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Açıklamalar
SOSYALİZM VE TOPLUMSAL MÜCADELELER ANSİKLOPEDİSİ her biri on fasikûllûk sekiz ciltten oluşuyor. İlk beş cilt, 
dünyada modem sosyalizmin gelişme sürecini kapsıyor. Sosyalizmin belirli bir iç bütünlüğe sahip bulunan gelişme 
evrelerine göre saptanan bu beş cildin kronolojik düzeni şöyle: 1. cilt (1848-1871), 2. cilt (1871-1917),
3. cilt (1918-1945), 4. cilt (1945-1960) ve 5. cilt (1960 ’dan günümüze).

6. ve 7. ciltler, Türkiye’de sosyalizmin ve toplumsal mücadelelerin gelişmesini içeriyor. 8. ve son ciltte ise ütopik
sosyalizm ve ütopik sosyalist düşünceye temel olan toplumsal mücadeleler ele almacak.

SOSYALİZM VE TOPLUMSAL MÜCADELELER ANSİKLOPEDİSİ kronolojik bir düzene sahip. Aynca Ansiklopedinin 
tamamlanmasıyla birlikte verilecek olan genel alfabetik dizin, aranılan konu, yer ve kişi adlanna ulaşma kolaylığı
sağlamayı amaçlıyor. Her cilt sonunda, bir de kronolojik akış grafiği verilecek.

SOSYALİZM VE TOPLUMSAL MÜCADELELER ANSİKLOPEDİSİ’nin iç düzenine gelince... Her konu, her dönem farklı 
nitelikteki metinlerle, okuyucuyu her düzeyde bilgilendirme amacıyla ele alındı. Ana metin, çerçeve yazılar, biyografiler, 
resimaltlan ve ekler; konunun bütünlüğü içinde, her biri farklı işleve sahip olan unsurlan oluşturuyorlar.

MOMm» MOMYMUZJHUM doluşu

Ana metin, izlenen konunun esası hakkında tarihsel ve olgusal bilgileri, olaylann gelişme 
akışını vererek, omurga işlevi görüyor.

Çerçeve yazıların iki tür işlevi var. Ana metnin bilgilendirme bakımından 
zenginleştirilmesini, derinleştirilmesini sağlamak; ve konulan değerlendirmede farklı görüş 
açılannı, özgün yorumlan sunabilmek. Bu iki tür işlevin kesin olarak birbirinden ayniması 
kuşkusuz mümkün değil. Ancak bazı çerçeve yazılarda değerlendirme işlevinin ve özgün 
görüşlerin, bazılannda ise bilgilendirme işlevinin ağırlıklı olduğu söylenebilir.

Bilgilendirme işlevi ağırlıklı olan çerçeve yazılarda, konunun genel akışı, yani ana metin 
içinde ele alınması halinde izlemeyi güçleştirebilecek; veya konuyu dağıtmama kaygısıyla 
önemli aynntılann sunulmasından vazgeçmeyi gerektirebilecek olgulara etraflıca yer veriliyor.

Değerlendirme ve yorum ağırlıklı çerçeve yazılar, öncelikle imzah olmalanyla 
ayırt edilebilirler. Sosyalizmin ve toplumsal mücadelelerin bitmeyen sorunlarla, 
tartışmalarla, çelişkilerle dolu karmaşık ve canlı tarihi içinde, matematiksel bir mantıkla ve 
kesinhkle açıklanamayacak, yargılanamayacak birçok nokta var; farklı yaklaşımlarla ele 
alınan, değişik görüş açılanndan değerlendirilen, taraşmalan yıllardır süren ve yıllarca da 
süreceği belli olan konular var. Böylesi konularla ilgili belirli bir birikime sahip olan 
yazarlann kaleme aldığı imzah çerçeve yazılara, okuyucuyu temel önemdeki bu 
taraşmalardan “tarafsızlık” adına yoksun bırakmama kaygısıyla yer veriliyor. Belirgin görüş 
aynhklannm bulunduğu noktalarda, sözkonusu her yaklaşım, onu savunan yetkin bir yazar 
tarafindan bağımsız bir çerçeve yazıda ifade edilecek.

Toplumsal mücadelelerin tarihi içinde, sosyalizm cephesinde veya karşı devrimci cephede 
eylemiyle, düşünceleriyle önemli rol oynayan kişiler hakkında aynntıh bilgiler, 
biyografilerde veriliyor.

SOSYALİZM VE TOPLUMSAL MÜCADELELER ANSİKLOPEDİSİ’nde görsel malzemeye, yani 
fotoğraflara, tablolara, desenlere, grafiklere, salt sunuşu rahatlatma ve renklendirme 
amacıyla değil, konular hakkında bağımsız bir bilgi ve izlenim kaynağı olmalan gözetilerek 
başvuruldu. Buna bağlı olarak resimahlanndaki metinler de, ana metinde, çerçeve yazılarda 
ve biyografilerde yer almamış olan bilgileri, verileri içeriyor.

Fasikülleri izleyen ve her cilt sonunda 80 sayfalık bir bölümde toplanan eklerde, ele alınan 
konulara ve dönemlere ilişkin belgesel nitelikli metinler var: Önemli çağnlar; söylevler; 
kararlar; programlar; şarkı, marş ve şiir sözleri; mektuplar; Türkiye’de yayınlanmamış 
makalelerden parçalar, ekler içinde bulunuyor.

SOSYALİZM VE TOPLUMSAL MÜCADELELER ANSİKLOPEDİSİ’nin metin ve sayfa düzeni, farklı düzeylerde bilgi vererek, 
birkaç türlü okumaya olanak sağlayan, her konuda yoğun ve derine inen zengin bir bilgi içeriği sunmayı hedefliyor.
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Modem Sosyalizm

Modem Sosyalizmin Doğuşu , • 1848 Avmpa Devrimleri Britanya

İmparatorluğu’nda Sosyalizm Amerikan İç Savaşı ve Amerikan İşçi Hareketi

İtalyan Birliği İçin Mücadele - “Risorgimento” Kapital

1. Entemasyonal Alman Sosyal Demokrasisinin Doğuşu (1848-1875)

• 1871 Paris Komünü 1. ve 2. Entemasyonal Arasmda Dünya İşçi Hareketi

2. Entemasyonal • Meksika Devrimi • 1. Dünya Savaşı ve



2. Enternasyonalin Çöküşü Devrim Öncesi Rus Devrimci Hareketi •

1905 Rus Burjuva Demokratik Devrimi • 1917 Şubat ve Ekim Devrimleri

Sovyet İktidarı ve İç Savaş • —  • Avrupa’da Sosyalist Devrimler

Komintem ve Doğu’da Ulusal Kurtuluş Harekeden • ‘

T

Tek Ülkede Sosyalizm

İtalyan Sosyalist Hareketi ve Faşizm Bulgaristan’da Faşizm

Doğu Avrupa’da Askeri Diktatörlükler Almanya’da Nazi İktidarı Karşısında

Sosyalistler İspanya İç Savaşı 2. Dünya Savaşı Öncesi ve



Sırasında Sosyalizm 2. Dünya Savaşı Ertesinde Sovyetler Birliği ve Dünya

Doğu Avrupa’da Sosyalist Rejimler ve Sovyeder Birliği

Yunanistan İç Savaşı Çin Devrimi Vietnam ve

Çin Hindi’nde Devrim Afrika Devrimleri Filistin Devrimi ve

İsrail’de Sosyalist Hareket Küba Devrimi Latin Amerika’da Devrim

ve Karşı Devrim • • Avrupa’da 68 Dalgası ve Yeni Sol • • Avrupa Komünizmi

Avrupa’da ve Dünyada Silahlı Eylem Avrupa’da Diktatörlüklerin Sonu



Polonya ve Doğu Avrupa’da İşçi Muhalefeti • • Yeşiller ve Alternatif

Hareket Çin ve Sovyetler Birliği’nde Reformlar

Marx Öncesi

İlkçağ’da Eşidikçi Harekeder Ortaçağ’da Ütopya Köylü Savaşları

• Rönesans ve Reform • • Kent Devletlerinde Sınıf Mücadelesi •

f: s c y c l o p e d i e .

Aydınlanma • • Amerikan Devrimi • İngiliz Devrimi

• Fransız Devrimi • İşçi Sınıflarının Oluşması Ütopyacı Sosyalizm
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Türkiye

Şeyh Bedreddin’den Tersane Grevi’ne - Osmanh Devleti’nde Toplumsal Mücadeleler

II. Meşmtiyet’te Sosyalist Örgüdenmeler ve İşçi Hareketi

’̂ 1 ^

Kurtuluş Savaşı ve Sosyalizm Kemalist Rejim Karşıtı Ayaklanmalar

DP iktidarında

Toplumsal Mücadeleler ve Sosyalist Hareket 27 Mayıs 27 Mayıs

Sonrasında Sosyalist Hareket ve İşçi Sınıh Hareketi • • Türkiye İşçi Partisi ve



Toplumsal Mücadeleler Sosyalist Harekette Bölünme Parlamento

Dışı Mücadelenin Yaygınlaşması • 12 Mart 1971 Askerî Müdahalesi

• 12 Mart Sonrasında Silahlı Mücadele Sosyal Demokrasinin Yükselişi

Faşist Hareketin İktidara Yönelişi ve MC İktidarları
3 A

' t r  I * 1 2  Mart Sonrasında

Sosyalist Hareket ve İşçi Hareketi Sendikalar; Kide Örgütleri ve Sosyalist

Örgüder Toplumsal Mücadele ve Şiddet Parlamentarizmin

Tıkanışı 12 Eylül 1980 • ?



Sunuş

Sosyalizm ve Toplumsal Mücadeleler Ansiklopedisi’nin 
amacı dünya ve Türkiye’deki toplumsal mücadelelerin arka 
planı üzerinde sosyalizmin gelişmesinin bilgisini bir araya 
getirmek.

Bilginin edinilmesi, sınıflandırılması ve yeniden 
üretilmesinin en eski biçimlerinden biri olan ansiklopedi, 
ortaçağdan çıkmaya hazırlanan Avrupa’da Aydınlanmacılann 
elinde devrimci bir yeniliğe dönüştü. Yalnızca bir ideolojik 
güç olmasının ötesinde, dolaysız bir üretici güç oluşturduğu 
ölçüde, bilginin yükselen yeni toplumsal güçlere bağlı 
aydınlarca mülk edinilmesi Fransız Devrimi’nin fikir 
donanımını sağladı.

Sermayenin ve yeni üretici güçlerin mülkiyetini elinde tutan 
buquvazinin, fildrier alanındaki egemenliği, soyluların 
karşısındaki bütün güçleri yanına çekip, her alanda zafer 
kazanmasını sağladı. Toplumu ve üretimi yönetenler 
bilginin ve bilgi üretiminin araç ve imkanlarının da sahibi 
oldular. Böylehkle bilginin iktidann, iktidann da bilginin 
yeniden üretimini karşılıklı olarak beslediği bir üst yapı 
içinde bilgiyle egemenlik birbirine eklemlendi.

Türkiye’nin, kendi tarihsel gelişmesi içinde böylesi bir 
aydınlanma süreci yaşamış olduğu söylenemez. Ancak, bu, 
hiç de, egemen bilginin, egemenliği ellerinde tutanların 
bilgisi olmasını engellemiş sayılamaz. Üstelik, bilginin 
devlete ait kurumlar dışında bir üretim mekanizmasından 
yoksun oluşu, Türkiye’de bilgi üretiminin daha en baştan 
devlet iktidarı ile bütünüyle örtüşmesine yol açtı. Toplumun 
bilgiye erişebilmesi her zaman resmiyet dünyası dolayımıyla 
ve onun onayıyla gerçekleşti.

Tanzimattan bu yana, toplumun egemen entelektüel üretim 
mekanizmalan olarak, okullar, üniversiteler ve bilim 
kurumlan resmiyet dünyasının ideolojik yeniden üretimi 
işlevini yüklendi. Fikri hayaün yeniden üretiminin aktörleri 
olan aydınlar, üniversite ve akademilerin, merkezî 
iktidarlardan nispeten bağımsız hatta onlara karşı geliştiği 
ülkelerden farklı olarak, Türkiye’de genellikle resmî 
ideolojinin dolaysız taşıyıcılan oldular. Ancak toplumsal 
mücadelelerin canlandığı, yeni toplumsal dayanaklann 
belirdiği dönemlerde fikir hayatı resmî toplumun dışında 
gelişme imkanlan bulabildi.

Sosyalizmin bilgisinin kazanılması ve yeniden üretilmesi, 
egemen fikir dünyasından kopmuş bir aydınlar tabakasına 
ihtiyaç duyar. Avrupa dillerinde “akıl” kökünden gelen 
intelligentsia sözcüğü ile tanımlanan aydınlar, Türkiye’de, 
devletin bilgisinin yeniden üretilmesi sistemi içinde aynı 
kökten gelen başka bir kelimeyle intelligence yapar, devlet 
için bilgi toplar hale düşürülmüşlerse; bu zemin üzerinde 
sosyalizmin bilgisinin edinilmesinin mümkün olabileceğini 
sanmamak gerekir.

Tanımı gereği, varolan toplumsal ilişkilerin ve devletin 
toplumla ilişki tarzının eleştirisi üzerine kurulu olan

sosyalizm, bu entelektüel üretim sistemi içinde ancak 
bilinemez kılınır. İdeolojik üstyapının işlevi toplumu 
bütünlük halinde tutmak için onay üretmek, muhalefeti 
eritmek ve massetmek olduğuna göre, sosyalizmin bilgisi bu 
sistem içinde ya hiç üretilemez, ya da bir “camera obscura” 
da, bir karanlık kutuda olduğu şekilde başaşağı duran bir 
görüntü olarak resmedilir. Bu, toplumun içinden çıkması 
imkansız bir anormalliğin tasviri haline gelir.

Sosyalizm ve Toplumsal Mücadeleler Ansiklopedisi, 
kendisini herşeyden önce bilginin bu üretiliş tarzının 
dışında, ondan bağımsız olarak tanımlıyor.

Sosyalizm 150 yıldan daha uzun bir zamandır dünya 
ölçeğinde bir toplumsal, siyasal ve entelektüel hareket 
olarak sürüyor. Ekim 1917’den bu yana da iki milyara 
yakın insan, “sosyalist” toplumsal ve ekonomik ilişkiler 
içinde yaşıyor. Kapitalizmle sosyalizmin, çeşitli toplumsal 
siyasal, ekonomik ve entelektüel örgütlenme tarzlan içinde 
çatışmah bir birlik oluşturduğu bugünkü dünyayı kavramak 
ve bilmek, kapitalizmi ve sosyalizmi birlikte bilmeksizin 
olanaksızdır. Bu yüzden sosyalizmin bilgisi, kapitalizmi 
aydınlatarak ve onunla girdiği fikri çanşmalan içinde 
gelişerek, kendisi bilinmeksizin dünyanın bilinemeyeceği 
ölçüde önem kazandı.

Oysa Türkiye’de, sosyalizmin bilgisine erişmenin, resmiyet 
dünyasının kısıtlayıcı doğası kadar, sosyalist siyasal 
kültürün kendisini yeniden üretmekte karşılaştığı içsel 
sorunlardan ötürü de güçleşmiş olduğu söylenebilir.

Öncelikle, düşünsel ve tarihsel kaynaklan Avrupa 
kültüründe olan sosyalizmin teorik bilgisi, Türkiye için 
büyük ölçüde, çeviri metinlerin miktanna ve yayınlanma 
sırasına bağlı olarak edinilebilir ve bu da çoğu zaman bir 
dil sorununu peşi sıra sürükleyerek getirir. Öte yandan, 
sosyalizmin, varolan siyasal ve ideolojik egemenlik sistemi 
karşısında toplumda kendisine sürekli bir meşru dayanak 
edinebildiği dönemlerin sınırlılığı ve birbirlerinden 
kopukluğu da, sosyalistler tarafindan üretilmiş erişilebilir 
bilgi birikiminin daha çok bir yığışma halini almasına yol 
açar.

Bütün bunlara, 1980 sonrasında hüküm süren kültür ve 
ideoloji politikasının belkemiğini oluşturan 
depolitizasyonun hatta bilgisizleştirmenin yarattığı tahribat 
da eklenecek olursa, toplumun bdleğinin, toplumsal 
mücadelelerden ve bu mücadeleler üzerinde gelişmiş olan 
sosyalizmin bilgisinden anndınlarak nasıl zaman dışına 
sürüklendiği, parçalandığı ve kısmileştiği görülür.

Sosyalizm ve Toplumsal Mücadeleler Ansiklopedisi, 
toplumun kendi tarihini dünya tarihi içinde yeniden 
kurabilmesi ve bu tarihsel zamana yeniden sokulabilmesi 
için girişilmiş olan, egemen bilgi edinme tarzına bir 
alternatif oluşturma çabasıdır. Ve birkaç bakımdan 
kendisine özgü özelliklere sahiptir.



Birinci olarak elinizdeki yayın bütünüyle telif olarak 
yazılmıştır. Yayın Kurulu’nun hazırladığı yayın planı 
uyannca yerli ve yabancı yazarların yazdıklan metinlerden 
oluşmaktadır. Öte yandan, dikkatli okuyucunun gözünden 
kaçmayacağı gibi yazarlar, görüşleri bakımından tek bir 
eğilimi temsil etmemekte, Türkiye ve yurt dışında yaşayan 
sosyalisderin hemen hemen tüm eğilimlerini kapsamaktadır. 
Bir başka özelliği ise, “olgusal”, “ansiklopedik”, denilen 
bilgilerin yanısıra, yazarların kendi görüşlerini imzalarıyla 
açıkladıklan kanaat belirten çerçeve yazılar içeriyor 
olmasıdır.

Bu son özelliği, belirli bir tarihsel sürecin yol açtığı 
çatışmalar dolayısıyla ortaya çıkan görüş farklılıklarının 
okuyucuya aracısız yansımasını sağlayacakür. Okuyucunun, 
tarihte maddi şartlar kadar, onun içinde rol alan aktörlerin 
bihnçlerinin, iradelerinin, özede süreci oluşturan ve etkide 
bulunan manevi şartların da mümkün olan en geniş 
bilgisine erişebilmesine; kesinliğine hiçbir zaman tam olarak 
güvenilemeyecek nesnellik iddialan ile yetinmek yerine, 
tarihsel sürecin nesnel bir yeniden kuruluşu için sağlam 
veriler elde etmesine olanak verecektir. Özetle 
ansiklopedinin nesnelliği, öznel görüş açılannın 
çoğulculuğunda aranmahdır.

Sosyalizm ve Toplumsal Mücadeleler Ansiklopedisi, resmî 
tarih yazıcılan tarafından yazılmış olmadığı için, yalnızca 
zaferlerin değil yenilgilerin de, yalnızca iktidarların değil 
muhalefetlerin de, yalnızca büyük adamların değil, küçük 
adamların da bilgisini içermeyi amaçlamışür.

Bununla birlikte ansiklopedinin, konu aldığı sosyalizmin 
büründüğü bütün belirlenimleri kapsamayacağının peşinen 
belirtilmesi gerekir. Bu çalışma, sosyalizm hakkında her şeyi 
kapsayan bir katalog olmadığı gibi dünya tarihi boyunca 
toplumsal mücadeleler sürecinin tümünü içeren bir tarih 
kitabı da değildir. Burada yapılan daha çok, sosyalizmin 
teorik ve siyasal gelişmesinin başlıca dönüm noktalarım, 
tarihi yapan maddi ve toplumsal koşullara dayah olarak 
açıklamaktır.

Sosyalizmin bilgisi yalnızca kapitalizmle olan çatişması 
içinde değil kendi iç ihtilaflan içinde de resmî tarih ya da 
hiziplere özgü tarih yazımı aracılığıyla kısmileşti ve 
parçalandı. Bu çalışma bir bakıma bu parçalanmış tarihi de 
yeniden kurmak amacını güdüyor.

Çalışmanın içine yerleştirildiği üç büyük bölümden oluşan 
plan ilk bakışta şaşırücı gelebilir. Genellikle alfabetik 
düzene ya da takvim düzenine alışmış olan okuyucunun bu 
ahşkanlıklanndan doğan beklentisi daha çok genetik bir 
kuruluşu empoze eder. Bununla birlikte.eldeki sunuluş 
düzeni sosyalizm tarihinin özgüllüğü bakımından en uygun 
olanıdır.

kavramları, ancak modem sosyalizmin kavramsal ve tarihsel 
çerçevesi içinde anlaşılabilir ve ayırt edilebilir hale gelir. Bu 
yüzden Marx öncesi, yayın planında en son sıraya yerleşti, 
modem sosyalizm başa geçti. Türkiye’deki okuyucunun özel 
ilgisi açısından ise Türkiye’de sosyalizm ve toplumsal 
mücadelelerin sunuluşta mümkün olan ilk sıraya yerleşmesi 
beklenebilirdi. Ancak burada da, teorinin ve sosyahst 
hareketin toplumsal kaynaklan ve gelişme süreci 
bakımından dünya tarihi içinden geçerek günümüze 
gelmesi, Türkiye’yi güncel ve tarihsel ilişkileri içinde 
kavrayabilmek bakımından gerekliydi.

Sosyalizm ve Toplumsal Mücadeleler Ansiklopedisi, ' 
yazarlannın çeşiüiliği, uluslararası kaynaklan ve bu projede 
yer alan herkesin birleştiği ortak amaçlar bakımından 
Türkiye’deki sosyalist birikimin 1980’U yıllar sonunda bir 
grafiği olarak da kabul edilebilir. İletişim Yayınlan bu 
birikimi biçimlendirmek ve erişilebilir bir bilgi kaynağı 
kılmak dışında tek başına Türkiye’de sosyalizmin bilgisini 
temsil etme iddiasında değildir. Bununla birlikte imzalı 
olanlar dışındaki metinlerin sommIuluklan doğradan 
doğmya yayın kumluna aittir.

Sosyalizm ve toplumsal mücadelelerin bilgisi yalnızca 
sosyalistlerin değil bütün toplumun hayatının bilgisidir. 
Çelişkili bir birlik olarak toplum, hayatim kimi zaman sert 
kimi zaman ıhmh bir mücadele süreci içerisinde 
sürdürecektir. Bu yüzden okuyucu bu çalışmada yazılanlann 
yalnızca sosyalistlerin ilgileneceği, ya da başka ülkelerde 
gerçekleşmiş hayatlar olduğu duygusuna kapılmamalıdır. 
Yaşadığımız süreci idrak etmeyişimiz onu bizim hayatımız 
olmaktan çıkarmaz. Henüz yaşamamış oluşumuz, başka, 
yaşantilan bizim için imkansız kılmaz. Tersine dünyayı ı bir 
bütün olarak kavramayı kendisi için kolaylaştirdığı nispette 
okuyucu bu yapnda kendisine söylenmek istenen asıl şeyin 
doğmiuğunu görmek fırsatını bulacaktır. _  Anlatılan 
Senin Hikayendir!

Sosyalizmin gelişmesinin ilk biçimleri, geri üretim ilişkileri 
içinde tam olarak billurlaşmamış fikirler ve onlann



\^odem Sosyalizm

Modem Sosyalizmin Doğuşu
Giriş
Bir Tanımın İmkânları
19. yüzyılın ortalarından bu yana toplumsal mücadeleler tarihinin merkezinde yer alan 
Bosyalizmin ne olduğu sorusuna tek bir karşılık vermek olanaksız gibidir. İma ettiği bütün 
plamlan kucaklayacak bir genellemeyle sosyalizm, özel mülkiyet temeli üzerine kurulu 
toplumsal düzenlere, daha özgül olarak da kapitalizme karşıtlığından hareketle tanımlanabilir 
pbi görünür. Ancak bu genelleme birçok bakımdan yanıltıcı sonuçlar verir. İlk olarak bundan 
pıkanlacak bir tanımlama, tarihsel içerikten yoksundur. Genel olarak özel mülkiyet, tarihsel 
plarak belirlenmiş bir kavram değildir, bu yüzden, genel olarak özel mülkiyete karşıtlık, 
kavram olarak sosyalizme ancak soyut ve olumsuz bir anlam yükler. Farklı toplumsal ve 
bkcnomik ilişkiler üzerine kurulu düzenlerin, özgül sınıf çelişkilerinin yansımalarını aynılaştmr 
le belirsizleştirir. Öte yandan, burjuva toplumu karşısında bir toplumsal tavır alış olarak 
Belirlenmesi, bir olumsuzlama olarak, sosyalizmin ne olmadığına ilişkin bir tanım sağlar gibi 
törünse de, bu, sonuçta tüm anti-kapitalist eğilimleri sosyalizm olarak türdeş bir kategori 
[çinde toplar. Böylece tarihsel eğilimleri itibariyle “gerici”, “reformcu” ve “devrimci” 
sosyalizmler kendi özgül fikri ve toplumsal bağlarından çözülmüş bir genellik ve ortaklık 
çinde görünür ve gerçek mahiyetleri bakımından kavranamaz olurlar. Nihayet, böyle bir 
genelleme, somut birer biçimleniş ve toplumsal ekonomik düzen olarak yaklaşık 70 yıldır 
pünya üzerinde varolmaya devam eden “sosyalizmleri” kapsamadığı için de iyice tarih dışına 
Süşer.

pu yüzden, sosyalizmin gelişmesini birkaç büyük tarihsel döneme yayılan toplumsal 
ücadelelerin arka planı üzerinde izleyebilmek ve modem sosyalizmi anlamlandırabilmek için 
ıvramın, ortaya çıkışından başlayarak içeriğinde ve dile getirdiği gerçek ilişkilerde meydana 
êlen değişiklikleri gözlemek gerekir.

|(avram Olarak Sosyalizm

toplumsal ve siyasal edebiyata girdiği ilk dönemlerde sosyalizm, daha çok toplumun eğitilmiş 
catmanlan arasında yandaş bulan, siyasete karşı kayıtsız bir toplumsal reform öğretisini 
talaurken, komünizm, daha çok işçiler ve zanaatkarlar arasında tutulan, mülkiyet ilişkilerinin ■ 
ieğiştirilerek, bireysel mülkiyetin yerini mal ortaklığının almasını savunan öğretileri kapsamına 
ılıyordu.

^cak, bu sosyalizm ve komünizmlerin ileri sürdükleri başlıca ortak ilkeler olarak, toplumun 
)irey karşısındaki hak iddialan, toplumsal eşitsizliklerin ortadan kaldırılması çağrısı, mallann 
ırtaklığı talebi, ilk olarak 19. yüzyılda ortaya aülmış değildi. Toplumun sınıflar halinde 
)ölûnüşünün tarihen tescil edildiği kadim çağdan beri, bu ilkeler ezilen sınıfların kültürü 
çinde kimi zaman dinsel biçimlere bürünerek, kimi zaman, batınî mezheplerin, kimi zaman 
nûnzevî cemaaüerin iç dili olarak bir ezilen sınıf kültürü halinde yaşayagelmiş ve 19. yüzyıl 
ıtopyalanna popüler bir temel sağlamıştı.

/lodem sosyalizmin, kapitalizmin olduğu kadar kendisinden önceki sosyalist ve komünist 
logmalann da eleştirisi üzerinde kapsamlı ve bütünlüklü bir teori olarak kurulması, bütün bu 
câvramlar ve fikirlerle birlikte onlann gerisinde yatan toplumsal, iktisadi ve entelektüel 
coşullann da tutarh bir açıklamşmı mümkün lalan araçlan sağladı.

ılodem sosyalizmin bakış açısından, bir kavram olarak sosyalizm, başlıca üç düzlem üzerinde 
:ereyan eden görece farklı mahiyetteki insan ilişkilerini tanımlar.

. Bir Tarihsel Kategori Olarak Sosyalizm

4arx ve Engels, maddeci tarih anlayışına dayandırdıklan kendi bilimsel teorileriyle 19.
Tizyılm toplumsal ve siyasal mücadeleler alanına girinceye kadar sosyalizm ve komünizm 
eşidi teorisyenlerince, insanlıkta genel olarak varolduğu varsayılan “adalet” idealinin sonunda 
lisimleşeceği bir toplum durumu, tüm insanlığın mutluluk ve refahı için “rasyonel”, alda 
lygun bir toplumsal üretim, dağıtım ve tüketim sisteminin, onu özleyen insanlann iradelerine 
layanılarak eski toplumun içinde, ya da onun yanısıra kurulması olarak anlaşılmış ve dile 
;etirilmişti. Bütün bu sosyalizm ve komünizmler, 1789 Fransız Devrimi’ni hazırlayan ve 
levrim içinde süren toplumsal mücadelelerden doğan bütün böylesi teoriler, devrimin 
oplumsal ve siyasal kazançlanndan yoksun bırakılan pleb kidelerin modem toplumun 
ırgüdenişine ilişkin naiv beklentilerine denk düşüyordu. Devrim sırasında geçici bir süre için 
lir “ikili iktidar” duramu içinde elde ettikleri egemenlik imkânlannı yitiren yoksullann, 
şidik, özgürlük ve kardeşliğin burjuvazinin çıkarlanna uygun olarak örgütlenmesine duyduldan 
laklı tepki, bu teorilerde, aynı burjuva devriminin ilkesel çerçevesi ve genel zihniyeti içinde 
lile getirilişinin sımrlılıklanyla malûldü. Projelerin çokluğuna, çeşidiliğine, gerçekleşme ve 
elişmeleri için öngördükleri birbirlerinden farklı yöntemlerine karşın tüm bu sosyalizm ve



üstte: Grandjouan ın "Grev”  iHüâtiasyonu. Sayfa 12, 14 ve 15’deki portreler: Modern tarihte "sosyalizm" adına 
yaşanan deneyimlerin çoğunu temsil eden bu kuramcılar ve siyasal önderler demetini gözden geçirmek; "sosyalizmin, 

bir yandan son derece geniş bir yelpazenin varlığını tanıtlarken, bu yelpaze içinde birbirlerine uzlaşması imkânsız 
karşıtlıklar barındırdığını da ortaya koyuyor. (1) Proudhon-Mülkiyet düşmanlığı ve ütopyacı küçük burjuva sosyalizmi. (2) 

Blanqui-Öncü azınlığın darbeci eylemi. (3) Çernişevski-Radikal köylü hareketi ve halkçılık. (4) Michei-Devrimde 
toplumsal örgütlenme. (5) Bakunin-Sosyaiist anarşizm. (6) Engels. (7) Marx. (8) Kautsky-Marksizmden modern sosyal 

demokrasiye. (9) Kerenski-Evrimcilik, reformizm ve devrim. (10) tenin. (11) Troçki-Devrimde kurumlaşma ve tasfiye; 
devrim ve sürekli devrim. (12) Luxemburg-Kitlesel devrimci eylem ve emperyalizm. (13) Stalin-"TBk ülkede sosyalizm";

devrimde ve enternasyonalizmde kurumlaşma. (14) Gramsci-Faşizm, sosyalist aydın ve sosyalist iktidar. (15) Mao- 
3.Dünyada ve kırda ilk sosyalist devrim. (16) Che-Anti-emperyalizm ve sosyalizm; kurumsal olmayan enternasyonalizm.

(17) Nasır-Arap sosyalizmi. (18) Berlinguer-Avrupa Komünizmi. (19) Dubçek-Doğu Avrupa'da sosyalist muhalefet. (20) 
Palme-"Sosyal refah devleV’çi sosyalizm. (21) Allende-3. Dünyada parlamentarist sosyalist mücadele. (22) Meinhof- 

Kapitalizmin metropollerinde silahlı eylem. (23) Keliy-Anti nükleer, barışçı, Yeşil Hareket. (24) Davis-İnsan hakları, 
ırkçılık karşıtlığı ve sosyalizm. (25) Gorbaçov-Sosyalist sistemde reform ve yeniden yapılanma.



komünizmlerin ortak bir özelliği vardı. Gerçekleşmelerinin imkânlarını ve koşullannı tarihte 
değil akıl ve iradede arıyorlardı.

Toplumsal v i siyasal düşünce tarihi içinde ilk kez Kari Marx ve Friedrich Engels, toplumun 
da doğa gibi, insanlann onu nasd kavradıklarına bağımlı olmayan bir maddi hareket sürecine 
sahip bulunduğundan hareketle komünizmi, üretim tarzlarının birbirlerinin yerini aldığı, 
toplumun tarihsel gelişmesinin zorunlu bir uğrağı olarak belirlediler. Toplumun daha önceleri 
varsayıldığı gibi, kendisinin ya da yöneticilerinin iradesine bağlı olarak her türlü biçimi 
alabilen, keyfî ve raslanüsal olarak ortaya çıkıp aynı şekilde değişen mekanik bir bireyler 
toplamı olduğu yolundaki idealist tarih anlayışı, maddeci tarih anlayışının toplum bilimleri 
alanında doğrulamşı ile sona erdi. Böylece toplumsal ekonomik oluşum kavramının belirli 
üretim ilişkilerinin bir toplamı, bu oluşumların gelişmesinin ise bir doğal tarih süreci olarak 
belirlenmesi ile, toplumun bilgisi ilk kez bilimsel bir temel edindi.

Maddeci Tarih Anlayışı

Toplumu, insan ilişkilerinin maddi hayatın üretilmesi ve yeniden üretilmesi temeli üzerindeki 
oluş ve yokoluşlan süreci olarak açıklayan anlayış, 1789 Devrimi’nin gelişme yolunu açtığı 
kapitalizmin, feodal toplumun içinden çıkarak onun yerini almasının tarihsel bir meşruiyete 
sahip bulunması kadar, burjuva toplumunun geçiciliğinin ve yerini bir başka ve daha yüksek 
toplum biçimine -sosyalizme- bırakmasının da tarihsel bir zorunluluk olduğu sonucuna ulaşır. 
Toplumun değişmesini maddi üretim süreçlerinin hareketi olarak kavrayan bu anlayışa göre;

“Gelişmelerinin belli bir aşamasında toplumun maddi üretici güçleri, varolan üretim ilişkileri 
ile, ya da aynı şeyin hukuki bir ifadesinden başka birşey olmayan, o ana kadar içinde 
hareket ettikleri mülkiyet ilişkileri ile çatışmaya düşer. Bu ilişkiler üretici güçlerin gelişmesinin 
biçimleri olmaktan çıkar, bunların ayak bağı haline gelir. O zaman bir toplumsal devrim 
dönemi açılır. İktisadı temelin değişmesiyle birlikte, tüm muazzam üstyapı az ya da çok hızlı 
bir biçimde dönüşüme uğrar...

Hiçbir toplumsal düzen, içinde gelişmesine imkân olan üretici güçlerin hepsi gelişmesini 
tamamlamadan ortadan kalkmaz ve yeni, daha yüksek üretim ilişkileri de varoluşlarının maddi 

I koşullan eski toplumun rahminde olgunlaşmadan önce ortaya çıkmaz...

! Burjuva üretim ilişkileri, toplumsal üretim sürecinin bireysel çatışmalar anlamında değil, 
toplumdaki bireylerin hayatlannı. kuşatan koşullardan doğan çatışmalar anlamındaki son 
çatışmah biçimidir. Buıjuva toplumunun rahminde gelişen üretici güçler, aynı zamanda bu 
çatışmanın çözümünün maddi koşullannı da yaratır. Böylelikle bu toplumsal oluşumla birlikte 
insanlığın tarih öncesi sona erer.” (Kari Marx, Ekonomi Politiğin Eleştirisine Katkı, Önsöz).

Kapitalizm, Sosyalizm ve Komünizm

I Maddeci tarih anlayışı, kapitalist toplumun gerçek işleyişinin bilgisine dayalı bir değişme 
teorisine değil, fantazyalar üzerine kurulu tasavvurlara bağlanan ütopyalann imkânsızlığı kadar, 
sosyalizmin imkânlannı da üretimin tarihsel gelişmesinin çelişldU doğasıyla açıklar.

Üretici güçler toplamının kapitalizm koşullannda gösterdiği gelişme, zonmiu çahşma 
zamanlannın kısaltılmasıyla insanın doğal şardann egemenliğinden kurtulmasının, doğadan 
özgürleşmesinin imkânlanm gerçekten vareder. Toplumsal bir ölçek üzerinde modem 
otomasyonun yönlendirdiği araçlarla gerçekleştirilen üretimin toplumsal niteliği, toplumsal 
mülkiyet üzerine kumlu zomniu çalışma zamanlannın en aza indirilebildiği ve içinde 
insanlann her yönde bireysel olarak gelişmelerinin, “herkesin, herkesin yapabildiği işi 
yapabilmesinin”, “sabah balık avlayıp, öğlen resim yapıp, akşam da eleştiri yapabilmesinin” bir 
tasavvur, bir ütopya olmaktan çıkıp maddi bir gerçeklik haline geldiği bir üretim tarzının 
maddi önkoşullannı ve teknik donanımını sağlar.

Toplumsal değişmeyi, insan eylemlerinin ardarda dizilmesi olarak tarihle; tarihsel dönemleri, 
üretim tarzlannm birbirlerinin yerini almasıyla; üretim tarzlannı üretimde yaratılan amğın 
mülk edinilme tarzıyla açıklayan tarih anlayışı, kapitalizmin dönüşme mekanizmasını da 
bunlarla teorik olarak tutarh bir tarzda kurar. Buna göre:

Kapitalizm, modem büyük ölçekh sanayi üretimi temeli üzerinde, sermayenin ve toplumsal 
üretim araçlanmn bireysel mûUc edinilmesidir. Bu üretim tarzı, üretim araçlanna sahip 
oluşlan, çalışma süreci içinde işgal ettikleri yer ve üretimin sonuç ve imkânlanm tasarmf 
edişleri bakımından birbirleriyle karşıtlık içinde yaşayan başlıca iki sınıfin, buıjuvazi ile işçi 
sımtnm çatışmah birliğidir.

Komünizm ise, bu sınıf çatışmasımn çözülmesinin ürünü olarak, sınıflara bölünmüş halde 
yaşayışın son bulması, modem kapitalist üretim tarzı içinde edinilmiş üretim araç ve 
imkânlanmn toplumsallaştınlarak, zenginliğin tüm toplumun mülkü kılınması, toplumsal 
üretimin sonuçlannın, mülkiyet veya çalışmaya değil, ihtiyaca göre tasarmf edilmesine dayanan 
özgür üretici bireylerin özgür birliği olarak tanımlanu:. Bu bakış açısından, tarihsel olarak, 
kapitalizm gerçeklik, komünizm imkândır. Bu imkân, bir tarihsel eğilim olarak kapitalist üretim 
tarzımn kendisinde içerüir. Bu imkânın gerçekleşmesi sürecinin öznesi işçi sınıfıdır.
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Sosyalizm, bu imkân halindeki sınıfsız toplumun kapitalizmden çıkış biçimi, sınıfsız toplumun 
gelişmesinin ilk evresidir. Kır ile kent, tanm ve sanayi arasındaki gelişme eşitsizliklerinin 
henüz yaşandığı, işbölümünün henüz aşılmadığı bir geçiş dönemidir. Sınıfsız toplumun kendi 
temelleri üzerinde gelişebildiği, daha yüksek bir evresinde, kapitalizmden devralman 
eşitsizlikler sona erdirilmelerinin imkâmna kavuşur, üreticilerin kısmilik ve 
parçalanmışhklannm son kalmnlanyla birlikte, insanın insanı denedemesi, sömürmesi ve baskı 
altına almasının son bulacağı öngörülür.

Maddeci tarih anlayışı çerçevesinde sosyalizm, kapitalizm ve komünizm ile bağlantılan içinde 
bir tarihsel geçiş kategorisi olarak böyle bir ilişkiler toplamını anlatır.

2. Bir Siyasal Hareket Olarak Sosyalizm

İşçi Smıfinm Hegemonya Aracı Olarak Sosyalist Siyaset

“Gelişmesinin belli bir aşamasında maddi üretici güçler ile üretim ilişkilerinin çatışmaya 
düşmesi”, ve bunun “bir toplumsal devrim çağı açması”, kapitalizmin diline çevrildiğinde, işçi 
sınıfının buıjuva özel mülkiyet rejimi ile çaûşmaya girmesi anlamına bürünür. Bu çatışma, işç 
sınıfının buıjuva toplumu çerçevesindeki yaşayışının siyasal düzeyini, egemen sınıfın ideolojik 
ve zor aygıtlanyla ve tüm öteki sınıflarla olan ilişkilerinin içinde çözümlendiği alanı 
oluşturur. Sosyalist siyaset kavramı, işçilerin bir iktisadi birim olarak içinde yaşadıklan ulus- 
devletler çerçevesinde, toplumun öteki ezilen sınıflannı yanlarına doğru sürükleyerek 
buıjuvazinin hegemonyasına karşı geliştirdikleri karşıt ideolojik hegemonya sisteminin temel 
dayanağıdır. Siyasal düşünceler toplamını, somut birleşme ve örgüdenme tarzlannı, mücadele 
biçim ve araçlarını, program ve taktikleri, kurumlan, imkânları, gelenek ve kültürü kapsayan 
sosyalist siyaset etme tarzı, işçilerin tüm toplumun genel çıkarım sosyalizmin genel çerçevesi 
içinde temsil etmesine imkân verir. Ulusal sıfatlarla, Türk, Alman vb. sosyalizmlerinden bu 
anlamda söz edildiği görülür.

Uluslararası Sosyalist Hareket

Öte yandan kapitalizmin uluslararası bir alan üzerinde kurulu organik ilişkileri, dünya 
ölçeğindeki egemenlik sistemi, işçi hareketini de uluslararasılaştınr. Sosyalizm bu çerçevede 
uluslararası çapta bir siyasal içerik yüklenir. Uluslararası sosyalizm kavramı, dünya ölçeğinde 
bir sosyalist toplum kurma amacını dile getirir. “Bütün ülkelerin işçileri birleşin” çağrısının 
arka planında, işçi sınıfının “dünya-tarihsel” varoluşu anlayışı yeralır.

Sosyalizm ve Egemenlik

Modem sosyalizmin bakış açısından, bilincine vanimış sınıf mücadelesi olarak siyaset, bu 
mücadeleye imkân veren koşullar ortadan kalkmadıkça, sona ermez. Sınıflı toplumdan sınıfsız 
bir topluma “devrimci geçiş”, işçilerin egemen sınıf olarak örgütlenmesini, mülksüzleştirilmiş 
sınıfların direncinin kıniması için siyasal toplumun araçlanyla donanmasını gerektirir. Paris 
Komünû’nün ve 1917 SosyaUst Ekim Devrimi’nin sunduğu modeller böyle bir devrimci geçiş 
devletinin standardı olarak genel kabul görür. Burada egemenlik, sosyalizmle çelişen değil, 
onun koşullannı hazırlayan bir ilişki olarak sosyalizmin anlam çerçevesine eklemlenir.

3. Bir Dünya Görüşü Olarak Sosyalizm

Sosyalizmin bir tarihsel gelişme uğrağı, tarihsel olarak belirlenmiş koşulların biraraya 
gelmesiyle toplumun alması kaçınılmaz bir biçim olarak kavranması, insanın varlığı ile bilinci 
arasında belirli bir ilişki kumiması anlamına gelir. Bu ilişkilendirme tarzı modem 
materyalizmin bakış açısına aittir. Sosyalizmin febefi dayanağı materyalizmdir. Bununla birlikte 
dünya görüşü, yalnızca bir felsefi bakış açısına indirgenemeyen, dünya üzerinde faaliyette 
bulunan insanların dünyayla, öteki insanlarla, bir bütün olarak toplum ve doğayla kurdukları 
ilişkileri baklandaki genel görüşleri, bilgileri, değerleri ve inançlannın nispeten gevşek bir 
tarzda eklemlenişidir. Dünya görüşü olarak sosyalizm, toplumun ve doğanın kesintisiz bir oluş 
ve yokoluş süreci olarak kavranışına dayandığından, çağdaş bilimin bakış açısını paylaşır. 
Ezilen sınıflara, bu dünyadaki konumlarının mutlak olmadığını, yaşama ve çalışma tarzlannm 
değişmesinin imkânlarını açıklayarak, onlara kapitalizm karşısında öznel olarak eleştirel ve 
devrimci bir konum sağlar. İşçi sınıfının kendisi hakkındaki bilgisi, çağdaş bilimle toplumsal 
dolayımlar içinde bağlanır.

Toplumsal Mücadeleler ve Sosyalizm

Sosyalist düşünce, yalnızca kendisiyle ya da öteki düşüncelerle ilişkisi içinde açıklanabilir 
olmaktan uzakür; düşüncelerin kendi tarihleri, kendi harekeden yoktur; düşüncenin tarihi, 
düşünen, düşünerek eylemde bulunan, somut belirlenimleri içindeki insanlann tarihidir. Bu 
yüzden sosyalizmin bilgisi, toplumun bilgisinden, yani tarihten çıkamimayı, gelişmesi içinde 
gözlemlenerek yeniden kumimayı gereksinir. Sosyalizmin tarihini öteki fikirler gibi mümkün 
bütün görünümleri içinde kavrayabilmek için, mücadele halindeki insanlığın tarihine dönmek, 
insanlığı kendi kendisiyle mücadeleye sokan şartlan kavramak, ilkeleri hayattan çıkmış ve 
hayata mukabil etkide bulunuş süreçleri içinde izlemek gerekir. Burada sosyalizmin öteki 
düşüncelere tek üstünlüğü, tarihe, kendisinin tarihle açıklanışının teorik imkânlannı sunabilmiş 
olmasıdır.



