĢ 
fonksiyonu-koĢulu-gereği, ürünle birlikte bir üst denge durumuna çıkıldığını göremez-
kabul edemez. Kendi ATALETĠ, mevcut durumu koruma görevi buna engel olur. Motor 
gücün, ürünle birlikte- onu yaratırken, kendiliğinden bir üst denge durumuna çıkma 
yeteneği onda yoktur. 
 

ĠĢte bu yüzdendir ki, üretim süreci, mevcut denge halinin inkarı süreci olduğu 
kadar, ürünün oluĢmasına paralel olarak, yeni bir denge durumunun eskinin 
içinde oluĢması sürecidir de. 

 
Evet, “zıtların birliği ve mücadelesinden” neyin anlaĢılması 
gerektiğini tartıĢıyorduk!  
 
Her Ģeyden önce, bir kere daha altını çizelim ki,  “Zıtların birliği ve mücadelesi” olgusu, 
esas olarak, bir sistemin “yapısal ve fonksiyonel anlamda iki temel parçası” olan A ile 
B arasındaki iliĢkiyi ifade eden-tanımlayan bir olgu değildir. Değildir, çünkü bu iki 
temel unsur arasındaki iliĢki hiçbir Ģekilde bunların kendilerinden kaynaklanan bir 
“zıtlık”-“çeliĢki” iliĢkisiyle açıklanamaz. “Zıtların birliği ve mücadelesi” kavramı- ya da 
“çeliĢki”  kavramı- semantik özünü-yani içeriğini- iki sistem arasındaki  (bir bütün 
olarak A-B sistemi ile bu sistemin  içinde onun diyalektik  anlamda inkârı olarak 
geliĢen yeni-yavru-  sistem) arasındaki iliĢkiden alır.  AMA; 
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1- Eskinin içinde geliĢmekte olan yeni (bunu da A‟-B‟ olarak gösterirsek) daima  onun 
(yani, A-B sisteminin) ana rahminde (ki bunu B temsil eder) geliĢtiği için; 
2- Ve de, eskiden beri varolan A-B sistemini sistemin dominant kutbu olan A temsil 
ettiği için: 
 

Sürece dıĢardan bakınca biz olup bitenleri  (yani A ile B arasındaki 
iliĢkiyi) bir   “çeliĢki”- “birlik ve mücadele” olarak görürüz; çünkü, 
doğum olupta A‟-B‟ bebeği kendi nefsiyle ortaya çıkana kadar o 
henüz daha ortalıkta görünmez. Ortalıkta görünen ve birbirlerini yok 
etme pahasına kıyasıya mücadele edenler A ve B gibidir-böyle  
görünür! ĠĢte, A ve B arasındaki iliĢinin, aynı anda, hem bir 
KARġITLIK-partnerlik-ama hem de bir ZITLIK-çeliĢki iliĢkisiymiĢ gibi 
görünmesinin-anlaĢılmasının  açıklaması budur… 
 

Örnek mi istiyorsunuz; gene feodalizmle, onun içinden  çıkıp 
gelmekte olan kapitalizm arasındaki mücadeleyi göz önüne 
getirelim.  Burada “zıtların birliği ve mücadelesi”,  birbiriyle içiçe 
olan bu iki sistem-bu iki sistemi temsil eden  feodallerle burjuvazi  
arasındaki iliĢkiyi tanımlar. Feodallerle serfler, ya da, burjuvaziyle 
iĢçi sınıfı arasındaki mücadeleler-iliĢkiler- ise aynı sistemin içindeki 
“karĢıtlık” iliĢkilerdir.   Ama, süreç sona eripte kapitalizm bebeği 
feodal sistemin içinden çıkarak gözle görülür hale gelene kadar 
“zıtların birliği-mücadelesi” Ģeklinde ifade olunan iliĢki  sanki 
feodallerle serfler arasındaki iliĢkiymiĢ gibi algılanır. Feodallerle 
serfler arasındaki mücadeleler-örneğin köylü savaĢları-aslında 
feodallerle, kendi içinde kapitalizm bebeğine hamile olan köylülük 
arasındaki iliĢkiden kaynaklanır. Köylülüğü feodallere karĢı 
mücadeleye yönelten potansiyel onun kendi içindeki bu gizli 
dinamikle ilgilidir. 
 

