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Değerli hocam Werner Goldschmidt’e saygılarımla… 

 

 

 

Ama özel mülkiyet olduğu sürece kurtuluş umudu yoktur. Toplumun bir kesiminde baş  

gösteren patlamayı tedavi ederken başka kesimlerdeki hastalık belirtilerini azdırıyorsunuz. Bazıları  

için ilaç olan şey başkaları için zehir oluyor. Çünkü Peter'den almadan Paul'a vermeniz mümkün değildir. 

Thomas More 

 

İnsanlık halinin şanslı yanı, bu sorunu yaratan koşulların çözümünü de içinde barındırıyor olmasıdır.  

John Miller 

 

Biz sosyalizmi kuruyoruz. Sosyalizmi kurmak ne demektir? Sosyalizmi kurmak, insanın maddi ve  

manevi ihtiyaçlarını gidermesi için ona en geniş olanaklar sunan bir toplum kurmaktır. Ve sadece bu değil. 

Biz kurulacak olan bu toplumda insanlar arasında özgeci, gerçekten dostça ilişkilerin gelişeceğinden hareket 

etmek zorundayız. Eski, burjuva toplumunda insanlar arasında yetkin kardeşlik ve gerçek dostluk ilişkilerinin 

olması mümkün değildi, çünkü bu toplum rekabet üzerine kuruluydu.  

Mikail Ivanoviç Kalinin  

 

 

 

 

Ġnsan sürekli değiĢen ve geliĢen doğal, toplumsal ve tarihsel bir varlıktır. Onun bir doğal-maddi, 

bir de zihinsel-manevi dünyası vardır. Ġnsanın yaĢamını sürdürebilmesi ve değiĢen, geliĢen ve 

karmaĢıklaĢan maddi ve manevi ihtiyaçlarını giderebilmesi için doğayı iĢleyerek elde etmesi, deyim 

yerindeyse insanlaĢtırması kaçınılmazdır. Bu onun doğadaki etkinlik alanını geniĢletirken aynı 

zamanda özgürlük alanını da geniĢletecektir. Ġnsanın doğayla olan iliĢkisinin iki boyutu vardır. 

Bunlardan birisi onun doğayla olan iliĢkisinin niteliğine iĢaret ederken, diğeri doğadan emek 
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harcanarak kazanılan maddelerin toplum içine taĢınması sonucu insan iliĢkisine dönüĢen mülkiyet 

sorunuyla ilgilidir. Bu yazının birinci bölümünde Marksizmin doğa ve insan arasındaki iliĢkiye 

yaklaĢımını ve bunun insan ve doğa açısından ne anlama geldiğini ele alacağım; ikinci bölümde 

kapitalist toplumda doğa ve insan arasında gerçekleĢen iliĢkiyi Marksist açıdan eleĢtireceğim; 

üçüncü bölümde ise sosyalizm ve rekabet iliĢkilerine değinerek bazı sonuçlar çıkaracağım. 

 

Doğanın ĠnsanlaĢması ve Ġnsanın DoğalaĢması 

Genel olarak, insan ve doğa arasındaki iliĢkiye yaklaĢımda ortaya çıkmıĢ öznelci, nesnelci ve 

diyalektikçi olmak üzere üç temel akım var. Doğa ve insan arasında hüküm süren iliĢkiye dair 

öznelci ve nesnelci yaklaĢım arasında yaĢanan tartıĢmayı, hemen her konuda olduğu gibi, insan ve 

doğa iliĢkisinde de ikircimliğe düĢen burjuva felsefesi çerçevesinde görmek gerekir. Bu felsefe 

çerçevesinde ya özne ya nesne, yani ya insan ya doğa sürekli mutlaklaĢtırılmaktadır. Öznelci 

yaklaĢım doğaya dar insan merkezci açıdan yaklaĢır ve doğanın bir bütün olarak mutlaklaĢtırılan 

insanın emrine verilmesi gerektiğini savunur. Bu idealist düĢünce insanı doğal bir varlık olarak 

kavramadığı için, doğayı onun özgürlüğünün kaynağı olarak değil, tersine, özgürlüğünün önünde 

bir engel olarak görür. Bundan dolayı, insan, eğer yaĢamak istiyorsa, doğaya hükmetmek 

zorundadır. Bu yaklaĢımı tek tanrılı bütün din kitaplarında olduğu gibi, Fichte‟nin öznelci idealist 

felsefesinde ve ondan etkilenen diğer düĢün akımlarında da görmek mümkündür. Nesnelci 

yaklaĢım, gerek düĢünceci gerekse maddeci olsun, öznelci yaklaĢımın tersine özne olan insanın 

etkinliğini neredeyse tamamıyla yadsır ve edilgenleĢtirir. Onun doğanın akıĢına müdahalesini ya 

tamamıyla yasaklar ya da görmezlikten gelir. Nesnelci yaklaĢım çerçevesinde insan, herhangi bir 

varlık gibi doğanın „kölesi‟ durumuna indirgenir. Bugün özellikle radikal çevreci akımlar içinde 

rastlanan bu düĢünceye göre, doğa ve toplum arasındaki iliĢkilerin her ikisinin de dıĢında bulunan 

“görünmez bir el” tarafından yürütülmesi nedeniyle, doğa kendi haline bırakıldığı taktirde herĢey 

hem doğanın yararına hem de insanın ihtiyaçlarına göre iĢleyecektir. 