Sosyalizmi Hazırlayan Koşullar

Marx ve Engels’in de içinde bulunduğu 19. yüzyılın ilk kuşağı Anden Regime’in (Eski Düzen) 
enkazı üzerinde doğdu. Burada “Eski Düzen” ile kastedilen yalnızca bir siyasal rejim değil; 
kendine özgü teknikleri ve iş yapma tarzları, toplumu oluşturan grup, zümre ve sınıflann 
özgül doğası, düşünce ve duyuş biçimleri, manevi alışkanlıklarıyla bütün bir varoluş tarzıdır. 
1770’leri izleyen 50 yıl içinde bu varoluş tarzı, bütün Batı dünyasında her yönüyle iflas etti. 
Gerçi Marx’in doğum yılı olan 1818’de kasırga adatılmış gibiydi. Napoleon Savaşları sona 
ermişti. 1814’te toplanan Viyana Kongresi’nin Avrupa için tasarladığı tutucu yönetim biçimi 
işliyor görünüyordu. 1818’de bu yönetim biçiminin garantörü olan Kutsal İttifak’ın en önemh 
devlet adamlan, Rus Çan Aleksandr, Prusya Krah II. Friedrich Wilhelm, Britanya Başbakanı 
Casdereagh, ve Avusturya-Macaristan adına Başbakan Mettemich Aix-la-Chapelle’de (Aachen) 
buluşarak, yakın zamana kadar geleneksel düzenin en büyük düşmanı kabul edilen Fransa’nın 
da ittifaka dahfl edilmesine karar verdiler. Devrim tehlikesinin artık Fransa için de geçerli 
olmadığına ikna olmuşlardı. Amk Avrupa’nın belli başlı bütün güçleri, geleneksel aristokratik 
ilkelere göre, meşru bir kral tarahndan yönetiliyordu. Bu, hiç değilse siyasal düzlemde, Eski 
Düzen’in kendisini Fransız Devrimi’nin ilkelerinden korumayı başarabildiği ve Napoleon 
Savaşlan’nm yıkıcı etkilerini geride bıraktığı anlamına gelebilirdi. En azından, Aix-la- 
Chapelle’de toplanan devlet adamlannın ve özellikle Mettemich’in böyle düşünmüş olduğu 
kesindir.

Ancak, siyasal düzlemin bir adım ötesine geçildiğinde, iş yapma tarzlan, üretim ilişkileri, 
toplumsal güç dengeleri, davranış ve düşünme biçimleri düzeyinde Eski Düzen’in 1818’de 
artık kesinlikle varolmadığı, bir anıdan ibaret kaldığı görülür. Dolayısıyla krallann, 
aristokratlann ve merkezî devlet aygıtlannın, toplumsal hayada ilişkileri de elli yıl öncesinden 
çok farklı bir hal almıştı. Dahası, sadece siyasal kurumlar düzeyinde bile, önce 1830, ama 
özellikle 1848 Devrimleri, Viyana Kongresi’nin Avrupa ülkeleri için tespit ettiği geleneksel 
yönetim biçimlerinin kalıcı ve istikrarlı olmadığını kanıdayacaktı. 1848’de Mettemich’in 
Avusturya’dan kaçarken oldukça tanıdık bir cümleyi tekrar ettiği söylenir: “Benden sonra 
tufan!” O halde, Eski Düzen’in çökmesine yol açarak aynı anda hem yeni bir toplumsal 
sınıfın -burjuvazinin- siyasal hegemonyasını kurmasını sağlayan, hem de sosyalizm 
mücadelesinin önünü açan oluşumlar nelerdi? Bu sorunun cevaplan üç ana başlık altında 
incelenebilir:

1) Doğrudan doğruya emek sürecini -toprağın işlenmesini, mamullerin üretilmesini, 
taşınmasını- dönüştüren bilimsel ve teknik gelişmeler.

2) Üretim ve bölüşüm ilişkilerinde karşı karşıya gelen insan gruplannın doğalannı ve 
birbirleriyle ilişkilerini dönüştüren toplumsal gelişmeler.

3) İnsanlann dünyayı ve kendilerini algılama ve açıklama tarzlannı dönüştüren düşünsel ve 
manevi gelişmeler. 1848'de Almanya'da lllustrierte Zeitung’da yayımlanmış 

olan bu desende resmedildikleri halleriyle proleterler, 19. 
yüzyıla girilirken çoğu yerde çalışma hayatı ve sınıf 
kültürü bakımından, serttik kalıntısı sömürü biçiminden 
kurtulamamış durumdaydılar.

18. yüzyılda Aydınlanma’nm beşiği olan salonlar, 
Fransa'da burjuvazi ile aristokrasi arasındaki ilişkinin 
çelişkili niteliğini açıkça gözler önüne seriyordu.
Dönemin zevkine hakim olan Rokoko tarz, tamamen 
aristokrasinin gösterişçi tüketim alışkanlıklarına uygundu. ' 
Oysa bu tarza göre döşenmiş salonlarda 
Aydınlanmacılar, çağlarının en radikal görüşlerini dile 
getiriyorlardı. Resimde görülen, filozofların uğrak 
yerlerinden biri olan Matmazel Geoffrin'in salonu.



Ansiklopedi'n/V? başlıca amaçlarından biri 
zanaaMrların pratik bilgisine ulaşabilmek, bu bilgiyi 
nesnelleştirip daha verimli ve üretken kılabilmekti. Bu 
yüzden ulaş^ildikleri, hakkında bilgi toplayabildikleri her 
zanaata Ansiklopedi'de geniş yer ayırdılar.
Ansiklopediye yeralan yukarıdaki resim bir bakırcı 
atölyesini gösteriyor

Devrim öncesi Fransa, esas olarak bir köylü ülkesiydi.
Sertlik kaldırılmıştı, hatta köylülerin küçük bir 

bölümünün toprağı bile vardı. Ancak büyük b u n lu k  
senyörlerden kiraladıkları topraklarda ortakçı olarak 

çalışıyor, kira karşılığı olarak hasadın üçte ikisini veya 
yansını toprak sahibine veriyor, ya da para ödüyorlardı.

Ağır vergiler altında ezilen köylüler, toprağın yanısıra 
dokumacılık, tuhafiyecilik, hırdavatçılık ve camcılık gibi 

işlerde çalışmak zorundaydılar. 18. yüzyıl sonlarına 
doğru ortaya çıkan iktisadi kriz ve aşın nüfus artışı 

nedeniyle 3 milyondan fazla köylü yaşamlarını 
dilencilikle sürdürmek zorunda kalmıştı.

Bilimsel Devrimden Sanayi Devrimine

15. yüzyıldan beri bilim, gelişmekte olan buıjuvazi tarafından, bütün öteki insan faaliyetlerine 
örnek olması gereken bir model olarak algılandı ve desteklendi. Bu yüzden, 15. ve 16. 
yüzyıllarda burjuvazinin denetimindeki faaliyetler çerçevesinde batın sayılır pratik sonuçlan 
olan bilimsel başanlar elde edildi (pusula, teleskop, kağıt endüstrisi ve matbaa, barometre 
vb.). Ama bilimsel devrim, asıl 17. yüzyılda yaşandı ve Newton’la doruğuna vardı. Bunun 
nedenleri arasinda merkezî devletin bilim adamlanna sağladığı fırsatlann önemli bir payı 
vardır.

Şehir buıjuvazisi, kendi çıkar ve girişimlerini sınırlandıran aristokrasinin egemenliğini kıracak 
fiziksel güce sahip değildi. Ancak aristokrasinin rakibi olan ikinci bir odak daha vardı: Kralır 
iktidan. Aristokrasinin bu iki rakibi arasında bir ittifak kurulması neredeyse kaçınılmazdı. 
Böylece 17. yüzyılda Fransa ve İngiltere’de, burjuvazinin hatın sayılır mali desteğiyle, lajallann 
çevresinde, aristokratlann yetki alanlannı sınırlandıran, onlann bazı işlevlerini devralan bir 
bürokrasi gelişti; modem devletin tohumlan aaldı. Bu ilk modem devletler, sınıfsal 
kökenlerine sadık kalarak, bilimsel faaliyeder için önemli kaynaklar tahsis ettiler. İngiltere’de 
Raya] Academy o f  Science (Kraliyet Bilimler Akademisi) kumldu; Fransa’da yirmi iki bağımsız 
“beyefendi”nin kurduğu Academic des Sciences (Bilimler Akademisi), daha sonra doğmdan 
kralın himayesine girerek Louvre’a taşındı. Kuşkusuz burjuvazinin yeni bir dünya kurma 
tasansma aracı olan tek düşünsel faaliyet bilim değildi. Rönesans’tan başlayarak, bugün 
sanatsal diye andığımız faaliyetler giderek zanaadardan aynşarak özel bir önem ve değer 
kazanmışlardı. Bu sürecin de 17. yüzyılın ortasında ve özellikle Fransa’da tamamlandığı 
söylenebilir. Bu dönemde ressam ve heykeltıraşlar, kendilerini "kaba mekanikler”den ayırt 
etmek için bir akademi kurdular ve 1664 yılında XIV. Louis’nin himayesine girerek, kendi 
alanlannda bir eğitim tekeli oluşturdular. Merkezî devletler tarafından desteklenen bu 
kurumlarda yürütülen bilimsel faaliyede, şehirlerin rekabetçi atmosferinde yapılan bilimsel 
araştırmalar arasmda önemli farklar vardı. İlk bilimsel araştırmalar daha ziyade pratik sonuçlaı 
elde etmeye yönelikti. Oysa 17. yüzyılın büyük bilimsel devriminin kısa vadeli pratik 
sonuçlan, neredeyse, görmezden gelinebilecek kadar azdı. Ömeğin Newton’in fizik ve 
astronomi kuramlannm denizaşın seferlerde rota tayini üzerinde neredeyse hiç etkisi olmadı; 
bunun için gerekli bütün gözlemler 15. ve 16. yüzyıllarda tamamlanmıştı. Newton’m ismi ile 
birlikte anılan öteki büyük başan için de durum aynıydı; kalkülüsün önemi tamamen teorikti 
Teknoloji, Boyle’un gazlar üzerindeki araştırmalannın olası pratik sonuçlanndan dahi 
yararlanmaya elvermiyordu. Dolayısıyla 17. yüzyıl ve büyük ölçüde 18. yüzyılın birinci yansı 
için bilimin önemi teknik ya da teknolojik olmaktan ziyade düşünsel ve ideolojikti. Evrenin 
tamamını sadece akıl ve deneyle açıklama girişimi, dünyanın matematize edilebileceği iddiası 
(ve öteki dünyanın ya da bir kavramlar sisteminin sembolü gibi değil de gerçekçi tarzda 
resmedilmesi), feodal ayncalıklar sisteminin başlıca ideoloji üretim merkezi olan kilisenin 
etkinliğini hatın sayılır ölçüde sınırlandınyordu.

Aristokrasinin Tepkisi; Fransa

Bilimsel faaliyeder açısından Fransa ve İngiltere’nin gelişimleri 17. yüzyılın sonuna kadar 
oldukça paralel bir biçimde seyretti. Ancak 17. yüzyılın sonunda her iki ülke de ciddi bir

ı ;



aristokratik tepkiye sahne oldu. Fransa’da bu tepki başanlı oldu. Aristokradar, XIV. Louis’nin 
saltanatının son yıllarından başlayarak devlet aygıtının kilit noktalarını ele geçirmeye 
başladılar; yaklaşık yüzyıl önce yitirmiş oldukları ayrıcalıkları büyük ölçüde yeniden elde 
ettiler. Dinsel hoşgörünün temeli olan ve Protestanlara Katoliklerle eşit haklar tanıyan Nantes 
Fermanı geri alındı. Daha da önemlisi, aristokratlar ideolojik hegemonyalannı bir ölçüde 
yeniden kurdular. Bu yüzden burjuvazi içinde aristokratik davranış kalıplan rağbet görmeye 
başladı. Ticaret ve imalattan elde edilmiş servetler, bir soyluluk payesi getirecek toprak 
parçalannı satin almaya yatınidı. Bütün bunlann sonucu, toplumsal ve iktisadi hayata egemen 
olan burjuvazi ile siyasal rejim arasında giderek büyüyen bir çelişkinin doğmasıydı. Bu 
olumsuz etki yüzünden 18. yüzyılın başında Fransa’da düşünsel faaliyetin, akademiler gibi 
resmî kurumlann dışına, yüksek burjuvazinin ya da aydınlanmış muhahf aristokrasinin 
salonlanna taştığı ve yeni yeni oluşmakta olan kamuoyunun himayesine girdiği görülür. Bütün 
canlıhklanna karşın, oluşmakta olan burjuva kamuoyunu cisimleştiren bu salonlann, bilim 
yapmak için elverişli ortamlar olmadığına kuşku yok. Bu yüzden Fransız Aydınlanması’nm 
göze çarpan özelliklerinden biri, bilim üzerine düşünmenin, bilimin propagandasını yapmanın, 
bilfiil biUmsel faaliyette bulunmaktan daha merkezî bir yer tutması oldu. Bu propaganda asıl 
etkisini bilimsel ve teknik değil siyasal ve ideolojik düzeylerde gösterdi.

Aristokrasinin Tepkisi: İngiltere

Fransa’dakine benzer bir aristokratik tepki, 17. yüzyılın sonunda İngiltere’de de yaşandı, ancak 
iki ülke arasında belirleyici bazı farklar vardı. Fransa’da aristokrasi ile burjuvazi arasındaki 
çelişkinin, sonunda bir devrim gerektirecek kadar şiddedi yaşanmasının nedenlerinden biri, 
Fransız geleneklerinin, aristokratlann çalışarak (ticaret, imalat ya da tanmda) gelir edinmelerine 
izin vermemesiydi; bir soylunun iş yaparak para kazandığının belgelenmesi, asalet payesini 
yitirmesi için yeterliydi. Dolayısıyla, Fransa’da kapitalizmin gelişmesi, kaçınılmaz bir biçimde, 
aristokrasinin göreli olarak yoksullaşması anlamına geliyordu. Oysa töre İngiltere’de çok 
farklıydı; orada soylular için benzer bir “çahşma yasağı” olmadığından, kendilerini burjuvazinin 
iş yapma tarzına uyarladıklan ölçüde soylulann da kapitalistleşmelerinin ve yeni üretim 
tarzının nimetierinden yararlanmalannın önünde hiçbir engel yoktu. Zaten çoğunluğun tercihi 
bu yönde oldu. Bu yüzden, 1680’lerde Kral II. James oligarşik parlamentonun yetkilerini 
sınırlandırmaya kalkıştığında, yanında aristokrasinin çok dar bir kesimini bulabildi. İngilizlerin 
Muhteşem Devrim diye andıklan ufak bir harekâtla 1688’de tahtını terketmeye zorlandı. 
Ayncalıklar düzeninin tasfiyesi böylece tescil edilmiş oluyordu.

Fransız Aydınlanması

18. jöızyıl boyunca İngiliz sermayesi, eski biçimlerin örtüsü alanda, kendi varlık anlayışı, iş 
yapma tarzı ile tutarlı bir siyasal kültür ve hayat yaratarak kurumlaşmış; Fransız burjuvazisi 
ise, devlet aygıtından dışlanmışa. Zaten gerçekleştirmiş olduğu sermaye birikimi de İngiliz 
burjuvazisine kıyasla sınırlı olan Fransız burjuvazisi, iktisadi gücünü kendi varlık anlayışı ile 
tutarlı toplumsal ve siyasal ilişkilere tahvil edemiyordu. Bu koşullar alanda, Fransız burjuvazisi 
yaşayamadığı hayatı, gerçekleştiremediği siyasal biçimleri, aydınlan aracılığıyla hayal etmeye,
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Bugün burjuva demokrasisinin simgesi sayılan 
parlamento, ilk olarak kurumlaştığı İngiltere’de 18. 
yüzyılın ortalarındaki görünümüyle, yalnızca mülk ve 
" iş ”  sahiplerinin seçme ve seçilme hakkının bulunduğu 
bir organ niteliğindeydi. 1754'de, parlamentoda tüccarlar 
ve diğer burjuvalar, toprak sahiplerinin beşte biri 
oranında temsil edilebiliyorlardı. Dolayısıyla bu 
parlamento hem burjuvazinin tam olarak 
denetleyemediği, hem de seçme hakkının kısıtlılığı 
nedeniyle oligarşik niteliği çok açık olan bir 
parlamentoydu. Çok az sayıda seçmeni olan küçük 
illerde, toprak sahibi lordlar bütün oylan denetimleri 
altında tutabiliyorlardı. Politikacılar (milletvekili adayları), 
bu lordlara rüşvet vererek veya çeşitli çıkarlar vaat 
ederek oylarını kazanmaya çalışıyorlardı. Hogarth’m 
1757'de yaptığı bu tablo, bir seçim kampanyasında oy 
sahiplerini cezbetmeye çalışan politikacılan gösteriyor.

SISM ONDI, JEAN CHARLES 
LEONARD SIMONDE DE 
(1 7 7 3 -1 8 4 2 )

Burjuva ekonomi politiğinin kurucularından Slsmon- 
di, 9 Mayıs 1773’de Cenevre’de doğdu. Babası bir Pro
testan rahibiydi. İlk eğitiminden sonra Lyon’da bir ban
kada kâtip olarak çalıştı. 1789 Devrimi’nden sonra tüm 
servetlerini yatırmış oldukları tahvillerin değeri düşünce 
birdenbire yoksullaştıkları için ailecek Cenevre’ye dön
mek zorunda kaldılar. Ailesinin kısa bir süre tutuklan
ması üzerine 1793’de Ingiltere’ye kaçan SismondI, bu
rada bir yıl kadar kaldıktan sonra İtalya’da Toscana’ya 
gitti.

SismondI, 1800 yılında yeniden Cenevre’ye dönerek 
Ticaret Odası’nda çalışmaya başladı. Bu arada okuyor, 
edindiği izlenimleri kaleme alıyordu. Paris Üniversitesi’n- 
den gelen profesörlük önerisini kabul etmeyen Sismon- 
dl. 1801’de Tableau de l ’Agrlculture Toscana (Toskana 
Tarımının Tablosu) adlı eserini yayımladı. Eskiden beri 
tanıdığı Madame de Sta6l sayesinde sanat ve düşün 
çevresiyle tanışma fırsatını buldu. 1803’te yayımladığı 
La richesse commerciale (Ticari Zenginlik) adlı kitabın
dan sonra 16 ciltlik HIstolre des republlques Itallennes 
du Uoyen ig e  (Ortaçağ’da Italyan Cumhuriyetlerinin 
Tarihi) adlı büyük eserini çıkardı. Bu kitabın o yıllarda 
mücadelesi verilen Italyan Birliği’nin kurulmasına yar
dımcı olduğu söylenebilir. Daha sonra tekrar Ingiltere’
ye giden SismondI, burada kapitalizmin gelişimi ve Sa
nayi Devrimi ile birlikte gelen koşulları, artan yoksullu
ğu gözledi. Bu gözlemlerine İlişkin görüşlerini, 1819’da 
iki ciltlik Nouveaux Principes d ’Economle Politique (Ekono
mik Politiğin Yeni İlkeleri) adı altında topladı. Bu eserin
de kapitalizmi, sermaye düzenini suçlayarak, küçük bur-



Herhangi bir üiifede muttakiyetçi bir devletin doğmakta 
olduğunun en önemli işaretlerinden biri, düzenli bir 

ordunun kurulmasıydı. Çünkü düzenli ordu, kralın kendi 
iktidarını aristokratlardan bağımsızlaştırabilmesinin en 

önemli aracıydı. Ancak düzenli ordunun varlığı 
beraberinde iki hayati sorun getiriyordu: Birincisi ordunun 

beslenmesi ve genel olarak finanse edilmesi, ki bunun 
için toplumun bir kesiminin -çoğunlukla burjuvazi ve 

köylülerin- bu iş için gereken ek vergilere razı edilmesi 
gerekiyordu. İkincisi ise macera ve şeref dışında 

gerekçelerden ötürü insanların savaşmaya nasıl razı 
edileceğiydi, ki bu temelde bir disiplin sorunuydu. 18.

yüzyıl boyunca yerleşiklik kazanmaya başlayan 
üniformalar, yeni geliştirilmekte olan disiplin tekniklerinin 

görünür bir simgesiydi.

düşünsel düzeyde kurmaya yöneldi. Bu yüzden İngiltere’nin gıpta edilen maddi gücüne karşın
18. yüzyıl Avrupa’sının kültürel merkezi Fransa oldu. Bütün dünyada gelişmekte olan 
burjuvaziler, kendi varoluşlarını anlamlandırmak, mücadele ve egemenliklerini meşrulaştırmak, 
hedeflerim betimlemek için Fransız Aydmlanmacılannın görüşlerine başvurdular. Sadece 18. 
yüzyılda da değil... O zamandan bu yana buıjuvazinin siyasal taşanlarını temellendirmek için 
başvurduğu en köklü iki görüşün, muhafazakârlık ve liberalizmin tohumlan bu yüzyılda atıldı; 
ekonomi politik bilimi Fransız Aydınlanmasının etkisiyle icat olundu; kişi ve toplumlann 
diğer bütün şeyler gibi birer “şey” olduklan ve dolayısıyla doğal bilimlerin yöntemleriyle 
incelenebileceği kabulüne dayanan toplumsal (ya da beşeri) bilimler fikri de bu dönemde 
doğdu.

Juva temele dayalı bir toplum modeli öneriyordu. Robert 
Owen’la tanışan ve ütopyacı görüşlerle de İlgilenen Sls- 
mondl, 25 Haziran 1842’de Cenevre’de öldü.

SIsmondi, klasik burjuva ekonomisini eleştiren ve bü
yük sermayeye dayalı ekonomik sistemin yaratacağı so
nuçları daha 19. yüzyılın başında kavramış olan bir İkti
satçıdır. Liberal ekonomi sisteminde, artan üretimin, 
sistemde denge oluşmadığı İçin bunalımlara yolaçması- 
nın kaçınılmaz olduğunu saptar. Büyük toprak mülkiye
tinin parçalanarak küçük burjuva mülkiyet biçiminin yay
gınlaşması ve büyük işletmelerin yerini küçük işletmele
rin alması ile bunalımiann çözülebileceğini söyleyerek 
bir küçük burfuva ütopyası kurmuştur. Bununla birlikte 
SIsmondi’nin kapitalizmin işleyişinde saptamış olduğu 
birçok özellik; örneğin kapitalist toplumun burjuvazi ve 
proletarya gibi iki karşıt sınıflı toplum temeline dayandı
ğını görmesi, bu toplumdaki bunalımların kaçınılmazlı
ğını öne sürerek, toplumsal yoksulluğun nedenini eko
nomik dengesizliğe bağlaması bugün de birçok iktisat
çının geçerli gördüğü gerçeklerdir.

Marx ve Engels Sismondi’yi şöyle değerlendirmekte
dirler: “O, kapitalizmin çelişkilerini belirtmekle lıer nok
tada klasiklerden ayrılmaktadır. Bu onun eserinin özel
liklerinden biridir. Ama öte yandan hiçbir durumda, kla
siklerin çözümlemesini daha iie'iye götürememekte (za
ten böyle bir şey de istememekte) ve böylelikle küçük 
burjuva görüş açısından kapitalizmin duygusal eleştiri
siyle yetinmektedir.”

Bütün bu fikirlerin kaynağı, aynı salonlara devam eden, birbirleriyle tartışan, yazışan, ortak 
yayın projeleri geliştiren bir yazarlar, popüler bilim adamlan ve filozoflar (o zamanın 
deyişiyle “feylesoflar”-“philosophes”) topluluğuydu. Yine de alabildiğine kaynaşmış bu topluluk 
içerisinde, birbirinden kısmen de olsa farklı üç düşünce geleneği ayırt edilebilir. Bütün 
Aydmlanmacılarca benimsenen kabülleri ilk kez dile getiren ama aynı zamanda 
Aydınlanmacılann genel olarak uzak durduğu modem muhafazakârlığın atası sayılabilecek 
Montesquieu; Ansiklopedistler; ve buıjuva düşüncesini uç noktasına Vardırarak, bu düşüncenin 
içeriden eleştirisi sayılabilecek buıjuva radikalizmini geliştiren Jean-Jacques Rousseau.

Montesquieu

17. yüzyılın ikinci yansında (1689) doğan Montesquieu, orta halli aristokrat bir ailenin bûyül 
oğluydu. Aile, malikânelerinde üzüm bağlan olan aristokratlann çoğu gibi, buıjuvazinin 
geliştirmekte olduğu yeni iş yapma yöntemlerini, gözlemcilik ve deneycilik alışkanlıklannı 
bağcılığa ve şarap üretimine uyguluyordu. Yani, Fransız aristokrasisi içerisinde, tercihlerini 
buıjuvazi ile uzlaşmaktan yana yapmış olan bir azınlığa mensuptular. Montesquieu de, birçok 
balamdan tam bu kesimin sözcüsü oldu. 1748’de yayımladığı De L'Espnt Des Lois (Kanunlanı 
Ruhu Üzerine) olağanüstü bir başan kazandı. Yapıt, gelmiş geçmiş bütün devlederin bir 
sınıflandırmasını yapıyordu. Kuşkusuz böylesi smıflandırmalann Aristoteles’e uzanan bir 
geleneği vardı. Ama Montesquieu’nün yapıtı bu gelenekten iki açıdan aynhyordu. Bütün 
geleneksel sınıflandırmalarda kullanılan temel ölçüt; iktidann nerede odaklandığı, öznesinin 
kim olduğuydu. En sık kullanılan sınıflandırma, iktidann tek kişinin, bir gmbun ya da halkn 
elinde bulunmasına bağh olarak, siyasal biçimlerin monarşi, aristokrasi ve demokrasi diye 
adlandıniması idi. Montesquieu, böylesi bir sınıflandırmanın ötesine geçerek, iktidann işleyiş 
biçimleri ve bunlann özgürlükle ilişkisi üzerinde durdu. Bu somndan harekede bütün 
Aydmlanmacılar tarafindan benimsenen ve liberal siyasal düşüncenin yapıtaşı haline gelen 
“kuvvetlerin aynlığı” ilkesini formüle etti. Bu ilkeye göre, iktidann nihai öznesi kim olursa 
olsun, yasama, yürütme ve yargı organlannm birbirinden ayniması, iktidann yegâne 
teminatıdır. Montesquieu’nün despotizm eleştirisi de aynı ilkeden kaynaklanmaktadır. 
Despotizm, kuvvederin aynlığına imkân tanımadığı için özgürlüğe de imkân tanımaz. 
Despotizm eleştirisi dışında Montesquieu, sınıflandırmasında herhangi bir değer yargısına 
başvurmaktan özenle kaçınır. İlk kez toplamlara ve siyasal biçimlere, sanki doğal birer
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nesnelermiş gibi bakmayı denemesiyle; gelenekten ayrılmış ve modem sosyal bilimlerin 
kuruculanndan biri sayılmışnr. Nitekim daha sağken Montesquieu için “toplumsal hayatın 
Newton’i” denmişti. Değer yargılarından annmışlıgın bir ideal olarak benimsenmesi, toplum ve 
siyaset felsefelerinin bu şekilde bilimselleşmesi, teorik siyaset bilgisi ile pratik siyasal faaliyet 
araşma kesin bir sınır çekilmesini beraberinde getirdi. Bu “dışarıdan” bakış Montesquieu’ye 
salt sınıflandırmayı aşıp, siyasal biçimleri maddi ve toplumsal belirleyicilerinden harekede 
açıklamaya çalışma imkânını verdi. Hedefi, siyasal biçimlerin çeşitliliğini açıklayacak yekpare 
bir ilkeler demeti formüle etmekti. Bu ilkelerin açıklayıcı unsurlan arasında töreler, nüfus, 
ticaretin gelişkinlik derecesi ve özellikle iklim sayılabilir. Ancak iklime atfettiği abamlı 
önemden de anlaşılabileceği gibi, Montesquieu’nün maddeciliği mekanik bir maddecilikti.
Siyasal biçimlerin maddi belirleyicilerinin insan emeğinin ürünü olduğunu kavramıyor, bunlan 
doğal şeyler gibi sabit, verili niceliklere indirgiyordu. Ancak Montesquieu’nün düşüncesinde bu 
genelleyici ve indirgeyici yönelimin yanısıra, çağında pek o kadar yankı uyandırmayan ikinci 
bir yönelim daha yeralıyordu; Her toplumu kendine özgü bir organizma olarak kavramak. Uç 
noktasında, her siyasal biçim ve kurumun içinde geliştiği toplumsal oluşuma uygun olduğu 
iddiasına varabilecek bu görüş, özellikle yüzyıl sonundaki muhafazakâr ve romantik düşünürler 
tarafindan geliştirilecekti. Bu bakımdan Montesquieu’nün yalnızca modem liberal düşüncenin 
değil, ticari ve sınai burjuvazi karşısında, genellikle tarımcı burjuvazinin (ya da genel olarak 
toprak sahibi sınıfların) çıkarlarını dile getiren modem muhafazakârlığın da öncüsü olduğu 
söylenebilir.

Voltaire ve Ansiklopedisder

Aydınlanma Çağının bütün kamuoyu tarafından tanınan iki büyük odağı vardı: Biri, kendi 
başına bir kumm haline gelmiş olan Voltaire; öteki ise yayımı 1751’de başlayan ve 1772’ye 
kadar sûren ve Voltaire’den Montesquieu’ye, Rousseau’dan Condillac’a kadar çağın bütün 
düşünürlerinin katkıda bulunduğu Ansiklopedi. Bu kalabalık kadronun merkezinde ise 
Ansiklopedi’nin iki editörü, d’Alembert ile Diderot vardı. Kendisi bir adım ötesine geçebilmiş 
olan Diderot, bugün “mekanik maddecilik" diye andığımız görüşler ailesinin popülerleşmesinde 
hayati bir rol oynadı. Voltaire ve Ansiklopedistlerin temel hedefleri aynıydı; Voltaire’in 
sloganıyla: “Ecrasez Vinfâme" (Batıl itikatlan, bağnazlığı yokedin). Ansiklopedistlerin başlıca 
hasmı, kilise ya da genel olarak kummlaşmış dinin bütün biçimleriydi. Geleneksel olarak 
“iman" diye nitelenen her şey bir hurafe addediliyor, bunlann yerine akılcı inançlar ve bilgi 
geçirilmeye çalışılıyordu. Bu anlamda akılcı olmakla birlikte, Ansiklopedisderi 17. yüzyılın 
akılcı (rasyonalist) felsefelerinden ayıran önemli bir özellik vardı: 16. yüzyılın 'büyük 
sistematik metafizikçileri düalistti (ikici); aklı, özneyi özne yapan en önemli meleke olarak 
görüyorlar, ancak akıl ile onun düzene soktuğu dış dünyaya ait izlenimler arasında bir 
gerilimin, aşılması gereken bir mesafenin olduğunu teslim ediyorlardı. Oysa Aydınlanmacılar, 
büyük ölçüde Newton’m etkisiyle, aklı doğal olanın içinde keşfettiklerini ve dolayısıyla 
dûalizmi aştıklannı düşünüyorlardı. Herhangi bir şeye çıplak ve hurafelerden annmış bir gözle 
bakıldığında, onun da özünün aslında akıl olduğunu görebilmenin önünde hiçbir engel yoktu. 
Bu görüşün pratik hayattaki yansımalanndan biri iktisadi liberalizm oldu: Toplumun yarannı, 
“evrensel iyi”yi, yeryüzündeki adaleti temin edecek şey, bireylerin kendi haline bırakılması, 
herhangi bir kısıdama olmaksızın kendi çıkarlannın peşinde koşabilmesiydi. Çünkü doğal olan 
her şey gibi bireyin de özü aslında akliydi ve dolayısıyla diğer her şeyle (başka bireylerle) 
aslında bir uyum içindeydi. Ancak bu noktada, Voltaire ve Ansiklopedistlerin temsü ettiği 
Aydınlanma düşüncesinin temel çelişkisi ortaya çıkıyor. Eğer evrenin ve dolayısıyla insanın 
da özü akli ise, Aydınlanmacılan çileden çıkaran bütün batıl itikaüann, hurafelerin, kısacası 
toplumun o günkü akıldışı halinin kaynağı ne olabilirdi? Kendi düşünce sistemlerinin 
kendilerine dayattığı bu som karşısında Aydınlanmacılar, metafizik düzeyde kabul etmedikleri 
dûalizmi, siyasal düzeyde akıl/tarih karşıtlığı şeklinde, açıkça olmasa da, kabul etmek zomnda 
kaldılar. Akıl yegâne insani öz olarak kavrandığı ve akıldışı olarak nitelenen kummlann da, 
aslında toplumsal emeğin ürünü olduğu, dolayısıyla “insanın özü”nü yansıttığı görülmediği 
sûrece, bütün bu kummlann kaynağı olan tarih, ancak saf ve akla yabancı bir kötülük yuvası 
olarak değerlendirilebilirdi. Küşkusuz Aydınlanmacılar akıl ile tarih arasındaki bu çelişkinin, 
neredeyse kendisine özgü bir iradesi olan bir özne gibi tasarlanan “ilerleme”yle çözüleceğini 
düşünüyorlardı.

Rousseau

Ansiklopedi’ye katkıda bulunan yazarlardan biri olmakla birlikte, Jean Jacques Rousseau tipik 
bir Ansiklopedisi değildir; burjuva düşüncesindeki ilk büyük kopuşu temsil eder. Onunla 
birlikte aydınlarla (kafa emekçUeriyle) buıjuvazi arasındaki organik ilişki kopmaya başlar; 
buıjuvazinin ihsas ettiği ideallerin ancak bir başka toplum düzeni içinde gerçekleşebileceği 
inancı, konumlan giderek burjuvazinin sınıf çıkarlanndan bağımsızlaşarak “yüzer gezer” bir 
nitelik kazanan aydınlar arasında yaygınlaşır.

Sadece düşüncesiyle değfl varlığıyla da Rousseau, burjuvazinin amk bütün toplumun çıkarlannı 
temsil eden “evrensel sınıf’ olmaktan çıktığının bir işaretidir. Dönemin diğer bütün 
düşünürleri, kendileri ve yakın çevreleriyle banşık insanlardır; günlüklerinden, yazışmalanndan 
inanılması güç bir aydınlık, bir yaşama sevinci taşar. Oysa Rousseau tam tersidir; geçimsizdir, 
hastalık derecesine varan bir kuşkuculuğu vardır. Bir boşluk duygusu taşır; modemdir.
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doğuşu

14 Temmuz 1789, Fransız Devrimi'nin coşkusunun doruğa ulaştığı gün. 
Bastille baskını da bu doruğun simgesi. Kulaktan kulağa dolaşan rivayetle, 
Hdtel de Invalides'de (Düşkünlerevi) yığınla silahın depolandığını öğrenen 
binlerce burjuva, İşçi, öğrenci. Ulusal Muhafızlar, Kralın naibi Ethys de 
Corny ve St. Etienne Kilisesi Başrahibi du Mont'la birlikte, hiçbir direnişle 
karşılaşmaksızın burayı bastılar ve muhtemelen yakılmak üzere saman 
yığınlarına gömülmüş 28 bin kadar tüfeği ele geçirdiler. Halk buradan, ağır  ̂
cezaya çarptırılmış mahkûmların bulunduğu Bastille hapisanesine yöneldi. 
Yaklaşık üç metre kalınlığındaki duvarlarıyla dev bir yığınak olan hapisane 
kalesinin komutanı Marquis de Launay, kaleyi ve mahkûmlan halka teslim 
etmeyi reddetti. Kaleye silahsız olarak giren halk temsilcilerinin de Launay'la 
yaptıkları pazarlık da sonuç vermeyince, yaklaşık dört saat sûren çatışma 
bâşladı. Halk, Bastille'in toplarına, Hötel de invalides'den aldıktan hafif 
tüfeklerle ve birkaç küçük topla karşılık veriyordu. Çok sayıda insan öldü, 
yaralılar civardaki evlere taşınıp bakım altına alındılar. Fransız Devrimi'nin her 
aşamasında iktidarda bulunan çizgiye ayak uydurarak oportünist politikacı 
tipinin tipik örneğini sunan, sonradan Lyon kaisabı olarak ünlenen AbbĞ 
FouchĞ ve onunla birlikte bazı milletvekilleri, pazarlık için yeniden devreye 
girdiler. Bir sûre beklemeden sonra kaleden dışarıya ulaşan mesaj. Marki de 
Launay ve adamlarının serbestçe çıkıp gitmesine izin verilmesi halinde, 
Bastille'in teslim edileceği yolundaydı. Ulusal Muhafızlar'dan General Hulin 
bu talebin yerine getirileceğine dair “asker sözü" verdiği mesajını kaleye 
ulaştırırken; halk Victoire, la Bastille est prisel" (Zafer, Bastille düştül) 
haykırışlarıyla açılan kale kapılarından içeri aktı. Eski Dûzen'In “suçlu" 
sayarak içeri attığı mahkûmlarla kucaklaştılar. General Hulin'in önlemeye 
çalışmasına rağmen, devrim doruk noktasındayken diklenmiş olan Marki de 
Launay ve yedi adamı öldürüldü, kafaları kesilerek bir mızrağın ucuna takıldı 
ve Paris'in sokaklarında gezdirilerek Belediye'ye getirildi. Ulusal Muhafızlar, 
Launay'ın askerlerinden kurtarabildiklerini bir kışlaya götürdüler. İki hafta 
kadar sonra, 3 Ağustos'ta, Bastille'de ölenler anısına dev bir müze açıldı. 
Fransa'da yıldönümlerinde ulusal bayram olarak kutlanan Bastille'in düşüşü, 
Fransız Devrimi’nin ve monarşik iktidarların yıkılışının evrensel simgelerinder 
biri, beiki de en bilinenidir.

Fransa'nın her yerinde adeta yerden biter gibi hızla 
yaygınlaşan halk dernekleri ve kulüpler, bir bakıma Meclis 

ile halk arasında aracı rolü görüyorlardı. Bu dernekler 
arasında en önemlilerinden olan Cardelier Kulübü'nün 

yöneticileri avukat Danton, İsviçreli doktor Marat, 
gazeteci H6bert ve kasap Legendre idi. La sociâtâ des 

amis de la Constituion (Anayasa Dostlan Derneği) 
önderleri arasında Robespierre, Duport, Siâyes, Barnave, 
ressam David ve yazar Condorcet bulunuyordu. Bu son 

derneğe üye olabilmenin koşulu aktif yurttaş olmaktı. Dernek 
aidatının yüksek olması üye sayısını oldukça sınırladığından 
dernek elit bir görünüm kazanmıştı. Bu dernek, daha sonra 
yer edindiği manastırdan hareketle Jakobenler Kulübü adını 

aldı. Jakobenler Kulübü taşradaki çok sayıdaki dernekle kısa 
zamanda ilişki kurdu ve 1790 Nisan'ında 150 dernekle 

merkez! bir ilişki yumağı kurmayı bile başardı. Kendilerine 
ait bir gazete olmamasına rağmen, Jakobenler Brissot'nun 

La Patriote Français (Yurtsever Fransız) ve Desmoulins'in 
Les Revolutions de France et du Brabant (Fransız 

Devrimi ve Kırda Devrim) gazetelerini oldukça etkiliyordu. 
L'Ami du Peuple (Halkın Dostları) dergisini çıkaran Marat, 

Jakobenlerin en popüler önderiydi. Sağdaki resimde halkın 
taşıdığı pankartlarda görülen “ Yaşasın Jakobenler!" ve 

“ Yaşasın Marat!" sioganlan özdeş gibiydi. Marat, 13 
Temmuz 1793'de, yakalandığı deri hastalığını tedavi için 

girdiği küvette bıçaklanarak öldürülünce de uzun süre 
lehinde gösteriler yapıldı. Solda, David'in 1793'de yaptığı 

ünlü “ Marat’ın Ölümü" tablosu.



Bunlar, Rousseau’nun düşüncesi bakımından dışsal olan biyografik birtakım tuhaflıklardan 
ibaret değildir. Çünkü Rousseau’nun yazdığı her şey, bireyin artık bütünden kopmuş olduğu, 
kendi çıkarları, özlemleri ile ötekilerin, toplumun iyiliğinin özdeş olmadığına dair bilinçliliğin 
damgasını taşır. Voltaire için kendi topraldannm verimini arttırmak, mali spekülasyonlar 
yapmak, Cizvitleri eleştirmek ya da hukuki adaletsizlikleri gidermek için mücadele etmek, aynı 
yekpare faaliyetin parçalan, akılcılığın değişik ifadeleriydi. Diderot kendi hayatını düzenleyen 
ilkelerin propagandasını yaparken, kendi özgürlüğü için mücadele ederken, aynı zamanda 
bütün toplumun yaran için mücadele ettiğini düşünüyordu. Oysa Rousseau, onlan yönlendiren 
“negatif özgürlük” anlayışının sımrlannı keşfetmişti. Çıkarlannı azamileştirmeyi temel hedef 
edinen, öznel tercihleri içine hapsolmuş bireyin gerçekten mutlu olabilmesi için, başkalannın 
kendi üzerine koyduğu baskılardan, kısıtlamalardan kurtulmasının yetmeyeceğini düşünüyordu. 
Mutluluk ve erdemin mümkün olabilmesi için bireyin toplumsal bütünlükle banşması, 
kendisinin “genel irade” diye adlandırdığı şeyle dolayımsız bir ilişkiye geçmesi gerekiyordu. 
Negatif özgürlüğün sınırlannın keşfi, Rousseau’yu özgürlüğün ancak bir cemaat (komün) ideali 
ile birlikte düşünüldüğünde insan mutluluğunun temeli olabileceği görüşüne götürdü. Ancak 
Rousseau’nun düşüncesi alabildiğine soyuttu. Kısmi iradeyle genel iradeyi ilişkilendirecek, bireyi 
bütünle banşnracak dolayımlann neler olabileceği hakkında söyleyecek hiçbir şeyi yoktu. Hatta 
daha da ötesi... Tam da birer dolayım olarak işlevlerini kavrayamadığı için sanat, bilim, 
edebiyat gibi kurumlara derin bir husumet besliyordu. Çünkü bunlar bireyin cemaat içinde 
özgür olduğu “doğal durumu” parçalayan, insanlann bakışını kısmileştiren kurumlardı. Doğal 
durumun parçalanmasının tarihi, aynı zamanda insanlar arasındaki eşitsizliğin de gelişmesinin 
tarihiydi ve burada asıl tayin edici unsurun işbölümü olduğunu Rousseau görmüştü. Ancak 
Rousseau’nun işbölümü karşısındaki tavn, radikalizmini, birçok bakımdan öncelediği 
sosyalizmden aynşnnr, kapitalizmin muhafazakâr eleştirilerine daha yakın düşer.

Kuşkusuz Rousseau’nun düşüncesinin soyutluğu ve dar görüşlülüğü, içinde yaşadığı toplumsal 
koşullarla yakından ilgiliydi. Bir kere, yaşadığı dönemde işbölümünün üretici güçlerin gelişmesi 
ile ilişkisinin görülebilmesini mümkün kılacak kavramlar henüz yeni formüle ediliyordu. Daha 
da önemlisi, kapitalist işbölümünü aşma potansiyeli taşıyan yeni sınıf (işçi sınıfi) henüz 
teşekkül etmemişti. Rousseau (iktisadi olmayan terimlerle de olsa) işbölümü ile toplumsal 
servetin artması arasındaki ilişkiyi kavramıştı; işbölümüne buna rağmen karşı çıkıyordu.
Çünkü diğer buıjuva düşünürlerin doğal diye tarif ettiği ihtiyaçlann, aslında toplumsal ve 
tarihsel koşullarca belirlendiğinin, dolayısıyla toplumsal servetin artmasının kendi başına 
tatminsizliği ve yoksulluğu ortadan kaldıramayacağının farkındaydı. Dehasının belki de en 
çarpıcı yönü, kapitalist işbölümü aşılamadığı sürece, üretici güçlerin gehşmesinin, eşitsizliği ve 
birey ile toplum arasındaki karşıtlığı derinleştireceğini daha o zamandan kavramış olmasıydı.

Fizyokradar

Aydınlanma düşüncesi pratik siyasetteki ilk yansımasını, Ansiklopedi’ye katkıda bulunmuş olan 
fizyokradarda buldu. Fizyokradar, Aydınlanma düşüncesinin kavramlannı toplumsal servetin 
tahliline uygulayarak modem iktisat biliminin de temellerini atülar. Kuşkusuz, fizyokratlardan 
önce de iktisadi konular üzerine düşünülmüştü. Örneğin fizyokradann halefleri ve eleştirdikleri 
başlıca hedef olan merkantilistler, iktisatçılann bugün de tartışmakta olduklan “dış ticaret 
açıklan ve dengesi”, “enflasyon” gibi kavramlan geliştirmişlerdi. Ama merkantilistlerin iktisat 
baklandaki düşünceleri siyaset ve genel olarak ahlak bağlamında yeralıyordu; günkü onlar için 
iktisadi konular özerk bir alan oluşturmuyordu. Oysa iktisadın bilimselleşebilmesi için, önce 
özerk bir konuya sahip olması, yani yerel ve tarihsel özgüllüklerden etkilenmeyen, evrensel 
bir “iktisadi davranış modeli”nin geliştirilmesi gerekiyordu. Aydınlanma akılcılığının ilkeleri,, 
fizyokradann böyle bir soyuüama yapmalannı, insanın akılcı özünü iktisadi terimlerle 
tammlamalanm mümkün kıldı. Buna göre herkesin çıkanm kollaması, kendi özsevgisini tatmin 
etmeye çalışması, insanın kendi doğasına geri dönmesi anlamına geliyordu. Ve doğa akli 
olduğu için, herkesin kendi çıkanm gözettiği bir düzen, doğal ve hatta mekanik bir 
uyumluluk içinde işleyecekti. Fizyokradar böylehkle insanda ahlaki ve siyasal mülahazalardan 
bağımsız saf ve evrensel bir iktisadi davranışlar düzeyi bulunduğuna inanıyorlardı. Bu inanç 
ise modem iktisat biliminin temelinde yatan “ekonomik insan” (homo economicus) 
soyudaması ile aynı şeyi ifade eder ve aynı zamanda, fizyokratlann ekonomik liberalizminin 
de dayanağını oluştumr. Çünkü, eğer insanın asıl akılcı yönü iktisadi davranıştan ise, bu 
davranışlar üzerinde kumlacak herhangi bir ahlaki ya da siyasal denetim, ancak sistemin 
uyumlu işleyişini bozan akıldışı bir müdahale olabilir. Ancak bütün bu modem (ve liberal) 
yanlanna karşın, fizyokratlann iktisadi düşüncelerinde önemh bazı kör noktalar vardır.
Quesnay, toplumsal işbölümünün mümkün olabilmesi için üretken sınıflann, kendi geçimleri 
için yetecek olanı aşan bir artık üretmeleri gerektiğinin farkına varmışti. Ancak bu amğın 
kaynağı olarak emeği değil toprağı görüyordu. Yani, ona göre ancak toprakta harcanan emek 
kendi geçimini (yeniden üretimini) temin edecek olandan fazlasını üretebilir; imalat ve sanayi 
sektörleri ise kendi geçimlerini mümkün kılmakla birlikte, artı ürün kaynağı olamazdı. Diğer 
kesimler ise üretken olmayan, “kısır” kesimler olduklan için, varoluşlan ancak toprağı 
işleyenlerin yaratağı amğa v e r ie r  yoluyla dî konulması ile mümkündü. Amğın kaynağım 
toprak olarak görmesinin' yanısıra, fizyokratik düşüncenin ikinci önemli sınırlılığı sermaye 
birikimi ve genişletilmiş yeniden üretim olgulannı kavrayamamalandır. François Quesnay’m, en 
ünlü eseri olan Tableau Economique’te (Ekonomik Tablo) anlatağı ideal, yani üzerindeki 
denetimlerin asgariye indirildiği iktisadi sistem, büyüme olgusuna tamamen yabancıdır.
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DIDEROT, DENIS 
(1 7 1 3 -1 7 8 4 )

Fransız Aydınlanmasının önde gelen düşünürlerinden 
olan Denis Dlderot, 5 Kasım 1713'te Champagne bölge
sindeki Langres’te bir bıçakçı ustasının oğlu olarak doğ
du. Dokuz yaşında Langres'dekl Cizvit okuluna başladı. 
OnIki yaşmdayken keşişlik işareti olarak saçını kazıttı, 
kara cübbe giyerek, çile çekmeyi öğrendi. 1729’da 
Paris’e Louls-le-Grand Cizvit KoleJI’ne gönderildi. 
1732’de Paris Ünlversitesl’nden mezun olduktan sonra 
hukuk eğitimi gördü. Hukuktan çok daha fazla ilgisini 
çeken roman, tiyatro, felsefe ve matematiğe olan eğili
mi, bir süre sonra yaşamını değiştirmeye başladı. Dinsel 
eğitimini yanda kestiği için babasıyla ilişkisi bozulunca 
parasız kaldı; geçici işlerde çalışmaya, ders vermeye 
başladı. Dinsel inançlarını yitirmiş, ateist olmuştu. Zor 
koşullara rağmen gününü gün eden bir hayat sürdürdü. 
Çevirileri ve sanat eleştirileri ile ünlenmeye başladı.