Aynı Ģekilde, kapitalist toplum söz konusu olduğu zaman, buradaki 
çeliĢki, ya da  “zıtların birliği mücadelesi” annlayıĢı da sistemin iki 
unsuru olarak burjuvaziyle iĢçi sınıfı arasındaki iliĢkiyi değil, bir 
sistem olarak kapitalizmle onun içinde (iĢçi sınıfının ana rahminde)  
sistemin diyalektik anlamda  inkârı olarak geliĢmekte olan modern 
komünal bilgi toplumu bebeği arasındaki iliĢkiyi tanımlar. Ama,  
süreç boyunca çocuk ana rahminde (ki bunu temsil edenin iĢçi sınıfı 
olduğunu söylemiĢtik) olduğu için ortalıkta görünmediğinden, biz 
olup bitenleri (yani sınıf mücadelesini) hep burjuvaziyle iĢçi sınıfı 
arasındaki iliĢkiyle açıklamaya çalıĢırız. O zaman da ne olur tabi, 
“burjuvazi kapitalizmle özdeĢleĢerek onu temsil ettiği” için, “iĢçi 
sınıfı da bununla uzlaĢmaz çeliĢki içinde olan sosyalist toplumla 
özdeĢleĢerek onun  temsilcisi olmuĢ olur.  Sonuç ortadadır:  Bu 
mantığın-“diyalektiğin”(!) sonucunda, iĢçi sınıfı burjuvaziyi yok 
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ederek kendi sistemini kurar!!... Alın iĢte size son 150 yılda olup 
bitenlerin özü!... 
 
“Ġnkarın inkarı” kapısı nasıl açılıyor?...  
 
Dikkat ederseniz, iĢin baĢında, aslında A, yani sistemin dominant unsuru (yukardaki örnekte 
burjuvazi) açıyor inkârın (üretim sürecinin) kapısını!  Sisteme dıĢardan gelen madde-enerjiyi-
informasyonu sistem adına içeriye buyur eden (alan) o oluyor! Sistemin sahip olduğu bilgiyi 
kullanarak onu değerlendiren ve bir üretim (inkâr) modelini (hammaddenin nasıl iĢleneceğini) 
hazırlayarak, gerçekleĢtirmesi için bunu sistemin motor gücüne (gene yukardaki örnekte, 
iĢçiler) ileten o oluyor. B, yani motor unsur da bunu gerçekleĢtiriyor. Bunu yaparken onun 
yaptığı sadece A ‚nın inkarını gerçekleĢtirmektir. Ama, bu inkârın sonucunda  meydana gelen 
ürün, ilk durumdan itibaren baĢlayan sürecin amacı (ulaĢmak istediği hedef, “son durum”) 
olduğu için, o aynı zamanda, yeni bir düzen-düzenlilik anlamında “inkârın inkârı” olarak  da  
gerçekleĢmektedir.  Yani ürünü yaratmakla aslında A ve B onun varlığında yok olmakta, 
örneğin  A-B den farklı bir A‟B‟ olarak  kendilerini yeniden üreterek-yeniden doğmuĢ- 
olmaktadırlar (anne-baba, çocuk iliĢkisi)… 

 
Çok basit bir örnek verelim: ġu an kalkıp mutfağa kadar giderek su içmek 

istiyorsunuz diyelim! Bu istek ilk önce beyinde (A)  nöronal bir etkinlik Ģeklinde  
oluĢur. Sonra da organlara iletilerek gerçekleĢtirilir. Su içme eylemini gerçekleĢtiren 
organlarınızın (B) faaliyetlerini düĢününüz, bunlar bütün bu faaliyetlerini en son 
duruma kadar (yani su içilene kadar)  suyun içilmesi süreciyle bütünleĢmiĢ olarak 
yerine getirirler. En sonunda su içildiği zaman da, organlarımız bir durumdan bir baĢka 
duruma (suyun içilmesiyle birlikte oluĢan yeni duruma) çıkmıĢ olurlar. Dikkat 
ederseniz, en sonda ulaĢılan durum (suyu içtiğimiz zaman ulaĢtığımız durum) en 
baĢtan itibarek adım adım motor sistemimizi oluĢturan organlarımızın faaliyetiyle içiçe, 
onların faaliyetlerinin sonucu olarak gerçekleĢmektedir. Yani, en sonda ulaĢılan yeni 
durum sürecin en baĢından itibaren motor sistemin faaliyetlerine bağlı olarak (tıpkı 
ana rahmindeki bir çocuk gibi) adım adım oluĢmaktadır. Su bardağını elimize alıp içene 
kadar attığımız  her adım bu gerçeği ifade etmektedir. 
 
