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Mesih, Yılan ve 
Allah’ın Asâsı 

İzzet Erş

“Ve Musa cevap verip dedi: Fakat işte, bana inanmayacaklar ve sözümü dinlemeyecekler; çün-
kü: Rab sana görünmedi, diyecekler. Ve Rab ona dedi: Bu senin elindeki nedir? Ve dedi: Değnek. 
Ve dedi: Onu yere at. Ve onu yere attı ve yılan oldu ve Musa onun önünden kaçtı. Ve Rab Musa’ya 
dedi: Elini uzat ve onun kuyruğundan tut ve elini uzatıp onu tuttu ve elinde değnek oldu; ta ki, 
ataların Allah’ı, İbrahim’in Allah’ı, İshak’ın Allah’ı ve Yakup’un Allah’ı Rabbin sana göründü-
ğüne inansınlar. Ve yine Rab ona dedi: Şimdi elini koynuna koy. Ve elini koynuna koydu ve onu 
çıkardığı zaman, işte, eli kar gibi cüzzamlı idi. Ve dedi: Elini yine koynuna koy. Ve elini yine koy-
nuna koydu ve onu koynundan çıkardığı zaman, işte, yine kendi teni gibi oldu.” Tora, Çıkış 4:1-7

“Sağ elindeki nedir ey Mûsâ?” (Musa) dedi: “O, asâmdır. Ona dayanıyorum ve onunla dava-
rıma yaprak silkeliyorum ve onda benim daha birçok ihtiyaçlarım var.” (Allah) buyurdu; “At onu 
ey Mûsâ!” O da attı, bir de ne görsün o, koşan kocaman bir yılan! (Allah): “Al onu,” dedi, “kork-
ma biz onu yine ilk durumuna sokacağız. Elini böğrüne sok; bir hastalık olmadan, ayrı bir mucize 
olarak bembeyaz bir durumda çıksın. Ki sana en büyük mucizelerimizden bazılarını göstermiş 
olalım. İmdi sen Firavuna git: çünkü o azdı (tağa).”Ku’an-ı Kerîm, Taha 20/17-24

Alegorinin sonsuz dünyasında her ifade, her cüm-
le, her sözcük bir ilişkiler ağını ve bu sonsuz 
ağın ardında bir anlam dünyasını barındırır. 

Hikmet ehli düz anlamdan ziyade bu kelime aralarına yo-
ğunlaşır. Zira doğrudan ifade çoğu zaman toplumsal yaşamı 
düzenleyici “basit” ahlak öğretileri olmanın ötesine geçmez. 
Buradaki basitlik, anlayarak insan olmanın çetrefilli ama 
zevkli yolculuğunda ahlaki tutum ve gerekliliğin, “doğru” 
insanlar (Tsadik, sâlih) için zaten geçilip gidilmiş olmasın-
dan ileri gelir. Arifler için mukaddes kitapların önerdiği ah-
laklılığı giyinmek, bu yolculuğun nihayeti değil, başlangı-
cının da öncesidir. Onlar birbirlerine iyi ahlak üzere olmayı 
öğütlemezler. Tsadik ve sâlih olan kişiler zaten ve fiilen iyi 
ahlak üzeredirler. Bu manada ahlakın iyiliği Allah’ın sözü 
olmasından değil, iyinin hak olmasındandır. Onlar emirle-
rin, toplumun, kitapların vs. ahlakı ile değil Allah’ın ahlakı 
ile yürümenin zevkini sürerler. Allah’ın ahlakı üzere olmak, 
O’nun hulk ve iradesi üzerine olmak demektir. 

Kutsal kitaplarda Allah’ın iradesi diğer birçok sembolün 
yanında, en belirgin olarak peygamberlik asâsı ile temsil 
edilir. Asâ irade-i ilahiyi temsil ettiğinden peygamberlerin 
ellerindeki asâ Mesih’in temsilidir. Mesih Allah’ın asâsıdır. 
Zira Allah bir şeyin vaki olmasını istediğinde asâ sahibi bir 
zâtı, yani kırılmaz, bükülmez irade sahibi bir insanı görev-
lendirir. Bu nedenle peygamberler ellerinde asâsı olan in-
sanlar değillerdir. “Eldeki asâ” yani ameller ve fiiller insa-
nın meşrep ve karakteri fıtratına bağlı olarak asâdır. 

Asânın izzeti kütüklüğünden değil ama kudretullahtan 
gelir. Bu asâyı taşımak peygamberlik, asâyı nefse kap-
tırmak da yılana ve onun hükmüne tâbi olmaya işarettir. 
Özündeyse bunlar, yani asâ ve yılan bir ve aynı şeylerdir. 
Ayrımları insanın fikir ve temayülündedir. Yine Tora’da, 
Musa ve Harun’un asâsı olarak zikredilen asâ ne Musa’ya 

ne de Harun’a aittir. Bu asâ temsil ettiği mana bakımından 
Allah’ın asâsıdır, zira kudret ve izzeti Allah’a aittir.[1] Bu 
asâyı kımıldatmaya insanın kuvveti yetmez.[2] 

Allah’ın asâsı genel manada O’nun iradesine, onun ni-
yetine işaret eder. Yine de iradesinin mahiyeti her zaman 
zihne açık değildir. Allah ister kul tâbi olur, kulun her tâbi-
yeti O’nun iradesine midir? Hayır. Peki, O’nun iradesinden 
başka irade var mıdır? O da hayır. İnsan isteyerek veya is-
temeyerek Allah’ın meşiyyetini bağlıdır. O’nun meşiyyeti 
insanda fıtrattır. İnsanın fıtratına tâbi olması Mesih’ine biat, 
ona karşı durması yılandan medet ummaktır. Yılan burada 
insanın kendine Allah’tan ayrı varlık vermesidir. Fıtrata 
bağlı eylem Mesih ile Allah’a yol bulma, fıtrata karşı dur-
mak ise yılandan medet ummadır. Her iki durumda da Allah 
hidayetini ikmal eder, zira ondan gayrı bir yol yoktur. 

“Ve RAB kavim arasına yakıcı yılanlar gönderdi ve 
kavimi ısırdılar ve İsrail’den birçok halk öldü. Ve kavim 
Musa’ya gelip dediler: “Suç ettik, çünkü Rabbe ve sana kar-
şı söyledik; üzerimizden yılanları kaldırsın diye Rabbe yal-
var.” Ve Musa kavim için yalvardı. Ve RAB Musa’ya dedi: 
“Kendine yakıcı bir yılan yap ve onu bir sırık üzerine koy 
ve vaki olacak ki, her ısırılan ona bakınca yaşayacaktır.” Ve 

[1] Tora’da asâ için matteh (הטמ) ve değnek için makkel (לקמ) 
kelimeleriyle kullanılır.
[2] Tora, Çıkış 17:8 “Ve Amalek geldi ve İsrail’le Refidim’de cenk etti. 
Ve Musa Yeşu’ya dedi: Bize adamlar seç ve çıkıp Amalek ile cenk et; 
yarın ben, Allah’ın değneği elimde olarak, tepenin başında duracağım. 
Ve Yeşu Musa’nın kendisine dediği gibi yaptı ve Amalek ile cenk etti 
ve Musa, Harun ve Hur, tepenin başına çıktılar. Ve vaki oldu ki, Musa 
elini kaldırdığı zaman, İsrail galip geliyordu ve elini indirdiği zaman, 
Amalek galip geliyordu. Fakat Musa’nın elleri yoruldu ve bir taş alıp 
onun altına koydular ve üzerine oturdu ve Harun ile Hur, biri bu yandan 
diğeri o yandan, ellerini yukarı tuttular ve güneş batıncaya kadar elleri 
sabit kaldı.”
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Hristiyanlıkta olduğu gibi, 
Kabala’da da Mesih kraldır. 
Yahudilerin İsa’yı beklenen 
Mesih olarak kabul edilmemesi, 
onun Davud gibi bir kral olmamasından 
ileri gelir. Hâlbuki İsa, krallığının bu dünya-
dan olmadığını söyleyerek beklenen Mesih’in 
kendisinin gölgesi olduğunu dile getirir. Zira bir 
alt âlem, üst âleme göre gölge mesabesindedir. 
Yahudilerin beklediği Mesih, Davudî surettey-
di. Bu sûret Davud’un dünyeviliğidir. Hâlbuki 
Davud’un Davutluğu, yani onun Sevgili (İbr. 
Dodi) olan yüzü Mezmurlar yani Gönüllerdeki 
Krallığıdır. İsa, bu krallığın kralı olduğunu söy-
lemekle Mesihliğin bâtıni yönüne işaret ederek 
Mesih beklentisinin mahiyetini de tevil etmiştir.

Musa’nın asâsı vardır, ancak İsa’nın asâsı bu-
lunmaz. Zira Allah Musa’ya emirlerini tutmasını ve 
kavme hatırlatmasını emreder ve asâsını ona ema-
net eder. Bu asâ Musa’ya dışarıdan “verilmiş” bir şeydir. 
Allah, Musa’ya iradesini verir. İsa’ya ise iradesini vermez. 
İsa, Allah’ın ruhu olduğundan ona iradenin hariçten lütfe-
dilmesi ikilik olduğu anlamına gelecektir. Rûh, Allah’ın 
iradesine sahip değildir, doğrudan O’nun iradesidir. İsa ile 
tesmiye edilen ruh Allah’ın iradesi olduğundan onun asâsı 
da kendi vücûdu yani varlığıdır. Allah’ın emri, Cebrail’in 
kavliyle doğan İsa, bu ruhtur. Hâlbuki ruh doğmaz. Doğum 
ayrılmak, doğurandan ayrı olmak anlamına gelir. Zati ola-
rak doğum şirktir. İhlas Sûresinde O’nun için “doğmamıştır 
ve doğrulmamıştır” ifadesi kullanılır. Cebrail’in Meryem’e 
bildirdiği kelam ile vücuda gelen ruh, Ruhü’l Kudüs’ün do-
ğumu değil, ruhun Meryem’deki uyanışına işarettir.

Zohar giriş bölümünde yer alan ve harflerle yaratmayı dile 
getiren kozmogonik anlatımda Tanrı (Kutsal Kişi) başlangıcı 
hangi harfle yapması gerektiğine karar vermektedir. Bunun 
için harfler sırayla huzuruna gelirler ve yaratılışın başlangı-
cını kendisiyle yapmasının uygun olup olmadığını sorarlar. 
Burada Krallık konusuna Mem harfiyle vurgu yapılır. 

“Mem huzura geldi ve dedi ki: Tanrım, mademki unva-
nınız olan Meleh (Kral) kelimesi benimle başlar, dünyayı 
benimle başlatabilir misiniz? Tanrı ona dedi: Elbette, fakat 
seni dünyanın yaratılışında kullanamam çünkü dünyanın bir 
Krala ihtiyacı vardır. Dünya Kralsız var olamayacağı için, 
sen, Lamed ve Kaf ile birlikte yerine dön.

O anda, Kaf ihtişamlı tahtından indi ve titrek bir sesle 
dedi: Ben sizin onurunuzum (Kavod) dünyanın yaratılışını 
benimle yapabilir misiniz? Ve Kaf ihtişamlı tahtından indi-
ğinde, iki yüz bin harf sallanmaya başladı, taht titredi, dünya-
lar sallandı, neredeyse yıkılıyorlardı. Kutsal Kişi, Kutsansın 
ona dedi: Kaf, Kaf sen burada ne arıyorsun? Dünyayı senin-
le başlatmayacağım. Sen imha etmeyi (Kelayah) de temsil 
edersin. Yerine git ve orada kal. Kaf hemen huzurdan ayrıldı 
ve kendi yerine geri döndü.”

Mem Rabbin önüne O’nun Meleh, “kral” olan ismiyle 
gelir. Krallık dünyevidir ve kral da yine dünyevi bir unvan-

dır. Mem bunu diğer harflerden 
daha iyi bilir. Ama Rabbe “kral” 
der. Oysa her kral, ancak kendi 

krallığının kralıdır ve ancak hüküm 
sürdüğü müddetçe kraldır. Bir kral ölür 

ve dünyada sürdüğü hüküm toprak olur. 
Zira oradan gelmiştir ve oraya dönecektir.[5] 

Ancak Rab Allah, Krallar Kralıdır.[6] O’nun 
Krallar Kralı olması, Nebukadnetsar’ın[7] veya 

Artahşaşta’nın[8] “krallar kralı” olmasından fark-
lıdır. Onlar dünyevi krallıklar içinde, tüm krallara 
hükmeden krallar oldukları için bu unvanı aldılar. 
Rab olan Allah ise krallardan bir kral değildir. O, 
Meleh LeOlam yani “Rabb’ül Âlemin”dir. Âlemlerin 
Rabbi, Rab olma sıfatıdır. O, krallardan bir kral ol-
mayıp, her kralın krallık tacıdır. Bu nedenle O’na 
Kralların Kralı demek de şirktir. Çünkü O’ndan baş-
ka kral olmadığından, Kral dendiği zaman anlaşılacak 
olan da ancak Âlemlerin Rabbi’dir.

Zahiren her kral, hükümdarlık asâsını O’nun ismiyle 
alır. Bu isim O’nun Mürîd ismidir. Kral, irâd eder ve dediği 
olur. Nasıl ki bir kralın sözü yerine gelsin diye krallığının 
her unsuru onun emrine tâbi ve memur olursa, Âlemlerin 
Rabbi’nin sözü yerine gelsin diye O’nun tüm orduları sefer-
ber olur. Bu ordular en düşük vasıflı olan melekten, İlliyyûn 
ve Mukarrebun’a kadar tüm meleklerdir. Rab bir söz söyler 
ve bütün kâinat ona tâbi olur. Bunun için Ona Orduların 
Rabbi de denilmiştir.[9]

Mem harfi, Meleh LeOlam; Âlemlerin Rabbi olan Kutsal 
Kişi’nin huzurunda durur ve O’nun krallığını yâd eder. 
Krallık ancak O’na aittir ve varlık denilen saltanatı Hiçliği 
yönetir. “O, Âmâ’da iken kendisini hiç olarak biliyor-
du ancak insan ile kendisine bakınca da her şey olduğunu 
gördü.”[10]

Her kralın bir krallığı ve krallığı yönettiği bir tahtı ol-
malıdır. Kralsız bir krallık olmayacağı gibi, krallığı olma-
yan bir kral da olamaz. Bunlar Mem ve Kaf harfleridir. Kral 
ile krallık aynı değildir. Ama birbirlerine muhtaçtırlar. Kral 
ile krallığın buluştuğu yer Kral’ın tahtıdır; Merkabah.[11] 
Kralın tahtı, krallığın arşı yani en yüce makamıdır ve Kral 
onun üzerinde oturur. Aron HaKodeş denilen “kutsal san-
dık”, Allah’ın Kürsüsü burasıdır. Musa’ya emanet edilen 
Levh-i Mahfuz (korunmuş levhalar) burada saklanır.

“Allah, ki hiçbir ilah yoktur, ancak O vardır, daima diri 
ve yaratıklarını koruyup yöneticidir. Kendisini ne bir uyuk-
lama ne de uyku tutmaz. Göklerde ve yerde olanların hepsi 
O’nundur. O’nun izni olmadan kendisinin katında kim şe-
faat edebilir? Onların önlerinde ve arkalarında olanı bilir. 

[5] Tanah, Vaiz 3:20
[6] İncil, 1. Timoteos 6:15
[7] Tanah, Hezekiel 26:7, Daniel 2:37
[8] Tanah, Ezra 7:12
[9] Tanah, 1. Samuel 1:3
[10] Kul, Tuncay (Bahr-ı Harabe), Ayna Gönül. s.264.
[11] Tanah, Hezekiel Bab 1. Ayrıca bkz. Kabala, Merkabah Mistisizmi.

Musa tunçtan bir yılan yaptı ve onu sırık üzerine koydu ve 
vaki oldu ki, yılanın ısırdığı bir adam tunç yılana bakarsa 
yaşardı.”[3]

Kabala ilmine göre Mesih ile Yılan birdir. Gematria’da 
yılan anlamına gelen neheş (ׁשחנ) ile görevli (mesh edilmiş) 
kurtarıcı için kullanılan Maşiah (חישמ) kelimelerinin her iki-
sinin de sayısal değerleri 358’dir. Mesih ile Yılan Allah’ın 
iradesine yani onun asâsına remz eder. Bu tabiiyet Tora’da 
Rabbin Musa’ya emriyle inşa edilen “tunç yılan” ile de gös-
terilir ve bu tunç yılan, Hermes’in Altın Asâsı Caduceus ile 
benzerlik taşır. Hermes’in asâsı üzerinde iki yılanın sarılarak 
sarmaladığı ve onun da üzerinde iki kanatla simgelenen asâ-
dır. Caduceus, Hermes’in altından asâsıdır. Ateş çıkarabilme 
ve uzlaştırma gücüne sahiptir. Mitolojiye göre Hermes’e, 
abisi Apollon zenginlik ve servetin sihirli asâsını verir. Asâ, 
uyuşmazlık içinde olan herhangi iki şeyi uzlaştırma gücüne 
de sahiptir. Hermes yeni asâsını denemek için birbirlerine 
öfkeyle tıslayan iki yılanın arasına sokar. Yılanlar kavga-
larını unutup, asânın etrafına sarılırlar ve o günden sonra 
hep asânın üzerinde kalırlar.” Musa’nın asâsında bu kanatlar 
Kerubi melekler ile temsil edilir. Asâ Allah’ın iradesini tem-
sil ettiğinden, Yılan karşıtlığı, Kerubiler ise asâ vasıtasıyla 
gelen birliği ve ilişkiyi ifade ederler. 

Allah’ın iradesi Kabala’nın ağaç diyagramında orta sü-
tun ile temsil edilir. İrade, sağ ve sol sütunda temsil edilen 
Hikmet ve Anlayış sütunlarının ortasında yer alır. Bu orta 

[3] Tora, Sayılar 21:6-9

sütun aynı zamanda Yhvh ismindeki iki He’yi bağlayan Vav 
harfidir. Vav bağlaçtır, sınırdır, ilişkidir, âlemlerin birliğini 
gösterir, tüm ayrımlar onun karakterinde (simgeselliğinde) 
taşınmaktadır. 

Allah’ın iradesinde orta yol olmadığı gibi, sağ ve sol gibi 
yön ayrımları da bulunmaz. Sağ ve sol sütunlar, Allah’ın sa-
ğında oturmak veya kitabı sağdan verilmek ayetlerinde de 
işaret edildiği gibi simgesel ifadelerdir. Sağ ile sol arasında 
olmak, ortada olmayı, ilişkiyi, ayırmayı ve ayrımı, sınırı ve 
sonsuzluğu ifade eden felsefi bir kavramı ve ussal bir ilkeyi 
gösterir. Bu anlam içeriğine göre Mısır’dan çıkışta Musa’nın 
Kızıldeniz’i ayırdığı asâ yine Vav’dır: “... değneğini kaldır 
ve elini deniz üzerine uzat ve onu yar ve İsrailoğulları deni-
zin ortasına kuru yerden gireceklerdir.”[4]

Bu simgesel ifadede orta sütun Tanrısal iradeyi temsil 
eder. Sütunun tepesinde Keter, en altında ise Malkuth sefira-
sı bulunur. Bunlar Kralın başındaki Taç ve üzerine oturduğu 
tahttır. Varoluş bu taç ile taht arasındaki her şeydir. Bu ağaç 
diyagramında sağ ve sol sütunlar Allah’ın elleri ve ayakları 
olarak tasarımlanır. Allah’a beşer sûretinde el ve ayak ver-
mek ve onun bu ellerle iş yapmasını ve ayaklarla yürümesi-
ni beklemek, yani ona insani bir veçhe giydirmek onu antro-
pomorfik bir düzleme indirmek anlamına gelir. Bu nedenle 
Kabala, Sefirot Ağacının Allah’a değil Adam Kadmon’a 
yani Mesih’e işaret ettiği vurgusunu yapar. Tasavvufi mana 
açısından bunlar arasında büyük bir fark yoktur. 

[4] Tora, Çıkış 14:16
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O’nun ilminden, ancak kendisinin dilediği kadarından başka 
bir şey kavrayamazlar. O’nun Kürsüsü, gökleri ve yeri kap-
lamıştır. Onları korumak kendisine ağır gelmez. O yücedir, 
büyüktür.”[12]

Mem, hem Kim (Mi) hem de Ne (Mah) sorularının yanıtı-
dır. Ne’liği varolanın özeti, Kim’liği Ahadiyetin (Birliğinin) 
sırrıdır. Mem, her şeyin kendisi uğruna yaratıldığı insandır. 
Herhangi bir insan değil ama “o” insandır. Mem, O insa-
nın isminin baş harfidir. Musa’nın, Mehdi’nin, Mesih’in ve 
Muhammed’in. O yerin ve Göklerin ve ikisinin arasında-
kilerin Rabbidir. Yerin Rabbi olan Musa, Göklerin Rabbi 
olan Mesih ve arasındakilerin Rabbi Muhammed, O’dur. 
Bunların hepsi Mem harfindedir. Mem Kral’dır, kral insandır 
ve insan Kaf tahtında oturur. Tasavvufta denir ki, eğer kâi-
nat bir an insansız kalacak olsa o, kâinatın sonudur. Kâinat 
insansız kalamaz. Zira Kâinat ile insan mana olarak birdir.