1746’da, o güne kadar geliştirmiş olduğu felsefi dü
şüncelerini, ateist görüşlerini Pensies Phllosophlques 
(Filozofça Düşünceler) adı altında yayımladı. Pariamen- 
to, büyük tepki yaratan kitabın yakılmasına karar verdi. 
Ancak kitabın halk tarafından, gizilce edinilerek okun
ması ve Dlderot’nun ününün artması engellenemedi. 
Ünlü matematikçi Jean d ’Alembert ile biriikte yanm kal
mış bir ansiklopedinin Fransızca yayımını üstlenen Di
derot, birçok İlerici ve radikali biraraya getirerek ansik
lopedinin kapsamını genişletti. 1749'da çıkardığı Lettre 
sur les aveugles 6 l ’usage de ceux qul volent (Görenle
rin Yararına Körier Hakkında Mektup) nedeniyle evi ba
sıldı, tuttuğu notlara ve belgelerine el konularak üç 
ay tutuklu kaldı. Yayımı 1751’den 1772’ye kadar süren 
Ansiklopedi, birçok baskıyla karşılaştı. Toplam 17 cilt 
metin ve 11 cilt resimden oluşan ve çağının en devrimci 
yayını olan bu eserde, Diderot'nun felsefe, sanat, sanat



doğuşu

Bastille’in devrimci halfan eline geçmesinin 3. yıldönümü 
olan 14 Temmuz 1792, gerçekten Fransız Devrimi için 

umut ve heyecan dolu bir gündü. 1791 Eylül’ünde kral 
Anayasa’ya bağlılık yemini etmiş. Ekim başında Yasama 
Meclisi faaliyete başlamıştı. Meclis’in 20 Nisan 1792’de 

Avusturya'ya savaş ilan etmesi üzerine başlayan 
milliyetçi ajitasyon, 14 Temmuz günü doruk noktasına 

vardı. Kutlama töreni için Marsilya'dan gelen 600 
gönüllü asker, Paris'e “ Tiranlarla savaşmaya, yenmeye 
ve ölmeye" geldiklerini haykırarak ve yeni bir yurtsever 

marşı söyleyerek girdiler. Bu marş, “Marsilyalı" 
anlamında Marseillaises olarak anıldı ve Fransız Milli 
Marşı oldu. Bu coşkulu hava içinde yapılan törenlerin 

sonunda, dev “ özgürlük ağacı" ateşe verildi.

tarihi ve estetik üzerine birçok makalesi de vardı. Anslk- 
lopedl'öen sonra yeniden maddi sıkıntıya düşen Dide
rot, 1769’da Pensies sur l ’InierprĞtatlon de la Nature'ü 
(Doğanın Yorumlanışı) yayımladıktan sonra, 1773'te l.a 
Haye’e; oradan, kütüphanesini satın alıp kendisine ma
aş bağladığı için Çariçe II. Katerina’ya teşekkür etmek 
üzere Petersburg’s gittikten sonra yeniden Paris’e dön
dü. Ağır baskılar ve maddi sıkıntıların sağlığında yaptığı 
tahribata rağmen yazmaya devam ediyordu. Helvetius’- 
un De L ’homme (insan Üzerine) adlı eserine reddiye 
ile Essal sur la We de S4nique'l (Seneca’nın Yaşamı 
Üzerine Deneme) bu yıllarda kaleme aldı. 1780'de doğ
duğu Langres’te bir büstü dikilen Dlderot’nun son yılları 
tam bir yalnızlık içinde geçti. Dostu d’Alembert’den sonra 
1784 Şubat’ında yirmi yıl birlikte olduğu Sophie Vol- 
land’ın ölümüyle İyice sarsılan Diderot, 30 Temmuz 
1784’te Çariçe II. Katerina’nın oturması için kiraladığı 
evde öldü.

Lenin’e göre Diderot’nun materyalizmi “ çağdaş ma
teryalizmin bakış açısının kıyısına kadar gelmlş”tir. La 
Mettrle, d ’Holbach ve Robine gibi filozoflardan etkilen
mekle beraber, onlann mekanlst yorumuna kapılmayan 
Diderot’ya göre, doğadaki bütün hareketler, maddi par
çacıkların devinimleri; durmadan biçim değiştiren ve 
sonsuza kadar karşılıklı tepki İlişkisi içinde olan güçlerin 
dışa vurduğu bir nesnenin biçim değiştirmesidir. Dide
rot hiçbir zaman bedenin dışında bir ruh kabul etmez, 
maddeyi doğanın ruhu gibi görür. Engels’in “ Eğer bir 
kimse bütün yaşamını gerçeğe ve (olumlu anlamıyla) 
hakka adamışsa, bu Diderot'dur” diyerek andığı bu dü
şünür, Marx’in da çok sevdiği bir yazardı. Düşünceleriy
le modern materyalizme yakın olmasına karşın Diderot, 
siyasal alanda monarşik yönetimleri savunmuştu.

Tableau’da  nereden kaynaklandığı açıklanmayan bir ilk sermaye birikimi varsayılır. Bu sermaye 
birikimi her yıl kendisinin de yenilenmesini mümkün kılan, ama miktan artmayan bir “net 
hasıla”nm üretilmesini mümkün kılar. İktisadın işleyişi sonsuz bir tekrardır. Quesnay’m 
görüşlerindeki bu kör noktalar, fizyokrasinin anlamı ve neyi temsil ettiği hakkında bir ipucu 
veriyor. 18. yüzyıl ortasında fizyokratlarla merkantilisder arasındaki tartışma, buıjuvazinin iki 
kesimi, tarımcı buıjuvazi ile mali ve sınai buıjuvazi arasındaki çelişkinin bir yansımasıydı.

Devrime Doğru

Ancak asıl çatışma, buıjuvazinin bu iki kesimi arasında değil, toplumun bütünü ile ayrıcalıklı 
sınıflar (aristokrasi ve ruhban) arasındaydı. Bu çelişki, en açık ifadesini ayncalıklılann 
vergiden muaf olmasında buluyordu. Oysa 1740’larda başlayan iktisadi büyüme süreci, merkezî 
devletten talepleri arttırıyor, devleti besleyenlerle devletten beslenenler arasındaki eşitsizliği 
giderek tahammül edilmez hale getiriyordu. 1770’lerin başında, burjuvazinin bu eşitsizliği 
gidermek ve taleplerini kral ve merkezî devlet aracılığıyla gidermek yolundaki en ciddi 
girişimi yaşandı. 1771’de Kral XV. Louis, ayncalıklı sınıfların başlıca siyasal organı olan 
parlement’lan (parlamento), başlıca işlevi hukuki olan yerel meclisleri feshetti. 1774’te tahta 
geçen XIV. Louis fizyokradara yakınlığı ile tanınan Turgot’yu Maliye Bakanı olarak atadı. 
Turgot programında vergi reformunun yanısıra, tahıl ticaretindeki her türlü kısıdamaya son 
verilmesi, loncaların, köylüler üzerindeki angarya yükümlülüklerinin kaldıniması ve özgür bir 
işgücü piyasasının kurulması gibi liberal önlemler vaat ediyordu. Bu bakımdan, Turgot’nun 
1776’da görevden alınmasının, devrimi kaçınılmaz kılan son olay olduğu söylenebilir. Ancak 
buna yol açan muhalefet yalnızca ayncalıklı sınıflardan gelmedi. Paris pleblerinin de yiyecek 
flyatlanmn artmasına neden olan liberal politikalara karşı çıkması, devrimin izleyeceği 
karmaşık ve sancılı süreci haber veriyordu. Turgot’nun azledilmesini izleyen yıllarda krallık 
giderek derinleşen bir mali buhrana girdi. Bunda Fransa’nın, hem kamuoyunun baskısından 
hem de İngiltere ile olan geleneksel rekabetinden ötürü Amerikan Bağımsızlık Savaşı’na verdiğ 
desteğin de önemli bir rolü vardı. Ayncalıklılar, Turgot’nunkilere olduğu gibi, onu izleyen 
bütün reform girişimlerine de karşı çıktılar. Sonunda 1788’de kralın, Genel Meclis’i 1614’ten 
beri ilk kez toplanüya çağırmaktan başka çaresi kalmadı.

Fransız Devrimi

ikili İktidann Oluşumu

Genel Meclis 1 Mayıs 1789’da toplandı. Üyeler zümre esasına göre seçilmişti. Ruhban sınıfın 
291, aristokrasinin 270, “üçüncü zümre”nin ise, 25 yaşın üzerinde, konutu belli ve vergi 
kütüğüne kayıtlı yurttaşlan temsilen 578 üyesi vardı. Geleneksel töreye göre, Etats Generaux'di 
(Genel Meclis) oylama zümre esasına göre yapılıyordu. 1789’da kurulan Meclis’in 
gerçekleştirdiği ilk önemli yenilik, üçüncü zümre temsilcüerinin yoksul papazlann da 
desteğiyle, kişi esasına göre oy verilmesi ilkesini kabul ettirmesi oldu. Bunu takiben Meclis, 
Assemblee Nationale Constituante (Ulusal Kurucu Meclis) adını aldı (9 Temmuz 1789). Bütün



önemine karşm biçimsel düzeyde kalan bu yenilik bile, aristokrasiyi olduğu kadar kralı da 
tedirgin etmeye yetti. XVI. Louis Meclis’i dağıtmak üzere Paris’te 300.000 kişilik bir askerî 
güç toplamaya kalkıştı. Bu noktada devreye Paris halkı girdi. Belediye Sarayı’nda toplanan 
kalabalıklar, önce bir milis teşkilannın kurulmasına karar verdiler ve 14 Temmuz günü bu 
milisin önderliğinde Bastille’i işgal ederek bütün tutuklulan serbest bıraktılar. Bu olayları 
izleyen günlerde, 1795’e kadar burjuvaziyi temsil etmiş olan çeşidi meclislere karşı Parisli • 
pleblerin iradesini dile getirecek yeni bir Commune (Belediye İdaresi) kuruldu ve Komün adını 
aldı. Bu haberin yayılmasıyla olaylar Fransa’nın belli başlı bütün şehirlerinde tekrarlandı. 
Komünler kuruldu. İkih iktidar doğmuştu. Devrimin, feodalizmi kesin bir biçimde tasfiye eden 
bundan sonraki aşaması kırlardan kaynaklandı. Temmuz sonunda ayaklanan köylüler 
senyörlerin şatolannı yağmalamaya, topraklan üzerindeki geleneksel haklannı belgeleyen 
evraklan yakmaya başladılar, direnenleri astılar. “Büyük Korku” diye anılan bu dönem, 
çoğunluğu toprak sahibi olan Kurucu Meclis üyelerini dehşet içinde bıraktı. Ancak bu evrede, 
ellerinden, olanı biteni tescil etmekten başka bir şey gelemezdi. 4 Ağustos 1789 gece 
oturumunda Kurucu Meclis, feodahteye özgü bütün hukuki düzenlemeleri, vergi ayncalıklannı, 
angaryalar dahil bütün feodal yükümlülükleri, bölgesel ve kentsel özerklikleri, ülke içi gümrük 
uygulamalannı geçersiz ilan ederek, İnsan ve Yurttaş Haklan Bildirisi’nin kaleme alınmasını 
karara bağladı. Bildiri 26 Ağustos 1789’da oylanarak kabul edildi.

1789 Devrimi Fransa'da bütün kurumlan sarsmakla 
kalmadı. Avrupa'nın diğer ülkelerinde liberal güçlerin 
cesaret bulmasına da yol açtı. Diğer ülkelere kaçan 
Fransız soylularının propagandasının da etkilediği 
bütün Avrupa monarşileri, Fransa'ya düşmanlık 
gütmeye başladılar. Devrimin iç tıkanıklıktan ve bu 
düşmanlık duygulan, 20 Nisan 1792'de Fransa'nın 
Avusturya'ya savaş açmasına yol açtı. Fransa'ya karşı 
savaşa katılan Prusya ordulan Valmy’e kadar 
ilerledikten sonra, kralın idamı v'e Jakobenlerin iktidara 
gelmesiyle durduruldu. Fransız ordularının Belçika'ya 
girmesine Avrupa'nın karşısında birleştiği Fransa 
Cumhuriyeti, Vendâe isyanının da yarattığı iç 
zorluklardan ancak ‘‘Büyük Terör" dönemiyle 
kurtulacaktı. Bu dönemde ilan edilen genel seferberlik 
de, Fransa'nın bütün cephelerde zafere ulaşmasını 
mümkün kıldı.

Varennes Gecesi

Aydınlanmacı filozoflann olduğu kadar Kurucu Meclis üyelerinin çoğunun da ideali 
İngiltere’nin siyasal sistemiydi. Bu yüzden Meclis’in 1789-1791 arasındaki ilk dönemindeki 
faaliyederine meşruti monarşi arayışı egemen oldu. Ancak dönemin, daha sonraki gelişmeler 
açısından asıl önemli uygulaması, kilise topraklannm devletleştirilerek satışa sunulmasıydı. Bu 
uygulama ideolojik öneminin yanısıra devrim için hayati önem taşıyan bir mah kaynak 
yaratmış oldu. Daha da önemlisi, çıkarlan doğrudan doğruya devrime bağlı yeni bir sınıf, 
bağımsız bir toprak sahipleri sınıfi yaratılmaya başlanmış oluyordu. Alabildiğine heterojen bir 
hareket olarak başlamış olan devrim, sımfisal tabanını daraltma ve pekiştirme sürecine girmişti. 
Chapelier Yasası diye bilinen maddesiyle sadece loncalan değil, her türden işçi örgüdenmesini
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ROBESPIERRE, M A X IM IU E N  
(1 7 5 8 -1 7 9 4 )

Fransız Devrimt’nin önderlerinden oian Maximilien Ro
bespierre 6 Mayıs 1758’de Arras’da doğdu. Hulculcçu 
olan anne ve babasını küçük yaşta kaybetti. 176S’te 
Arras’da bir din okuluna başlayan ve ardından Paris’e 
i.ouls-ie-Grand Koleji'ne devam eden Robespierre, 
1794'te giyotine göndereceği devrim arkadaşı Camllle 
Desmoulins’le burada tanıştı. Bu arada Aydınlanmacı 
düşünürlerin, özellikle Jean Jacques Rousseau’nun eser
lerinden etkileniyordu. 1780’de okulu bitirerek, bir yıllık 
hukuk öğrenimini tamamladı ve 1781’de Arras’da avu
katlık yapmaya başladı. Köylülerin, yoksul halkın dava- 
lannı üstlenen Robespierre, “ yoksullann avukatı” diye 
anılmaya başladı. Aynı dönemde Arras’dakI akademide 
felsefe çalışmaları da yapıyordu. 1789'da Etats- 
G6n6raux’nun (Genel Meclis) toplanması tartışmalarına 
katıldı, aynı yıl Arras’dan Thlers-Etat (üçüncü zümre) 
temsilcisi olarak meclise girdi. Rousseau’cu görüşlerin
den dolayı sivri bulunuyor ama güçlü hitabeti, bilgisi 
ve halktan yana tavırlarıyla dikkati çekiyordu. 31 Mart 
1790’da, Jakobenier Kulübü'nün başkanlığına seçildi. 
Aynı yıl Versailles Mahkemesl'ne yargıç olarak atandı. 
Aristokrasiye karşı kazanılan zaferin devamını sağlamak 
ve devrimin hedeflerinden sapmasını engellemek için 
Jirondenlerle mücadelenin başını çekti. 1791’de topla
nan Yasama Mecllsi’nde görev almadı. Avusturya ile 
savaşa karşı çıkarak orduya ve militarizme cephe alan 
Robespierre, 20 Haziran 1792’dekl ayaklanmadan sonra 
krallığa son verilmesi ve meclisin dağıtılarak cumhuri
yet ilan edilmesi için çalıştı. 1793 Eylüi'ünde yapılan 
seçimlerde Paris’ten Konvansiyon’a seçildi, ilk toplantı
sında cumhuriyet ilan ederek, krallığa son veren Kon- 
vansiyon’da Montanyarların sözcülüğünü yaptı. 1793’de 
başgösteren kralcı ayaklanma sonunda kurulan Kamu 
âeiameti Komitesi’nin aldığı kararları onaylamayan Jl- 
rondeniere karşı halkı ayaklanmaya çağırdı ve 2 Haziran 
1793'te iktidarı ele geçirdi. Öncüsü olduğu “ Terör” 
döneminde, binlerce kişi tutuklandı, mallarına el kondu. 
Aralannda uzun süre birlikte davrandığı Danton’un da 
okluğu birçok devrim önderini tutuklatarak giyotine gön
derdi. Ne var ki, muhalefet giderek daha etkin örgütleni
yor, terör, halkın yönetimden soğuması sonucunu yara
tıyordu. Üçüncü zümrenin etkin güçleri, ağıriıkla da bur
juvazi artık ülkede istikrar istiyordu. 12 Haziran’dan sonra 
Konvansiyon toplantılarına katılmayan Robespierre, 27 
Temmuz’da tutuklandı, yargılanmaksızm idamına karar 
verildi. Ayaklanan Komün üyelerinden bazıları Robespi
erre ve arkadaşlarını tutuklu oldukları hapisaneden ka
çırarak Hötel de Viile’e götürdü. Fakat ertesi gün Ulusal 
Muhafızlar burayı basacak, Robesplerre’in intihar etme 
amacıyla ateşlediği tabancadan çıkan kurşun yalnızca 
çene kemiğini zedeleyecek ve aynı günün akşamında 
21 arkadaşı ile biriikte giyotinde can verecekti.

yasaklayan 1791 Anayasası seçme ve seçilme hakkını da vergi yükümlüleriyle (yani mülk 
sahipleriyle) sınırlandırıyordu. Ancak devlet biçimi olarak meşruti monarşi öngörüldüğünden, 
1791 Anayasası’mn geçerlik kazanabilmesi için önce kral tarafindan imzalanması gerekiyordu. 
Oysa Kraliçe Marie Antoinette’in de ısranyla kral kaçmaya karar vermişti: 20 Haziran 1791’de 
geceyansı uşak kılığına girerek kapalı bir kupa arabasında Avusturya sınırına doğru hareket 
etti. Ancak sınır yakınlarında, Varennes kasabasında hancının oğlu tarafindan tanınınca 
köylüler tarafindan durduruldu. Tutuklanarak geri götürüldü.

Savaş

Görünüşte devrimin ilk krizinden burjuvazinin muhafazakar kanadı kârlı çıktı. Kral affedildi; 
daha doğrusu, kaçırılmış olduğuna dair bir söylenti yayıldı. Komün önderliğinde durumu 
protesto eden kitlelere, Champs de Mars Meydam’nda ateş açıldı, 50’den fazla insan öldü. 13 
Eylül 1791’de kral Anayasa’yı imzaladı; 30 Eylül’de Kurucu Meclis üyeleri yeni bir seçime 
gitmek üzere, “Yaşasın Kral! Yaşasın Millet!” bağınşlanyla Meclis’i feshettiler. Buıjuvazinin 
muhafazakâr kanadı devrimin tamamlandığına karar vermişti. Ancak arada, ilk bakışta önemsiz 
gibi görünen bir şey olmuş, Robespierre’in Kurucu Meclis üyelerinin yeni seçimlerde aday 
olmamasını öngören teklifi kabul edilmişti. Bu karardan ötürü devrim süreci içinde deneyim 
kazanmış politikacılann yeni Yasama Meclisi’nin dışında kalması, ikili iktidar durumunu 
derinleştirdi. Komün’ün yanısıra, o zamana kadar daha çok tartışma ortamı işlevi görmüş olar 
Cordelier Kulübü, Jakobenier Kulübü gibi kulüpler siyasal bir işlev kazandı. Ancak devrimin 
derinleşmesine yol açan asıl gelişme, savaş oldu; tarihçi Daniel Guerin’in deyişiyle “Devrime 
aşılanan savaş”... Savaşın farklı düzeylerde çeşitli nedenleri vardı. Savaşın fasılalarla 18 yıl 
sürmesinin başlıca nedeninin, İngiltere ile Fransa arasındaki geleneksel rekabetin bir 
hegemonya mücadelesine dönüşmesi olduğu söylenebilir. Öte yandan, Avrupa’nın mutlakiyetçi 
monarşileri, Fransa örneğinin kendi ülkelerindeki devrimci eğilimleri kışkırtacağından 
endişelenmişlerdi; bunda haksız da değillerdi. Kozmopolit Aydmlanma düşüncesinden 
beslenmiş, insan doğasının evrensel olduğuna inanan Fransız burjuvazisinin devrimci 
temsilcileri için, “devrimi ihraç etme”ye çalışmak, ideallerinin son derece doğal bir uzanüsıydı 
Savaşı ilan ederek bu yapısal eğilimleri fiiliyata geçiren. Yasama Meclisi’nin, daha sonra 
Girondin Qironden) diye anılacak olan çoğunluğu oldu. Jirondenler servetini imalat (özellikle 
dokuma) ve denizaşırı ticaretle oluşturmuş, dolayısıyla İngiliz rekabetinden en büyük zaran 
gören geleneksel buıjuvaziyi temsil ediyordu. Bu kesimin Eski Düzen’e olan muhalefeti 
aristokrasinin ayncalıklan ile sınırlıydı. Dolayısıyla geçmişte burjuvazi ile de ittifak yapmış 
olan Kraliyetle uzlaşma konusunda ilke düzeyinde bir karşı çıkışları yoktu. Kral ve 
çevresindeki aristokratlar da, savaşı, devrimde kaybettiklerini yeniden ele geçirmelerini 
mümkün kılacak bir dış müdahaleye zemin hazırlayacağı umuduyla destekliyorlardı. Dahası,

jumıt flU/
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A P A m E E L L E .

Soylular ve "yüksek" burjuvalar gibi külot değil, 
normal pantolon giydikleri için, "sans-culottes" 

(kûlotsuzlar) denilen küçük zenaatkârlar ve işçiler, antik 
çağdaki Frigya kölelerinin özgürleşmesinin sembolü olan 

kırmızı bere takıyor, o dönemdeki alışkanlıkların aksine 
birbirlerine "sen" diye hitap ediyorlardı. Yerleşik 

"yüksek" ahlâka çok aykırı olan bu tarzlan nedeniyle, 
yukarıda görüldüğü gibi burjuva yayın organlarında 

"korkunç", "vahşi" tipler olarak sunuluyorlardı.
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gerek kral ve çevresi, gerekse Jirondenler, hızla yükselmekte olan enflasyonun yoksul 
kesimlerde yarattığı hoşnutsuzluğu savaşın ganimetleriyle yatıştırmayı umuyorlardı. Bu 
koşullarda 1792 başında Paris’te her şey savaşa işaret ediyordu. Yegâne muhalefet Yasama 
Meclisi’nin dışında kalmış olan Robespierre’in çevresinde örgütlenmiş olan Jakoben azınlıktı. 
Jakobenler, Jirondenlerin aksine, çıkarlan doğrudan doğruya devrime bağlı, kilisenin ve kaçan 
aristokratlann topraklannı satın alarak zenginleşmiş yeni bir burjuvazi tarafından 
destekleniyorlardı. Jakobenlerle Jirondenler arasındaki bu aynm, ideolojik düzeye de 
yansıyordu. Jirondenler daha çok Montesquieu’nün “karşılıklı dengeler” anlayışına dayalı bir 
hükümet fikrine yatkındılar. Jakobenlerse süreç içinde giderek daha çok Rousseau’nun 
doğrudan demokrasi anlayışına yaklaştılar. Ancak savaş arifesinde Jakobenler gerek sınıfsal 
tabanlan, gerekse siyasal etkinlikleri bakımından henüz çok güçsüzdüler. Nisan 1792’de 
Fransız ordulan Belçika’ya girdikten kısa bir süre sonra, bozgunlar başgösterdi. Bu durumda, 
kendi sınıflannı temsil etmekten kaçman Jirondenler, savaşı finanse edebilmek için enflasyonu 
daha da körükleyen politikalar izleyerek, yükü ücretlilere ve sans-culotte’lara (ayaktakımı), yani 
1791 Anayasası’nm seçme ve seçilme hakkı tanımadığı kesimlere yüklemeyi tercih ettiler.
Bütün bu politikalann sonucu olarak burjuvazinin, devrimi onun adına yapmış olan halkla 
karşı karşıya gelmesi kaçınılmaz oldu.

İkinci Fransız Devrimi

Orduda, yüksek komuta mevkiindeki generallerin çoğu, aristokrasinin burjuvazi ile ittifak 
yapmış kesimine mensuptu; bu, zaten pamuk ipliğine bağh bir ittifaktı. Paris’te yükselmekte 
olan halk hareketinden tedirgin olan bu generaller, her siyasal bunalımda, cephede sürmekte 
olan savaşa rağmen Paris’e dönüyor ve Jironden hükümeti orduyu devrime karşı kullanmakla 
tehdit ediyordu. Kraliçenin çevresinde kümelenmiş olan “Avusturya hizbi” de düşmanla 
yazışmasını sürdürmekteydi. Bu tür etkiler altında kral, 13 Haziran 1792’de Jironden bakanlan 
görevden aldı.

Krah ikna etmek için Jirondenlerin elinde, bir kere daha halk hareketine başvurmaktan başka 
çare yoktu. Ancak Jirondenler de devrimin derinleşmesinden kral ve çevresi kadar 
korkuyorlardı. Önayak olduklan halk hareketi bir gövde gösterisinden ibaret kaldı (20 
Haziran); bakanlar görevlerine iade edilmedi. Artık sıra Jakobenlerdeydi.

10 Ağustos’ta Danton, Desmoulins ve Jakobenlerin önderliğinde Komün’ün şubelerinde 
örgûüenmiş bir ayaklanma. Yasama Meclisi’ni kralı tahttan indirmeye, kendini feshetmeye ve 
genel oy (bütün yetişkin erkekler için) temelinde yeni bir Konvansiyon’un seçilmesini kabul 
etmeye zorladı.

Bundan sonra Konvansiyon’u bekleyen en çetrefilli sorun, kralla ilgili olarak ne yapılacağı idi. 
Sorun karmaşıktı, çünkü krahn hangi hükümlere göre yargılanacağına dair hiçbir yasa, hiçbir 
ömek yoktjı. Geleneksel olarak kral, Tann’nın yeryüzûndeki siyasal vekili addedilirdi.
Yürürlükte olan 1791 Anayasası, yasama hakkını Meclis’e vererek, kralın bu niteliğini 
reddetmişti ama aynı Anayasa krahn dokunulm&lığı maddesini de içeriyordu. Sadece bu 
hukuki gerekçeden ötürü değil, geleneksel muhafazakârlıklanndan ötürü de Jirondenler isteksiz 
davranıyordu. Jakobenlerin tavnysa gayet açıkn. Robespierre’in en yakın arkadaşı ve sözcüsü 
Saint-Just şöyle diyordu: “Bence bu adam ya saltanat sürmeli ya ölmelidir; ikisinin ortası 
olamaz". 6 Aralık’ta artık Louis Capet diye adlandmlan kralın yargılanmasına başlandı. Bu 
yargılama sırasında kralı kurtarmak isteyen Jirondenlerin başvurduğu bir manevra, Jakobenlerin 
tabanı hakkında verdiği ipucu bakımından önemlidir. Hâlâ büyük ölçüde kırsal ağırlıklı olan 
ülkede köylülüğün ve taşranın geleneksel kralcı duyarhğını bilen Jirondenler referandum 
önerdiler. Referandum önerisinin reddi, tabam öncelikle Paris’te ve diğer büyük şehirlerde olan 
Jakobenlerin Konvansiyon’u ele geçirmekte olduklannın bir işaretiydi. Kralın ve Krahçe Marie 
Antoinette’in başlan 21 Ocak 1793’te giyotinle kesildi. O dönemde siyasal kurumlann da 
insan iradesinin ürünü olduğu bilincinin yaygınlaşmasında hiçbir şey, kralın idamı kadar etkili 
olmadı. Bütün Avrupa’da aristokrasi ve krallar dehşet içinde titredi. Yine de halkın güncel 
sorunu kral değil enflasyondu. Jirondenler enflasyonun fethedilen yerlerin yağmasıyla 
önlenebileceğini umuyorlardı; hesaplan tutmadı. Arok kağıt para olarak kuUamlmaya başlanan 
karşılıksız hazine tahvilleri (assignat) çıkararak enflasyonu körükledüer. Enflasyona cephedeki 
yeni bozgunlar eklenince Jakobenlerin talebiyle Mart 1793’te Olağanüstü Devrim Mahkemesi, 
nisanda da Kamu Selameti Komitesi kuruldu. Jakoben terörünün yolu açılmıştı.

Terör

Tahmin edflebileceği gibi, terörün ük kurbanlan Jironden önderlerdi. Ama asd hedef onlar 
değildi. Terörün birbirinden farldı iki hedefi vardı. Ashnda 1793-1795 arasında birbirleriyle 
kısmen Uişkili, iki ayn Terör yürürlükteydi. Birincisi, enflasyonu kontrol aluna almak,
Komün’ün Jakobenleri kabule zorladığı planh ekonominin, azami fiyat yasasmm işlerliğini 
sağlamak için, Komün’ün Devrim Komiteleri aracüığıyla değerli maden ve yiyecek stokçulanna 
karşı uyguladığı terördü. Öbürüyse önce Jakobenlerin daha sonra ise Jirondenlerin doğrudan 
doğruya Komün ve Devrim Komiteleri’ne karşı uyguladığı Terör oldu. Sorun sadece 
Jakobenlerin iktidan, kendileriıu oraya getirmiş olan Komün’le paylaşmak istememeleri değü, 
Jakobenlerin de mülkiyet haklanna en az Jirondenler kadar saygıh burjuvalar olmasiydı. Planlı

Od

Kral XVI. Louis, 17 Ocak 1793'de, Konvansiyon 
tarafından "devlete ve milletin güvenliğine ihanetten" 
ölüm cezasına çarptırıldı. 21 Ocak 1793 günü sabah 

saat 8'de kral bugünkü Concorde meydanındaki 
giyotine götürüldü. Artık Louis Capet olarak anılan XVI. 

Louis, toplanmış olan halka hitaben son sözlerini 
söylemeye girişti: "Fransızlar, Tanrı'nın önüne 

çıkacağımı bilerek bu idam sehpasından sizi temin 
ederim ki, suçsuz olarak ölüyorum. Düşmanlarımı 

bağışlıyorum ve arzu ediyorum ki Fransa..." Bu sözler 
trampetlerin sesiyle kesildi, giyotinin bıçağı düştü, infaz 
hakimi Samson kolunu kaldırarak kralın kesik başını 

gösterdi. "Vive la republiquel" haykırışian kalabalığa 
yayıldı. XVI. Louis'nin öldürülmesi Avrupa monarşileri için 

bir "ibret dersi" olur ve,devrim karşısındaki tavırlarını 
daha da keskinleştirirken: Fransa için de Jakoben Terör 

döneminin başlangıcıydı.

SAlMT-JUSr, LOUIS DE 
(1 7 6 7 -1 7 9 4 )

Fransız Devrimi’nin radikal önderierinden Louls- 
Anolne-L6on de Salnt Just, 25 Ağustos 1767’de Orta 
Fransa’daki Decize’de doğdu. Babası bir süvari yüzba
şısı, annesi İse İlerici ve eşitlikçi görüşleriyle tanınmış 
bir kadındı. Saint-Just öğrenimine Soissons’dakI Orato
rio din okulunda başladı. Sevdiği kızın bir başkasıyla 
evlendirilmesi nedeniyle İMinaiıma girerek, Eylül 1786’da 
Paris’e kaçtı ve eğlence hayatına daldı. Annesi müdaha
le ederek Saint-Just’ü bir ıslah evine kapattı. Nisan 
1787’de buradan bir İşe girip mesleğinde yükselme ka- 
ranyla çıktı. Solssons’da savcılık kâtipliği yapmaya baş
ladı. Relms’e giderek hukuk öğrenimi gördü. Nisan 
1788’de hukuk diplomasını almıştı. Bir yandan da yazı
yor ve Fransız toplumunun İçine girdiği devrimci süreci 
izlemeye çalışıyordu. 1789’da sosyal hiciv türünde ya
zılmış şiir kitabı Organt’ı yayınladı.

Saint-Just, devrimin başlangıç döneminde mücadele
ye katılmak İsteğiyle Paris’e gitti. Kan dökülmesine kar
şı olduğu için devrimin şiddetinden huzursuz oldu ve 
memleketine geri döndü. Ancak taşra da Paris gilıiydi, 
her yerde devrimin çalkantıları sürüyordu. 1789 Tem- 
muz’unun sonunda Btörancourt’ta belediye sekreteril- 
ğlne tiaşladı. Aynı zamanda yeni örgütlenen Ulusal Mu- 
hafıziar’m komutanlığına getirilmişti. Saint-Just’ün amacı 
Meclis'e seçilmekti. Oysa daha seçilme yaşı olan yirmi 
beşi doldurmamıştı. Bir süre sonra Bi^rancourt 
Belediye Meclisl’ne üye seçikti ve özellikle halk sağlığı 
ile sert>est ticaret konularında yaptığı konuşmaiaria dik
katleri üzerine çekti.

Bastille’in ele geçirilişinin birinci yıMönümünde Pa
ris’e gittiğinde, Robespierre ile mektuplaşmaya başladı. 
1791 yılının sonunda yayımladığı Eaprlt de la revolution



ef de la Constitution de France (Fransız Devrimi ve 
Anayasası Üzerine) adlı eserinde, devrimin amacının 
yeni bir toplum laırmak olduğunu öne sürerek, Fransa’
nın hâlâ özgür olmadığını yazıyordu. Bu kitapla devrimci 
çevrelerde tanındı ve Eylül 1792’de Konvansiyon seçim
lerini kazanarak Paris’e gitti.

KonvansIyon’dakI etkinlikleri kısa bir sürede tanınma
sını ve hızla yükselmesini sağladı. 30 Mayıs 1793’de 
Kamu Selameti Komitesi’nde uzlaşmaz bir çizgi geliştir
di. JIrondenlerin tasfiyesinden sonra gündeme gelen 
1793 Anayasası’nın hazırlanmasında da etkin olan Saint- 
Just, Şubat 1794’de Konvansiyon’un başkanlığına seçil
di. Hemen devrime karşı olan aristokratlann mallarına 
elkonulmasını sağlayan Ventöse karariannı çıkarttı. Bu 
devrimin en radikal kararlanndan biriydi. Robesplerre’le 
biriikte davranan Salnt-Just, “ Devrim motoru kana bu
lanmış bir denizde yolaldıktan sonra bir limanda demir 
atacaktır. Sadece hainleri değil, gayret göstermeyenleri 
de cezalandırmahyız. İM türiü vatandaş vardır: iyi ve 
kötü. Cumhuriyet İyilere koruma, kötülere ise ölüm borç
ludur.’ ’ sözleriyle “ Terör”  dönemi ideolojisinin çerçe
vesini çizmişti.

27 Temmuz 1794’de Robespierre İle biriikte tutuklan
dı. Bir grup Komün üyesi tarafından kaçınimasına rağ
men sığınmış oiduMan Hötel de Vllle’de yeniden tutuk
lanarak giyotine gönderiMI.

Saint-Just’ün görOşleri 1800’de yayınlanan Fragments 
sur les IntHutlons Ribupllcaines (Cumhuriyetçi Kurum
lar Üzerine Parçalar) adlı kitabında ayrıntılı olarak yeralır.

ekonomi en temel ilkelerine aykınydı. Bir kez kitlesel seferberlikle devrimin sürekliliğini 
sağladıktan sonra, şimdi karşılanndaki en büyük sorun, seferber edilmiş kidelerin yeniden 
denetlenmesi, disipline edilmesiydi. Sayılar, iki terörün boyutları hakkında bir fikir veriyor; 
Dönem boyunca yaklaşık 40.000 kişi öldürüldü. Bunlann yandan fazlası Olağanüstü Devrim 
Mahkemeleri’nde yargılanarak ve giyotinle değil, toplu kıyımlarda öldürüldüler. Örneğin Lyon 
ayaklanmasından sonra polis müdürü Fouche giyotini fazla yavaş bulduğundan, bir ırmağın 
kıyısında topladığı 1667 kişiyi top ve mitralyöz ateşiyle öldürdü,. Devrim Mahkemeleri ise 
yaklaşık 17.000 kişiyi ölüme mahkûm etti. Bunlann yüzde 70’i köylüler ve emekçilerdi. Plani 
ekonomiye geçmeye Komün tarafından zorlanan Jakobenier, kendi yönetimlerinin selameti 
uğruna diğer temel ilkelerini de çiğnemekten çekinmediler. 1789’daki Haklar Bildirgesi 
tartışmalannda, Fransa’da bir devlet dininin olmayacağı, vicdan özgürlüğünün temel bir hak 
olduğu karara bağlanmıştı. 1794 bahannda ise Robespierre, kendinden önceki devlet 
yöneticileri gibi, dinin devlet yönetimi için elzem olduğunu keşfetti ve Yüce Varlık İbadeti 
adı altında yeni bir din uydurdu. Ama bu başanlar, Jakobenlerin sonunu hazırlamış, amk 
buıjuvazinin de Jakobenlere ihtiyacı kalmamıştı. 27 Temmuz (devrimci takvimde 9 Termidor) 
1794’te Konvansiyon Robespierre için tutuklama karan aldı, ertesi gün yandaşlan ile birlikte 
idam edildi. Robespierre’in düşüşünden sonra Terör araç değiştirdi. Gerçi Olağanüstü Devrim 
Mahkemeleri 1795 yılına kadar kaldınimadı ama işlevsizleştirildiler. Jironden burjuvazi, 
iradesini uygulamak için kendi gücünün yetmediğinin ve kide 'seferberliği dışında birtakım 
başka araçlara ihtiyacı olduğunun farkındaydı. 1794 sonbahannda aristokrat gençlerden, banka 
memurlanndan, esnaf çıraklanndan oluşan ve Jeunesse d'Or (Altın Gençlik) diye anılan çetele 
kuruldu ve kulüplerin. Komün şubelerinin, işçi mahallelerinin üzerine salındı. Jakobenlerin 
terörü, yerini çetelerin “Beyaz Terör”üne bırakmıştı. Tutarsız kariyeri boyunca Robespierre’in 
tek tutarh yanı askerlere duyduğu güvensizlik olmuştu. Sürekli olarak askerî disiplini 
eleştirmiş, orduyu sivilleştirmeye -milisleştirmeye- çalışmış, devrimin askerî kontrol altına 
girmesinden korkmuştu. Nitekim 1795 sonbahannda gençlik çeteleri monarşist eğilimler 
gösterip denetimden çıkar gibi olduklannda, onlan durdurabilecek tek bir güç kalmıştı: Ordu 
İsyanı bastıran askerî birliklerin başındaki genç generalin adı Napoleon Bonaparte’tı. İktidan 
burjuvazinin doğrudan temsilcilerinden tamamen devralması için, hepsi hep»! dört yıhn 
geçmesi gerekecekti.

Napoleon

Son isyanlann bastınhp çetelerin de dağıtılmasıyla devrimin tamamlanmış olduğu bir ânlamd: 
tescil edilmiş oldu. Ancak düzen kurulamamış, buıjuvazi bir sınıf olarak çıkarlannı temsil 
edecek siyasal organlan yaratamamıştı. Aksine, devrimin nimetlerinden yararlanma telaşı 
yaygınlaştıkça yolsuzluklar da yaygınlaşmaya başlamıştı. Siyasal mevkileri ele geçiren herkes, 
bu mevkiden kendi dar çevresinin çıkarlanm gözetecek şekilde yararlanıyordu. Tek tek 
buıjuvalann çıkarlanna karşı buıjuvazinin bir sımf olarak çıkarlan korunamıyordu.

Bir yandan da, Fransa’nın kendisine karşı ittifak kuran bütün Avrupa devletleriyle giriştiği 
savaş sürüyor, ancak ordu cephede olduğu kadar ülke içindeki, toplumsal huzursuzluktan 
bastırmak için de kullanıhyordu.

Bu koşullar ainnda Direktuvar yönetiminin meşruiyetini yitirmesi kaçmılmazdı. Seçme hakkı



1789  Devrim i ve 
Kadm H arelteilen

Kurucu Meclis icurulduictan sonra, burjuva Icadınlar 
eylem biçimi olarak Mecils'e dllei(çeler verme yolunu 
seçmişlerdi. Dile getirilen taleplerden biri, Kurucu Mec- 
lls’te icadınlann da temsil edilmeleriydi. Altında Mme 
B..B.. İmzası bulunan bir dilekçede, kadınların da erkek
ler gibi vergi ödemelerine ve İş anlaşmaları yapabilme
lerine rağmen Kurucu Mecils’e seçilememelerinden şi
kâyet ediliyordu: “Temsilcilerle temsil ettikleri kişilerin 
çıkarlan çakışmak zorunda olduğundan, kadınlar ancak 
kadınlar tarafından temsil edilmelidir.’ ’

Verilen dilekçelerden birçoğunda da kadınların eğitim 
düzeylerinin yükseltilmesi ve çalışma hakları üzerindeki 
kısıtiamalann hafifletilmesi talep ediliyordu. Çalışma ha
yatına girmelerinin kolaylaştıniması sonucunda, kadın- 
lann, o ara yaygın olduğu anlaşılan fahişelikten kurtuia- 
caklanna İşaret edenler çoğunluktaydı.

Temsili hükümet oluşturulduktan sonra, burjuva ka
dınlar eylem biçimlerini değiştIrdiler.Kurucu Mecils’e 
temsilci heyetler gönderme ve siyasi kulüplerde çalış
ma yoluna gittiler. 1790 yılında Mme Mouret, kadınların 
eğitiminin gerekiiiiği üzerine mecliste bir konuşma yap
tı. 1792’nin başlannda Parts’ll kadın ve erkeklerden olu
şan bir grup. Kurucu Meciis’ten, aile içindeki despotik 
erkek egemenliğine karşı bir yasa çıkanimasını talep 
etti. Aynı yılın nisan ayında aslen Aiman olan Etta Palm 
van Aelders, Kurucu Mecils’e bir dilekçe vererek kadın
lara siyasi özgürlük ve eşit haklar verilmesini ve boşan
ma hakkının tanınmasını istedi. Fakat Kurucu Meclis'te 
kadınlara ilişkin taleplerin tartışılması fazla hoşgörüyle 
karşılanmadı, engellendi ya da ertelenmeye çalışıldı.

Siyasal kulüpler arasında burjuva kadıniannın sesleri
ni en fazla duyurabildikleri yer olan Paris’teki Çerde 
Soclal'öe de, kadınlann konumu üzerine, o güne değin 
alışık olunmayan radikal konuşmalar yapılmaktaydı. Ke
za, Paris’teki SocIĞtâs populalres’den (Halk Demekleri) 
birçoğu kadınlan üyeliğe kabul etmişti; Club des Indl- 
gents, Club des Halleş, Club des Nomophlles, Club 
des MInImes, Soclâti Fratemelle des Jacobins bunlar
dan bazılarıydı.

Feminizmin öncüsü sayılabilecek olan bu girişimler 
yönetici erkeklerce pek hoşgörüyle karşılanmadı. Nite

kim 20 Mayıs 1795’te Kurucu Meclis, kadınların toplantı
lara katılmasının yasaklanmasını tartışmaktaydı. Üç gün 
sonra, yani 23 Mayıs’ta, meclis bir bildiri yayınlayarak 
Paris’teki kadınlann evlerine dönmesi istedi. Kamu Se
lameti Komitesi de kadınlann kulüplerde görülmesini 
hoş karşılamıyor ve kadınlann bu kulüplere girmelerinin 
engellenmesini istiyordu.