Diyalektik yaklaĢım, bu her bakımdan naif  iki yaklaĢımın eleĢtirisi üzerine kuruludur ve 

nesneyi belirleyici olarak temel alsa da, özneyi doğanının akıĢına müdahale eden ve onu 

gereksinimlerine göre dönüĢtüren bir varlık olarak kurgular. Ġnsan ve doğa arasındaki iliĢkinin 

uyum içinde düzenlenebileceğinden hareket etmektedir. Bu yaklaĢım idealist ve materyalist olmak 

üzere iki temel akıma ayrılır.1 Hegel‟in kuramlaĢtırdığı idealist diyalektik, bu uyumu sadece 

düĢünsel bir etkinlik olarak görür, bu nedenle uyumun koĢullarını soyut felsefi kavramlar 

çerçevesinde tanımlar. Marx‟ın geliĢtirdiği materyalist diyalektik, uyumun gerçekliğe 

uyarlanabileceğinden yola çıkar ve pratiğin bunun gereklerine göre değiĢtirilmesi gerektiğini ileri 

sürer.2 Yukarıda saydığımız bütün bu akımlardan farklı olarak Marx‟ın geliĢtirdiği “materyalist bilgi 

                                                 
1 Frankfurt Okulu‟nun kurucularından olan Adorno‟nun geliĢtirmiĢ olduğu ve hareketin zorunlu olarak yıkıma yol 
açtığı düĢüncesine dayanan, dolayısıyla hareketin kurucu yanını ihmal eden “negatif diyalektik”i öznelci idealist 
düĢünce çerçevesinde gördüğüm için burada ayrıca ele almıyorum. Konuyu, Marksizm ve Frankfurt Okulu arasındaki 
iliĢkiyi inceleyen baĢka bir yazıya bırakıyorum.   
2 Burada Hegel‟in felsefesine iliĢkin belirlemenin çok kaba olduğunun bilincindeyim. Bu kısa yazı çerçevesinde 
konuyu ayrıntılı bir Ģekilde ele almak mümkün değildir. Ancak Marx‟ın Das Kapital‟in ikinci baskısına yazmıĢ olduğu 
“Sonsöz”de Hegel‟in baĢaĢağı duran diyalektiğini tersine çevirdiğine iliĢkin bazen efsanevi bir Ģekilde anlatılan 
sözlerinin bu çerçevede ele alınması gerekir. 
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teorisi, doğanın nesnel, kendi baĢına varolan ve sonsuz bir yaklaĢım sürecinde tanınabilir 

olduğundan yola çıktığı için, insan ve toplumu doğadan gelen, ona bağımlı olan ve kendisini ona 

dayatan yeni bir varlık biçimi olarak anlayan [yeni] bir doğanın diyalektiğine götürür. Böylece 

doğal zorunluluklardan kurtuluĢu ve doğaya bağlılığı bir bütünlük çerçevesinde 

düĢünebilmektedir.3  

Bir felsefi sorun olarak ele aldığımızda Marx‟ın yaklaĢımını tarihte eĢine rastlanmayan, 

bilimsel olarak gerekçelendirilmiĢ özgün bir yaklaĢım olarak görmek gerektiği kanısındayım. ġöyle 

ki: Marx kendisinden önceki ve çağdaĢı olan düĢünürlerden farklı olarak zenginliğin, ilerlemenin 

ve uyumlu toplumsal yaĢamın, belirli toplumsal koĢulların yerine getirilmesi durumunda, birbiriyle 

uyum içinde olabileceğinden hareket eder, bu koĢulların yerine getirilmesinin de maddi ve manevi 

gerekleri vardır. Yazdıklarımın iddia düzeyinde kalmaması ve Marx‟ın tarihsel düĢüncesinin 

önemini vurgulamak için konuyu biraz açmak istiyorum.  

Platon, yapısalcı idealist yaklaĢımı çerçevesinde formüle etmeye çalıĢtığı adalet 

düĢüncesinde, insanlar arasında farklılaĢmaya ve dolayısıyla çatıĢmalara yol açtığı için zenginliğin 

sınırlandırılmasını, toplumda uyumlu yaĢamın sağlanmasının en önemli koĢullarından birisi olarak 

görür.4 Aristoteles, hocasının tersine, pratik ve bireyci düĢünmektedir. Ona göre, insanlar günlük 

yaĢamlarında ne kadar özgür olurlarsa ve birey olarak zenginleĢmelerinin önündeki engeller ne 

kadar az olursa, çalıĢma istekleri de o oranda artacaktır. Aristoteles‟e göre zenginleĢen bireyler 

dolaylı olarak toplumu da zenginleĢtireceklerdir.5 Her ne kadar çok yüzeysel olsa da, Ortaçağ 

felsefesini Platon ve Aristoteles‟in düĢüncelerinin (en azından mülkiyet konusunda yazdıklarının) 

özgün koĢullarda yeniden formüle ediliĢi olarak tanımlıyor ve geçiyorum. 