Baal Şem Tov rüyasında Mesih’le tanıştığını ve ona 
Efendi’nin ne zaman geleceğini sorduğunu söyler. Mesih 
ise kendisini şöyle yanıtlar: “Madem bunu öğrenmek isti-
yorsun öyleyse şunu bilmelisin, ne zaman ki anlayışın ve 
öğrettiklerin herkese ve tüm dünyaya açılır ve en uçlarda 
dahi duyulur, bilinir ve onlar da tıpkı senin gibi tevhide ge-
lip ve yükselme sağlayabilirler, işte o zaman. O zaman tüm 
klifotların varlığı son bulacak ve iyi niyet ve kurtuluş zama-
nı gelecektir.”[13]

Mesih’in bu ifadesi sarayı inşa edip kralı beklemek an-
lamına gelmez. Zira Kral vardır. Ancak kral hizmetlisine 
içinde oturacağı sarayı hazır etmesini söyler. Saray, dünyevi 
anlamda kralın içinde oturduğu bina değildir. Kralın hük-
münün geçtiği her yer onun krallığıdır. Saray yönetime işa-
ret eder. Keter, Hokmah, Binah Sefiraları Kral’ın sarayını, 
Sefirot Ağacı krallığı gösterir. Kral yani Mesih ise bunla-
rın hiçbirine indirgenemez. Arapça inşa (enşee), Kabala’da 
“bina etmek” anlamına gelen Binah yani aşamalı yaratımın; 
meratib anlayışının ve sudûr düşüncesinin temelini oluştu-
rur. Neşe kavramı da yine enşee kökten türetilir. Neşe ile 
inşa etmek Baal Şem Tov’un fikriyatının özüdür. Baal Şem 
Tov, Mesih’in neşeyle beklenmesi gerektiğini, ama bekler-
ken de dünyanın (krallığın) onun gelişine hazır edilmesi ge-
rektiğini söyler; Tikkun olam.[14]

Tora’da asâ Allah’ın iradesidir ancak Allah’ın iradesini 
farklı biçimlerde tecelli eder. Asâ ile ilgili ayetler bu farklı-
lığı birçok boyutuyla dile getirir.

“Ve Rab Musa’ya ve Harun’a söyleyip dedi: “Firavun 
kendiniz için bir harika gösterin, diye size söyleyeceği za-
man, Harun’a söyle, Kendi değneğini al ve yılan olsun diye, 

[12] Kur’an-ı Kerîm, Bakara 2/255. “Allâhu lâ ilâhe illâ huve-l hayyu-l 
kayyûmu lâ tehuzuhu sinetun velâ nevmun lehu mâ fî-ssemâvâti vemâ 
fi’l-ardi men zellezî yeşfe’u ‘indehu illâ bi-iznihi ya’lemu mâ beyne 
eydîhim vemâ halfehum velâ yuhîtûne bişey-in min ‘ilmihi illâ bimâ şâe 
vesi’a kursiyyuhu-ssemâvâti vel-arda velâ yeûduhu hifzuhumâ vehuve-
l’aliyyu-l’azîmu.”
[13] Bkz. www.chabad.org/kabbalah/article_cdo/aid/380401/jewish/
The-Chamber-of-Mashiach.htm - 2019
[14] Bkz. Ein Sof’un Yayılması Bölümü

Firavunun önüne at.” Ve Musa ile Harun Firavunun yanına 
girdiler ve Rabbin emrettiği gibi yaptılar ve Harun değneği-
ni Firavunun önüne ve kullarının önünde yere attı ve yılan 
oldu. Ve Firavun da hikmetli adamları ve afsuncuları çağırdı 
ve Mısır’ın sihirbazları, onlar da büyüleriyle öyle yaptılar. 
Ve her biri kendi değneğini attı ve yılan oldular ve Harun’un 
değneği onların değneklerini yuttu.”[15]

Allah’ın iradesi, iradi tüm biçimlerin birliği olarak ilahî-
dir. Tek başına Allah’ın iradesi, yani “Allah’ın istemesi” 
ifadesi, soyuttur ve içeriksizdir. Allah’ın varoluşsal iradesi 
doğadır, fiziktir; siyasi iradesi devlettir, yasadır; kendini bil-
meyi istemesi akıldır, felsefedir, bilimdir vs.

Tora’daki öykü Musa ve Harun’un, Firavunun karşısı-
na geçtiklerinde asâlarını Rabbin emriyle yere attıklarını 
ve asânın yılana döndüğünü anlatır. Firavunun hikmetlileri 
de aynısını yapar ancak Musa’nın asâsı Firavunun hikmetli 
adamlarının asâsını yutar. Bu sembolik ifadede Allah “asâmı 
onların asâlarına vur ve onların asâlarını kır” demez. Zira bu 
talebi iki açıdan mümkün değildir. Asâyı asâ ile kırmak, dış-
sal olarak diğerini ortadan kaldırmak anlamına gelir. Bu ise 
kapsayıcılığı değil, güç üstünlüğü ile diğerini ortadan kal-
dırmayı ifade eder. Ayrıca asâyı diğer asâya vurarak kırmak 
onu harab etmek anlamına gelir ki Allah burada taraf tutmuş 
ve birini diğerine üstün kılmış olurdu. Hâlbuki Allah, Ahad 
olduğundan O, firavunun da Allah’ıdır. Üstünlük de yılan-
ların karşılaşmalarında tecelli etmelidir. Diğer bir husus da 
asânın ilahi bir suret taşıması ve karşıtlıklarının alçak yılan 
sûretinde vaki olacağı anlamını da taşır. 

 Bu kıssada Musa’nın yılanının diğer yılanları yutma-
sı, onları kapsadığı ve Caduceus’da olduğu gibi ayrılıkla-
rını birliğe getirdiği anlamına taşır. Allah’ın iradesi olması 
bakımından bu birlik siyasi bir birliğin de ifadesidir. Zira 
Firavun da kraldır. Ancak onun hikmetlileri, ki kendi hik-
metinin tecellileridir, tevhide gelemeyen, ilişkisiz, kopuk 
hikmetlerdir. Bunun nedeni Firavunun tek erk olması ve bu 
erk ile hem yasa koyucu olması hem de denetleyici olması 
sebebiyledir. Karşıt güçler burada koyutsaldır ve keyfiliğe 
bağlıdır. Çünkü kişinin kendini denetlemesi öznelliktir ama 
devlet bu öznelliğe bağlı olduğunda diğer özneler orada ger-
çek olamazlar. Tek öznenin yansımaları veya gölgeleri duru-
munda olduklarından tikel bir yasa koyucu, tümel evrensel 
gibi kabul görür. Bu ise gerçek evrensel karşısında dizge 
tarafından yutulur. Gerçek güç, güçler ayrılığının aşkın bir 
ilke tarafından sevk ve iradesiyle mümkündür.

Gerçekte Musa ve Firavun arasında bir fark yoktur, aynı 
kişilerdir. Musa’nın yılanını Firavunun yılanını yutması 
Musa’nın Allah’a teslim olması anlamına gelir, zira firavun 
Allah’ı tanımadan önceki Musa’dır. Teslimiyet de Musa’nın 
tikel aklının, tümel akıl tarafından teslim alınması, yutul-
masıdır. Bu yutulma olumsuz bir anlamda değil, aklın yük-
selmesi anlamındadır. Eğer Firavun olan Musa’nın asâsı, 
Peygamberlik asâsına galip gelseydi, yani kendisine ema-
net edileni, emanetin gayesine uygun olarak kullanmasay-

[15] Tora, Çıkış 7:8-12

dı sonu Yonathan gibi olurdu: “Fakat Yonatan babasının 
kavme ant ettirdiğini işitmemişti ve elindeki değneği uza-
tıp ucunu bal gümecine batırdı ve elini ağzına götürdü ve 
gözleri aydınlandı. (…) Ve Saul Yonatan’a dedi: Ne yaptın, 
bana bildir. Ve Yonatan ona bildirip dedi: Gerçek elimde 
olan değneğin ucu ile biraz bal tattım ve işte, ben ölmeli-
yim.”[16] Oysa Musa kendisine emanet edilen asâyı, ema-
netin gereğine göre kullanır: “Ve Musa kendisine emrettiği 
gibi değneği Rabbin önünden aldı... ve Musa elini kaldırdı 
ve kayaya değneği ile iki kere vurdu ve bol su çıktı ve cemaat 
ve onların hayvanları içtiler.”[17]

Şüphe ve Özgürlük

“Rab Allah’ın yaptığı bütün kır hayvanlarının en hilekârı 
olan yılandı. Ve o kadına dedi: Gerçekten, Allah: Bahçenin 
hiçbir ağacından yemeyeceksiniz dedi mi? Kadın yılana 
dedi: Bahçenin ağaçlarının meyvesinden yiyebiliriz; fakat 
bahçenin ortasında olan ağacın meyvesi hakkında Allah: 
Ondan yemeyin ve ona dokunmayın ki, ölmeyesiniz, dedi. Ve 
yılan kadına dedi: Katiyen ölmezsiniz!”[18]

Tora’ya göre ilk insanın cennetteki durumu mutlak bir 
şüphesizlik durumunu yansıtır. Zira şüphe bir yol ayrımın-
da, bir seçim yapma durumunda açığa çıkar. Seçim yapma-
sı gerekmeyen insan şüphesizdir. Bu şüphesizlik, şüphenin 
aşılması değil, henüz şüpheye düşülecek bir durumla kar-
şılaşmamış olmayı ifade eder. Cennetteki insanlar; Adam 
ve Kadın, başlangıçta şüphesizdir. Bu cennetin gerçek olup 
olmaması, konu bağlamında önem taşımaz. Zira ilk insan-
lar cennet denilen bir yerde değildir, içinde bulundukları 
durum cennettir. Cennet ile imgelenmek istenen bu ruhsal 
durumu ifade eder, yoksa mekân olarak buranın bir bahçe 
veya metropol olması önemli değildir. Yine de simgesel 
açıdan öyküde bahçe imgesi kullanılmıştır. Bahçe, doğal-
lığın imini taşır. Orada insan bahçeye hâkim olan canlı de-
ğil, bahçenin içinde ve ona tabi durumdaki dışsallıktır. Bu 
dışsallık doğaya dışsal olması bakımından tindir. Ve tinsel 
olan insan, kendi üzerine döndüğünde bedeninin bulunduğu 
yer metropol de olsa orası bir bahçe yani doğadır. Ancak ti-
nin doğaya bu dışsallığı gerçek değil, ama henüz bilincinde 
olmadığı bir dışsallıktır. İnsanın yani tinin, bilincin kendi 
üzerine dönüşü, doğa ile ayrımıdır. Bu ayrım veya kendiyle 
özdeşlik durumundan kovuluş insanın insan olma macerası-
nın başlangıcıdır. 

Genel yargı tinin doğa ile karşıtlığına dayanır. Bu yargı 
uyarınca insan doğadan alınmıştır ama doğa değildir, doğa 
ise saltık tinin (Tanrı’nın) yaratımıdır ama tinsel değildir. 
İnanç açısından bir sorun olmasa da düşünsel acıdan bu 
yapay karşıtlık çelişkidir. Karşıtlığın yanlarını zorunluluğu 
temsil eden doğa ve özgürlük olarak tin oluşturur. Ve so-

[16] Tanah, 1. Samuel 14:27,43
[17] Tora, Çıkış 20:9,11
[18] Tora, Tekvin 3:1-4

runsal şu içeriğe kavuşur; zorunluluk özgürlüğün nedeni 
olabilir mi? Ve özgür olan zorunluluğa tabi olur mu? Hegel 
bu çelişkinin bir var sayım olduğunu, gerçekte bu karşıtlı-
ğa bir hakikatten yola çıkarak varılmadığını ifade eder. Ona 
göre gerçekte, doğa ile tin iki ayrı varlık değildir. Doğa, ti-
nin kendini sınırlamasıdır, dolayısıyla doğa tinin tecellisi, 
hatta tahakkukudur. Zira gerçeklik tecelli eden gerçekliktir 
ve doğa, tinin gerçekliğidir. Veya denilebilir ki Tanrı ancak 
yarattığında, yaratma eyleminde gerçektir. Durağan bir tan-
rının hareketi yaratması olumsuz bir karşıtlıktır. Orada doğa 
nedensiz, Tanrı ise soyut bir şey olarak gerçekliğe dışsaldır.

İnsanın doğa olmadığı ve doğaya aşkın tin olduğu 
Tora’nın bu başlangıç kıssasında açıkça ifade edilir. Yılan 
kadını kandırır. Onun kandırması yani hile yapması veya ya-
lan söylemesi bilinçte ikilik yaratır. Yılan şöyle der: “Tanrı, 
bahçenin hiçbir ağacından yemeyeceksiniz dedi mi?” Bu 
soru cümlesi, konunun yılan tarafından bilindiğini ifade 
eder bir yapıdadır. Zira yılan “Tanrı size neyi men etti?” diye 
sormaz. Tanrı’yı, insanı, doğayı ve sınırı bilir. Yasak olanı, 
yasaklandığı biçimi ile dile getirir. Hâlbuki bahçenin hiçbir 
hayvanı yasaktan haberdar değildir. Yasaktan haberdar olan 
Tanrı, Adam ve Adam’dan bu bilgiyi alan Kadındır. Yılanın 
bu bilgiye sahip olması Adam ve Kadın aracılığıyla olmadı-
ğına göre, Yılan bu bilgiyi ya Tanrıdan duymuş ya da bu bil-
giye malik olarak halk edilmiş olmalıdır. Eğer günahın bil-
gisine malik olarak doğmuş olsaydı, suçluluk (günah) onun 
yaratılışından olacaktı. Bu durumda suçlu de Halik yani ya-
ratıcı olacak, dolayısıyla bir suç olmayacaktı. Hâlbuki yılan 
yaptığı fiil neticesinde cezalandırılır. Öyleyse bu bilgi ona 
sonradan verilmiş ve onu kullanmadaki keyfiyeti nedeniy-
le cezaya uğramıştır. Bu durumda yılana bahşedilen bilgi 
Tanrı’dandır. Ve Tanrı da şüphesiz yılanın bu bilgi ile nasıl 
bir eylemde bulunacağına maliktir. Böylece yılanın ezelden 
Tanrı tarafından görevlendirilmiş bir mahlûk olduğu, insa-
nın cennetten kovulmasının da Tanrının isteği, emri, hatta 
rızası olduğu belirginleşir. 

Bu görevlendirilmiş veya dini tabirle mesh edilmiş yılan 
Kabala’ya göre Mesih’tir. Mesih durağanlığın kırıcısıdır, sa-
bitlik düzlemindeki sıçramadır. Düzenleyici ve bozucudur. 
Karmaşa içinde düzen, düzen içinde yıkıcılıktır. Mesih hem 
Vişnu hem de Şiva’dır. Günahları bağışlayan ve günahsız-
lık durumunda günah yapıcıdır. Mesih bilginin eminliği ve 
şüphenin ateşidir...

Tora’nın ifadesine geri döndüğümüzde Mesih cennette-
ki huzuru bozan, doğallığı kıran şeytan ve yeniden cennete 
dönebilmenin imanı, umudu ve yegâne olanağıdır. Mesih’in 
dünyaya gelmek ve onu dönüştürmek için insanı kandırmış, 
yine o insanda iman olarak cennete girmesinin yolu olmuş-
tur. Dönüştürmek yani girdiği yeri bulduğu gibi bırakmamak 
Mesih’in karakteridir (Tsadik). Ne Mesih nede yılan insana 
dışsal bir şey olduğundan, bunlar vicdanda bulunan azabın 
da şüphenin de kurtuluş ümidinin de simgeselliğini oluştu-
rur. İnsan, Mesih ile yılan arasında salınan bir varlıktır.

Öyküye göre Yılan ilk ayrılığı getirmiş, insanın kendiy-
le olan özdeşlik durumunun bozulmasına neden olmuştur. 
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Frankfurt Okulu
Eleştiri, Toplum ve Bilim
Kurtul Gülenç
Yayınevi: Ayrıntı Yayınları
288 sayfa

Vita contemplativa’dan, yani seyirci 
yaşamdan vita activa’ya, etkin yaşama 
geçiş diye nitelenen modern bilim, 
insanın doğaya egemenliğini ilan ettiği büyük bir altüst 
oluşla gerçekleşti. Seyir büyük ölçüde theoria’yı içeriyor, 
insan içerisinde yaşadığı doğayı onun parçası olarak ya da 
içinde yer aldığı bir bütün olarak kavramaya çalışıyordu. 
Modern bilim bu ilişkiyi tersine çevirdi. Akıl ratio’yu 
sayıya, ölçüye ve mantıksal ilişkiye indirgeyerek, doğayı 
dışarıdan kendisine baktığı, kendi dışında, kendisinden 
başka bir nesne haline getirdi: Bir bilgi ve bilme nesnesi. 
Doğa böylece aklın bir türlü ulaşamadığı, içeriden 
kavrayamadığı, ama ulaşamadığı ölçüde egemen olduğu, 
egemen olduğu ölçüde de tüketip yok ettiği bir nesneye 
dönüştü. Bu başkalık, bu tahakküm edici dışarıdan bakış, 
bu yok edici ikilik sadece doğaya yönelik değildi. İnsana, 
topluma, giderek bireye bakışı belirleyen de bunlar oldu. 
Toplum akıl aracılığıyla kurulan, onunla düzenlenen bir 
şeydi artık. “İyi yaşam” gerçekleştirilmesi gereken bir 
projeydi. Doğa nasıl dışarıdan kavranıyor ve ancak egemen 
olunarak bilinebiliyorsa, toplum da ancak böyle bilinebilirdi. 
Bilmek yapmakla eşanlamlı olmuştu. İyi yaşamın ne 
olduğunu bilen onu yapma, kurma, gerçekleştirme hakkına 
da sahipti. Kurtul Gülenç’in “Frankfurt Okulu” adlı kitabı 
işte böyle bir bilim ve toplum anlayışına yöneltilmiş en 
köklü eleştirilerden birini ele alıyor. Frankfurt Okulu’nun 
“eleştirel kuramının” daha çok Max Horkheimer’ın yazıları 
üzerinden değerlendirildiği bu kitap, çevrenin görüşlerini 
ana çizgileriyle göstermekle kalmıyor, çağdaş sosyal 
bilimler felsefesinin problemlerine ilişkin metodolojik, 
felsefi ve politik düzlemlerde yeni öneriler de sunuyor.

Varoluşçuluk, Fenomenoloji, Ontoloji / 
Çağdaş Felsefenin Macerası 1
Güçlü Ateşoğlu
Yayınevi: Belge Yayınları
296 sayfa

Çağdaş düşünceye yön vermiş Theodor 
W. Adorno, Jacques Ranciére, Hans-
Georg Gadamer, Jean-Paul Sartre, Jean 
François Lyotard gibi isimlerin önemli 
metinlerini bir araya getiren, “Çağdaş 
Felsefenin Macerası-I” alt başlığını 

taşıyan “Varoluşçuluk, Fenomenoloji, Ontoloji”nin niyetini, 
kitabın editörü Güçlü Ateşoğlu şu şekilde dile getiriyor:

“Varoluşçuluk, fenomenoloji ve ontoloji üç önemli 
yönelimsellik düşünce ve eylem için. Kitapta yer alan 
metinlerde bunun aşikâr olduğu yerler var, bazense amaç 
örtük. Düşünmenin ya da felsefenin kurumsallığı dendiğinde 
eklektik gibi kaçabiliyor. Gelgelelim, düşünmenin 
kurumsallığı, felsefenin kendini daha rahat hissedebildiği 
bir yerin mevcudiyeti arayışı, düşüncenin ontolojik-tarihsel 
zeminine dair bize bir şeyler söylüyor. Bu yüzden, üç temel 
çağdaş felsefe akımını ele alırken, onlara zemin olan ve 
günümüzde onları buluşturan problemli alanı da heybemize 
katmak istedik.” 

Alman İdealizmi I / Fichte
Güçlü Ateşoğlu, Eyüp Ali Kılıçarslan
Yayınevi: Doğu Batı Yay.
548 sayfa

Johann Gottlieb Fichte, Kant sonrası 
Alman felsefesinin en önemli 
filozoflarından biridir. Kant’ın 
Eleştirel Felsefesi’ni bütünlüklü ve 
sistematik bir idealist metafiziğe 
dönüştürme yönündeki çabasıyla 
tanınır. Alman İdealizminin başlatıcı 
olarak Schelling ve Hegel üzerindeki 
etkisi görünür olmakla beraber, 
Marx’tan Sartre’a kadar birçok filozof, düşünür ve siyaset 
adamını kendi yörüngesine çekmeyi başarmıştır.

Hegel ve Marx’ın diyalektik yöntemi, modern felsefeye 
diyalektik düşünme yöntemini getiren Fichte’nin onlara 
mirasıdır. “Kişi, eylemlerinin bir toplamıdır” sözü, Sartre’dan 
önce ilk defa Fichte’nin kullandığı bir sözdür. “Öteki, beni 
özgürlüğe ve sorumluluğa davet eder” sözlerindeki etik 
düşünce, 20. yüzyılın en önemli düşünürlerinden Levinas’ı 
yaklaşık olarak iki yüzyıl öncesiyle buluşturur.

Ülkemizde Alman İdealizmi’nin hakkıyla bilinmemesi 
Locke, Hume ve Kant’tan doğrudan XX. yüzyıl 
düşünürlerine ve düşüncelerine geçilmesi, felsefe 
tarihini gerçek anlamda bilmenin önüne büyük engeller 
çıkartmaktadır. Bu sebeple, Alman İdealizmi üçlemesinin 
ilk kitabı olarak düşünülen Fichte, işte böyle önemli bir 
açığı kapatma amacını taşımaktadır. Filozofun en önemli 
eserlerinden yapılan çeviriler kadar, filozofun düşünceleri 
üzerine yapılmış yorumları da içermekte ve bu hâliyle, 
şu anda dilimizde filozof hakkındaki ilk ve tek kapsamlı 
kaynak olma özelliğine sahiptir.