1789 devrim süreci içinde eğitsel, iktisadi, siyasi ve 
yasal talepler üzerinde durarak programlar geliştirmeye 
çalışan burjuva kadınlar, amaçlannı haklı göstermek 
için esas olarak üç düşünceye dayanmışlardı: Bunlar
dan birincisi, kadınların insanlığın bir parçası olduğu, 
dolayısıyla erkeklerin “ doğal” haklanndan kadınlann 
da yararlanması gerektiği düşüncesiydi. Bu düşünce 
burjuvazinin aristokrasiye karşı savaşımında yükselttiği 
iddiaya denk düşüyordu, ikinci dayanak noktası, kadın
ların biyolojik rollerine ilişkindi. Madem ki kadınlar bü
tün “ yurttaşlar’’ın annesiydiler, o halde devlet üzerinde 
de belli haklara sahip olmalıydılar. Çünkü devletin ve 
toplumun variiğını ve sürekliliğini onlar sağlamaktaydı
lar. Üçüncüsü, kadınların da devrim sürecinde özgüriük 
için mücadele ettikleri ve kendilerinin de yurtsever ol
dukları düşüncesiydi.

1789 Fransız Devrlml’nde burjuva kadın hareketinin 
önemli temsilcilerinden biri OIympe de Gouges idi. De 
Gouges, İnsan Haklan Blldlrgesl'ne karşılık 1790 yılın
da, kraliçeye sunulmak üzere Kadın Haklan Blldlrgesl’n\ 
kaleme almıştı. “ İdam sephasına gönderilen kadınlar 
neden meclise giremezler” diye haykıran Gouges, tari
hin bir cilvesi olarak kralın asılmasına karşı çıktığı İçin 
idam sehpasına gönderilecekti. Kraliçeye sunduğu Bll- 
dlrge'n\n başlangıcında şöyle sesleniyordu: “ Bu dev
rim, bütün kadınlar acınacak alınyazılannın ve toplumda 
kaybettikleri haklannın bilincine varmadıkian sürece ta
mamlanmış olmayacaktır... Erkekler, adil olabiliyor mu
sunuz? Söyleyin bana, benim cinsiyetimi baskı altında 
tutma egemenliğini size veren nedir? Gücünüz mü? 
Yeteneğiniz mİ?” Blldirge'nin birinci maddesinde İse 
şunlar yazılıydı:

“ Bütün kadınlar özgür doğariar ve erkeklerle eşit hak
lara sahip olarak yaşarlar. Bütün siyasal derneklerin 
amacı, erkek ve kadınlann doğal ve devredilemez hakla- 
nnın korunmasıdır. Ulus, erkek ve kadınlann biriiğidir... 
Yasa genel iradenin bir İfadesidir. Bütün erkekler ve 
kadın yurttaşlann kişisel olarak ya da temsilcileri aracılı
ğı İle [yasanınj oluşumuna katılma hakları vardır.”

Kadın haklan çerçevesinin ötesinde, feminizm bağla
mında da ele alınabilecek bir lider, Etta Palm van Aelder 
idi. Etta Palm, cinsel zorbalığa son vermek için “ törele
rimizde İkinci bir devrim”e ihtiyaç olduğunu ileri sürü
yordu. 1791'de kadın gruplannı ulusal bir konfederas
yon İçinde örgütlemek İstediyse de başarılı olamadı. 
Mecils’e giderek eşit iş ve eğitim imkânı; politik ve 
yasal eşitlik üzerinde duran konuşmalar yaptı.

Thöroigne de Mericourt (asıl adı Anne Terwagne) en 
fazla tepki toplayan proto-femlnlst llderierden biriydi. 
Pauline L ion  ve aktrist Clalre Lacombe en ünlü kadın 
derneklerinden Cltoyennes Râpubllcaines Revolution- 
nalres’ln (Devrimci Cumhuriyetçi Kadın Yurttaşlar) ku- 
ruculan ve başkanlanydı. 13 Mayıs 1793’te resmen ku
rulan Kulüp, Jirondenlerin düşürülmesinde önemli rol
ler oynadı. Râpublicaines, ayaktakımı (sans-culottes) 
ve çıplak kollu (bras-nus) kadınlardan oluşmaktaydı. 
Programlannda feminist eğilimlerden çok, İktisadî ta
lepler, bu arada ucuz gıda mallan talebi ağırlıklı bir 
yer tutuyordu.

Özgürleşme yolunda devrimin sunduğu oianaklan 
fazlasıyla kullanan kadınlar, zaman zaman düzenledikleri 
gösterilerde şöyle bağırıyorlardı: "İğne ve iplikten başka 
silahlarımız da var bizim."
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1789'da yaz boyu sûren köylü hareketleri 
nedeniyle hasadın toplanmasının ve başka 
bölgelere ulaştırılmasının engellenmesi iktisadi 
krizi derinleştirdi. Halk, ekmek, iş ve Kurucu 
Meclis'in Eski Düzen'e son veren kararlarının 
onaylanmasını istiyordu. 4 Ekim günü 
kalabalık bir kadın grubu “ Versaill6s"a ve 
“Ekmek İstiyoruz" diye bağırarak saraya doğru 
yürüyüşe geçti. Akşama doğru göstericiler 
Versailles'a vardılar. İnsan ve Yurttaş Haklan 
Bildirgesi'nin imzalanması ve ekmek talebinde 
kararlı 6 ile 7 bin arasındaki kadını temsilen bir 
delegasyon, kralla görüşmeyi başarıp, ekmek 
talebini karşılayacağına ve Bildirge'yi 
imzalayacağına dair söz aldı.

Burjuva kadınlann aksine çalışan kesimlerin kadınları, 
kadınlık durumunun sorunlarından daha çok, mücadele
lerini "ekmek sorunu” na yöneltmişlerdi. Burjuva kadın- 
lann taleplerine, boşanma yasalarına, eğitim fırsatlarına 
ıra da cinsleri için yasal ve siyasal eşitliğe karşı değiller
di, ama mülkiyetten yoksun sınıfın kadınları İçin, enflas- 
iron, İşsizlik ve açlık problemleri, boşanma, eğitim ve 
irasai statü sorunlarından çok daha acildi.

Bunun, maddi temelleri de vardı; 1726-1791 tarihleri 
arasında ortalama bir işçi gelirinin yarısı sadece ekmek 
latın alınması için harcanmaktaydı. 1788-1789’da bu 
iarcama miktarı gelirin yaklaşık yüzde 60'ına, kıtlık ve 
ışın fiyat yükselişlerinin gerçekleştiği 1789 yılında yüz
de 88’e ulaşmıştı. Bu koşullar kadınların mücadeleye 
[atılma biçimlerini de belirlemişti. 1789 ile 1795 arasm- 
iakl “ekmek ayaklanmalan” na kadınlar kitlesel olarak 
catılmışlardı. Hatta bir adım ileri gidilerek, bu ayaklan- 
nalann kimi kez kadın ayaklanmaları olduklan dahi ileri 
lürüleblllr.

1789 Kasım’ı ile 1791 Eylül'ü arasında fiyatlar düşme- 
re başlayınca işçi ve köylülerin hayat standartlannda 
yIleşmeler görüldü. Kadınlar, siyasal kulüp ve dernek- 
erde toplanmaya başladılar. Devrimci gazeteler okundu 
re devrimin sorunlan tartışılmaya başlandı. Devrimin 
emel sorunlanndan biri, monarşinin kaldıniması, cum- 
luılyetln kurulması ve giderek demokrasinin yerleştlril- 
neslydl. Bunun için çalışan kesimlerden kadınlar, Jako- 
«nierin sol kanadı Enragiter (Öfkeliler) İle biriikte hare- 
[et ettiler. Buna karşılık burjuva kadınlann çoğu Jlron- 
lenieri desteklediler.

1793'ün sonbahanndan itibaren, JIrondenlerin düşü- 
ülmesinden sonra, Jakolıenier kendi soilanna karşı mü- 
adeleye giriştiler. Bu mücadele içinde kadın demekle-
I ,  bu arada Clalre Lacombe’un kurucusj olduğu SocIĞ-
i  des Ripubllcaines Râvolutlonnalrıs saldırı hedefi 
laline geldi. Nitekim 16 Eylül 1793’te Lacombe tutuk- 
ındı. Ancak ertesi gün serbest bırakıldı. Bu, bir gözda- 
ııydı. 1793’ten başlayarak genel olarak kulüpler, bu 
rada kadın kulüpleri ve kadınlann kulüplerde çalışma- 
ın giderek sorun olmaya başladı. 20 Mayıs 1795’te 
adın kulüpleri yasaklandı.

1795 İle 1830 tarihleri arasında kadın hareketlerinin 
ratıştığı görülür. 1796’dan başlayarak, genel havaya 
ygun olarak kadınlar da evlerine ve kiliselere döndüler, 
k kıpırdanmalar, 1830 Devrimi ile başlayacaktı.

Devrimin din politikası ve kiliselere karşı takındığı tavır, XVI. Louis'nin idamı ve Cumhuriyetin ilanı Vehdâe civarında 
halkın hoşnutsuzluğuna yol açmıştı. 1793'de VendĞe köylüleri monarşi istemiyle değil, askere alıhmalara karşı baş 

kaldırdılar. 24 Şubat kararnamesi gereğince, önce gönüllüler tesbit edildi. Bunlann sayısı yeterli bulunmayınca bütün 
gençler ve bekârlar askere alınmak istendi. Bunun üzerine 100’den fazla köyde ayaklanma başgösterdi. Saint- 

Florent, Cholet, Marais ve Mauges ayaklanma merkezleriydi. Mart sonunda 20.000 isyancı bölgeye hakim oldu 
ve cumhuriyetçileri katletmeye başladı. Ulusal Muhafız üniformalarının rengi nedeniyle Maviler olarak adlandırılan 

cumhuriyetçilere karşı Beyazlar soyluların desteğini almak istediler. Böylece soyluların asilerin başına geçmesiyle 
ayaklanma kraliyet yanlısı bir karakter kazandı. 40.000 kişiye ulaşan asiler, sonunda 17 Ekim günü Konvansiyon 

tarafından bölgeye gönderilen “ Batı Ordusu "nca Cholet'de bozguna uğratıldı. Kaçışan son asi grupları ise 10 
Aralık'ta Savenay'de tamamen yok edildi. VendĞe, köylülerin karşı-devrimci ayaklanmalara destek verdiği irili ufaklı

ayaklanmalar içinde en büyüğüydü.

hafln sayılır bir miktarda vergi ödeyenlerle smırlandınimış olduğu halde, yönetimin 
beklentilerinin aksine, 1797 seçimlerinde seçilenlerin çoğunluğu Jakobenlerdi. Direktuvar, yine 
Napoleon’un birliklerinin yardımıyla, yeni seçilen milletvekillerini meclisi terke zorladı. Ancak 
1798 yılında yenilenen seçimler de beklenen sonucu vermedi. Bu arada, Direktuvar yönetimi, 
tarihte ilk kez olarak, ulusal çapta herkes için askerlik yükümlülüğünü yasalaşürdı. Artık 
askerî bir darbe için her şey hazırdı. Darbe 9 Kasım (devrimci takvimde 18 Brumaire)
1799’da gerçekleşti. “Tabanda güven, tavanda iktidar” ilkesine dayah yeni Anayasa bütünüyle, 
henüz otuz yaşında olan Napoleon’un taleplerine göre yazıldı. 1799’ı izleyen yıllarda Napoleon 
büyük bir eneıjiyle, buıjuva düzenini süreklileştirecek kurumlann inşasına girişti. En kalıcı 
ifadesini 1804’te yayınlanan Code Napoleon'da (Napoleon Yasası) bulan bu inşa süreci, 
okullardan bankalara, miras hukukundan dinî kurumlara kadar hayaûn her alanında özgür bir 
piyasanın ve sermaye birikiminin gereklerinin yerine getirilmesini mümkün kılmayı 
amaçlıyordu.

Bu yönüyle Napoleon, özgürlüğü insan eylemliliğinin değil, akli bir düzenlemenin sonucu 
olarak gören tipik bir Aydmlanma despotuydu. “Voltaire’i okudukça daha çok seviyorum” 
diyordu, “16 yaşıma kadar Rousseau için Voltaire’le ve bütün arkadaşlanyla döğüşmeye 
hazırdım. Bugün ise durum tam tersi; Rousseau tiksindirici geliyor bana.” Bu sözler, 1789’dan 
beri zaman zaman ittifak yapmış da olsa, birbirinden bağımsız kalmış olan, devrimin liberal 
ve radikal yorumlan arasındaki çatışmanın nihai bir biçimde liberal yorum lehine 
çözümlendiğim ifade ediyordu.

Almanya’da Yukandan Aşağı Devrim

Almanya’nın Gecikmişliği

Toplumsal mücadeleler açısından bakıldığında Napoleon, sermaye birikimi dışında her türden 
hareketliliği derin bir kış uykusuna yatırdığı Fransa için olduğundan çok, yeni bir dinamizm 
kazandırdığı Almanya için önemlidir.
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Kuşkusuz 18. yüzyılın sonunda siyasal birim olarak Almanya diye bir ülke yoktu. Orta 
Avrupa’nın büyük bir bölümü, o zamanın en arkaik siyasal yapısını ve daha 18. yüzyılın 
ortasında Voltaire’in “ne Kutsal, ne Roma ne de imparatorluk” diye alaya aldığı Kutsal Roma 
İmparatorluğunu oluşturuyordu. Aslında Habsburg yönetiminde bir konfederasyon olan 
imparatorluğun topraklan yalnızca bugünkü Demola-atik Almanya ile Federal Almanya’nın bir 
bölümünü değil, Belçika, Kuzey İtalya ve bugünkü Yugoslavya’nın da bir bölümünü 
kapsıyordu. Dahası imparatorluğun topraklanna dahil olmamakla birlikte Macaristan da, 
imparatorluğa dahil olan Avusturya gibi doğrudan Habsburg yönetimi ainndaydı.
İmparatorluğun Avusturya dışında kalan topraklan ise Prusya Krallığı ve irili ufaklı 300 
prensliğe bölünmüştü. Bu prensliklerden bazılan bir şehir ve hinterlandını aşamazken, Bavyera 
ve Saksonya gibi bazılan ikişer milyonluk gerçek birer devletti. Prusya ise, 1786 itibariyle 5.4 
milyon nüfusu, 190.000 kişilik ordusu ve yaklaşık 17.000 manüfaktür işletmesiyle, geri kalmış 
Alman ülkesinin en fazla gelişme potansiyeline sahip devletiydi. Üstelik imparatorluğun 
yönetim mekanizması içinde yeralan yegâne idari ve siyasal birimler prenslikler de değildi. 
Hanse şehirleri diye anılan, kökleri ve zenginlikleri Rönesans’a uzanan Lübeck, Bremen ve 
Hamburg gibi liman şehirleri ya da Marx’in doğum yeri Trier gibi eski piskoposluk şehirleri 
kendi içlerinde özerktiler ve aracı bir kurum olmaksızın doğrudan doğruya imparatora 
bağlıydılar. Bütün bu birimler de hesaba kanidığında 17.000’in üzerinde parçadan oluşan bu 
dev imparatorluk mozayiğinin belki de en ayırdedici özelliği, banndırdığı geleneksel şehir 
kültürüydü. İngiltere ve Fransa’da Rönesans’tan sonra gelişen merkezî devlet, Sanayi Devrimi 
öncesinde kapitalizmi belli bir merkezde, devletin çevresinde örgüüemeyi büyük ölçüde 
başarmışa. Bu süreç Almanya’da (ve Rönesans’ın beşiği olan İtalya’da) yaşanmadı. Buralarda
18. yüzyılm sonunda iktisadi ve kültürel faaliyetler hâlâ Rönesans’ı çağnşünrcasına ademi 
merkeziyetçi bir biçimde sürdürülüyordu. Şehirlere giriş çıkışla ilgili düzenleme ve kısıdamalar 
varlıklannı sürdürüyorlardı. Yalnızca zanaatkârlar değil, tüccarlar da loncalarda örgütlenmişlerdi. 
Siyasal biçimler farklılık göstermekle birlikte çoğu prensliklerdeki, şehirlerin, aristokrasinin ve 
ruhbanlann temsilcilerini biraraya getiren zümre meclisleri siyasal iktidann önemli bir uğrağını 
oluşturuyordu. Şehirlerde ise yönetim, yine Rönesans’ı çağnştınr biçimde, belli sayıda ailenin 
-in

Devrimin ve cumhuriyetin 8. yılında Fransa'da devrimci 
güçler tamamen sahneden silinmiş, toplumsal 
çatışmalardan yorulmuş bulunan burjuvazi de İstikrar 
arayışına girmişti. Kralcı tepkilerin güçlenmeye 
başlaması da, burjuvaziyi ve küçük burjuvaziyi, "sıkı" 
bir rejimin restorasyonunu ister noktaya getirmişti. Bu 
aşamada, Fransa'nın dış askerî başarılarında ve 
ülkedeki son Beyaz Terör dalgasının bastırılmasında 
imzası olan, bökece sağladığı saygınlığın yanısıra, 
ordunun gücünü temsil eden NapolĞon devreye girdi. 
Zaten orduda NapolĞon dışında da askerT müdâhale 
tasarılan yapılmaya başlanmıştı. DIrektuvar yönetiminin 
Beşyüzler Mecllsl'nln başkanı olan kardeş Lucian'la 
anlaşan Napolion 9 Kasım 1799 günü (devrimci 
takvime göre 18 Brumaire) meşru gibi gösterilen bir 
manevrayla, yönetime el koydu. Kendini "1. Konsül" 
seçtirerek, Fransa'yı tam otoriteyle yönetmeye başladı. 
Bir bütün olarak burjuvazi, istikrarlı bir rejimi 
kurumlaştıran NapoiĞon'u desteklemekte tereddüt 
göstermedi.

Son B urjuva, İlk  Proloto 
DovHm€İ: B abeuf

1794'te Jakobenler İktidardan düşünce bütün Frant 
bir yerleşiklik, bir huzur ve sükûn ortamı arayışı İçir 
girdi. Danton’un daha 1793 baharında dile getirdiği İç 
öldüğü, devrimin tamamlanmış olduğu, sıranın dev 
min nimetlerinden yararlanmaya geldiği kanısı, artı 
küçük bir azınlığın dışında herkes tarafından paylaşı 
yordu.

önce insan ve Yurttaş Haklan Blldlrgesl’nln birin 
maddesinden (İnsanlar özgür ve hakça eşit olarak d 
ğarlar, öyle yaşarlar) vazgeçildi. Haklar Blldlrlsl’ne t 
de ödevler Bildirisi eklendi. 1793 yılında Jakobenler 
kabul ettirdikleri ama hiçbir zaman uygulamaya koym 
dıklan Anayasa yerine, seçme ve seçilme hakkını lyh 
daraltan ve yürütme İşlevini DIrektuvar adlı beş Mşll 
bir hükümete bırakan yeni bir Anayasa kabul edllı

Devrimin tamamlanmış olduğuna İnanmayan, dan 
tılan bir burjuva cumhuriyetine razı gelmeyen azınlığ 
son hamlesini bastırmak da bu DIrektuvar yönetimli 
nasip oldu. Sözkonusu azınlık, büyük şehirierde ve özı 
İlkle Paris'te yaşayan küçük üreticilerden ve yeni gell 
meye başlayan proleteryadan oluşan “ ayaktakımı"yı 
Gracchus Babeuf bu kesimin devrim süreci içerisinde 
son temsilcisiydi.

Babeuf'ün düşüncesi ve temsil ettiği hareket, İkili I 
karaktere sahipti. Bir yönüyle 18. yüzyıla, bağımsız k 
çük üreticilerin, feodal kısıtlamalardan kurtuMuklan ı 
tın çağa, diğer yanıyla modem sosyalizme ve işçi sın 
hareketlerine dönüktü.

1789’da devrimci sürece özellikle Rousseau tarafı
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doğuşu

1833'de yapılmış 
karikatürü görülen 

Talleyrand (1754-1838), 
devrimi destekleyen bir 

papaz olarak Papa 
tarafından aforoz ediidi.

1792'de kralla 
ilişkisinden kuşkulaniidığı 

için Fransa’dan kaçtı. 
1795’de dönerek 

Napolâon'la işbirliği yaptı 
ve onun özeiiikie 

diplomasi alanında siyasi 
akli hocası oidu.

aralannda pazarlıkla anlaşüğı oligarşik bir cumhuriyet görünümündeydi. Burjuvazinin 
örgütsüzlüğü, bir sınıf olarak çıkarlannı temsil edecek merkezî ya da tekelci bir yapının 
bulunmayışı, bu geleneksel yapının parçalanarak kapitalist üretim ilişkilerinin kurulmasını 
olanaksızlaşünyordu. Bölgeler arası gümrük farklan ve çeşitli türden yerel özerklikler de 
sermaye birikiminin önünde hatın sayılır bir engel oluşturuyordu.

Modernleşmenin Öncüsü Olarak Aydınlar

Habsburg imparatorlanndan başlayarak bütün prensler, aristokratik ayncalıklan, şehirlerin ve 
zümrelerin geleneksel özerkliklerini kırmak amacıyla mutlakiyetçi bir yapı kurmayı denediler. 
Bu girişimlerin en önemli aracı prensin iktidanm yaygınlaştıracak, gündelik hayatın dokusuna 
sızmasını sağlayacak bir bürokrasinin oluşturulmasıydı. Bu bürokrasinin elemanlan, geleneksel 
düzenin kurumlannda olduğu gibi, içinde doğulan konumun ayncalıklan, soy, kan gibi 
ölçüdere göre değil, yetenek ve eğitim gibi “modem” ölçütlere göre seçiliyordu.

Dolayısıyla bu yeni bürokrasinin elemanlannın Aydınlanmacı görüşlerin dile getirdiği eşitliğe 
doğal bir yatkınhklan vardı. Ancak Alman aydınlannm benimsedikleri görüş ve ideallerle 
ilişkileri, ister istemez Fransız (ve İngiliz) aydmlannmkinden farklı oluyordu. Fransız ve İngiliz 
aydınlan, zaten hızla değişmekte olan bir toplumun en dinamik kesiminin sözcüleriydiler; 
oysa Alman aydınlan böyle bir sınıfsal temelden yoksundu. Bu yüzden hem içinde yer 
aldıklan devlet aygıtlan ile hem gelişmekte olan kapitalist üretim tarzı ile ilişkileri daha 
somniuydu. Kuşkusuz, kapitalist üretim tarzının yaygınlaşması Fransız ve İngiliz aydınlannm 
olduğu kadar onlann da varoluşlannm yegâne teminatıydı. Ama onlar için modem dünyanın 
ve onu ifade eden aklın kendiliğinden egemen hale geleceğini ummak çok daha güçtü. 
Dolayısıyla Alman düşüncesinde akıl, nesnel dünyaya içkin bir düzen olmaktan çok, iradi 
olarak, öznenin katblanyla kumiması gereken bir ideal olarak ortaya çıktı.

Ancak öte yandan aklın bu şekilde egemen kılınması, aydmlann kendi geleneksel hayat 
tarzlannı da olumsuzlamalan anlamına gelecekti. Alman aydınlan tarihin nedensellik ilkesinin 
aklmkinden çok daha farklı olabileceğinin farkındaydılar. Kendi hayadan bunun somut, pozitif 
izleri ile örülmüştü. Kendi çevrelerindeki geleneksel hayatin somut zenginliğiyle, soyut aklın 
gereklerini uzlaşnrmaya, başka bir deyişle, kendiliğinden ve tarihsel olarak oluşmuş olanla, 
yabancı fakat akli olanı banşarmaya çalışmak, 19. yüzyılın başına kadar Alman aydınlannm 
kimliğini belirleyen temel çelişki oldu.

dan biçimlendirilmiş bir zihinsel donanımla katılan Ba- 
beuf’ün en büyük başansı, soyut İnsan hakları söylemini 
aşmak ve İnsan doğasının sınıfsallığını kavramak oldu. 
Aydınlanmacılar tarafından özgürlükle özdeşleştirilen 
serbest piyasanın, aslında sınıfsal eşitsizlik ve karşıtlık
ları yaratma ve sürdürmenin başlıca aracı olduğunu gör
dü. Buradan hareketle, o güne dek kutsal sayılan özel 
mülkiyeti sorgulamaktan çekinmedi. Açıkça komünist 
bir toplumu düşledi. Ancak diğer radikal İnsan hakları 
teorisyenieri, sözgelimi Tom Paine gibi, Babeuf de mo
dem üretimin toplumsal niteliğini kavrayamamıştı. Bu 
yüzden komünizmi, bağımsız üreticilerin bireysel olarak 
ürettikleri ürünlerin kollektif çiftliklerde siyasal meka
nizmalarla bölUştürüldüğü bir tüketim komünizmi olarak 
tasarlıyordu.

Düşüncesindeki bu sınırlılıklann yansımalarını, Babe- 
uf'ün önderiik ettiği harekette de izlemek mümkün. Bas- 
tllle’in halk tarafından ele geçirildiği haberini duyar duy
maz Paris’e giderek Cumhuriyetçilere katılan Babeuf, 
devrimi taşrada yaymak için Picardie’ye geri döndü ve 
dolaysız vergilerin kaldmlması İçin harekete geçtiği İçin 
tutuklandı. Jakoben terörü sırasında JIrondenleri des
teklemiş olan Babeuf, Termldor'la biriikte gelen Beyaz 
Terör karşısında 1793 Anayasası’na sahip çıkmak ge
rektiğini düşündü ve bu amaçla Panthöon Demeği’nI 
kurdu. Kısa zamanda demeğin çevresinde Jakoiıenle- 
rln, dağıtılan Komün üyelerinin toplanması Direktuvar 
yönetimini tedirgin etti. Şubat 1796'da General Bona
parte şahsen gelip derneği kapattı.

Bu noktada Babeuf ve arkadaşlan, bir “ Eşitler Cum
huriyeti” için yeni bir devrim yapmak amacıyla “ Eşitler 
Komplosu” nu (Conspiration des Egaux) örgütlediler. 
Komplo bütün çalışanların katılacağı, ülke çapındaki 
bir hareketi öngörüyordu. Ancak yeni proletaryanın 
sayısal cılızlığı, kendiliğinden örgütlü herhangi bir top

lumsal sınıfla ilişki kurmalarını olanaksız kılıyordu. Bu 
yüzden alabildiğine dar, bugün “ konspiratif” diye ad
landırılan bir örgütlenme tarzını benimsemek zorunda 
kaldılar.

Aldıkları bütün önlemlere karşın “ Gizil Direktuvar” 
diye adlandırılan altı kişilik merkez komiteye bir hükü
met ajanının sızmasını engelleyemedller. Bu yüzden

ayaklanmanın çıkmasının tasariandığı sabahtan önceki 
akşam, Direktuvar yönetimi, hiç güçlük çekmeden. Eşit
ler Komplosu’nun önde gelen üyelerinin hepsini tutuk- 
lattırabildl.

Ancak Babeuf ve arkadaşlarını gerek kendi dönemleri 
gerekse daha sonraki toplumsal mücadeleler için önem
li kılan şey, tasarladıkları ayaklanmadan çok, duruşma- 
lan oldu. Babeuf ve aritadaşlan, kalabalık bir dinleyici 
kitlesinin önünde alabildiğine siyasal bir savunma yaptı
lar. Kendilerini, Direktuvar yönetiminin de meşruiyeti
nin dayanağı olan devrimci ilkelerden, başkaldırma hak
kından hareketle savunarak yönetimi güç durumda bı
raktılar. Dönemin terimleriyle söylenecek olursa, duruş
ma çıkar İle erdem arasında köMü bir mücadele halini 
aldı. O kadar M, mahkeme sonunda idam hükmünü 
okuyan yargıç kendini "Ben ne yapabilirim kİ, sadece 
bir emir kuluyum” diye savunmak gereğini hissetti.

Karan dinleyen Babeuf mahkeme salonunda kendini 
hançerieyerek öldürmeyi denedi; başaramadı. 28 Mayıs 
1797’de giyotinle idam edildi. Görüşleri ve özellikle Eşit
ler Komplosu’nun örgütlenme tarzı, sürgüne mahkûm 
edilen arkadaşı BuonarottI’nin yazdığı kitap aracılığıyla 
toplumsal mücadeleleri etkilemeye devam etti.

Babeufçülük, bir bakıma burjuva devriminin toplum
sal sınıriannı çizerek, burjuva toplumu çerçevesinde 
gerçekleşmesi mümkün taleplerin özel mülkiyetle belir
lendiğinin, bu çerçeveyi aşan eğilimlerin kurulu düzen
le hesaplaşmayı programlanna almalan gerekliliğinin 
tescili oldu. Babeufçü geleneğin İzinden gidenler, bur
juva toplumunun eleştirisinin, özel mülkiyet rejiminin 
siyasal çerçevesini parçalamaya kadar götürülmesi ge
rektiğini düşündüler; ve bu düşünceyi toplumun ezilen 
katlan arasında yayarak, devrimci bir popüler siyasal 
kültürün sanayi işçileri arasında yayılmasına hizmet ettiler.



Fransız Devrimi ve Almanya

Tekil, pozitif ve tarihsel olanın somutluğuyla, soyut ve evrensel aklın kuralcı indirgemeciliği 
arasındaki bu gerihm, 18. yüzyılın sonunda. Alman kültürünün klasik çağında, Goethe ve 
Schiller’in edebi yaptılannda, Kant’ın felsefesinde. Viyana klasiklerinin (Haydn, Mozart, 
Beethoven) müziğinde parlak fakat, pratikte bir karşılığı olmadığından, geçici bir senteze ulaştı.

Bu koşullarda Fransız Devrimi Alman aydınlan arasında büyük bir coşkuyla karşılandı. Bu 
olayda, kendilerinin düşünce ve kültür düzeyinde gerçekleştirmiş olduklan sentezin pratikteki 
karşılığını bulduklannı düşündüler. Daha 1785’te Mozart Beaumarchais’in Eski Düzen’e yönelik 
eleştiriler içeren eserine dayalı bir librettoyu kullanarak Figaro’nun Düğünû'nü yazmışn.
1789’da devrim haberini Württemberg’de alan üç genç arkadaş, Hegel, Schelling ve Hölderlin 
bir özgürlük ağacı dikerek çevresinde dansettiler. Daha sonra Schelling Fransız devrimcilerinin 
marşı Marseillaise’i arkadaşlan için Almanca’ya çevirdi. Goethe ÎT S l’de devrimci ordulann ilk 
büyük zaferi olan Valmy’den sonra “Bugün ve burada dünya tarihinde yeni bir çağ başladı” 
diye yazdı. Farklı farklı insanlar farklı dönemlerde hayal kınklığına \ığradı. İlk şok Terör 
yılında (1793) yaşandı. Ama 18 Brumaire darbesinden sonra bile, öri\eğin Beethoven, devrimi 
temsil ettiğini düşündüğü Napoleon için bir senfoni bestelemeye başladı (Üçüncü Senfoni,
Eroica); ancak 1804’te Napoleon kendisini imparator ilan edince senfonin ithaf sayfiasını yirtu. 
İki yıl sonra, savaş yeniden Almanya topraklannda cereyan etmeye başladıktan sonra Hegel 
Jena’da Phaenomenologie des Geistes’ını (Zihnin Fenomenolojisi), diyalektiğin bu ilk dev eserini 
yazarken işitmekte olduğu top seslerini, yeni bir çağın habercisi olarak selamlayıp Napoleon’u 
insanın kendi bilincine varmasının ve dolayısıyla özgürlüğe kavuşmasının sembolü olarak 
yorumlayabiliyordu. Bütün bu karmaşık tepkilerden, 19. yüzyıl boyunca Avrupa düşüncesini 
belirleyecek olan Alman romantizmi doğdu. Romantizm, klasik Alman düşüncesinin Fransız 
Devrimi ile karşılaşarak, onu yorumlamasının ürünü olarak kabul edilebilir.

1789’dan beri savaş dolayısıyla devrim arak yalnızca Fransız topraklannda değil, bilfiil Alman 
topraklanndaydı ve köklü toplumsal çalkanülara yol açıyordu. Bu çalkanalara gösterilen 
tepkiler başlıca üç biçime aynşa. Doğrudan Fransız işgaUne uğrayan güneybaa Alman 
prenslikleri, Napoleon’un dayatmasıyla. Ren Konfederasyonu adlı bir birim içinde birleştirildi 
ve buralarda Napoleon Yasası yürürlüğe kondu; feodaliteye özgü ayncalık ve uygulamalar 
tasfiye edildi. Yasa önünde eşitlik ve piyasa özgürlükleri, Fransa’da olduğu gibi, merkezden ve 
devlet eliyle yerleştirilmeye çalışıldı.

Habsburg hanedanının tepkisi ise tam tersi yönde oldu. 18. yüzyılda başlaalmış olan 
reformlann hepsi geri alındı. Eski Düzen’in arkaik kurumlan pekiştirildi; Katolik Kilisesi yeni 
bir önem kazandı. Ancak geleceği asıl belirleyecek olan, Prusya’nın tepkisiydi.

Prusya: Yukarıdan Aşağı Devrim

Hohenzollem hanedanının yönetimindeki Prusya, 17. yüzyılın sonunda çok fazla hükmü

Prusya'nın 1807 sonbaharında Fransız ordusu karşısında uğradığı ağır yenilgi, muttakiyetçi devletin yapısal ve 
kleolojik olarak iflasını beredıerinde getirdi. 1806 Eklm'inde özellikle Batı Prusya halkı, Napolâon ordularını, 
kendilerini Prusya zulmünden kurtaran güç olarak selamlamış, savaşı, ekonomiyi canlandıracağı umuduyla 
selamlayan Berlin burjuvazisi ise Berlin’e girişinde Napolâon'u "Vive l’Empereurl’’ (Yaşasın Imparatorl) diye 
bağırarak karşılamıştı. Prusya ordusunun ip gibi düzgün sıra halinde resmi g e ^ i  yapan taşlaşmış askerlerine 
alıştığı için, tütün içerek darmadağınık ^rûyen Fransız ordusunu şaşkınlıkla izleyen Berlin halkı; dünyada “bir 
şeylerin değiştiğini” o anda sezinlemiştl. Fransız ordusu, Prusya buıjuvazislne ve entelejanslyasına, Almanya’nın 
geri kalmışlığının canlı bir görüntüsünü sunmuş ve asıl gücün "milli heyecan, milli gurur ve milli birlik’’te 
olduğunu öğretmişti.

FRIBDRKH SOİELUNO  
(1 7 7 5 -1 8 5 4 )

Alman İdealistleri İçersinde özellikle romantik sanat 
anlayışı üzerinde büyük etkisi olmuş olan Schelling 
1775’te VVürttemberg’de Leonberg kasabasında doğdu. 
Babası önemli bir kilise adamı ve Doğu dilleri profesö
rüydü. Çok iyi bir eğitim gören Schelling 15 yaşında 
Tüblngen'dekl ünlü teoloji okuluna girdi. Buradaki en 
yakın arkadaşlan ünlü romantik şair HöMeriln ve Hegel’- 
di. 1705'e kadar sürecek olan bu okul arkadaşlığından 
Alman İdealizminin en ilginç belgelerinden biri, Das ael- 
teste Systemprogramm des Deutschen Ideallsmus (Al
man İdealizminin En Eski Sistem Programı) diye anılan 
metin doğdu. Bugün metni üç arkadaştan hangisinin 
yazdığı, yoksa ortak bir çalışmanın ürünü mü olduğunu 
h ilâ  tartışma konusudur.

Fransız Devrimi’nin etkisi altında yazılan program, Al
manya’da da büyük bir kültürel dönüşüm öngörür. Bu 
kültürel dönüşümün temelini insanın kendi doğasının 
aslında mutlak özgürlük olduğunun bilincine varması 
oluşturacaktı. Ancak bu bilincin bilinç olarak kalması 
yeterli değildi; bir “ mitoio|l”de görünürlük kazanması 
gerekiyordu. Bu gençlik programında İçerilen talepler, 
kısaca mutlak özgürlüğün görünürlük kazanarak bir kül
türün temelini oluşturması, Schelling’in de Hegel’In de 
farklı biçimlerde de olsa bayatlan boyunca araştıracak- 
lan sorunlar yumağının merkezini oluşturuyordu.

Ancak 1790-95 yıllan arasında yayımladığı felsefe ya- 
pıtlannda Schelling, henüz Fichte’nin daha radikal bir 
takipçisi görünümündeydi. Onun İçin dönüm noktası 
1795-97 yıllan arasında zengin bir ailenin yanında özel 
öğretmenlik yaptığı Leipzig oldu. Burada doğablllmle- 
rlyie ilgilenen Schelling, kendi romantik doğa felsefesi 
nin temellerini atmaya başladı. Bu çalışmaiann ilk ürün
leri geniş yankı uyandırdı ve kendisi de romantik bir 
bilim anlayışı geliştirmeye çalışmış olan Goethe’nin öv
güsünü kazandı.

Schelling 1798’de ders vermek üzere Jena’ya çağnl- 
dı. Yüzyılın sonunda Jena henüz Almanya’nın kültür 
hayatının merkezi olma imtiyazını Berlin’e kaptırmamış
tı. Goethe ve Hegei’ln yanısıra romantik edebiyatın ön
de gelen temsilcileri de oradaydı. Bu ortamda Schelling 
hayatının en verimli ve mutlu yıliannı geçirdi.

1800’de yazdığı System des transzendentalen Idealls- 
mus'ta (Transandantal idealizm Sistemi) daha önce sa
vunmuş okluğu Fichte’nin öznel İdealizmi İle kendi do
ğa felsefesini uzlaştırmaya çalıştı. Ancak Mtap Fichte 
ile arasında sert bir tartışmanın çıkmasına yol açtı. He- 
gei’in de Schelling’in yanında yeraidığı Imj tartışmada, 
Ftehte, Scheliing’l felsefenin, mutlak bilginin yegâne gü
venilir dayanağı olan öznenin kendi hakkındaki bilgisin
den vazgeçmekle suçluyordu. Hegel’ie Schelling İse 
Fichte’nin tarif ettiği sof öznelliğin mutlak özgüriüğün



geçmeyen, geri kalmış bir ülkeydi. Yüzyılın sonunda Hohenzollem hanedanından Friedrich 
Wilhelm mutlakiyetçi bir monarşi oluşturma girişiminde bulunduğunda, Otuz Yıl Savaşlan’ndan 
zaten çok yıpranmış olan bu aristokrasi, monarşinin girişimini destekledi; konan vergilere, 
düzenli bir ordunun kurulmasına razı oldu. Kökenindeki bu “tarihsel uzlaşma” Prusya 
monarşisinin tarihine ve yapısına damgasını vurdu. Prusya’nın diğer önemli yapısal özelliği, 
devlette ve iktidarda hiçbir dönemde kilisenin pay ve etkinliğine sahip bulunmamasıydı. Bu 
nedenle, Prusya hükümdarları, 17. yüzyılın sonunda Katolik Kilisesi’nin baskısıyla Viyana’dan 
kaçan Yahudilerle Fransa’dan kaçan Huguenotlan (Fransız Calvinisderi) ülkeye kabul etmekte 
hiç tereddüt etmediler. Prusya’nın göçmen kabulü 18. yüzyılda da sürdü Huguenotlar 
dönemin modem tanm bilgisiyle, Yahudi buıjuvazisi de sanayi ve ticaret kültürüyle Pmsya’nm 
“Batılılaşmasını” sağladılar.

görünürlük kazanmasına ve bir kültür oluşturmasına 
yetecek bir dayanak olmadığını düşünüyorlardı. Schel- 
llng’e göre özne ancak kendisine gerçekten farklı olarak 
verilen bir nesneyle birleştiği, buluştuğu takdirde, mut
lak özgürlüğe kavuşablllrdl.

Scheillng doğada Insanınklne akraba bir ruh olduğu
na İnanıyordu. Ancak bu akrabalık normal koşullarda 
brtüktü ve ancak bilincine varıldığı takdirde fiiliyat kaza
nabilirdi. Bu akrabalığı hissettirmek, görünür kılmak ise 
yaratıcı İmgeleme, sanata özgü bir başarıydı.

1807 yılında Schelling’in beklemediği bir şey oldu. 
Eski dostu Hegel dev yapıtı Phaenomenologle des Gels- 
fes’ta (Zihnin Fenomenolojlsl) adını anmadan da 
olsa Schelling’In şahsında bütün romantizmi kıyıcı 
bir şekilde eleştirdi. Hegel özgürlüğün teminatı olarak 
sanatı görmenin, özgürlüğün gerçekleşmesini büyük sa- 
natçılann mevcudiyeti gibi tesadüfi unsurlara terketmek 
demek olduğunu, bununsa özgürlüğün mutlakiiğıyla bağ
daşmadığını öne sürüyordu. Hegel mutlak özgürlüğü 
görünür kılacak, kurumlaştıracak yegâne yapının, sim
gesini Napolton'da bulan modern akılcı devlet olduğu
nu düşünüyordu.

Scheillng 1809’da yayınladığı Phllosophlsche Unter- 
suchungen ûber das Wesen der Menschllchen Frelhelt 
(İnsan Özgürlüğünün Özü Üzerine Felsefi İncelemeler) 
Hegel’le arasındaki farkı aydınlatması bakımında ilginç
tir. Scheillng insanın ancak hem İyi hem kötü olma 
imkânı varsa özgür olduğunun söylenebileceğini öne 
sürüyordu. Dolayısıyla özgürlük sorununu akıl sorunu
nun önüne koymuş, mutlak özgürlük olarak tasarlanan 
insan doğasını, hem akil, iyi olanı hem de akıldışı, kötü 
olanı İçerecek şekilde genişletmiş oluyordu. Bu yüzden 
akıl mutlak özgürlüğün teminatı olamazdı, çünkü insa
nın kötü olma imkanını dışlardı.

Ancak Fenomenolojrn\n yayımlanmasını izleyen yıl
larda Hegelcillk hızla bir ortodoksi haline geldi ve Schei- 
iing kamuoyunun ilgisini yitirdi. 1809'da fırtınalı bir aşk 
sonucu evlendiği karısının ölmesi de Schelling’in inzi
vaya çekilme eğilimini güçlendirdi. 1809’dan sonra yaz
maya devam etmekle birlikte hiçbir şey yayınlamadı. 
Deı^ vermeyi de bıraktı.

1841’de tahta geçen Prusya Kralı IV. Friedrich Wil
helm, sol Hegetelliğin de artan etkisinden ürktüğü için 
Hegelcillğin Prusya devletindeki gücünü kırmak istiyor
du. Bu amaçla Schelling’I Berlin Üniversitesi’ne davet 
etti. Schelling’in, aralannda Engels ve Bakunin’in de 
bulunduğu kalabalık bir dinleyici topluluğu önünde ver
diği dersler beklenen etkiyi yaratmadı. Scheillng bir 
yıl İçinde dersleri kesti. 1854 yılında tedavi için gittiği 
İsviçre’de öhlü. * '

Mudakiyetçi monarşinin denendiği öteki ülkelerdeki merkezî devletin gücü, öncelikle 
aristokrasinin gücünü ve yetki alanını sınırlamak üzere kullanılmıştı. Bu yüzden bu ülkelerde 
bürokrasi, özellikle halktan -üçüncü zümreden- insanlan yetenek temelinde istihdam ederek, 
eşitliğin en açıkça uygulandığı kumm olma niteliğini kazandı. Dahası, sözgelimi bir XIV. 
Louis’nin politikalan ülke içindeki yerel ayncalıklan, vergilendirme farklılıklannı, bölgesel 
gümrük uygulamalannı kısıtlayıp, girişimciliği ve imalatı destekleyerek ilk sermaye birikimine 
ve dolayısıyla burjuvazinin çıkarlanna hizmet etmişti. Oysa aristokrasi ile uzlaşma zemini 
üzerine kumlan Pmsya monarşisi, merkezî devletin gücünü öncelikle köylülere ve kısmen de 
şehirlere karşı kullandı. Köylüler Rönesans’tan beri edinmiş olduklan kazanımlan birer birer 
yitirdiler ve yeniden serfleştirildiler. 18. yüzyıl ortasında toplam nüfusun yüzde 3’ünü 
oluşturan askerlerine talim dışı zamanlarda, gamizonun bulunduğu yerdeki tarlalarda angarya 
yaptıran ordu da bu sürece katkıda bulundu.

Kuşkusuz bu süreç içinde aristokrasi de nitelik değiştirdi. 18. yüzyılda Doğu Avmpa, giderek 
daha gelişen Batı için bir tahıl ve hammadde kaynağı olarak önem kazandı. Bu ise tanmsal 
am ürünün giderek artan bir payının nakdi bir değişim değeri'kazanması anlamına geliyordu. 
Dolayısıyla, köylüler karşısındaki konumu alabildiğine geleneksel olan Pmsya aristokrasisinin 
gelişen uluslararası piyasadaki konumu, herhangi bir tanm burjuvazisinkinden farksızdı. Başka 
bir deyişle, Pmsya aristokrasisi, örneğin İngiltere aristokrasisinin aksine, feodal toplumsal 
ilişkilerinden vazgeçmek zomnda kalmaksızın ilk sermaye birikimini gerçekleştiriyordu.

Aristokrasinin niteliğinin dönüşmesine yol açan ikinci önemli süreç ise bürokradaşma idi. 
Hohenzollem’ler merkezî devletin askerî ve sivil bütün aygıdannda “Junker” diye anılan 
Pmsyalı aristokratlan istihdam etmeye özen gösterdiler. Özellikle “Çavuş Kral” diye anılan I.

Prusya ile Batı Avrupa arasındaki mesafeyi kapatmak 
için reformlara öncülük eden dört bürokrat aydın (soldan 

sağa): Baron Kart von Stein (1757-1831), 1814'de 
Prusya’nın Fransa karşısındaki yenilgisinden sonra 
NapolĞon'un onayıyla başbakan oldu ve reformlan 

başlattı. Gerhard von Scharnhorst (1755-1813), 
Napolâon karşısında uğranan yenilgilert yaşayan asker 

kuşağı içindeki en yenilikçi beyin olarak, "orduyla 
milletin bütünleşmesini" savunarak Prusya ordusunu 

çağdaşlaştırdı. Kari August von Hardenberg (1750-1822), 
von Stein’dan çok daha pragmatist bir politikacı olarak, 

uzun sûre kaldığı ba^akanlıkta burjuva reformlarını 
pekiştirdi. Wilhelm von Humboldt'un (1767-1835) (yanda) 
Bertin’de kurdyğu modern üniversite, kısa sûrede liberal 

burjuva ideolojisinin ve Alman milliyetçiliğinin odağı 
haline geldi. Dört reformcunun "Prusya tipi aydın"ı 

karakterize eden ortak özelliği, monarşik devletle 
bütünleşmiş olmalarıydı.
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Burjuvazinin Bilgisi: 
Des€artes, K ani ve 
Romantizm

1. Alman İdealizminin çözmeye çalıştığı felsefi (ve 
hayati) sorunlan kavramak İçin önce en başa, ge
lişmekte olan burjuvazinin toplumsal bütünlük İçe
risindeki yerine geri dönmek gerekiyor. Burjuvazi 
üçüncü zümrenin İçinden doğdu. Üçüncü zümrenin feo
dal düzen İçerisinde açık seçik tanımlanmış bir konumu 
vardı: Bir yanda kılıç kuşananlar -savaşanlar- ve dua 
edenler, onlann karşısında üçüncü zümre: Çalışanlar.