Yeniçağda üzerinde düĢünülen toplumun yapısı değiĢmiĢ, doğa bilimlerinde Newton ve 

Galile gibi isimlerle birleĢtirilen geliĢmeler hatta devrimler yaĢanmıĢ olsa da, Yeniçağ ve onun 

devamcısı olan Aydınlanmacı düĢünürler, kaynak olarak antik Yunan felsefesine baĢvurmaktan 

geri durmazlar; bazen eleĢtirerek bazen kabul ederek, kısacası hem onun karĢısında hem de ona 

dayanarak kendilerine özgü, yeni toplumu açıklamayı amaçlayan yeni bir düĢünce sistemi 

geliĢtirmeye çalıĢırlar. Örneğin, kabaca söyleyecek olursak, düĢüncesi 1688 Ġngiliz devrimine 

kaynaklık etmiĢ olan John Locke (1632-1704) daha çok Aristoteles‟in düĢüncesinden hareket 

ederken6, düĢüncesi Fransız devrimine kaynaklık etmiĢ olan J. J. Rousseau (1712-1778) bireyin 

özgürlüğünün kaçınılmazlığını vurgulamasına karĢın sosyal, politik ve hukuksal eĢitliğin korunması 

için mülkiyetin eĢit Ģekilde dağıtılmasını zorunlu bir koĢul olarak görür7 ki, o bu düĢüncesiyle 

Platon‟a daha yakındır. Bu iki düĢünce arasındaki zıtlaĢmayı ortadan kaldırmayı ilk olarak ciddi bir 

Ģekilde deneyen Ġskoç Aydınlanmacılığının önde gelen isimlerinden birisi olan Adam Smith (1723-

1790) olmuĢtur. Smith, rekabetçi kapitalizm döneminde, yani 18. yüzyılın ortalarından itibaren 

ilerlemeciliği temel alan düĢünceden yola çıkarak formüle etmeye baĢladığı toplum düĢüncesinde, 

                                                 
3 Hans Heinz Holz, Niederlage und Zukunft des Sozialismus, Neue Impulse Verlag, 1982, s. 17.  
4 Bkz. Platon, Der Staat, Buch 4, Meiner Verlag, 1989. 
5 Bkz.Aristoteles, Politik, Buch 5, Meiner Verlag, 1981.  
6 Özellikle bkz. J. Locke, Two Treatises of Government, Book 2, Chapter 5, Cambridge University Press, 1993.  
7 Jean-Jeacques Rousseau‟ya göre içtimai mevki ve mülkiyet konusunda toplumda mutlak eĢitlik sağlanmadan 
hukuksal eĢitlik sağlanması da mümkün değildir. Bkz. J-J. Rousseau, Toplum Sözleşmesi ya da Siyaset Hukuku İlkeleri, 
Kitap 3, Bölüm 4.  
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uyumlu toplumsal yaĢam düĢüncesini zenginlik ve sınırsız bireysel özgürlük düĢüncesiyle 

birleĢtirmeye çalıĢmıĢtır. Smith, toplum düĢüncesini ona göre doğal olan özel mülkiyet üzerine 

kurmuĢtur. Ondan sonra gelen düĢünürlerin toplum düĢünceleri de Smith‟in düĢünceleri 

çerçevesinde kalmıĢtır. Fakat Smith‟in toplum felsefesi çerçevesinde formüle ettiği bir de ütopya 

vardır ki, Smith bu çerçevede toplumsal mülkiyeti savunur gibidir. 

Marx ise Smith gibi zenginliğin, ilerlemenin ve uyumlu toplumsal yaĢamın birbiriyle 

çeliĢmediğini, tersine birbirini koĢullandırdığını düĢünmektedir. Yalnız, bunun mümkün olabilmesi 

için, üretim araçları üzerinde toplumsal mülkiyet baĢta olmak üzere giderek toplumsal yaĢamın 

bütün alanlarına yayılan toplumsal denetimin koĢullarının oluĢturulması gerektiğini 

düĢünmektedir. Marx‟ın bunu görebilmesi sadece onun zeki bir düĢünür ve iyi bir gözlemci 

olmasıyla ilgili değildir. Tarihsel ve toplumsal koĢullar onun (böylece de insanın) bu düĢünceye 

ulaĢmasında önemli rol oynamıĢtır. Marx, doğa ve insan arasında süren iliĢkiyi sosyal iliĢki 

çerçevesinde ele alır. Ona göre emek, insan ve doğa arasında maddi değiĢimi sağlayan, düzenleyen 

ve denetleyen bir süreçtir. Ġnsanın doğal bir varlık olması ona doğanın karĢısına doğal bir güç 

olarak çıkma olanağı verir. Ġnsan, “vücuduna ait olan doğal güçleri; kollarını ve bacaklarını, 

kafasını ve elini doğal maddeyi kendi yaĢamı için kullanılabilir duruma getirmek için harekete 

geçirir. Bu hareketi sonucu kendi dıĢında olan doğaya etki ederek değiĢtirirken, aynı zamanda 

kendi doğasını da değiĢtirir.”8 Ġnsan doğal bir varlık olarak doğayı iĢlerken ve kendi ihtiyaçlarına 

göre değiĢtirip düzenlerken, onu, deyim yerindeyse, aynı zamanda insanlaĢtırır. Ancak iliĢki tek 

yönlü olmadığı için, insan, etkisiz sanılan ama hiç de öyle olmayan doğayı insanlaĢtırırken, 