Bu noktada, bilinçli olarak yapılan bir hatanın düzeltilmesi 
gerekir. En baştan beri cennette olduğu kabul edilen insan, 
henüz cennette değildir. Cennetteki varlık durumu bir olgu 
olarak insanı yansıtmaz. Kendiyle dolaysızlık içinde olan 
insan, henüz insan olmanın olanaklılığını taşıyan potansiyel 
varlıktır. İnsanın bu ilksel durumu, yani kendisinin insan ol-
duğunu, Allah’ın ruhundan halk edildiğini bilmemesi beşerî 
tabiatına işarettir. Beşerilik, İbranice basar “et” demektir. 
İnsan ise et değil, manadır. Ancak kendini et olarak hisset-
mesi, bir bedeni olduğu ve kendisinin bu bedenle özdeş ol-
duğu fikrinden yani beden imgesinden kaynaklanır. Oysa in-
san, zorunluluğun ve özgürlük, yasanın ve ruhun, Musa’nın 
ve İsa’nın birliğidir.

Yılanın Adamla Kadını sürüklediği çelişki; ölümle ya-
şam arasındaki kararsızlık her ne kadar teolojide imansızlık 
olarak nitelense de özünde farkındalıktır. İnsanın ilk farkın-
dalığı sezgisel olarak ölümsüzlüğü giyindiği, hatta ölümün 
var olmadığı bilinç durumundan çıkmasıdır. Yılan sözüne 
şöyle devam eder: “Katiyen ölmezsiniz!” ve yılan haklı çı-
kar. Kadın yasağı ihlal eder ama ölmez. Ölmeyişi veya ölü-
mün o anda hemen vaki olmayışı, ölümün zamana yayıldığı 
ve ölümün temsili olan meyvenin veya genel olarak dünya-
ya ait olan şeyin, hatta dünyanın zehir olarak tanımlanması-

na ve dünyeviliğin şirk olduğu fikrine neden olur. Hâlbuki 
bu ihlal ile kendi dolaysız, kötü özdeşliğinden ayrılan bilinç, 
kendinde var olma olanaklılığını tanır.

Bu öyküde Adam ve Kadın birer cinsiyeti temsil etmez-
ler. Yılanın kandırdığı kadınlık değil; kadın ile temsil edilen 
özel bir duruma işaret eder. Kadın tahayyül veya sezgiyi; 
Adam ise aklı ve iradeyi temsil eder. Adam’ın kovulması 
da cezası da suçu kadına yıkması da aklın bir biçimi, bir 
durumu olarak ortaya çıkar. “Ve Adam dedi: Yanıma verdi-
ğin kadın o ağaçtan bana verdi ve yedim.” Ve Tanrı yapılan 
ihlal karşısında hesap sorar. Hesap sormak muhatap almak-
tır. Bununla Tanrı, insan ile kendi arasına sınır koyar. Geri 
dönüş mitosu bu sınırı kaldırma ve Rabbin sinesi gibi olan 
cennete yeniden dönüş özlemidir. Bu dönüş umudunu ay-
rılığın hüsranı, hasreti besler: “İnsanın ömrü, apaçık hüs-
randır.”[19] Ve ödevi bu hasreti, aslına duyduğu bu özlemi 
vuslat ile tamamlamaktır. Tamamlamak, tamamlanmaktır 
ve bu tinin özgürlüğüdür.

Kadın yılandan şüphe eder veya şüphesi kendisine yılan 
suretinde görünür. Yılanı diğer hayvanlardan ayıran belir-
gin niteliği Tora’da hilekârlık olarak tanımlanır. Hâlbuki en 
belirgin ayrım yılanın konuşuyor olmasıdır. Yılan Tora’da 
konuşan ilk hayvandır.[20] Yılan gerçekte konuşmadığın-
dan yılanı konuşturanın Kadının tahayyülü olduğu yorumu 
yapılabilir. Veya daha yere basan bir yorumla öyküdeki yı-
lanın, insanın yapacağı hileye giydirilen karakter olduğu da 
söylenebilir. Yılan konuşur, kadın inanır. Burada kandıran 
kişi yılan olsa da doğrusu kandıranın kudretli söz olduğudur. 
Yılanın kudreti Mesih’ten veya Şeytan’dan gelir. Büyük 
çerçevede bu ikisi arasında fark yoktur. Her ikisi de mukad-
desler mukaddesi Zekânın yüceltilmesidir. Zekâ taşlanan, 
uzaklaştırılan, asi ve isyankâr Şeytan’dır, Mesih de öyle. 

Dingin bir sıradanlık içinde mutlak düzenin ırası olarak 
düşünülen Mesih ancak doğanın Tanrı’sıdır.[21] Gerçekte 
Tanrı insanın doğası, şeytan ise verili olanla yetinmeyen ve 
doğasına başkaldıran, sınırları kıran, olduğu gibi olmayı ka-
bullenmeyen bir isyankârdır. Bu asi karakteriyle o Tanrı’nın 
yaratıcılığı, Mesih’in özgürlüğü ve nihayet zekâdır. Böylece 
bahçedeki “o yılan kuşku ve karşı çıkış ile özgürlüğün 
yoludur.”[22]

[19] Kur’an-ı Kerîm, Asr 103/1
[20] Diğer konuşan hayvan “Eşek” Sayılar 22:30; “Kartal” Vahiy 8:13
[21] Not: Eğer Tanrı/Mesih saltık bir yasa koyucu olarak karşı çıkılamaz 
ve mutlak düzenliliğin sağlayıcısı olacaksa bu tinin karşıtı olarak doğadır. 
Bu doğa bir insan karakterine bürünürse tinsel bir ırasallık taşımayacak, 
sadece insan görünümlü doğal bir varlık olacaktır. Dönüştürücü değil 
koruyucu olarak; Yılansız cennet, Şiva’sız Vişnu gibi. Bu da yasa 
koyucu değil, yasaya uyucu bir mahiyet taşır. Mesih İsa yasaya uyucu 
değil, dönüştürücüdür ve özgürlüğün saltıklığını temsil etmez. Saltık 
özgürlük doğal sonsuzluktur. İsa, Musa’nın İsa’sı yani zorunluluğun 
özgürlüğüdür. Eğer dönüştürücü olmasaydı ve karşıtlığı yani iblisi 
kendinde barındırmasaydı onu tin olarak değil, doğanın biçimsel nihayeti 
olarak; insan biçimli bir hayvan olarak bilirdik. Karşıtlığı barındırmayan 
ve yasaya uygun, mutlak iyi olarak Mesih bu nedenle insanın ulûhiyetini 
değil, iradesiz meleklerin veya doğallığın tanrısı olmak durumundadır. 
“Doğanın Tanrısı” ifadesi bu ortodoks beklentiye bir eleştiridir...
[22] Metin Bobaroğlu

Bizim SahafBizim Sahaf
Hazırlayan: Ayşe Doğu
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Schopenhauer’in
İstenç Felsefesi 

İbrahim Alagöz

Schopenhauer’ın irade felsefesi esas olarak Kant felse-
fesine dayanmaktadır. Ancak oluşma süreci içinde bu felse-
fe, kendi dönemindeki Romantiklerin (Fichte, Schelling ve 
Hegel) görüşlerine tepki olarak Kant’ı savunurken, bir taraf-
tan da Romantiklerin bazı görüşlerini Kant’a karşı savunarak 
bir Kant eleştirisine dönüşmüştür. Bu sebeple Schopenhauer 
felsefesine, Romantik İdealistlerle, Kant arasındaki çatışkı-
nın bir yansıması olarak da bakmak durumundayız.

Schopenhauer’in Bilgi Kuramı:
Schopenhauer’ın başyapıtı, Türkçeye “İsteme ve 

Tasarım Olarak Dünya” olarak çevrildi. İki temel tezi vardı: 
Birincisi; “Tüm maddi dünya salt tasarımımızdır” ve ikin-
cisi; “İrade, dünyadaki her şeyin özüdür.” İstenç ya da irade 
kavramı onun dizgesinin saltık ilkesidir. 

Saltık ilke ile kastedilen; bir birlik meydana getiren fark-
lı ilkelerden birini diğer tüm ilkelere egemen kılmak demek-
tir. Schopenhauer’a göre, insanın tüm bedensel, ruhsal ve 
nefsine ait güçleri iradesinin egemenliğindedir. 

Schopenhauer “İsteme ve Tasarım ve Olarak Dünya”yı 
dört kitap halinde yazdı. Birinci kitapta tasarım kavramı 
üzerinden bilgibilim, ikinci kitapta irade kavramı üzerinden 
varlıkbilim, üçüncü kitapta estetik ve dördüncü kitapta etik 
hakkındaki görüşlerini açıklar. 

Birinci kitap, “Dünya benim tasarımımdır” önermesiyle 
başlar. Bu önerme vorstellung yani tasarım kavramına daya-
nır. Schopenhauer, deneyim ve bilimin, yeter sebep ilkesine 
tâbi olan nesnesine “tasarım” adını verir. Farkında olduğu-
muz her şey, özne için nesnedir ve bütün dünyanın kendi-
si, özne için, algımızdaki bir tasarımdır. Schopenhauer bu 
tezi ile Berkeley’in “Var olmak algılanmış olmaktır,” tezini 
onaylamış olur.

Schopenhauer’a göre, irade, Platonik ideal kalıplara göre 
nesneleşerek fenomenleri meydana getirir. Bu fenomenle-
ri, anlık nesne edindiğinde, bunlardan tasarımlarını üretir. 
Böylece Platonik idealar, iradenin özsel olanaklarını ve 
ana niteliklerini ortaya çıkararak çeşitlenmesini sağlamış 
olurlar.

Yani irade ile bireyselleşmiş fenomenler arasında geçi-
şi Platonik ideal kalıplar sağlar. Bilincimizin nesnesi haline 
gelen fenomenler ise, yeter sebep ilkesine bağlı dört kökün 
denetiminde anlaşılabilirler.

Yeter sebep ilkesine bağlı dört kök aslında dört alt ilke-
dir. Bunlar; bilgi, oluş, varlık ve eylemdir.

Tasarımların koşullu olduğu birinci kök, bilginin yeter 
neden ilkesidir. Bu ilkeye göre, tüm mantıksal yargılar ussal 
bir nedene dayandırılmalıdır. İkinci kök, oluşun yeter neden 
ilkesidir; bu ilkeye göre fenomenal dünyada varolan her bir 
olay başka bir olayın nedenidir.

Üçüncüsü varlık’ın ya da varoluşun yeter neden ilkesidir. 
Bu ilkeye göre, fenomenleri duyarlığın saf biçimleri olan 
mekân ve zamanda apriori sezgiler yoluyla duyumsarız. 
Dördüncüsü ise eylemin yeter neden ilkesidir; her eylem 
belirli bir amaç için ortaya çıkar.

(Yeter sebep ilkesini kavramsallaştırılmış olarak daha 
önce Leibniz’den hatırlarsak; bu ilke determinist dünyayı 
açıklamak için kullanılmıştı; Schopenhauer ise, bu ilkeyi 
Kant’ın Kategoriler şemasının tümünün yerine kullanıyor; 
böylece on iki kategoriyi bir tek nedensellik ilkesine indir-
gemiş oluyor. )

İkinci kitapta, her şeyde bulunan, her şeyi oluşturan ira-
denin tanıtlanmasını iki yolda ele alır; birincisi, irade, tüm 
varolma ve yaşama isteği olarak öznedir, her şeyin failidir. 
Tüm yaratıcı tekâmülün ilkesidir. İkincisi, bedenimiz dâ-
hil, tüm fenomenal dünya iradenin görünüşe çıktığı tezahür 
yerleri olduğundan, görüngülerden görünen de iradedir ama 
bilincin tasarımı ve nesnesi olarak iradedir.

Schopenhauer, özgür İradeyi tanımlamak için Kant’ın 
kendinde şey’i ile Platon’un idealarını, irade kavramı ile 
birlikte irdeler. Buna göre; irade belirlenim kazanmış “ken-
dinde şey”, kendinde şey ise henüz hiçbir belirlenim kazan-
mamış sadece bir soyutlama olarak “irade”dir. 

Kant ise, kendinde şey ile ne’liğimizin arkasındaki 
kim’liğimizi yani Tanrı’yı kasteder (Doğa ve Ruh ideaları-
nı ise Tanrı’nın alt ilkeleri olarak kabul eder.) Dolayısıyla 
Tanrı kavramı Kant’ta en yüksek birlik, her şeyin kendin-
de’sini kapsayan saltık bütündür. 

Fakat Schopenhauer’dan farklı olarak Kant, görüngüle-
rin Tanrı’yla zorunlu bağını kurmadan geçişsiz bıraktığı için 
Tanrı’yı, görüngülerdeki kendindeleri üzerinden bilmemizi 
imkânsız bırakmış olur. Bu sebeple, görüngüleri bilmenin, 
Tanrı’yı ise anlığa ve usa aşkın bırakarak inancın ve toplum-
sal ödev ahlakının konusu yapar. Bu Tanrı kilisenin tanrısı 
değildir.

Kant’a göre; kendi dürtüleri, bencil istekleri, itkileri tara-
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fından değil, ama ahlaksal yasa tarafından yönetilen bir in-
san, özgürdür. Hayvan isteklerinin ve içgüdüsünün oyun-to-
pudur; içindeki ahlaksal yasanın bilgisi yoluyla insan, tümü 
bencil olan ve hazzı hedefleyen duyusal itkilerine direnebi-
lir. Ve duyusal doğasını bastırabildiği için özgürdür. Kant’a 
göre, moral emperatif (ahlaksal buyruk) insanın gerçek 
“kendi”sinin, anlatımıdır. Yasayı kendi kendine dayatması 
onun özerkliğidir. 

Kant’ın, özgür ve determine yanlarımızı pratik aklın ya-
saları altında uzlaştırma çabası, toplumsal uzlaşım ve ödev 
ahlakı olarak bir kazanımı ifade eder. Ancak, bu yasa, bireyin 
vicdani ve bireysel ahlaki özgürlüğüne uygulanamaz. Dışsal 
yasaya boyun eğme dış barışı sağlar, ancak kendi iç barışı-
mız yasayı ve buyruğu vicdanda bulmakla mümkündür. 

 Schopenhauer’ın diğer yetiler karşısında iradeyi belir-
leyici görmesinin kökleri, kendi döneminden önceye, Antik 
Yunan’a dayanır. Bu konu, ancak Antik Yunan’dan günü-
müze, felsefe tarihi boyunca devam etmekte olan, iki farklı 
bilgi türünün, yani tecrübe ve akli bilginin çekişmekte ol-
dukları sürecin bütünlüğü içinde kavranabilir.

Hegel sonrasına kadar, güvenilir bilginin elde edilme-
si için duyusal tecrübeyi değil, akıl melekesini asıl sayan 
anlayış Sokrates, Platon ile başlayıp, Descartes ve Spinoza, 
Leibniz ve Fichte, Schelling ve Hegel ile de devam etmiş-
tir. Arada Kant’ın iki yanı bireştirme denemesini görüyoruz, 
ama bu geleneğin devamını engellemiyor.

 Ancak Hegel sonrası bu gelenek bozuldu ve tecrübeden 
gelen bazı kavramlar, özellikle Hegel karşıtı felsefe yap-
maya çalışan düşünürler üzerinden felsefeye girmiş oldu; 

Bunların başında Schopenhauer ve onu bu bağlamda takip 
eden Nietzsche geliyor. “Pratiğin teoriyi belirlediği” şek-
linde ifade edilen bu görüş başlangıçta felsefeye pragma 
kavramıyla girmiştir. 

Schopenhauer’ın pragma kavramı şöyle ifade edilebilir: 
İnsanlar zannedildiği gibi önce düşünüp sonra ona göre ya-
şamazlar, tersine kültürel alışkanlıklarında sezgi ile yaşarlar, 
esas olarak dürtülerinin, tutkularının peşinde, hayatın gün-
lük akışı içinde, kendi çıkarlarının arkasından koşarlar. Yani 
kısaca kültürel günlük yaşam pragmatiktir, demek ister. 

Schopenhauer’a göre, pragmatik yaşamın istekleri hiçbir 
zaman tam olarak doyurulamazlar; kimilerini doyursak bile 
düzinelerce başka isteklerin işkencesi devam eder. Yaşamın 
özü sefillik ve düş kırıklığıdır; fakat o, bu fikrini o kadar 
ileri götürür ki, ona göre, dünya o kadar kötüdür ki, vardığı 
sonuç karamsarlığı aşar; hayatın sonsuz acıları karşısında en 
iyisinin hiç doğmamış olmak olduğunu savunur.

 İnsanın, söz konusu tutsaklık karşısında; öncelikle mut-
luluğun imkânsız olduğu gerçeği ile yüzleşerek ve bu du-
rumda mutluluğu değil en az acıyı hedeflemek, yapabileceği 
tek şeydir. 

 Bu sebeple, felsefesinde Schopenhauer, intiharı değil, 
yaşamın devamı için acı ve ıstırapla başa çıkabilmenin yol-
larını gösterir. Ona göre, insan iradesinin edimleri ve seçim-
leri, dürtüler, arzular ve eğilimler gibi sadece doğa tarafın-
dan belirlenmiş değildir, insanda merhamet ve duygudaşlık 
gibi iyi karakter tarafından belirlenen edimler de vardır. 
Ona göre pragmatik ve rasyonel olmayan bu yan aklın işi 
değildir. 

 İradenin seçme ve karar verme gücünü, akıl karşısında 
etkin ve belirleyici gören Schopenhauer, aklın soyut bilgisi-
ne karşı, değerlerin ve kültürün, filozofun asıl konusu olma-
sı gerektiğini savunur. Ona göre değerler ve erdemler, teo-
rik düşünce yoluyla, zihin ve akıl tarafından üretilemezler, 
sadece yüreğimizde duyduklarımızı gösterirler. Bu sebeple 
pratik alanda, yani ahlakın alanında irdelenmelidirler.

 Schopenhauer’e göre, dünyayı yöneten güç, aklı kendi-
sine alt-güdümlü kılmış olan akıl-dışı kör bir iradedir ve akıl 
ise ancak iradenin dizginlenemeyen eylemlerini etkisiz hale 
getirme tasarımlarıdır. Schopenhauer’e göre isteğini inorga-
nik, bitkisel ve hayvansal doğada kör bir dürtü olarak ama 
karanlıkta şaşmadan güvenle izleyen irade, insansal doğada 
bu dezavantajı gidermek için bir tür ışık bulmuştur. Bu ışık 
bilinçtir ama bilinç de her zaman iradenin hizmetinde kalır. 
İrade efendidir; algı, bellek, imgelem, yargı ve uslamlamayı 
denetler.

 Sonuçta Schopenhauer’a göre, dünyayı önce Kant’ta 
olduğu gibi tasavvur ve tasarımlarımızda kavrarız, ancak 
tasarımlarımızı aşan, dünyaya aynı zamanda tesir eden ve 
onu yapan, değiştiren gücü, yani iradeyi, tasarım ve tasav-
vurlarımızdan ayırt etmemiz gerekir.

Schopenhauer’a göre, dünya anlamlı bir dünya değildir. 
Bu anlamsız dünya bütünüyle kötüdür. Tarih ve tarihi olay-

lar da bu kör ve us dışı iradenin tezahürleri olduğundan in-
sanın ve tinin tarihinde ussallık arayamayız. 

Tarih Schopenhauer’a göre, sonsuz bir cinayetler, soy-
gunlar, entrikalar ve yalanlar dizisidir; eğer tarihin bir sayfa-
sını biliyorsanız tümünü biliyorsunuzdur. Schopenhauer’ın 
özellikle tarihin ussal olmadığı ve dolayısıyla tarih bilimi 
ve felsefesi yapılamayacağı iddiasına eleştirel cevap kendi-
siyle aynı dönemde yaşayan Hegel’in kurgul felsefesinden 
geliyor:

Bu felsefe, dünyanın anlamsız olduğu tezini yadsıyor, ti-
nin tözünün ve ereğinin özgürlüğe zorunlu olduğunu, tarihte 
anlamı olan bir planı yürüten ve olay ve olguları devindi-
ren kuvvetin ve temelin us olduğu tezini savunuyor. Tüm 
tarihin, özgürlük idesinin tarih sahnesindeki ussal açınımı 
olduğunu ileri sürüyor. 

 Hegel’e göre, duyusal ve sezgisel algı düzeyindeki de-
ğil, bütünlenmiş, yetkinliğine kavuşmuş düşünce kavram-
saldır. Tarih bilimi ve felsefesi yapabilmek için, kavramın 
sezgi düzeyi olan betimleme ve tasarım uygun değildir; ta-
sarımı, bir dizge ve süreç içinde, zorunluluğu gösterilmiş 
olarak kavrama yükseltmek gerekir.

İşte Schopenhauer’ın itirazı, kurgula itirazı bu noktada 
geliyor. Diyor ki; duyu verilerinin, zihnin kategorileri ile 
duyarlığın zaman ve mekânında oluşan algısı yani bilginin 
ham hali esastır ve kirletilmemiştir, temizdir. 

 Schopenhauer’a göre, dünyayı bu çıplak haliyle ya-
kalamak hakikatin bilgisidir; buradan itibaren kurgulcu-
lar’ın yaptığı tüm eklemeler zihinsel soyutlamalar ola-
rak gerçeği örter ve sadece bulanıklık yaratır. Dolayımsız 
sezgisel bilgi, en kesin bilgidir ve kurgulun kavramlar ve 
tümeller dediği şeyler, boş soyutlamalardır, diyor.