Burjuvazi üçüncü zümrenin çalışmayan kesimiydi. Fe
odal düzenin mantığı açısından bakıldığında, İşlevsiz 
ve hatta bir bakıma varolması İmkansız bir kesim. Daha
sı, burjuvazinin giderek pekiştirmekte olduğu Iktldannın 
kaynağı da, burjuvazinin variığı kadar esrarengizdi. Ger
çek ve maddi şeylerden, güçten çok ‘’İdeal” şeylerie, 
düşünceyle, pianlaria, hesapiaria ve Marx’in deyişiyle 
maddi dünya İçerisindeki en manevi şeyle, parayla İfade 
edilen bir İktidar. Buna bir “ idBaiite” nin, bir tür düşün
cenin madde üzerindeki iktidan denebilir.

Geleneksel olarak yalnızca düşüncenin kendisi değil, 
yöneldiği şey de "İdeal” bir nesne (Tann, sayılar, Idea- 
lar) olarak tasarianırdı ve düşüncenin ancak maddi ha
yattan koptuğu, kendisini pratik hayattan sıyırdığı süre
ce kendi haysiyetine kavuştuğuna inanılırdı. Pratiğin bil
gisi ise sadece o pratikle uğraşanlara alt, yüzyüze ilişki
ler aracılığıyla aktanlan, genellenemeyen bir hünerdi.

Burjuvazi ile biriikte dünyaya, İlk habercilerini kadim 
Yunan'ın köleci topiumunda bulsa da, nitel olarak yeni 
bir düşünce ve bilgilenme tarzı geldi. Toplumsal servet 
birikiminin sermayeye dönüşebilmesi, kendisi pratik ol
mayan ama pratiği temsil ve kontrol edebilen bir bilgi 
tarzını gerektiriyordu. Teorik bilginin tefekkür ve spekü
lasyon olmaktan çıkması, maddi olana yönelmesi gere
kiyordu. Diğer yandan da çalışanlann aiışkanlıklanna, 
hünerlerine sinmiş olan bilginin de onlardan bağımsız
laşması, genellenmesi, nesnelleşmesi gerekiyordu. Ka
pitalizmin mantığı çalışanlann özgürieştirilmeierini ve 
mülksüzieştirilmelerini gerektirdiği kadar, bllglsizleştirii- 
melerini de gerektiriyordu. Ancak kafa emeği ile kol 
emeği mutlak bir biçimde koptuğunda, emek pratiğin 
bilgisini yitirdiğinde ve çalışma bir teorik bilgi konusu 
olduğunda sermayenin kontrolüne girebilirdi.

2. Modern felsefe bu tür bir teorik bilginin Imklnma 
dair bir kuşkudan doğdu. Descartes'ın hakkında mutlak 
bilgi sahibi olmak istediği şey, kendisiydi, hayatıydı, 
bu dünyaydı. Bütün bunlan geleneksel olarak ancak 
Tann ve meleklere özgü sayılan bir bilgiyle bilmek isti
yordu; kendi yaşamış olduklannın İzini taşımayan, her
hangi bir bakış açısı İle sınıriandınimamış, anlamını baş- 
kalannın da belirlediği, muğlak bir dile mahkûm olma
yan saf bir bilincin bilgisiyle...

Bildiğini sandığı herhangi bir şeyin böylesi bir mutlak- 
lığa sahip olup olmadığını sınamak için her şeyden kuş
kulanmaya karar verdi. Bu sistematik kuşku sonucunda, 
hakkında kuşku duyamayacağı tek şeyin kuşkunun ken
disi ya da genel olarak kendi zihinsel durumlan olduğu
na karar verdi. Tasavvuriannın, kurduğu hayallerden 
heriıangl birinin gerçeklikte bir karşılığı olmayabilirdi; 
ama hayalin içeriği hakkında, hayali kurmakta olanın 
yanılması olanaksızdı. Bilincin kendi İçerik ve durumlan 
hakkındaki bilgisi dolayımsız ve mutlaktır. Bu düşünce 
zincirinin çarpıcı bir sonucu var: Ancak dünya bir bilin
cin İçeriği (bir kurgu, bir rüya) olduğu takdirde, onun 
hakkında mutlak bilgi sahibi olunabilir. Mutlak bilginin 
mümkün olabilmesi İçin, nesnelerin, durumiann önce
den bir kavrama onlan seyreden insanın tasavvuriarına 
indirgenmiş olması gerekir, kİ bilinç onlan kendi kendl-

Kant (solda), Descartes'ın 
(ortada) özne-nesne birliğine 
ilişkin kuramının odağından 
Tann kavramını kaldırdı. 
Rchte (sağda), Kant'la 
romantizm arasında bir halka 
olduğu gibi. Alman 
milliyetçiliğinin de fikir 
babalarındandı.

sini bildiği kesinlikle bilebilsin, (özne-nesne birilğl).

Ancak Descartes'ın döneminde, kendi kendisinden 
emin olan bilinç, kendi teorik bilgisini henüz genel ola
rak hakikatin ölçütü saymaya hazır değildi. Kendi hak- 
kındakl kesin bilgiden dünya hakkında mutlak bilgiye 
geçebilmesi için kendi dışında bir dolayıma İhtiyacı var
dı. Descartes kendi açık seçik ve kesin kavramlan ile 
nesnelerin örtüşmesinl sağlayan şeyin ne olduğu soru
suna geleneksel cevabı verdi: Tann'nın İnayeti.

3. Descartes'tan sonraki felsefenin tarihi, onun Tan- 
n'ys atfettiği rolü daha akılcı bir çerçeve İçerisinde çö- 
zümfeme çaliasının tarihidir. Öznenin kendi tasanmlan 
hakkındaki mutlak bilginin, mantığın ve matematiğin, 
aynı zamanda dünya hakkındaki bilgi olmasını mümkün 
kılan mekanizma nedir?

Kant bütün yaşantılara eşlik eden, onlann çerçevesini 
oluşturan sabit İki boyutun variiğından yola çıktı: Zaman 
ve mekân. Ancak bunlar özneye dışandan verilmiş “şey” - 
ler olamaz. Çünkü algılama dahil her yaşantı ancak 
zaman ve mekân İçerisinde gerçekleşir. Sadece bir İm
kân olarak yaşantı dahi, bir çerçeve olarak zaman ve 
mekânı varsayar. Ancak geleneksel metafiziğin doğuş
tan gelen kavramiannın aksine zaman ve mekân birer 
kavram, akıl ya da düşüncenin birer vasfı değildir. Kant’a 
göre aklımızın işleyişi öznenin kendliiğindenllğinl oluş
turur. Oysa zaman ve mekân edilgenliğin boyuttandır
lar, öznenin dünyaya açılabilmesinin çerçevesini oluş
tururlar, duyariiğın formiandıriar.

Dolayısıyla mutlak bilgi imkânı. Kant öncesi filozofla
nn sandığı gibi öznenin tasanmlan ile onlardan bağım
sız olarak verilmiş bir gerçekliğin lilşkiiendlrilmesl soru
nu değildir. Artık her şey özneye içkin hale getirilmiştir. 
Sorun öznenin kendiliğindenllğl He edilgenliğinin, aklı 
ile duyariiğının nasıl llişkliendirileceğidir. Sorunun ce
vabı bizi Kant'ın en güç ama en verimli, en etkili olmuş 
kavramlanndan birine götürür: İmgelem. Zaman ve me
kânın kavramsal olmadığını söylemiştik. Diğer yandan 
aklın kendiliğinden İşleyişinin ürünü olan saf aklın kate
gorileri ise tamamen soyuttur; hiçbir yaşantıya gönder
me yapmazlar (bu onlan kısmileştirir, mutlaklıkianna 
halel getirirdi). Dolayısıyla insanda bu ikisini llişkllendl- 
recek bir yetinin tnılunması gerekir. İşte bu yeti imge
lemdir. İmgelem şu ya da bu yaşantının değil, mümkün 
bütün yaşantılann çerçevesi olan duyariiğın formlannı

saf aklın kategorileriyle ilişkilendirir. Bu anlamda gördü
ğümüz herhangi bir şeyi öncelikle mümkün imgelerden, 
hayallerden biri olarak görürüz.

Böylelikle Descartes’la başlayan serüven bir anlamda 
tamamlanmış olur: algılanan, yaşanmış olan, tasariana- 
bilenln bir ait kategorisi hsline gelmiştir. (Bir şeyin ya
şanmışlığı onun hakkında edinilecek bilgiye bir şey kat
maz.) Tasarianablien hakkında ise mutlak bilgiye sahip 
olunabilir. Dünyanın öznenin bir tasavvuruna İndirgen
mesiyle mutlak bilginin, öznenin dünyayı kendi kendisi
ni tanırmışçasına tanıması İmkânı kanıtlanmış olur.

4. Kant’ın idealizmi mutlak bir idealizm değildi; evren
de özne ve onun tasanmlan dışında hiçbir şeyin mevcut 
olmadığına inanmıyordu. Herhangi bir şeyi algılayabil
mek için öznenin duyariiğının formlannın yanısıra, bu 
formlan uyaran bir malzemenin bulunması gerekir. An
cak bu malzemeye doğrudan ulaşılmaz. Öznenin tartan
da olabileceği, hakkında konuşabileceği her şey zaman 
Içre olan bir fenomen olacaktır. Onun ötesinde yer slan, 
fenomenin kaynağı olduğunu farzedebileceğimiz şey, 
bizim için dalma bilinmez kalacak olan kendinde şeydir.

Sözgelimi madde kavramını ele alalım: Michelangelo 
kendi faaliyetini, bir mermer bloğun içinde sskiı duran 
heykeli keşfetmek, ortaya çıkarmak diye tarif etmişti. 
Zanaatkâriara özgü tipik bir madde anlayışını dile getiri
yordu. Tanınması, hakkında bilgi sahibi oiunıpası sabır 
ve emek gerektiren, sırlannı ancak kişi kendisini onun 
taleplerine göre dönüştürdüğü takdirde ifşa eden bir 
cevher... Kant’ın sisteminde ise madde, ancak algı dün
yasından tanıdığımız çeşitli şeyler arasındaki etMIeşim- 
leri ortak bir çerçeve İçerisinde betimlememizi sağlayan 
bir kavramdır. Bir cevhere değil bir işleve İşaret eder; 
doluluğunu, esrarengizliğini yitirmiştir. Bu sistem zana- 
atkâriann yaşanmış bilgisinden tamamen anndırılmıştır.

5. Kant, burjuvazinin altın çağının doruk noktasını temsil 
ediyordu. Doğa yasalan da dahil olmak üzere bütün 
bir dünya düzenini öznelliğin ifadesi olarak yorumluyor- 
du. Hangi öznelliğin? Eğer zaman ve mekân duyariiğın 
formlan idiyse, bu duyariık kimin duyariiğıydı?

Kant, bu soruiann cevaplandınlamayacağını söylüyor
du. Şöyle ki: Kişi başka Insaniaria da kendisiyle de 
ancak bir fenomen olarak, mümkün İmgelerden, hayal
lerden biri olarak karşılaşabilir. (Kendim de benim İçin
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İr görünüşten İbaretim.) Yaşayan, somut bir kişi olarak
İr özneyle karşılaşabilmek için daha "önceden” bir 

İmgelemin saf aklın kategorilerini duyarlığın saf formla- 
ına uygulamış olması, başka bir deyişle, bir imkânlar 

ımı olarak dünyanın (bu arada başka kişilerin de) 
|wyal edilmiş olması gerekir. Dolayısıyla, bu hayali ku- 
|«n özneye fenomenler dünyasında rastlanamaz. O da 
|)lr kendinde olandır; numendir.

Burjuvazinin henüz hâlâ evrensel sınıf olarak görün- 
lüğü 1770'te, dünyanın tamamını, Içeriklendirllmemiş, 
ışkın bir öznenin kurduğu bir hayal olarak tarif eden 
lir sistemin bir ortodoksi haline gelmesi mümkündü, 
kma Fransız Devriml’nl izleyen yıllarda dünya hakkında- 
d mutlak bilginin kaynağı olan bu aşkın öznenin klmllğl- 
lin sorgulanması kaçınılmazdı.

6. Kant’ın sentezinin Alman idealizmi içerisinde çö- 
ülmesi nlsbeten ayn iki yol izledi. Flchte verili olanın 
aynağının aşkın bir İmgelem değil, doğrudan doğruya 
lUşüncenin kendiliğindenliği, mutlak ego olduğunu Id- 
lia etti. Böylelikle görünen fenomenlerle kendinde olan 
lumenler arasındaki ikilik aşılmış, idealizm mutiakiaş- 
nış oluyordu.

Nesneler, Flchte’ye göre, ego'nun onlan aşarak kan
isini gerçekleştirmek üzere kendi kendisine koyduğu 
ınırlardır. Özne olmak, insan olmak, sürekli olarak aş- 
lak üzere kendi kendisine böyle sınırlar koymaktır.

7. Flchte’nin Kant'ın aşkın, evrensel öznesini, mutlak 
go şeklinde somutlaştırmasının bir diğer sonucu, Al
lan felsefesine "akıldışı”  unsurunun girmesi oklu. Dün- 
ayı imgelem aracılığıyla kuran ve seyreden özne, Kant'ın 
aptığı gibi bir aşkın, evrensel özne olarak tarif edildiği 
ürece, tek tek kişilerin İddia ve tasanmian araaındakl 
ırkın doğru-yanlış boyutunda (fenomenlere uygun olup 
Imamaian bakımından) değerlendirilmeleri hâlâ müm- 
ündür. Oysa Fichte'nin yaptığı gibi neaneieri doğrudan 
oğnıya bir öznenin kendiliğindenllğinin ürünüymüşce- 
ine yorumladığımızda bu imkân ortadan kalkar. Bir 
eğeriendlrme ölçütü olarak "doğru-yanlış” boyutunun 
erini ‘‘sahicilik” , “ içtenlik” gibi öznel kavramlar alır.

8.19. yüzyıl başında modern felsefe artık geleneksel 
;levlni yitirmeye başlamıştı, imkânını kanıtlamaya ça- 
ştığı mutlak bilgi, kendisini pratikte -savaşta, devlet 
önatlmlnde, özellikle de teknolojide- kanıtlıyordu. Ar- 
k dünya, kimsenin ürünü olmayan, üreticileriyle İlişkisi 
ımamiyle anzlieşmiş bir kavramın tezahüründen Iba- 
9t olan nesnelerden oluşuyordu. Böyle bir dünyada 
zgürlUğün yeri nedir? Kant'ı hatırlayalım; Fenomenler- 
en, tasavvurlardan oluşan bir dünyada, bu fenomenle- 
n varolmasını mümkün kılan özne, o öznenin özgüriü- 
ü görünemez. Kişilerin kendileri de aynı zorunluluk 
asalanna tâbi birer fenomen olarak görünmek durumun- 
adırlar.

Bu koşullar altında, dünyayla ilişkisi esasen temsil 
lan ama kendi özgürlüğünü problem etmekte direnen 
zne (bilinç) ne yapacak? Bu soru karşısında, romantik- 
ırln (ve oniann ilk filozofu Schelling’in) verdiği yanıt, 
erili dünyadan bu dünyanın kaynağına, imgeleme, doğru 
lir adım geri çekilmekti.

Burjuvazinin klasik felsefesi, yaşanmış bir tarihin ürü- 
U olan gerçek bir dünyayı, kavramsal bir dihıyadan; 
erçekllğinl seyrediliyor, hatta hayal ediliyor olmaktan 
lan bir dünyadan ayırdedecek kavramlardan yoksun-
u. ilk ifadesini 18. yüzyılın sonunda bulmuş olan ro- 
lantlzmln sürekliliği de bununla açıklanabilir: Klasik 
lisefenln kendisi, meşrulaştırdığı düzenin bir imgeden 
iaret olduğunu ilan ettiği sürece, bu düzen karşısında 
andisini kıstınimış hisseden kişinin kendi yaratacağı 
ngelerin, kuracağı hayallerin en azından düzen kadar 
üçlü olacağına inanacaktır.

İSKENDER SAVAŞIR

Friedrich aristokrasinin geleneksel savaşçı yeteneklerini modem bir düzenh ordunun disiplinine 
uyarlamakta çok başanlı oldu. Ancak bu başannın somut bir sonuca dönüşmesi, Pmsya’ya 
hatın sayılır bir güç ve prestij kazandırması. Çavuş Kral’ın oğlu, “Büyük” diye anılan II. 
Friedrich döneminde oldu. Tahta geçtiği 1740’tan sonra “Pmsya militarizmi” Avmpa’nın 
dağarcığında yerleşik bir kavram halini aldı.

Voltaire’le de uzun süren bir dosüuk kurmuş olan Büyük Friedrich, birçok bakımdan tipik 
bir Aydmlanma despotuydu. En önemli yönlerinden biri ise getirdiği modem devlet anlayışı 
idi; “Kral, devletin en yüksek memumdur; mevkiinin vekannı sürdürebilmesi için kendisine 
maaş ödenir.” Hanedana duyulan sadakati devlete duyulan sadakate dönüştürmeye çalışarak 
milliyetçiliğin ideolojik zemininin oluşmasına katkıda bulundu. Mutlakiyetçi monarşiyi 
alabildiğine kişisel bir mutlakiyetçiliğe dönüştürerek, devlet aygın ile aristokrasi arasındaki 
ilişkiyi zayıflattı. Yerel imalata, özellikle dokuma gibi teknolojisi gelişmekte olanlara devlet 
desteği sağladı; yün ihracaünı yasakladı; kredi sağlamak amacıyla bir devlet bankası kurdu. 
Yazdırtağı 17.000 maddelik Pmsya Yasası birçok bakımdan Napoleon Yasası’m önceler. Bütün 
bu yönleriyle II. Friedrich’in Almanya’nın izlediği kendine özgü “yukandan aşağı devrimle 
kapitalizme geçiş”in ilk mimarlanndan biri olduğu söylenebilir.

II. Friedrich’in reformlan o kadar başanlı olmuştu ki, 1799’da Pmsyalı devlet adamı Stmensee, 
Fransızlara hitaben “Sizin aşağıdan yukan gerçekleştirdiğiniz hayranlık uyandıncı devrimin 
daha tedrici, daha yukandan aşağı bir biçimi Pmsya’da yaşanacak” diyeİDİliyor, bu yüzden 
Fransa ile Pmsya arasında ciddi bir somn çıkmayacağını umabiliyordu. Gerçekten de daha 
Napoleon’dan önce devrimci ordulara karşı kumlan ittifaktan ilk çekilen Pmsya olmuş,
1799’da Napoleon’a karşı kumlan Britanya önderliğindeki ittifaka da katılmamıştı.

Prusya’da Reformlar

Yine de Pmsya 1803’te Fransa’ya karşı kumlan ve daha sonraki Kutsal İttifak’ın çekirdeğini 
oluşturan büyük ittifaka katıldı. Rus ve Avusturya ordulanyla birlikte önce AusterUtz (1805), 
sonra Jena’da (1806) büyük bir hezimete uğradı. Bu askerî hezimetler militarist Pmsya’da 
derin bir şok etkisi yarattı ve şok Pmsya’ya sığınmış olan liberal aydınlar için büyük bir 
fırsat oldu.

1807’de Baron von Stein’m başbakanlığa getirilmesiyle liberal aydınlardan oluşan bir ekip 
Pmsya devlet aygıtını ele geçirmiş oldu. Bu aydınlar Fransız Devrimi’nin temel ilkelerine 
inanmış, ancak Fransız ordulannın talancılığı karşısında derin bir hayal kınklığına 
uğramışlardı. Pmsya, onlara Fransa’da başanlamayam, oradan çıkanlan dersleri de hesaba 
katarak Pmsya’da başarma imkânını sağlıyordu. Köklü reformlara giriştiler. Bürokrasi ve orduyu 
herkese açtılar; serfliği kaldırdılar; hukukta birömekleşmeye yöneldiler; liberal iktisadi 
politikalar izlediler. Bütün bunlar, temelde, Napolfeon’un Ren Konfederasyonu’na 
dayattıklanndan farklı değildi. Von Stein kralı sınırlı da olsa temsili bir demokrasiyi kabul

Büyük Alman romantik şairi Goethe, Fransız Devrimi'ni 
önce kuşkuyla karşılamıştı. Devrimin Almanya için 
yaratabileceği tehlikeler onu kaygılandırıyordu. Ancak 
1792’de, o zamana dek çok güçlü sayılan Prusya 
ordusunun Fransa karşısındaki ağır yenilgisini gördükten 
sonra, Fransız Devrimi'nin "Eski Düzen’’e dair herşeyi 
tarihe gömdüğüne karar vererek "bugün ve burada, 
dünya tarihinde yeni bir çağ açıldı" sözlerini söylemişti. 
Goethe, devrimin getirdiği insan hakları kavramını da 
baştan İtibaren onayladı. "Hermann ve Dorothea" 
şiirinde bununla ilgili coşkusunu da dile getirmişti: 
“ Kim yalanlar ki, yüreğinin çarptığını/Çıpiak göğsünün 
daha bir kabardığını/Görünce yükselen yeni güneşin 
ilk pırıltısını/Duyunca herkesin eşit olduğunu, insan 
haklarını/Duyunca bu coşku dolu özgürlüğü, sevgi 
dolu eşitliği”  Goethe’nin sıkı bir Napolâon hayranı 
olmasının nedeni, devrimin sonuçlarını onaylamasına 
karşın, devrim olgusunu "uygunsuz”  bulmasında 
aranabilir: çünkü Napolâon, devrimin değerlerinin 
kurumlaşmasını, “ hükümetleşmesini" ifade etmekteydi. 
Goethe’nin Fransız Devrim’i ve "devrim" ile ilgili tavn, 
1824’deki şu sözlerinden anlaşılabilir: "Doğrudur, ben 
Fransız Devrimi’nin dostu olamazdım; çünkü dehşetini 
fazlasıyla yakından gördüm ve bu dehşetten gün be 
gün, saat be saat etkilendim, oysa hayırlı sonuçlarını o 
zamandan görmek mümkün değildi... Ama mutlak 
hükümdar iradesinin de karşısındaydım. Ve devrimin 
olmasının halkın değil, hükümetin suçu olduğundan 
tamamen emindim. Hükümetler sürekli adil ve uyanık 
olurlarsa, zamana uygun düzenlemeleri yaparlarsa ve 
zorunlu olanlar aşağıdan kendilerine dayatılana kadar 
ayak diretmezlerse, devrim olması imkânsızdır."



etmeye zorluyordu. Bütün Avrupa’nın gözleri Prusya’ya çevrilmişti. 1793’ten sonra Paris’te 
yollan ayrılan liberalizm ve demokrasi şimdi Berlin’de birleşmiş gibiydi.

Bu politikalar sonuç vermekte gecikmedi. 1813’te Fransız ordulanna karşı, hükümetten kısmen 
bağımsız geniş bir halk ayaklanması başgösterdi. Prusya’daki ayaklanma, bir gerilla savaşı 
şeklinde cereyan etmedi; ayaklanan halk kitleler halinde düzenli ordunun gözetiminde modem 
usullere göre talim gördükten sonra cepheye gidiyordu. 1792’de olduğu gibi demokrasinin 
derinleşmesi, bu sefer Prusya lehine bir askerî başarıya dönüştü. 1815’te Britanya ve Prusya 
ordulan önce Leipzig’te, sonra Waterloo’da Napoleon’u kesin ve nihai bir biçimde yenilgiye 
uğratnlar. Ancak reformcu politikalann bütün bu başanlanna karşın, Prusya’nın liberal dönemi 
uzun ömürlü olmadı. Bunun, biri iç, biri dış olmak üzere başlıca iki nedeni vardı.

Viyana Kongresi

Ekim 1813’te Prüsya ve Rusya ordulan tarafından Leipzig’te kesin olarak yenilen Napoleon 
Nisan 1814’te imzalanan Paris Antiaşması’yla imparatorluktan çekildikten sonra küçük Elbe 
Adası’na mutlak hükümran olarak sürgüne gönderildi. 1814’te Fransız Dışişleri Bakanı 
Talleyrand, Rusya adına Çar I. Aleksandr, Prusya adına Şansölye Kari Augustus von 
Hardenberg, Britanya adma Lord Castlereagh ile Wellington Dükü ve artık Avusturya- 
Macaristan İmparatorluğu adını almış olan eski Kutsal Roma İmparatorluğu adına Mettemich’in 
bulunduğu görüşmelere katilmak üzere Viyana’ya hareket etti. Görüşmeler sürerken Mart 
1815’te Napoleon’un Fransa’ya geri döndüğü ve büyük bir sefere hazırlandığı haberi geldi. 
Kongre’ye ara verilmedi. Wellington komutasındaki ittifak ordulan ile von Blücher 
komutasındaki Prusya ordulan .Napoleon’u Waterloo’da hezimete uğratü ve Napoleon Fransa’ya 
ayak basışından tam yüz gün sonra, bu kez bir mahkûm olarak St. Helene Adası’na sürüldü. 
XVI. Louis’nin kardeşi XVIII. Louis Paris’e girerek Bourbon hanedanının iktidannı yeniden 
kurdu. İkinci Paris Andaşması imzalandı. Viyana Kongresi hâlâ sürüyordu.

Geleneksel olarak savaşlan sona erdiren banş sözleşmelerinin içerdiği savaş tazminati, sınırlar, 
karşılıklı güvenceler gibi hususlan Paris Antlaşmalan zaten belirlemişti. Viyana Kongresi’nin 
işlevi ise başkaydı: Tarihte, sınıfsal içeriği taraflar için de açık olan ilk banş görüşmesiydi. 
Artık çok net bir biçimde uluslararası bir nitelik kazanmış olan buıjuvazi, özellikle de mali 
sermayeyi temsil eden “haute finance” (maU buıjuvazi), kendi varlık anlayışı ile tutarh bir 
siyaset biçiminin bedelini ödemekten ürktüğünü ilan ediyordu. Devrimin, savaşın ve bunlara 
eşlik eden kitlesel seferberliğin, kendi varlığının olmazsa olmaz koşullannı, serbest piyasayı ve 
genel olarak liberal iktisadi politikalan tehdit etiğini görmüştü. Bu yüzden Eski Düzen’in 
bütün unsurlanyla, aristokrasi, kilise ve kraliyetle banşmaya hazırdı. Paris Antlaşmalan ulus- 
devleder arasında anlaşmaydı; Viyana Kongresi ise egemen sınıflar arasında bir anlaşma. Bu 
ikinci anlaşma da en hayati konu, Napoleon Savaşlan gibi geniş ölçekli bir savaşın 
tekrarlanmamasıydı. Savaş sırasında Napoleon’un İngiliz mallanna karşı Avrupa ölçeğinde 
uygulamaya koyduğu boykot, uluslararası ticareti baltalamış, sermaye birikimini yavaşlatmıştı.
Bu yüzden, Avrupa ölçeğinde bir savaş, her ne pahasına olursa olsun, önlenmeliydi.
Dolayısıyla kongreyi en çok meşgul edîn konu, beş büyük devlet arasındaki güç dengesini, 
savaş olasılığını asgariye indirecek şekilde düzenlemek oldu. Bu hedef gözönünde 
bulundurularak, Fransa’ya karşı bir tampon işlevi görsün diye, Belçika, Hollanda ve 
Lüksemburg tek bir devlet içinde birleştirildi. Ren bölgesi, beş büyükler içinde topraklan en 
az olan Prusya’ya bırakıldı. Geri kalan ve sayılan otuzsekize indirilmiş olan Alman 
prenslikleri Prusya ve Avusturya’nın da dahil olduğu bir Alman Konfederasyonu oluşturdu. 
Fakat bu düzenlemeler içinde kabul edilen en önemli ilke, Avrupa’daki herhangi bir 
değişikliğin, sadece ilgili taraflann değil, beş büyüklerin de onayını gerektirdiği ilkesiydi. Bu 
amaçla beş büyüklerin belli fasılalarla Viyana Kongresi’nin benzeri uluslararası kongrelerde 
biraraya gelmesi karara bağlandı. Savaş hakkındaki bu isteksizlik, kuşkusuz sömürge savaşlannı 
kapsamıyordu. Önemli olan büyüklerin Avrupa’daki sermaye akış ve birikimini sekteye 
uğratacak biçimde savaşa girişmemeleriydi. Sömürülecek yeni kaynaklar yaratmak amacıyla, 
çevre ülkelerde savaşa tutuşmalan, serbest rekabet ilkesi çerçevesinde meşrulaştınlabilecek bir 
şeydi.

Viyana Kongresi’nde taraflan meşgul eden ikinci temel sorun, liberal iktisadi politikalann 
yaratacağı kidesel hoşnutsuzluğun ve demokratik taleplerin nasıl sindirileceği idi. Bu yüzden 
Viyana Kongresi her ülke ile ilgili olarak “meşruiyetçi” diye anılan bir çizgi izledi. “Meşru” 
üe kastedilen devrim dalgası ve Napoleon Savaşlan Avrupa’yı alt üst etmeden önceki 
durumdu. Ûmeğin, Fransa’nın sınırlannın 1790’daki sınırlar olarak belirlenmesinin gerisinde 
yatan manuk buydu. Bu sınırlar devrim ordulannın seferi başlamadan önceki sımrlardı ve 
dolayısıyla Bourbon hanedanının meşru mülkü olarak görülüyorlardı. Prusya’daki reformlann, 
özellikle de temsilî demokrasi alebinin önüne dikilen dış engel, herhangi bir demokrasiyi 
gaynmeşru gören bu mantıkti. Viyana Kongresi’nin başlıca amacı, yaşanmış son 25 yılı kamu 
belleğinden silmekti.

Bütün bunlar, Viyana’dald taraflar arasındaki görüş birliğinin mutlak olduğu anlamında 
yorumlanmamah. Ömeğin, çar tarafindan önerilen ve Viyana Kongresi’ni izleyen yıllarda 
Avrupa’nın belli başlı bütün yöneticileri tarafindan imzalanacak Kutsal İttifak’a kaalmayı, 
Britanya daha 1815’te reddetti. Bu, bir anlamda, amk hegemonik devlet statüsünü elde etmiş
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HEGEL, OEORG WILHELM fUlEOmCH 
(1 7 7 0 -1 8 3 1 )

Sistematik filozofların sonuncusu sayılabilecek Georg 
Wilhelm Friedrich Hegel, 27 Ağustos 1770’de Stuttgart’ta 
doğdu. Gençlik yıliannı dönemin Alman aydınlan İçin 
tipik sayılabilecek bir şekilde geçirdi, ilk ve orta öğre
nimde köklü bir klasik diller eğitimi aldıktan sonra 18 
yaşında Tüblngen’dekl ünlü teoloji okuluna gitti. Bura
da ileri yıllarda da hayatına yön verecek iki İnsanla, 
romantik filozof Schelling ve romantik şair Höideriin’le 
yakın bir dostluk kurdu.

Okulu bitirince, ailesinin isteklerine karşı gelerek din 
adamı olmayı reddetti. Bir süre özel öğretmenlik yaptık
tan sonra dostu Hölderiln'in çağrısına uyarak Frank
furt’a gitti. Ancak oraya varmasından kısa süre sonra 
akli dengesini yltlren^ölderiln’ln dünyayla bütün İlişkisi 
kesildi. Bu yıllarda, teoloji üzerine yayınlamadığı yazılannı 
yazan Hegel de derin bir depresyon geçirdi.

1799’da babasının ölümü üzerine kendisine kalan mi
ras, dostu Schelling’in Jena’ya davetini kabul etmesine 
imkân verdi. Orada fahri bir öğretim görevlisi olarak 
ders vermeye başladı. Jena’dakI ilk yıiiannda Schei- 
llng’in felsefesinin Flchte’ninklne üstünlüğünü savunan 
bir kitapçık yayımladı.

Ancak 1803’te Schelling Jena’dan aynidıktan sonra, 
düşüncesi giderek SchellIng’InkInden bağımsızlaşan bir 
çizgi İzledi. Öyle ki, 1807’de yayınladığı Phaenemenol- 
gle des Gelstes (Zihnin Fenomenolojisi) örtük bir 
Schelling eleştirisi içeriyordu. FenomenoloJI, yalnız 
Schelling’den değil bütün klasik felsefe geleneğinden 
köklü bir kopuşu temsil ediyordu. Klasik felsefe Descar- 
tes’tan beri öznenin kendi hakkındaki bilgisini, mutlak 
bilginin ölçütü olarak kabul etmişti. Oysa Fenomenolo- 
y/’nin temel öncülü, öznenin kendisinin tarihsel olarak 
kurulmuş olduğuydu. Dolayısıyla öznenin kendi hakkın- 
daki bilgisinin dolaysız olamayacağını, herhangi bir öz
nenin kendi kendisi hakkında bir bilgiye sahip olabilme
si İçin, İçine doğduğu dünyayı yaratan tarihsel süreci 
kavraması gerektiğini İddia ediyordu. Ancak bu iddiayla 
mutlak bilgi idealinden vazgeçmiş olmuyordu. Hegel



T doğuşu

23 Mart 1819'da Rus Çan’nın ajanı olduğu söylenen, 
komedi yazan Kotzebue, cumhuriyetçi bir Alman öğrenci 

tarafından öldürüldü. Bu suikast üzerine Karlsbad'da 
toplanan Avusturya, Prusya, Hannover, Saksonya, 
Nassau ve üç Güney Alman devletinin temsilcileri, 

"demagog" olarak tanımladıktan demokratlara, 
cumhuriyetçilere karşı bir koğuşturma harekâtı 
başlattılar. Zaten kısıtlı olan basın ve toplanma 

özgürlüğü kaldırıldı, öğrenci demekleri kapatıldı. Wilhelm 
van Humboldt, "demagog koğuşturmasrnı utanç verici, 
yapay ve düşünen bir halkı tahrik edici nitelikte" olarak 

yorumlamıştı. Kotzebue’nun öldürülmesi, baskı 
dönemini başlatmasının yanısıra. Baron Schulenburg'un 

Napolâon Berlin’e girmesi öncesinde yayınladığı 
mesajda ifade ettiği gibi "birinci yurttaşlık görevleri 

sükûnetlerini korumak" olan Alman yurttaşlarının siyasal 
iktidara karşı şiddete başvurmalarının ilk simgesi 

olmasıyla da önemlidir.

Fenomenoloji'ntn son sayfalarını yazarken, Prusya'nın 
Napolâon karşısında yenildiği Jena Savaşı'nin top ses
lerini İşitiyordu. Bu olayın dünya tarihinde bir dönüm 
noktası olduğuna, daha da ötesi tarihin sonunu slmge- 
ledlğlne İnanıyordu. Napolâon'la simgelenen modem  
dünyadan önce İnsanlar ancak kısmi hayatlar yaşamış
lardı. Ama Napolâon, bütün yurttaşlar arasında soyut 
bir eşitlik kuran akılcı bir çerçeve sağladığı İçin, modem 
insan kendi kendisini hem bütün tarihin ürünü, hem 
de akıl olarak kavrayabilirdi.

FenomenoloJI yayınlanır yayınlanmaz büyük bir yankı 
uyandırmadı. Mail durumu Hegel’in fahri (maaşsız) öğ
retim görevliliğini terketmek zorunda bıraktı, önce Bam- 
berg’ln yerel gazetesinde yayın yönetmenliği, daha son
ra Nürnberg’de ilse öğretmenliği yaptı. Nümberg’de bu
lunduğu yıllar içersinde kendisinden 22 yaş küçük oian 
Marie on Tucher’ie evlendi, iki çocuğu oidu. Felsefi 
çalışmalarını sürdürüyordu. 1812'de diyaietlk mantığı 
sistemleştiren WIssenschaft der Loglk’\n (Mantık Bilimi) 
birinci kısmını, 1816’da IMncI kısmını yayınladı. Bu yapıt 
çeşKİİ üniversitelerden teklifler almasını sağladı. Hegel 
Heideiberg'i tercih etti ve oradaki dereleri kullanmak 
üzere EncyMopaedle der phllosophlschen Wlssenschaf- 
ten İm Grundrlsse'yl (Temel İlkelerine göre Felsefi Bi
limler Ansiklopedisi) yayınladı. Mantık’m girişini oluş
turduğu kitap; sisteminin nihai biçimini içeriyordu. 
1818’de Beriin Ünlvereltesl’nden aldığı teklifi kabul etti. 
Berlin’deki yıllan, Helgel’in felsefesinin etkisinin doruk 
yıiianna ulaştığı dönem oidu. Felsefesi, 1821’de yayın
ladığı Grundlinlen der Phllosophle des Rechts’de (Hu
kuk Feisfesinin Anahatlan) açıkça İfadesini bulan muha
fazakâr bir nitelik kazanmıştı. Kısa zamanda Prusya’lı 
bürokratlar tarafından neredeyse resmf ideoloji olarak 
benimsendi. Yalnız üniversite öğretmenleri değil lise 
öğretmenleri ve memuriar da Hegel’ci ilkelere göre eği
tilmeye başladılar.

1830’da üniversite rektöriüğü yapan Hegel, 1831’deki 
kolera salgınında öldü.

olan Britanya burjuvazisinin Eski Düzen mensuplan ile ittifak yapma konusunda duyduğu 
rahatsızlığı ifade ediyordu. Aslında Kutsal İttifak eninde sonunda bir araçtan ibaretti ve 
mucidi I. Aleksandr’ın mistik görüşlerinin izlerini fazlasıyla taşıyordu. Ama Viyana 
Kongresi’nde bu aracın hizmet ettiği amaç da adlandınlmışn. Tarihi bugüne kadar uzanan 
Avrupa İşbirliği (The Concert o f  Europe) kavramı, Avrupa’daki sermaye sahibi sınıflann, 
aralannda ortaya çıkabilecek geçici anlaşmazlıklara karşın, ortak bir hedefleri olduğu inancını 
dile getiriyordu.

Alman Milliyetçiliğinin Doğuşu

Viyana Kongresi, Prusya’daki liberal ekibin işini güçleştiren bir uluslararası atmosfer yarattı. 
Ama her şeye karşın, o dönemde uluslararası dinamik, kendi başına reformculuğu başansızhğa 
mahkûm edecek kadar güçlü değildi. Bu nedenle. Prusya’daki modernleşme sürecinin, 
liberalizmle demokrasi arasındaki sorunlu ilişkinin kendi seyrini takip etmesi, elverişsiz dış 
koşullara rağmen mümkün olabildi.

Mettemich’in temsil ettiği Avusturya ile Napoleon’a kucak açmış olan Ren bölgesinin Fransız 
Devrimi karşısındaki tepkileri saf ve açıktı. Oysa Pmsya’nın tepkileri daha baştan beri melez 
bir nitelik taşıyordu. Yukandan aşağı bir devrimin mimarlığı iddiasında olan Pmsya devleti, 
liberal aydınlar için ideal bir ortam oluşturduğu gibi; şehirleşme düzeyi düşük, geleneksel 
lonca ve zümre örgütlenmelerinin güçlü olduğu Pmsya toplumu da, en ünlü temsilcileri 
ilahiyatçı Schleiermacher ve hukukçu F. von Savigny olan, Habsburg İmparatorluğu’nun Katolik 
gericiliğinden kaçan muhafazakâr aydınlara ideal bir ortam sağlamıştı. Üstelik bu aydınlar 
boşlukta çalışmayacaktı. Pmsya (ya da genel olarak kuzey Almanya) kendi muhafazakâr 
kültürünü, klasik kültürün alnn çağında, 18. yüzyılın sonunda, bu kültümn kozmopohtliğini 
eleştirerek üretmeye başlamışü.

Gerçi, ömeğin Kant’ın çağdaşı ve öğrencisi Herder bir milliyetçi değildi. Onun tasavvur ettiği 
daha çok, unsurlannın bireyler değil halklar olduğu, yine de kozmopolit bir dünya 
kültümydü. Ama devrim ve savaş koşullannda gömşlerinin böyle barışçıl ve 
entemasyonalist/kozmopolit bir çerçeve içinde yommlanması olanaksızdı. Kant’ın bir başka 
tilmizi, onun felsefesinden türetmiş olduğu saf irade felsefesiyle ünlü Fichte 1807’de, henüz 
Prusya fiilen Fransız işgali altındayken, “Ahnan Ulusuna Seslenişler” adı altında bir dizi 
konuşma yapn. Konuşmalarda Herder’in etkisi açıkü ama amk mesaj tamamen siyasallaşmıştı; 
Almanlar amk bir Volk (halk) olarak değil bir Nation (ulus) olarak niteleniyor ve onlardan 
kendilerini bir devlet olarak örgütlemeleri, bunun için dışandan dayatılan, yabancı, kozmopolit 
bütün değerleri terketmeleri isteniyordu. Kuşkusuz bu hedef yalnızca akılcılığı ifade etmiyor, 
devrimin vazettiği özgürlük ve eşidikçiliğin, bütün hiyerarşik ilişkileriyle birlikte geleneksel 
değerler adına reddedilmesi anlamına da geliyordu.

Böyle bir mesajın, reformlardan ötüm bürokrasi içindeki ayncahklı konumunu yitirme tehlikesi 
karşısında olan Junker’lere neden çekici geldiği anlaşılabilir. Ama yeni doğmakta olan
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13 Ekim IBITde, Alman öğrenci derneklerinden 
(Burschenschaften) yüzlerce genç, Weimar- 

Saksonya’daki Wartburg'da toplanarak, Aiman 
milliyetçiliğini temsil eden kırmızı-siyah-altın sarısı bayrak 

altında ateşli konuşmalar yaptılar. Daha sonra da Eski 
Dûzen'i simgelemen birtakım kitaplan, saç örgüsünü ve 
onbaşı sopasını ateşe atarak yaktılar. Wartburg festivali, 

monarşi güçleri tarafından büyük bir meydan okuma 
kabul edildi ve WeimarSaksonya Grandükû Kari 

August, topraklarında böyle bir gösteriye İzin verdiği için 
Habsburg ve Hohenzollem saraylarında sert bir şekilde 

kınandı. Goethe, dokuz yıl sonra Wartburg festivalini 
şöyle değerlendirecekti: "Maalesef o hareketli dönemde 

bazı yanlış anlamalar sezilebiliyordu; yurtsever 
duyarlılığa, başardıkları eylemlere güvenen genç Alman 

delikanlıları ve erkekleri, yeniden pekiştirilmiş olan 
sistemi tehdit ediyoriardı. Bu durum, devlet naipliğine 

getirilmiş soylu ruhları tedirgin ediyordu; burada ortaya 
iki görüş çıktı: İlki, bu zamane hareketlerinin, bu 

kaynamanın mutlaka bastırılması gerektiği, İkincisi ise, 
çağın akışını dikkatle izleyerek ve gelişmesini 

kavrayarak, gereken iyileştirmeleri zamanında yapmak
gerektiği görüşü"

Ğğnn€UBHH M iH iy e tfi 
Radikalizm i: "D B İikanhiar 
B İH İğ i"  
(Bws€İiens€§iaften)

Almanya ve Prusya’da, Viyana Kongresi (1815) İle, 
Fransa'daki devrimin ve Polonya’daki ulusal ayaklan- 
manm küçük burjuva radikallerini kamu önünde yaz
mak, konuşmak İçin cesaretlendirdiği 1830 arasındaki 
15 yıllık dönem, toplumsal muhalefet adına yaprağın 
kımıldamadığı, sükünetll bir dönemdi. Burjuva ve küçük 
burjuva aydınlan, 1820’lerde Berlin’de birbiri ardına açı
lan pastanelerde gazete okuyup tartışarak yeni yeni 
örgütlenme nüveleri oluşturuyorlardı. Bu ölü dönemde 
küçük burjuva radikalizmini ve milliyetçi İdeolojiyi tem
sil eden tek ses, üniversite öğrencilerinin Burschen- 
schaft (Delikanlılar Birliği) örgütlenmesi oldu. Bu örgüt
lenme, Alman milliyetçiliğini yüceltmesi ve Yahudi düş
manlığı İle, Nazizmin İdeolojik öncelleri arasında da gös
terilebilir.

Milliyetçi öğrenci hareketinin nüveleri Almanya ve 
Prusya’da genel olarak milliyetçi duyguların körüklendi
ği 1813-1815 Napolion Savaşlan sırasında doğdu. 
1813’te özellikle Prusya’nın büyük şehirierinde, Napo- 
l6on'a karşı verilen bağımsızlık savaşında destek sağla
mak üzere kurulan gönüllü blrilMer (Frelkorps), öğrenci
lerin kitlesel olarak katıldıklan örgütlenmeler oldu. Za
ten Beriln'de I8 l0 'd a  Wilhelm von Humboldt tarafından 
eğitimde reform yapmak amacıyla, tamamen burjuvazi
nin Inlsyatlflyle kurulan Beriln Üniversitesi, kısa sürede. 
Kral III. Wllhelm’In kuşkuyla İzlediği bir milliyetçi propa
ganda odağı haline gelmişti. Beriln’de örgütlenen 10 
bin kişilik gönüllü birilğin üçte İkiye yakınını oluşturan 
üniversitelileri, kendileriyle birilkte gönüllü yazılan Fich
te, Schadov, Iffland gibi milliyetçi öğretim üyeleri ve 
aydınlarla birilkte Almanya İçin savaşıyor olmak bile, 
başlıbaşına ajlte etti ve radikalleştirdi.

