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(Prof. Dr. Ahmet CEVİZCİ’nin editörlüğünü yaptığı Felsefe Ansiklopedisi’nin Etik 
Yayınları 4.cü cildi için hazırlanmıştır) 

Diyalektik  kavramının  tarihi,  bir  anlamda,  felsefenin  de  tarihidir.  Felsefe  tarihinin, 

Eflâtun’un  metinlerine  düşülen  dip  notlardan  oluştuğu  söylenmiştir.  Bu  bağlamda, 

felsefesinin temel yöntemini diyalektik terimiyle betimleyen düşünür Eflâtun olduğuna göre, 

düşünürün metinlerine dip not indiren her filozof, söz konusu terimi, bir biçimde, düşünmüş, 

irdelemiş,  yorumlamıştır  denilebilir.  “Dialogos”  (διάλογος)  sözcüğü  yunanca  bileşik  bir 

sözcük. “Dia” (διά) hem ayırma, yırtarak ayırma ya da ayırarak yırtma, hem de ardından, kat 
ederek,  boyunca  anlamlarını  içerir.  “Logos”  (λόγος)  ise  anlam  alanı  son  derece  geniş  bir 
sözcük.  “Leg”  kökünden  türer;    hem  toplamak,  devşirmek,  seçmek  (dolayısıyla  ayıklamak, 
hesap  etmek,  saymak)  anlamlarını  içerir,  hem  de  söylemek,  dile  getirmek,  akıllı  uslu 

konuşmak,  belirtmek,  anlamlamak  anlamlarını.  Fiilin  adı  (substantif)  ise,  hem  söz hem akıl 
anlamlarını  taşır.  “Dialogos”,  logos  boyunca,  logos’un  ardından,  logos’un  yolunda,  logos’u 
kat  ederek  ilerlemek  demektir.  Eflâtun,  bu  sözcüğü,  soru  yanıtla  logos  boyunca  söyleşerek 
ilerleme anlamında kullanır. Dolayısıyla “dialogos” sözcüğü, bölünme, ayrılma, karşı karşıya 

gelip  çatışma  anlamlarını  da  taşır  (bkz.  Cassin  ve  diğerleri,  “Logos”;  Bailly,  Yunanca 
Fransızca  Sözlük;  Lalande,  “Dialectique”;  Gönderme  yapılan  kaynakların  tam  referansları 
için  “Kaynakça”ya  bakınız).  Eflâtun’da  diyalektik,  soru  yanıtla  idealara  değin  ilerleme 
yöntemidir.  Filozofun Kratylos  adlı kitabında Sokrates,  söyleşisini  sürdürdüğü kişiye,  “soru 

sormayı  ve  yanıtlamayı  bilene  dialektikacı  adından  başka  bir  ad  verir  misin?”  diye  sorar 
(Kratylos, 390c). Göreceğimiz gibi Eflâtun, logos sözcüğünün  çok anlamlılığını kısıtlayarak, 
belâgatle (retorik) felsefe arasında bir ayırım yapar, gerçek logos’u felsefeye, yani uslu, akıllı, 

us, akıl içeren söze yakalştırır. 

Herakleitos ile Elea’lı Zenon 

Kimi tarihçiler diyalektik kavramın kökenini Herakleitos’a (M.Ö. 540’a doğru – 480’e 

doğru)  kimileri  de  Elea’lı  Zenon’a  (M.Ö.  V.ci  yüzyıl)  çıkarırlar.  Herakleitos’un  temel
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kavramı  kuşkusuz  çelişki’dir.  Her  ne  kadar  varlık  “bir”  de  olsa,  çelişkinin  zorlamasıyla 

bölünür,  kendi  kendisinin  karşısına  çıkar,  kendi  kendisiyle  çatışır.  Bu  yüzden  başlangıca 

çatışmayı,  savaşı  yerleştirir  Herakleitos.  Sonsuz  oluşum  içindeki  varlık  durmaksızın  kendi 
karşıtına  dönüşecek,  kendisiyle  çatışacak,  çarpışacak,  kimi  zaman  durulup  barışa,  uyuma 

kavuşabilecek, ancak temelde savaşın yönetiminde, onun ivmesiyle devinecekdir. 

Zenon’la  diyalektik  yaklaşım  arasında  kurulan  ilişkinin  kaynağında,  Aristoteles’in, 

Elea’lı  düşünürü,  söylentilere  göre,  “diyalektiğin  yaratıcısı”  diye  nitelendirmesi  bulunur. 

Zenon Parmenides’in (M.Ö. 540’a doğru  450’ye doğru) öğrencisidir. Bilindiği gibi genelde 

Parmenides’in  düşüncesi  Herakleitos’unkine  karşı  çıkarılır.  Parmenides’in  temel  kavramı 

çelişki  değil  birlik,  varlığın  kendi  kendine  eşitliği,  kendi  kendisiyle  özdeşliğidir.  Zenon  ise, 
ikinci  elden  edinilen  bilgilerin  ışığında,  daha  çok  akıl  yürütme,  muhakeme  teknikleriyle 

ilgilenmiştir.  Diyalektikle  “Elea’lı  düşünürler”  arasında  kurulan  köprü, Aristoteles  geleneği 

içinde dile getrildiği için, aşağıda göreceğimiz gibi, daha çok “mantıksal”, mantığa dayalı bir 

içerik taşır. Diyalektik, Herakleitos’ta, varlıkbilimsel (ontologique) bir boyut içerirken Elea’lı 
Zenon’da  “biçimsel  mantık”  alanında  tanımlanıp  uygulanır.  Ancak  elimizdeki  sınırlı 

kaynaklar  incelendiğinde,  ne  Herakleitos’un  ne  de  Zenon’un  “diyalektik”  sözcüğünü 

kullanmadıkları  görülür.  Yakından  bakıldığında  Herakleitos’la  Zenon’a  atfedilen  diyalektik 

anlayışları  arasındaki karşıtlık, bir anlamda, Eflâtun’la Aristoteles’in yaklaşımları arasındaki 

karşıtlığı yansıtır (bkz. Balibar, “Dialectique”). 

Eflâtun 

Eflâtun’un  (M.Ö.  428’e  doğru  –  347’ye  doğru)  Gorgias  adlı  söyleşisi  “belâgat”ı 
(ρ̀ητορικός,  retorikos)  konu  edinir.  Söyleşi  boyunca  sorulan  soru  “belâgat”ın  tam  olarak  ne 
anlama geldiğidir. Genel  tanım logos’un kullanımı, daha doğrusu,  logos’un güzel, becerikli, 
hünerli  kullanımı  tarzındadır:  sözünü  sanatla,  beceriyle  kullanarak  dinleyiciyi  etkilemek, 

dinleyicinin  üzerinde  üstünlük,  egemenlik  kurmaktır  belâgatçının  amacı.  Ancak  ister  bu 

söyleşide  ister  öteki  söyleşilerinde  olsun,  Eflâtun,  logos’un  yalnızca  etkiler  elde  etmek, 
dinleyenleri  cezbetmek,  konuşmacıya,  “hatibe”  hayranlık  uyandırmak  amacıyla  kullanımına 

karşı çıkar. Başka bir deyimle, Eflâtun,  logos’un bir “araç” biçiminde kullanımına, basit bir 

alete dönüştürülmesine, kendinin dışında bir takım amaçlara, istemlere hizmet eden bir uşağa 

çevrilerek aşağılanmasına her zaman karşı çıkmıştır. Eflâtun’un gözünde logos bir araç değil 
gerçeğin,  hakikatin  ortaya  çıkmasını,  açınlanmasını  sağlayan  düzen,  alandır.  Dolayısıyla 

Eflâtun, Gorgias’ta,  belâgatın,  “logos’un  güzel  kullanımı”,  ya  da  “logos’u  kullanım  sanatı”
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sıfatlarıyla  tanımlanmasını  kabul  etmez.  Belâgat  gerçek  anlamda  bir  sanat  bile  değildir 

Eflâtun’un  gözünde,  bir  dalkavukluktur:  “Doğrusunu  söylemek  gerekirse  belâgati  bir  sanat 

olarak  kabul  etmiyorum  Polos...  bir  çeşit  görenektir  (έμπειρία,  empeiria,  empirisme, 
deneycilik) [o]; “ben bu uğraşı bir çeşit dalkavukluk diye adlandırıyorum” (462bce, 463ab). 
Logos’a  gelince,  Eflâtun  onu  basit  bir  araç  konumundan  kurtararak,  aklın  etkin  olduğu,  iş 

gördüğü,  devindiği  alan  ya  da  düzen  konumuna  yükseltir.  Logos  akıllı,  uslu,  doğru,  uygun 
önermelerin  dile  geldiği  alan,  daha  doğrusu  bu  önermelerin  kendileridir.  Bu  yüzden  logos 
baştan  sona  usun,  aklın  hakim  olduğu,  egemen  olduğu  alandır  Eflâtun  için.  Ancak  akıllı 

olanın,  usçul  olanın  ortaya  çıkması  için  bir  yöntem gerekir. Bu  yöntem diyalektiktir. Usçul 

önermeler  uzun  söylevlerde  gelişemez. Uzun  söylevlerde  kavramlar  başı  sonu  olmayan  bir 

söz  kalabalığı  içinde  silinip  yiterler.  Aralarındaki  mantıksal  ilişkiler  bulanır,  belirsizleşir, 

organik  güçlerini  yitirir.  Usçul  önerme  kavramları  birbirlerine  “doğal  eklemleri”  boyunca 

zincirleyen sözdür. Bu söz de, zorunlu olarak, kısa  tümcelerden oluşmalıdır:  “Peki Gorgias, 

şimdi yaptığımız gibi konuşmamıza soru cevaplarla devam etmeye ve ... uzun konuşmaları bir 

başka zamana bırakmaya razı mısın? Yalnız verdiğin sözü tut ve sorularıma kısa cevaplar ver” 

(449b). 

Phaidros  adlı  söyleşide  Sokrates  iki  yöntemden  söz  eder.  Birisi  değişik,  dağınık 
kavramları,  düşünceleri  bir  bakışta  kavrayabilme,  bir  tek  düşünce  içinde  toplayabilme 

yöntemi.  Öteki  ise,  düşünceyi  yeniden,  doğal  eklemleri  boyunca,  acemi  bir  kasap  gibi 

düşüncenin  orasını  burasını  kırmadan,  öğelerine  bölme,  parçalama,  ayırma  yöntemi.  “İşte 

Phaidros  benim  aşık  olduğum  şey:  bölmeler  ve  birleştirmeler;  konuşup  düşünebiliyorsam 

onlar  sayesinde  başarıyorum  bunu.  Nesneleri  hem  birliklerinde  hem  de  çoğulluklarında 

görebilen  bir  kişi  varsa,  ben  o  kişinin  izinden  giderim,  bir  tanrıyı  izlermiş  gibi.”  (266a  – 
266d). Burada, logos sözcüğünün yukarıda etimolojisini anımsatırken belirttiğimiz iki anlamı, 
hem devşirmek, toplamak, hem bölmek, ayırmak anlamlarını buluyoruz. 

Devlet adlı  söyleşide,  diyalektik  yaklaşımın  ne  olduğunu  daha  ayrıntılı  bir  biçimde 
betimler  Eflâtun.  Bilgi  edinme  konusunda  iki  ayrı  yöntemden  söz  eder.  Birinci  yöntem 

olağan  bilimlerin  yaklaşımıdır;  varsayımlar  üzerine  kurulan  çözümlemeleri,  bilgileri  içerir. 

Bilimler söz konusu varsayımlar hakkında “ne kendilerine, ne de başkalarına hesap vermeyi 

gerekli  bulmazlar”  (510c).  Dolayısıyla  geometri,  artimetik  gibi  bilimler  kabul  ettikleri 

“varsayımların  üstüne  yükselemez”ler  (  511a).  İkinci  yöntem  ise  “diyalektik”  yaklaşımdır. 