Hegel‟in deyimiyle onu “BenleĢtirir”9,  yani içselleĢtirir ve insan böylece değiĢen koĢullarda 

değiĢmiĢ yeni doğal bir varlık olur.10 

Buraya kadar yazdıklarımız Marx‟ı anlamak için gerekli ve Marksist açıdan ne kadar doğru 

olsa da, genel, belki de çok genel olan Ģeylerdir. Marx‟ın bu düĢünceleri özele inilip kapitalist 

toplum koĢullarının ıĢığında düĢünüldüğünde daha bir anlam ifade edecektir. H. H. Holz‟un 

belirttiği gibi, insanın doğal ve toplumsal bir varlık oluĢu doğrudur, ama bu çok genel bir 

doğrudur. Ġnsanın doğal ve toplumsal bir varlık olarak kapitalist toplumdaki doğallığı ve 

toplumsallığı özgün olandır.11 KarĢı karĢıya bulunduğumuz insanlığı ilgilendiren sorunların 

kaynağına inebilmek ve çözüm önerileri geliĢtirebilmek için mevcut tarihsel özgünlüğümüzü 

kavramamız gerekmektedir. 

 

Ġnsanın Doğayla Olan ĠliĢkisi Kendisiyle Olan ĠIiĢkisinin Aynasıdır 

Ġnsanın doğayla ve diğer varlıklarla olan iliĢkisi, toplum içinde hüküm süren iliĢkilerin bir baĢka 

bağlamda dıĢa yansımasından baĢka bir Ģey değildir. Bundan dolayı, insanın doğayla olan iliĢkisini 

                                                 
8 K. Marx, Das Kapital, c. 1, bkz. Marx-Engels-Werke, c. 23, Dietz Verlag, 1988, s. 192.  
9 Hegel‟in insan-doğa iliĢkisi üzerine yapmıĢ olduğu ilginç tartıĢma için bkz. G. W. Hegel, Differenz des Fichte‟schen 
und Schelling‟schen Systems der Philosophie, Jenaer Schriften 1801-1807, Werke 2, s. 72/85, Suhrkamp, 1996.  
10 Marx ve Engels‟in doğa ve insan iliĢkilerine iliĢkin düĢünceleri için bkz. I. Fetscher, Überlebensbedingungen der 
Menschheit, s. 106-176, Dietz Verlag, 1991; A. Schmidt, Der Begriff der Natur in der Lehre von Marx, Europäische 
Verlagsanstalt, 1993.  
11 H. H. Holz, Menschheit, Natur und gesellschaftlicher Fortschritt, bkz. Marxistische Studien, Jahrbuch des IMFS 
III, 1985, s. 50.  
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anlayabilmek için, toplumda hüküm süren insanın temel toplumsal iliĢkilerini incelemek gerekir.12   

Rekabet, toplumsal iliĢki biçimi olarak kapitalizme özgü bir kurumdur. Onu, kapitalizm 

öncesi toplumlarda, ilkel meta üretiminin olduğu sınırlı alanlara sıkıĢıp kalmıĢ olarak görürüz. 

Toplumda hâkim iliĢki biçimine gelmesi ancak kapitalizm koĢullarında gerçekleĢmiĢtir. 

Fizyokratların “bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler” (laissez faire, laissez passer) sözlerinde 

ifadesini bulan ve hem ideoloji hem de pratik bir iliĢki biçimi olarak anlaĢılması gereken rekabet, 

tarihsel olarak devrimci yani hem yıkıcı hem de kurucu bir rol oynamıĢtır. KöhnemiĢ feodal 

toplumu yıkmayı, onun yerine kapitalist düzeni kurmayı amaçlamıĢtır. Rekabetin bu her iki yanıyla 

anlaĢılması gerektiğine ilk iĢaret eden, bildiğim kadarıyla Marx olmuĢtur. Bu tarihsel yaklaĢım onu 

birçok düĢünürün yaptığı gibi rekabeti ebedileĢtiren veya onu aĢmak için geriye dönüĢü savunan 

romantik düĢüncelere kapılmaktan korumuĢtur.13 

Rekabetin toplumsal iliĢki açısından ne anlama geldiğini en iyi bir Ģekilde tanımlayan 

Ġngiliz düĢünürü Thomas Hobbes (1588-1679) olmuĢtur. 17. yüzyılın ortalarında henüz 

geliĢmekte olan kapitalist toplumun sınırsız rekabet anlamına geldiğine iliĢkin düĢüncesini 

eserlerinde sistemleĢtirmiĢtir. Hobbes, gerçekçi bir gözlemci olarak toplumda sınıfsal 

farklılaĢmanın ve tabakaların varlığından haberdar olsa da, rekabeti, toplumdaki fertlerin sınıfsal 

konumlarından soyutlayarak ele almıĢtır. Hobbes‟a göre, rekabet toplumda yaĢanan kavgaların en 

önemli nedenlerinden birisidir ve “herkesin herkese karĢı savaĢı” anlamına gelmektedir. Rekabetçi 

toplumda insan, baĢta Ģiddet olmak üzere her yönteme baĢvurarak diğer insanlar üzerinde 

hâkimiyet kurmaya çalıĢır. Böyle bir toplumda insanın baĢka türlü, Engels‟in deyimiyle insanlıktan 

çıkmadan yaĢaması mümkün değildir. 