Ama beynimizdeki faaliyetler açısından (nefs-benlik) durum bu kadar basit olmaz! O, 
yani beyin (A), hem su içme isteğini organlara ileterek mevcut denge durumunun 
değiĢmesi için düğmeye basandır (dengenin inkarı, ama hem de, mevcut durumu 
temsil ettiği için, atalet direnciyle mutfağa kadar gidiĢe direnendir (biz buna 
“üĢenmek”, “tembellik” deriz!). Hani baĢka birisi suyu getiripte önümüze koyuverse 
diye geçer içimizden!! Sonra mecbur kalınca da kalkıp gideriz tabi!...  
 
ġimdi burada,   organizmayı bir A-B sistemi olarak  düĢündüğümüz zaman, beyinle (A) 
diğer organlar (B) arasındaki iliĢki, iĢin özü  itibariyle bir „zıtlık“ iliĢkisi-bir „çeliĢki“ 
olmadığı halde,  su içmek için harekete geçildiği andan itibaren, eskiden beri varolanın 
(organizmanın) içinde geliĢmekte olan yeni organizmal durumdan (bir A‟-B‟ sistemi 
olarak) dolayı (bu yeni durumu temsil eden, yaratan B olduğu için)  A ile B arasındaki 
iliĢki (birbirini tamamlayan bir „karĢıtlık“ iliĢkisi olduğu halde)  sanki  bir „zıtlık-çeliĢki“  
imiĢ gibi görülür!… 

 
Bütün sistemler için geçerli bir kural olarak Ģöyle toparlayalım: 
 
Her durumda, bir A-B sisteminin varoluĢ süreci, aynı zamanda, onun  kendi 
kendini  üreterek bir A‟B‟ haline gelme süreci de olduğu için, daha A-B 
sisteminin o ilk oluĢma “anından” itibaren baĢlayan bu varoluĢ  sürecinin kendi 
içinde kendi zıttını (A‟B‟ olarak kendi inkarını) barındırdığını söyleriz. “Sistem 
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gerçekliği, zıtların birliği ve mücadelesinden ibarettir” sözünün anlamı buradan 
gelir. „Birlikten ve mücadeleden“ kasıt, her A-B sisteminin, her an, kendi içinde 
bir A‟-B‟ ile birlikte-ve onunla mücadele halinde varolmasıdır…  

TEKRAR,  A ĠLE B ARASINDAKĠ „ÇELĠġKĠ“ VE B „NĠN  A „YI „ALTETMESĠ“ ÜZERĠNE!... 

 

                                                     
Evet, tekrar  „iĢçi sınıfının dünya görüĢüne“- „Diyalektik Materyalizme“ ve 
Marksist-Leninist „devrim“ anlayıĢına dönüyoruz: 
 
“Devrim, iĢçi sınıfının öncülüğünde, halkın devrimci giriĢimiyle-aĢağıdan 
yukarıya- mevcut devlet cihazının parçalanarak politik iktidarın ele geçirilmesi 
ve bu iktidar aracılığıyla-yukardan aĢağıya-daha ileri bir üretim düzeninin 
örgütlenmesidir”… 
 