Eflâtun “dialektika gücü” deyimini kullanır. “Burada akıl, varsayımları birer  ilke diye değil,
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sadece  varsayım olarak,  birer  basamak,  dayanak  olarak  alır. Bütün  varsayımların  üstündeki 

bütünün  ilkesine yükselir... Bu arada görülen, duyulan  hiç bir  şeye baş  vurmaz. Kavramdan 

kavrama geçerek sonunda gene bir kavrama varır” ((511bc). Bu iki yaklaşım arasındaki fark 

şu  şekilde  de dile  gelebilir:  geometri  gibi  bilimler  “çıkarma  bilgi”  üretirler;  oysa dialektika 

gücüyle desteklenen yaklaşım bütünün kavranmasını sağlar. Bilimsel bilgi,  “sanı” (doxa)  ile 

“kavrama” arasında yer alır (511d). Eflâtun, daha ileride, “dialektika yürüyüşü”nden söz eder 

(532b). Dialektika ile “insan, ... duyuların hiç birine baş vurmadan, yalnız aklı kullanarak her 
şeyin  özüne  varmayı  ve  iyinin  özüne  varmadıkça  durmamayı  denediği  zaman,  görülen 

dünyanın  da  sonuna  varır,  kavranan  dünyanın  da”  (532a).  Mağaradaki  tutsak  nasıl 

zincirlerinden  kurtulup  yavaş  yavaş,  basamak  basamak,  canlıları,  bitlkileri,  nesneleri 

gölgeleriyle  değil  gerçekliklerinde  görüp  tanımayı  öğreniyor  sonunda  güneşin  kendisine 

gözlerini  yöneltiyorsa,  “dialektika  yürüyüşü”  boyunca  da  filozof  varlıkların  en  basit 

niteliklerinden  en  yüce  niteliklerine  doğru,  yavaş  yavaş,  basamak  basamak  yükselerek 

sonunda  bütünün  kendisine  varır,  bütünü  bütünlüğünde  kavrar.  “Yalnız  dialektika  metodu, 

varsayımları birer birer atarak, ilkenin ta kendisine yükselir... Yalnız o, ruhun gözünü, gömülü 

olduğu  dünyanın  çamurundan  kurtarır  ve  saydığımız  bilimleri  kullanarak  yüceltir  onu.  Dil 

alışkanlığıyla  biz  bunlara  çok  defa  bilim  dedik.  Oysaki,  onlara,  sanıdan  daha  aydınlık, 

bilimden daha karanlık anlamına gelen bir ad bulmalı. Bir aralık onlara, (akıl yoluyla bilme 

anlamına)  çıkarma  demiştik”  (533ce).  “Her  şeyin  özünün  bilgisine  ulaşan  dialektikacı”dır 

(534b). “Demek ki, sence dialektika bilimlerin doruğu, tacıdır. Onun üstüne koyabileceğimiz 

başka  hiç  bir  şey  yoktur”  (534e).  “Geniş  bir  görüşe  yükselebilenler,  ‘bütün’ü  algılamaya 

(sünoptilon) yeterli olanlar dialektikacı olur”lar (537c). 

Aristoteles ve Ortaçağ 

Eflâtun’da “bilimlerin tacı” olan diyalektik Aristoteles’te (M.Ö. 384’e doğru – 322’ye 

doğru)  “olası”  üzerine  söz  söyleme  sanatına  indirgenir.  Varlıkbilimsel  tahtından  indirilip 

biçimsel  mantığın  bir  parçası  konumuna  sokulur.  Bu  anlamda  Aristoteles’ten  başlayarak 

diyalektik  bir  değer  yitimine  uğrar,  varlıkbilimsel  saygınlığını  giderek  yitirir.  Aristoteles, 
Analitikler’de  şöyle  der:  “Kanıtlayıcı  öncül  (prémisse  démonstrative;  mantık  terimlerinin 
türkçe karşılıkları için bkz. Grünberg – Onart, Mantık Terimleri Sözlüğü) diyalektik öncülden 

farklıdır çünkü kanıtlayıcı öncülde,  çelişkinin  iki öğesinden biri alınır (burada amaç sormak 

değil  koymaktır),  oysa  ki    diyalektik  öncülde,  çelişkinin  iki  tarafı  arasında  seçimi  rakibin 

yapması  istenir” (I,1,24a). Bu gözlemden hareketle Aristoteles kanıtlayıcı öncülle diyalektik 

öncül  arasındaki  ayrımı  “doğru”ya  bakarak  belirler:  herhangi  bir  “tasım  öncül”ü  (prémisse
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syllogistique)  eğer  “doğru”  ise  kanıtlayıcı,  yalnızca  “olası”  ise  diyalektik  öncüldür. 

Diyalektik, Aristoteles’te, olası  üzerine,  görünen  üzerine uygulanan bir  çıkarsama  tekniğine 

dönüşür. Bir  anlamda, diyalektik  her  şey üzerine konuşma  sanatıdır Aristoteles’in  gözünde: 

“Diyalektik öncül, herkesin –ya da hemen herkesin kabul ettiği bir düşünceyi soru biçimine 

sokmaktır”  (“Topikler,  “Diyalektik  yöntem üzerine genel  bilgiler”,  I, 10, 104a). Bu yüzden 

kanıtlayıcı yani doğrunun temellendirdiği bir önerme değildir diyalektik önerme. Ruh üzerine 
adlı  kitabında  Arsitoteles  şu  gözlemi  yapar:  “Tüm  kanıtlamarın  ilkesini  ‘öz’  olşturur: 

dolayısıyla bir tanımlama, özelliklerin tanınmasını, en azından özellikler üzerine tahminlerde 

bulunmamızı  sağlayamıyorsa,  açıktır  ki  bu  tanımlama  diyalektik  bir  tanımlamadır,  değeri 

yoktur”  (Ruh  üzerine,  I,  1,  403a).  Görüldüğü  gibi,  diyalektiğe  bakış,  diyalektiği  anlayış 
açısından Eflâtun’la Aristoteles  iki karşıt gelenek oluştururlar. Eflâtun’da diyalektik, olağan 

bilimlerin  de  üstünde  yüce  bir  bilim  konumuna  sahiptir,  doğruya,  gerekliye  ulaşılmasını 

sağlayan  bir  etkinliktir. Oysa Aristoteles diyalektiğe, doğrunun dışında  yer alan,  “olası”nın, 

olabileceğin, görünenin  düzeninde devinen bir söz sanatı gözüyle bakar. Bu iki anlayış tarih 

boyunca  diyalektik  üzerine  tartışmaları  besleyecektir:  diyalektik  “doğrunun  bilimi”  midir 

yoksa “olabilirin tekniği” midir (bkz. Balibar, a.g.y.)? 

Diyalektiğin,  Aristoteles’le  başlayan  değer  yitimi,  Stoacılar’da,  daha  sonra  Ortaçağ 

boyunca  artarak  sürer.  Stoacılar  diyalektiğe,  her  ne  kadar,  bir  akıl  yürütme,  dil  kullanımı 

bilimi gözüyle bakarlarsa da, kavrama varlıkbilimsel boyut kazandırma kaygısını gütmezler. 

Ortaçağ’da diyalektik, tanrıbilimin (théologie) “hizmetçisi” konumuyla felsefe fakültelerinde 

Trivium’un  bir  parçasını  oluşturur.  Bilindiği  gibi Ortaçağ’da,  özellikle  Aziz  Augustinus’un 
(354430) katkılarıyla, Liberal Sanatlar (Arts  libéraux) adıyla,  tanrıbilimin  incelenmesinden 
önce  öğrenilmesi  gereken  temel  Yedi  Bilim  geliştirilmiştir:  bunlardan  ilk  üçü  (Trivium), 
“dilbilgisi”  (grammaire),  belâgat  (rhétorique)  ve  diyalektik  bilimlerinden,  öteki  dördü 
(Quadrivium)  “matematik”  genel  adıyla  “artimetik”,  “geometri”,  “astronomi”  ve  “müzik” 

bilimlerinden  oluşur.  Ortaçağ’da  geliştirilen  diyalektik  yaklaşımlara  bir  örnek  Raymond 

Lulle’ün  (1233’e doğru – 1315) Ars Generalis’i (Genel  ya da Büyük Sanat) dir. Bu sanatın 
amacı düşüncenin tüm biçimlerini, tüm bileşimlerini belirleyen genel bir yönteme ulaşmaktır. 

Bu  yöntemin  uygulanmasıyla  hak  dininden  olmayan  imansızların  tümü  dine 

kazandırılabilecek,  insanlar  arasında  mutlak  birlik  oluşturulabilecektir.  Büyük  Sanat’ının 
etkinliğini  sınamak  için  Lulle  barışçı  kaygılarla  (düşünür  dinler  arasındaki  diyaloğu 

geliştirebilmek  için arapça öğrenmiştir) haçlı seferlerine katılmış, hırıstiyanlığın dogmalarını 

imansızlara karşı savunmuş, 1315’te taşlanarak öldürülmüştür.
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Descartes 

René Descartes (15961650), bir anlamda, diyalektiğe öldürücü darbeyi vurur. Yöntem 
üzerine  konuşma’sının  ikinci  bölümünde,  gençliğinde  öğrendiği  bilgilerden  söz  ederken 
diyalektiği de içeren “mantık”la ilgili şunları söyler: “mantığa gelince, tasımları (syllogismes) 

olsun,  verdiği  öteki  bilgiler  olsun,  kişiye  bilinen  şeyleri  açıklamakla,  hatta  daha da kötüsü, 

Lulle’ün  sanatında  olduğu  gibi,  bilinmeyen  şeyleri  öğrenmek  yerine  bilinmeyen  şeyler 

üzerine yargısız laf etmekle yetinir” (Descartes, s.136137). Bir başka yerde de, gene devrinde 

öğretilen  mantık  bilimiyle  ilgili  şu  yargıyı  okuruz:  bu  mantık  “diyalektiktir,  çünkü  bize 

nesneleri, olguları kanıtlamamızı sağlayacak mantığı öğreteceğine her şey üzerine konuşmayı 

öğretir.  Dolayısıyla  diyalektik,  sağduyuyu  geliştirmekten  çok  onu  yıkar;  ilgilenen  nesnenin 

tamamen  dışında  o  sonu  gelmez  bölümleri  (divisions),  beylik  düşünceleri  (lieux  communs) 
içinde  yitip  kaybolmamıza  neden  olmakla  kalmaz,  nesnenin  doğasından  da  uzaklaşmamıza 

neden olur” (Yöntem üzerine konuşma üzerine Burman’la söyleşi, ibid., s.1397). Descartes’ın 
gözünde diyalektik Eflâtun’un,  diyalektiğin  karşısına  koyduğu  belâgat  sanatından  başka  bir 

şey değildir. Descartes’ın felsefesinde doğru yargıya, açık seçik (clair et distinct) bilgiye asla 
diyalektikle ulaşılamaz. Descartes’çı (cartésien) gelenek içinde diyalektik tamamen silinir; iki 

yüz yıl kadar diyalektikten söz edilmez artık (Balibar, a.g.y.). 

Kant 

Immanuel  Kant’la  (17241804)  diyalektik  kavramı  yepyeni  bir  boyut,  yeni  bir  içerik 

kazanır. Her ne kadar mantığın  bir parçası olma konumunu sürdürse de, diyalektik, Kant’ın 

felsefesinde,  “eleştirel”  bir  görev  yüklenir.  Saf  Aklın  Eleştirisi’nin  “Tansendental  Mantık” 

bölümünde Kant  şöyle  der:  “genel mantık  bilgiyi  tüm  içerikten  soyutlar;  başka  bir  deyimle 

bilgiyi  nesneyle  (Objekt)  kurduğu  her  türlü  ilişkiden  soyutlar;  yalnızca  bilgilerin  aralarında 
barındırdıkları  ilişkilerin  mantıksal  biçimini  (logische  Form)  göz  önüne  alır;  kısaca  genel 

olarak  düşüncenin  biçimini  göz  önüne  alır”  (Kant,  Kritik  der  reinen  Vernunft,  “Die 
Transzendentale Logik”,  II, s.100; almanca çevirilerde Önen ve Şanbey’in, AlmancaTürkçe 
Sözlük’ünde  yararlanılmıştır).  “Genel mantık,  anlama  yetisinin  (anlık’ın, Verstand)  de  aklın 
(Vernunft)  da  gerçekleştirdikleri  biçimsel  uğraşın  (formale  Geschäfte)  tümünü  parçalarına 

ayırır  (löset  in  seine Elemente auf), ve bu parçalara, bilgimizin mantıksal değeri üzerine bir 
karar  almamız  gerektiği  her  seferde  (aller  logischen  Beurteilung)  başvuracağımız  ilkeler 
gözüyle  bakmamızı  ister”  (ibid.,  III,  s.104).  Kant  mantığın  bu  bölümüne  Analytik 
(çözümlemesel)  adını  verir  ve  hakikatın  denektaşını  (Probierstein  der  Wahrheit)
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oluşturduğunu  söyler.  Ancak  burada  anlama  yetisinin  (Verstand)  düşebileceği  vahim  bir 

yanılsama  ile  karşılaşırız.  Anlama  yetisi,  mantığın  sunduğu  bu  biçimsel  araçlarla,  nesneler 