Hobbes o yıllarda varolan sınırlı tarihsel bilgilerin ıĢığında bile, rekabetçi yaĢamın ezeli bir 

yaĢam biçimi olmadığının bilincindedir. Örneğin ilkel toplumlarda mülkiyet kurumu henüz 

geliĢmediği için, insanlar arasında rekabete rastlanmaz, ancak toplumların ilerlemesi özel 

mülkiyetin ve birbirinden ayrı devletlerin oluĢmasına yol açmıĢtır. Bu koĢullarda gerek insanlar 

gerekse devletler arası iliĢkiler rekabete dayanmak zorundadır.14 

Hobbes, o günün koĢullarında, gerek bilim ve felsefenin gerekse burjuva toplumunun 

geliĢmiĢlik düzeyinden kaynaklansın, rekabet iliĢkileri dıĢında baĢka bir iliĢki biçimi görememiĢtir. 

Yani rekabet ezelden beri süren bir iliĢki biçimi olmasa da sonsuza kadar sürecektir. Bu nedenle, 

rekabeti, güçlü mutlak bir devletin denetlediği, fiziksel tahribata yol açmasını engelleyen yasalar 

çerçevesine sıkıĢtırmaya çalıĢmıĢtır, çünkü rekabetçi toplumun özgür olması mümkün degildir.  

David Hume, Montesquieu ve Adam Smith gibi aydınlanmacı toplum ve devlet 

teorisyenlerinin feodalist mutlakiyetçi toplum ve devlet teorisine karĢı formüle ettikleri rekabetçi 

                                                 
12 Ġnsanın doğayla ve doğayı kendisiyle paylaĢan diğer varlıklarla olan iliĢkisini bir bütün içinde ele almamız ve 
bunların üzerine bir bütün olarak yeniden düĢünmemiz gerektiğini Server Tanilli, Elisabeth de Fontenay‟ın 
“Hayvanların sessizligi” adlı kitabını tanıtmak amacıyla yazdığı kısa bir yazısında Ģöyle dile getiriyor: “Doğaya, 
topluma ve insana bakıĢımızı yeniden gözden geçirmek; felsefemizi, bilim ve ahlakımızı, eğitim sistemimizi, yönetim 
biçimimizi, bu arada demokrasimizi yeni temeller üzerine oturtmak zorundayız.” (Cumhuriyet Hafta, 2 Nisan 1999, 
Nr. 99/13). Kanımca Tanilli‟nin önerdiği toplu ve köklü yenilenmenin temelini ancak Marksizm oluĢturabilir, çünkü 
diğer akımların tersine toplumsal yaĢam biçimlerine iliĢkin geliĢmeleri aynı zamanda doğal süreçler olarak kavrayan 
sadece Marksizmdir.  
13 K. Marx, Grundrisse der politischen Ökonomie, bkz. MEW, c. 42, Dietz Verlag, 1983, s. 549.  
14  T. Hobbes, Leviathan, özellikle bkz. Chap. 10, 11 ve 13, Cambridge University Press, 1996. 
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sistemin köklü ve kapsamlı ilk eleĢtirisi, 19. yüzyılın baĢlarından itibaren ortaya çıkan, ütopik 

sosyalistler olarak bilinen Saint-Simon, Charles Fourier ve Robert Owen tarafindan yapılmıĢtır. 

Alternatif  sosyalist toplumlar kurarak, insanlara dayanıĢma ve iĢbirliğine dayalı yaĢamın mümkün 

olabileceğini kanıtlamaya çalıĢan Robert Owen‟ın düĢüncesi Ģu cümle üzerine kuruludur: “Ġnsanın 

kötü olduğunu söylemek, onun koĢullarının kötü olduğunu söylemek anlamına gelir. Kötü olan 

insanı iyileĢtirmek istiyorsanız, onun koĢullarını iyi insanlar yetiĢtirecek Ģekilde değiĢtiriniz, o kötü 

sandığınız insanın iyileĢmeye baĢladığını göreceksiniz.” Diğer ütopik sosyalistler gibi Robert 

Owen, istediği toplumsal değiĢimin öznesi olarak devlet adamlarını ve diğer yöneticileri 

görmüĢtür. Kurtarmak amacıyla harekete geçirdiği iĢçi ve emekçilerin kendi kendilerini 

kurtarabileceklerini (tarihsel koĢullardan dolayı) görememiĢtir.15 

Marx ve Engels kapitalist toplumun gerçekçi ve eleĢtirel gözlemcileri olarak, bu toplumda 

varolan insan iliĢkilerini tanımlamak için Hobbes‟un aktardığım betimlemesinden hareket ederler. 

Onlara göre, rekabete dayanan insan iliĢkileri “herkesin herkese karĢı savaĢı” olan toplu “sosyal 

[bir] savaĢ” anlamına gelmektedir.16 Ancak rekabeti ebedi bir iliĢki biçimi olarak düĢünmek 

mümkün değildir. Rekabet iliĢkisi toplumun geliĢmesinin önünde engel olarak hissedilmeye 

baĢlandıysa, onu zorunlu kılan koĢullar da insanın geliĢmesinin ve toplumun ilerlemesinin önünde 

bir engel olarak hissedilmeye baĢlanmıĢtır. 