Profesörler ve aydınlar dışında, üniversite öğrencile
rini asıl etkileyen İki İsim, von Lützow İle Jahn oldular. 
Binbaşı von Lützow, gönüllü birilklerin kurucusuydu. 
Von Lützovr’a kahramanlık ve yurtseverilk simgesi ola
rak hayran olan öğrenciler, İdeolojik gıdalarını daha

çok, Friedrich Ludwig von Jahn’dan aldılar, iri kıyım, 
kavgacı biri olan Jahn, 1811’de, gençleri Fransızlara 
karşı verilecek savaş İçin eğitmek üzere Beriln’de bir 
Jimnastik demeği kurmuştu. “ Jimnastik üstadı” Jahn, 
güneyde Cenova’dan Polonya-Rusya smınnda Memel’e, 
Fransa sahillerinde Dunkerk’e, Yugoslavya-italya sını
rında Trleste’ye, kuzeyde Danimarka’ya kadar yayılan 
büyük bir "Alman Variığı” na İnanıyordu. Jimnastik öğ
rencilerine, sınıriarı çok geniş ve oldukça belirsiz bir 
Alman ulusal biriiği fikrini aşıladı. Burschenschaft ismi
nin babası da Jahn’dı. Bu İsmi, gene Fransızlara karşı 
savaş için yerel düzeyde örgütlenen “ hemşeri blrilkle- 
ri’nln (Landmannschaften) yerine önermişti. John, 
1820'lere doğru radikal Yahudi aleyhtarlığına kayacak, 
öğrencileri bü yönde de etkileyecekti.

Savaş bittikten hemen sonra 1815'de, Jena'da İlk Burs
chenschaft, Jahn’ın Jimnastik derneğinden geçmiş, von 
Lützow’un gönüllü biriiğinde savaşmış üniversite öğ
rencileri tarafından kuruldu. Demeğin şiarı “ onur, öz
güriük ve anavatan” idi. Derneğin bayrağının renkleri, 
von Lützow’un gönüllü birilğinin flamasından alınmıştı. 
SIyah-kırmızı-altın sansı. Bu renkler, 1848 devriminde 
Almanya'nın ulusal renkleri olacaktı. Jena’dan sonra, 
üniversite bulunan hemen bütün Aiman ve Prusya şe
hirierinde birbiri ardına Burschenschaft’lar kuruldu.

Burschenschaft’iar, monarşilerin yıkılmasını, ulusal 
birilğl, cumhuriyetçiliği savunmanın yanısıra, Alman ol
mayı yücelterek eski Aiman tarihinin, Töton şövalyeleri
ne kadar uzanan değerierini gündeme getirerek fanatik 
bir milliyetçilik yaptılar. Protestanlığı bir Alman başkal- 
dınsı olarak kutladılar, yer yer Yahudi düşmanı bir söy
lem geliştirdiler. Bu nedenle Burschenschaft’lar, Naziz
min çok derinlerindeki ideolojik köklerinden biri olarak 
görüiebllmiştir. Ancak onlann 1820’lere doğru savun
dukları türden, böyle fundementallst bir milliyetçiliğin 
Aiman ve hele Prusya burjuvazisi tarafından kabullenil- 
mesinin nesnel temelleri yoktu. Çünkü Prusya burjuva
zisinin hem ekonomik olarak en güçlü, hem de en bilinç
li kesimi, köken olarak, 17. yüzyılda Katolikierin takibin
den kaçan ve Büyük Eiektör Friedrich Wilhelm tarafın
dan Prusya krallığının nüvesini oluşturan Brandenburg’a 
kabul edilen Viyanalı Yahudilerden ve Fransız Cah^lnist- 
ieri Huguenot'lardan meydana geliyordu. Bunların milli
yetçiliğinin ideolojik içeriğinin, Aiman fundamentailz-

mlnden çok, evrensel burjuva milliyetçiliğine yakın ol
ması doğaldı. Bu İdeolojik etken de, Burschenschaft 
hareketinin, 1815-1830 karanlığında radikalizmiyle yal
nız kalmasında önemli rol oynadı.

Burschenschaft’ların İlk ve en önemli siyasal gövde 
gösterisi, Wartburg festivali oldu. Almanya’nın çeşitli 
yerierinden gelen 500 kadar öğrenci, 18 Ekim 1817’de, 
Eisenach yakınlanndaki Thüringen ormanında yeralan 
Wartburg’da iki vesileyle biraraya geldiler; "300 yıl ön
ce Almanya’yı Roma boyunduruğundan kurtaran Martin 
Luther’I ve dört yıl önce LeipzIg’de Napolton’a katşı 
kazanılan zaferin kahramanlıklarını kutlamak” . Ateşli 
konuşmalar yapıldı, birilkte şarkılar söylendi. Teoloji 
öğrencisi Heinrich Riemann, Leipzig zaferini anarken, 
"Aiman ulusu bu savaşlarda büyük umutlara kapılmıştı, 
ama bunlar boşa çıktı” diye konuştu. Konuşmaların 
bitmesinden sonra akşama doğru büyük bir ateş yakıldı. 
“ Eski toplum” u simgeleyen bir saç örgüsü, eski müfre
datı simgeleyen ders kitaplan ve “ tlranlığı” simgeleyen 
bir Prusya mızraklı süvari kordonu törenle ateşe atıldı. 
Bu tören, Martin Luther’in Wittenberg kapılannda Pa- 
pa’nın kendisi hakkındaki aforoznamesinl ateşe atışını 
simgelemekteydi. Wartburg festivali, monarşik güçler, 
en çok da Kutsal ittifak’ın patronu Avusturya Başbakanı 
Mettemlch nezdinde bir uyan İşareti olarak kabul edildi. 
Mettemlch’ln baskısıyla, Almanya’da dört üniversite ka
patıldı. Bu önlem, üniversite öğrencilerini ve Burschens- 
chaft’lan daha fazla ajite etti.

1818’de bütün Burschenschaft’lar biraraya gelerek 
Genel Alman Delikanlılar Biriiği'ni (Allgemelne Deutsche 
Burschenschaft) kurdular. Bu yıl içinde, Flessen’- 
dekl Burschenschaft, en radikal örgüt olarak öne çıktı. 
Sembolik olarak siyahın hakim olduğu tarihi kıyafetler 
giyen bu Burschenschaft’a “ Giessen Siyahlan” denili
yordu. Glessen Üniversltesl’nde öğretim üyesi olan ön- 
derieri Kari Follen, soyluluğun kesinlikle Ilga edilmesin
den ve birleşik bir Alman Cumhuriyeti kurulmasından 
yanaydı. Follen’ın cumhuriyetçi fikirlerini benimseyen 
Giessen’ll teoloji öğrencisi Cari Ludwig Sand'ın, 1819 
Martı’nda, Rus Çan'nın ajanı olduğu söylenen muhafa
zakâr komedi yazan August von Kotzebue’yu bıçaklaya
rak öldürmesi, Burschenschaft’lan bir anda gündeme 
getiren bir siyasi eylem oldu; aynı zamanda, Almanya’
da 1815'den sonra burjuvaziye tanınan bazı serbestlik-
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lerl öteden beri huzursuzlukla İzleyen Mettemlch’e mü
dahale etme fırsatı verdi. O ana kadar burjuvazisini 
karşısına almamak İçin üniversitelere tahammül etmeyi 
yeğleyen III. Wilhelm de artık Mettemlch’e uydu. 9 Ağus
tos 1819’da Karlsl>ad’da biraraya gelen Avusturya, Prus
ya ve belli başlı Alman prensliklerinin temsilcileri, üni
versitelerin dikkatle İzlenmesini, kitap ve gazetelerin 
sansüre tâbi tutulmasını, milliyetçilik ve cumhuriyetçilik 
propagandası yapan derneklerin kapatılmasını İçeren 
Karisbad karariannı aldılar. Burschenschaft’lar kapatıl
dı, yüzlerce öğrenci tutuklandı ve üniversiteler gözetim 
altına alındı. Demokrat ve cumhuriyetçi fikiriere sahip 
olan herkes, yıllarca “ demagog koğuşturması” pem a- 
gogenverfolgung) adı altında estirilen devlet terörünün 
baskısını hissetti. ^

Burschenschaft’lann ayakta kalabilen kadrolan, faali
yetlerini İllegal olarak sürdürmeye çalıştılar. Karisbad 
dari>eslnden sonra, artık amaçlanna ancak silahlı bir 
ayaklanmayla varabileceklerine Inanıyoriardı. Halle Ünl- 
versltesl’nde, demokratik bir anayasa yapmaya niyetli 
olmadıkları anlaşılan prensleri devirecek bir halk ayak
lanmasının öncülüğünü yapmak üzere “ Gençler BIrilğl”  
(Jünglingsbund) adında bir gizil hücre kuruldu. 1823’de 
Prusya polisi bu örgütü ortaya çıkannca, gene müthiş 
bir tutuklama ve baskı dalgası geldi. Rus Çan’nın da 
onayını alan Mettemich, III. Wllhelm’den, “ akademik 
sert>estliğln ilgasını ve derslerin askeri disiplin düzeni 
altında yapılmasını” İstedi. Ancak üniversiteyi destekle
yen burjuvazisine fazla ters düşmek İstemeyen ve daha 
büyük huzursuzluklardan korkan III. Wilhelm, olağan 
polisiye önlemleriyle yetindi.

Burschenschaft’lann ruhu, 1820’li yıllar boyunca, üni
versitelerde hiçbir eylem yapmasalar da, ilişkilerini ko- 
njyan gnıpiar çerçevesinde devam etti. 1830 Paris Hazi
ran devrimi öğrencileri harekete geçirdi. Yasaklanmış 
oian Burschenschaft ismiyle yeniden ortaya çıkarak bir 
dizl illegal toplantı düzenleyen öğrenciler, 1832’de Stutt- 
gart’ta gizli bir bildiri yayınlayarak, “ amaçlannın, Al
manya’nın özgüriüğünü ve biriiğini sağlayacak bir dev
rim için çalışmak” olduğunu açıkladılar. Aynı yıl 27 
Mayıs’ta, Burschenschaft geleneksel Hambach halk fes
tivalinde, polisin müdahale edemediği bir gösteri yapa
rak ortaya çıktı. Yeni tutuklamalar oldu, Burschens
chaft’lann siyah-kırmızı-altın sansı renklerini taşımak 
yasaklandı.

Burschenschaft son eylemini, 3 Nisan 1833’de ger
çekleştirdi. Bir grup öğrenci, siyah-kırmızı-altın sansı 
atkıianyia. Alman Konfederasyonu’nun Frankfurt’taki Fe
deral Pariamentosu’na, acemice bir baskın düzenledi
ler. Burschenschaft, bu eylemi, milliyetçi ayaklanmayı 
başlatacak bir kıvılcım olarak tasariamıştı. Ancak önce
den haber alman bu girişim polis tarafından önlendi. 
Bir dizi tutuklama yapıldı, öğrenciler “ 39 kez idam” a 
varan cezalar aldılar. Bu cezaiann hemen hepsi uzun 
süreli hapis cezaianna dönüştürüldü, ama sonuçta 
1838’e kadar yaklaşık 1200 öğrenci, Burschenschaft 
üyesi olmaktan hüküm giydi.

Kotzebue’nun öldürülmesinden sonra, koşullann da 
zoriamasıyia bir gizil darbeci örgüt kimliğine bürünen 
Burschenschaft’ın 1820-1833 döneminde ardarda ye
dikleri darbeler ve üniversiteler üzerinde artan baskı. 
Alman üniversite öğrencilerinin onyıilarca pasifleşmesi
ni ve toplumsal dönüşüm süreçlerinde etkin rol oyna
mamalarını da beraberinde getirdi. Burschenschaft’ın 
bıraktığı Almaniann tarihsel kahramanlık öykülerine, Tö- 
ton şövalyelerinin soylu yaşamlanna dayanan funde- 
mantaiist milliyetçiliğin izleri de, sosyalist düşüncenin 
Alman üniversite gençliği arasında zemin bulmasını ge
ne uzun yıllar boyunca güçleştiren etkenlerden biri oi
du. Bütün bunlann yanısıra, Burschenschaft’ın, Alman
ya’da Vormaerz’ın (Mart öncesi) hareketliliği arifesinde, 
monarşiye karşı devrimci bir programı temsil eden tek 
militan güç olduğunu da eklemek gerekir.

romantik Alman milliyetçlli|inin yegâne tabanı onlar değildi. Yine Flchte, “Kapalı Ticari 
Devlet”te, milliyetçiliği, Junkerlerden çok cılız Prusya buıjuvazisinin özlemlerini ifade edecek 
şekilde dile getiriyordu. Sadece her türlü dış ticaretin değil, ülke dışına yolculuğun bile 
düşünürler ve sanatçılar dışında herkese yasaklanmasını, alabildiğine kapah ve korunmacı bir 
ulusal pazar yaratılmasını öneriyordu. Zaten bu arada uygulanmakta olan liberal politikalar da 
şehirlerdeki yıkıcı etkilerini göstermeye başlamışü. Lonca düzeninin çözülmeye başlaması 
küçük zanaatkârlar arasında işsizliği arttırmış, enflasyon başgöstermişti. Bu koşullarda Prusya 
burjuvazisi tercihini, kendisine özgürlük ve siyasal bir rol vaadeden liberal reformculardansa, 
geleneksel ayncalıklanm koruyan kısıtlamaları tahkim etmeyi vaadeden milliyetçilerden yana 
yapn.

Hegelcilik ve Tarihselci Okul

Kuşkusuz, liberal reformcular da toplumsal yapı içindeki dayanaklarının ne kadar cılız 
olduğunun farkındaydılar. Liberal reform programının sürekliliğini temin edebilecek yegâne 
unsur bizzat reformculann kendisi, yani devlet aygıtlarının kadrolan olan bürokratlardı 
Bürokrasiye intisap etmek için aristokrat olma zorunluluğu kaldınidıktan sonra üniversiteler, 
devlet memuru yetiştiren başlıca kurum olarak olağanüstü bir önem kazandılar (bu önemlerini 
yüz yıl boyunca I. Dünya Savaşma kadar koruyacaklardı).

Bu yüzden liberal reformcularla romantik ve muhafazakâr milliyetçiler arasındaki çatışmanın 
başlıca odağı orta ve yüksek eğitim kurumlan oldu. Çünkü devletin kontrolü, son kertede bu 
kurumlann kontrolüne bağlıydı. Çanşmanm temsilî kurumlardansa bu şekilde eğitim 
kurumlanyla devlet üzerinde yoğunlaşması, liberalizm ile demokrasinin yollannın Paris’te 
olduğu gibi Berlin’de de aynimış olduğunu gösteriyordu.

G. F. W. Hegel’in 1818 sonbahannda Berlin’e davet edilmesi bu bağlamda anlamlıydı. Hegel’in 
Napoleon’a duyduğu hayranlık ve kendini devrimin ilkelerine yakın hissettiği yaygın olarak 
biliniyordu. Onun varlığının Berlin Üniversitesi’nde Tarihselci Okul adı altında örgütlenmiş 
olan romantik muhafazakârlan dengeleyeceği umuluyordu. Gerçekten de 1820’lerin Berlin’i 
Hegelcilik ile Tarihselci Okul arasında sürekli bir çanşmaya tanık oldu. Üniversitede 
kümelenmiş olan bu iki okul, sadece entelektüel ve akademik birer akım değil, siyasal birer 
parti işlevi de görüyorlardı. Sadece orta ve yüksek okullar değil, bakanlıklar ve bürokrasi de 
Hegelcilerle Tarihselciler arasında bölünmüştü.

İki okul arasındaki tartışmanın odak noktası merkezî, bürokratik, modem hukuk devletinin 
nasıl değerlendirilmesi gerektiğiydi. İdeal toplum modeli olarak Ortaçağ çoğulculuğunu 
yüceltme eğiliminde olan Tarihselci Okul modem devletin merkeziyetçiliğinden kuşku duyuyor, 
devleti geleneksel özgürlük ve ayncalıklanna sahip tüzel kimliklerin (loncalar, zümreler) 
geleneksel biçimlerde istişare ve pazarhk ettiği bir alan olarak gömyorlardı. Bu anlamda 
toplumla devlet arasındaki ilişkiyi bir süreklilik ilişkisi olarak kavnyor, Pmsya Yasası,
Napoleon Yasası gibi 18. yüzyılın akılcı ve evrenselci mhunu yansıtan yasalardansa, her 
cemaann tarih içinde oluşmuş, kendine özgü törelerini önemsiyorlardı.

Oysa yeni gelişmekte olan modem sivil toplumun çelişkili niteliğini çok daha iyi kavrayan 
Hegel, bu toplumun kendi ürettiği çelişkileri çözmeye muktedir olmadığını, bu çelişkilerin 
ancak sivil toplumun iktisadi örgütlenmesinden farkh ve daha üstün bir ilkeyi temsil eden 
devlet içinde çözülebileceğini iddia ediyordu. Hegel’e göre, sivil toplum içindeki konumundaki 
ihtiyaçlanndan ötürü birey, kendi kısmi çıkar ve ihtiyaçlannm esiri olmaya mahkûmdu.
Gerçek özgürlük ancak modem bir hukuk devletinin yurttaşı olmakla, herkesin yasalar 
dolayımıyla herkes tarahndan eşit ve özgür bir yurttaş olarak tanınmasıyla mümkündü. Bu

1804'te yürürlüğe giren Medeni Kanun, Fransız 
Devrimi’nin liberal kazanımlarının hukuki ifadesiydi. 

Böylece yasa önünde eşitlik, bireysel özgürlük, 
mülkiyetin kutsallaştırılması ilkeleri kurumsallaştırılmış 

oluyorlardı. Medeni Kanun, Fransız egemenliği 
altındaki bütün ülkelere yayıldı. Özellikle Prusya’nın 

Ren eyaletindeki görece gelişkin burjuvazi için Medeni 
Kanun çok önemli bir aşama ifade ediyordu. Medeni 

Kanun, Alman devletleri içinde olduğu gibi, devrimden 
ve liberal atılımlardan uzak kalan Doğu Avrupa ile 

Batı Avrupa arasında da sürekli bir gerilim kaynağı
olacaktı.
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devlet tahlilinden yola çıkarak Hegel bütünün parçaya üstün olduğunu, dolayısıyla da hukuk 
devletinin bütünün çıkarları uğruna herhangi bir grup ya da kişiye baskı uygulayabileceğini 
savunuyordu.

Viyana Kongresi’nden Sonra Avrupa

Merkezinde sürdürülmekte olan siyasal tartışmaların harareti ve derinliği açısından Prusya,
1815 sonrası Avrupa’sında bir istisna teşkil etti. Prusya dışındaki bütün Avrupa’da Mettemich 
rejimi toplumsal mücadeleleri sindirmiş, kidesel ölçekte bir depolitizasyon yaratmayı 
başarmıştı. Viyana Kongresi’nin kurduğu güçler dengesi, büyük devletler içinde en geniş 
manevra alanını Prusya’ya bırakmıştı. Alman Konfederasyonu içindeki ayrıcalıklı konumu, onuH 
Almanya’nın iktisadi bütünleşme süreci içinde öncü bir rol oynamasına imkân sağlıyordu.
Cılız Alman buıjuvazisi gelişmekteydi. Bu süreç, buıjuvazinin siyasal düzey ile ilişkisinin 
istikrar kazanmasını önlerken; siyasal yapılanmanın sürekli yeniden gözden geçirilmesini 
gerektiriyordu. Yv^candan aşağı devrim, kapitalizme geçiş sürecinin anını hem daha uzun bir 
süreye yayıyor hem de daha entelektüelleştiriyordu.

Oysa İngiltere ve Fransa gibi ülkelerde buıjuvazinin iktisadi gücü, tarihsel ve siyasal ufkunu 
daraltan etken oldu. Bu dönemde Fransa’da Balzac, Stendhal, İngiltere’de Thackeray, George 
Eliot ve daha sonra Dickens gibi yazarlann tanıklık ettiği yeni davranış kalıplan yaygınlaşa. 
Özel hayat ile kamu hayaanın giderek birbirlerinden aynşüğı koşullarda, bu yeni kahplar, her 
türlü ahlaki ve siyasal kaygıdan sıynimış iktisadi davranışı, kamuya açılmanın yegâne yolu 
olarak tarif ediyordu. Aydınlanma düşüncesinin bütün merkezî kavramlan, ya “insanlık” 
kavramı örneğinde olduğu gibi gündelik dili tamamen terkediyor, ya da köklü dönüşümlere 
uğruyordu. Ömeğin, “akıl” giderek yalnız iktisadi hesaphlık ya da teknik konularda 
ahlyürütme anlamını kazandı. “Erdem kavramının anlamı da daraldı; yalnızca özel hayaa, 
orada da kadınlann cinsel davranışlannı denedemek için kullanılan bir kelime haline geldi.

Kuşkusuz İtalya ve Avusturya gibi göreli olarak daha geri kalmış ülkelerde aristokratik 
davranış kalıplan ise, varlıklannı derin bir ikiyüzlülüğün ifadesi olarak, alabildiğine şinikleşmiş 
bir biçimde sürdürdüler.

Sosyalizmin Teorileşmesine Doğru
Marx’in Gençlik Yıllan

Viyana Kongresi 1789 ideallerini Avrupa’nın belleğinden silmeyi büyük ölçüde başarmışa. Bu 
ideallerin, farklı biçimlerde de olsa sınandığı Paris ve Berlin’de çöküntü daha da derindi. 
İktisadi hayata burjuvazinin egemen olduğu, hukuki eşidiğin ve mülkiyet hakkının teminat 
altına alındığı bir düzenin aynı zamanda özgürlük ve kardeşlik anlamına geleceğine buralarda 
artık kimse inanamıyordu.

Ancak bu, bütün Avrupa’da ve özellikle de güneybaa Almanya ve Ren bölgesinde böyle 
değildi. Bu yöreler Avrupa’da buıjuvazinin ufkunun şehirlerin geleneksel sınırlannı en fazla 
aşmış olduğu ve dolayısıyla modemleşmenin taşıyıcısı olan aydın bürokrasiye en büyük 
desteği sağlayabildiği yerlerdi. Devrim ve Napoleon ordulannı büyük bir coşkuyla karşılayan 
bu şehirlerin bürokrasi ve oligarşileri, Ren Konfederasyonu sırasında devrimin ilkelerini çok 
daha derinden özümseme fırsaanı bulmuşlardı.

Bu bölge zaten Ren nehri yoluyla bütün Avmpa ile ticari ve kültürel ilişkiler içindeydi. 
Prusya’dan kaynaklanan ve bölgenin hayatiyetini tehdit eden milliyetçilik ve romantizm dalgası 
karşısında, Fransız Devrimi’nin ilkeleri ve Aydınlanmanın kozmopolit kültürü bu şehirlerin 
aydınlannın hafizalanndan henüz silinmemişti ve daha da önemlisi, hâlâ sınanmamış, 
doğrulanmamış bir ideali temsil ediyordu.

Marx 5 Mayıs 1818’de, böyle bir ortamda dünyaya geldi. Mosel ırmağının kenannda kumimuş 
ve kökleri Ortaçağ’a uzanan Trier şehri. Ren bölgesinin eyalet merkeziydi. Siyasal ve 
idari önemine karşın, ticari önemi yeniçağlarda Köln ve Düsseldorf gibi şehirler lehine 
gerilemişti. Daha 1792’de, savaşın ilk başında Fransız ordulan tarafindan işgal edilen (ya da 
kurtanlan) Trier’in Viyana Kongresi tarafından Pmsya’ya bağlanması, şehirde derin bir tepki 
yaratmış, zaten yaygın olan Aydınlanmacı fikirlerin daha da muhalif bir nitelik kazanmasına 
yol açmışa. O kadar ki. Ren eyaletinde geçerli olan Napoleon Yasası’nı iptal ederek yerine 
Prusya Yasası’nı geçirmek olanaksız olmuştu.

Marx’m gençliği radikal Aydınlanmacı fikirlerle örülü bu ortamın merkezinde geçti. Babası 
Heinrich Marx, Fransız ve Alman Aydınlanmacılan (Voltaire, Diderot, Lessing) hakkında 
olduğu kadar, 17. yüzyıl fılozoflan hakkında da geniş bir kültüre sahip olan bir avukattı; 
Yüksek Temyiz Mahkemesi’ndeki davalara bakıyordu. Devam ettiği lisenin müdürü olan 
Wyttenbach, liberal bir Kantçı olarak tanınıyordu. Bu tür liberal görüşler, gerek Baba Marx’in 
gerekse Wyttenbach’in Pmsya’lı otoritelerce muhalif ve şüpheli kişiler olarak addedilmeleri için 
yeterli neden oluştumyordu.
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Genç Marx ve Engels. Bu resimleri yapıldığında 
Büchner "Kulübelere Barış, Saraylara Savaş" 
çağrısını çoktan yayınlamıştı. Marx ve Engels ise, 
orta sınıflardan gelen bütün genç Alman aydınları 
gibi felsefî kavramların örtüsü altında 
keşfedebilecekleri sınıf mücadelesi düşüncesinin 
henüz uzağındaydılar. Farklı kökenlerden gelen 
farklı mizaçlara sahip iki genç insan, bu yıllarda 
Alman idealist felsefe geleneğini parçalayan ve 
bütün bir aydınlar kuşağını maddeciliğe ve sosyalizme 
hazırlayan sol-Hegelci çevrelere yaklaşacaklan 
düşünsel donanımı ediniyorlardı.



sosyaliz
doğuşu
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Engels, 1841-42 yıllarında, Berlin’de askerliğini 
yaptığı sıralarda. Askerlik ona, aile ortamından 
uzaklaşma imkânı vermişti.

Marx’in gençliğinde en az babası kadar etkili olmuş bir başka kişi de komşulan Ludwig von 
Westphalen’di. Von Westphalen sadece istişari bir işlevi olan Ren Eyaleti Danışma Meclisi’nin 
başkanıydı. Prusya bürokrasisine mensup olmakla birlikte liberal reformculara yakmiık 
duyuyordu. Marx’a Yunan ozanlanndan ve Shakespeare’den şiirler okuduğu gibi, onu Saint 
Simon’la ilk tanıştıran da von Westphalen olmuştu.

Genç Marx’m düşünce yapısı tamamen Aydmlanma çağının hümanist kültürüyle biçimlendi. 
Onyedi yaşındayken lise bitirme kompozisyonu olarak yazdığı ve “aklın, içgüdüleri 
ve imgelemi dizginlemesi” gerektiğinden sözeden, doğanın ve aklın buyruklarını kişisel 
olmayan bir Yaradan’m iradesiyle özdeşleştiren “Genç Bir Adamın Meslek Seçimi Üzerine 
Düşünceleri” baştan aşağı Aydınlanmacı bir üslupla yazılmıştı.

1835 yılında Marx hukuk öğrenimi görmek üzere Bonn’a gitti. Bu, babasının tercihiydi ama 
bunu buyurarak kabul ettirmemeye dikkat etmiş, genç Marx kendi nzasıyla babasının tercihi 
doğrultusunda hareket etmişti. Bu olayda Marx’m babasına duyduğu sıcak yakınlığın ilk izleri 
görülebileceği gibi, baba Marx’m tavn da modem Aydmlanma kültümnün gündelik hayatın 
dokusuna ne kadar sinmiş olduğunun bir işareti olarak yommlanabilir.

Marx’m nişanlanması da aynı ilişki tarzının izlerini taşır. 1836’da yaz tatilinde Trier’e dönen 
Marx, Ludwig von Westphalen’m kızı Jenny ile nişanlandı. Eski Rejim’in statü anlayışına göre 
birbirlerine denk bir çift değillerdi. Von Westphalen’lar soylu , ve zengin bir aileydi; Marx’lar 
ise Musevilikten kısa bir süre önce dönmüşlerdi ve daha az varhklıydılar. Nişan ilk başta 
gizli tutulmakla birlikte ciddi bir somn yaratmadı. Ludwig von Westphalen Aydmlanma 
liberalizmini, geleneksel statü ölçütüne başvurmayacak, yeteneğini zaten takdir ettiği genç 
Marx’i damatlığa ^kabul etmekte duraksamayacak kadar içten bir şekilde benimsemişti.

1836 sonbahannda Marx hukuk öğrenimini tamamlamak üzere, bu kez ünlü Berlin 
Üniversitesi’ne doğm yola çıkü.

Engels’in Gençlik Yıllan ve Almanya’da Protestanlık

Friedrich Engels, Marx’tan iki yıl sonra, bugün Wuppertal’in bir mahallesi olan Barmen’de 
doğdu. Her ikisi de Ren eyaletinde olmasına karşın Trier’le Barmen arasında önemli farklar 
vardı. Trier’in idari ve siyasal bir merkez olmasına karşılık Barmen (ve onunla birlikte 
Wuppertal’i oluşturan Eberfeld) bölgenin dokuma ve metalürji merkeziydi. Dolayısıyla şehrin 
manevi iklimine siyasal ve idari kadrolann Aydmlanmacıhğı değil. Alman burjuvazisinin 
tarihsel tercihi olan Protestanlık egemendi.

16. yüzyılda meydana gelen Katolik-Protestan aynşmasmdaki can alıcı teolojik somn, mhun 
Tann’nın inayetine kavuşmasında hayır işlerinin mi yoksa imanın mı etkili olduğu somsu 
olmuştu. Protestanlann bu somya iman diye cevap vermesi, geleneksel Katolik inanışa göre 
çok daha kişiselleşmiş, mahremleşmiş, dolayısıyla Kilise tarafından denedenmesi çok daha güç 
bir dinî yaşantı anlamına geliyordu.

Protestanlar daha başından kendi içlerinde çeşidi mezheplere bölünmüştü. Wuppertal’de 
eskiden bu mezheplerin en aşınlanndan biri olan Calvincilik yaygındı. Calvincilere göre 
insanın Tann’mn inayetine kavuşmak için yapabileceği hiçbir şey yoktu; herşey önceden 
belirlenmişti. Bazı insanlar Tann tarafından ezelden seçilmiş, bazılanysa ezelden lanetlenmişti.

Engels, karikatüre özel ilgi duyuyor ve kendisi de, 
mektuplarında yaşantısını, çevresini yansıtan 
denemeler yapıyordu. Sağdaki karikatürü: Wuppertal 
Mektuplan’ron yayınlanması üzerine ailesinin kendisine 
gösterdiği tepkiyi yansıtıyor. Diğer bazı karikatürleri: 
Bremen’de bulunduğu yıllarda çizdiği Bremen Kralı 
Roland (sayfa 45); Genç Hegeiciier arasındaki içinden 
çıkılmaz tartışmalan yansıttığı "Özgürler" (sayfa 46); 
Bremen’de tanıdığı bir tefeci olan Jan Krusbecker 
(sayfa 51); okul arkadaşı Friedrich Graeber'e 
mektubunda, beklediği mektuplan alamamasından 
yakındığı karikatür: Postacı-Size bir mektup var! 
Mektubu aian-Oh, iyi. Engels (oturduğu yerden)-Bana 
yok mu? Postacı-Yok. (sayfa 54); gene Graeber'e 
yazdığı bir mektuptaki çizgileri, kendi eskrim 
çalışmalarını yansıtıyor (sayfa 62).
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1830'larda, özellikle Hambach Festivali’nden sonra artan siyasi baskılar, öğrenci hareketinde 
yılgınlığa yoiaçtı. Temsilî resimde görüldüğü gibi kendilerini içkiye ve eğlenceye veren 
öğrencilerin depolitizasyonu şu halk şarkısıyla alaya alınmıştı: "Yoktur daha zevklisi /  
keyfetmekten! /  Hiçbir şeyi takmadan /  meyhaneler, şarkılar /  uzakta namlulardan /  budur 
makul olan!

Böyle bir inanışın pasifist, dünyadan el etek çekilen bir yaşam tarzına yol açacağı 
düşünülebilir. Ancak Calvinciler ve diğer bazı Protestan mezhepler, Tanrı’nın inayetine 
kavuşmak için elinden hiçbir şey gelmese de, insanın seçilmiş mi, lanetlenmiş mi olduğunu 
bu dünyada görebileceğini savunuyorlardı. Bu işaretler iki türlüydü: Biri insanın vicdanında 
kendi temizliğine, günahsızlığına duyduğu güven, diğeriyse iş hayatındaki başan. Dolayısıyla 
Protestanlık, Aydınlanmanın akılcı bireyciliğinden çok farklı, sürekli kendi vicdanını 
sorgulayan, endişeli ve mistik bir bireycilikte ifadesini buldu. Yaşam tarzlan, bir anlamda, 
gerçekten dünyadan elini eteğini çekmek üzerine kuruluydu.

Çalışmak dışında dünyayla kurulan bütün ilişkiler insanın günahkâr doğasının bir ifadesi 
sayılıyordu. Herhangi bir maddi yeniden üretim için zorunlu olanlar dışındaki bütün insani 
ilişkileri ve her çeşit tüketimi günah sayan, çalışmayı ibadetle özdeşleştiren böylesi bir 
ahlakın sermaye birikiminin gereklerine ne kadar uygun olduğu açıktır.

Friedrich Engels’in çocukluğu sınırlannı böylesi bir dinî ahlâkın tayin ettiği boğucu bir 
ortamda geçti. Bir dokuma fabrikatörü olan babası Friedrich Engels, bölgede yaygın olan 
Piyetist mezhebin koyu müminlerinden biriydi. Aile ortamına katı bir disiplin hâkimdi. Okul 
hayaü da genç Engels’e bu boğucu ortamdan kurtulması için bir fırsat sağlamıyordu. Gerek 
Barmen’de ilk gittiği okul, gerekse daha sonra devam ettiği Elberfeld lisesi Calvincilerin 
denetimi altındaydı ve öğretmen seçimi yetenekten çok dinî inanç esasına göre yapılıyordu.

Bu ortam içinde genç Engels’in ilk esin kaynağı, anne tarafından dedesi Gerhard Bernhard 
van Haar oldu. Yunan ve Cermen mitolojisinden anlattığı hikâyelerle Engels’in edebiyat ve 
yabancı dillere olan ilgisini ilk o uyandırdı. Bu ilgisi okul yıiiannda da sürdü; sakladığı tarih 
defterleri Yunan, Babil ve Hint mitolojisinden esinlenerek çizdiği resimlerle doludur. Yunanca 
ve Latince derslerinde özellikle başanlı olduğu da biliniyor.

Ancak Engels’in okul hayatı beklenmedik bir şekilde kesintiye uğradı. Babası, halefi olarak 
gördüğü en büyük oğlunun iş hayatında da deneyim kazanması gerektiğine karar vererek genç 
Engels’i okuldan aldı ve kendi bürosunda çalıştırmaya başladı. 1838 Temmuz’unda da iş 
deneyimini zenginleştirmek için, yine babasının karanyla, Heinrich Leopold’un büyük ticaret 
şirketinde kâtiplik yapmak üzere Bremen’e gitti.

Marx’in Hegel eleştirisi, kendi düşünsel gelişimine 
koşut bir çizgi izler. Hegel’ln felsefesinin sistematik 
bir eleştiriye tabi tutulduğu başlıca İki yapıt Hegel’in 
Devlet Öğretisinin Eleştirisi (1843) ve 1844 Elyazmaları 
dır. Bu yapıtinrın ilkinde Marx iıenüz siyaset eleştirisi 
aşamasındadır; buradaki eleştiri konusunu da Hegel’ln 
Hukuk Felsefesi adlı yapıtı oluşturmaktadır. Siyasal İkti
sadın eleştirisine yöneldiği ikinci yapıt ise Marx’in dü
şüncesinde bir dönüm noktasıdır; Marx burada Hegel’in 
felsefesini, Zihnin Fenomenolojisi ve Mantık adlı yapıt
lardan hareketle, bir bütün olarak eleştirir.

Hegel’in düşüncesinin özünde, kendi çağında Batı 
toplumunun, toplumsal ve düşünsel açıdan varmış ol
duğu gelişkinlik düzeyinin övgüsü, giderek mutlaklaştı
rılması yatar. Düşünüre göre, toplumdaki bölünmüşlü
ğü ve karşıtlıkları aşmanın tarihsel-topiumsai koşulları 
artık gerçekleşmiştir; felsefeye düşen görev bu gerçek
liğin bilincine varılmasını sağlamaktır. Toplumsal çeliş
kilerin aşıldığı bu toplum biçiminin özgüllüğü, parçalan
mışlık ve bölünmüşlüğü İçeren sivil toplumla evrenselli
ğin taşıyıcısı olan devlet arasındaki ilişkide yatar. He
gel’ln Hukuk Felsefesl'nöe anlattığı bu ilişki, devletin 
sivil toplum kendi alanına hapsettiği ve böylelikle 
kendi evrenselliğine sivil toplumun bireyciliğini bulaş
tırmadığı bir ilişkidir. Ancak bu, aynı zamanda da karşı
lıklı ve zorunlu bir ilişkidir; gerçek evrenselliğin taşıyıcı
sı olan bir devlet, sivil toplumun bireyciliği sözkonusu 
olduğu ölçüde olanaklıdır.

Marx'a göre, Hegel burada gerçek ilişkileri “ tersyüz” 
etmekte, varlık ile düşünce arasındaki ilişkiyi “ başaşağı” 
çevirmektedir: Hegel ilkin somut gerçekliğin yerine 
“ us” u, “ ldea”yı koyar; ondan sonra da bu düşüncenin 
İçini, mevcut tarihsel olgularla doldurur. Başka bir de
yişle, devletin, bürokrasinin, zümrelerin, korporasyon- 
ların varoluşunu tarihsel nedenlerle açıklamak yerine, 
“ İdea” dan ya da “ zihin” den başlayarak yola çıkar; bu
nun ardından, ampirik gerçekliği bu “ İdea” nın bir ge
rekliliği, zorunlu sonucu olarak sunar. Bu yaklaşım, bir 
yandan, “ eleştirel-olmayan bir ldealizm” i ifade etmek
tedir: Us, “ idea” ya da “ zihin” burada gerçekliğin yeri
ni almıştır. Öte yandan, Hegel “ eleştirel-olmayan bir 
pozitivizm” e düşmektedir: Mevcut ampirik gerçekliğe 
böylece mantıksal bir gereklilik yüklenmiş olur. Kısa
cası, Hegel’in Hukuk Felsefesi, siyasal bir hammadde
nin üzerine mantık kategorilerinin yerleştirilmesinden 
oluşmuş bir yapıttır: Sivil toplum İçindeki farklı alanların 
birbirleriyle ilişkisi olsun, sivil toplumla devletin ilişkisi 
olsun, bu bağlantılar bir mantık kategorisinden bir baş
kasına geçiş biçiminde ifade edilir. Gerçeklikteki çelişki
ler, Hegel'in iddia ettiği gibi aşılmamıştır; yalnızca “bun
lardan söz ediliş biçimi” değişmiş, mantık kılığına bü
rünmüştür.

Böylece, burjuva toplumu ve Prusya devleti olduğu 
gibi korunur. Tarih bu noktada durdurulmuş, sivil top
lumla devlet arasındaki ilişki döngüsel bir karşılıklılık 
biçiminde dondurulmuştur. Bu felsefede, devlet sivil 
toplumdaki gerçek ilişkilere bağlı olarak açıklanmaz; 
tersine, kendini devlet biçiminde ortaya koyan “ idea” 
sivil toplumdaki çelişkileri gerekil kılan bir özne oiaral< 
sunulur.

Marx’in Hegel felsefesini nltelendiriş biçimi Kutsa, 
Alle'de de aynıdır. Marx’a göre, Feuerbach Hegel’lr 
düşüncesinde gerçekliğin başaşağı edilmiş olduğum 
görmüş ve onu bir kez daha tersyüz ederek, Hegel'iı 
“ mutlak zlhin” ini “ doğa temeli üzerinde yükselen geı 
çek insan”a dönüştürmüştür. Bu da Marx için önemi
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bir adımdır.

Ne var ki, Marx’m Hegel feisefesiyie iiişkisi basit bir 
biçimde “ayakları üzerine yerleştirme” ya da tersyüz 
etme olarak ifade edilemez. Nitekim Marx, Kapltal'\n 
ikinci basımına yazdığı Sonsöz’de (1873) bu deyimi kul
lanmakla birlikte çok daha karmaşık bir ilişkiden söz 
etmektedir. Burada, Hegel’den devralıp “ ussal blçim”e 
büründürdüğü diyalektiğin çok önemli bir boyutuna de
ğinir Marx; “diyalektikle, varolanı olumlu bir şey olarak 
kavradığımız anda onun olumsuzluğunu, zorunlu olarak 
yok olacağını da kavrarız.” İşte Hegel'in Marx üzerinde
ki bu olumlu etkisini kavramak için Manc'm 1844 Elyaz- 
ma/an’ndakl Hegel eleştirisine bakmak gerekmektedir. 
Bu yapıtta, Marx’in özet formülasyontarının ardına ge
çip, onun Hegel felsefesinde tam olarak neyi başaşağı 
ettiğini görmek olanaklıdır.

1844 Elyazmalan’nda Marx siyasal İktisadın eleştirisi
nin önemli nüvelerini oluşturur ve siyasal iktisadın ba
kış açısından hareket ederek onu aşar. Bu süreçte kilit 
kavram emek kavramıdır: Siyasal iktisat “ değer” ln kay
nağında İnsan emeğinin yattığını kavramıştır, ama özel 
mülkiyetin temelinde özgül bir emeğin, yabancılaşmış 
emeğin yattığını görmemiştir; emeğin “yalnızca olumlu 
yam” nı görmüştür. Oysa, Marx bu elyazmalarında, özel 
mülkiyet sisteminde emeğin kendi ürününe yabancılaş
mış olduğunu, bu yabancılaşmanın ise emeğin kendi 
kendisine yabancılaşmasının bir sonucu olduğunu keş
feder: Özel mülkiyet yabancılaşmış emeğin ürünüdür. 
Yabancılaşmanın ortadan kalkması İçin “ özel mülkiye
tin olumlu olarak aşılması” , yani halen özel mülkiyette 
yabancılaşmış olan insan faaliyetinin yeniden insan ta
rafından mülk edinilmesi gerekir.

Marx’in kendi yabancılaşma kuramıyla Hegel’in felse
fesi arasında kurduğu köprü tam bu noktada atılmıştır: 
Emek, ücretli emek biçimi altında, kendi kendisine ya
bancılaşarak özel mülkiyeti yaratmıştır; ancak bu durum 
oiumsuzlamanın olumsuzlanmasını da kendi içinde ba- 
nndırmaktadır, çünkü yabancılaşmanın aktif öznesi eme
ğin kendisidir. Hegel’in felsefesinde de “zihin” aynı 
biçimde kendi faaliyetiyle kendisini nesnel dünya olarak 
yabancılaştırmakta, ardından da nesnel dünyayı oium- 
suzlayarak, din ve felsefede kendine dönmektedir.

Öyleyse, Hegel’in felsefesinin asıl önemli yanı, “ hare
ket ettiren ve doğuran ilke olarak olumsuzluk diyalektl-

ğl” nln benimsenmesidir. Hegel İnsanın kendi kendisini 
yaratmasını, aynı anda hem İnsanın kendini nesneleştlr- 
mesi, hem de nesnesini yitirmesi olarak görmüş, hem 
yabancılaşma, hem de yabancılaşmanın aşılması olarak 
kavramıştır. Ancak, Hegel’de sözkonusu olan faaliyet 
insanın maddi emeği değil, “ soyut zihinsel emek”tir. 
Dolayısıyla da, yabancılaşmanın aşılması, yani olum- 
suzlamanın olumsuzlanması, gerçek bir olumsuzlama 
değil, zihinsel-düşünsel bir olumsuzlama anlamını taşır; 
bir bilinç değişikliğinden' öteye gitmez.

Hegel’in önemi, yabancılaşmanın bu aktif niteliğini, 
yani bunun bir kendini nesneleştlrme olduğunu görmüş 
olmasıdır. Hegel diyalektiğinin “ olumlu an” ı budur, çün
kü bu, Marx’in özel mülkiyet sisteminde ya da ücretli 
emekte saptadığı çelişkinin ve bu çelişkiyi aşmanın ola
naklı olduğunun teslimidir. Başka bir ifadeyle, Marx’in, 
Hegel’in olumsuzluk diyalektiğinde bulduğu şey insa
nın, bir yabancılaşma evresinden geçmesi gereken, kendi 
kendini üretme sürecidir.

Ne var ki, Hegel hem bir idealisttir, hem de bunun 
ötesinde, bu düşünürün bakış açısı siyasal İktisadın 
bakış açısıdır. Siyasal İktisat gibi Hegel de ücretli emeğe 
özgü “ olumsuz yanı” görmez: Nasıl siyasal iktisat bur
juva toplumunun ilişki biçimlerini zorunlu biçimler ola
rak kabul ederse, aynı biçimde Hegel de her üretim 
faaliyetinin kaçınılmaz olarak yabancılaşmaya yol aça
cağını İleri sürmektedir. Siyasal İktisatta da, Hegel fel
sefesinde de insan özü olarak olumlanan faaliyet aslın
da yabancılaşmış emektir. Burjuva toplumuna özgü olan 
bu faaliyet biçimi her iki durumda da, artık aşılması 
olanaklı olmayan tek faaliyet biçimi olarak sunulur. Her 
iki düşünce sisteminin odağında da “emek” bulunur, 
ancak bu, eleştirel-olmayan bir biçimde benimsenmiş 
bir emek anlayışıdır. Marx’in 1844 Elyazmalan’nda, si
yasal iktisadın eleştirisine Hegel eleştirisini başlıbaşına 
bir bölüm olarak dahil etmesinin nedeni, sözkonusu 
düşünce sistemlerinin dayandığı bu ortak çerçevedir.

Toparlayacak olursak, Hegel bir yandan siyasal İkti
sattan farklı olarak emek İle yabancılaşma arasındaki 
bağıntıyı, başka bir deyişle mevcut üretim faaliyetinin 
çelişik niteliğini kavrar; ve bunu olumsuzluk diyalektiği 
biçiminde sistemleştirir. Öte yandan da, siyasal iktisa
dın bakış açısına hapsoiduğu için bu çelişkinin aşılması
nın koşullarını göremez. Hegel’in sisteminin bu iki öğeyi 
bir arada barındırabiimesini sağlayan, onun idealizmi

dir: “ Zihin” ln kendi yabancılaşmasını aşması için bir 
bilinç değişikliği yeterlidir; toplumsal gerçeklik olduğu 
gibi korunsa da, bilinç bir kez kendi nesneleşmesini 
aşıp öz-bllince dönüştüğünde, çelişki düşünsel düzey
de çözülmüştür. Hegel’in düşüncesinde, emeğin ayrıca
lıklı konumu ile çelişki İlkesinin barındırdığı potansiyel 
eleştirellik ve bunun devrimci uzantıları, böylece, “zi- 
hln” ln “ içsel özgürlüğü” nde özümlenir. Somut tarihsel 
gerçeklik de sürekli bir yabancnaşma alanı olarak varlı
ğını sürdürür.