üzerine  kısa  yoldan,  yani  gerekli  derinlemesine  çalışmanın  zahmetine  katlanmayı  redderek, 

nesnel  (objektif)  bilgiler  edinme  hevesine  kapılabilir.  Söz  konusu  “derinlemesine  çalışma”, 

zorunlu  olarak,  mantığın  dışında  sürdürülecektir,  çünkü  mantık  nesnelerin  özgün  içeriği 

üzerine bize hiç bir bilgi veremez. Ancak mantık, anlama yetisinin aklını çelebilir, çünkü kısa 

yoldan  edinebilecek  bilgilerin  çok  çekici  bir  yanı  vardır.  İşte  mantığın  cezbettiği,  aklını 

çeldiğı anlama yetisi (Verstand), yargılarımızda bize yalnızca bir Kanon, bir “kanun”, bir yasa 
ya  da  bir  kural  olarak  yardımcı  olabilecek  bu  biçimsel  mantığa  bir  Organon,  yani  nesnel 

bilgilere ulaşmamızı  sağlayabilecek  bir  yöntem gözüyle  bakmaya başlar.  İşte bu Kanon’dan 
Organon’a dönüşen biçimsel mantığa Kant “Dialektik” adını verir. Ancak buradaki Dialektik 
kavramı  olumsuz  anlamda,  Eflâtun’un  belâgatla  ilgili  yargıları  doğrultusunda  kullanılır.  Bu 

olumsuz anlamdaki Dialektik, olanın özgün içeriğiyle değil olanın görünen suratıyla (Schein), 

tıpkı  Sokrates’in  eleştirdiği  sofistlerin  yaptığı  gibi,  ilgilenir.  Kant  bu  yüzden  söz  konusu 
Dialektik’i “görünenin mantığı” (Logik des Scheins) terimiyle tanımlar (ibid., s.104). Kant’ın 
gözünde,  anlama  yetisi  “doğal  diyalektik”  (natürliche  Dialektik)  denilebilecek  tarzda  bir 
etkinliğe  yatkındır,  başka  bir  deyimle,  anlama  yetisi,  çok  zaman,  aklın  sıkıdüzenine, 

disiplinine  uymaktansa  yerli  yersiz  akıl  oyunlarını  (vernünfteln;  Kant  bu  fiili,  sofistlerin 
safsatalarına  benzer  biçimde  “yalan  yanlış  konuşma”  anlamında  kullanır)  yeğler  (bkz. 
Grundlegung  zur  Metaphysik  der  Sitten,  s.32).  Bu  verilerden  yola  çıkarak  Kant 

“Transendental  Analitik”  ile  “Transendental  Diyalektik”  ayırımını  yapar.  “Transendental 

Analitik”,  hem  anlama  yetisine  özgü  saf  bilginin  öğeleri  (die  Elemente  der  reinen 
Verstandeserkenntnis),  hem  de  yokluklarında  hiç  bir  nesnenin  (Gegenstand)  asla 

düşünelemeyeceği ilkelerle ilgilenir. “Transendental Diyalektik” ise, söz konusu saf mantıksal 

araçları  nesnelerin  özgün  içerikleri  üzerine  bilgi  edinme  yöntemi  biçiminde  kullanmaya 

yatkın  kolaycı  anlama  yetisinin  etkinliğini,  yani  Dialektik’i  eleştirme  görevini  yüklenir. 

Dolayısıyla  Kant’ın  felsefesinde  her  ne  kadar  Dialektik,  belâgat  sanatının  Eflâtuncu 
olumsuzluğunu taşıyorsa da,  “Transendental Diyalektik”, diyalektiğin sorumsuz safsatalarını 

(sofizmlerini),  her  an  deneyin  sınırlarını  aşmaya,  dolayısıyla  temelsiz  genellemelerin, 

mesnetsiz  yargıların  içine  düşmeye  hazır  uçarı  anlama  yetisinin  yanılsamalarını  eleştirip 

denetleyen  bir  makam  konumundadır:  “Transendental  diyalektik,  ‘aşkın  yargılar’ın  aldatıcı 

görünümünü  (den  Schein  transzendenter  Urteile)  bulgular,  bu  görünümün  bizi  aldatmasını 
önler”;  örneğin  kıyıdan  baktığımızda  denizin  açıkta  daha  “yüksek”  görünmesi,  ya  da  ayın, 

doğarken, daha “büyük” görünmesi gibi. “Ancak söz konusu görünümün görünüm olmaktan
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çıkıp yerini gerçeğe bırakmasına diyalektiğin gücü yetmez” (Kritik der reinen Vernunft, “Die 

transzendentale Dialektik”, I, s.311). 

Görüldüğü  gibi  Kant,  diyalektiği,  Descartes’a  bakarak,  çok  daha  yüksek  bir  konuma 

çıkarır. “Transendental” biçimiyle diyalektiğe eleştiri görevini yükleyerek kavrama felsefi bir 

saygınlık  kazandırır.  Ancak,  son  çözümlemede,  diyalektik  genel  mantığın  içinde  yer  aldığı 

için,  baştan  başa  “biçimsel”  bir  etkinliktir  Kant’ın  felsefesinde.  Hegel’in,  Kant’ın  felsefesi 

üzerine  sürdürdüğü  eleştirel  soruşturmanın  en  hassas  konularından  biri  de  Kant’ın  bu 

görüşüdür. Hegel Kant’ın diyalektiğe kazandırdığı felsefi saygınlığı, genel olarak da Kant’ın 

felsefesini  (“Kant’ın  felsefesi  ...  çağdaş  felsefenin  hem  temelini  hem de başlangıç  noktasını 

oluşturur”  –Wissenschaft  der  Logik,  s.34)  gönül  borcuyla  selamlar,  ancak  diyalektiğin 
yalnızca  biçimsel  bir  etkinlik  olduğu  savını  asla  paylaşmaz.  Bunun  nedeni,  Hegel’in,  son 

çözümlemede, biçimle  içeriği, kavramla varlığı birbirinden kesin biçimde ayıran düşünceleri 

kararlılıkla  eleştirmesinde  yatar.  Hegel’in  gözünde  diyalektiğe  yalnızca  biçimsel  akıl 

yürütmeler  olarak  bakılamaz;  diyalektik,  aynı  zamanda,  varlığın  devinimdir.  Hegel’le 

diyalektik, Eflâtun’da edindiği varlıkbilimsel (ontologique) boyutu yeniden edinir. Diyalektik, 
çağdaş düşünce içinde kazandığı ilgiyi, değeri, önemi, saygınlığı Hegel’e borçludur. 

Hegel 

G.W.F. Hegel’in  (17701831) düşüncesinde diyalektik, her ne  türlü olursa olsun, basit 

bir “söz sanatı”na, bir “söz hüneri”ne indirgenemez artık. Varlığın kendini gerçekleştirmesini 

sağlayan,  daha  doğrusu,  varlığı  gerçekleştiren  “devinim”dir  diyalektik.  Ancak  bu  devinim, 

aynı  zamanda,  kavramın  da,  varlığı  kavrayan  kavramın  da  devinimidir.  Varlıkla  kavram, 

mutlak  biçimde,  aynı  şeyler  oldukları  için,  aynı  devinim  ikisini  de  kendine  katar.  Hegel, 

Kant’ın  “eşyanın  kendisi”  (die Sache  selbst)  kategorisini,  genel  olarak  da, mantık  biliminin 
ayağa  düşmüş  biçimini  eleştirdiğinde  belirttiği  gibi,  bir  yanda  nesne  (Objekt)  denilen  bir 

“içerik”,  öte  yanda  “düşünme”  denilen  bir  etkinlikten  söz  etmek,  bu  iki  gerçekliğe 

birbirlerinden  kesinlikle  ayrı  olgular  gözüyle  bakmak,  adı  geçen  devinime gözleri  kapamak 

demektir.  Diyalektiğe  dikkat  etmeyen  bakışın  gözünde,  bir  yanda  nesne  kendi  özgün 

mantığıyla kendi dünyasında, her  türlü bilgiye  ilgisiz yaşamını sürer, öte yanda düşünme ya 

da  özne  (Subjekt),  söz  konusu  nesnenin  bilgisine  ulaşabilmek  için  var  gücüyle,  ardı  ardına 
yeni  yöntemler,  araçlar,  aletler,  stratejiler, oyunlar üretip uygulama yolunda kendini  tüketir. 

Oysa  nesnenin  bilgisi  gibi  bir  şey  varsa  eğer,  bu  olanağın  koşulu,  ‘düşünme’nin  ya  da 

‘kavram’ın, ‘nesne’ ya da ‘varlık’la aynı devinimi paylaşmasında yatar. Söz konusu devinim
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yani  Hegelci  diyalektik  üzerine  daha  açık  bir  fikir  edinebilmek  için  düşünürün  genel 

felsefesini  göz  önüne  almak  gerekir;  çünkü  diyalektik,  bir  anlamda,  Hegel’in  felsefesinin 

tümüdür. Ancak Hegel’in büyüleyici çözümlemelerini  bir kaç satırda özetlemeye çalışmanın 

ne  denli  indirgeyici,  sığlaştırıcı,  fakirleştirici,  eşyanın  doğasına  aykırı  bir  işlem  olduğunu 

vurgulamadan açıklamalarımızı sürdüremeyeceğiz. 

Hegel’in  diyalektik  felsefesi,  Ruhun  Fenomenolojisi  adlı  yapıtının  “Önsöz”ündeki  şu 
gözlemde dile gelen ilke üzerine kurulmuştur denilebilir: “Benim görüşüme (Einsicht) göre – 
ancak  bu  görüşün  haklılığı,  yalnızca,  geliştirilecek  dizgenin  kendisinin  gözler  önüne 

serilmesiyle (Darstellung des Systems selbst) ortaya çıkacaktır (rechtfertigen muss), her şey 
şuna  bağlıdır:  hakiki  olanı  (das  Wahre)  yalnızca  töz  (Substanz)  olarak  değil,  ancak  aynı 
zamanda  (aynı ölçüde, ebensosehr) özne  (Subjekt) olarak anlamak (kavramak, auffassen) ve 
dile  getirmek  (ifade  etmek,  ausdrücken)”  (Phänomenologie  des  Geistes,  s.2223).  Genelde 

felsefe, hakikati, “töz” olarak, yani kendi kendisine eşit, kendi kendisiyle özdeş, ‘bir ve aynı’ 

olan bir gerçeklik biçiminde imgelemiş, tasarlamış, düşünmüş, anlamıştır. “Töz”ün bir başka 

niteliği  de,  zaman  ve  mekân  içinde  kendini,  değişmeden,  başkalaşmadan,  dönüşüme 

uğramadan, bozulmadan, eksiltip artırmadan saklayarak sürdürmesidir. Hakikat, hangi zaman, 

hangi mekân  söz konusu  olursa  olsun  birdir,  aynıdır,  kendisiyle  özdeştir. Dolayısıyla  “töz” 

olarak  algılanan  hakikat  zaman  boyutundan  yoksun,  zaman  dışı,  insan  hakikati  söz  konusu 

olduğunda  da  tarih  dışı  bir  gerçekliktir.  Görüldüğü  gibi  Hegel  bu  görüşe  karşı  çıkmıyor. 