Schopenhauer, 1837’de, Norveç Kraliyet Bilimler 
Cemiyeti’nin düzenlediği ödüllü deneme yarışmasına İnsan 
İradesinin Özgürlüğü Üzerine adlı makalesiyle katıldı ve 
1839’da ödül aldı. 

Bu çalışmasında, özbilinci ahlak karşısında irdeler; ona 
göre, özbilinç, kişinin kendi iradesinin sezgisel farkında-
lığından ve kişinin tüm iç gözlemsel deneyiminden doğar. 
Aynı zamanda özbilinç, duygusal hayatın farkındalığını 
kapsar, ancak özbilinç bilgisi ahlaki özgürlüğü tesis ede-
mez, en fazla fiziksel özgürlüğü, insanın dış dünya karşısın-
daki özgürlüğünü ve zihinsel özgürlüğünü açığa çıkarabilir. 
Ama bu iradenin özgürlüğü değildir, yani özbilinç, iradenin 
özgürlüğünün kaynağı olamaz.

 İradenin özgürlüğünü Schopenhauer, birbirine zıt iki 
düzeyde değerlendirir; iradenin arzu, istek ve dürtü olarak 
nesnelleşebilmesi, iradenin, acı ve ıstırap yaratan özgürlüğü 
olarak olumsuz özgürlüktür. Asıl özgürlük ise, iradenin sus-
turulması olan olumlu özgürlüktür. 

 Schopenhauer, iradenin özgür olma potansiyelini, insa-
nın pişman olabilmesi olgusuyla da ilişkilendirir. Mademki 
insan pişman olabilen, hatasından dönebilen bir varlıktır; o 
halde bu yeti onun için, dış dünyadan değilse de kendi arzu 

ve ihtiraslarından özgürleşmesinin temeli olabilir. 

Ona göre insan, doğuştan gelen ve tecrübeye dayalı ka-
rakterini, seçimlerine bağlı eylemleri ile yeniden biçimlen-
direbilir; merhametin mi yoksa hasetin mi karakter üzerinde 
etkin olacağını fiillerimiz ve eylemlerimiz belirler. Sonuçta 
irade olumlu ya da olumsuz özgürlüğünü yeniden biçimlen-
dirilmiş karakterden alır.

Schopenhauer’a göre, anlık tutkuların kölesidir ve anlık 
insan hayatında sadece bir araç işlevi görür. İrade metafi-
zik ve etik olarak birincildir. İnsanın ne özü rasyoneldir ne 
de us ahlaki kişiliğin taşıyıcısıdır. İyi karakter şefkatli sona 
varmak için, kötü karakter de kendi kötü sonunu gerçekleş-
tirmek için anlığın becerisini kullanır.

Schopenhauer karakteri; rasyo ile kurulamayan, iradeye 
özgürlüğünü veren öz olarak tanımlıyor. Özgürlük sadece 
karaktere aittir. Ona göre, karakterimizin ahlaki değerlerini 
eylemlerimiz yoluyla kıyaslayarak, eylemlerimizin karak-
terimize uyduğunu fark ederiz; bu ise sonunda sorumluluk 
ve yükümlülük duygumuzun karakterimizden geldiğini 
gösterir. 

 Karakter determine olmadığı için, zorunluğun ilkesi 
olan yeter sebep ilkesinin kapsamı dışında kalır ve açıklana-
maz; ama özgür olan sadece karakterdir. Özgürlük eylemle-
rimizden gözükür, ama karakterimize aittir.

Sonuç olarak Schopenhauer’a göre iradeyi güdüleyen 
insanın kendi gönenci (insanın maddi refahı) ise, edimin ah-
laki olması mümkün değildir. Eğer güdü ötekine zarar veri-
yorsa, eylem kötüdür. 

Schopenhauer’in Törel Felsefesi
Schopenhauer, intiharı kabul etmez, yaşamı savunur; 

çünkü intihar eden kişi, iradesini ve sonsuz isteme güdü-
sünü değil, bedenini ortadan kaldırır. İntihar, hayatta kalıp 
iradenin söndürülmesi olanağını da ortadan kaldırdığı için 
yadsınır. 

Esenlik ya da kurtuluş için üç yol önerir: Estetik, Törel, 
Dinsel Yol.

Bilgiyi, iradenin esaretinden kurtaran ve insanı duyarlı 
yapan sanattır. Schopenhauer’a göre, insan estetik yaşantıda 
yiterek, kendini unutarak sefillikten kurtulabilir. Epik şiir ve 
müzik insanı iradeden kurtulmuş bir dünyaya götürür. 

Sanatın nesnesi Platonik idea’dır. Sanatçı, iradeyi yansı-
tan ideaların bilincini kazanırken, eşzamanlı bir etki olarak, 
çaba, gerginlik ve düş kırıklığından kurtulur. Sanat, idea’da 
kendini dolaysız olarak gerçekleştiren, evrensel iradenin 
kavranmasından doğar. Schopenhauer’a göre sanat, “yeter 
sebep ilkesi”ni aşarak, sıradan bilimsel bilginin pragmatik 
niteliğinden de kurtulur. 

Ona göre, ahlaksızlık kökünü bencillikte bulur, ama çı-
karsız sevgi, merhamet ya da acımak ve duygudaşlık yoluy-
la acı çekenle bir olabiliriz, böylelikle erdem ve kutluluğu-
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muz güvence altına alınmış olur. Tüm gerçek ve arı sevgi, 
duygudaşlıktır.

 Ahlak anlayışında Schopenhauer’ın Kant’ın ödev ahla-
kı ve kategorik emperatif fikrinden ayrıldığını görüyoruz; 
Kant’ta koşulsuz buyruk ya da yasa, yerini Schopenhauer’da 
bireyin kendi vicdanına bırakır. Kant’ın anlayışında, dürtü-
leri yargılayan ve metafizik kararlar vererek, ödev ahlakının 
kurallarını koyan pratik usdur. 

Bu sebepten Kant’a göre, bir irade ahlaksal yasaya ya 
da ödev bilincine saygı tarafından belirlendiği zaman iyidir. 
Eğilimden, diyelim ki öz-sevgiden ya da giderek duygu-
daşlıktan yapılan bir edim ahlaksal değildir. Edimin ahla-
ki olması için bu tür dürtülere karşın, yasaya tam saygıdan 
yapılmalıdır. Yasaya kusursuz saygı en yüksek sınamadır. 
“Ödev gönüllülerinin” duygusal ahlakı Kant için tıpkı prag-
matik-törebilimi gibi iticidir.

 Schopenhauer’a göre ise us pratik de olsa ahlakın kay-
nağı olamaz. Bu konuda Schopenhauer ile Kant arasın-
daki ayrım; Kant’ın koşulsuz buyruğu modern toplumda, 
hukukun üstünlüğü ilkesi altında toplum için geçerli olan 
ve olması gerekeni ifade ederken, Schopenhauer’ın duygu-
daşlık ilkesi ise, birey için geçerlidir, topluma dayatılamaz. 
Schopenhauer etiğinde tek tek bireyleri, Kant ise toplumu 
muhatap alır.

Ona göre, dinler iyimserlik ve kötümserlik arasındadır-
lar. Sadece ahlak önemlidir, dogmalar değil. Yahudilik ve 
İslam iyimser, Hristiyanlık ise Katolik ahlakı olarak kötüm-
ser ve Protestan ahlakı olarak ateisttir. Din, acı ve ölüm te-
sellisi olarak halk için iyidir. Tesellinin yolu ise mutlulukla-
rı artırmak değil, acıları azaltmaktır. Dinin kaynağı olarak 
Tanrı korkusu insanı sevgiye götürmez.

Schopenhauer, insanın bencil iradesinin, bireyde beliriş-
lerini o birey için ilk günah olarak kabul eder. Asli günah 
irademizi kullanmamızdan doğar. 

Ona göre, Din halk metafiziğidir. Felsefe ise dindeki ale-
gorik anlatım yerine kavram dilini kullanmaktır. Ona göre 
din felsefesi yapmayı, dinin ifadesinin alegorik olması en-
geller. Bu sebeple din üzerine felsefe ile bakılacaksa dinin 
fenomenleri olan mitlere, dogmalara ve kültlere alegorik 
yorumlar zorunludur. 

Schopenhauer’a göre, yaşam isteğinin yani iradenin ken-
disi, üzüntünün ve kötülüğün nedeni olduğu için insan, hiç 
olmazsa huzuru bulmak için çileci bir yaşamla uyum için-
de, bunlara sebep olan bencil iradenin kendisini olumsuz-
lamalı, bencil isteklerini bastırmalı, dünyaya tümüyle yüz 
çevirmelidir. 

Schopenhauer’ın irade karşısındaki bu tür çözümleme-
leri, Hint ve Buddha tasavvufundan da etkilenmiş olmasına 
bağlıdır ve bu etki özellikle ahlak ve din felsefesinde görü-
lür; ancak Schopenhauer, Buddha’yı insanın şuurlanmasın-
da gerçekleşmesi gereken bir iç deneyim olarak değil, bir 
öğreti, bir ideoloji olarak almıştır.

Budist öğreti bir inanç olarak bir toplum dinidir, ancak 

bir deneyim olarak Nirvana; özneldir ve tam bir nefs arın-
masıdır, zihnin her türlü sanrıdan, öğretilmiş olanlardan ve 
imgelerden ve zanlardan boşaltılarak bireyin sıfıra gitme de-
neyimidir. Samsara ya da çarktan çıkma deneyimidir. 

Nirvana, ne dünyaya tümüyle yüz çevirmek, ne de dün-
yevi hazların esiri olmak değil, itidal üzere yaşama dönen 
geçici bir deneyimin adıdır. Buddha bu itidal üzere yaşam 
için Schopenhauer’ın iradenin susturulması kavramı yeri-
ne, dinginleşme ve sakinleştirilme kavramlarını kullanır. 

Sakinlik ya da dinginlik; susturulmaktan farklı olarak 
iç barışı, farklı isteklerin harmonisini ve huzuru ima eder. 
Susturma; bastırma ve bilinçdışına atmanın ve gerilimin, sa-
kinleşme ise yetiler arasında işbirliğinin ve iç huzurun, yani 
özgürlüğün yolunu açar. Bu işbirliğini Buddha, saf iman, saf 
irade, saf söz, saf aksiyon, saf yaşayış vasıtası, saf egzersiz-
ler, saf hatıralar, saf istiğrak yolları gibi sekiz dallı yolun 
uyumlu işbirliği olarak ifade ediyor.

Schopenhauer ise, insanın en yüksek törel başarısı ola-
rak, yaşamda orta yolu değil, ama isteği tamamen çürüt-
meyi, iradeden tam bir kurtuluşu kazanarak, dünyaya yüz 
çevirmeyi, yani Nirvana durumuna, yokluk durumuna geç-
meyi anlar. Yani dünyaya yüz çevirerek iradeden kurtuluş, 
Nirvana’dır ona göre. 

 Nirvana’yı maya kavramı ile açıklar; maya olan bu fe-
nomenal denilen dünyadır. Maya; günah ve ölüm dünyası-
nın, özlemlerimizin ve arzularımızın ifade edildiği bir ze-
min olarak bir yanılsama olan anlamlar dünyası ile özdeştir. 
Maya, Platon’un ortaya çıkan ve yok olup giden geçici dün-
yası ile aynı dünyadır. Schopenhauer’a göre, bu özdeşliği ya 
da illüzyonu ancak, Nirvana’ya ulaşan üstün bilinç aşabilir. 
Bu bilinç, artık kişilik ve nedenselliğin veya özne ve nesne-
nin bulunmadığı bir dünyaya yükselmenin bilincidir.

Schopenhauer’in Kant Eleştirisi
Schopenhauer’a göre, Kant’ın kendinde şey (ding an 

sich) dediği aslında henüz belirlenim kazanmamış iradedir, 
başlangıçta, Kant’ın görüngü ile kendinde şeyi birbirinden 
ayırt etmesini, sapla samanı birbirinden ayırt etmeye benze-
terek çok önem veriyor. Şeylerin bize nasıl göründüğü ile, 
kendilerinde nasıl oldukları arasındaki ilişkiyi, tüm modern 
felsefenin etrafında döndüğü eksen olarak kabul ediyor. 

Schopenhauer, iradeyi, bütün görüngülerin özü kabul 
ederek, gerçek ile gerçeğin görüngüdeki görünüşünü bir-
birinden ayırmış olduğunu ve bu ayrımı koruyarak Fichte, 
Schelling ve Hegel’in metafizik soyutlamalarından da uzak 
durduğunu düşünüyor. 

İşte iradeyi görüngülerin özü olarak tasarımlaması, 
Schopenhauer’ın, Kant felsefesine yaptığı eleştirinin çıkış 
noktasını oluşturur. Şöyle ki, bu tasarıma göre, görüngüden 
görünen, kendinde şeyin işleri, edimleri, fiilleridir. Böylece, 
işlerine ve fiillerine bakarak, kendinde şeyi bilebilme ola-
nağımız doğuyor, demek ister. Çünkü bu durumda, görü-
nüşlerden hareketle, inancın konusu olan kendinde şey, 

Schopenhauer’a göre bilmenin konusuna dönüştürülmüş 
oluyor.

Kant’a göre, kendinde şeyi bilmek istediğimizde algı, 
kategoriyi nereye yükleyeceğimiz konusunda yetersiz kalır. 
Nominal olan ile fenomenal olan arasında bir sınır vardır 
ve bu sınır geçirgen olmadığından, duyulur üstünü, duyusal 
bilgi ile bilemeyeceğimizi kabul etmiş oluruz. İşte bu sorun-
sal, Kant’ta çözülmesi gereken bir sorun olarak takipçilerine 
kaldı.

Kant’a göre bilme eşiğimizin sınırı, duyarlığımızın sağ-
ladığı; algılar ya da görgül sezgilerdir, buradan daha ötesini 
yani bu görünüşlerin arkasındaki kendinde şeyi bilemeyiz 
ancak inanırız.

 Bu noktaya kadar sadık bir Kant takipçisi olan 
Schopenhauer, burada Kant’tan ayrılır: Kant’ın belirledi-
ği bilme sınırının, insanın sadece duyularında yaşayan bir 
varlık olması durumunda geçerli olabileceğini ancak, insa-
nın bu aşamada kalamayacağını ve kendi en iç bilincinde 
isteyen ve arzu eden benliği ile de yüz yüze gelebileceğini 
dolayısıyla kendinde şeyin ayrımına varabileceğini savunur.

Schopenhauer’a göre, Kant’ın kendinde şey dediği, be-
lirsiz iradedir ve zamansız, uzaysız, nedensizdir. İrade ola-
rak irade de tıpkı Kant’ın kendinde şeyi gibi, saltık soyutla-
madır ve boştur. 

İrade soyutlamada kaldığı sürece, salt soyutlama oldu-
ğundan deneyimin konusu olamayacağı için bilinemez ka-

lır, ama belirlenim kazanmış irade olduğunda; mesela dürtü, 
istek, arzu, tutku ya da özlem olduğunda bilmenin konusu 
olur. 

Ona göre, iradeyi, beden olarak doğrudan yaşarız, 
Özbilinçteki etkinlik olarak ise dolaylı algılarız ya da seze-
riz, ama ikisi de kökensel olarak aynı iradenin görünüşleridir. 

 Kanaatimce Schopenhauer’ın felsefi çabasını özet ola-
rak şöyle ifade edebiliriz: İnsan içgüdülerinin boyunduru-
ğundaki iradesinin seçimleri ve edimleri sonucu, acı ve ıs-
tırap içinde yaşamaya mecbur kalır. Ona göre, bu kıskaçtan 
nihai kurtuluş, iradenin tümden bastırılmasıyla mümkündür. 

Buna karşılık Schopenhauer, insanın içgüdüden öz-
gürleşmesini ancak karakterin sağlayabileceğini savunur. 
Karakter doğuştandır ama, duygudaşlık ve merhamet içerik-
li edimlerimizin sayesinde, ampirik olarak oluşmuş karak-
teri yeniden biçimlendirmenin mümkün olduğunu düşünür.
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Leninizm nedir?

Lenin’in ilham verici liderliğine dair kahramanlık 
senaryosuna olan ömürlük adanmışlığını, ancak 
onu fikirlerine bağlayan duygusal harcı anladığı-

mız vakit idrak edebiliriz. Bu senaryo, tutkulu bir birey ile 
onun kamusal kimliği arasındaki –Vladimir İlyiç Ulyanov 
ile N. Lenin arasındaki– en temel bağlantıdır.

Bu her şeyden evvel şunun için gereklidir: N. Lenin’in 
fikirleri, Ulyanov’un onlara yüklediği duygular olmadan, 
Ulyanov’un duygusal yaşamı ise N. Lenin’le ilintili fikir-
ler olmadan anlaşılamaz. Bu temel hususu belirtmek için 
“Lenin” ve “Ulyanov” arasındaki ayrımdan yararlandıktan 
sonra, artık bu tarihî şahsiyetten bahsederken alışıldığı gibi 
onun en bilindik mahlasını kullanarak devam edeceğim.

Rus devrimci ve siyaset adamı olarak bilinen Vladimir 
İlyich Ulyanov (Lenin), 22 Nisan 1870 yılında o dönem adı 
Simbirsk olan Ulyanovsk’ta doğdu. Babası İlya Nikoloyeviç 
Ulyanov, özgür eğitim için mücadele eden bir devlet me-
muruydu. Benzer şekilde annesi Aleksandrovna Ulyanov da 
demokrasi için mücadele etmekteydi. Orta halli bir ailenin 
6 çocuğundan 2. olarak dünyaya gelen Lenin, 1886 yılında 
babasını beyin kanaması sonucu kaybetti. Daha babasının 
yokluğuna alışamadan 1887 yılında ağabeyinin idamıyla 
sarsıldı. III. Rus Çarı Aleksandr’ın ölümüne sebep olan sui-
kasta yardım etmekle suçlanan Aleksandr Ulyanov asılarak 

idam edildi. Hayatının şekillenmesinde büyük rol oynayan 
bu iki kayıptan sonra ağabeyini kaybettiği 1887 yılında 
Kazan Üniversitesi’ne girmeyi başardı. Üniversite yıllarının 
hemen başında Rus devrimini destekleyen öğrenci örgütü-
ne katıldı. 1888-1889 yılları arasında hukuk eğitimi aldığı 
dönemde Rus edebiyatı konusunda da kendini geliştirmeye 
başladı. Üniversite yıllarında aldığı eğitim ve öğrenci örgüt-
lerine verdiği destekler dışında dil eğitimleri de alan Lenin, 
Latince, Yunanca, Almanca, Fransızca ve İngilizce öğrendi. 
Daha sonraki yıllarda Karl Marx’ın Das Kapital adlı eseriy-
le tanıştı ve 1892 yılında hukuk alanında diplomasını aldı.

Verimli geçen üniversite hayatının ardından Volga 
Nehri’ne yakın bir Tatar köyü olan Samara’da avukatlık 
yapmaya başladı. 1893 yılında St. Petersburg’a yerleşme 
kararı almasıyla birlikte Marksist grupların arasında ken-
dine yer buldu. Sık sık Rus devrimine destekçi bulabilmek 
için Avrupa’ya seyahatler yaptı. 1895 yılında Rabochye 
Delo isimli yasal olarak kabul edilmeyen bir dergiyi yayım-
lamaya çalıştı. Aynı yıl 14 ay hapis cezası aldı ancak ce-
zası hapisten çıktıktan sonra da bitmedi. Görüşleri tehlikeli 
olarak görüldü ve Sibirya’da bulunan Shushenkoye köyüne 
sürgün edildi. Bu sürgün Lenin’i inandığı amaçlardan sap-
tırmamasının yanı sıra, o dönem bir devrimci olan Nadejda 
Krupskaya’yla evlendi. Sürgünde de çalışmalarına devam 
etti ve Julius Martov ile birlikte Iskra (Rusça: Искрa; an-
lam: “Kıvılcım”, Rus sosyalist mültecilerinin Rusya Sosyal 

FARKLI BIR YOL
Sınıf Kavgalarının Strateji Kuramcısı, Sosyalizmin Kurucusu 

Vladimir Ilyich Ulyanov (Lenin) Kimdir?

Hazırlayan ve Derleyen: Hulisi Akkanat

“Filozoflar yalnızca dünyayı değişik biçimlerde yorumladılar; oysa sorun onu değiştirmektir.”

Karl Marx, Feuerbach Üzerine Tezler,1845 
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Demokrat İşçi Partisi’nin resmî gazetesi olarak çıkardıkları 
siyasi gazete. Başlangıçta Vladimir Lenin tarafından işle-
tilmiş ve 1903’te Rusya Sosyal Demokratik İşçi Partisi’nin 
bölünmesinden sonra Lenin kadrodan ayrılmıştır) gazetesini 
kurdu. Bu dönemde devrim hareketi ile ilgili yazdığı maka-
le ve kitaplarda ilk kez Lenin ismini kullanmaya başladı. 
1900 yılında sürgün cezasının bitmesinin ardından Pskov’a 
yerleşmesiyle birlikte Rusya Sosyal Demokrat İşçi Partisi 
için çalışmalara başladı. 1903 yılında Ne Yapmalı? kitabını 
yazmasıyla parti içinde huzursuzluklar ve bölünmeler baş-
ladı. Fakat işçiler arasında hızla yayılan bu kitap Rusya’da 
bir dönüm noktası oldu. Rusya’da sosyalist devrimin te-
mellerini atan bu kitabın ardından çeşitli konferanslar için 
Avrupa’ya gitti ve İskra’dan ayrıldı. 1906 yılında büyük kat-
kılar verdiği Rusya Sosyal Demokrat İşçi Partisi’nin lideri 
konumuna gelmeyi başardı.