Marx ve Engels‟e göre, rekabeti tekelden dolayısıyla özel mülkiyetten ayrı düĢünmemiz 

mümkün değildir. Rekabet tekelleĢmenin önkoĢuludur. TekelleĢmenin dolayısıyla rekabetin olması 

için, özel mülkiyet gereklidir. Özel mülkiyet ve tekelin olmadığı yerde rekabetin olması 

düĢünülemez. “Özel mülkiyet herkesi kendi kaba tekilleĢmiĢliğine indirger ve herkes komĢusuyla 

aynı çıkarlara sahip olsa da, toprak sahibi toprak sahibine, kapitalist kapitaliste, iĢçi iĢçiye 

düĢmanca davranır.”17 Bu bağlamda Marx ve Engels, öznel ve nesnel rekabet arasında ayırım 

yapar. Onlara göre, öznel rekabet sınıfların içinde yaĢanırken, nesnel rekabet sınıflar arasında 

yaĢanmaktadır.18 Asıl kaynağı özel mülkiyet olduğu için rekabet, kapitalist toplumda öncelikle 

üretim araçlarını elinde bulunduran burjuvazi içinde yaĢanır. Onu, birbirlerine karĢı baskı aracı 

olarak kullanırlar. Burjuvazinin denetimi altında iĢleyen toplumun üretim süreci, aynı zamanda, 

değiĢmiĢ koĢullarda olsa bile, kapitalist toplumun genel koĢullarının yeniden üretim sürecidir. 

Burjuvazi üretim araçları üzerindeki denetiminden kaynaklanan gücüne dayanarak üretim 

sürecinde yaĢamını garanti eden baskıcı rekabet koĢullarını yeniden üretir ve bunu bütün topluma 

yukarıdan aĢağıya bir yaĢam biçimi olarak dayatır.19 ĠĢçi ve emekçileri, kendisiyle olan nesnel 

rekabetlerinde etkisiz kılmak için eğitimi ve ücretlendirme sistemini araç olarak kullanır ve 

aralarında yapay tabakalar yaratmaya çalıĢır. 

                                                 
15 Robert Owen‟in bildiğim kadarıyla Türkçeye sadece yukarıdaki düĢüncelerini dile getirse de henüz özel mülkiyeti 
reddetmediği, 1813-14 yılları arasında yazıp değiĢik Avrupa devlet adamlarına gönderdiği “Yeni Toplum GörüĢü” adlı 
kitabı çevrildi. (Yapı Kredi Yayınları, 1995). Owen, ilk olarak özel mülkiyet kurumunu temel toplumsal sorunların asıl 
kaynağı olarak 1826-27 yılında yayınladığı “The Social System” adlı uzun yazısında tanımlamıĢtır. 
16 F. Engels, Die Lage der arbeitenden Klasse in England, bkz. MEW, c. 2, Dietz Verlag, 1985, s. 257.  
17 F. Engels, Umrisse zu einer Kritik der national Ökonomie, bkz. MEW, c. 1, Dietz Verlag, 1988, s. 513.  
18 Bkz. I. Meszaros, Marx‟s Theory of Alienation, Merlin Press, 1986, s. 140-146.  
19 Pazar iliĢkilerinde “kapitalistlerin tekiller olarak birbirleri üzerindeki etkisi böylece kendisini bir bütün olarak 
koyuĢu ve tekillerin sanılan bağımsız ve kendi baĢına duruĢunun kaldırılması olmaktadır.” (K. Marx, Grundrisse der 
Kritik der politischen Ökonomie, bkz. MEW, c. 42, s. 549.)  
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Kapitalist toplumun temelinde nicel zenginliğin artırılmasını amaçlayan meta üretimi yatar. 

Bir kapitalistin, sınıfının diğer fertleriyle arasında olan rekabetten baĢarıyla çıkabilmesi için sürekli 

artan oranda meta üretmesi gerekir. Bu, onu, denetimi altında tuttuğu ve herhangi bir eĢya gibi 

gördüğü iĢçileri bir üretim sürecinden diğerine sürükleyerek meta üretmeye zorlar. Böylece 

burjuvazinin bütün topluma dayattığı rekabet iliĢkisi insan ve doğa iliĢkisine de yansır. Toplumun 

kendi içinde yaĢadığı burjuva kaynaklı sosyal savaĢ, doğanın vahĢice tahribine yol açan insan ve 

doğa arasında yaĢanan savaĢa dönüĢür. Bu koĢullarda doğa, insanın ihtiyaçlarını gidermek için 

gerekli olan doğal bir kaynak olarak değil, kendi aralarında kıran kırana rekabet eden kapitalistlerin 

Ģahsi nicel zenginliklerini artırmak amacıyla kepçelenmesi gereken zenginlik denizi olarak görülür. 

Kapitalistlerin bu davranıĢı keyfi değildir. Bu davranıĢ daha çok, rekabetçi sistemin insanın doğal 

ve toplumsal kaynaklarını tahrip eden kaçınılmaz sonuçlarından birisidir. Ġnsanın içine düĢmüĢ 

olduğu bu girdaptan kurtuluĢu yok mudur? Çözüm nerededir? 