Ancak  hakikatin  yalnızca  bir  “töz”  olmadığını,  aynı  zamanda,  aynı  ölçüde  bir  “özne” 

olduğunu  belirtiyor.  “Özne”  ise  kendisiyle  hiç  bir  zaman  tam  olarak  örtüşmeyen,  kendi 

kendisine  tam  tamına  eşit  olmayan,  hiç  bir  zaman  kendi  kendisiyle  mutlak  biçimde 

özdeşleşmeyen bir gerçeklik. Hiç bir zaman “bir ve aynı” olmayan, hiç bir zaman “yerinde” 

olmayan  bir  gerçeklik.  Bunun  nedeni,  “özne”nin,  özünden,  zaman  içinde,  tarih  içinde  var 

olması,  başka  bir  deyimle  “zamansal”  ve  “tarihsel”  olması.  Dolayısıyla  ‘hakikat,  aynı 

zamanda,  aynı  ölçüde  (ebensosehr)  hem  “töz”  hem  “özne”dir’  önermesi,  ‘hakikat,  aynı 
zamanda, aynı ölçüde hem aynı hem başkadır’ önermesine eştir. İnsan bireyinin oluşumu göz 

önüne  alınarak  örneklendirilebilir  bu  önerme.  İnsan  bireyi  bir  öznedir:  dölüt  halinden 

bebekliğe,  bebeklikten  çocukluğa,  çocukluktan  gençliğe,  gençlikten  olgunluğa,  olgunluktan 

yaşlılığa  sürekli  değişim  halindedir.  Ancak,  söz  konusu  değişim  süreci,  saydığımız  evreler 

türünden kesik dilimler  biçiminde  ilerleyen  bir  süreç değildir. Özne olarak  birey her an  bir 
biçimden  bir  biçime,  bir  oluştan  bir  oluşa,  bir  durumdan  bir  duruma,  bir  görünümden  bir 

görünüme,  bir  kişilikten  bir  kişiliğe,  bir  konumdan  bir  konuma geçen,  durmaksızın  kendini
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dönüştürerek  sürdüren  bir  gerçekliktir.  “Özne”yi,  sürekli  dönüşen,  kendini  dönüştüren 

gerçeklik  olarak  tanımlayabiliriz.  Bu  anlamda  özne,  hiç  bir  zaman,  “kendisi”  olamayan, 

kendisine ulaşıp kendisiyle örtüşmeyen bir gerçekliktir. Ancak insan bireyi, tüm bu değişim, 

dönüşüm sürecine karşın,  yaşamının  her evresinde “aynı” kalır. Başka  türlü dendikte, birey, 

yaşamı  boyu,  “kendisi”dir,  yani  “töz”dür. Hegel’in  gözünde diyalektik  yaklaşım,  “aynı”  ile 

“başka”yı, “kendi” ile “yabancı”yı, “özdeş” ile “öteki”yi, “eşit” ile “farklı”yı, kısaca “töz” ile 

“özne”yi,  şairin  göz  kamaştırıcı  yetkinlikle  dile  getirdiği  gibi  “Tel  qu’en  Luimême  enfin 
l’éternité  le  change”  –  “Kendi  kendisinde  olduğu  gibi  değiştiriyor  işte  onu  sonsuzluk” 
(Mallarmé),  birlikte,  bir  arada,  aynı  zamanda  düşünebilmek  demektir.  Ancak  diyalektik 

çeşitli  yaklaşımlar,  yöntemler  arasında  keyfimizce  seçebileceğimiz  özel  bir  yaklaşım  ya  da 

yöntem değildir Hegel’in gözünde. Hakikat, diyalektik olduğu  için, hem aynı hem başkadır. 

Gerçeğin kendisi (Wirklichkeit) diyalektiktir. 

Bu  noktada,  Hegel  felsefesinde,  gerçeği  boydan  boya  yöneten  diyalektiğin  ünlü 

üçlüsünü  hatırlatabiliriz:  “kendinde”(an  sich),  “kendiiçin”  (für  sich),  “kendiyanında”  (bei 
sich). “Kendinde” olan, yukarıdaki alıntıda söz konusu edilen “töz” gibi, kendi kendine eşit, 
kendi  kendisiyle  özdeş  gerçekliktir.  Örneğin  “Ben  =  Ben”.  Dolayısıyla,  “kendinde”  olan, 

henüz hiç bir dolayım tanımamış (unmittelbar), hiç bir biçimde kendinden çıkmamış, kendine 
yabancılaşmamış, Hegel’in “doğal” diye nitelediği bir veridir. Hegel felsefesinde, dolayımsız 

biçimde,  kendini  olduğu  gibi  sunan  gerçeklik,  “doğal”  gerçeklikdir.  “Kendinde”  olan,  bir 

anlamda,  kendinden  hiç  bir  şey  bilmez.  Daha  doğrusu,  “kendinde”  olan,  kendisinin  bir 

olanaklılıklar  bütünü,  gücül  (potansiyel)  belirlenimleri  içinde  barındıran  bir  gerçeklik 
olduğunun  farkında  mıdır?,  değil  midir?,  bilemeyiz,  bilinmez.  Tohum,  tohum  kaldıkça, 

gerçekte ne olduğunu ne kendisi ne biz bilebiliriz. İçinde taşıdığı gücül varlığı, ağacı, ortaya 

çıkarmadıkça  (“kuvve”den  “fiil”e  dönüştürmedikçe),  köke,  fidana,  gövdeye,  dala,  çiçeğe, 
meyveye  gerçekleşme  olanağı  tanımadıkça,  “tohum  =  tohum”  biçiminde  sürdürecektir 

varlığını. Olanaklarını, yani kendisini gerçekleştirebilmesi için kendini yadsıması, bir biçimde 

yok etmesi, dolayısıyla kendisine yabancılaşması gerekir tohumun. İşte gerçeğin bu tür, kendi 

kendini  yadsıma,  değilleme  sürecine  girmesine  Hegel  “kendiiçin”  aşaması  adını  verir. 

“Kendiiçin”  olan,  veriyle,  dolayımsızla,  doğalla  yetinemeyen  gerçekliktir.  “Doğal”  her 

zaman durağan,  hareketsiz,  statik  olan  gerçekliktir Hegel’in  gözünde.  İnsan  bu  yüzden  asla 

“doğal” bir varlık değildir.
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Ancak kendiiçin aşamasına ayak basmak, kendini verilmiş biçimiyle yadsıyıp içinde 

taşınılan bir belirlenime (bir “beti”ye –Gestalt, figure) gerçekleşme olanağı tanımak belli bir 
“istem”i  varsayar  ki  bu  konu  Hegel’in  diyalektik  anlayışının  hem  en  temel  hem  de  en 
“karanlık”  cephesini  oluşturur.  Söz  konusu  istem  “tanınma  istemi”dir  (der  Wille  des 
Anerkanntseins):  hem  “kendini  tanıma  istemi”,  hem  de  “kendini  tanıtma  istemi”.  Nereden 

gelir  bu  “istem”,  temeli,  dayanağı  nedir,  nasıl  doğrulanır?  Hegel  böyle  bir  istemi  neye 

dayanarak,  hangi  hakla  varsayabilir?  Bu  soru,  bilindiği  gibi,  Heidegger’in,  “istemcilik” 

(Voluntarismus)  terimiyle  nitleyerek,  tüm  metafizik  tarihine  yönelttiği  sorudur.  Hegel  bu 
soruya bir tek yanıt verir: Ruh (der Geist) kendini tanımak, kendini tanıtmak ister. Bu yüzden 

Ruh,  “aynı  zamanda”,  “aynı  ölçüde”,  töz  olduğu  kadar  öznedir.  İnsan  da Ruh’un  varlıkları 

içinde  Ruh’un  devinimine  en  yakın,  Ruh’u  devindiren  “sonsuzluğun  tedirginliği”ni  (die 
Unruhe der Unendlichkeit) kendi içinde en güçlü biçimde taşıyan varlık olduğu için, insan da 
“özne”dir.  Kendini  tanımak,  kendini  tanıtmak  ister.  Bu  yüzden  kendisiyle  yetinemez, 

“kendinde”  kalamaz;  tutkuyla  “kendiiçin”  olmayı  amaçlar.  Kendinde,  olduğundan, 

göründüğünden  çok  daha  başka  “şeyler”  (olanaklar,  çehreler,  betiler,  istekler,  arzular, 

amaçlar, ülküler, düşler, beklentiler, incelikler, yetenekler, bilgiler, hünerler...) olduğunu hem 

kendi gözünde, hem ötekinin gözünde ispat etmek, sergilemek, ortaya çıkarmak ister. Kısaca, 

“özne”,  kendinin  hiç  bir  biçimiyle,  hiç  bir  biçiminde  doygunluğa,  huzura  eremez,  çünkü 

kendinin  her  biçimi,  her belirlenimi, değeri  ne olursa olsun,  son çözümlemede, özneyi  tikel 

bir  varlık  görünümüyle  sunar.  Oysa  “özne”  “sonsuzluğun  tedirginliği”  ile  dürtülen,  yani 

“evrenselliğe”  (Allgemeinheit)   ulaşmaya çabalayan  varlıktır. Özne,  bu  yüzden,  şu  ya da bu 

belirlenimde bir  süre konaklayabilir belki, ancak yerleşemez bir belirlenime. Yerleşirse eğer 

özne  olmaktan  çıkar,  gerçeğin  bir  parçasına,  basit  bir  nesneye  dönüşür.  Bu  gözlemlerden, 

Hegel’in,  insanı,  daha  genel  olarak  da  Ruh’u,  neden,  işleyen  “olumsuzluk”,  etkin 

“olumsuzluk”  (Negativität)  diye  adlandırdığı  anlaşılıyor. Özne  “kendiiçin”  olma  sürecinde 
kendinin  her  belirlenimini,  er geç,  yadsıyıp, değilleyip,  yıkıp,  yok edip  yeni  bir  belirlenime 

atılacaktır. Dolayısıyla “özne”, tanımı gereği, “yıkıcı” bir varlıktır. “Olan”ı, “veri”yi, “doğal”ı 

yıkmayan  özne  değildir,  herhangi  bir  “şey”dir:  bağımlı,  belirlenmiş,  koşullanmış,  boyun 

eğmiş,  sinmiş,  korkmuş,  kendine  sırt  çevirmiş,  kısaca  özgürlüğünü  yitirmiş  bir  gerçeklik. 

Hegel’in felsefesinde “özgürlük”, “kendiiçin” aşamasında devinen öznenin niteliğidir. Kendi 

kendini, olduğu haliyle yıkmayan, yoksamayan, yadsımayan özgür değildir Hegel’in gözünde. 

Özne  özgür  olduğu  için,  kendi  kendisiyle  yetinmediği  için  “oluşum”  (Werden)  halindedir. 
Oluşum halinde olmaksa kendi kendini “üretmek”tir. Üretim olumsuzluğun yıkımını varsayar. 
19.cu  yüzyılın  düşün  serüveninde  en  ön  sırayı  tutan  “üretim”  kavramı,  kuşkusuz  Hegel’in
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felsefesinde,  en  yoğun,  en  yetkin  biçimiyle  dile  gelip  geliştirilir.  Hegel’i  izleyen  “genç 

Hegelciler”in,  özellikle Marx’la Engels’in  “üretim”e,  dolayısıyla  olumsuza,  yıkıma,  giderek 

devrime  verdikleri  önemin  özellikle  Hegel’den  esinlendiği  söylenebilir.  Ruh’un 
Fenomenolojisi’nin  “efendiköle”  çatışması  bölümünü  hatırlatmak gerekir  kuşkusuz  burada. 
Hegel’in,  “kendiiçin”  aşamasını  örneklendirme  amacıyla  imgelediği  bu  küçük  öyküye, 

özellikle Fransa’da, Alexandre Kojève’in Hegel yorumunun etkisiyle aşırı bir önem verildiği 

kuşkusuz  (Kojève,  Introduction  à  la  lecture  de  Hegel;  bu  konuda  bkz.  Derrida,  “De 
l’économie restreinte à l’économie générale. Un hégélianisme sans réserve”; Châtelet, Hegel). 
Ancak  adı  geçen  öykü,  üretim,  dolayısıyla  “çalışma”  (“emek”)  kavramlarının  Hegel’in 

diyalektik anlayışındaki rolünü göstermesi açısından aydınlatıcı. Yukarıda gördüğümüz gibi, 

insan  ya  da  bilinç,  kendini  evrensel  bir  varlık  olarak  tanıma,  tanıtma  istemiyle  devinir. 