1918’de Sosyalist Devrimci Parti üyesi Fanya Kaplan ta-
rafından suikast girişimine uğradı. Açılan ateş sonucu ikisi 
omuzuna, biri akciğerine üç kurşun isabet etti. Lenin sonra-
ki dönemde iyileşti, ancak izler onu hayatının sonuna kadar 
bırakmadı.

1919 yılında Bolşevikler ve başka ülkelerden gelen 
Sosyalistlerle birlikte Enternasyonal’i kurdu. 1917 yılında 
bir konuşma yapan Lenin, kapitalist ve emperyalist güçle-
rin egemenliği altında ezilen ve hakları çiğnenen devletlerin 
birlik olması gerektiğini vurguladı ancak dönemin koşulları 
bu birliğin gerçekleşmesine engel oldu.

Düşmanları tarafından sürekli zayıf anı kollanan Lenin, 
1922 yılında birçok suikast girişimine maruz kaldı. Gerek 
atlattığı suikastlar, gerekse savaş gerginliği Lenin’de derin 
yaralar açtı ve felç geçirmesine neden oldu. Sağ tarafı felç 
kalan ve zor günler geçirmeye başlayan Lenin, aktif siyaset 
hayatını noktaladı. Fakat sağlık problemleri siyaset yaşa-
mının ardından da yakasını bırakmadı. Aynı yıl ikinci kez 
felç geçirdi ve kısa süre içinde konuşma yeteneğini kaybet-
ti. 21 Ocak 1924’te daha 53 yaşındayken hayata veda eden 
Lenin, eşitlik ve işçi hakları için emperyalizm ve kapitaliz-
me karşı verdiği mücadele ile birçok insana ilham kaynağı 
oldu. Ölümünün ardından mumyalandı ve Moskova, Kızıl 
Meydan’da (Red Square) Lenin Mozolesi’ne konuldu.

“Günümüzde ‘Ne Yapmalı?’ ile tartışan insanlar tarafın-
dan yapılan temel hata şudur ki, onlar bu çalışmayı tarihsel 
bağlamından, partimizin özgül ve artık geride kalmış bir 
döneminden bütünüyle koparıyorlar.”

V. İ. U. Lenin – 1907

Devrim Öncesi Rusya’sının Sosyal ve 
Siyasi Yapısı

Çarlık Rusya’sında Sosyal Sınıflar ve İktisadi Bünye:

Bolşevik (çoğunlukçu) devriminden önceki Rusya’nın 
siyasi ve sosyal bünyesine baktığımız takdirde, onun bir 
devrim için pek çok sosyolojik, tarihi ve doğal şartları bağ-

rında taşıdığını görebiliriz. Bu imkân ve şartlar, çok geniş 
topraklar üzerinde, ilkel bir teknikle çiftçilik yapılmaktadır. 
Toprakların bir kısmı ekilememektedir. Ulaştırma araçları 
basit olduğundan, şehir ve kasabalar birer adacık halinde-
dir; koca memleket birbirinden habersizdir. Memleketin ay-
dınları azdır. Mevcutlar da, dışardan gelen fikirlere ihtirasla 
sarılmışlar, herhangi bir sosyal reform projesine şuursuzca 
sarılmışlardır. Aşağı sosyal sınıflardaki, kin ve haset duygu-
ları ve “her şey yeniden değişmeli” şeklindeki düşünce ve 
eğilimler, psikolojik ve sosyolojik sebeplerdir. Bu sebepler, 
Rusya’yı adım adım devrime götürmüştür. Aile, devlet, hu-
kuk sistemi ve kurumlar adı verilen sosyal şekiller Rusya’yı 
kargaşalık ve çalkantıların içine itmiştir. 

Bu bilgilerin bir kısmı doğru olmakla beraber, bir kısmı 
da doğru değildir.

Rusya’nın Büyük Petro devrine kadar umumiyet itiba-
riyle Batı medeniyeti ile esaslı hiçbir kültür teması bulun-
madığı söylenebilir.

Rusya, Hristiyanlığı güneyden, Bizans’tan almış olmak-
la beraber, İstanbul’un Türkler tarafından fethedilmesiyle, 
güneyden her türlü kültürel temaslarını kesmiş bulunmak-
taydı. Bu suretle Rusya, esas itibariyle büyük toprak sahibi 
feodalite egemenliği esasına dayanan bir köylü memleketi 
olarak kalmış ve burada ne bir şehir, ne de lonca devirlerin-
de batı ve güney memleketlerinde olduğu gibi son derece 
gelişmiş bulunan küçük sanayi hayatı var olabilmiş değildir.

Büyük Petro her türlü çareye başvurarak, uzun asırların 
bir neticesi olan bu geri vaziyet ve zihniyetle mücadele et-
meğe başlamıştı. Çar, memleketi bir an önce yüksek me-
deniyet seviyesine ulaştırabilmek maksadıyla yalnız hariç-
ten birçok sanatkârlar çağırmamış, bunun dışında yabancı 
girişimcileri de yatırım yapmaları için Rusya’daki birçok 
büyük fabrikayı, tersaneleri ve maden ocaklarını da tesis-
leştirilmişti. Bu kurumlar, o zaman Batı dünyasına hâkim 
olan merkantilizm ( XV. yy. ile XVIII. yy. arasında egemen 
olmuş, ticaret burjuvazisinin çıkarlarını öne alan, gönencin 
üretim alanında değil ticarette ve anamal birikiminde oldu-
ğunu öne süren öğreti) fikirlerine uygun olarak, memlekete 
“servet ve zenginlik” getireceklerdi. Yeni kurulan fabrika-
larla, işletmeye açılan maden ocaklarında çalıştırılan iş güç-
lerini esas itibariyle, büyük arazi sahiplerine tâbi köylülerle, 
mahkûmlar ve sokakta bulunmuş çocuklar teşkil ediyordu; 
buna uygun olarak da iş şartları çok ilkel ve çoğunlukla da 
pek barbarca bir mahiyet arz etmekteydi. Petro’nun halefleri 
bu sanayileşme politikasına devam etmişlerdir; Rus sana-
yiinin düşük ve kötü verimi, 1741 senesinde bez/dokuma 
fabrikalarına mahsus olmak üzere bir kanunla belirlenmiştir.

Görülüyor ki, esas itibariyle köylü nüfusunun büyük 
çokluk teşkil ettiği ve feodal ziraat şartlarının hâkim bulun-
duğu Çarlık Rusya’sında, Batıya kapıları açış ve sanayileş-
me süreci, tarihimizde Deli Petro diye anılan Çar zamanında 
başlamıştı.

Rusya’da bugün ulaşılan yüksek gelişmişlik düzeyine 
doğrudan doğruya Sosyalist Sistemin mucizesi olarak bakıl-

ması karşısında, tarihsel sosyoekonomik-politik koşulları da 
göz ardı edilmemelidir.

Bol hammadde kaynakları, çok ucuza temin edilen işgü-
cü, çok önce kurulmuş olan sanayii elbette sosyoekonomik 
süreci hızlandıracak, bugünkü kalkınmada büyük pay sahibi 
olacaktır.

19. yy. zengin maden yataklarına sahip olan Kafkasya’nın 
fethi ve Türkistan kapılarının açılması, Rus sanayii kalkın-
ması için maddi şartları hazırladı ve Rusya’yı potansiyel bir 
güç haline getirdi. 1861’de serflik rejiminin ortadan kaldırıl-
ması, feodal nizam üzerine ağır bir darbe vurdu ve sanayiin 
ihtiyacı olan işgücünün köylerden şehirlere akmasını sağla-
dı. Rus sanayii serflerin kurtuluşunu müteakip ilk hamlesini 
yaptı ve 1890’dan sonra yabancı sermaye akması ile iyice 
gelişti. Batıda sanayi, bireysel girişimci (burjuva) sayesinde 
gelişmişti. Rusya’da ise, Batının yardımı ve devletin gayreti 
ile birden hamle yaptı.

1914 öncesinde Rus sanayiindeki yabancı sermaye yatı-
rımları, iki milyar rubleden fazla idi: Bunun

% 32,6 Fransız, % 22,6 İngiliz, % 19,7 Alman, % 14,3 
Belçika, % 5,2 Amerikan sermayesi idi.

Rus sanayiinde, büyük işletmelerin nispeti, Avrupa’ya 
nazaran çok yüksekti: 1913’de Rus sanayi işçilerinin 
%24,5’i, binden fazla işçi istihdam eden işletmelerde ve 
%9,5’i beş yüz ila bin işçi çalıştıran fabrikalarda çalışıyor-
du. 1907’de Almanya için buna tekabül eden rakamlar sıra-
sıyla %8,1 ve %6,1 olmuştur. (Kaynak: E.H.CAR, Bolşevik 
Devrimi, II. cilt, sayfa 19, Metis Yay.)

1890’ların başlarında Rusya’da 30.000 km.ye ya-
kın,1900’ların başında ise 41.714 km. demiryolu mevcuttu.

1890-1899 arasında ham demir üretimi İngiltere’de %18, 
ABD’de %50, Almanya’da %72, Fransa’da %3, Belçika’da 
%32 ve Rusya’da %108 civarında arttı.

Demir ve çelik üretiminde, aynı devrede artış şöyle-
dir: İngiltere’de %80, ABD’de %63, Almanya’da %73, 
Fransa’da %67, Belçika’da %48 ve Rusya’da %116.

Aynı devre için kömür üretimi, İngiltere’de %22, 
ABD’de %61, Almanya’da %52, Fransa’da %26 ve 
Rusya’da %131’lik bir artış göstermiştir.

Petrol üretiminde Rusya, sadece ABD gibi bir rakibe 
sahipti.

20.yy. başında Rus pamuklu sanayii, İngiltere ve Amerika 
sanayiinden sonra ikinci geliyordu. (Kaynak: E.H.CAR, 
Bolşevik Devrimi, I. cilt, Metis Yay.)

18. yüzyılın ilk çeyreğinde Büyük Petro, İsveç 
Prensliğini mağlup ederek Batıya açıldı. Rusya’yı büyük bir 
Batı kuvveti haline getirmeye, Buhara’ya kadar fethetmeye, 
Hindistan’la ticari ilişkilere girişmeye, Hazar Denizini ele 
geçirmeye çalıştı.

1870’den sonra demiryolları inşaatı hızla arttı. Bu suretle 
demir sanayii, iç ve dış ticaret gelişiyor, en ücra yerlerde 

bile, takas ekonomisinden parasal ekonomiye geçiliyordu. 
1913 yılında 76.400 km. uzunluğunda demiryolunun bulun-
duğu tespit edilmiştir.

Friedrich Engels, 23 Mayıs 1851’de Karl Marx’a yaz-
dığı mektupta, Rusya’nın Polonya’ya nazaran ileri, medeni 
ve daha sanayileşmiş bir ülke olduğunu yazıyor, Varşova ve 
Krakov’un, St. Petersburg (sonraları Petrograd, Leningrad, 
Stalingrad adı verilen şehir), Moskova ve Odesa ile muka-
yese edilemeyeceğini ifade ediyordu. Bu bilgiyi nakleden 
Lenin, Rusya’nın sanayileşmekte olduğunu, Rusya’da kapi-
talizmin ilerlemekte olduğunu belirterek, narodniklerin (po-
pülistlerin) “kapitalizmin Rusya’daki gelişmişlik düzeyinin 
seviyesini” ölçmekten aciz olduklarını söyler. Çünkü Lenin 
inanıyordu ki, Rus iktisadi kalkınması kapitalist yoldan iler-
lemektedir. (Seçilmiş Yazılar I. cilt, Lenin, Sol Yay.)

Sanayide çalışan işçilerin çoğunun köylerde toprakla-
rı vardı. Beden işçileri yazın köylerine dönerdi. Mekanik 
iş görenler ise nadiren dönüyordu. Moskova’da yapılan 
araştırmada pamuklu el dokuma tezgâhlarında çalışanların 
%82’si köylerine dönme itiyadında iken, modern dokuma 
makinalarında çalışanlar böyle değildi. Rus sanayii olgunla-
şırken, köy menşeili işçiler, şehirlerde yeni beceriler kazan-
dılar; sanayiin mekanik kollarında iş buldular ve devamlı 
sanayi işçisi eğilimi gösterdiler.

Sanayi çevresine intibak veya eski köy hayatına dönüş 
şeklindeki çift tesir, Rusya’da 1880 ve 1890’larda, sosyal 
devrimle ilgili iktisadi gelecek hakkında tartışmalara yol 
açıyordu. Sanayi aleyhtarı olan popülistler, şehir işçilerinin 
tamamının, zirai gelirlerine, bir marjinal gelir eklemek üze-
re sanayi işi arayan köylülerden ibaret olduğunu ileri sürü-
yorlardı. Bazı Marksistler de, köylü olan sanayi işçilerini 
“devrim taşıyıcıları” olarak görüyorlardı. 

Lenin ve hocası Plehanov, Rusya’nın iktisadi gelişme 
çizgisi üzerinde, kapitalist safhaya ulaştığını ve bu iktisadi 
sistemde gittikçe olgunlaştığını ve sosyalizme geçmek için 
hazırlandığını ileri sürerken narodnik (halkçı=popülist) adı 
verilen bir grup Rus sosyalisti, Rus köy komün sisteminin, 
kapitalist safhayı idrak etmeksizin, doğrudan doğruya daha 
yüksek sosyalist safhaya geçiş için bir merhale teşkil edece-
ğini iddia ediyorlardı. Narodniklere göre, köylüleri saf dışı 
eden devrimci bir hareket ne ümit edilebilir, ne de faaliyet 
sahası bulabilirdi. Eğer köylü iktisadi ve siyasi zincirlerin-
den kurtarılırsa, Rusya’da sosyalizm kolayca yayılırdı. Bu 
inanç, halkın arasına gidiş şeklinde, çokluğu öğrencilerden 
ibaret, binlerce genç kadın ve erkeğin, şaşırtıcı misyoner-
lik hadisesini doğurdu. Köylüyle doğrudan doğruya temasa 
geçerek, onu uyandıracaklarına inanıyorlardı. Netice büyük 
bir hüsran oldu. Propagandacılar çabucak fark ettiler ki, 
kendileri ve halk aynı dili konuşmuyordu. “ Halkın ara-
sında kısa bir müddet kalışımız, hayalimizdeki her şeyin, 
emellerin doktriner ve edebi olduğunu bize açıkladı. Diğer 
taraftan bize öğretti ki, halkın şuurunda, bir kimsenin dikkat 
nazarına alması ve muhafaza etmesi icap eden birçok unsur 
vardır,” diye bahseder Zelyabov. Ona göre, “Sosyalistler, 
popülist oldular. Pür doktrinden vazgeçerek, halkın itibar 
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ettiği şeyler adına hareket etmeyi kararlaştırdılar.” Böylece 
pozitivizmi terk ve ihmal ederek, metafizik hayalciler haline 
gelmişlerdi.

1917 yılı başlarında Lenin, “Marx ve Engels’e hâlâ âşı-
ğım ve onların istismar edilmesine katlanamıyorum, hayır! 
Onlar gerçek birer dahi,” ifadesi, yakın arkadaşı İnessa 
Armand’a yazdığı mektupta yer alır. 

Bu ifadenin harfiyen doğru olduğunu kabul etmeliyiz. 
Lenin gerçekten de Marx ve Engels’in fikirlerine âşık-
tı. Benzer şekilde, Lenin’in hayatındaki en yoğun, uzun 
soluklu ve duygusal ilişki, kendi kuşağının en seçkin 
Marksistlerinden olan Kautsky –daha doğrusu Kautsky’nin 
yazdıkları– karşısında değişen tutumuydu.

Peki, mantıksal çıkarımlarla birbirine bağlanan genelleş-
tirilmiş önermelerden oluşan resmi bir doktrin böylesi bir 
aşka ilham verebilir mi? 

Lenin örneğinde, hayır. Onun bu duygusal coşkunluğu, 
ilhamını etrafındaki hadiselerle dolu dünyayı yorumlaması-
na yarayan, ömürlük bir senaryodan alıyordu. Bu senaryo-
nun ana teması kahramanca bir sınıf liderliğiydi. 

Sınıf liderliğinin iki düzeyi vardı: 

İlki ve en önemlisi, sınıf liderliği, yani Rus proletarya-
sının ağırlıklı olarak köylülerden oluşan bütün Rus halkına 
liderlik etmesiydi. Narod, “halk” kelimesinin Rusça karşılı-
ğıdır. Lenin’e göre, kent proletaryası, narod’un tam da tari-
hin özel bir liderlik görevi vermiş olduğu parçaydı.

Bu konunun Lenin’in bakış açısındaki merkezi rolü, 
1924 yılındaki ölümünün ardından dul eşi Nadyejda 
Krupskaya tarafından yapılan anma konuşmasında ortaya 
konur. Burada “Lider” anlamında kullanılan Rusça kelime 
vojd, Lenin’in yaşam boyu kullandığı retoriğin temel bir 
kavramı olmuştur:

“(1890’ların başlarında) Piter (St. Petersburg) işçileri 
arasında yürüttüğü çalışma, bu işçilerle yaptığı sohbetler, 
onların konuşmalarını ilgiyle dinlemiş olması, Vladimir 
İlyiç’e Marx’ın büyük fikrine dair bir anlayış kazandırdı. 
Bu, işçi sınıfının tüm emekçilerin öncü kolu olduğu ve tüm 
emekçi kitlelerin, tüm ezilenlerin onu takip edeceği fikridir. 
Sahip olduğu gücün ve zaferinin teminatı budur. İşçi sınıfı, 
yalnızca bütün emekçilerin vojd’u (lideri) olarak zafer ka-
zanabilir… Bu düşünce, bu fikir, onun sonraki eylemlerine, 
attığı her adımda ışık tuttu.” - Nadyejda Krupskaya-

Lenin sınıf içindeki liderlik konusunda da romantik bir 
yaklaşıma sahipti. Alt kademeden aktivistlere –praktikle-
re– kendi liderliklerinin neler başarabileceği gibi yüce bir 
fikirler ilham vermeye çalıştı. “Ne Yapmalı?”da (1902), mu-
haliflerine meydan okuyordu: “Pratiğinizle övünüyorsunuz, 
oysaki (sıradan bir Rus praktik’inin bile bildiği bir gerçeği) 
bırakın bir çevreyi, tek bir bireyin bile devrim davası için ne 
mucizeler yaratabileceğini göremiyorsunuz.”

Parti, işçilere en yüce görevlerinin narod’a liderlik etmek 
olduğu hissini aşılar ve sonrasında proletarya, Çarlığı yıkma 
mücadelesinde işçilerin saflarına katılmaları konusunda na-

rod’a ilham vermek suretiyle bu görevi yerine getirir ve böy-
lelikle sosyalizmle nihayetlenecek olan yolu açar, Lenin’in 
senaryosu budur. Nitekim bizatihi Lenin’in “Hayalim” ola-
rak adlandırdığı bu senaryonun esas içeriğini tam olarak 
kavrayan az sayıdaki düşünürden biri olan Robert Tucker 
tarafından da belagatle betimlendiği gibi, kahramanca sınıf 
liderliğinin iki düzeyi birbiriyle bağlantılıdır:

Lenin’in Hayali
“Lenin’in siyasî düşüncesini bütünselliği içerisinde 

anlamak için, onun hayalinde canlandırdığı şeyin yalnız-
ca bahsettiği profesyonel devrimcilerin militan örgütü ol-
mayıp, “bütün halkı” kapsayan, parti liderliğinde bir halk 
hareketi olduğunun farkına varmak önemlidir. Bu “hayal”, 
hareket içerisinde kendilerini takip eden daha büyük kitlele-
rin öğretmen ve örgütleyicileri rolünü üstlenen bilinçli dev-
rimcilerin öncüsü olan partiyi merkezine alıyor olsa da, hiç-
bir surette bir parti hayali değildi. Bu hayal, devlet-karşıtı 
bir halk Rusya’sının propaganda ve ajitasyon yoluyla, Çarın 
başında olduğu resmî Rusya’ya karşı savaşan devasa bir or-
duya dönüştürülmesi vizyonuydu.”- Robert Tucker-1987

Lenin’in senaryosu hamasî ve hatta debdebeliydi. 
Lenin’e göre tarihsel olaylara dair kendi ulvî hissiyatını 
paylaşmayan herkes “dar kafalıydı” (philistine*). 

Lenin, işçilerin devrimci eğilimlere sahip olmaması ne-
deniyle karamsardı ve bu yüzden hakiki bir kitle hareketin-
den vazgeçmeye meyilliydi. Dolayısıyla da bunun yerine, 
daha ziyade entelijansiyadan devrimcilerin oluşturduğu, 
seçkin ve komplocu bir yeraltı partisi kurmayı hedeflemişti.

Lenin ile Avrupa sosyal demokrasisi arasında temel bazı 
karşıtlıklar vardır: Onlar iyimserken, Lenin karamsardır. 
Onlar kaderciyken, Lenin iradecidir. Onlar demokratikken, 
Lenin seçkincidir. Onlar bir kitle hareketine kendilerini ada-
mışken, Lenin komplocudur.

Gerçekte ise Lenin, Avrupa sosyal demokrasisi içinde 
güçlü kökleri olan son derece iyimser, hatta romantik sa-
yılabilecek, ilham verici bir sınıf liderliğini temel alıyordu.