Ġnsanın doğayı iĢleyerek kazandığı maddi zenginlik, aynı zamanda onun manevi 

zenginliğinin de kaynağıdır. Toplumun bütün üyelerinin birey olarak bu zenginlikten pay alıĢı, 

toplumda hâkim olan özgün tarihsel toplumsal üretim iliĢkilerine ve bununla dolaysız iliĢkili olan 

değiĢim ve dağıtım koĢullarına bağlıdır. Ġnsanın tarihine iliĢkin elimizde olan bilgiler bize, onun, 

yaĢamını sürdürmek amacıyla doğadan kazandığı maddi zenginliği toplumun üyeleri arasında 

herkesin ihtiyacına göre dağıtacak toplumsal koĢulları oluĢturamadığı için, toplumsal sınıf  ve 

tabakalara ayrıldığını göstermektedir. Toplum içinde yaĢanan bütün bölüĢüm kavgaları kaçınılmaz 

olarak sınıf  ve tabakaların kendi içlerinde de yaĢanır, ama temel mücadele, üretim araçlarını ve 

maddi zenginliği elinde tutan, böylece bütün üretim ve dağılım süreçlerini denetleyen dolayısıyla 

bütün topluma hükmeden sınıf  ve tabakalar ile üretken etkinlikleri sonucu üretim araçlarını 

harekete geçirerek toplumun maddi ve manevi yaĢam koĢullarını yeniden üreten sınıf  ve tabakalar 

arasında gözlenir. Kapitalist toplumda bu kavga iĢçi ve emekçiler ile kapitalistler arasında 

sürmektedir. 

Emekçi sınıf  ve tabakaların köleci toplum ve feodalizmdeki yaĢam koĢullarıyla kapitalist 

toplumdaki koĢulları arasında bir karĢılaĢtırma yapacak olursak, konumlarının iyileĢtiği tartıĢma 

götürmez. Ancak yaĢanılan bütün tarihsel ilerlemeye karĢın, kapitalist toplumda üretilen 

zenginliğin dağılımının herkesin ihtiyacına göre gerçekleĢtiği söylenemez. Toplumda halen derin 

bir yoksulluk vardır. Bunun nedeni, toplumun yoksul olması değildir. Bir bütün olarak 

düĢünüldüğünde insanlık adeta zenginlik içinde yüzmektedir, ama toplum bütün üyelerine kendi 

yetenek ve becerilerini özgürce geliĢtirmeleri için gerekli koĢulları sağlayamamaktadır. Kapitalist 

üretim biçimi üzerine kurulu bir toplumdan bunu gerçekleĢtirmesini beklemek zaten olanaksızdır. 

Kapitalistleri, davranıĢlarının insanın doğasına aykırı olduğuna inandırmaya çalıĢmak boĢuna 

olduğu gibi, kapitalist toplum koĢullarında “sosyalist adacıklar” kurmaya çalıĢmak da hayalcilik 

olacaktır.  

Ralph Miliband, Mayıs 1994‟te aramızdan ayrılmadan önce, sosyalist ülkelerin çöküĢü ve 

bunlarla ilgili yapılan tartıĢmaların ıĢığında yazmıĢ olduğu Socialism: for a sceptical age (Kuşkucu Bir 

Çağda Sosyalizm) adlı son kitabında, sosyalizm için mücadelenin kaçınılmazlığını özellikle 

kapitalizmin temel çeliĢkisi olan zenginlik ile yoksulluk arasında varolan uçuruma 

dayandırmaktadır. Miliband‟a göre, bu çeliĢkinin kapitalist toplum koĢullarında köklü olarak 
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çözülmesi mümkün değildir. Marx tarafından kapitalizmin en temel çeliĢkisi olarak tanımlanan 

üretim iliĢkileriyle üretim araçları arasındaki çeliĢki, kapitalizm 19. yüzyılın ortalarından bu yana 

önemli değiĢiklikler geçirmiĢ olsa da hala sürmektedir. Hiç kuĢkusuz indirgemecilikten kaçınmak 

gerekir. Ancak herkesin herkese karĢı savaĢı anlamına gelen rekabet de dâhil olmak üzere karĢı 

karĢıya bulunduğumuz ırkçılık, doğanın tahribi, kadın sorunu, endüstri merkezlerinde yaĢanan 

yığılma ve çarpık yapılanma gibi birçok sorunun kesin çözümü, üretim güçleriyle üretim araçları 

arasında varolan çeliĢkinin ortadan kaldırılmasına bağlıdır. Miliband‟a göre, Marx tarafından 

tanımlanan ve kapitalizm koĢullarında çözülmesi mümkün görünmeyen bu temel çeliĢki, bugünkü 

değiĢmiĢ kapitalizm koĢullarında da geçerlidir.20 Ġnsanlığın karĢı karĢıya bulunduğu temel 

sorunların köklü çözümü, bu temel çeliĢkinin çözülmesiyle mümkündür.  

 

Sosyalizm ve Rekabet 

Sosyalizm, kapitalizmin köklü eleĢtirisidir. Bu eleĢtiriyi en etraflı ve bilimsel olarak ilk dile 

getirenler Marx ve Engels olmuĢtur. Onlar eleĢtirilerini kapitalist toplumda hüküm süren emeğin 

gerçekleĢtiriliĢ biçiminin eleĢtirisiyle baĢlattılar. Marx ve Engels‟e göre, iĢbölümüne dayalı pazar ve 

rekabet iliĢkilerinin hakim olduğu bir toplumda emeğin gerçekleĢtiriliĢ biçimi, insanın içini 

boĢaltmak ve onun özüne aykırı olmak zorundadır, çünkü kapitalist toplumda insan baĢkaları için 

çalıĢmak ve kendisini sürekli pazarlamak zorundadır. Bu nedenle, Marx, kapitalist toplumu 

fuhuĢçu bir toplum olarak tanımlamıĢtır.21 KuĢkusuz insanın bütün etkinliklerini kapsayan emeğin 

kendisine yabancılaĢması kapitalist topluma özgü değildir, özel mülkiyetin olduğu bütün 

toplumlarda varolmuĢtur. Ancak bu, kapitalist toplum koĢullarında içinde köklü çözüm önerilerini 

de barındıran özgün bir biçim almıĢtır.  