Bilincin,  kendinin  evrensel  bir  gerçeklik  olduğunu  kendi  başına,  kendi  köşesinde,  yalnızca 

kendi  kendisinin  bildiği,  daha  doğrusu  hissettiği  (Gewissheit)  bir  gerçeklik  biçiminde 

deneyimlemesi  bilinci  doyurmaz.  Bilinç,  “kendinin  bilinci”  (Selbstbewusstsein)  konumuna 
yükselmeyi  amaçlar.  Başka  bir  deyimle,  kendi  evrenselliği  ya  da  özgürlüğüyle  ilgili  öznel 

bilgisini  hakikate  (Wahreheit)  dönüştürme  çabasındadır.  Bu  amacına  da  ancak  başka  bir 
bilincin  kendisini  tanımasıyla  ulaşabilecektir.  İşte  bu  amaç  yönünde  çabalayan  iki  bilinç 

karşılaştığında,  aralarında  bir  “ölüm  kalım  savaşı”  (Kampf  auf  Leben  und  Tod) 
(Phänomenologie des Geistes, s.149) doğar. Bu savaşta bilinçlerin her biri, ötekinin gözünde, 
kendinin  evrenselliğini,  mutlak  özgürlüğünü  kanıtlayabilmek  için  “her  şeyi”  göze  almaya, 

kendi kendini yok etmeyi bile göze almaya hazırdır. Bilindiği gibi, yol boyunca, bilinçlerden 

biri  ölüme  değin  ilerlemekten  korkar,  “köle”ye  dönüşür,  öteki  ölümden  korkmadığı  için 

efendi  kimliğini  kazanır. Köle  efendi  için  “çalışmak”  zorundadır. Köle  bu  çalışmayı,  başta, 

aşağılayıcı  bir  koşul  biçiminde  algılar,  yaşar. Ancak  zamanla,  bu  çalışma  (emek)  boyunca, 

doğal veriye kendi içindeki biçimleri aktararak kendini gerçekleştirdiğinin, aynı zamanda, bu 

çalışma  sayesinde  başlangıçta  yitirmekten  korktuğu  yaşama  egemen  olduğunun,  bu  yaşamı 

evcilleştirdiğinin  yani  kendine  benzettiğinin  bilincine  varır.  Dolayısıyla  söz  konusu  üretim 
süreci  boyunca  köle,  hem  kendini  hem  de  dünyasını  yeniden  üreterek,  çalışmasının 

dolayımıyla,  özgürlüğe  kavuşur.  Başka  bir  deyimle,  bu  çalışma  sayesinde,  iki  bilinç 

arasındaki  ilişki  tersine  çevrilir;  köle,  kölesi  olduğu  efendinin  efendisine  dönüşür. Yirminci 

yüzyıl  tarihini  usalmaz  trajedilerle,  felâketlerle  sarsan  “özgürleştirici  çalışma  (emek)”, 

“kurtarıcı üretim” izlekleriyle karşılaşırız “efendiköle diyalektiği”nde.
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Yukarıdaki  açıklamalardan,  çok  eksik  ve  yüzeysel  bir  biçimde  de  olsa,  Hegel’in 

felsefesinin  hem bir  “varlıkbilim”  (Ontologie) hem bir  “insanbilim”  (Anthropologie) olduğu 
görülebilir. Bu düşüncenin engin derinliğini,  tükenmez zenginliğini yapan da söz konusu  iki 

boyutu,  birbirlerini  tam  tamına  tamamlayan  boyutlar  biçiminde  içermesinde  yatar. 

Varlıkbilimsel  açıdan  “kendiiçin”  aşaması  çok  belirli  bir  sorun  çıkarır  ortaya:  Neden  bir 

belirlenimin  yadsınması,  değillenmesiyle  “hiçlik”e değil yeni  bir  belirlenime  açılınır? Özne 
kendini,  bir  hali,  bir  görünümü,  bir  belirlenimiyle  ortadan  kaldırdığında  neden  hiçliğe 

yuvarlanmaz da yeni  bir belirlenimle ortaya çıkar? Hegel’in  felsefesinde  “her belirlenim bir 
yadsımadır”  (omnis  determinatio  est  negatio);  ancak  aynı  zamanda,  “her  yadsıma  bir 

belirlenimdir” (omnis negatio est determinatio). Bu demektir ki, A ortadan kaldırıldığında B, 
B ortadan kaldırıldığında C, C ortadan kaldırıldığında D,  ..., ortaya çıkıyorsa, A, B, C, D,... 

belirlenimlerinin  ya  da  betilerinin  (Gestalten)  başlangıçta  var  olduğu  varsayımı  kabul 
edilmiştir.  Başka  bir  deyimle  Ruh  (mutlak,  hakikat)  “tümüyle”,  “bütünüyle”  başlangıçta 

verilmiştir, ancak tıpkı ağacın tohumu gibi, gücül, potansiyel, sarılı, örtük biçimde verilmiştir. 

Ruh başlangıçta “kendinde”dir (an sich).  Kendini tanıma, kendini tanıtma istemiyle “kendi 
için”  (für  sich)  aşamasına  geçtiğinde,  kendini  örtük  durumdan  açık  duruma,  daha  baştan 
içinde  barındırdığı  tüm  olanakları,  bir  biri  ardından  gerçekleştirmeye,  edimselleştirmeye 

başlar. Hiç bir belirlenimde yerleşip duramaz; çünkü kendisini bulabilmesi için, içindeki tüm 

belirlenimleri, olanakları ortaya çıkarması gerekir. Özne kendinin sonuna değin ilerlemedikçe, 

kendini  mutlak  biçimde  tüketmedikçe  doygunluğa  yani  kendisine  erişemez,  “kendiyanına” 

(bei sich) yerleşemez. “Kendiyanına” yerleşmekse, kendinin, belirlenimlerinin tümü olduğu 

bilincine  ermek,  içindeki  olanaklarının  tümünün  mutlak  biçimde  gerçekleştiğinden  emin 

olmaktır.  Bu  yüzden  özne  kendini  tamamlamadıkça,  yani  ölmedikçe,  kendi  yanına 

yerleşemez. Eğer kendinde daha edimselleşmemiş gücül  belirlenimler kalmışsa, özne henüz 

kendini  tümüyle  gerçekleştirememiştir. Bu gözlemlerden,  “özne  ancak öldüğünde gerçeğine 

ulaşır”  sonucu  çıkarılmamalıdır.  Ancak  özne,  ölümlü  olduğu  için,  Heidegger’in  yetkinlikle 

dile getirdiği gibi, “ölüme yönelmiş” (sein zum Tod) varlık olduğu için, kendinin şu ya da bu 
çehresinde gerçeğini  bulan  bir  gerçeklik  değil,  bir  çehreden  bir  çehreye  durmaksızın  geçen 
varlık  yani  saf  geçiş,  saf  devinim  olduğu  bilincine  varır.  İşte  bu  yüzden Hegel’in  gözünde 
“hakiki  olan,  olanın  tümüdür”  (das Wahre  ist  das  Ganze)  (ibid.,  s.24).  Hegelci  diyalektik, 

mantıksal  bir  zorunlulukla,  bitimlilik’i  içerir.  Ruh,  aynı  zamanda  özne  olduğu  için,  insan 
bireyi gibi, bir gün, tamamlanacak, bitecek, ölecektir. Burada Hegelci diyalektiğin en önemli 
varsayımlarından  birini,  “tarihin  bitimliliği”  izleğini  buluyoruz.    Hakiki  olan,  başlangıçta
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örtük olarak  verilmiş  tüm olanaklarının  açılması,  gerçekleşmesiyle  tamamlanır. Hakiki  olan 

tamamlanmalıdır. 

Son  gözlem  Hegel’in  felsefesinin  neden,  zorunlu  olarak,  dizge  (sistem)  biçiminde 

oluştuğunu anlamamızı sağlıyor. Dizge, Ruh’un devinimi ya da yaşamı boyunca katettiği tüm 

uğrakları, eklemli biçimde içinde soğuran “bütün” yani Hegel’in yapıtının “tümü”dür. Burada 

Hegel’in  diyalektik  anlayışının,  çoğu  kez  ters  anlamalara,  yorumlara  neden  olan 

özelliklerinden  biriyle  karşılaşırız.  Hegel’in  yukarıdaki  alıntıda  sözünü  ettiği  özelliği 

anımsayalım:  felsefi  görüşünün  haklılığının,  “yalnızca,  geliştirilecek  dizgenin  kendisinin 

gözler  önüne  serilmesiyle  ortaya  çıkacağı”nı  söylüyordu.  Hegel  Hukuk  Felsefesinin 
İlkeler’inin  Önsöz’ünde  şöyle  der:  “Felsefenin  soluk  rengi  solgun  zemine  vurduğu  zaman 
(felsefe gri boyasını gri üzerine sürmeye başladığında – Grau in Grau), hayatın bir tezahürü 
(yaşamın  bir  biçimi,  betisi  –  Gestalt)  ihtiyarlık  günlerini  tamamlıyor  demektir  (iyice 

yaşlanmış  demektir  –  alt  geworden).  Felsefenin  soluk  rengiyle  (gri  üzerine  gri  çalarak)  o 
(yaşamın  söz  konusu  “tezahür”ü,  betisi)  gençleştirilemez  (verjüngen)  sadece  bilinebilir 
(yeniden  bilinebilir,  yeniden  tanınabilir  –  erkennen).  Minerva’nın  baykuşu,  ancak  gün 

batarken  uçmaya  başlar  (Minerva’nın  baykuşu  alacakaranlığın  (Dämmerung)  çökmesini 

bekler  kanat  çırpıp  havalanmak  için  –  beginnt...  ihren Flug)”  (Grundlinien der Philosophie 
des  Rechts,  s.28;  Karakaya  çevirisi  –  ayraç  içinde  açıklamalarla,  s.31).  Hegel’in  gözünde 
felsefe  her  zaman,  sonda  gelir.  Minerva’nın  baykuşu  gibi,  “sönen,  gölgelenen  dünyâda” 

ortaya çıkar. Bu  tamamlanan, ömrünü  tüketen dünyada olanları, o ana değin olmuş olanları 

yeniden  bilmeye,  anlamaya,  tanımaya  çalışır.  Hegelci  filozof  bilinmeyen  bir  şeyi, 

anlaşılmayan bir şeyi, tanınmayan bir şeyi bilen, anlayan, tanıyan (kennen) “bilgin” değildır. 
Bilinen,  anlaşılan,  tanınan  şeyleri  yeniden  bilen,  anlayan,  tanıyan  (erkennen)  “bilge”dir. 
“Hakiki  olan,  olanın  tümüdür”. Olanın  dışında  bir  şey  bilemez Hegelci  filozof. Baştan  beri 

olmuş olanı gözden geçirerek, anımsayarak  (erinnern –  “Bize  bir  zevki  tahattur kaldı  / Bu 

sönen,  gölgelenen  dünyâda”  Ahmet  Haşim),  yeniden  bilip  tanıyarak,  birbiri  ardınca 

gerçekleşmiş  olan  belirlenimlerin  arasındaki  sıkı  mantıksal  ilişkileri,  bu  belirlenimlerin 

birbirlerini  ne  güçlü  bir mantıkla  tamamladıklarını  ortaya  çıkarmaya  çalışır. Hegelci  filozof 

soğuran,  toparlayan,  bireştiren,  yeniden  bir  araya  getirerek  “bütün”ü  sergileyen  bilinçtir. 

Bilgin  gibi  “anlama  yetisi”nin  (Verstand)  desteğiyle  yeni  şeyler  bilip  öğrenmez  bu  bilinç. 
Bilge, “diyalektik aklıl”ın (Vernunft) yönetiminde var olanın tümünün nasıl sıkı bir mantıksal 
gereklilik boyunca eklemlendiğini sergiler. Anlama yetisi (Verstand) bilmek ister; bu yüzden 
doğru/yanlış,  haklı/haksız,  güçlü/güçsüz,  tutarlı/tutarsız,  güzel/çirkin,  iyi/kötü  karşıtlıkları
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temelinde  iş  görür.  Doğruyu  yanlıştan,  iyiyi  kötüden,  gerçeği  hayalden,  olanı  olmayandan 

ayırmaya çalışır, sürekli. Ayırır, böler, parçalar, kısaca çözümler, “analiz” eder. Şu ya da bu 

belirlenimle  yetinemez,  veriyi  olduğu gibi  kabul  edemez,  şu  ya da  bu  gerçeği  “doğal”  diye 

benimseyemez.  Olanın  ne  olduğunu  bilmek  ister.  Bu  yüzden  verili  belirlenimin  eksiğini, 

yanlışını,  sınırlarını,  yetersizliğini  bulur;  verili  belirlenimi  yadsır,  yok  eder,  bir  yana  fırlatır 

atar, yerine daha yetkin bir belirlenim getirir koyar. Anlama yetisinin işlevi öznenin işlevidir. 