Sovyetler zamanında, karşılaştığı güç bir durum karşı-
sında daha ehven bir çözüm yolu bulmaya çalışan bir işçi, 
iyimser bir tavırla şöyle diyebilirdi: “O zaman, biz de farklı 
bir yol buluruz, Saşa.” Yarı atasözü sayılabilecek bu cüm-
ledeki Saşa, Lenin’in Çar III. Aleksandr’ı hedef alan bir su-
ikast planı içerisinde yer aldığı için Mayıs 1887’de asılan 
ağabeyi Aleksandr Ulyanov idi. Ağabeyinin başarısızlıkla 
sonuçlanan terör girişimini haber alan 17 yaşındaki Lenin, 
dişlerini sıkarak şöyle demiştir: “Hayır, biz bu yoldan git-
meyeceğiz, gitmemiz gereken yol bu değil.” (Bu deyişin 
kökeni, Lenin’in küçük kız kardeşi Maria’nın 1924 yılında 
Lenin’in cenazesinde anlattığı bir anekdota dayanır.) 

Yeni Çar’a ve diğer devlet erkânına suikast düzenlemek, 
salt radikallerden oluşan küçük bir gruba has bir düşünce 
değildi. Bu herkesin aklından geçen şeydi ve St. Petersburg 
ve diğer yerlerdeki birçok öğrenci grubu, içinde bulunduk-

ları bu hayal kırıklığı yaratan durum karşısında bu fikir 
üzerinde birleşmişti. Çarın babası 1 Mart 1881’de suikasta 
uğramış olduğundan, 1887 komplosu “İkinci 1Mart” vakası 
olarak anılmaya başlandı.

Bu genç insanları Rusya’yı kurtarmak adına cinayet te-
şebbüsünde bulunmaya ve bu süreçte hayatlarını feda etme-
ye iten düşünce neydi? Aleksandr Ulyanov (Saşa), yazdığı 
örgüt manifestosunda şu açıklamayı yapıyordu:

“İfade özgürlüğü olmadan, öyle veya böyle etkili olabi-
lecek bir propaganda mümkün değildir, tıpkı halkın temsil-
cilerinin ülke yönetimine katılımı olmadan halkın ekonomik 
durumunun iyileştirilmesinin gerçekte mümkün olmaması 
gibi. Bu nedenledir ki Rus sosyalistleri açısından, özgür ku-
rumlar için mücadele etmek, nihai amaçlarına ulaşmak için 
zorunlu bir araçtır… Dolayısıyla özünde sosyalist olan bir 
parti, gücünün bir kısmını, onun nihai iktisadi ideallerine 
hizmet edecek, daha doğru ve etkili faaliyetler yürütmek açı-
sından zorunlu bir araç olduğunu düşündüğü müddetçe ve 
yalnızca geçici olarak siyasi mücadeleye vakfedebilir.”(V.K. 
Karatayev, Narodniçeskaya E. Literatura,1958 )

Bu paragraf bize Ulyanov’un amacının “özgür kurum-
lar” yani Çarlık mutlakıyetinin yerine bir anayasal rejim ve 
teminat altına alınmış siyasi özgürlükler getirmek olduğunu 
söylüyor. Fakat bu paragraf bir yandan da salt “siyasi müca-
dele” konusunda bir müphemlik ortaya koyuyor. Ulyanov, 
daha ziyade özür diler bir tavırla, birincil amacı iktisadi öz-
gürleşme olan iyi bir sosyalistin enerjisinin “geçici olarak”, 
hakir görülen liberaller tarafından benimsenmiş olan hedef-
lere adamak zorunda olduğunu açıklıyor.

Buradan hareketle Rus Devrimi, liberal denetim meka-
nizmaları ve güvencelerin tesis edilmesini ve böylece ikti-
darın sevimsiz bir yeni seçkinler grubuna teslim edilmesini 
hedefleyemezdi. Belki de köylülerin komünal gelenekleri, 
Mikail Bakunin tarafından belirtildiği gibi, bu devrime sos-
yalizme doğrudan geçişi sağlayacak toplumsal içgüdüler 
ihsan edecekti. Bu olmadığı durumda ise, kararlı bir azınlık 
iktidarı ele geçirip, sonrasında köylüleri bir kalıba sokmak 
adına demokratik olmayan bir devletten istifade edebilirdi 
–Pyotr Tkaçev’in “Jakoben” çözümü.

Fakat doğrudan sosyalist devrime dair bu hayaller, 
Ulyanov’un dikkat çektiği sorun tarafından yıkılmıştı: 
“İfade özgürlüğü olmadan, öyle veya böyle etkili olabilecek 
bir propaganda mümkün değildir.”

Sosyal demokrat strateji ilhamını, Marx’ın bir bütün 
olarak işçi sınıfının sosyalizmin uygulamaya konması için 
siyasi iktidarı ele geçirmek gibi dünya-tarihsel bir görevi 
olduğu yönündeki öğretisinden alıyordu. Şayet sosyalizme 
ulaşmanın tek yolu işçi sınıfının iktidarıysa, sosyalistlerin 
görevi, Marx’ın ifade ettiği: işçilerin “güç birliğiyle birleşti-
ğinden ve bilgi ile yönetildiğinden” emin olmaktı; bir başka 
deyişle işçilerin örgütlenmesini sağlamak ve onlara sosyalist 
ideolojiyi aşılamaktı. (K. Marx, Uluslararası İşçi Birliğinin 
Kuruluşuna Çağrı’sından, Seçme yapıtlar II, Sol Yay.)

Proje
Bu projenin başarılı olabilmesinin tek yolu, en azından 

ulusal ölçekte hayata geçirilmesiydi. Marx’ın yaklaşımı-
nın içerdikleri, feraset sahibi bir gayri-sosyalist düşünür 
olan John Rae tarafından, Marx’ın ölümünden bir yıl sonra, 
1884’te şöyle tarif ediliyordu:

“Sosyalistler, modern toplumun olanaklı kıldığı mebzul 
miktardaki bütün popüler ajitasyon ve iletişim araçlarından 
istifade etmelidir. Artık kıyıda köşede kalmış gizli cemiyet-
ler, ufak çaplı kalkışmalar ve küçük entrikalar değil, bilakis 
uluorta çalışan ve tüm Avrupa ülkelerindeki kitleleri gerek 
söz gerek yazı aracılığıyla ortak bir enternasyonal 8devri-
me doğru yönlendirmek için durmadan didinen muazzam 
ve yaygın bir örgüt olmalıdır.” John Rae, Contemporary 
Socialism,1884)

Lenin’in Marx’ın bu saptamasını stratejik yol haritası 
olarak yorumladı. İşçilerin kitlesel kampanyalarla eğitilme-
si yönündeki sosyal demokrat strateji, sosyalizme geçişin 
tek gerçekçi yolu olarak algılanıyordu, ancak bu, siyasi öz-
gürlük olmadan uygulanamazdı ve gerek siyasi özgürlüğü 
elde etmenin herhangi bir yolu yokmuş gibi görünüyordu. 
Sosyal demokrat stratejinin Çarlık mutlakiyeti altında uygu-
lanması imkânsızdı, bununla birlikte terör de daha önce de-
nenmiş ve yetersiz bulunmuştu. Rus sosyalist radikalizmi-
nin karşı karşıya olduğu stratejik ikilem buydu ve Vladimir 
Ulyanov bu ikilemi son derece yıkıcı bir kişilik düzeyinde 
deneyimlemişti.

Strateji
Vladimir’in, ağabeyinin infazını izleyen yıllardaki ara-

yışları onu, sosyal demokrat stratejinin sadeleştirilmiş ve 
yalın bir versiyonunun, aynı stratejinin bütünlüklü ve saf 
bir biçimde uygulanması için gerekli siyasi özgürlüğü elde 
etmenin bir yolu olarak Çarlık rejimi altında bile hayata ge-
çirilebileceği sonucuna ulaştırdı. 

Vladimir’in ağabeyinin amacını gerçekleştirmek için 
düşündüğü “Farklı Yol”, sınıf liderliğinin ilham verici gü-
cüne dair iyimser birtakım varsayımlarla dolu bir kahra-
manlık senaryosuna dayanıyordu. Rus devrimci geleneği-
nin Marksizm’e giden yolun ceremesini çektiği söylüyordu. 
Anlatmak istediği şey, hüsranların, sürecinin sonuçta Rus 
sosyal demokrasisinin ortaya çıkmasına neden olduğuydu.

Lenin’in kahramanlık senaryosuna yaptığı duygusal ya-
tırım, büyük oranda bu senaryonun yapılan onca fedakârlığı 
anlamlı kılacağı umudundan kaynaklanıyordu.

Marksizm Lenin’e “Farklı Bir Yol” 
Gösteriyor

Lenin’in el yordamıyla giriştiği “Farklı Bir Yol” arayışı-
nın ilk aşaması, devletin üniversite yaşamına aşırı müdaha-
lesine karşı basit bir öğrenci protestosu niteliğindeydi. 
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1887 baharında lise bitirme sınavlarını her zamanki gibi 
yüksek notlarla geçtikten sonra, Vladimir aynı yılın sonba-
harında hukuk okumak üzere Kazan Üniversitesi’ne gitti. 
Orada hemen öğrenci siyaseti içerisine dâhil oldu ve öğren-
ciler tarafından düzenlenen yıkıcı bir gösteriye katılmasıy-
la birlikte yetkililerin dikkatini çekmeye başladı. Yetkililer 
bütün katılımcılar için birer rapor sunmak zorunda oldukla-
rından, Vladimir’in belki de ilk liderlik girişimine dair sözel 
enstantaneye sahibiz: “4 Aralık günü, V. Ulyanov, birinci 
toplantı salonuna girdi; ilk olarak o ve Polyanski, bağıra-
rak ve diğerlerini de teşvik etmek istercesine el sallayarak, 
ikinci katın koridorları boyunca ilerlediler. Öğrenci toplan-
tısından çıktıktan sonra, öğrenci kimlik kartını teslim etti.” 
(Lenin, Toplu Çalışmalar I. cilt, polis raporu) 

Üniversiteden atılan Lenin, polis gözetiminde yaşamak 
üzere yakınlardaki bir köy olan Kokuşkino’ya gönderildi. 
Lenin daha sonraları eşi Krupskaya’ya, Aleksandr’ın infa-
zının ardından kibar tabakanın ailesine nasıl sırt çevirdiğin-
den yakınacaktı.

Ulyanovları dışlamış olmaları, bu kibar “liberal” taba-
kanın, üniversiteden uzaklaştırılan öğrenciler şehirden ay-
rıldıkları sırada, onları hediyelere boğmak suretiyle göster-
dikleri destek ve sempatinin üzerini örtmemelidir. Aslına 
bakılırsa Ulyanovlar yıllar içerisinde, Aleksandr ile olan 
bağlarının ve Çarlık karşısında radikal bir düşmanlık bes-

leyen kamuoyunun gözünde bu bağın onlara kazandırdığı 
itibarın şüphesiz ki faydasını görmüşlerdir.

Lenin daha sonraları Kokuşkino köyünde geçirdiği o 
yazı, hayatının en yoğun okuma yaptığı dönemi olarak 
hatırlayacaktı.

Üzerinde en çok etki bırakan yazar, 1860’ların önde ge-
len radikal gazeteci ve düşünürlerinden Nikolay Çernişevksi 
oldu. Lenin adresini buldu ve ona hiçbir zaman cevap ala-
mayacağı bir mektup yazdı. Lenin, Çernişevksi’den çok şey 
öğrendi, fakat yaşça daha büyük olan yazarın belki de ger-
çek mirası, Lenin’in dar kafalılık karşısında ta içinde hisset-
tiği nefret duygusu oldu.

Lenin Çernişevski’nin neyin gerçekten devrimci, neyin 
dar kafalı bir ödün ve konformizm olduğuna dair mükem-
mel bir algısı olduğunu düşünüyordu.

Ekim 1888’de kısıtlamalar, Vladimir ve ailesinin yeni-
den Kazan’a taşınmasına müsaade edecek denli gevşetildi. 
Burada, sosyal demokratların illegal okuma gruplarına ka-
tılan ve Karl Marx’ın Kapital’iyle ilk deneyimini yaşayan 
Lenin, evriminin gerçek anlamda Marksist aşamasına geç-
miş oldu. Marx ve Engels’in yazılarıyla yaşadığı bir ömür 
boyu devam edecek olan aşk ilişkisi de işte burada başladı.

Ulyanovlar 1889’da Volga kenti olan Samara’ya taşın-
dılar; Vladimir sonraki birkaç yıl boyunca Marksizm konu-

sunda kendini yetiştirmeye burada devam etti ve Rus ger-
çekliğine dair kendi Marksist yorumu üzerinde çalışmaya 
başladı. Lenin’in Rusya’da yaşanan büyük toplumsal de-
ğişimlere dair yaptığı Marksist okumalar, sınıf liderliğine 
dayanan kahramanlık senaryosunun temelini oluşturdu ve 
böylelikle Lenin’e ağabeyinin bulamadığı o “farklı yol”u 
göstermiş oldu. 

Vladimir gücün onunla olduğundan artık emin olabilirdi; 
büyük T harfi ile yazılan Tarih’in gücünün.

Ağabeyi Aleksandr Ulyanov ve bütün bir Rus devrimci 
geleneğinin karşılaştığı ikilem, kitlelere dayanan sosyalist 
bir devrime hazırlanmak için siyasi özgürlüğe ihtiyaç du-
yulması, fakat bir kitle hareketi olmadan da siyasi özgürlü-
ğün kendisinin imkânsız olmasıydı. 

Peki, ama muazzam ve karşı konulamaz bir güç o zaman 
için bile devrede ve ayrıca Çarlığın baskılarına rağmen bir 
kitle hareketinin ortaya çıkma potansiyelini büyük oranda 
artırıyor olamaz mıydı?

Böyle bir durumda bu potansiyelden istifade etmenin bir 
yolu bulunabilir, görece çelimsiz ve baskı altındaki bir sos-
yal demokrat parti bile büyük bir etki yaratabilirdi.

Konuya Marksist gözlükleriyle yaklaşan Lenin, bu mu-
azzam gücün ne olduğunun farkına varmıştı: Rusya’nın ka-
pitalist dönüşümü.

Kapitalist dönüşüm elbette uzun vadede, başarılı bir 
sosyalist devrim için gereken zemini hazırlayacaktı. Fakat 
Lenin’in en acil sorunu sosyalist devrim değildi. Ondan 
önce gerçekleşecek ve siyasi özgürlüğü tesis edecek olan 
demokratik ve Çarlık karşıtı devrim için olası kitlesel deste-
ği sağlamak meselesi, onu daha çok ilgilendiriyordu.

Lenin’in toprak sahipliği ve istihdama dair kuru ista-
tistiksel tabloların ötesinde gördüğü şey, siyasi özgürlüğü 
mutlakiyetçi çarlık rejiminin pençesinden kurtarmak için 
dövüşmeye hem istekli de hem muktedir yeni savaşçılar 
yaratmaktı. Bu savaşçılar, eski Rus narod’unun kapitalist 
dönüşümü neticesinde ortaya çıkmış olan yeni sınıflardan 
oluşuyordu. Böyle birkaç tane sınıf vardı ve Lenin’in kahra-
manlık senaryosunda her biri ayrı bir rol oynuyordu.

Bu yeni sınıflardan ilki kentli fabrika işçileriydi. Lenin’in 
senaryosunda kentli işçilere atfedilen rol, “-Rusya’nın tüm 
emekçi ve sömürülen kitlelerinin tek ve doğal temsilcili 
olması ve (dolayısıyla) işçi özgürleşmesinin bayrağını ta-
şımaya muktedir olmasıydı. Fabrika işçileri narod’un doğal 
liderleriydi. Çünkü onlar (Lenin’in düşüncesine göre) “çalı-
şan nüfusun maruz kaldığı sömürünün her yerde doğası ge-
reği kapitalist” olması nedeniyle Rusya’nın bütün emekçile-
ri için geçerli olan durumun en saf haliyle doğrudan doğru-
ya yüz yüze geliyorlardı. Bununla birlikte kapitalist sömürü 
kırsal kesimde yaşayan narod ile bir bağlantı sağlarken kent-
sel çevre, fabrika işçilerini özel liderlik vasıflarıyla donatı-
yordu. Daha da önemlisi, kapitalist sömürünün nedenleri ve 
çözümüne dair Marksist mesajı okuyup dikkate alacak bir 
konumdalardı. Buna karşılık kırsal kesimde, “sömürü hâlâ 

ortaçağdan kalma formların, muhtelif siyasi, hukuki ve ge-
leneksel tuzakların, hile ve aldatmacaların kuşatması altın-
dadır ve bu, çalışan nüfusun ve onun ideologlarının işçilere 
zulmeden sistemin özünü görmelerine, bu sistem dışında bir 
yolun nerede ve nasıl bulunabileceğini görmelerine engel 
olmaktadır.” (Lenin, Halkın Dostları Kimlerdir ve Sosyal 
Demokratlara Karşı Nasıl Savaşırlar?”, Sol Yay.)

Kapitalist dönüşümün ortaya çıkardığı ikinci sınıf, kırsal 
kesimde kalmış olan sömürülen işçilerdi. Lenin’in “kah-
ramanlık senaryosu” önemli ölçüde, kapitalist sömürünün 
yalnızca şehirlerde değil, Rusya’nın her yerindeki köy ve 
çiftliklerde yaygın olduğu argümanına dayanıyordu. Bu kır-
sal işçiler, belki sınıf liderliği yapamazlardı, ama sınıf takip-
çiliği gibi önemli bir rol üstlenebilirlerdi. Kapitalizm onları 
silkeliyor, köylerinden koparıyor ve bir “cesur yeni dünya”-
nın kollarına atıyordu. Dahası böyle bir işçi, “evinden ayrı-
lıp Rusya’yı karış karış dolaştığı” ve “kendisini bugün bir 
toprak sahibine, yarın demiryolu müteahhidine kiraladığı” 
vakti geçmişte görünür olmayan çok fazla şey görecektir.

Göreceği şeyler şunlar olacaktır:

“Gittiği her yerde, en alçakça sömürülen kişi kendisidir; 
onun gibi yoksul olan diğerleri de sömürülmektedir; onu 
soyan tek kişi “toprak sahibi” değil, aynı zamanda “mu-
jik biraderi”dir, tabii eğer emek gücünü satın alacak kadar 
parası varsa; devlet her zaman patronlara hizmet edecek, 
işçilerin haklarını kısıtlayacak ve temek haklarını korumak 
için attıkları her adımı bastırarak bunları isyankâr ayak-
lanmalar olarak adlandıracaktır.” (Lenin, Halkın Dostları 
Kimlerdir ve Sosyal Demokratlara Karşı Nasıl Savaşırlar?”, 
Sol Yay.)

Bu yeni görünür olmaya başlayan hak yoksunluğu ne-
deniyle, siyasi bir devrim köy yoksullarının çıkarınaydı. 
Lenin’in ısrarla vurguladığı üzere narod, daha o zaman iki 
karşıt sınıfa bölünmüştü: Bir tarafta işçiler, diğer tarafta ise 
köylü kökenlere sahip yeni bir burjuvazi. Son tahlilde bu iki 
yeni sınıf, birbirinin azılı düşmanı olacaklardı. Dolayısıyla 
sosyal demokrasi, köylü çiftçileri örgütleme ve onlara lider-
lik etme görevini üstlenemezdi. Bununla birlikte, yeni or-
taya çıkan köylü burjuvazisi siyasi devrimi destekleyecek 
bir diğer kitlesel güçtü. Çarlık rejimine gücenmiş ve fakat 
yetkililerle de her zaman için anlaşmaya varabilecek olan 
seçkin fabrika sahiplerinin aksine narod’un yeni burjuva-
zisi olan köylü çiftçiler, ülkeyi “serfliğin kalıntılarından” 
(Lenin, Köy Yoksullarına- Sosyalistler ne ister?” Agora kit.) 
ve özellikle de büyük toprak sahiplerinin toplumsal ve ik-
tisadi imtiyazlarından kurtarmak için savaşmaya, hem de 
ölümüne savaşmaya gönüllüydüler.

Belirli insanların, ırksal ya da toplumsal açıdan aşağı 
düzeyde oldukları için yönetilmeye ihtiyaç duydukları şek-
linde bir düşünceye Marksizm’de hiç yer yoktur. Gerçekte 
Marksizm –Marx’ın erken dönem yazılarıyla başlaya-
rak– her zaman insan özgürlüğünü evrensel bir hedef ola-
rak anlamıştır. İnsanların köleleştirilmesi ve ücretli kölelik 
düzeyine alçaltılması, Marx’ın Kapital’deki (1867) en ünlü 
paragraflarından birisi, “kapitalist üretim döneminin pembe 
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şafağı”nın tertemiz bankada ya da fabrikada aranmaması 
gerektiğine işaret ediyordu. Kapitalizmin kökeninde –başka 
süreçlerin yanı sıra– “yerli halkın kökünün kazınması, köle-
leştirilmesi ve madenlerin bunlara mezar haline getirilmesi, 
Afrika’nın, siyah derililerin ticari amaçla avlandığı alana 
çevrilmesi” yatıyordu. Kapitalizm, insanlığı bozup alçal-
tarak büyüdü ve varlığını sürdürdü. Öyleyse, sömürgecilik 
karşıtlığının Marksist harekette böyle önemli bir rol oyna-
masına şaşmamak gerekir.

Marksizm, Marx’ın bu kuramı ilk geliştirdiği alanın dışı-
na yayılmaya başladığın zaman, Lenin’in “Marksizmdeki en 
temel şey, Marksizmin yaşayan ruhu, somut koşulları somut 
analizi” dediği şeyle ilgilenmek durumundaydı.