Marx’in Hegel’e dayanarak geliştirdiği tarih anlayışı, 
tarihin çelişik bir süreç olarak kavrandığı bir tarih anlayı
şıdır. Ancak, Hegel’in anlayışında, bu tarihin temelini 
“ zihin” in öz-faallyetl oluşturduğu için, oiumsuzlamanın 
olumsuzlanması gerçek bir dönüşüme yol açmaz. Oysa, 
Marx’in maddi faaliyeti temel olarak aldığı tarih anlayışı
nın ucu açıktır; bu çerçevede oiumsuzlamanın olumsuz
lanması bir kendine dönüş değil, emeğe, insan faaliyeti
ne özgül damgasını vuran toplumsal ilişkilerin dönüş
mesidir. Dolayısıyla, diyalektik süreç yeni belirlenimle
rin oluşturduğu temel üzerinde ilerler.

1844 Elyazmaları'nöa dile gelen tarih anlayışı, insanlı
ğın kendini kendisine yabancılaştırması ve bunu aşması 
olarak özetlenebilir. Bu, kuşkusuz, tarihsel maddecili
ğin tamamlanmış bir ifadesi olamaz. Nitekim, Marx’in, 
tarihi birbirini izleyen üretim tarzları biçiminde dönem- 
leştlrme çabaları Elyazmaları'ndan blr-iki yıl sonra baş
lar. Ne var ki, Marx insan faaliyetine dayanan çelişik 
bir gelişme anlayışını hiçbir zaman terk etmez. Genel 
olarak üretim tarzları, özel olarak da kapitalizm tahlili 
bu çerçeveyi bütünler, tarihin çeşitli aşamalarında orta
ya çıkan özgül çelişkileri ortaya koyar.

Marx Kapital’de Hegel’in Mantık adlı yapıtının kendi 
üzerindeki olumlu etkilerini kabul eder, ama bu konuda 
ayrıntılı bir açıklamada bulunmaz. Ancak, 1844 Elyaz- 
maları’nöa benimsemiş olduğu “ olumsuzluk diyalekti- 
ğl” nin Mantık’ta geliştirilen kategorileri Kapltal'öe, ge
rekli değişiklikler yapılmış olarak kullanılmaktadır. Bun
ların arasında, toplumsal bütünün bir t>elirlenimler hiye
rarşisi olarak eklemlenmesini; sermayenin kendi varo
luş koşullarını özümleme ve yeniden-üretme eğiliminin 
ortaya konuşunu; öz-görünüş diyalektiğini; “ çelişki” , 
“ oiumsuzlamanın olumsuzlanması” ve “dolayım” kav
ramlarıyla dile getirilebilecek bağıntı biçimlerini say
mak olanaklıdır.

GÜLNUR SAVRAN
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Almanya’da Fransız Devrim i’nin etkilerini silmeyi 
amaçlayan Restorasyon döneminde, liberal 
burjuvazi bazı cesur çıkışlar dışında, siyasal baskı 
koşullannı sineye çekti. Bu yıllarda yapılmış olan 
ünlü Düşünenler Kulübü karikatürü, konuşma 
özgürlüğü üzerindeki baskıyı ve onun karşısındaki 
teslimiyeti yansıtıyor. Duvardaki yazıda şunlar 
yazılı: ‘ ‘Bugünkü olurumda üzerinde düşünülecek 
olan önemli sorun şudur: Acaba düşünmemize 
daha ne kadar izin verilecektir?"



Sol Hegelciliğin Arka Planı

1836 yılında genç Marx Berlin’e ulaştığında Hegelcilik önemli bir evrim sürecine girmek 
üzereydi. Hegelcilik Prusya bürokrasisinin ilerici kanadı tarafından kendi konumunu ve 
‘Yukandan aşağı devrimle kapitalizme geçiş” tasarısını meşrulaştırmak üzere bir devlet doktrini 
olarak benimsenmişti. Bu tasan içinde buıjuvaziye, siyasi olarak değilse de ekonomik olarak 
merkezî bir rol düşüyordu. Oysa Alman buıjuvazisinin kendiliğinden ideolojisi sofu, ufku dar 
bir Protestanlıktı.

Bu^yüzden 1818-48 yıllan arasmda Alman burjuvazisi ile Prusya bürokrasisi arasındaki ilişki 
düşünsel düzeye hep, Protestanlıkla Hegelcilik arasındaki ilişkinin nasıl kurulacağı şeklinde 
yansıdı. Hegel’in kendisi, felsefesini, geçmişteki bütün düşünce ve inanç sistemlerinin olduğu 
gibi Protestanlığın da diyalektik olumsuzlanması olarak açıklamıştı. Aynı zamanda yüksek 
devlet memuru olan Schulze, Marheineke gibi ilk kuşak Hegelciler, bu iddiayı Hegelciliğin ve 
Prusya devletinin aslında Protestanlıkla aynı içeriğe sahip olduğu, fakat bu içeriği akılcı bir 
biçimde ifade ettiği şeklinde yorumlamışlardı. Bu düşünürlere göre, Protestanlıkta (ve 
dolayısıyla geleneksel Alman topiumunda) örtük ve bulanık halde varolan bütün idealler 
Hegelcilik ve Prusya Devleti’nde açık seçik bir hale gelmiş ve gerçeklik kazanmıştı.

Bu “sentez”in genç kuşağa fazlasıyla yüzeysel ve kolay gelmesi kaçınılmazdı. Prusya 
Devleti’nin, sayılan giderek artan bu eğitilmiş gençleri istihdam etme oianaklan daralıyordu 
Bu ise devlet eliyle kapitalistleşme yolunu seçmiş bütün ülkelerin karşı karşıya kaldığı bir 
sorunun ortaya çıkmasına yol açtı: Radikalleşmeye son derece eğilimli, geniş bir işsiz 
aydınlar yığını.

1830’da Prusya dışındaki Alman devlederinde bürokrasinin bu genç ve lümpenleşme tehdidi 
alandaki aydın kesimi, Fransa’dan kaynaklanan devrim dalgasını destekledi (bkz. 1848 Avrupa 
Devrimleri-Almanya). Ancak Prusya’da Hegel henüz yaşıyordu ve Hegelciliğin ideolojik 
hegemonyası devlet içinde hâlâ mutlaka. En önemlisi, Prusya devleti, diğer Alman devletlerine 
kıyasla, bu hoşnutsuzluğu massedebilecek güç ve genişlikteydi.

Ömeğin 1830 kışında, daha sonra sol Hegelciliğin ilk teorisyeni olan David Strauss bir 
yandan Hegel’in Mantık'ı üzerine çalışıyor, Hegelcilerin dergisi Jahrhücher für Wissenschafiliche 
Kritik’te (Bilimsel Eleştiri Yıllıklan) yazılar yayınlıyor; diğer yandan da görevi gereği bir köyde 
papazhk yaparak vaazlar veriyordu. Böylesi bir konumun yaratabileceği ikiyüzlülük, iki yaşam 
arasındaki uyumun ortodoks Hegelciliğin betimlediği kadar mutlak olmayabileceği, henüz ancak 
bir kuşku, bir tedirginlik olarak yaşanıyordu.

Marx ve Sol Hegelciler

Marx’m hem Bonn’daki hem Berlin’deki ilk öğrencilik yıllan, çeşidi bakımlardan bir taşkınlık 
dönemi diye tarif edilebilir. Bir yandan bütün hukuk derslerine kaydolurken, öte yandan da 
tarih ve mitoloji öğreniyor, şiirler yazıyor edebiyatla ilgileniyordu. Babasıyla 
mektuplaşmalanndan anlaşıldığı gibi, kendini öğrenciliğin eğlence yaşamına da kaptırmışa ve 
çok para harcıyordu. Bu dönemde öğrenci demekleri (Burschenschaften) Alman romantizminin 
en önemh yayılma merkezlerinden biriydi. Marx, Bonn’daki Trier’liler Demeğine üye oldu. 
Romantizmin etkisi, daha sonra “ayışığı hülyalan” ve “olanla ve olması gereken arasındaki 
mudak karşıdığın ifadesi” diye niteleyeceği edebi ürünlerine yansıdı.

Bütün bunlardan da anlaşılacağı gibi, bu dönem boyunca genç Marx, dönemin öğrenci 
yaşamına ve edebiyatına egemen olan romantizmle, gençliğinde özümsemiş olduğu Aydınlanma 
akılcılığı arasmda bölünmüştü.

Berlin’deki ilk yılının sonunda, bu çelişkinin yol açüğı “sayısız uykusuz geceden, 
mücadeleden, yaşanmış iç ve dış heyecandan sonra” bir doktorun önerisine uyarak Berlin’in 
mesirelerinden biri olan Stralow’da yalnız başına uzun bir tatil yapmaya gitti ve burada 
düşünce hayatının ilk önemli dönüm noktasını yaşadı.

Stralow’dan önce Hegel’in felsefesi ile tanışıklığı bölük pörçüktü. Ancak Stralow’dayken yalnız 
başına yaptığı okumalar onu, Hegel’in felsefesinin, yaşamında sanatla bilim, romantizmle 
akılcılık arasmda varolan bölünmüşlüğü aşmasını mümkün kılacak anahtar olduğuna ikna etti. 
Stralow’u izleyen yıllarda Marx, bütün enerjisiyle sol Hegelcilerin yeni oluşmakta olan 
çevresine katildi; kulüpleri olan Doktor Klub’un toplanalanna devam etmeye başladı.

Bu arada 1835 ve 1836 yıiiannda David Strauss Das Lehen Jesu kritisch bearheitet (İsa’nın 
Yaşamının Eleştirel Tahlili) kitabını iki cilt hahnde yayınlamışa. Kitabın entelektüel bir 
skandal yaratmasına yol açan yönü, İsa’nın yaşamının da, bu yaşamı nakleden kitaplann da 
önce akdcı bir eleştiriye tabi tutulmalan gerektiği, diyalektik olumsuzlama ve içermenin ancak 
ondan sonra gerçekleştirilebileceği iddiasıydı. Strauss bu eleştiriye dayanarak İncil’in 
naklettiklerinin tarihsel birer gerçek olamayacağı sonucuna vanyordu.

Kendi başına bu sonuç bile muhafazakâr çevreleri tedirgin etmeye yeterdi. Ama Strauss’un

BAUER, BRUNO (1 8 0 9 -1 8 8 2 )

Marx'in Hegel felsefesini aşmasında önemli bir uğralt 
olan teolog ve tarihçi Bruno Bauer, 6 Eylül 1809’da 
Elsenberg’de doğdu. Gördüğü dini öğretimden sonra, 
Berlin Üniversitesl’nde öğretim üyeliğine başladı. Bu 
döneminde Hegelciliğin sağ Icanadında yer alıyordu. 
1839’da Bonn Ünlversltesi’nde profesör olduktan son
ra, sol Hegelciliğe kaymaya başladı ve bir süre sonra 
onlann en önemli temsilcisi olarak anılmaya başlandı.

1841'de yazdığı Kritik der evangellschen Geschlchte 
derSynoptlker'de (SInoptiklerIn Havariler Tarihinin Eleş
tirisi), Yeni Ahit’in radikal bir eleştirisini yaptı. Hegelci- 
ierden Strauss’un tezlerine de karşı çıkarak, Hıristiyan 
mitlerinin ilkel komünal toplulukların bilinçsiz eylemleri
nin değil, dört havarinin ürünü olduğunu savundu. Fikir 
veya Tann kavramının yerine, daht insanların kendileri 
hakkındaki bilinçliliğini koyarak Hegei’ln öğretisini tan- 
rıtanımazlaştınyor ve Hıristiyanlığın, ilk Hıristiyan cema
atinin bilinçli bir ürünü olduğunu savunuyordu. Bu tez
leri muhafazakâr çevrelerde büyük yankı uyandıran Ba
uer, 1842’de üniversiteden uzaklaştınidı ve öğretim yap
ma yetkisi iptal edildi.

Marx ve Engels, 1844’te Die helllge Fam///e’de (Kutsal 
Aile), Almanya’da radikaller arasında özellikle üniversi
teden atılınca popülerleşen Bauer’i şiddetle eleştirdiler; 
Bauer, Tann fikrini aşmasına karşın, insanlann düşünce 

biçiminin değişmesinin toplumu da değiştirebileceğini 
söylemekle Hegel İdealizminin çerçevesini aşamamıştı.

Daha sonraki yıllarda siyasal olarak muhafazakârla- 
şan ve Blsmarck’ı destekleyen Bauer, 15 Nisan 1882'de 
Rixdorf'da (Berlin) öldü.

Üretken bir yazar olan Bauer’in eserleri şunlardır: 
Kritik der evangellschen Geschlchte des Johannes (1840, 
Yuhanna’nın Havariler Tarihinin Eleştirisi), Kritik der 
evangellschen Geschlchte der Synoptiker (1841, Sinop- 
tlklerin Havariler Tarihinin Eleştirisi), Kritik der Evange- 
ilen und Geschlchte Ihres Ursprungs (1850, Havarilerin 
ve Havarilerin Kökeninin Tarihinin Eleştirisi), Geschlch
te der Politik, Kuttur und Aufklaerung der 18. Jahrhun- 
dert (1843, 18. Yüzyılda Siyasetin, Kültürün ve Aydın
lanmanın Tarihi), Vollstaendlge Geschlchte der Partel- 
kaempfe İn Deutschland waehrend der Jahre 1842-46 
(1847,1842-46 Yıiiannda Almanya’da Parti Mücadelele
rinin Mufassal Tarihi), Die Apostelgeschlchte (1850, Ha
varilerin Tarihi), Christus und die Zaesaren (1877, İsa 
ve Sezarlar), Zur Orlentlerung über die Blsmarksche 
Aera (1880, Bismarck Dönemi Üzerine), Disraelis ro- 
mantischer und Blsmarcks soclallstlscher Imperlalls- 
mus (1882, Disraeli’nin Romantik, Bismarck’ın Sosya
list Emperyalizmi).



kitabı, sonuçlannın ötesinde, yaklaşımıyla da yıkıcı bir nitelik taşıyordu. Hegelciliğin 
muhafazakâr yorumu felsefeyi, verili devlet ve toplum düzeninin akli içeriğini keşfetmek 
olarak tanımlayarak bir skolastisizme indirgemişti. Oysa Strauss aynı skolastiğin ve 
muhafazakâr felsefenin temel kabullerinin dışına çıkmadan, sadece teolojik düzlemde de olsa 
mevcut düzeni eleştirebilecek' ilkeler gehştiriyordu.

Berlin’de Marx’in da içinde bulunduğu sol Hegelci çevre iç tartışmalannda, Strauss’un yolunu 
açtığı Hegelci Felsefenin bu eleştirel içeriğini keşfetme tasansma siyasal bir içerik 
kazandırmaya çalışıyordu. Marx’m 1837-41 yıllan arasında yazdıklanndan hiçbiri bugüne 
kalmamış olduğundan, onun bu dönemdeki düşünceleri, sol Hegeiciier arasındaki tartışmalarda 
almış olduğu tavırlar, ancak daha sonra yazdıklanndan ve ikincil tanıklıklardan çıkarsanabilir. 
1839’da, o sıralarda en yakın arkadaşı olan Bruno Bauer’in gözetiminde, Epikurosçu ve 
Demokritosçu doğa felsefelerinin karşılaştıniması üzerine bir tez yazmaya başladı. Konu olarak 
antik çağın bu iki maddeci filozofunu seçmiş olmasından da anlaşılacağı gibi, Marx daha 
Feuerbach’ın kitabı yayınlanmadan Hegel’i maddeci bir çerçeve içinde yorumlamaya 
koyulmuştu.

Tezinin içeriği, daha o dönemde Aydınlanma’nın mekanik maddeciliğinden ne kadar uzak 
olduğunu belgeler niteliktedir. İki filozofu karşılaştınrken başvurduğu ölçütler tamamen 
diyalektik bir çerçeve içinde kavramsallaştınimıştır. Bunlann arasında en çok vurguladığı da 
“düşüncenin varhkla ilişkisi”dir, “Filozof, dünya ile düşünce arasındaki genel ilişkiyi 
yorumlama tarzı ile, sadece kendi tikel bihncinin gerçek dünyayla olan bağlantısını, kendisi 
için nesnel kılmış olur.”

Düşüncenin pratik boyutuna atfettiği bu öneme karşın hakkında not tuttuğu kitaplardan 
çıkanlabildiği kadanyla, Berlin döneminde Marx’in ilgi alanının büyük ölçüde felsefe ve edebiyatla 
sınırlı kaldığı anlaşılıyor. Kuşkusuz, felsefenin pratik sonuçlan olacağına inanıyor, büyük bir 
olasılıkla Bruno Bauer’in “teori şimdi en güçlü pratiktir” görüşüne katılıyordu. Bu bakımdan 
Stoacı ve kuşkucu felsefelerle birlikte, ifadesini Aristoteles’in sentezinde bulan klasik kültürün 
çözülmesinde rol oynamış Epikurosçu felsefe ile, felsefenin kendi zamanındaki tarihsel 
konumu arasında bir paralellik kuruyor, felsefenin yine negatif, yıkıcı ve özgürleştirici bir 
etkisi olacağını umuyordu. Ama felsefenin bu şekilde etkili olmasını mümkün kılacak siyasi 
ve ekonomik dolayımlar üzerine düşünmeye henüz başlamamıştı.

Engels’in Bremen Yıllan

Friedrich Engels’in Bremen’e gelmesi onun için kişisel bakımdan tam bir özgürleşme oldu. 
Barmen’deki boğucu atmosferden kurtulduktan sonra büyük bir şevkle engin meraklannı 
tatmin etmeye koyuldu. Yunanca ve Latince’ye ek olarak İtalyanca, Portekizce, Fransızca, 
İngilizce ve Flamanca öğrenmeye çalıştı; bir koroda şarkı söylemeye başladı, ufak tefek 
besteler yapü. Yüzme, eskrim, ve buz pateni gibi adetik faaliyedere katıldı. Bütün bunlann 
yanı sıra edebiyatla ilgilenmeye devam etti; dönemin edebi ve düşünsel akımlannı yakından

Mayıs 1832 sonunda, Ren bölgesindeki Hambach 
kalesine çıkan düzlükte, çoğunluğunu öğrencilerin 

oluşturduğu yirmi bine yakın insan toplanmıştı. Bu 
büyük milliyetçi gösteride yapılan konuşmalarda, 

“Birleşik Özgür Alman Devletleri" ve “ Cumhuriyetçi 
Avrupa Konfederasyonu" talepleri ortaya konuldu. 
Heinrich Heine, Hambach Festivali üzerine şöyle 

yazmıştı: "Peki ama, Hambach'daki adamlan devrimi 
başlatmaktan alıkoyan neydi? (...) Bana, Hambach'da 
toplanmış olan yurtseverlerin, gerçekten tüm Almanya 

adına devrimi başlatmaya yetkili olup olmadıkları 
sorusunun sorulduğunu ifade ettiler. Çabuk eyleme 

geçmekten yana olanların sayısı daha azmış ve 
'yetkili değiliz!' karan alınmış!" Hambach Festivali, 

burjuva devriminden yana olan güçlerin tüm Almanya 
çapındaki ilk gövde gösterisi olmasıyla önemlidir



üretimde ve siyasal faaliyetlerde aranması ve gerçekleştirilmesi süreci olacaktır.

Marx’in görüşlerindeki bu şaşırücı sıçrama, daha bir yıl öncesine kadar, komünizmle arasına 
ihtiyatlı bir mesafe bırakan bu genç radikalin kendisini doğrudan doğruya komünist dünya 
görüşüne bağlamasının nedenlerinin anlaşılmasını gerektirir.

Paris-1844

Marx’m Almanya’dan Fransa’ya geldiğinde karşılaştığı atmosferin gelişme hahndeki görüşleri 
üzerinde, özellikle de Almanya’da yaklaşmakta olduğunu sezdiği devrimin tabiatına ilişkin 
görüşleri üzerinde, ciddi bir etki yarattığına kuşku yoktur. 1840’lann Paris’i sosyalist 
düşüncenin kâbesi gibiydi. Üstelik bu sosyalizm, Almanya’da olduğu gibi radikal aydmlann 
spekülatif tasanmlanmn çağıldaması olmakla da kalmıyordu. Fransız işçileri ile. Temmuz 
monarşisini izleyen yıllarda Paris’e yerleşen göçmen işçilerin kurduklan demeklerin 
çalışmalannda bir kitle hareketi olarak ete ve kemiğe bürünüyordu.

1840’larda Proletarya

O yıllarda gerek sosyalizm gerek proletarya terimleri anlam ve içerikleri nispeten belirsiz ve 
gevşekti. Sosyalizm, denildiğinde bir yandan Owenci, Saint-Simoncu ve Fourierci ütopyacılann, 
öte yandan sermayeye herhangi bir zaran dokunmayacak sistemler icadeden toplumsal 
reformculann görüşleri anlaşılırdı. Bu eğilimler büyük ölçüde “okumuş yazmış” sınıflara 
yönelmişlerdi. İşçilerin yalnız başına siyasal devrimlerin yetersizliğine kanaat getiren ve 
topyekûn bir toplumsal değişimin gerekli olduğuna inanan kesimleri ise, kendilerini komünist 
olarak adlandınyorlardı. Fransa’da Etienne Cabet’nin, Almanya’da Weitling’in işçi sınıflan 
arasında çok sayıda yandaş bulan düşünceleri, bu ikinci eğilimin ifadesiydi. Dolayısıyla 
1840’larda sosyalizm bir orta sınıf hareketi, komünizm bir işçi sınıfı hareketiydi.

Sosyalizm teriminin çevresinde süregiden tartışma ve spekülasyonlann pek azı, mülkiyet ve 
mülk sahipliği sistemi ile ilgili gömnüyordu. Asıl üzerinde dumlan merkezî somn, liberalizm, 
özgürlük, radikalizm gibi sırf siyasal konulann ötesinde “toplumsal sorun”du. Sanayileşen ve 
buıjuvalaşan yeni toplum içinde yığmlann düştükleri acınası dummla ilgileniliyor, düşüncenin 
eksenine hireydtnse toplum geçirilmeye çalışılıyordu. Böylelikle, sosyalizm sözcüğü, toplum ile 
ilgili olan herşeyi kapsayan bir geneUik ve bundan doğan bir belirsizlikle yükleniyordu.
1848’de yargılandığı sırada, kendisinin sosyalist olup olmadığını soran savcıya Proudhon’un 
verdiği karşılıklar, terimin genelliğinin onun taraftndan nasıl kavranıldığmı yansıtması 
bakımından ilgi çekicidir. Sosyalizmi, “toplumun iyileştirilmesi doğmltusundaki özlemlerin 
hepsi”, olarak tanımlayan Proudhon’a savcının, “o zaman hepimiz sosyalist oluyomz”, demesi 
üzerine, Proudhon da buna, “Ben de tamamen öyle olduğunu düşünüyomm”, diye karşılık 
verir. I850’de bir işçi demekleri birliği kurmaktan yargılanan bir gmp sosyalistin dumşmalan 
sırasında, avukat, savcıya, “siz de, biz de hepimiz sosyalistiz, ancak, gömş açılanmız farkh 
...bir bakıma herşey sosyalizmdir... hatta demiryolu şirketleri bile”, biçiminde karşılık 
veriyordu. Bu sosyalizmin, üretim araçlanmn özel mülkiyetinin ortadan kaldmlması ile 
herhangi bir ilişkisinin bulunmadığı aşikardır. Öte yandan gizli Jakoben demeklerinde ve 
Paris’in işçi kulüplerinde Babeuf geleneğinden gelen ve Etienne Cabet ve Wilhelm Weitling’in, 
kendilerini komünist diye adlandıran yandaşlan, öteki sosyalizmler ile aralanndaki sının mal 
ortaklığı ilkesinden hareketle çiziyorlardı. Mal ortaklığından kastettikleri de aslında devlet 
mülkiyetiydi. İşçiler arasında daha yaygın bir yandaş kitlesi bulanlar dolayısıyla sosyalistler 
değil komünistlerdi.

1840’larda İşçi Sınıfı ve Proletarya

1840’larda işçi sınıfı ve proletarya kavramlannm anlamlan da en az sosyalizm kavrammmki 
kadar belirsiz ve muğlaktı.

19. yüzyılın ilk yansı bütün kıta ölçeğinde büyük nüfus hareketlerine sahne oldu. Büyük 
ölçüde tanmsal nüfusun kentlere ve sanayiye doğm akması şeklinde cereyan ediyordu. Bu 
akış, hem şehir hayatının vaadettiği yeni yaşantı imkânlanndan, hem tanmda yaygınlaşan 
mülksüzleşmeden kaynaklanıyordu. Bu hareketUUk eski iş bölümünün doğasını değiştirirken, 
geçimlerini gündelik çahşma ile sağlayabilen, istikrarsız hayat şartlan ile kuşatılmış, büyük bir 
çalışanlar kitlesini büyük sanayi ve ticaret kentlerinin çevresinde yoğunlaştırdı. Bu büyük kitle, 
bugün olduğu gibi nispeten belirgin hatlarla birbirlerinden aynimış değildi. Bu yüzden, 
hayatım çalışarak kazananlann tümünü kapsayan çok geniş anlamlı terimlerle 
adlandmlıyorlardı. ’’Çalışanlar”, “işçiler”, “emekçiler”, “proleterler” gibi terimlerin tümü, 
zanaatkar ve köylülerden, lumpenproleterlere kadar çok geniş bir topluluğu kucaklayan 
anlamlara sahipti. “İşçiler”, esas olarak hayatını kollanyla çalışarak kazanan ve ücretini saat 
hesabı ya da parça başı olarak alan ve kayda değer bir mülkiyete sahip bulunmayan 
emekçiler demekti. Ancak toprak sahibi köylüler arasında önemli bir kitle de, yeterli 
topraktan yoksun olduğundan, geçimini sağlamak için ya daha varlıklı köylüler, ko'mşulannın 
toprağında ya da civardaki fabrika ya da madenlerde gündelikçi olarak çalışarak küçük mülk 
sahiplerinden çok işçilerinkine benzer bir toplumsal çalışma ve yaşama tarzı ediniyorlardı.

Marangozlardan kasaplara kadar el becerisiyle çalışan zanaatkârlar da, bir yandan kendi üretim

Resim, Alman işçi sınıfının ilk bağımsız örgütlenmesi 
olan, göçmen kalfalann kurduğu Horlananlar Birliği’n/n 

bazı üyelerinin, “ kışkırtıcılar" olarak Paris’ten 
sürülüşünü gösteriyor.

HESS, MOSES (1 8 1 2 ^ 1 8 7 5 )
19. Yüzyıl ortalarında Alman küçük burjuva aydınları 

arasında sosyalizmin yayılmasında oldukça etki sahibi 
olan, “ gerçek sosyalizmin” kurucusu Moses Hess, 21 
Ocak 1812’de Bonn’da doğdu. Babası, zengin bir Yahu
di şeker fabrikatörüydü. Çocukluğu sofu bir Yahudi or
tamında geçti, iyi bir eğitim gördü, Splnoza, Hegel, 
Fichte ve Feuerbach’ı okuyarak, sosyalizmi benimsedi.

Hess, 1837’de İlk eserini yayınladı; Heillge Geschich- 
te der Menschhelt von einem Jünger Spinozas verfasst 
(Spinoza’nın Bir Çömezinden: İnsanlığın Kutsal Tarihi). 
Hess bu kitabında, “wahre Sozlalismus” (gerçek sosya
lizm) diye adlandırdığı İdealist sosyalizm tasanmını an
latır. Hegel’in aşkınlık felsefesinin izlerini taşıyan bu 
tasarım, bozulan Tanrı-Insan birliğinin yeniden kurul
masının yolu olarak, mülkiyet ve miras haklannın yeryü
zünden kalkması gerektiğini saptar. Az ilgi toplayan 
bu eserinden sonra Hess, küçük burjuva aydınları ve 
özellikle Genç Hegeiciier arasında sosyalizmin yaygın
laşmasına yol açan Die europaelsche Triarchie (Avrupa 
Triumvirası) eserini yayınladı. Bu kitapta, Almanya’nın 
toplumsal-ruhsal özgürlük İtkisini, Fransa’nın toplumsal- 
slyasal özgürlüğü, Ingiltere’nin ise iktisadi gelişmişlik 
düzeyine bağlı olarak tam özgürlüğü Avrupa’ya sunma 
sorumluluğuyla yüklü olduğunu anlattı. Bu kitap, Hess’- 
in kendi “ gerçek sosyalizmi” ile, o sıralar yazılannı 
okuduğu Marx’in tahlillerini eklektik bir şekilde yanyana 
getirme çabasıydı.

Hess, onu İşlerinin başına geçirmek isteyen babasına 
bağımlı yaşamaktan kurtulmak İçin gazeteciliğe başladı. 
Bu sıralar, yaşamının sonuna kadar birlikte olacağı bir 
fahlşeyle evlenmişti. 1842’de Köln’de Rheinische Zei-



doğuşu

Genç Almanya’ran önderlerinden Ludwig Börne (1786- 
1837) Fransız liberalizmi ile Almanya arasında köprü 

oldu, siyasetten kopuk edebiyat olamayacağını
savundu.

Sözkonusu kitap düşünsel ve siyasal bir akım olarak Hegelciliğin sonunu ilan ediyordu. 
Feuerbach’a kadar sol kanat da dahil olmak üzere bütün Hegelciler tarafından tarihin itici 
gücü Mutlak Zihin (bilinç ya da manevi yaşam) olarak görülegelmiştir. Maddi dünya, özellikle 
de tarihsel/toplumsal oluşumlar Mutlak Zihin’in kendi kendisini ifade etmesinin eweleri olarak 
yorumlanıyordu. Alman düşüncesinde ilk kez Feuerbach’la birlikte bütün manevi yaşam (dinler 
ve özellikle Hıristiyanlık) tutarlı bir maddeci açıklamaya tabi tutuldu. Feuerbach’a göre 
bu sistemlerdeki bütün evrensel terimler (Tann, Mutlak Zihin vb.) aslında insanın kendi 
özüne işaret ediyor, ancak pratik ihtiyaçlann, korkulann vb. baskısıyla insanın karşısında 
duran nesneler, mutlak gerçekliklermiş gibi yorumlanıyordu. Dolayısıyla insan kendi özünün 
ne olduğunu ancak kendisine yabancılaşmış bir görüntü halinde görebiliyordu.

Bu tür maddeci din eleştirileri daha önce Fransız ve İngiliz Aydınlanmacılan tarafından da 
dile getirilmişti. Ancak Feuerbach’ın maddeciliğinde Ortaçağ Alman mistisizminden ve 
Protestanlıktan kaynaklanan izler de vardı. Doğa ruhsuz ve saf madde olarak kavranmıyor, 
zaman zaman Rousseau’yu çağnştıran bir biçimde yüceltiliyor, manevi ve zihinsel yüklemlerle 
de yüklü bir cevher olarak görülüyordu. Feuerbach’ı Hegelcilikten ayırt eden yegâne şey 
Mutlak Zihin’i maddeci bir çerçeve içinde yorumlaması değildi. Marx Feuerbach’ı okuduğunda, 
eseri takdir etmekle birlikte “doğa hakkında çok fazla, siyaset hakkında çok az konuşuyor” 
demişti. Feuerbach Üzerine Tezler’in birincisinde ise “Feuerbach’ınki dahil olmak üzere geçmişteki 
bütün materyalizmlerin ortak kusuru, şeyleri, gerçekliği, duyumsalhğı, duyumsal insan etkinliği, pratik 
olarak, öznel olarak değil, nesne ya da tefekkür biçiminde kavramış olmalandır.” diye yazmıştı. Her 
iki eleştiri de aslında aynı temel noktaya işaret ediyordu; Feuerbach’m Hegel felsefesinin en 
kalıcı yönü olan diyalektiği terketmiş olmasına...

Hegel, evrimin her aşamasında, özneyi yöneldiği nesneden hareketle kavramayı hedefliyor ama 
aynı zamanda tarih boyunca öznelerin yöneldiği nesnelerin, kendilerini içinde bulduklan 
koşullann, öznelerin tasanlan, yönelimleri, ihtiyaçlan açısından yetersiz olduğunu gösteriyordu. 
Dolayısıyla nesne, öznenin karşısına daima olumsuzlanması, aşılması gereken bir şey olarak 
çıkıyordu. Bu olumsuzlama gerçekleştiğinde ise onaya nesnenin yeni, içinde insan iradesinin, 
tasanlannm daha çok nüfuz etmiş olduğu bir hali çıkıyordu. Bu mantık Hegel’e nesneleri 
insan eylemliliğinin ürünü olarak, somut durumlan da özne ile nesnenin çelişkili birliği 
olarak kavramak imkanını veriyordu. Oysa Feuerbach’ınki gibi bir maddecilik “koşullan 
değiştirenin insan olduğunu unuf’maktaydı.

Doğa bir kez bu şekilde dünyevileştirildikten sonra, emekten, pratik insan etkinliğinden 
tamamen bağımsız bir cevher olarak tarif edildiğinde ortaya çıkan öğreti, Aydınlanmacılann 
mekanik maddeciliğinden ayırt edilemez nitelikteydi. Bu bakımdan, Feuerbach, Alman 
buıjuvazisinin Prusya bürokrasisinin vesayetinden kurtulmayı hiç değilse tasavvur etmeye 
başladığı siyasal momenti temsil ederken, buıjuvazinin kendi rüştünü kanıtlama mücadelesine 
girişme kararlılığını da cisimlt.jtiriyordu.



MODERN SOSYALİZMİN DOĞUŞU

İnsan ve Yurttaş H a U a n  BUdiHsi

26 Ağustos 1789 tarihinde Kurucu Meclis’in l<abul
ettiği ve 1791 Fransız Anayasası’na önsöz olaral( 
eklenen İnsan ve Yurttaşı Hakları Bildirisi burjuva 

demokrasisinin temel ilkelerini ortaya koyan ilk 
belgedir. Dönemin toplumsal mücadelelerinin ve 

ütopik sosyalist kuramcılann da saiklerini büyük 
ölçüde belirlemiştir.

Fransız halkının Ulusal Kurucu Meclis halinde toplanan 
temsilcileri, haldannın bilmezliicten gelinmesinin, unutul
masının ya da hor ve haictr görülmesinin, icamunun başı
na gelen felâicetlerin ve yönetimlerdeki bozulmanın ye
ğine nedenleri okluğu düşüncesinden yola çıkarak, do
ğal, devredilemez ve kutsal insan haklannı, resmî ve 
aienf bir bildiri ile açıklamaya karar vermişlerdir: Böyie- 
ce, bu bildiri, toplumsal birliğin tüm üyelerinin belleğin
de her zaman canlı kalarak, onlara haklannı ve ödevleri
ni sürekli anımsatacak, böylece yasama ve yürütme 
güçlerinin yaptıklan işlemler, her an, her türlü siyasal 
nizamnamenin ana amacına uyup uymadığına bakılarak, 
daha çok saygı görecektir ve böylece bu devletin yurt- 
taşlannın, bundan böyle, yalın ve tartışmasız ilkelere 
dayanacak olan dilek ve yakmmalan, her zaman Anaya- 
sa’nın korunup gözetilmesine ve genel mutluluğun sağ
lanmasına yönelecektir.

Bu bakımdan. Kurucu Meclis, en yüce Varlık’m huzu
runda ve onun yardımıyla, aşağıdaki İnsan ve Yurttaş 
Haklarını tanır ve ilan eder.

1) insanlar hukuk açısından özgür ve eşit doğarlar; 
özgür ve eşit yaşarlar. Toplumsal farklılıklar ancak ortak 
yarara dayanatılllr.

2) Her siyasal topluluğun ana amacı, hukuki taahhüt 
altındaki, doğal insan haklannı korumaktır. Bu haklar 
özgürlük, mülkiyet, güvenlik ve lıaskıya karşı direnmedir.

3) Özü bakımından, her egemenliğin kökeni ulustur. 
Hiçbir kurul, hiçbir fert ulustan açıkça gelmeyen her
hangi bir otoriteyi kullanamaz.

4) Özgürlük başkasına zarar vermeyen her şeyi yapa
bilmektir. Böylece, her insanın doğal haklannı kullan
ması, toplumun diğer üyelerinin de aynı haklardan ya
rarlanmasını güvence altına alan sınırlardan başka sınır 
tanımaz. Bu sınırlar da ancak yasayla belirlenebilir.

5) Yasa, ancak topluma zararlı olan eylemleri yasakla
yabilir. Yasanın yasaklamadığı hiçbir şey engellenemez; 
hiç kimse yasanın buyurmadığı bir şeyi yapmaya zorla
namaz.

6) Yasa genel iradenin ifadesidir. Tüm yurttaşlann, 
genel iradenin oluşumuna şahsen ya da temsilcileri ara
cılığıyla katılmak haklan vardır. Konşurken de, cezalan- 
dıniırken de herkes aynı muameleyi görür. Tüm yurttaş
lar, genel iradenin önünde eşit olduklanndan, her türlü 
kamu rütbe, mevki, görev ve işine, araiannda erdem 
ve yeteneklerinden başka, hiçbir aynm gözetmeksizin, 
yeterliliklerine göre eşit olarak kabul edilirler.

7) Hiç kimse yasanın belirlediği haller ve öngördüğü 
biçimler dışında itham edilemez, gözaltında tutulamaz 
ya da tutuklanamaz. Keyft buyruklar veren, bu tür buy- 
rukian tanzim eden, yerine getiren ya da getirtenlerin 
cezalandırılması gerekir. Ancak yasa uyannca çağnian 
ya da yakalanan her yurttaş, buna derhal boyun eğmeli
dir; direnirse suçlu durumuna düşer.

8) Yasa ancak sıkı ve aşikâr biçimde zorunlu olan 
cezalar koymalıdır. Bir kimse, ancak suçun işlenmesin
den önce kabul ve ilan edilmiş olan, usulüne göre uygu
lanan bir yasa uyarınca cezalandıniabilir.

9) Herkes suçlu olduğu açıklanıncaya dek masum 
sayıldığından, tutuklanmasının elzem olduğu hallerde, 
suçlunun yakalanması için zorunlu olmayan her türlü 
sert davranışı yasa en ağır biçimde cezalandırmalıdır.
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üstte; Fransız Devrimi'nin hazıriık döneminin yapıtı 
Ansiklopedi. Ortada: "Ya özgürlük ya ölöml" 
pankartıyla gösteri. Altta: İnsan Haklan Bildirisi.

10) Açıklanması, yasayla kurulan kamu düzenini boz
madıkça, hiç kimse, dinsel olanlar da dahil olmak üzere, 
düşüncelerinden dolayı rahatsız edilmemelidir... •

H a le  Bir Ö zgüriük Gelsin
FRIEDRICH HÖLDERLIN

Hölderlin bu mektubu üvey kardeşi Kari Gock’a, 
Tübingen’den, 1793 Eylül’ünde yazmıştı.

Artık İnsanlara o kadar sıcak bir şekilde tıağlanamıyo- 
lum. Sevgim insan cinsine; ama elbette onun en sıradan 
deneyimlerimizde bile sık sık karşımıza çıkan t>ozuimuş, 
köleleşmiş, uyuşuk haline değil. Ama bozulmuş İnsanda 
bile varolan o büyük, güzel özü seviyorum. Gelecek 
yüzyıiiann insanını seviyorum. Çünkü beni ayakta ve 
zinde tutan torunlanmızın bizden çok daha iyi olacağı 
umut ve inancı; hele bir özgüriük gelsin, özgürlüğün 
kutsal ışığının sıcakhğı altında erdem, despotizmin so
ğuk kuşağında okluğundan çok daha fazla gelişecektir. 
Herşeyin daha iyi günlere hazırlandığı bir dönemde ya
şıyoruz. Aydınlanmanın nüveleri, bireylerin insan cinsi
ni geliştirmek için gösterdikleri şu sessiz sedasız çaba
lar ve arzular yayılacak, pekişecek, nefis meyvalar vere
cek. Bak, sevgili Karll Yüreğimi şimdi buna bağladım. 
Arzuianmın, faaliyetimin kutsal hedefi olgunlaşacak olan- 
iann tohumlannı bugünden atmak. 0

Carmagnole

Fransız ordusunun yenilgiye uğraması ve kralın 
Paris’in savunması için 20 bin asker tahsis 

etmeyi reddetmesi üzerine 10 Ağustos 1792’de 
halk ayaklanması başladı. Paris halkı saraya 

saldırarak kral ve ailesini esir aldı. Bu ayaklanma 
günlerine ait anonim bir marş olan 

Carmagnoie’da, asker tahsisini reddettiği için 
kraldan “ Monsieur (Bay) Veto”  olarak 

söz edilmektedir.

Veto Madem söz verdi bize,
Kıyımdan geçirteceğim tüm 
Paris’i diye.
Ama atışı ıska geçti,
Sllahlanmız sayesindel

Başlayın Carmagnole oynamaya.
Kutlayın, kutlayın bu sesleri,
Başlayın Carmagnole oynamaya,
Kutlasın top seslerll

Monsieur Veto söz verdi bize.
Sadık kalacağına ülkesine.
Ama olmadı işte,
öyleyse acımak yok bundan böyle.
Haydi başlayın Carmagnole’a.

Antoinette gayet azimliydi 
Kıçımızın üstüne oturtmaya bizi.
Ama o da ıska geçti,
Burnunu sürtüverdi...
Başlayın artık Carmagnole’a.

Peşinen zaferle nurlanan kocası.
Pek bilemedi değerimizi.
GK, Louis, koca solucan,



In aşağı tapınağından.
Başlayın artık Carmagnoie'a.

isviçreliler öyle demişlerdi,
Bize ateş edeceklerdi.
Ama nasıl da sıçrayıverdiler,
Seyrettik dansetmelerini.
Artık başlayın Carmagnoie’a.

Antoinette görünce kapatıldığı kuleyi 
Dönmek İstedi gerisin geri.
O kadar kötü oldu kİ,
Onurundan olmuş saydı kendini. 
Başlayın haydi Carmagnoie’a.

"Y o ksu llan n  Zenginlmre 
Karşı S a v a s ı"
GRACCHUS BABEUF

Babeuf'ün, Fransız Devrimi’ni, sınıf çelişkisini 
temel alan bir bakış açısıyla ele aldığı bu yazısı,

6 Kasım 1795’de yayınlanmıştır.

Açık gerçeği kendimizden saklamayalım. Genel olarak, 
siyasal devrim ne demektir? Özelde, Fransız Devrimi’nin 
anlamı nedir?

Patriçllerie plebler, zenginlerie yoksullar arasında açık 
bir savaş.

Böylece büyük sorun ortaya dökülmüş oluyor. Şimdi 
bu sorunun bazı açılımlanna bakalım.

Eğer bir milletin İçinde bulunduğu sömürü ve kötü 
durum, kitlelerin çökertilmesine, aşağılanmasına, 
tahammül edemeyeceği zlnclrierte bağlanmasına yol 
açıyorsa; şayet çoğunluğun variiğı, katlanamayacaklan 
ölçüde eziyetli hale geldiyse, ezilenlerin ezenlere karşı 
ayaklanması olağandır. Böyle bir durumda bulunmaktan 
kaynaklanan harekete geçme zorunluluğu, Inınun 
kaynağındaki nedene, daha İyi koşullara erişme arayışına 
yolaçacaktır. Buradan da, çok doğal olarak, İnsanlann 
doğal haklan üzerine düşünülmeye başlanılır, insanlann 
doğai durumlannda İken ne halde olduğu tartışılır, 
araştınlır; toplum durumuna geçerken nasıl olmalan 
gerektiği ortaya konulur. Doğanın her İnsanı bütün 
kardeşleriyle eştt hak ve İhtiyaçlara sahip olarak yarattığı; 
bu eşitliğin zamanla aşınmayacak ve dokunulmaz tiir 
eşitlik olması gerektiği; toplum durumuna geçişte tek 
bir Mşinln bile kendi zaranna bir sonuçla karşılaşmaması 
gerektiği; bur|uva düzenlemelerinin de, kaynağını ancak 
bu eşitliğe sıkısıkıya l>ağlı kalmaktan alan genel 
mutluluğu kısıtlamaksızın, eşitliğin dokunulmazlığını 
teminat altına almalan gerektiği kolaylıkla anlaşılacaktır. 
Olması gerekenin ne olduğu araştınldıktan sonra 
yapılması gereken, gerçekte olanın incelenmesidir.