Olanın hiç bir belirlenimiyle, “tezahürü”yle yetinip durulamaz. Sürekli bilme, anlama, tanıma 

istemiyle tutuştuğu için, dur durak bilmeden yeni gerçekler, yeni olgular, yeni biçimler, yeni 

bilgiler,  yeni kuramlar,  yeni düşünceler,  yeni  bakış açıları,  yeni anlayışlar,  yeni davranışlar, 

yeni  tutumlar,  yeni  tarzlar,  yeni  modalar,  yeni  gereksinimler,  kısaca  yeni  üretim  araçları 

üretir. Anlama  yetisinin  işlevi,  özneninki  gibi,  üretmektir.  İşte  bu  yüzden,  başlangıçtan  beri 
gücül  biçimde,  örtük  biçimde  var  olan  bütünün  olanaklarının  ardı  ardına  ortaya  çıkmasını, 

“nümayân” olmasını, “teazhür” etmesini sağlar anlama yetisi. Yalnız bir yanılsama içindedir: 

yarattıklarını,  ürettiklerini  kendi  yaratıyor,  kendi  üretiyor,  yoktan  var  ediyor  sanır.  Oysa, 

olumsuzluğuyla  (Negativität),  durmaksızın  karşı  çıkan,  yadsıyan,  yıkan  devrimci  işleviyle, 
başlangıçtaki  gücül  bütünün  kapalı  içeriğini  açığa  çıkarır,  açınlar  yalnızca.  Ancak  kendisi 

bunun  farkına  varmaz;  diyalektik  akıl  (Vernunft)  varır  bunun  farkına.  Diyalektik  akıl 

durulmuş  yetidir. Minerva’nın  baykuşu  gibi,  gün  batımını,  bir  anlamda,  emek  harcamaktan 

bitkin  düşmüş  anlama  yetisinin  uykuya  yatmaya  hazırlandığı  saati  bekler. Anlama  yetisinin 

“ses  ve  öfke”yle  sarsılan  dünyasına mesafe  alır.  Ses  ve  öfkenin  derinliklerindeki mantıksal 

gerekliliği  görmeye  çalışır.  Daha  doğrusu Hegelci  filozof,  diyalektik  aklı  sayesinde,  olanın 

tümünü mantıksal gereklilikle  yöneten diyalektik aklın  yapıtına  yöneltir dikkatini. Yukarıda 

özne  ile  nesnenin  birbirinden  kopuk  gerçeklikler  değil,  aynı  devinimin  içinde  var  olan 

gerçeklikler  olduğunu  söyledik. Diyalektik  akıl  hem  nesneyi  hem  özneyi  yönetir.  Bu  aklın 

özelliği  yanlışla  doğruyu,  kötüyle  iyiyi,  haksızla  haklıyı  barıştırmış  (Versöhnung;  bu 
kavramla  ilgili  bkz.  Rawls,  Lectures  on  the  History  of  Moral  Philosophy,  son  bölüm) 

olmasındadır.  Diyalektik  akılın  açısından  yanlış  doğru  kadar,  kötü  iyi  kadar,  haksız  haklı 

kadar,  güçsüz  güçlü  kadar  var  olanın,  dolayısıyla  hakiki  olanın  vaz  geçilmez  parçalarıdır. 

“Yanlış” ya da “kötü” dediğimiz yalnızca bir bakımdan, anlama yetisi açısından, “yanlış” ya 
da  “kötü”dür;  başka  bir  bakımdan,  yani  diyalektik  akıl  açısından,  “doğru”  ile  “iyi”  kadar 

gereklidir.  Anlama  yetisi  böler,  parçalar,  çözümler  dedik;  diyalektik  akıl,  parçaları  yeniden 
toplar, bireştirir, “sentez” yapar. Şöyle söylüyor Hegel:  “Doğru (hakiki olan, das Wahre)  ile 
Yanlış  (das  Falsche)  belirlenmiş  düşüncelerin  ürünleridir.  Bu  tür  düşünceler,  her  türlü 
devinimden yoksun, tikel özler biçiminde ortaya çıkarlar; biri bir yandayken öteki öbür yanda



16 

yer  alan,  aralarında  hiçbir  iletişim,  alışveriş  (Gemeinschaft)  kuramayan,  katı  bir  biçimde 

birbirlerinden kopmuş,  yalıtık özler. Bu görüşe karşı  şunu  vurgulamak gerekir:  hakikat  (die 
Wahrheit) elden ele, cepten cebe dolaşan basılı para değildir. Bir yanlıştan söz etmek ne denli 
anlamsızsa, bir kötüden söz etmek de o denli anlamsızdır (Noch gibt es ein Falsches, sowenig 
es ein Böses gibt – Nasıl bir yanlış yoksa bir kötü de yoktur)” (Phänomenologie des Geistes, 

s.40). 

Görüldüğü  gibi,  Hegelci  filozof,  olanı  yeniden  anlayıp  tanıyan,  ancak  olacak, 
olabilecek üzerine hiç bir şey söyleyemeyen, hatta gelecekle ilgili bir şey söylemeyi kendine 

yasaklayan bilinçtir. Gün batımını bekler işini görmek için. Ancak burada önemli bir noktaya 

dikkat etmek gerekiyor. Yukarıda Hukuk Felsefesi’nin İlkeleri’nden yaptığımız alıntıda Hegel 
Dämmerung  sözcüğünü kullanıyor. Bu  sözcük,  fransızcadaki  crépuscule  sözcüğü gibi,  hem 
gün  batımı  hem  de  gün  doğumu  anlamlarını  içerir;  dolayısıyla  türkçeye  alacakaranlık 

sözcüğüyle  çevrilmesi  daha  isabetli  olur. Hegelci  filozof,  tamamlanan  bir  dünyanın,  neden, 

olduğu  gibi  olup  başka  türlü  olmadığını,  başka  türlü  olmasının  olanaksız  olduğunu  ortaya 

çıkarır, gözler önüne serer. Başka bir deyimle ‘diyalektik akıl’ın yapıtını sergiler. Ancak bu, 

kimi çok yüzeysel bir biçimde iddia edildiği gibi, Hegel’in felsefesiyle tarihin bittiği anlamına 

gelmez. Belli bir dünya, belli bir  tarih, belli bir biçim, beti,  figure, Gestalt biter, gün batımı 
gibi. Başka türlü dendikte, adı geçen Gestalt konusunda, anlama yetisi  işini görmüş bitirmiş, 
bu  Gestalt’ın  tüm  içeriğini  açığa  çıkarmış,  tüm  olanaklarını  gerçekleştirmiştir.  Zaten  söz 
konusu Gestalt’ın tüm belirlenimleri ortaya çıkmamış olsa bir bütün olarak algılanması, bütün 

kavramının  tanımı  gereği,  olanaksızdır.  Anlama  yetisi,  tarihin  bu  evresi,  dünyanın  bu 

görünümüyle  ilgili  işini,  emeğini  tamamlamış,  bu  anlamda  uykuya  yatmıştır.  Minerva’nın 

baykuşu  uyuyanları  uyandırmaz;  uykudaki  dünyayı  seyreder  (bilindiği  gibi  eski  Yunan 

düşüncesinde  “kuram”  (θεωρία,  teoria)  sözcüğü,  seyretmek,  –bir  gösterinin  izlenildiği  gibi 
izlemek  demektir).  Ancak  gün  doğmaktadır;  anlama  yetisi  yeniden  işine  koyulacak,  eski 

Gestalt’ı  yadsıyıp  yeni  Gestalt’ın  belirlenimlerini  gerçekleştirmeye  başlayacaktır.  Neler 
doğacak,  neler  gerçekleşecektir  anlama  yetisinin  bu  yeni  çabası,  yeni  emeği  sonucu?;  neler 

üretecektir  anlama  yetisi?  Hegelci  filozofun  bu  konuda  hiç  bir  bilgisi,  fikri  yoktur.  Tek 

bildiği,  anlama  yetisinin  yeni  çabasıyla  üretilecek  olanın,  başlangıçta  verilmiş  bütünün, 

Ruh’un, gücül parçalarından biri olacağıdır. 

Bu  noktaya değin Hegelci  diyalektikle  ilgili  “tez”,  “antitez”,  “sentez” kategorilerine 

baş  vurmadık.  Bunun  nedeni,  Hegel’in  söz  konusu  kategorileri  hemen  hiç  kullanmamış
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olmasında  yatar.  Tezantitezsentez  düzeneği,  diyalektiğin  mekanik  bir  biçimde 

uygulanmasına  yönelik  ve  Hegelci  diyalektiğin  karmaşıklığını  kabul  edilmez  biçimde 

indirgeyen  bir düzenektir:  “Bu  çiğ oldukları kadar mekanik kavramlar  (tez, antitez,  sentez), 

1837 yılında, Hegel’in duyarsız  bir  yorumcusunun, Heinrich Moritz Chalybäus’un  icadıdır” 

(Pippin,  “Hegel”,  s.315).  Hegel’in  asıl  temel  diyalektik  kavramı  Aufhebung,  “ortadan 

kaldırma”  kavramıdır.  Hegel’e  göre,  doğanın  yadsıması,  öldürümüyle,  Ruh’un  yadsıması, 

öldürümü arasında temel bir  fark vardır. Bu  fark Ruh’un öldürümünün diyalektik olmasında 
yatar.  Doğa  öldürdüğünü  tümüyle  göçürür,  yok  eder;  öldürülenden  geriye  bir  şey  kalmaz. 

Oysa  Ruh  öldürdüğünü  bir  biçimde  saklar.  İşte  Ruh’un  bu  diyalektik  öldürümünü  en  iyi 

betimleyen  sözcük,  Hegel’in  gözünde,  Aufhebung  sözcüğüdür.  Hegel  şöyle  der:  “Ortadan 
kaldırmanın  (aufheben)  dilde  iki  anlamı  vardır:  hem  muhafaza  etmek  (aufbewahren) 
saklamak  (erhalten)  gibi  bir  anlam  taşır,  hem  de  kesmek,  durdurmak  (aufhören  lassen), 
bitirmek, son vermek (ein Ende machen) gibi bir anlam... Bu şekilde, ortadan kaldırılmış olan 

aynı zamanda saklanmış, muhafaza edilmiş bir şeydir; saklanmış olan yalnızca dolaysızlığını 

yitirmiştir,  ancak  yok  edilmemiştir  (vernichtet)....  Aufhebung’un  andığımız  iki  belirlenimi, 
sözlük düzeyinde bu sözcüğün iki anlamını oluşturur. Oysa bir dilin, iki karşıt belirlenim için 

aynı  sözcüğü kullanması  şaşırtıcı  bir  olgudur. Ancak  spekülatif  (nazarî,  kurgul)  düşüncenin 

gözünde,  dilin  içinde  bu  tür,  kendiliklerinde  spekülatif  olan  sözcükler  bulunması  çok 

sevindiricidir. Almanca  dilinde  buna  benzer  çok sözcük vardır”  (Wissenschaft  der Logik,  I, 
s.45).  Türkçedeki  “(ortadan)  kaldırmak”  fiili  de  aufheben  fiilinin  almancadaki  iki  karşıt 
anlamını, hatta üçüncü anlamı olan yükseltmek, yüceltmek anlamını da içeriyor. Türkçede de, 

bir şey bir yere kaldırıldığında, basit bir biçimde yok edilmez,  ilerideki bir kullanım  için bir 

tarafta  tutulur,  saklanır,  muhafaza  edilir.  Dolayısıyla,  ortadan  kaldırmak  fiili  de,  Hegelci 

diyalektiğin  üç  çelişkili  anlamına  sahiptir:  yadsımak  (yok  etmek),  saklamak  (muhafaza 

etmek),  yükseltmek  (daha  yüce  bir  konuma  taşımak).  Ruh’un  bir  belirlenimi,  bir  Gestalt’ı 
yadsındığında,  değillendiğinde,  söz  konusu  belirlenim  yalnızca  “ortadan  kalkar”.  Özünde 

yerine  geçen  belirlenimin  içinde,  daha  yüce bir  konuma  çıkarılarak  saklanır. Bu  açıdan  her 

tarih  evresi,  bir  öncekini  hem  içine  alır  soğurur,  hem  de  aşar.  Aufhebung  kavramının  adı 
geçen üç çelişkili anlamı, Hegel’in diyalektik tarih görşünün karmaşıklığını ortaya koyuyor. 

Hegel’in  gözünde  tarih,  hem  aşarak  ilerleyen,  her  adımda  mükemmelleşen,  yetkinleşen, 

güçlenen  bir  süreç  (bu  açıdan  Hegel  “Aydınlanma  çağı”  düşünürlerinin  tek  çizgili,  sürekli 

yetkinlik kazanarak ilerleyen bir süreç biçiminde algıladıkları tarih anlayışını sürdürür), hem 

de  her  evresinin  kendi  kendisine  tümüyle  yettiği,  tamamlanmış  bütünlerden, Gestalt’lardan 
oluşan,  her  evresinin  “mükemmel”  olduğu  bir  süreçtir.  Hem  çizgisel  hem  dairesel  bir  tarih
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anlayışıyla karşılaşırız Hegel’de. Daha doğrusu iç  içe geçen daireler  imgesiyle tasarlayabiliz 

bu tarih anlayışını. 