ġimdi anlıyor musunuz bu „devrim anlayıĢının“ nereden-ve nasıl ortaya 
çıktığını?... ĠĢçi sınıfının ergenlik dönemi bakıĢ açısına göre,  burjuvazi ve iĢçi 
sınıfından oluĢan mevcut A-B  sistemini (yani  kapitalist toplumu) temsil eden sınıf 
burjuvazi (A) olduğu için, bu sistemin içinde onun „zıttı“ olarak geliĢen sosyalist  
sistemi    (A‟B‟ yi) temsil görevi de iĢçi sınıfına (B)  düĢer. Bu durumda,   sürece 
mekanik-yüzeysel olarak bakınca, varolan sistemin içinde bütün olup bitenler A ile B 
arasındaki iliĢkiye indirgenerek  denilir ki,  A mevcut sistemi, B de onun „zıttı“ olarak 
onun içinde geliĢen  baĢka bir sistemi temsil ettiği için, geliĢmenin belirli bir 
aĢamasında („devrim“ aĢamasında)  „yeniyi“ temsil eden B, „aĢağıdan yukarıya“ bir 
hamle ile  A ‟yı ve onun temsil ettiği  „eski“ sistemi yok ederek onu yerine kendisinin 
temsil ettiği „yeni“ olarak sosyalist   sistemi egemen kılacaktır”!... Ve tabi denir ki,  bir 
kere A yok edildikten sonra artık yol açılmıĢ olacağı için,  B, ele geçirdiği devlet 
aygıtının yardımıyla yukardan aĢağıya doğru yeni-sosyalist-üretim iliĢkilerini inĢa 
edecek, böylece eskinin içinden yeninin çıkıĢı süreci tamamlanmıĢ olacaktır… 

 

ĠĢte, bütün o mekanik-materyalist (isterseniz “diyalektik 
materyalist” deyin ) “devrim anlayıĢlarının” çıkıĢ noktası-felsefi 
temeli budur!... 
 
“Marksizm iĢçi sınıfının ergenlik çağı ideolojisidir” derken ne demek 
istediğimiz  Ģimdi  herhalde daha iyi anlaĢılıyor olsa gerek!... 
 
Evet,  Marksizm, iĢçi sınıfının “kendisi için bir sınıf” olmaya baĢladığı dönemin-yani 
ergenlik döneminin- ideolojisidir... Ama o dönem artık çoktan sona erdi!... ĠĢçi sınıfı, 
burjuvazinin inkârını gerçekleĢtirirken,   kendisinin de içinde bulunduğu eski 
durumun-sistemin topyekün inkârına   neden oldu. Ġçinde yaĢadığımız 21.yy artık 
kapitalizmin modern sınıfsız toplumu-Bilgi toplumunu yaratma-doğurma dönemidir. 

Bu dönem, burjuvazinin yerini bilgiyi-beyin gücünü temsil eden  
“bilgi-insanlarının”, iĢçilerin yerini de, adım adım robotların almaya 
baĢladığı bir dönem olacaktır. Kapitalizmden modern sınıfsız topluma geçiĢ, 
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bilginin demokratikleĢmesi süreciyle birlikte,  üretici güçlerin geliĢmesine ve sivil 
toplumun gücünün artmasına bağlı olarak gerçekleĢecektir... 
 

Öğrenmek, değiĢtirirken değiĢerek gerçekleĢiyor!... 
 
Evet, bilmek-öğrenmek çabası gerçekten devrimci bir çabadır. Ama değiĢtirirken 
değiĢerek öğrendiğimiz için, bu yolda-öğrenme sürecinde- önümüzdeki en büyük 
engel değiĢime direnme anlamına gelen içimizdeki öğrenme-bilme korkusudur. 
Öğrenmekten, bilmekten korkarız, çünkü, öğrendikçe yok olacağımızı sanırız! Belirli bir 
anın içinde kendimizi üretmemize temel olan bilgiler, o anın içindeki atalet direncimizin 
de zeminini oluĢtururlar. Hani öyle, “kopar o zincirlerini, onlardan baĢka kaybedecek 
bir Ģeyin yok” demekle de olmuyor bu iĢ! Ne kadarını bilmek istiyorsan, yaĢamı devam 
ettirme mücadelesi ne kadarını bilmeni gerektiriyorsa o kadarını öğreniyorsun ve bu 
sana yetiyor! Daha fazlasını öğrenmek ise, lüzumsuz bir iĢ haline gelmenin ötesinde 
insanı  rahatsız edici bir çaba haline dönüĢüyor!... (bu paragrafı,  hiç değiĢmeden 
kalarak geri kalan hayatını   delikanlılık döneminin  nostaljik dünyasın o büyülü 
havasının içinde  sürdürmek isteyen eski yol arkadaĢlarına ithaf ediyorum!!...) 

BĠR DURUMDAN BĠR BAġKA DURUMA GEÇĠġ NASIL GERÇEKLEġĠYOR?... 