Sosyalizm kuramcıları, insanın özüne aykırı yabancılaĢmıĢ emeğin ortadan kaldırılıp 

özünün kendisine yeniden kazandırılmasını, birbirini izleyen iki aĢamalı, doğal, tarihsel ve 

toplumsal olarak birbiriyle uyumlaĢtırıldığı bir süreç olarak düĢünmüĢlerdir. Bu öngörü hayal 

değildir, tersine nesnel koĢullar ve tarihsel toplumsal değiĢimlerin genel özellikleri dikkate alınarak 

formüle edilmiĢtir. 

Devrimci geçiĢ toplumu olarak tanımlanan birinci aĢamada rekabet ortadan 

kalkmayacaktır, ancak içeriği değiĢecektir. Toplum zaten yapay olan ve topluma yarardan çok 

zaran getiren pazar iliĢkilerinden kurtarılacak ve böylelikle insanların günlük yaĢamlarında 

kendilerini pazarlamak zorunda kalmaları engellenecektir. Bu aĢamada metacı toplumun 

tekilleĢtirdiği insanlara toplumsal bilinç aĢılanacak ve toplumsallıklarını yaĢayabilecekleri koĢullar 

sağlanacaktır. Bu anlamda toplumun geneli için sorumluluk duygularının geliĢmeye baĢlamasıyla 

                                                 
20 R. Miliband, Socialism for a Sceptical Age, Polity Press, 1994, s. 7-42.  
21 Türkçede fuhuĢ (prostitution), genellikle hayatını kazanabilmek için kendisini pazarlamak zorunda bırakılan 
kadınlar için kullanılır. Aslında günlük ticari iliĢkilerimizde kendimizi hep yeniden satmak zorunda kalırız, kapitalist 
toplumda neredeyse tüm insan iliĢkileri ticari iliĢkilere dönüĢmüĢtür. Bir kadının kendisini pazarlaması (aslında buna o 
kadar yaygın olmasa da erkekleri de eklemek gerekir) tüccar toplumun iç mantığının kendisini en bariz Ģekilde açığa 
vuruĢudur. Bu davranıĢın bize ahlak dıĢı gözükmesi, bu insanların benliklerinin en gizli yanı olan ve sadece sayılı 
birkaç insanla paylaĢılan yanlarını pazarlamalarındandır. Ancak bu bize kapitalist toplum koĢullarında insanın bu ya-
nının bile metalaĢtırıldığını göstermektedir. Bundan dolayı, genellikle olduğu gibi fuhuĢun eleĢtirisinin “hayat 
kadınlarının” kınanmasına dönüĢmesi, kaynak yerine sonuçların eleĢtirisi anlamına gelmektedir. Bu nedenle Marx tüm 
ücretli emek sistemini bir fuhuĢ sistemi olarak tanımlar. 
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toplumda komünizmin, yani insanın özünün yeniden kendisine dönüĢünün ilk tomurcukları da 

yeĢermeye baĢlayacaktır. Rekabete dayalı iliĢkilerin yerine bu bilincin yerleĢmesi için yarıĢ22  

alacaktır.23 Bütün bireylerin teĢebbüsçü özelliklerini özgürce geliĢtirebilecekleri toplumsal koĢullar 

sağlanacaktır. Birinci aĢamayı dolaysız olarak insanın geniĢ anlamda yaĢamını sağlamak amacıyla 

üretim için gerekli olan zamanın en aza indirildiği, bireyin topluma karĢı özgürleĢtiği, toplumun 

baskı mekanizmalarından kurtarıldığı ve gönüllü bir topluma dönüĢtüğü ikinci aĢama izleyecektir. 

Bu aĢamada eğer bir rekabet iliĢkisi olacaksa, o da üretim ve tüketim arasında olacaktır. 

Biz, bugün, yapılan bütün tarihsel denemelere karĢın, hala bu süreci baĢlatacak olan köklü 

dönüĢümlerin koĢullarını hazırlamakla meĢgulüz. DüĢünsel ve pratik etkinliklerimizi ciddi bir 

gelecek perspektifini de içeren bu koĢulların hazırlanması üzerinde yoğunlaĢtırmanın, yapmamız 

gereken en gerçekçi uğraĢ olacağı kanısındayım.  

 

                                                 
22 Burada rekabet ve yarıĢ kelimeleri arasındaki farkı iyi anlamak gerekmektedir. Rekabet, insanların birbirlerine karĢı, 
birbirleri üzerinde egemenlik kurmayı amaçladıkları bir davranıĢ biçimiyken; yarıĢ, müsabaka çerçevesinde ortak 
Ģekilde bir amaca koĢmak ve herkes için yararlı olacak niteliklerin ortak Ģekilde ortaya çıkarılmasıdır.  
23  W. I. Lenin, Wie soll man den Wettbewerb organisieren?, bkz. Werke, c. 26, s. 420-414.  
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