Aufhebung kavramı Hegel’in ayırım sorunsalına eğilme biçimini de belirler. Hegel’in 
gözünde  her  ayırım,  her  fark,  er  geç,  iki  öğenin  karşı  karşıya  geldiği  bir  “çelişki”ye 

(Widerspruch)  dönüşür.  Çelişkiye,  çatışmaya  dönüşmeyen  bir  ayırım  ilişkisi,  fark  ilişkisi 
tasarlayamaz  Hegelci  diyalektik.  Ben  şundan  farklıysam,  şu  benden  farklıysa  eğer,  er  geç, 

benle şu karşı karşıya gelecek, çatışacak, çelişeceğizdir. Birbirlerini dışlamayan, yadsımayan, 

değillemeyen farklı gerçekliklerin var olabileceği perspektifinin, Hegelci diyalektik içinde bir 

anlamı  olamaz.  Çünkü  çelişkiye  dönüşmeyen  bir  ayırım  diyalektiğin  işlemesini  durdurur, 
Aufhebung’un yok eden, saklayan, yücelten devinimini kilitler. Ayrımın çelişkiye çevrilmesi 
demek,  ya  da  ayrımın  çelişki  biçiminde  görülmesi  demek,  ayrımın  öğelerinin  birbirleriyle 

çatışıp  birbirlerinin  içinde  eriyerek  çelişkinin  çözülüp  aşıldığı  yeni  bir  birliğe  yükselmeleri 

demektir. Hegel’in gözünde  tarihsel gelişim, ayrımların, zorunlu olarak, diyalektik çelişkiye 

dönüşerek  çözülmelerini,  aşılmalarını  varsayar.  Çelişkiye  dönüşmeyen  ayırım,  Hegelci 

diyalektik  açısından,  bir  çeşit  skandaldır.  “Hegelci  diyalektik”  diyoruz.  Kısaca  diyalektik 
dememiz gerekmez mi? Ayırımların çelişkiye dönüşmediği bir perspektifte diyalektikten söz 

edebilir  miyiz?  Çelişkiye  dönüşmeyen  ayırım  her  türlü  diyalektiğin  iflası  değil  midir?  Bu 

soru, çağdaş düşüncenin en temel sorularından birini oluşturur (bkz. Derrida, a.g.y., Deleuze, 
Différence  et  répétition).  Hegel’in  diyalektik  anlayışını  en  yetkin  biçimde  dile  getiren  bir 
önermeyle noktalayalım Hegel’e ayırdığımız bu uzun bölümü: “Ancak bizim diyalektik adını 

verdiğimiz,  aklın  (Vernunft)  yönettiği  yüce  devinimdir  (Bewegung):  biribirlerinden  katı  bir 
biçimde  kopmuş  (schlechtin  getrennt),  bu  kopuk  halleriyle  ortada  görünenler  (“tecellî” 
edenler,  “zuhûr”  edenler,  “nümayan”  olanlar    Scheinende),  kendiliklerinde  (durch  sich 
selbst), kendileri ne ise o olarak (durch das, was sie sind), söz konusu yüce devinime girerken 
biribirlerinin içine girerler (ineinander übergehen); böylelikle, kopukluklarının varsayımı (die 

Voraussetzung ihres Gettrenntseins) ortadan kalkar (sich aufhebt)” (Wissenschaft der Logik, I, 
s.92). 

Marx ile Engels 

Karl  Marx  (18I81883)  ile  Friederich  Engels’in  (18201895)  diyalektik  anlayışları 

Hegel’in  diyalektik  anlayışıyla,  giderek  Hegel’in  tüm  felsefesiyle  hesaplaşmadır.  Bu 

hesaplaşma,  en  ünlü  biçimiyle,  1845  ilkbaharında  kaleme  aldıkları  Feuerbach  Üzerine 
Tezler’in  11.ci  tezinde  ifadesini  bulur:  “Filozoflar  bugüne  değin  dünyayı  çeşitli  biçimlerde



19 

yorumlamakla  yetindiler,  yapılması  gereken onu  değiştirmektir  (Die Philosophen haben die 

Welt  nur  verschieden  interpretiert,  es  kömmt darauf  an,  sie  zu  verändern)”. Verili  dünyaya 
dokunmayı kendine yasaklayarak, bu dünyayı yalnızca yeniden tanımayı, yorumlamayı seçen 

Hegelci filozoftur burada söz konusu olan. Verili gerçekte hiç bir şey değiştirmek istemeyen, 

verili  gerçeğe  hiç  bir  biçimde  müdahale  etmek  istemeyen,  uzaktan,  kesenkes  edilgin  bir 

biçimde,  tiyatro  gösterisi  izleyen  seyirci  gibi,  ya  da  deniz  kıyısına  oturup  uzaktan  geçen 

gemilerin  devinimine  dalan  düşünür  gibi,  ya  da  Minerva’nın  gün  batımında  kanat  çırpıp 

havalanan  baykuşu  gibi  gerçeği  seyreden  filozof.  ‘Yalnızca  seyretmekle  yetinse  gene  iyi’, 

derler Marx’la Engels. Hegelci filozof verili gerçeği doğrulamaya da yeltenir; verili gerçekten 

başka  bir  gerçeğin  olamayacağını,  bu  gerçeğin  kesin  bir  gerekliliğin  ürünü  olduğunu,  her 
açıdan,  yani  diyalektik  akıl  (Vernunft)  açısından,  bütünüyle  tutarlı  olduğunu  ispatlamaya 
çalışır. Verili gerçekte acı mı  vardır,  ıstırap mı  vardır,    şiddet,  sömürü, horlama, aşağılama, 

zorbalık, savaş, kan mı vardır? Kısaca olumsuzluk (Negativität) mu vardır? ‘İyi baktığınızda, 

bu  olumsuzluğun  olumlu  gördükleriniz  kadar  gerekli  olduğunun  farkına  varırsınız’  diye 
yanıtlar  Hegelci  filozof.  Verili  gerçekte  kan  gövdeyi  götürürken,  kapitalist  sistem,  var 

gücüyle,  insanı  kendine  yabancılaştırırken,  insanı  insanlığından  bezdirir  hatta  utandırırken, 

Hegelci  filozof  olumsuzla  olumlunun,  kötüyle  iyinin,  yanlışla  doğrunun barışmasından  söz 

eder.  Bu  tutum  isyan  ettirici  bir  tutumdur  Marx’la  Engels’in  gözünde.  Tam  tersine, 

yabancılaşmış (kendinin yabancısı olmuş – Entfremdung, aliénation) gerçeğe müdahale edip 
gerçeği değiştirmeye, dönüştürmeye, olumsuzu olumluya yöneltmeye, en azından, olumsuzu 

ortadan kaldıracak güçleri, yani çelişkileri gerçeğin içinde bulgulayıp bu güçlerin daha etkin 

kılınmasını  sağlamaya  çabalamalıdır  çağdaş  bilinç.  Hegel,  son  çözümlemede,  gerçeğin 
düşüncesiyle,  Freud’un  terimleriyle  konuşacak  olursak,  gerçeğin  yüceltilmiş  (Sublimierung, 
sublimation)  biçimiyle,  genç  Hegelciler’in  dedikleri  gibi,  gerçeğin  efsaneleşmiş 
(Mystifikation) biçimiyle  ilgilenir.  “İdealizm”  teriminden  bunu  anlarlar Marx’la Engels:  son 

çözümlemede  “idea”dan,  düşünceden  başka  bir  şeyle,  ciddi  biçimde,  ilgilenmemek.  Kısaca 

maddeyle, ciddi biçimde,  ilgilenmez Hegel. Bu yüzden Hegelci  filozofun dünyası  barışıktır, 
aydınlıktır,  bir  anlamda  temizdir.  Oysa  maddenin  dünyası,  Marx’la  Engels’in  “gerçek” 

dedikleri  gerçeklik,  yırtılan,  parçalanan,  kanayan,  kir  dolu  bulanık  dünyadır.  Hegel’in 

“idealizm”inin  karşısına  “materyalizm”i  çıkarırlar  Marx’la  Engels.  Materyalist  yaklaşım 

maddeye  yönelen, gerçeğe  yönelen  yaklaşımdır gözlerinde. Bu yüzden, kurmaya  çalıştıkları 

diyalektiğe  “diyalektik  materyalizm”  adını  vereceklerdir  (daha  doğrusu  Engels,  Marx’ın 

ölümünden  sonra,  1888  yılında, Ludwig Feuerbach ve Klasik Alman Felsefesinin  Sonu  adlı 
yapıtının  IV.cü  bölümünde kullanır  bu  deyimi). Ancak Hegel’in Marx’la Engels  üzerindeki
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etkisi, giderek marksist akımın tümü üzerindeki etkisi, psikologların “double bind”  terimiyle 

nitelendirdikleri türden bir etki olmuştur denilebilir: birbirini kesenkes dışlayan  iki  tutum ya 

da  ileti  karşısında  kalma  durumu.  Gördüğümüz  gibi,  Hegel,  anlama  yetisinin  (Verstand) 
işlevinden  söz  ederken,  bu  işlevi  kökünden  devrimci  bir  etkinlik  biçiminde  betimler. 
Dolayısıyla Verstand açısından mutlak biçimde devrimci, Vernunft açısından mutlak biçimde 

tutucudur  Hegel’in  felsefesi.  Zaten  bu  yüzden,  Hegel’den  sonra  gelen  kuşaklar,  “sağcı 

Hegelciler”   “solcu Hegelciler” diye bölünecektir. Sağcı Hegelcilik,  takınılması pek güç bir 

tutum değildir. Düşüncenin    koruyucu  düzenine  (bilindiği  gibi,  ‘bu  düzene  yerleşebilmenin 
maddi  koşulları  nasıl  gerçekleşmiştir?’  sorusu,  sağcı  tutum  için  yersiz,  “müstehcen”  bir 

sorudur!)  yerleşerek  her  şeyden,  en  trajik,  en  korkunç  şeylerden  söz  edilebilir,  “olumsuz” 
üzerine derin,  zarif  düşünceler  üretilebilir.  Ancak  “solcu Hegelcilik”  ne olabilir,  ne  anlama 

gelebilir, nasıl benimsenebilir? Bu soru, daha felsefi düzeyde şu şekilde dile gelebilir: Hegelci 

olmayan,  idealist olmayan, materyalist bir diyalektik  ne anlama gelebilir? Hegelci olmayan, 

yani  bir  yandan, Ruh’un  bütünüyle  başlangıçta gücül  biçimde var olduğunu, bir  yandan da, 

Ruh’un kendini tanıma, tanıtma istemiyle devindiğini varsaymayan bir diyalektik olabilir mi? 
Bu soru bugün de çağdaş düşünceyi hırpalayan bir sorudur. 

Bu soru, ilk bakışta, Marx’la Engels’i pek o kadar da hırpalamaz gibi görünür. Çok iyi 

bilindiği  gibi,  Das  Kapital’in  ikinci  baskısına  (1873)  yazdığı  “Sonsöz”de Marx  şöyle  der: 

Diyalektik  “Hegel’de  başı  üstünde  (auf  den  Kopf)  durur.  Efsanesel  kabuğunun  (mystichen 
Hülle)  altındaki  usçul  (akılcı)  çekirdeğe  (rationellen  Kern)  ulaşabilmek  için  Hegel’in 

diyalektiğini  ters  çevirmek  (umstülpen)  gerekir”  (Das  Kapital,  Birinci  Kitap  s.XVIII).  Bu 
önermenin, her ne kadar, ilk bakışta,  anlamı herhangi bir güçlük yaratmazmış gibi görünse de 

daha yakından bakıldığında, Louis Althusser’in de altını çizdiği gibi, anlaşılması hayli güç bir 
benzetmeye  başvurduğu  görülür.  Eğer  Hegel’in  diyalektiği  baş  aşağı  duran  dolayısıyla 

ayakları  üstüne  konulması  gereken  bir  düzenekse,  “çekirdek”  imgesinden  daha  uygun  bir 

benzetme  (teşbih)  gerekmez  miydi?  Meyvenin  ortasındaki  çekirdeğe,  meyveyi  “ayakları 

üzerine  oturtarak”  ulaşılamaz;  meyvenin  kabuğu  soyularak,  meyve  kesilerek  ulaşılabilir. 