 
Bir durumdan bir baĢka duruma geçiĢ, yani „devrim“ dediğimiz olay, sadece, bir dıĢ 
kuvvetin sistemi etkileyerek onu zorla değiĢtirmesi olayı olmadığına göre (!), bir 
durumdan bir baĢka duruma geçiĢ nasıl gerçekleĢiyor?.. 
 
Her durumda, gene  ister bir atom, bir insan, ya da bir toplum söz konusu olsun, bütün 
sistemlerde, dıĢ kuvvetler (dıĢ dinamik), daima, sistemin iç yapısını oluĢturan unsurlar 
(iç dinamik) aracılığıyla, onlarla bütünleĢerek, etkide bulunurlar… 
 

Bu iĢ doğada, örneğin bir atomda nasıl oluyor; atomda bir üst 
kuantum seviyesine çıkıĢın-yani devrimin - diyalektiği nedir?... 
 
Örneğin, bir atomun belirli bir kuantum seviyesinden bir üst seviyeye çıkması için 
gerekli olan dıĢ etken (girdi) daima amaca uygun bir foton olarak gelir ve önce mevcut 
sistem tarafından içeri alınarak onunla bağlaĢır, onun içinde değerlendirilerek-iĢlenir 
ve sistemin içinde bir ürün, potansiyel yeni bir durum olarak ortaya çıkar. Öyle ki,  
artık sistemin bulunduğu enerji seviyesinin sınırları  bu yeni durumu-enerji 
kapasitesini muhafaza edemez hale gelir. Bir üst seviyeye geçiĢin ön koĢulu budur. Ve 
mevcut durumun içinde oluĢan yeni sistemin güçleri, onun çerçevesini- sınırlarını 
aĢarak, kendi enerji kapasitelerine uygun yeni bir seviyeye (kuantum seviyesine) 
çıkarlar. Olay budur. Yoksa öyle mekanik bir geçiĢ olamaz. DıĢardan bir foton  
geliyormuĢda , atom bir üst seviyeye çıkıyormuĢ... Tamam, ama nasıl oluyor bu iĢ? 
Gelen o foton önce nereye geliyor? Enerji yoğunlaĢması nerede oluyor? Mevcut 
sistemin içinde bu girdi nasıl iĢleniyor? Ortaya çıkan  reaksiyon nedir? Yeni bir durum 
olarak yeni bir kuantum seviyesi  nasıl oluĢuyor? Ancak bu sorulara cevap verdikten 
sonradır ki problemi çözülmüĢ olarak görebiliriz. Neden ve nasıl sorularını atlayarak 
yapılacak açıklamalar eksik kalmaya mahkumdur. Bir problem, ancak Ġnformasyon 
ĠĢleme Bilimi zemininde açıklanarak çözüldüğü zaman tam olarak (biliĢsel anlamda) 
çözülmüĢ kabul edilebilir… 
 

ġimdi isterseniz, bir informasyon iĢleme sisteminin  nasıl çalıĢtığını,  
bir durumdan bir baĢka duruma nasıl geçildiğini daha iyi 
kavrayabilmek için aĢağıdaki örnek üzerinde düĢünelim: 
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ġekilde ”Ġlk durum” arabanın hareketsiz hali olsun. Ġkinci durum, arabanın saatte 20 km. 
hızla, 3. durum da saatte 50 km. hızla gittiği aĢamalardır (böyle kabul ediyoruz). Son 
durumda da arabanın 90 kilometre hıza eriĢtiğini düĢünüyoruz...   
Ġlk durum halindeyken, gaz vererek arabayı ikinci duruma çıkarmaya çalıĢtığınız zaman,  
arabanın içinde oturmakta olan  sürücü olarak hemen geriye doğru “itildiğinizi” hissedersiniz, 
neden?  Çünkü, gaz vermekle  öne doğru hareket etmesine neden olduğunuz araba,  atalet 
haliyle uyum içinde bulunan sizin üzerinizde mevcut durumu değiĢtirici bir faktör-kuvvet- 
olarak etkide bulunur.  Ve  siz de buna bağlı bir “reaksiyon” olarak, bunu dengelemek için  
buna zıt bir “kuvvetle” (aslında bu gerçek bir kuvvet değildir, atalet direncidir) geriye doğru 
itildiğinizi hissedersiniz. Aslında arabayı harekete geçiren “siz” olduğunuz halde,   koltukta 
geriye doğru kaykılarak  genede eski-mevcut durumu muhafaza etmeye çalıĢırsınız.  Ama 
araba 20 km.lik sabit bir hıza eriĢtiği zaman bu kuvvetlerin ikisi de bir anda ortadan 
kaybolurlar.   Çünkü artık yeni bir denge kurulmuĢtur. EriĢilen bu yeni “durumda” araba ve 
arabanın içinde oturmakta olan insan herhangibir kuvvetin etkisi altında olmaksızın yollarına 
devam ederler... 
 