Nitekim kapitalist dönüşüm, gerçekleşecek başarılı bir 
siyasi devrimde çıkarı olan yeni savaşçı kitleler vücuda 
getiriyordu. Bunlar arasında en önde geleni, şehirlerde ve 
kırsalda yaşayan işçilerdi, gerçi siyasi devrim kısa vade-
de burjuva egemenliğini güçlendirecekti. Bununla birlikte 
sömürülen işçilerin hayati çıkarları yalnızca kapitalizme 
son verecek olan uzak gelecekteki sosyalist bir devrimde 
değil, aynı zamanda kapitalizmi daha az çekilmez kılacak 
siyasi özgürlüğü hemen şimdi tesis edecek bir demokratik 
devrimdeydi.

Lenin’in iyi bir Marksist olarak kapitalist sömürüyü la-
netlemesi gerekir ki o da bunu hakkıyla yerine getirmektedir. 
Ancak bu lanetlemeler bir şekilde arada kaynayıp gitmekte-
dir, çünkü Lenin kapitalizmden daha kötü şeyler olduğunu 
göstermek meselesiyle çok daha fazla alâkadardır. Rusya’da 
hâlâ yaygın olan kapitalizm öncesi sömürü türü çok daha 
kötüydü, çünkü cebre, kişisel tabiiyete, hareket yoksunluğu-
na ve tecride dayanıyordu. En kötüsü de, kapitalizme öncesi 
düzenin mücbir kalıntıları –en başta da Çarlığın kendisi– ta-
rafından derinleştirilen kapitalist sömürüydü

Kapitalizm bu nedenle “ilericiydi” ve bunun nedeni yalnız 
Çarlığa karşı ülke çapında verilecek mücadelede savaşmaya 
gönüllü ve muktedir yeni sınıflar yaratıyor olması değildi. 
Aynı zamanda “asırlık hareketsizlik ve rutini ortadan kaldı-
rıyor, ortaçağdan kalma duvarların ardında ot gibi yaşayıp 
giden köylülerin yerleşik hayatlarını temelinden sarsıyor, ül-
kenin ve tüm dünyanın iktisadi yaşantısıyla temas etme, bü-
tünleşme ve aktif olarak içinde yer alma gerekliliği doğrultu-
sunda mücadele eden yeni toplumsal sınıflar yaratıyordu.” 
(Lenin, Rusya’da Kapitalizmin Gelişmesi, Sol Yay., 1975)

Yeni sınıflardan ülkenin siyasi yaşantısında da varlık 
göstermeleri beklenmektedir, hem de onu temelinden değiş-
tirmek için.

Ancak Lenin’in kapitalizm tarafından yaratılmış olan 
gerçek “farklı bir yol” vizyonu bunun tam tersiydi. O, Rus 
kırsalının kapitalist dönüşümünü, ilham verici sınıf liderli-
ğine dayanan kahramanlık senaryosunu derhal, şimdi müm-
kün kılan nesnel bir güç olarak görüyordu.

Gerçekte ise Lenin’in kapitalizme atfettiği görev, köy-
lüleri dönüştürmesi, hâlâ kırsalda yaşarlarken onları etkin 
birer savaşçı haline getirmesi ve böylece tek başına olan ve 

tam da bu nedenle teröre başvuran entelijansiya yerine kit-
lelere dayanan bir demokratik devrimi mümkün kılmasıydı.

Kendi senaryosunun gerçekte ne olduğunu bilen Lenin, 
Halkın Dostları Kimlerdir?’de “Bu tür numaracılar Rus 
sosyal demokrasisinin bayrağını lekelediler,” demiştir.

Lenin’in Rus kapitalizminin gelişimiyle ilgili Marksist 
analizi, şu üç hususu kanıtlamak suretiyle kahramanlık se-
naryosunu desteklemektedir:

• Proletaryaya liderlik rolü verilmiştir; proletaryanın ta-
rihsel süreç içindeki gücü, toplam nüfus içindeki payıyla 
karşılaştırılamayacak denli büyüktür;

• Köylülerin içten gelen devrimci güdüsünü tetikleyen 
şey, serfliğin derinlere kök salmış kalıntılarıdır.

• Farklı bir yol var; kentli işçilerin yeni yeni harekete 
geçen narod’a liderlik ettiği, destansı bir ulusal mücadele.

Lenin Devrimci Bir Sosyal Demokrata 
Dönüşüyor 

Marksizm üzerine çalışmaları, Lenin’in bir avukat olarak 
mesleki yeterlilik belgesi almasına engel olmadı. Petersburg 
Üniversitesi’nin dışardan bitirme sınavlarına girmeye hak 
kazandı ve Nisan 1891’de bu amaçla St. Petersburg’a gitti. 
Yılın geri kalan kısmında, Platon’un “Yasalar”ı, Roma hu-
kuku ve feodal Rusya’nın köylüleri arasındaki tutsaklığın 
dereceleri gibi çok farklı konular hakkında soruları cevapla-
mak zorundaydı. Kendince daha da önemlisi, çeşitli referans 
mektupları aracılığıyla Teknoloji Enstitüsü’ndeki Marksist 
çevreye girdi ve bu sayede işçi etüt grupları ile temas kurma 
şansı buldu. Hayatının geri kalanını içinde geçireceği sosyal 
çevreyi bulmuştu.

Lenin kahramanlık senaryosunun Marksist temellerini 
daha o zamandan oluşturmuş, Sosyal demokrat Stratejiyi 
Rusya’ya uygulamanın nesnel potansiyelini, kendinden 
emin bir biçimde ortaya koymuştu: Bir yeraltı partisi kentli 
fabrika işçilerine tarihsel görevlerinin Çarlığa karşı narod’a 
liderlik etmek olduğu hissini aşılayacak, ilham verecekti.

Lenin’e göre Sosyal demokratların temsil ettiği şey, daha 
önceki Rus devrimci geleneğinin reddi değil, bilakis onunla 
alan bağıydı.

Lenin 1894’ün ilk yarısında Halkın Dostları Kimlerdir 
ve Sosyal Demokratara Karşı Nasıl Savaşırlar? başlığını ta-
şıyan birkaç yüz sayfalık bir kitap yazarak, yeni siyasi kim-
liğini bütün dünyaya ilan etti.

Lenin Pankartını Açıyor
Gerek Rusya gerek Avrupa’daki sosyal demokrat işçiler 

tarafından sokak gösterilerinde açılan pankartlar, sosyalist 
hareketin başlıca sembollerinden biri halini aldı.

Pankart imgesi, bizatihi Lenin için de son derece mü-
himdi. Yazılarının arasına gelişigüzel serpiştirilmiş bir söz 

sanatından daha fazlaydı.

Pankart, dünyaya kim olduğunuzu ve ne için mücadele 
verdiğinizi duyuruyordu.

1894’e gelindiğinde Lenin, bütün siyasi kariyerini şekil-
lendirecek olan kahramanlık senaryosunu oluşturmuştu. 

Marx ve Engels, Rus popülizmi ile çok ilgilendiler. 
Komünist Parti Manifesto’nun politik etkisinden bile daha 
kalıcı olanı, siyasal üslubu etkilemesidir. Bu anlatımın id-
dialı, kendine güvenen, uzlaşmaz, şiddetli ve çarpıcı havası 
tüm politikacıların, hatta Marx adını lanetlemiş olanların 
bile bilincinde yer etmiştir. Karl Marx ve Friedrich Engels’in 
“bilimsel sosyalizm” olarak adlandırdıkları öğretilerinin en 
temel metni ve en önemli belgesidir. Lenin’in şu sözleri de 
bunu doğrular: “Bu kitapçık ciltlere bedeldir. Onun ruhu, 
bugün bile uygar dünyanın örgütlenmiş ve mücadeleci pro-
letaryasının tamamına can vermekte ve harekete geçmesini 
sağlamaktadır.”[1]

Proleter hareketinin nihai genel sonuçlarına ilişkin gö-
rüş, Komünist Parti Manifestosu’nda dile getirilmişti: 

“Avrupa’da bir hayalet kol geziyor, komünizm hayale-
ti. Eski Avrupa’nın bütün güçleri: Papa, Çar, Metternich 
ve Guizot; Fransız Radikalleri ve Alman gizli polis teşkila-
tı söz konusu hayalete karşı kutsal bir sürek avında ittifak 
halindedirler.

İktidardaki hasımları tarafından komünistlikle suçlanma-
yan tek bir muhalefet partisi var mıdır? Ya da gerici hasım-
ları tarafından komünistlikle suçlanan söz konusu muhalif 
partilerin, bu kez de kendilerinden daha ilerici olan insanları 
komünistlikle damgalamasına ne demeli?

Bu durumdan iki şey çıkar:

Demek ki komünizm artık bütün Avrupalı güçlerce etkin 
bir güç olarak kabul edilmektedir. Artık komünistlerin gö-
rüşlerini, amaçlarını, yönelimlerini bütün dünya kamuoyu 
önünde açıktan ilan etmelerinin ve partinin, komünizm ha-
yaleti masalına kendi manifestosuyla karşılık verilmesinin 
zamanı gelmiştir.

Londra’da bu amaçla bir araya gelmiş farklı mil-
letlerin komünistleri, aşağıdaki manifesto’yu İngilizce, 
Fransızca, Almanca, İtalyanca, Flamanca ve Danca kaleme 
almışlardır.” 

cümlesiyle başlayan, başlıca dört bölümden oluşan bu 
metin;

1. “Burjuvalar ve Proleterler” başlığını taşıyan birinci 

[1]  Marx ve Engels tarafından Brüksel ve Londra’da, Aralık 1847 – Ocak 
1848 aralığında kaleme alınan bu metin, ilk kez Londra’da Şubat/Mart 
1848’de yayımlanmıştır. Metnin birçok kısmı Marx’ın hayat arkadaşı 
Jenny tarafından temize çekilmiştir. Ne yazık ki metnin Marx’ın elinden 
çıkmış orijinali, 1848 Şubat Devrimi’nin hengamesi içinde; Marx’ın 
Brüksel’de tutuklanarak sınır dışı edilmesi, Jenny’in çocuklarıyla birlikte 
apar topar Belçika’yı terk etmeye zorlanması; ev eşyalarının yediemine 
teslim edilmesi veya satılığa çıkarılması esnasında kaybolmuştur. 
Elimizde sadece Marx’ın sonraki baskılar için öngördüğü düzeltmelerden 
kalan tek bir sayfa bulunmaktadır.

bölümü, maddeci tarih anlayışının bakış açısıyla dünya ta-
rihi üzerinde hızla göz gezdirdikten sonra, kapitalizmin ge-
lişmesinin, bugün de parlaklık ve canlılığını koruyan, edebi 
bakımdan son derece güzel bir anlatımını verir. Proleterler 
ve burjuvalar arasındaki sınıf mücadelesinin doğasını, işçi 
sınıfını bir devrime götüren “tahammül edilmez” koşulları 
açıklar.

2. “Proleterler ve Komünistler” başlığını taşıyan ikinci 
bölüm, komünistlerin, devlet, toplum, aile, mülkiyet, top-
lumsal ilişkiler hakkındaki düşüncelerini açıklar ve devrim-
le egemen sınıf konumuna sıçrayacak olan proletaryanın 
burjuvaziyi mülksüzleştirerek, üretim tarzında bir devrim 
meydana getirmesinin programını, bir sosyalist programı 
ortaya koyar.

3. “Sosyalist ve Komünist Literatür” başlığını taşıyan 
üçüncü bölüm, Avrupa ülkelerinde yaşamakta olan çeşitli 
sosyalist eğilimlerin karşılıklı ilişkilerini; proleter sosyaliz-
mi ile, küçük burjuva, burjuva, gerici ve ütopyacı sosyalist 
hareketler arasındaki karşıtlıkları dile getirir.

4.“Komünistlerin Varolan Çeşitli Muhalefet Partileri 
Karşısındaki Durumu” başlıklı dördüncü bölümde de, ko-
münistlerin öteki işçi sınıfı partileriyle olan ilişkilerini ve 
devrimin arefesinde özü demokratlarla ittifak olan, taktiğini 
formüle eder.

Marx, 1848 Devrimleri’nden çıkarken, Manifesto’nun 
dördüncü bölümünü, askeri diktatörlüklerin darbeleriyle çö-
kertilen parlamentoların yıkıntıları altında bırakacak, ama 
henüz bir nebula halindeki siyasal kavramlar donanımını da 
bu darbeler altında biçimlendirecekti.

Manifesto’nun ilk üç bölümünü yazarken, Marx ve 
Engels’in zihinlerinin gerisinde kapitalizmin en gelişmiş bi-
çimlerini barındıran İngiltere vardı. 

Sonuncu bölümü yazarlarken de geri, feodal-bürok-
ratik bir rejim altında yaşayan Almanya’yı bir an olsun 
akıllarından çıkarmamış oldukları söylenebilir. Bütün ül-
keleri bir devrimci kaynaşma haline sokan Avrupa devri-
mi içinde, gene de doğrudan eyleme girişebilecekleri tek 
ülkenin Almanya’dan başkası olamayacağı düşünülür-
se, Manifesto’nun kurgusundaki bu asimetriyi anlamak 
kolaylaşır.

İstekler /Talepler şunlardır:

1. Toprak mülkiyeti ele geçirilecek ve bunlardan elde 
edilen kira gelirleri devletin giderlerine eklenecektir. 

2. İleri düzeyde gelir vergisi.

3. Miras hakkının kaldırılması.

4. Bütün kaçakların ve asilerin mallarına el konulacaktır.

5. Kredi veren kuruluşlar, devlet tekelinde ulusal bir mer-
kezi bankada, tamamen devlet sermayesiyle birleştirilecektir.

6. Ulaşım devletin tekelinde kamulaştırılarak 
merkezileştirilecektir.
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7. Ulusal fabrikalar, üretim araçları, bayındır hale geti-
rilmiş ve geliştirilmiş topraklar belli bir plan çerçevesinde 
çoğaltılacaktır.

8. Herkese çalışma zorunluluğu, endüstri ordusunun, 
özellikle de tarım alanları için inşası.

9. Endüstri ve ekilebilir arazilerin birlikte işletilmesi, 
kent ile kır farkının adım adım ortadan kaldırılması.

10. Bütün çocuklar için kamusal ve parasız eğitim. 
Bugünkü biçimiyle çocukları fabrikalarda çalıştırılmasına 
son. Eğitimin maddi üretimle vb. birleştirilmesi.

Manifesto’nun yazılmasının hikayesi şöyledir: Ünlü 
Alman ütopik sosyalisti Wilhelm Wetling’in yıllar önce 
kurduğu, ancak sonradan değişikliğe uğrayarak Komünist 
Birliği adını alan ve merkezi Londra’da bulunan örgütün, 
program-tartışma konferansına katılan delegeler, Marx ve 
Engels’ten ileriki aylarda düzenlenecek olan program kong-
resinde ilan edilmek üzere “işçilere kılavuzluk edecek ve 
proletaryanın nihai amacını ortaya koyacak bir metin” ka-
leme almalarını istemişlerdir.

Söz konusu kongre hazırlıkları sürerken Marx ve Engels 
söz konusu programın bir manifesto biçiminde yazılmasının 
daha doğru olacağı sonucuna varmışlardır. Marx ve Engels 
Londra’da metni kaleme almak için buluşmuş ve çalışma-
ya başlamışlardır, ancak metnin esası Marx’ın kalemin-
den çıkmadır. Londra’da başlayan bu çalışma sonra, Şubat 
Devrimi’nin patlak vermesiyle Paris ve Brüksel’de devam 
etmiştir. Bitmiş metin, Komünist Birliği üyesi Alman göç-
men J.E. Burghard’a Londra’ya götürmesi için teslim edil-
miştir. Londra’ya varan metnin basım masrafları toplandık-
tan sonra Nisan-Mayıs 1848’te ilk baskısı yapılmıştır. Koyu 
yeşil desenli bir kitapçık olarak yayımlanan eser 30 sayfa 
tutuyordu. Sonradan basım ve yazım hataları düzeltilerek 
metin yeniden basılmıştır. 1848’te birçok baskısı yapılan bu 
eserin yazarlarının adları kitapçığın üzerinde yer almamıştır, 
daha doğrusu gereksiz bulunmuştur, çünkü eser bütün dün-
ya komünistlerinin programı olarak yayımlanmıştır. Ancak 
1850’de The Red Rupublican’da Julian Harney, kitapçığın 
yazarlarının Marx ve Engels olduğunu belirterek metni ilk 
kez İngilizce yayımlamıştır. Bundan sonraki basımlarda da 
yazarlarının adları yer almamıştır.

Metin önce Almanca, sonra farklı adlarla olmak üze-
re Danca, Lehçe ve İsveççe yayımlanmıştır. Fransızca, 
İspanyolca ve İtalyanca çevirileri yapıldığı halde yayımlan-
mamıştır.

İşçi sınıfı mücadelesinin gelişerek bütün Avrupa’da kök 
salması ve birçok ülkede örgütlenmelere yol açması üzerine 
Manifesto’nun yeni çevirilerine ve baskılarına ihtiyaç art-
mıştı. Marx ve Engels metinde esasta bir değişiklik yoluna 
“tarihsel bir metin” olması gerekçesiyle gitmemişlerdir; an-
cak hem gelişen sınıf mücadelesinin ihtiyaçlarına yanıt ver-
mek hem de siyasal gelişmelerin teorik analizlerini (1871 
Paris Komünü) eklemek amacıyla metne belirli aralıklarla 

“Önsöz”ler yazmışlardır.

Marx’ın ölümünden sonra “Önsöz” yazma işini Engels 
üstlenmiş ve en son gözden geçirerek otorize ettiği ve bir-
çok notla anlaşılır kıldığı metni 1890’da yayımlamıştır.

Çeviriye esas aldığımız metin, Engels’in en son gözden 
geçirdiği 1890 tarihli metindir.

“Yeni bir çağ açan böylesi bir girişimin, özellikle bir köy-
lü ülkesinde sosyalist ekonominin temellerini atarken, yan-
lışlar yapmadan, geri çekilmeler olmadan, bitirilmemiş ya 
da yanlış yapılmış olanlarda birçok değişiklikler yapmadan 
tamamlanabileceğini, düşünen komünistleri tarih affetmeye-
cektir. Bu kadar zor bir işe kalkışırken yanılsamaya ve umut-
suzluğa düşmeyen, gerektiğinde en baştan başlamak için güç 
ve esnekliklerini koruyabilen komünistleri ise tarih mahkûm 
etmeyecek ve ne olursa olsun bu komünistler yıkılmayacak, 
yitip gitmeyeceklerdir.” (V.İ. Lenin, - ‘Sol’ Komünizm Bir 
Çocukluk Hastalığı, çev. F. B. Aydar, Agora Kit.)

V.İ. Lenin’in Mustafa Kemal Atatürk’le 
mektuplaşması[2]

 “Türkler, millî kurtuluşları için savaşıyorlar. 
Emperyalistler Türkiye’yi soyup soğana çevirdiler, hâlâ 
da soyuyorlar. Köylüler ve işçiler buna katlanamadılar ve 
başkaldırdılar. Sabır bardağı taştı, gerek Doğu halkları ge-
rek biz, emperyalist kuvvetlere karşı savaşıyoruz. Sovyetler 
Birliği emperyalistlerle olan işini bilirdi. Onları bozguna 
uğrattı ve memleketten kovdu. Onların dişlerini söktük, kes-
kin tırnaklarını vücudumuza geçirmelerine izin vermedik.

Mustafa Kemal Paşa tabii ki sosyalist değildir ama gö-
rülüyor ki, iyi bir teşkilatçı. Kabiliyetli bir lider, milli bur-
juva ihtilalini idare ediyor. İlerici, akıllı bir devlet adamı. 
Bizim sosyalist inkılabımızın önemini anlamış olup, Sovyet 
Rusya’ya karşı olumlu davranıyor. O, istilacılara karşı bir 
kurtuluş savaşı yapıyor. Kapitalistlerin gururunu kıraca-
ğına, padişahı da yardakçılarıyla birlikle silip süpürece-
ğine inanıyorum. Halkın ona inandığını söylüyorlar. Ona, 
yani Türk halkına yardım etmemiz gerekiyor. İşte, sizin 
işiniz budur. Türk hükumetine, Türk halkına saygı gösteri-
niz. Büyüklük taslamayınız. Onların işlerine karışmayınız. 
İngiltere onların üzerine Yunanistan’ı saldırttı. İngiltere ile 
Amerika bizim üzerimize de sürü ile memleket saldırttı.

Kendimiz fakir olduğumuz halde Türkiye’ye maddi yar-
dımda bulunabiliriz. Bunu yapmamız gereklidir. Moral yar-

[2]  Sovyet arşivinde yapılan çalışmalar, bir gerçeği daha ortaya çıkardı. 
Atatürk’ün bundan 81 yıl önce, 4 Ocak 1922 tarihinde Lenin’e yazdığı 
mektup, Türk basınında sansürlenerek yayımlandı. Bu mektup, ilk kez, 
26 Mayıs 1969 tarihli Akşam gazetesinin 5. sayfasında çıktı. Ali Kemal 
Meram’ın hazırladığı “Devlet Kurulurken Mustafa Kemal’den Sovyetlere 
Sovyetler’den Mustafa Kemal’e Mektuplar ve Milli Mücadele” başlıklı 
yazı dizisi içinde yayımlanan mektubun belirli paragrafları ne hikmetse 
yok olmuştu. Anlayacağınız gibi yok olan kısımlar Atatürk’ün Kapitalizm 
hakkında söyledikleri idi.

dımı, yakınlık, dostluk, üç kat değeri olan bir yardımdır. 
Böylece, Türk halkı yalnız olmadığını hissetmiş olacaktır. 
İngiliz işçileri ve öteki ülkelerin işçileri bize yakınlık gös-
terdikleri, grev yaptıkları, bizimle savaşan Polonya’ya gön-
derilmekte olan silahları gemilere yüklemedikleri zaman, 
bu bizim için büyük bir yardımdı. Bu bize mücadelemizde 
büyük bir güç katmıştır. Bundan işçilerimiz moralce büyük 
bir güç kazanmışlardır.