Şöyle  bir  varsayım  da  ileri  sürülebilir:  Marx,  “umstülpen”  fiilini  bilhassa  kullanarak,  hem 
“ayakları  üzerine  oturtmak”  hem  de  “meyvenin  ortasındaki  çekirdeğe  ulaşmak”  imgelerini 

bağdaştırmaya çalışıyor olabilir; çünkü söz konusu fiil hem ters çevirmek, hem ters yüz etmek 

(bir  çorabın  ters  yüz  edilmesi  gibi)  anlamlarını  içeriyor. Kısaca  “çekirdek”  benzetmesi  pek 

tutarlı  bir  benzetme  değil  bu  bağlamda.  Althusser’in  gözünde,  söz  konusu  tutarsızlık,  bir 

anlamda,  Marx’ın  Hegel’le  ilişkisinin,  çok  daha  karmaşık  bir  konu  olduğunun  belirtisidir
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(symptome). Bilindiği gibi,  “ters çevirme”  izleğini özellikle Ludwig Feuerbach  (18041872) 

kullanır.  Düşünür,  Hegel’in  spekülatif  (kurgul)  felsefesinin,  tanrıbilim  (Theologie)  gibi, 
gerçek düzeni  ters çevirdiğini, gerçek özneyi (insan) yükleme, yüklemi (Ruh, Tanrı) özneye 

dönüştürerek  gerçek  düzeni  başı  üstüne  oturttuğunu,  bu  yüzden  Hegel’in  felsefesini  de, 

tanrıbilimin  öğretisini  de  tersine  çevirmek,  yani  ayakları  üzerine  oturtmak  gerektiği  tezini 

geliştirir  (Feuerbach,  Das  Wesen  des  Christentums).  Althusser’e  göre,  kesin  bir  biçimde 
konuşmak  gerekirse,  Marx  hiç  bir  zaman,  tam  anlamıyla,  Hegelci  olmamış,  gençliğinde 

Kant’çı  ve  Fichte’ci  olduktan  sonra,  bir  ara,  Feuerbach’çı  da  olmuştur.  Althusser’in  bu 

konudaki  karmaşık  çözümlemelerinin  ayrıntısına  burada  girmemiz  olanaksız.  Ancak 

filozofun,  Marx’ın  Hegel’le  olan  ilişkisinin  basit  bir  “ters  çevirme”  edimiyle 

açıklanamayacağı,  eğer  iki  düşünür  arasında  bir  ayırımdan  söz  etmek  gerekirse,  Gaston 

Bachelard’ın “bilgikuramsal kesinti” (coupure épistémologique) kavramına baş vurmanın çok 
daha tutarlı olacağı tezini anımsatmanın yararlı olacağını düşünüyoruz (Althusser, Pour Marx, 

özellikle bu kitapta “Sur le jeune Marx” “Genç Marx Üzerine”, s.4583; Lire le Capital, s.9 
86). 

Yukarıdaki  alıntıda  Marx  “mystichen”,  efsanesel  sıfatını  kullanıyor.  Bu  sıfattan 

anladığı ne olabilir? Hegel’in düşüncesinin dinle,  özellikle hıristiyanlıkla ilişkisi çok açıktır. 

Yetkin  Hegel  yorumcuları  ve  çevirmenleri  Labarrière  ile  Jarczyk,  bu  konuda  şöyle  derler: 

“Hegel hıristiyanlık dininin (ki bu dini “mutlak din” diye adlandırır Hegel)  içeriğinin gerçek 

felsefenin  ya  da  mefatiziğin  de  içeriği  olduğunu  her  zaman  düşünmüştür;  birinden  ötekine 

geçişse,  tasarım  (représentation)  evresindeki  biçimden  kavramsal  biçime  geçiştir” 

(Wissenschaft der Logik, fransızca çeviri, I, s.3, not.11). Hegel’in özne olarak tasarladığı Ruh, 
insan biçimiyle dünyaya gelen Tanrı, yani “İsa” kahramanından (betisinden, “tezahür”ünden, 
Gestalt,  figure)  esinlenir;  daha  doğrusu,  Hegel’in  özne  olarak  tasarladığı  Ruh  kavramı, 
hıristiyanlık  dininin,  henüz  kavram  düzeyine  yükselememiş  bir  imge  (image)  biçiminde 

tasarlayabildiği, kendini özne kılmış Tanrı, dolayısıyla İsa’dır. İnsanın mutlak özgürlüğünün 

temel koşulunun her türlü dinden kurtuluşta, dinsizlikte yattığına kökten inanmış bir tutumun 
(bkz.  Marx,  Yahudilik  Sorunu  Üzerine;  Marx,  Hegel’in  Hukuk  Felsefesinin  Eleştirisine 
Katkı’da,  dini,  “halkın  uyuşturucusu  (Opium  des  Volks)”  diye  betimler,  s.52)  böylesine 

“dindar” bir felsefeyi, tikel bir dine bu denli önem veren, bu dini bu denli ciddiye alan dünya 
görüşünü  benimsemesi  olanaksızdı.  Dolayısıyla  Marx’la  Engels,  daha  baştan,  Hegel’in 

felsefesinin de, diyalektik anlayışının da belirleyici boyutlarından birine, ömrünü tamamlamış 

bir efsane, bir safsata gözüyle bakmışlardır. Bu yüzden Marx’la Engels’in, basit bir şekilde,
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Hegelci olmaları söz konusu değildir. Ancak, acaba, Hegelci diyalektiğin yukarıda andığımız 

iki  varsayımından  özellikle  ikincisine,  diyalektik  devinimin,  bir  öznenin  tanıma,  tanınma 
istemini  gereksinmesi  varsayımına  yeterince mesafe  alabilmişler midir Marx’la Engels?  Bir 

çok metinlerinde, “Sermaye” kavramına, “Üretim” kavramına, Hegel’in Ruh’a yüklediği özne 

niteliğini yüklemiyorlar mı? Daha vahimi, metinlerinin bir çoğunda, “İşçi sınıfı”, “Proleterya” 

kavramı,  tedirgin  edici  bir  biçimde,  materyalist  diyalektiği  taşıyan  özne,  hatta  materyalist 

diyalektiği gerçekleştirme  tarihi görevini  yüklenmiş  “bilinç”  sıfatıyla  işlemiyor mu? Bu  son 

varsayımın, 20.ci yüzyılda ne korkunç felaketlere neden olduğunu, ne yazık ki biliyoruz. Söz 

konusu  varsayımın,  Hegel’inkinden  çok  daha  “tehlikeli”  olduğu  açık.  Hegel,  “Ruh”  diye, 

kimsenin  ne  olduğunu  bilmediği,  baştan  ayağa  soyut  bir  “düşünce”yle  iş  görüyor;  sürekli 

yücelterek,  “idealize”  ederek  sürdürüyor  soruşturmasını.  Ayrıca,  Hegel,  diyalektik  aklın 

yapıtına  yönelen  filozof  olarak,  dünyada  herhangi  bir  şey  değiştirmek  istemiyor,  yeni  bir 

dünya kurma amacını gütmüyor, geleceği belirsiz  bırakıyor. Oysa gördüğümüz gibi, Marx’la 

Engels yeni bir dünya kurma amacıyla yapıp ediyorlar; geleceği belirlemeye çalışıyorlar. Bu 
bağlamda, Ruh konumunun, niteliğinin, Proletarya gibi somut bir gerçekliğe yüklenmesi son 

derece tehlikeli sonuçlar doğurabilirdi, nitekim doğurmuştur. Proleteryayı temsil ettiğini iddia 
eden  parti  ya  da  öbek,  iktidarı  ele  aldığında,  tikel  dünya  görüşünü,  değerlerini,  çıkarlarını, 

toplumun  parçalarından  yalnızca  bir  teki  olmasına  karşın,  “bütün”  adına,  yani  materyalist 

diyalektiğin  isterlerini  gerçekleştirmek  adına,  yeni  dünyayı  kurma  adına,  toplumun  öteki 

parçalarına,  zorla,  şiddetle,  kanla  benimsetmeye  yönelebilirdi,  yönelmiştir.  20.ci  yüzyılda, 

kürenin  çeşitli  bölgelerinde,  “Marksist”  sıfatıyla  gerçekleştirilen  “devrimler”,  ne  yazık  ki, 

insanın  özgürleşmesiyle  değil  daha  da  ezilmesiyle  sonuçlanmıştır.  Belki  de  bütün  bunların 

nedeni,  Marx’la  Engels’in,  daha  kesin  olarak  da  Marksist  akımın,  diyalektiğin  materyalist 

türünün  “olanaklılık  koşulları”  üzerine  yeterince  düşünmemiş  olmalarında  aranmalı. 

“Diyalektik”  kavramının,  belki  de  tanımı  gereği,  idealist  bir  boyuttan  vaz  geçememesi 

konusunda  yeterince  kafa  yormamış  olmalarında,  bu  konuya,  bir  anlamda,  Kantçı  eleştirel 

bakışla  yaklaşamamış  olmalarında  aranmalı  (Proletarya konusunda geliştirdiğimiz görüşlere 

karşıt bir tutum için bkz. Balibar, “Matérialisme dialectique”; La crainte des masses). 

Feuerbach  Üzerine  Tezler’in  ikinci  tezinde  Marx’la  Engels  şöyle  diyorlar:  “İnsan, 

hakikati  yani  gerçeği  (Wirklichkeit)  ve  gücü  (Macht),  düşüncesinin  berisini  (Diesseitigkeit 
seines Denkens), Praxis  içinde doğrulamalıdır (ispatlamalıdır, beweisen)”. Catherine Colliot 
Thélène’in haklı olarak belirttiği gibi, bu önermedeki “düşüncenin berisi” (Diesseitigkeit des 
Denkens)  deyimi  Marx’la  Engels’in  dikkatlerini  yöneltmeye  çalıştıkları  “gerçek”  kavramı
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üzerine  çok  önemli  ipuçları  veriyor  (bkz.  ColliotThélène,  Max Weber  et  l’histoire,  s.35). 

Gerçek,  “maddi”  gerçek,  her  zaman,  beride  olan,  beride  kalan,  düşüncenin,  tasarımın 
(représentation),  imgenin,  hayalin,  zorunlu  olarak,  ötesine  geçmiş  olduğu,  dolayısıyla  bir 
biçimde  unuttuğu  “şey”.  Düşünceyle,  tasarımla,  her  seferinde,  bir  biçimde,  unuttuğumuz, 

bastırdığımız, dışladığımız  “maddi  yaşam koşulları”, bu koşulların güçlükleri,  çaresizlikleri, 

sefaleti. Gerçek,  beride  kalan,  düşüncenin,  tasarımın  berisinde  kalan,  düşüncenin,  tasarımın 

örttüğü  “madde”.  İşte  bu  gerçeğe  dikkat  etmek,  bu  gerçeği  unutmamaya  çalışmak  istiyor 

görünüyorlar  Marx’la  Engels.  Bu  hep  beride,  hep  unutulan,  hep  bastırılan  gerçeğe,  yani 

maddeye, bir takım doktrinler, sistemler, dünya görüşleri, ahlak anlayışları, devrim kuramları, 

din masalları, efendiköle diyalektiği türünden heyecanlandırıcı öyküler v.b. aracılığıyla değil, 

sabırlı  bir  çözümlemesel  etkinlikle,  bir  ölçüde,  yaklaşılabileceğini  düşünüyorlar  belki  de. 

Öyle sanıyoruz ki, Marx’la Engels okurunun, düşünürlerin yapıtında, maddeye ya da gerçeğe 

benzer bir şeyin en çok yakınına yaklaşıldığı  izlenimini aldığı bölümler, Das Kapital’in 3.cü 

kitabının  3.cü  bölümünde  “Kâr  oranının  düşme  eğilimi  yasası”yla  ilgili,  kapitalizmin 

geleceğine  dair  kestirimleri  içeren  ve  diyalektik  yöntemin  uygulandığı  savlanan  bölümler 

türünden  bölümler  değil.  Burada  ayrıntılarına  giremeyeceğimiz  nedenler  yüzünden,  söz 

konusu  bölümlerde,  diyalektik  mantığı  doğrulama  kaygısının,  sürdürülen  soruşturmanın 

çözümlemesel (analitik) tutarlılığını sakatladığı gösterilebilir. Marx’la Engels’in, yapıtlarında 

gerçek  anlamda  maddeci,  yani  bilincinde  olunmayan  bir  idealizmin  saptırmadığı  anlamda 

maddeci  yaklaşım  sergiledikleri  bölümler,  kanımızca,  kapitalist  üretim  biçiminin  özgün 

yapısı,  ya da belirli  bir  tarihsel kesimin özgün mantığı üzerine sürdürdükleri,  çözümlemesel 

(analitik) soruşturmalardır. 

Ragıp EGE 

Strazburg, Ağustos 2005
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