Burada, arabanın içinde oturmakta olan insanın durumu-davranıĢı, mevcut sistemi-
dengeyi, ataleti-temsil eden sistemin dominant kutbunun (kapitalist toplum söz 
konusu olunca bu burjuvazidir) durumuna-davranıĢına benzer! Araba ise, son tahlilde, 
insanın organlarının bir devamı gibidir. Üretim süreci boyunca, elindeki üretim planına 
göre hammaddeyi iĢleyerek ürünü yaratan ve ürünle birlikte bir durumdan bir baĢka 
duruma yükselen-çıkan iĢçiler, üretim iliĢkisinin de yeni duruma uygun olarak yeniden 
düzenlenmesini isteyince (toplu sözleĢme vs.) onların bu isteği burjuvazi tarafından 
tepkiyle karĢılanır. Burjuvazi, atalet direnciyle buna karĢı koyar (aynen arabanın içinde 
oturan insanın geriye doğru kaykılması gibi!). Sonunda tabi  bir “uzlaĢmaya” varılır; 
“toplu sözleĢmeyle” “yeni durumun” neresi olduğu belirlenerek, iliĢkiler bu yeni 
duruma uygun olarak yeniden düzenlenir ve bu Ģekilde bir durumdan bir baĢka 
duruma çıkılmıĢ olunur. Sistemin kendi içindeki geliĢme diyalektiği bu Ģekilde iĢler... 
 

ĠĢte bu süreç (yani, bir A-B sisteminin, kendi içinde hamile kalıp 
kendi kendini  üreterek A‟-B‟ haline gelmesi süreci), daha A-B 
sisteminin o ilk oluĢma “anından” itibaren baĢlayan bir süreç 
olduğu içindir ki, A-B „nin, ilk oluĢtuğu (varolduğu) andan itibaren, 
kendi içinde kendi zıttını (A‟-B‟ olarak kendi inkarını) barındırarak 
varolduğunu söyleriz. “Sistem gerçekliği zıtların birliği ve 
mücadelesinden ibarettir” sözünün anlamı buradan gelir. “Birlikten” 
ve “mücadeleden” kasıt, her A-B sisteminin, her an, kendi içinde bir 
A‟-B‟ ile birlikte-ve onunla mücadele halinde varolmasıdır ... 
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Demek ki, her yeni sistem, önce eskinin içinde bir yoğunlaĢma (geliĢme diyelim buna) 
olarak oluĢuyor. Ve ancak bu yoğunluk, eski, yani mevcut sistemin sınırları içinde 
taĢınamaz hale gelince doğum olayı gerçekleĢiyor. 
 
ĠĢte bu basit gerçektir ki, sırf bu “basit gerçeği”  kavrayabilmek  için geçti bir ömür! 
Çünkü, bu çalıĢmanın ilk hareket ettirici itici gücü,  bu sorunun cevabını aramaktı! 
Yani, bu mekanizmayı kavrayabilmek için çıkmıĢtık yola! Eski, mekanik dünya 
görüĢüyle-“zıtların biribirine dönüĢümü” anlayıĢıyla, yani, mevcut sistem içindeki 
unsurlardan birinin diğerini yok etmesi olarak anlaĢılan  mekanik “devrim” anlayıĢıyla, 
yukarda ifadesini bulan anlayıĢ arasında dağlar kadar fark vardır! Biri, iĢçi sınıfının 
delikanlılık dönemine denk düĢüyorsa, diğeri de olgunluk çağının bakıĢ açısıdır 
bunların! Aradaki   dağları (buradaki dağ, nefstir) aĢmak kolay olmadı!... 
 
 