Çarlık Rusya’sı, yüz yıl boyunca Türkiye ile savaşmıştır. 
Bu tabii, Rusya’nın, Türkiye’nin amansız düşmanı olduğu-
na dair yapılan propagandalarla, halkın hafızasında derin 
izler bırakmıştır. Bütün bunlar, Türk köylüsünde, küçük ve 
orta mal sahiplerinde, tüccarlarda, aydınlarda ve idareci 
çevrelerde Ruslara karşı dostça olmayan duygular ve gü-
vensizlik uyandırmıştır. Bilirsiniz ki, güvensizlik ağır geçer. 
Bunun için de sabırlı, dikkatli, sakıncalı bir çalışma gerek-
mektedir. Eski Çarlık Rusya’sı ile Sovyet Rusya arasındaki 
ayırımı, sözle değil işle göstermek ve anlatmak gerekmekte-
dir. Bu bizim ödevimizdir. Siz de bir elçi olarak, Sovyetler 
Birliği’nin, Türkiye’nin işlerine karışmamak politikasının, 
halklarımız arasında samimi bir dostluğun savunucusu ol-
mak zorundasınız. Türkiye, bir köylü, bir küçük burjuva ül-
kesidir. Sanayii çok azdır. Olanı da Avrupa kapitalistlerinin 
elindedir isçisi çok azdır. Bunu dikkate almak gerekmekte-
dir. Bir kez daha tekrar ediyorum, dikkatli ve sabırlı olu-
nuz. Hükumet temsilcileriyle, halkla konuşmalarınızda her 
zaman nazik ve güler yüzlü olunuz.

En önemlisi halka saygı göstermektir, Emperyalistlerin 
yağmacı, istilacı politikalarına karşılık bizim, hiçbir çıkara 
dayanmayan dostluk ve memleketin iç yaşamına karışmama 
durumumuzu açıklayınız.

İşte sizin ödeviniz!

Ne gibi yardımlarda bulunacağımızı da bildirelim: 
en kuvvetli bir ihtimalle silah yardımında bulunacağız. 
Gerekirse başka şeyler de veririz.” 

Ocak 1922

V.İ.U. Lenin Atatürk’ü, “Atatürk, iyi bir teşkilatçı, yük-
sek anlayışlı, ilerici, iyi düşünceli ve akıllı bir önderdir. O, 
soygunculara karşı bir Kurtuluş Savaşı yapıyor,” sözleriyle 
tanımlamıştı.

“Mustafa Kemal sosyalist değildi. Fakat görülüyor ki iyi 
bir teşkilatçı, yüksek anlayışlı, ilerici, iyi düşünceli ve akıllı 
bir önderdir. O, soygunculara karşı bir kurtuluş savaşı ya-
pıyor. Emperyalistlerin gururunu kıracağına ve Sultanı da 
yaranıyla birlikte alt edeceğine inanıyorum.”

Vladimir İlyiç Lenin, 1921

Atatürk’ün Lenin’e yazdığı mektup (Sansürsüz)

Değerli Başkanım,

Ankara’da genel bir saygı ve sempati kazanan yoldaş 

Frunze’nin, ülkemizden ayrılısı vesilesinden istifade ederek, 
şahsi his ve fikirlerimden başka, gizli olarak, Türk siyaseti 
konusundaki görüşlerimi ve bilhassa Türk-Rus münasebet-
lerini, size, kısaca açıklamak isterim.

Bildiğiniz gibi, Türk ve Rus halkları, yüzyıllarca sür-
dürülmüş boyunduruk zincirini bir hamlede silkip attıktan 
sonra, kendi halklarının da bu yolu takip edeceklerinden 
dolayı büyük korkuya kapılan büyük Batılı emperyalist ve 
kapitalist kuvvetlerin saldırısına uğradığından, halklarımız 
arasındaki yakınlık ve anlaşma, kendiliğinden gelişmiştir. 
Hatırlayacağınız gibi, müşterek umutların ve benzer şart-
ların neticesi olarak ortaya çıkan fikirlerin gelişmesi, hü-
kümetlerimiz arasında resmi münasebetlerin kurulmasına 
yol açmış ve bilhassa bu münasebetlerde tayin edici bir rol 
oynamıştır.

Türkler ve Ruslar, tarihleri, yüzyıllarca sürdürülmüş 
kanlı savaşlarla doldurulduktan sonra, hemen anlaşmış ve 
uzlaşmışlardır. Bu vaziyet, öteki ulusları şaşkınlığa uğrat-
mıştır. Pek çoğu, dostluğun geçici olduğu ve şartların zo-
ruyla sağlandığı konusunda bir inanca sahip olmuşlardır. 
Hâlâ da bu inançtadırlar. Faka, iki halkın hangi şartlarla 
ve ne ölçüye kadar birbirlerini anlayıp sevdiğini ve eski 
kavgaların, zalim yöneticilerin kışkırtmaları ile çıkmış ol-
duğunu, son savaşta asker ve subayların birbirleriyle na-
sıl isteksizce savaştığını görmüş olanlar, birkaç sene önce 
oluşan yeni vaziyetin sürekli ve istikrarlı olduğunu kabul 
etmekte gecikmeyeceklerdir. Çünkü bu vaziyet tabii olandır 
ve eski istihdafı ayakta tutan suni düşmanlık ise son nefesini 
vermiştir. Türkiye’nin rejim değiştirmesi, Rusya’da olduğu 
gibi, sosyal bir devrimle ortaya çıkmış olmayıp, yabancı 
devletlerin saldırı ve hâkimiyetlerine karşı bir başkaldırma 
türünde olduğundan, dünya kamuoyunun dikkatini çekme-
miştir. Bu başkaldırış, canlı ve gerçek olarak dile getirilme-
miştir. Yüzeysel de olsa, ülkemiz hakkında bir bilgiye sahip 
olanlar, 1918 Mütarekesi’nden, özellikle 16 Mart 1920’den 
beri alınan yolun çok büyük olduğunu kabul edeceklerdir.

Yüzyıllardan beri her şeyde efendilerine ve saraylılara ve 
daha sonra oligarşiye bağlı kalan Türk halkı, 1919 yazında 
girişilen savaşla, kendi kaderinin sahibi olmayı başarmıştır.

Açık konuşuyorum. Erzurum ve arkasından Sivas kong-
relerinde bir araya gelen delegeler, halkların kendi kader-
lerini tayin hakkını öngören bir hükme varmışlardır. Siz, 
değerli Başkanım, daha Dünya Savaşı’ndan önce, bu husu-
su müdafaa etmekteydiniz. Bu kongrelerde kabul edilen ka-
rarlarla, İstanbul’un yetersiz ve yeteneksiz ellerdeki iktidarı 
tasfiye edilecek ve yeni yöneticileri, bizzat milletin kendisi 
seçecektir. Büyük Millet Meclisi’nde bulunanlar, Türkiye’de 
yeni bir dönemin başladığını ve Türk halkının artık uzun sü-
reden beri olduğu gibi kendi yöneticilerinin himayesi altın-
da değil, efendisiz yaşayabileceklerini ilan ettiler. 16 Mart 
1920 darbesinden sonra 23 Nisan’da Ankara’da Büyük 
Millet Meclisi’nde toplanan halk temsilcileri, milletin ira-
desini ve kaderini bağımsız ve hâkim bir varlık olarak tayin 
etme arzusunu ilan ettiğinde, bu isteğin, bütünüyle gerçek-
leşmesi milli bir gaye olmuştur.
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Şimdi, bütün bunlar gerçekleşiyor. Halk tarafından se-
çilmiş olan temsilciler, sadece yasama kuvvetini değil, aynı 
zamanda, yürütme kuvvetini de doğrudan, kendi seçtik-
leri ve her hareketlerinde onlara hesap verecek vekâletler 
aracılığıyla ellerinde bulundurmaktadırlar. İstisnai olarak, 
milletin bağımsızlık ve güvenliğinin söz konusu olduğu fev-
kalade hallerde, halk temsilcileri, yargı vazifesini İstiklal 
Mahkemeleri aracılığıyla yerine getirmektedir. Görüldüğü 
gibi, bizde iktidarın üç fonksiyonunun ayrılığı mevcut değil. 
Batı’da kapitalist sistemin bütün milletin üzerindeki efen-
diliğini güçlendirmek ve bu sınıfın iktidarı istismar etmesi 
için özenle hazırlanan bu sistem, nefret uyandırmaktadır. Bu 
bakımdan, biz kapitalist sistemden daha çok, Sovyet sistemi-
ne yakınız.

Sosyal alanda da, memleketimizde benzer değişimler ol-
muştur. Yeni vaziyetimizin ve ekonomik şartların gereği ola-
rak, toplumun, artık istismara baş eğmemek konusundaki 
kararının neticesi olarak, herhangi bir çaba göstermeksizin, 
başkalarının emeği ile yaşayan parazitler sınıfı bütünüyle 
ortadan kalkmamışsa bile, bu sınıfa girenlerin sayısında bü-
yük bir azalma olmuştur. Modern Türkiye’de, imparatorluk 
döneminin efsanevi zengin sınıfı artık yoktur. Büyük arazi 
sahiplerinin gelirleri artık düşmüştür. Şimdi, Türkiye’de 
herkes düzenli çalışmak zorundadır. Sonuç olarak, bugünün 
Türkiye’sinde atılan adımlar herkes içindir.

Türkiye, Batı Avrupa’ya olduğundan çok, bir bakıma 
Rusya’ya, özellikle son birkaç ayın Rusya’sına daha ya-
kındır. Sonra, memleketlerimiz arasında bir başka mühim 
benzerlik, bizim, kapitalist ve emperyalist düzene karşı 
savaşmamızdır. Kapitalizm Türkiye’de, Avrupa’da ve eski 
Rusya’da olduğundan daha zayıf gelişti. Fakat vaziyet, bü-
yük teşebbüslerdeki hemen bütün kapitalin yabancılar ta-
rafından yatırılmış olmasıyla şiddetlenmiştir. Halkımızın 
istismarını kolaylaştırmak için kurulmuş olan kapitülasyon 
sistemi, gelişmemizi engellemiş ve bizi bu sömürüye taham-
mül etmeye mahkûm etmiştir.

Bu rejimi ortadan kaldırma hedefine sahip bugünkü mü-
cadelemiz her şeyden önce kapitalizme karşı yönelmiştir. 
Biz memleketimizi düşman istilasından kurtardıktan sonra, 
kamusal ehemmiyet taşıyan büyük işletmeleri devlet eliyle 
yönetme niyetindeyiz. Böylece gelecekte büyük kapitalist sı-
nıfların efendiliğinin ülkede hâkim olmasının önüne geçmiş 
oluruz. Türkiye’nin büyük devletler ve onların uyduları ta-
rafından hâlâ açık veya kapalı olarak çılgınca saldırılara 
hedef olmasının nedeni, bütün mazlum milletlere kurtuluş 
yolunu göstermiş olmasıdır.

Bütün bunlar, Türkiye’nin bütün müesseseleriyle ve bu-
günkü hükümetiyle sadece Sovyet Rusya’da güven hissi ya-
ratabileceğini, Batı’nın ise, bize düşman gözüyle bakmasını 
gerektireceği gerçeğini ortaya koyar.

Milletlerarası siyaset alanında Türk-Fransız anlaşması, 
Rus-İngiliz ticaret anlaşması gibi, şartların zoruyla vücut 
bulmuştur. Bu anlaşma, gelecekte imzalayabileceğimiz an-
laşmalar gibi, ideallerimizden vazgeçtiğimiz anlamını taşı-
maz. Sizi kesin surette temin ederim ki, her halükârda Büyük 

Millet Meclisi’nin Türkiye’si bugüne kadar Sovyet Rusya’ya 
karsı takip ettiği siyasetten vazgeçmeyecektir ve bu konuya 
dair yayılmış bütün söylentilerin hepsi yalandır.

Yine aynı şekilde sizi temin ederim ki, Sovyet Rusya’ya 
karşı doğrudan veya dolaylı olarak asla hiçbir anlaşma yap-
mayacağız ve hiçbir koalisyona girmeyeceğiz. Son zaman-
larda meydana gelen aramızdaki bütün yanlış anlaşılmalar, 
her şeyden önce Ankara- Moskova arasındaki yazışmaların 
oldukça yavaş olmasından kaynaklanmaktadır.

Değerli Başkanım, bu içten açıklamaların iki halkımız ve 
hükümetimiz arasındaki dostane ve kardeşçe münasebetleri 
daha da kuvvetlendireceği ümidiyle samimi kardeşlik hisle-
rimi kabul etmenizi dilerim.

“Memleketimizi düşmandan kurtardıktan sonra, kamusal 
ehemmiyet taşıyan büyük işletmeleri devlet eliyle yönetme 
niyetindeyiz. Böylece gelecekte büyük kapitalist sınıfların 
efendiliğinin ülkede hâkim olmasının önüne geçmiş oluruz.” 

Mustafa Kemal 

Ankara, 4 Ocak 1922.

Lenin’in Kurtuluş Savaşı Dönemindeki 
Yardımları

Lenin, daha doğrusu Sovyetler Birliği Merkez Komitesi, 
Ocak 1922’de “askerlik işlerinden” anlayan Litvanya bü-
yükelçisi Semiyon İvanoviç Aralov’u Ankara’ya Sovyetler 
Birliği Büyükelçisi olarak görevlendirir. Lenin, Aralov’a 
yeni görev yerini anlatırken Anadolu’nun ve Mustafa Kemal 
Paşa’nın portresini çizer. Bu arada Mustafa Kemal’in ve 
Anadolu kurtuluş hareketinin siyasal yönelimleri hakkın-
da tespitlerde bulunur; Aralov’a gittiği ülke (Türkiye) ile 
ilişkilerinde nelere dikkat etmesi gerektiğini anlatır. Ancak 
Lenin, sözlerinde devrim ihracına yönelik en ufak bir bek-
lentiye yer vermez; onunki, emperyalizme karşı kurtuluş 
mücadelesi veren bir halka karşı 17 Ekim devrimiyle birlik-
te evrenselleşen insani duygulardır.

Atatürk’le diplomatik sınırları aşan, dostluk düzeyinde 
bir ilişki geliştiren Aralov, anılarında[3] Lenin’in Atatürk 
ve Kurtuluş Savaşı hakkında kendisine söylediklerini şöyle 
anlatır: 

Kurtuluş Savaşı’na yardımları:

Sovyet resmi verilerine göre Kurtuluş Savaşı dönemin-
de Sovyetler Birliği’nin Türkiye’ye yaptığı askeri ve nakdi 
yardımlar:

39.000 tüfek, 327 makineli tüfek, 54 top, 63 milyon fi-
şek, 147.000 top mermisi, 2 avcı botu, Doğu sınırlarından eski 
Rus ordusunun bıraktığı askeri malzemeler, Ankara’da iki 
barut fabrikasının kurulmasına yardım, Fişek fabrikası için 

[3]  Aralov, S.İ., Bir Sovyet Diplomatının Türkiye Hatıraları 1, Yenigün 
Basın ve Yayıncılık, Aralık 1997

gerekli teçhizat ve hammadde sağlama, 200 kilo külçe altın  
100.000 altın Ruble (kimsesiz gazi çocukları için yetimhane 
kurulması amacıyla), 20.000 Lira (basımevi ve sinema teç-
hizatı alımı için), 10 milyon altın Ruble.

Her ulusal günde, yabancı ülke politikacılarının ve ba-
sınının Atatürk’le ilgili övücü sözlerine yer verilir. Ancak 
Sovyetler Birliği’nin savaşın sonucunu olumlu yönde etki-

leyen yardımlarından ve Lenin’in Mustafa Kemal hakkın-
daki görüşlerinden söz edilmez. Ders kitaplarında “Kara 
Fatma”nın sırtında top mermisi taşıyan resminin altına ko-
münizm övgüsü olur diye bu mühimmatların nereden gel-
diği yazılmaz. Bundan dolayı TIME dergisinin Atatürk’ü 
“kapak” yaptığını biliriz de Sovyet yardımlarını bilmeyiz.
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101. Sosyalizm (Aktif Ütopya), Zygmunt Bauman, Çev. 
Ahmet Araşan, Ayrıntı Yay.

102. İkomünizm, Colin Cremin, çev. Aydın Çavdar, Ayrıntı 
Yay.

103. Yaşam Sanatı, Zygmunt Bauman, çev. Akın Sarı, Ayrıntı 
Yay.

104. Gösterge Ekonomi Politiği Hakkında Bir Eleştiri, J. 
Baudrillard, çev. O. Adanır & A. Bilgin, Boğaziçi Üniversitesi 
Yayınları

105. Sürekli Devrim Teorisi (Eşitsiz ve Bileşik Gelişim 
Siyaseti), Michael Löwy, çev. Aslı Önal, Ayrıntı Yay.

106. Post Komünizm, Leslie Holmes, çev. Yavuz Alogan, 
Mavi Ada Yay.

107. Marx ve Hegel Üzerine Çalışmalar, Jean Hyppolite, 
çev. Doğan Barış Kılınç, Doğu Batı Yay.

108. 21.Yüzyıl Eşiğinde Sosyalizm (Konferans)- Komisyon, 
çev. K. Emiroğlu & Y. Öner, Belge Yay.

109. Sosyal Sistemlerin Temelleri, Aykut Edibali, Otağ Yay.

110. Sosyal Sınıflar (Kriterler ve Göstergeler), Muzaffer 
Sencer, Konuk Yay.

111. Proletarya Diktatörlüğü Üzerine, Marks & Engels & 
Lenin, çev. Komisyon, Kaynak Yay.

112. Proletarya İhtilali ve Dönek Kautsky, V.İ. Lenin, çev. 
Arif Gelen, Bilim ve Sosyalizm Yay.

113. Ekonomi Politik (Marksist El Kitabı), John Eaton, çev. 
Şiar Yalçın, Bilim ve Sosyalizm Yay.

114. 100 Soruda Ekim İhtilali, Kenan Somer, Gerçek Yay.

115. Grundrisse (Ekonomi Politiğin Eleştirisi İçin Ön 
Çalışma), Karl Marx, çev. Sevan Nişanyan, Birikim Yay.

116. Kutsal Aile ya da Eleştirel Eleştiri’nin Eleştirilmesi, K. 
Marx & F. Engels, Sol Yay.

117. Doğanın Diyalektiği, Friedrich Engels, çev. Arif Gelen, 
Sol Yay.

118. Köylüler Savaşı, Friedrich Engels, çev. Kenan Somer, 
Sol Yay.

119. Ütopik Sosyalizm ve Bilimsel Sosyalizm, Friedrich 
Engels, çev. Sol Yayın Kurulu, Sol Yay.

120. Anti-Dühring, Friedrich Engels, çev. Kenan Somer, Sol 
Yay.

121. İngiltere’de Emekçi Sınıfın Durumu, Friedrich Engels, 
çev. Yurdakul Fincancı, Sol Yay.

122. İlkel Topluluk, Köleci Toplum, Feodal Toplum, Zubritski 
& Mitropolski & Kerov, çev. Sevim Belli, Sol Yay.

123. Diyalektik ve Tarihsel Materyalizmin Abecesi, 
Boguslavski & Karpuşin & Rakitov, çev. Vahap Erdoğdu, Sol 
Yay.

124. Ne Yapmalı? (Hareketimizin Can Alıcı Sorunları), V.İ. 
Lenin, çev. Muzaffer Erdost, Sol Yay.

125. Bir Adım İleri İki Adım Geri, V.İ. Lenin, çev. Yurdakul 
Fincancı, Sol Yay.

126. “Halkın Dostları” Kimlerdir ve Sosyal-Demokratlara 
Karşı Nasıl Savaştılar?, V.İ. Lenin, çev. Vahap Erdoğdu, Sol Yay.

127. Nisan Tezleri ve Ekim Devrimi, V.İ. Lenin, çev. 
Muzaffer Erdost, Sol Yay.

128. İşçi ve Köylü İttifakı, V.İ. Lenin, çev. M. Kabagil, Sol 
Yay.

129. Emperyalizm Kapitalizmin En Yüksek Aşaması, V.İ. 
Lenin, çev. Cemal Süreya, Sol Yay.

130. Marksizmin Üç Kaynağı, V.İ. Lenin, çev. Vahap 
Erdoğdu, Sol Yay.

131. Ulusların Kaderlerinin Tayin Hakkı, V.İ. Lenin, çev. 
Muzaffer Erdost, Sol Yay.
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Anadolu Aydınlanma Vakfı, kurulduğu 1996 senesinden bu yana düzenlediği toplantılarla sürekli bir bilinç topluluğu 
oluşturmayı hedeflemiş, bu hedefine uzanan yolda bir çok eser vermiştir. Çeşitli isimler altında çıkardığı bülten ve dergilerinin 

yanı sıra, aynı ülküye hizmet eden düşünce ve düşünürlerle buluşmaya gayret etmiş, eserlerini basmaya çalışmıştır.

Burhan Oğuz, Cavit Sunar, Kemter Yusuf, Metin Bobaroğlu gibi Anadolunun kültür geleneği içinde yoğrulmuş ve anlam 
ilişkileriyle insanlığı bir aile olarak idrak edip, aynı anlam ailesinin ortak değerlerini, buluştukları ve ayrıldıkları konuları 

paylaşan düşünürlerin fikirlerini yayınlaştırmıştır.

AAVDukkan.com bu yayınların temin edilebileceği bir satış sitesidir.