Bu incelenince toplumun unsurlarının büyük 
çoğunluğunun haklannın gaspedlldiği ve en ağır 
yoksunluktan çekenin bu çoğunluk olduğu farkedilir. 
Halkın en sağlıklı, en çalışkan, en kalabalık kesiminin 
yoktun oMuğu temel şeylerin asla ondan doğa tarafından 
esirgenmiş şeyler olmadığını anlamak İçin fazla araştırma 
yapmak gerekmez. Bu kesim hiçbir zaman nanköriük 
etmez, çocuklannın geçimini sağlamak için gerektiğinde 
hiçbir fedakariıktan geri durmaz. Kendi sunduktan 
nimetlerin kötü dağılmış olması, onlann suçu değildir; 
biriierinin hırsızlık yapabilecek kötülük ve pervasızlıkta, 
ötekilerin kendilerini soyduracak zayıflık ve saflıkta 
olması da onlann suçu değildir. Böylelikle, toplumun 
çoğunluğünda eksik, küçük bir azınlığında İse aşın 
ölçüde bulunanın ne olduğu açıkça anlaşılır. Bu azınlık, 
devlet içinde bir açgözlüler, bir hukuk tanımazlar kastı 
oluşturmaktadır. Gerçi bu kastın m ensuplan, 
kardeşlerinin çoğunluğunu sömürme noktasına hak 
yoluyla geldiklerini iddia ederier. Bütün bunlann ancak 
devlet güçleri tarafından onaylanan iğr«nç düzenlemeler
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üstte: Sans<ulotte’lann dilinden düşmeyen 
Carmagnole'ûn metninin işlendiği bir tabak. Üstten 2.: 
Marat’nın çıkardığı ve Jakobenlerin odağı haline gelen 

L'Ami du peuple (Halkın Dostları) gazetesini satan 
çocuk. Bulloz’un tablosu. Alttan 2.: Halkın Dostları’ran 

Marat'nın kanıyla lekşlenmiş sayısı. Altta: Devrimin 
simgelerinin resmedildiği oyun kartları.

sonucu olabildiğini anlamak kolaydır. O zaman, devlet 
güçleri de yargılanmalıdır. Devlet güçleriyle açgözlü 
patriçiler blrt)lrierinln can yoldaşıdır. Kolaylıkla görülebilir 
kİ, kitleler ancak temel yasalaria Işblrilğl yaparak 
soyulabilmiştir; U r avuç İnsanı toplumda varolan herşeyi 
kendileri İçin gaspedebllecek duruma getiren, İh i 
yasalardır; o zaman bu yasalar aşağılık bir hırsızlık 
nizamnamesinden başka birşey değlMir; ortak zenginliğin 
üzerinde yalnız başına hertüriü tasarruf hakkına sahip 
bulunan bir haydut güruhunun mülkiyetinde olmasını 
haklı kılamazlar. Bu durumun kökenlerini araştırmak 
gerekmez, etkilerini görmek yeteriidir. Şu kadan kesindir 
ki, eğer bir milletin en yararii kesimi haklannın 
gaspedlldiğini düşünüyorsa, bu durum ancak, mülkiyet 
hırsını koruyan yasalar sayesinde yapılabilen bir dizi 
dalavereyle meydana gelmiş olabilir. Ama o zaman bu 
yasalar cürüm yaşatandır; herkesin ve toplumun tek 
tek her unsurunun ihtiyaçlannm her zaman İçin geçerii 
ve dokunulmaz bir hak olarak karşılanmasını teminat 
altına alan toplum sözleşmesini tahrip için yapılmışlar 
demektir. O zaman yapılacak olan, o İlk toplum 
sözleşmesini geçerii saymaktır. BaşkakJınlacak olan İki 
şey vardır: İlk sözleşmenin tahribine geçerilllk kazandıran 
yasalar ve bu tahribatın sonuçlan. O büyük ailenin her 
unsuruna haklannın ve Ihtiyaçlannın bütününü her zaman 
için güvenceleyen o kutsal düzen yeniden kurulmalıdır.

Bundan hiç kuşku duymayalım. Daha 1789’da 
Fransa’da İlan edilen savaş manifestosunun doğru 
tahlilinin bu olduğundan kuşku duymamak gerekir. Bu, 
pleblerin patriçllere savaş ilanı, devrimin ve 
ayaklanmanın öndeyişidir.

Pleblerle particiler ya da yoksullaria zenginlerin Ihj 
savaşı, İlan edildiği anda başlayacak bir savaş değildir. 
Bu hiç bitmeyen savaş sürer; devletin düzenlemelerinin 
biriierinin her şeyi alıp diğerlerine hiçbir şey kalmamasına 
yöneldiği anda başlar; ve bu savaş manifestosu 
açıklanmadığı sürece, patriçiler pleb başkaklınsına karşı 
hiç silahlanmıyorlar gibi görünürler. Zenginlere 
güvendeymiş gibi görünmek, yoksullan durumlannın 
doğanın zorunluluklanndan kaynaklandığına inandırmak 
İçin çaba harcamak, başkaldın girişimlerinin önüne 
konulacak en iyi engelmiş gibi gelir. Fakat bir kez 
ayaklanma ilan edilmeye görsün, o zaman savaş kızışır 
ve her İki taraf da, savaşı kendi lehlerine çevirmek 
İçin her şeylerini ortaya koyariar.

Basit halk bütün erdemleri ortaya koyar; Hakkaniyet, 
İnsan sevgisi, fedakâriık.

Patriçiler her türiü caniyane rezillikten, hile, riyakâriık, 
ihanet, mülkiyet hırsı, kibir, Ikbalclllkten yararlanır.

Büyük bir halk söz konusu ise, ezilenlerie ezenler 
arasındaki bu müthiş dava ancak avukatlar aracılığıyla 
yürütülebilir. Partilerden hangisinin zafere daha yakın 
olacağının, zihniyetlerine de bağlı olabileceğini bilen 
taraflar, seçme olanağına sahip okluklan ölçüde, 
meseleleri İçin yararii olabilecek yetenekte gördükleri 
savunuculardan mümkün olduğu kadar çoğunu kendi 
yanlanna çekmek İçin çaba harcarlar.

Gerçekten, eğer davanın emanet edildiği bu İnsanlar 
arasında erdem, yozluğa ağır basıyorsa, hakkın 
kazanması gerekir. Canilerin gücü namuslulardan 
fazlaysa, tersi olur.

Bu düşünceleri Fransız Devrimi’ne uyariarsam, 
tamamlanmış bir tarihsel analojiyle karşı karşıya 
geliyorum. 1795’dekl dışında haMaria İlgili bütün 
açıklamalarda, ebedi hakkaniyetin şu temel ve en önemli 
İlkesi saptanarak işe başlanırdı: Toplumun hedefi ortak 
mutluluktur. Gene binlerce kere, İlkenin zorunlu sonucu 
olarak şu önerme ifade edilirdi: devrimin hedefi, 
toplumun, kendisine uzak düşülmüş olan hedefine, yani 
ortak mutluluğa bağlıdır. Büyük adımlaria ve önemli 
ve çabuk başanlaria bu hedefe doğru yaklaşıldı; belirti 
bir ana kadar. O andan sonra, toplumun hedefine aykın, 
devrimin hedefine aykın, ortak mutsuzluğa ve ters yöne.



küçük azınlığın mutluluğuna dönüldü. Bu anı daha açık 
tanımlayalım. Açıkça söyleyelim kİ, devrim, bütün 
engellere ve dirençlere rağmen 9 Termldor’a kadar 
İlerlemekteydi, o zamandan l>eri gerilemiştir. •

D 0 v H m  O x B r i n B

GRACCHUS BABEUF

Babeuf, bu yazısını Aralık 1795 Le Tribün du 
Peuple’de yayınlamıştı.

Devrim yapmanın ne demek olduğunu kaç kez söyle
dik. Devrim yapmak, uygun görmediğimiz bir düzeni 
yıkmak, bozmak ve yerine daha iyisini koymak üzere 
ayaklanmaktır. Değersiz olan her şey yıkılmadıkça ve 
değeri! saydığımız her şey sağlam temellere oturmadık
ça, halk için yeterince devrim yapıldığını kabul edemem.

Yalnız kendilerini düşünen İnsanlar, devrimle kendi 
durumlarını düzeltince, artık isteyecekleri hiçbir şey kal
mayınca, devrimin bu kadan yeter diyecekler, ister iste
mez. Devrim yapılmıştır gerçekten. Ama yalnız kendileri 
için. Türkiye’de devrim padişahın yaranna olmuş bit
miştir. Devrim, XIV. Louis, XV. Louis ve XVI. Louis’nin 
zamanlarında Bourtx>niann yaranna olmuş bitmiştir. 
Bugün de baştakilerin, genç ihtiyar bütün yöneticilerin, 
yasacıiann yaranna olmuş bitmiştir. Altına boğulmuşlar 
için olmuş bitmiştir. Ama ben derim ki, halkın yaranna 
devrim henüz olmuş bitmiş değildir.

Oysa, devrim yalnız halk için yapıiacalrtı. Halkın ken
disi ya devrim ya ölüm diye ant içmişti. Halkın mutlulu
ğunu sağlayacak hiçbir şey yapılmadığına göre, devrim 
bitmiş değildir. Tam tersine, halk ezilmiş, tükenmiş ve 
döktüğü terler ve kanlaria zenginin kesesini altınla dol
durmuştur. Onun için, bu devrimi halkın devrimi olunca
ya kadar sürdünnemiz gerek. Onun İçin, halkın gerçek 
düşmanlan, devrimi sürdürmek isteyenleri engelleyen
lerdir.

Bugün başımızda olan devletliler, bize devrim oldu 
bitti derken, devrim sözünü çok garip bir anlamda kulia- 
nıyoriar. Buna karşı-devrim deseler çok daha yerinde 
olur. Tekrar ediyorum, devrim demek, herkesin mutlulu
ğu demektir; oysa bu mutluluğa ermiş d ^ lllz . öyleyse, 
devrim yapılmış değildir. Karşı-devrim büyük çoğunlu
ğun mutsuzluğudur. İşte bugünkü durumumuz da bu. 
öyleyse karşı-devrim yapılmış demektir.

Altı yıldır karşı-devrim yapmaya mı çalışıyorduk? Bu
nu açıkça söylemeye tuı kadar hayasızlık etmeye kimse
nin dili varamıyor. Bütün yaptıklanmızı devrim için yap
tığımızı söylemek nezaketinde bulunuyoriar. Devrimi zen
ginler için, bir milyon devletli için yaptığımızı söyieml- 
yoriar. Eğer gerçek devrim büyük çoğunluğun devrimi 
ise, bizim istediğimiz devrim de bu ise ve eğer küçük 
bir azınlığın devrimini yapmışsak, bu devrimin de adı 
ister istemez karşı-devrim olursa, devrimin yeniden ya
pılması gerekiyor demektir. •

B abeuf'ün Savunm ası

Babeuf Mart 1796’da “ Yeminliler”  örgütünü kurup 
az sayıda yandaşıyla birlikte bir komplo 

hazırlıklarının sonuna yaklaştığında, Grisel adlı bir 
muhbirin yetkililere ayaklanmayı haber vermesi 
üzerine 10 Mayıs 1796’da arkadaşlarıyla birlikte 

tutuklandı. Aşağıdaki pasajlar, Babeuf’ün 
mahkemedeki savunmasından alınmıştır.

Çoğunluğu bir avuç insana kurban ettirmek istedikleri 
zaman yal>ancı güçlere başvururiar. Bunlan da buyruk 
dinlemekle görevli insanlar arasında buiacakiannı sanır
lar. Hükümet ve koruduğu ahlak düşkünü sınıf, her türiü
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Üstte: “ Kamu suçlayıcısı" adına kralı ölüme mahkûm 
eden karar. Ortada: Kraliçe Marie-Antoinette'l idamı 

beklerken gösteren karikatür. Altta: 1792'de ilân 
edilen Fransa Cumhuriyeti’nin ilkelerini içeren amblem: 

"Cumhuriyetin birlik ve bölünmezliği Özgürlük Eşitlik 
Kardeşlik ya da Ölüm".

utanmayı bir yana bırakmışlardır. Yasa adını vermeye 
cüret ettikleri koritunç hükümet kararlanyla yüzsüzce 
ve açıkça her türlü haksudığı, yürekler acısı yoksulluğu, 
en dayanılmaz köleliği haklı göstermişlerdir. Haydutlu
ğu, şirretliği uluorta öylesine ileri vardırmışlardır ki, 
halkın sabn tükenmiş ve artık hiç bir söze inanmaz 
olmuştur.

İşte tam böyle bir zamanda, gözleri orduya çevrilir. 
Krailann cezasını vermiş olan askeri birilklerini böylesi- 
ne bir baskıyı sürdürmek için silah başına çağınriar. 
Halkı ylyeceksiz, içeceksiz, özgüriüksüz yaşamaya zor
layan bir düzene boyun eğdirmek için asker yönetimi 
kurariar. Babalara, kocalara, oğullara, kardeşlere, akra
balara gereğinde kendi çocuklannı, karıiannı, babaiarı- 
m, kardeşlerini, dostiannı ve yakınlannı vurdurmaya 
kaikariar. Oysa bunlar halkın askeridir, halkın kendisi
dir. Böylece, halkın bir yarısını öbür yarısının karşısına 
dikerler.

Altı yıldır haklı bir ayaklanma ile üstüne yürünmüş 
olan eski kölelikten bin beter bir köleliği, düşkünlüğü 
ve açlığı asker eliyle sürdürmek istiyoriar. Hayır, Fransız 
askerleri halkın, dolayısıyla kendi düşmanlannın aşağı
lık peykleri, kör ve kanlı aletleri olmayacaklardır. Devlet 
gücü yalnız suçlu olduğu, suçlu olmak istediği zaman
larda süngülerin gölgesine sığınmıştır. Haklı bir devlet 
gücü her zaman halkın gücü ile yeterince güçiüdür.

Askerlerimiz hatıriayacaklardır ki, saray disiplini için
de yetişmiş olmasına rağmen, bu Capet ordusu yapması 
gerekeni yapmıştır. Kendisinin de halk olduğunu hatır
lamış ve sans-cuiotte’lann önünde süngülerini yere in
dirmiştir. Bu davranış gelecek yüzyıllarda hayranlıkla 
anılacaktır.(...)

Cumhuriyet bir boş kelime, hatta birkaç söz de
mek değildir. Kulaklannızda çınlatılan özgüriük, eşit
lik kelimeleri devrimin ilk günlerinde büyüledi sizi. Çün
kü, bunlann halktan yana bir anlamı olabileceğini düşün
müştünüz. Bugün bu sözler bir şey anlatmaz oldu size. 
Boş birer lakırdı, aldatıcı, süslü birer kalıp olduğunu gö
rüyorsunuz. Büyük çoğunluk için çok değerii birtakım 
şeyler anlamına gelebileceğini, gelmeleri gerektiğini ye
niden öğrenmeliyiz.

Belli birtakım zamanlarda, büyük çoğunluğun daha 
mutlu olmamasının nedenlerini araştırdım. İncelemede 
vardığım şu sonucu 13 Vendemlalre’den sonra gazete
nin ilk sayılannda yayınlamayı göze almıştım;

’’öyle dönemler vardır ki, öldürücü birtakım toplum
sal kurallar şu sonuca vanr; Herkesin olan ortak servet 
birkaç kişinin elinde toplanmaktadır. Herkes mutlu ol
duğu zaman, tabii olarak banş bulunur ister istemez. 
Herşeyi elinden kaçırmış olan halk kalabalığı, herşeyi 
tekeline alan insafsız yüreklerle karşı karşıya gelir. Bu 
sonuç büyük devrimleri gerekil kılar. Çağın kitapiannda 
önceden haber verilir, mal mülk sistemlerinde genel 
bir değişiklik kaçınılmaz oiur.” (...)

İlkeler birbirine taban tabana karşıt olunca, suçlayan- 
laria suçiananiann böylesine ayniması, onlaria l>izim 
apayn sonuçlara varmamız hiç de şaşılacak bir şey de
ğildir. Onlann en kötü dediği şey, bizim için iyilerin 
iyisidir. Onlann korkunç cinayet dediği şey, bizim için 
erdemin en yücesidir. Onlar devrimden, bu dünyadaki 
mutlu azınlığın çektiği acılar karşısında duygulana dur
sunlar, bizler durmadan acı çeken büyük çoğunluğun 
dertleri üstündeyiz. Onlar ayncalıklı sınıfın bir kaç kur
banı üstüne gözyaşı dökedursunlar, bizler, kanlan 
sınıriarda akmış olan binlerce cumhuriyetçiye acımakta
yız. Onlann istediği düzendir. Zaten parası puluyla güç
lü olan azınlık için para biriktirmekten başka yol yoktur. 
Düzen istiyor hepsi. Bunca servete dayanan küçük azın
lık için servet biriktirmek istiyorlar. Düzen dedikleri şey, 
hemen bütün ulusun bu bir avuç ayncalıkiiya uşakça 
bağlanmasıdır. Bizse, buna düzensizlik diyoruz. Çünkü, 
düzen herkesin mutlu ve özgür olduğu bir ortamdır.

Onlann düzen dediği şeyin yıkılıp yerine bizim anladı-



ğrmız düzenin gelmesini İstemek onlarca devlete pusu 
kumıaktır. Bu ilkeye göre, herhangi bir hükümet, ne 
kadar kötü olursa olsun, uluslar onu dünya durdukça 
başlannda tutmaya mahkûmdurlar. Bu düşünüşte ulus- 
lann egemenliği İlkesi bir yana atıimıştır. Tanrının inaye
tiyle kurulmuş bir hükümeti deviren 14 Temmuz 1789 
Devrimi eşkiyaca U r ayakianmadır.(...)

Halkın büyük günü geldiği zaman, onu hırsızlara karşı 
yumuşatırsanız, halk sadece yanm doğruluk İsterse, 
hiçbir şey eide edemeyeceği muhakkak gibidir. Hırsız 
azıniık, pazarlığa kalkan halkı oyalar ve hiçbir şeyi bitir- 
memeye çalışır. Tam tersine, halk tam bir adalet İsterse, 
egemenlik İsteğini bütün görkemiyle dile getirir ve ister 
istemez, bütün gücü iie kendini gösterir; öyie kesin 
konuşur ki, hiçbir şey duramaz karşısında, istediği ve 
istemekte haklı oiduğu her şeyi elde eder. Ey halk, 
yasaiannı tam yapmazsan, yanm tedbirlerle kalırsan, 
İsteklerini birtakım yumuşamalarla sınıriandınrsan, sağ- 
iam hiçbir şey elde edemezsin. •

"Ilkm İBr D u yu ru su "
FILIPPO BUONAROTTI

Babeuf’ün İtalyan izleyicilerinden olan Filippo 
Buonarotti, 1828 Eylüi’ünde, bağlı olduğu 
Monde (Dünya) adlı gizli örgütün temel

ili<elerini tanımlamak İçin bu yazıyı kaleme almıştı.

Tarikatımız, dolaysız kişisei çıkar dışında, İnsan eyle
mi İçin hiçbir neden tanımayan bencil felsefeyi mahkûm 
eder. Tarikatımız, gerçekten vicdanımıza yerieştirdiği 
sorumlulukla bizim iyiliğimizi, İnsanlann iyiliğiyle bağ
daştıran bir doğa yasası olduğunu kabui ettirmek iste- 
ğindedir. Tarikat, hakkaniyet aşkıyia, insanianmızın acı- 
iannı paylaşma duygusuyla ve eylemlerinin evrenin de
ğişmez düzenine tekabül ettiğini bilen bir insanın temiz 
yüreğinde doğacak tatmine ulaşmak için hepimizin ken
disini kurban edeceği soylu eylemler yapma azmindedir.

Bu doğa yasasına, yüreklerimizin duyuşu lie ve aklı
mızı kullanarak varmış bulunuyoruz. Fakat hareketleri
mize yön veren ihtiraslar duyariilığımızt yanıltmakta ve 
aklımızı o ölçüde şaşırtmaktadır kİ, İyiliğimizi olduğun
dan başka bir yerde görmekte ve bu yasanın kurallannı 
unutmaktayız. Irısanın bedensel kötülüklerden kaçın
mak İçin içgüdüsü vardın fakat ahlâki kötülükten sakın
mak için çok daha az güvenebileceği ve kolaylıkla yanıl
tıcı olabilecek bir önderi vardır. Bu önder, ruhu sonsuz 
ve herşeye kadir bir variık mertebesine yükselene ka
dar, eğilimlerimizi, eylemlerimizi düzenleyen ve onlan 
başka bir yaşamda cezalandıran veya ödüllendirendir. 
Tarikatımız bu tasanmı, ahlâkın yaptınmı olarak görür, 
öğretisinin dinsel yönünün tümü buradan kaynaklanır.

Fakat tarikat en yüksek yasa koyucunun ve ölümsüz
lüğün variiğını kabul etmekle beraber, her türiü somut 
vahyi reddeder. Tannnın rızasını kazanmanın tek aracı 
olarak, ülke, din, servet ve kan aynmı yapmaksızın bü
tün insanlara karşı aynı iyiliği ve yumuşak yürekliliği 
göstermeyi görür. Ne Hıristiyan, ne Yahudi, ne Pagan, 
ne Brahman ne de Müslümandır; Tannya atfedilen akt»  
nmian ve kitaplan insan buluşu olarak kabul eder ve 
onlar tarafından salık verilen bütün İbadet biçimierini 
ve kurailanm hurafe sayarak reddeder.

Buna karşılık, “yakınındaki inaanı sev”  diyen Tannsai 
dogma hurafe değildir; İnsanlar arasındaki ahlâki eşitlik
ten söz eden ilke hurafe değildir. Çünkü bu, Tannnın 
onunla paylaşmamıza izin verdiği duyuşlardan ve biigi- 
ierden kaynakSanan tek gerçek vahiydir.

Bunun İçin, eşitliğe saygı hakkaniyetin kaynağı, ban- 
şın ve İnsan cinainin mutluluğunun güvencesi, toplu- 
mumuzun gerçek temelidir.

Tamamıyla Tannsai oian bu din sayesinde, insanlann

1807

Üstte; Sovyet sanatçısı Sarah Lebedeva’nın 1920'de 
yaptığı Robespierre rölyefi. Ortada: Büyük Alman 

tjestecisi Ludwig van Beethoven’in 1820’de yapılmış 
tablosu: ve Fransız ordularının Almanya’da yaptığı zulüm 

üzerine 1804’te 3. Senfoni’nin NapolĞon’a ithaf ettiği 
giriş bölümünde, bestecinin hiddetle yaptığı karalama. 

Altta: NapolĞon’un imzalan.

neden biraraya geldikleri İMvranır ve bu eşitliğin ayakta 
tutulmasının ve korunmasının, her zaman toplum söz
leşmesinin tek eylem nedeni olduğu ve daima da olaca
ğı anlaşılır.

Bu sözleşme, insanlann ortak bir İnancın egemenliği 
altında yaşamak üzere biraraya geldikleri bir anlaşma
dan başka bir şey değildir; ve nasıl eşitilk bu anlaşma
nın hem temeii hem de nedeni ise, birisinin İradesinin 
başkasınınkini çiğnememesi de koşuludur. Yoksa artık 
eşitlik diye bir şey kalmaz. Bundan çıkan, bu ortak 
yasanın ortak iradeden başka bir şey olmadığıdır; bu 
böyle olmasaydı, efendiler ve uşaklar olur, eşitlik de 
bozulurdu. Demek ki herşey, tek meşru otorite, huku
kun ve gücün genel kaynağı oian genel iradeye tâbi 
olmalıdır.

Toplum sözleşmesinin tam olarak yerine getirilmesi, 
yani herkesin tam olarak saptanmış ve tam olarak bili
nen genel iradeye tâbi olması, toplum durumunda bü
tün yurttaşlann özgüriüğünü sağlayacaktır. Kimse bir 
başl<asını emirlerine tâbi kılamazsa, herkesin özgüriüğü 
sağlanmış olur.

Eşitlik ve özgüriük insanlara Tann tarafından vahye- 
dllmiştir; bunlar doğa dininin, bizim yegâne inancımızın 
büyük dayanaktandır. Siz, kardeşlerinizi zinciriere vu
ranlar! SİZ, onlan sefalete, acılara ve onursuzluğa iten
ler, size seslenen bu gizil sese kulak verin: Göksel 
yıMınmlar günahlannızı cezalandıracak ve insanlığın öcü
nü alacaktır.

[:] [;]’ın (Buonarotti’nin sözünü ettiği örgütün işareti] 
öğrenmek, yaygınlaştırmak ve savunmakla görevli oldu
ğu doktrin, birkaç sözcükle, budur. •

A d a lo t B akan ına  M ektu p
CHARLES FOURIER

Engels’in “ Burjuva dünyasının maddi ve manevi
sefaletinin acımasız eleştiricisi”  olarak tanımladığı 
Fransız ütopik sosyalisti Charles Fourier, 26 Aralık 

1S03’de Fransa Adalet Bakam’na kuramını 
anlatmak amacıyla bu mektubu yazmıştı.

Yurttaş Adale* Bakanı,

(...)

Evrensel toplumsal uyum ve üç toplum düzeninin (Uy- 
gariık, barbartık ve vahşet) yaklaşan çöküşünden söz et
mek İstiyorum.

Ben kaderin matematiksel hesaplanışının kâşifiyim; 
bu, Newton’in elindeydi, fakat o bunu sezinieyemedl 
bile. O, maddenin çekim yasaiannı ortaya koydu, ben 
ise şimdi, tutkunun çekim yasaiannı ortaya koyuyorum; 
bunlann teorisini benden önce hiçbir insan açıklama
mıştı.

(-.)

Yoksulluk toplumsal huzursuzluğun ana nedenidir. 
Fiiozoflann o kadar kınadığı eşitsizlik insanlara hiç de 
ters gelmez; tersine, yurttaşlar hiyerarşik düzen içeri
sinde kendilerini iyi hlssederier; bu dünyanın büyükleri
nin süslü püslü önlerinden geçip gitmesini görmeyi se- 
verier. Halk bunlan coşkuyla karşılar; fakat zorunlu ihti- 
yaçlannda yokluk çekiyorsa, üstlerine ve toplumsal 
normlara karşı isteksizlik gösterir. Huzursuzluklar, cina
yetler, darağaçian, uygariık düzeninin üzüntü veren da- 
yanakian işte bundandır. Iktıal hırsıyla İşlenen bütün 
toplumsal suçlann halkın yoksulluğundan, onun bun
dan kurtulma çabasından, bu yoksulluğun toplumsal 
organizmaya yaydığı huzursuzluktan, bu duruma düş
me korkusundan ve beraberinde getirdiği iğrenç törele
rin doğurduğu tiksintiden kaynaklandığını kanıtlamak



zor değildir.

öyieyse toplum biliminde çözülmesi gerelcen bir tele 
sorun vardır: Demin sözünü ettiğim, lıer uygarlık sınıfını 
bir üst sınıfa yülcseltme yeteneği anlamına gelen kade
meli dönüşüm. Yoksulluk ve sefalet o zaman liertaraf 
edilecektir, çünkü en aşağı halk sınıfı, orta sınıf Italine 
gelerek, herhalde dünyada kargaşa çıkarma ruhundan 
en uzak insanlar olan küçük burjuvaların gelirine kavuş
ma sevincini yaşayacaktır. Halk hep gelirine ve buna 
uyartı asgari koşullara sevindiği anda, çelişkinin neden
leri ortadan kalkmış veya en azından asgariye indirilmiş 
olacaktır. Yönetmek o zaman bir oyuna dönüşecektir; 
uyum ülkesinin hükümeti, tüm dünyada, uygarlık ülkesi
ne göre çok daha az karmaşık olacaktır.

Yoksulluğu bertaraf etmek için, bizimkinden çok daha 
üretken bir sanayi düzeninin bulunması gerekir. Bu, 
üretimi en az üçe katlayan evrensel uyum düzeni olacak 
ve evet, hiç abartısız, uygarlık düzeninin en yüksek 
düzeyde gelişmiş bir ülkede ürettiğinin üç katına ulaşa
caktır. Buna göre uyum düzeni, bir yandan büyüklerin 
sen/etini büyütürken, halkınkini de olağanüstü geliştire
cek ve ona, ücret veya emekli maaşı olarak her koşulda 
alacağı uygun bir asgari geçimi güvenceleyecektir. in
sanlık bu toplumsal düzende uygarlığa göre çok daha 
yavaş çoğalacağı için bu refah düzeyine daha da rahat 
ulaşılabilecektir.

Bu tasarı, demagojik olanları, küçüklere vermeyi iste
diklerini büyüklerden almayı hedefleyen, diğerleri 
-ekonomik deniienleri- de halkın çıkarlarını hiç kaale 
almadan, bireylerin kaderlerini hiç düşünmeksizin sade
ce devleti zenginleştirmeyi düşünen felsefi teorilerden 
tamamıyla farklıdır. Bir örnek vermek gerekirse; ekono
mik teoriler İngiltere’yi, Ingilizleri zenginleştirmeksizin 
zenginleştirmlşlerdir; yalnız Londra'da 115.000 yoksu
la, fahişeye, hırsıza, dilenciye ve serseriye rastlanabili
yor (Londra istatistiklerine göre). Iskoçya'da işçiler ara
sında feci bir sefalet hüküm sürüyor; işte tnıniar, halkla- 
nn sefaletini dindirdiklerini iddia eden modem sistemle
rin sonuçlandır. •

Saint^Simon'un Parabolü  
(1810)

SAINT-SIMON

1789'dan sonra cumhuriyetçi ve anti-feodal 
duygularla devrimci harekete katılan Saint-Simon, 
varolan topluma alternatif ütopik toplum projesini 

ortaya koyduğu makalesini 1810 yılında 
kaleme almıştı.

(...)

Şatonun sofalan sarayın en önemli görevlilerinin yeri
ni almak için bekleyen dalkavukla doludur. Orduda şim
diki mareşaller kadar İyi, çok sayıda subay vardır. Bakan 
değerinde ne çok komi, halen görev başındaki valilerin 
işlerini yönetecek ne çok memur, hakimlere taş çıkarta
cak ne çok avukatımız, kardinal ve piskoposlarımızın 
yerini kolayca alabilecek ne çok papazımız var. Büyük 
bir asalet içinde yaşayan on bin mülk sahibine gelince, 
mirasçılannın, salonlarını onuriandırmak için hiçbir ha- 
zırtık dönemine ihtiyaçlan olmaz.

Fransa’nın refahı, ancak bilim, güzel sanatlar ve mes
lek dallanndaki gelişmeler sonucunda sağlanabilir: Hal
buki prensler, subaylar, maraşaller, kardinaller, valiler 
ve aylak mülk sahipleri bilim, güzel sanatlar ve mesleki 
konulardaki llerlenıe ve gelişmelera doğrudan hiçbir kat
kıda bulunmuyorlar; katkı bir yana zarar veriyoriar, çün
kü bugüne kadar tahmini teorilerin pozitif bilgiler üze
rindeki üstünlüğünü devam ettirmeye çalışıyoriar, bir- 
glnleri, sanatçılan ve zanaatkArian birinci dereceden 
bir gözetimden yoksun bırakarak ulusun refaha erişme-

üstte Ispanyol ressam Goya’nın tablosu: “ Fransa'da 
Cezalandırma". Ortada' Fourier'in ütopik toplum 

projesi falanster’in şeması. Altta’ Saint-Slmoncularla 
alay eden karikatür (1832).

sine zarar veriyoriar. Zarar veriyorlar, çünkü maddi ola- 
naklannı Ullme, güzel sanatlara, mesleki gelişmeye doğ
rudan yarariı olmayacak biçimde kullanıyoriar, ulusun 
verdiği verginin yıMa üç ila dört yüz milyon frangını 
hiçbir yaran olmayan işlerin karşılığı olarak ve hatta 
ikramiye, tazminat, ikametgâh giderieri adı altında geri 
ahyoriar.

Bu varsayımlar güncel politikanın en önemli olgusunu 
açığa çıkarıyor: Bu olguyu öyle bir yere koyuyoriar ki, 
bir bakışta ve bütün açıklığıyla kendisi farkediliyor. Bu 
varsayımlar dolaylı biçimde de olsa, toplumsal örgütlen
menin yetkinleşmemiş olduğunu, İnsanlann hâlâ şiddet 
ve kurnazlıkla sömürüldüğünü, insan cinsinin hâlâ sh- 
lâksızlık İçinde yüzdüğünü aynı açıklıkla kanıtlariar. Çün
kü toplum İçin yarariı İşler yapan sanatçılar ve zanaat
kârlar, prensler ve öteki yöneticiler tarafından aşağı 
bir duruma mahkûm edilmişler, ulusal saygınlık ve diğer 
nimetlerin dağıtıcıları ise doğuştan rastlantısal şeMMe 
üstünlük sağlamışlardır; kamu işlerini yönetmekle yü
kümlü kişiler her yıl, vergilerin yarısını aralannda bölü- 
şüyoriar.

Bu varsayımlar şimdiki toplumun tera yüz edilmiş bir 
dünya olduğunu gösteriyor; çünkü, ulus temel ilke ola
rak yoksullann zenginler karşısında bağışlayıcı olmalan 
ve dolayısıyla en az rahat olanlann büyük mülk sahiple
rinin artıklannı artırmak için kendi günlük Ihtiyaçlannın 
bir kısmından yoksun olacaMan ilkesini kabul etmiştir, 
çünkü en büyük suçlular, hırsızlar, yurttaşlann tamamı
nın iliğini emen ve her yıl onlardan üç İla dört yüz 
milyon frank alan İnsanlar, topluma karşı işlenmiş kü
çük suçlan cezalandırmakla kendilerini yükümlü bulu
yorlar, çünkü cahillik, tembellik ve pahalı zevkler toplu
mun en yüksek şeflerinin özelliklerini oluşturuyor, hal
buki an çalışkan ve yetenekli kişiler sadece araç olarak 
ve aşağılanarak kullanılıyortar, çünkü, tek kelimeyle bü
tün önemli mevkilerde yeteneksiz İnsanlar yeteneklileri 
yönetmekle yükümlüler, en az ahlâklılar yurttaştan er
demliliğe çağınyoriar, en fazla suçlu olanlar küçük suç
lan cezalandırmaya soyunuyoriar. •

Fransız Prolotorlerinin  
M ü lk iy o tl İy i  

totO€oklorino D a ir  
K an ıtla r

YSnol

SAINT-SIMON

Aristokrat kökenli Fransız ütopik sosyalisti 
Saint-Simon'un, Fransız Devrimi’nden sonra 

kamulaştırılan arazilerin kullanımına değinen 1824 
tarihli bu yazısir kendisinin bu kamulaştınlan kilise 

arazileri üzerinde spekülasyon yapmış olması 
bakımından ilginçtir.

Burada, en kalabalık sınıfın, tek bir sözcükle, halkın, 
bugün artık özel bir vesayeti gerektirmeyen, zihinleri 
ve planlama yetenekleri yeterince gelişmiş İnsanlardan 
meydana geldiği, dolayısıyla bugün onlann katılımına 
olanak sağlayan bir toplumsal örgütlenme sisteminin 
oluşmasının mümkün olduğu kanıtlanacaktır.

Halk, iki sınıfa aynimış olarak ele alınabilir: Tanmsal 
faaliyetlerie uğraşan İşçiler ve fabrikatörierie tüccariar 
tarafından istihdam edilen insanlar.

önce çiftçilerin durumunu inceleyelim.

Kamu mallan satıldığı zaman, bütün Avrupa aristokra
sisi önünde kendilerini bu mallann sahibi olarak ortaya 
çıkacak cesarete sahip olanlara sunulan sınınız olanak
tan kullanarak bintarce proleter bir anda toprak sahipleri 
sınıfına geçtltar. Evet, birdenbire mülk sahiptarine dö
nüşen bu proieterierin kendi mülklerini yönetir hata ge
lebilmesi, önemli bir siyasal gerçeği kanıtladı: Milletin 
en aşağısındaki sınıf, bugün artık zihinleri yeterince



gelişmiş ve planlama yeteneğine sahip insanlardan oluş
maktadır, demek ki bugüne kadar onlar üzerinde uygu
lanan vesayete temel olan yasa, kamu huzuruna hiçbir 
zarar getirmeksizin, yürürlükten kaldınlablllr. Dahası; 
milleti artık hepsi mülkiyeti yönetme yeteneğine sahip 
kişilerden oluşan bir millet olarak görmek gerektiği için, 
artık yasa, insanların ortak çıkarlarının yönetimini, en 
kapsamlı ve olumlu yarara dönük yetenekleriyle sivrilen 
insanlara emanet eden bir siyasal sistemi yaratmalıdır; 
bu noktada artık hükümet, ancak kamu düzenini bozabi
lecek davranışlarda bulunanlar karşısında hükümran bir 
konum alabilir.

Burada, şahsen tanığı olduğumuz ve bugün mülkiyeti 
yönetme yeteneğinin, tesadüfen doğuştan proleter sını
fına dahil olan insanlar arasında nasıl yaygınlaştığını 
kanıtlayan bir örneğe değineceğiz.

Cateau-Cambrösls adlı küçük il, bütünüyle Cambral 
başpiskoposluğuna ve başka bazı kilise mercilerine ait
ti. Bu İMe oturanlar, mülkiyet açısından bütünüyle pro
leterdi, araiannda, oturdukları çiftlikten uzaklaşması 
mümkün olmayan kimse yoldu.

Orada yaşayanlar hepsi bir ortaklık anlaşması yaparak 
biraraya geldiler: Kendi köylerini satın alıp toprağı araia
nnda o şekilde bölüştüler ki, bu İnsanlann önemli bir 
bölümü bir anda proleter sınıfından çıkarak toprak sa
hipleri sınıfına geçmiş oldu.

Ama, bu ani değişim tarla tanmında en ufak bir bozul
maya yoiaçmadı; hatta yeni toprak sahiplerinin eskile
rinden daha yetenekli olduklan ortaya çıktı, çünkü so n-. 
raM yıldan başlayarak topraktan alınan verim öncekin
den daha yüksek oldu.

Kamu mallannın satışından sonra olanlardan ve soru
na genel bir kanıt olmak üzere yukarıda değindiğimiz 
yerel örnekten açıkça ortaya çıkmaktadır ki, Fransız 
milleti (zihinsel gelişmesinin mevcut durumu gözönöne 
alınarak) şu anda olduğundan çok daha iyi ve çok daha 
az masrafla yönetileblllr; ve bu milletin daha sağlam 
bir toplumsal duruma ulaşması ancak, hükümet faaliyet
lerinin, yüksek derecede kapsamlı ve olumlu yarara yö
nelik yeteneklere sahip olan İnsanlara yol açmasıyla 
mümkün olacaktır.

Devrimin (»şiangıctnda, birçok sanayici ve tüccar, 
ayaklanmalar sırasındaki yağmalar nedeniyle iflas et
mişti. Yağmadan kurtulan girişimciler de Maksimum ya
sası [ayaktakımının etkisiyle, fiyatlarda azami hadleri 
saptayan yasalar] yüzünden mahvoldu. Sanayiye yöne
lik bu iki beladan kurtulabilecek kadar şanslı ya da 
bunlan mali lıakımdan atlatabilecek kadar güçlü olanlar 
da, savaş sırasındaki kamulaştırmalar veya Ingiliz maiia- 
nnın yakılması (1806'da Napotöon’un Ingiliz mallanna 
boykot uygulaması nedeniyle özellikle tekstil tüccarlan- 
nın yaşadığı bunalım kastediliyor] nedeniyle kendilerini 
zararlı saydılar.

Heı^yi allak bullak eden bu kadar beladan sonra, 
artık iflas etmiş veya liaşlanna gelenler nedeniyle moral 
olarak yıkılmış fabrikatörlerle tüccarların yanında çalı
şan çok sayıda işçi, eğer bu durumu telafi edecek yete
neğe sahip bulunmasaydı ne olurdu?

Fransa’nın fabrikaian ve ticareti,-çok uzun bir süre 
için öneminden çok şey yitirir ve Fransa bugün dışarıya 
devrimden öncekine göre çok daha büyük bir sanayi 
haracı öderdi; kısacası, Fransa’nın üretimi geriye sayardı.

Oysa tersi oldu: Üretim her dalda, hatta devrimin 
talihsiz dönemlerinde bile, sınırsızca yükseldi. Bütün 
fabrika ve ticarethanelerde, önceleri sıradan işçi olan 
İnsanlar girişimci veya yönetici konumuna gelerek ha
leflerinden daha zeki ve enerjik olduklannı gösterdiler. 
Öyle kİ, bugün bu türden işleri halk sınıfından gelen 
insanlann yönetiyor olmasına rağmen, Fransa, tanm, 
sanayi ve ticaretin her dalında devrim öncesiyle karşı- 
laştınlamayacak ölçüde parlak üretken ve kapsamlı bl-
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IJstte: 19. yüzyılın başında Fransa'nın yanısıra Orta 
Avrupa’nın büyükçe bir bölümünde yürürlükte olan 

NapolĞon'un Medenî Kanunu. Ortada: Prusya ordusunun 
Fransa karşısındaki yenilgisinin yarattığı şok üzerine 

yapılan reformlardan, biri, dayağın kaldırılmasıydı.
Reformun yapıldığı dönemde çizilen karikatür, orduda 
dayağı gösteriyor. Altta: Devrimci Alman şairi Heine.

çimde öne çıkmıştır.

Fransa’da halk sınıfının, yani milletin büyük çoğunlu
ğunun, kamu huzuruna zarar vermeyecek, evet, tersine, 
toplumun bütün sınıflannın yaranna olarak, doğrudan 
doğruya ortak mutluluğa yönelik l>ir toplumsal örgütlen
menin oluşmasına olanak sağlayacak bir zihinsel geliş
me derecesine eriştiğine dair bundan daha güçlü ve 
eksiksiz bir kanıt olabilir mi? •

Prusya K ra llfes i Luise'nin, 
Babası M 0€kİ0nburg Düküne  

M ektu b u

Şubat 1807’de Prusya Kralı III. Friedrich Wilhelm 
Kraliçe Luise ile birlikte Königsberg’i terkederek 
Memei’e kaçmıştır. Temmuz 1807’de imzalanan 
Tiisit Barış Antlaşması’ndan sonra, Prusya’da 

reformlar yapılmaya başlandıktan sonra, Kraliçe 
Luise 1808 Nisan'ında Königsberg’den bu 

mektubu yazdı.

Bütün olanlann, olması gerektiği gibi olduğunun bilin
cine giderek daha çok vanyorum. Kader açıkça dünya
nın yeni halinin koşullannı hazırlıyor, herşey yeni bir 
düzene kavuşacak; eskisi ömrünü doldurdu, cesedi ol
duğu yere devriliyor. Biz, kendi yüzyılının efendisi ola
rak yeni bir çağ açan Büyük Frledrlch’ln zaferleri üzerin
de uyuyakaldık. O çağı ilerletemedik, onun için bizi 
aşıp gidiyor. Kimse bunu kraldan daha açık olarak göre
cek durumda değildir.

En iyi ve en üstün olanımız bile başarısız kalıyor, 
Fransız kralı daha zeki ve daha kurnaz. Ondan çok 
şeyler öğrenebiliriz; onun neler yaptığını, neler kurdu
ğunu öğrenirsek, bütün bunlar bizim için yenilgi olmak
tan çıkar. Tannnın onunla beraber olduğunu söylemek 
günah işlemek olacak: ama belli ki o, artık ömrü kalma
yan ama dış dünyada hâlâ sağlam kökleri bulunan eskiyi 
gömmek için, herşeye kadir olan o yüce elin kullandığı 
bir araçtır. •

1 8 3 0  Fransız Temmuz D evrim i 
Sırasında A lm an ya 'd an  

İ^ e n im le r
HEINRICH HEINE

1830 Fransız Devrimi’nden çok etkilenen ve 
coşkuya kapılan Heine, 1831’de Paris’e gitti.

1834’den itibaren de Almanya’da yazıları 
yasaklandı. Bu yazıyı 19 Ağustos 1830’da Kuzey 

denizi kıyısında Cuxhafen’de yazmıştı.

Burası, deniz t>anyosu almaya gelmiş Hamburglular 
ve kanlarıyla kaynıyor. Her ülkeden bir sürü kaptan 
da, uygun rüzgânn çıkmasını bekleyen, yüksek nhtımda 
bir o yana bir bu yana gezinip duruyor ya da meyhane
lerde sert içkiler içip Temmuz’un o üçüncü gününü kutlu
yorlar. Fransızlara her dilde, çoktandır hakettikleri “ya- 
şal” lar çekiliyor, o ketum Britanyaiı bile, mücadelenin 
ateşine kapılmış halkı ferahlatsın diye portakal yükünü 
doğrudan Paris’e çıkaramadığına hayıflanan geveze Por
tekizli kadar çok konuşuyor. Bana anlatılanlara göre, 
Hamburg'da, Fransızlara nefretin en köklüsünün duyul
duğu o Hamburg'da bile Fransa coşkusu hakim.

Evet, her yerde, bütün ülkelerde İnsanlar bu 3 Tem
muz gününün anlamını kolayca kavrayacak ve onlan 
kendi çıkarlannın zaferi olarak kutlayacaklardır. Fransız- 
lann bu büyük eylemi, en yükseğinden en aşağısına, 
bütün halklara ve bütün zekâlara sesleniyor. Başkır stap; 
lerinde de, Endülüs’ün tepelerinde de yürekler aynı şe
kilde titreyecek. Haberi aidıkiannda Napoliliierin boğa
zında makamalannın, trlandaiılann boğazında ise pata-



tesieilnin tıkanıverdlğinl görür gibi oluyorum...

Ya Almanya? Bilmiyorum. Meşe ormanlanmızı niha
yet doğru yolda kullanacak, yani onlan dünyanm kurtu
luru İçin barikatlara yığacak mıyız? Doğanın bize verdiği 
o bâyük duyarlılığı, gücü, cesareti ve tannnın bağışla- 
dıklannı nihayet büyük ustanın [Rousseau] sözlerini, 
insan haklan öğretisini kavramak, duyurmak ve gerçek
leştirmek için kullanacak mıyız? •

KuUibeİ0f 0 B anş! 
S a ray lara  S avaş l

GEORG BÜCHNER

Georg Büchner, Hessen Köy Habercisi adıyla bazı 
özgürlükçü arkadaşlarıyla birlikte yayımladıkları 
dergide, 1834 Temmuz'unda Darmstadt’da bu 
bildiriyi kaleme aldı. Ancak dergi, yani bildiri, 

yazarının umduğu devrimci etkiyi uyandırmak bir 
yana, korkuya kapılan köylüler tarafından polise

teslim edildi. Büchner bunun üzerine Strasbourg'a 
kaçmak zorunda kaldı.

ÖN BİLGİ:

Bu gazetenin Hessen halkına doğrulardan haber ver
mesi gerekiyor, oysa doğruyu söyleyen asılıyor; doğru
lan okuyan bile, yalan yere yemin etmiş hakimlerce ce- 
zalandınlıyor. Bu nedenle, ellerine gazete ulaşanlann 
şunlara dikkat etmesi gerekiyor: 1) Gazeteyi titizlikle, ev 
dışında bir yerde polisten saklamalısınız; 2) Okuduklan- 
nızı yalnızca en sadık dostiannıza açmalısınız; 3) Kendi
nizmiş gibi güvenemeyeceklerinizin tHihınduğu yere ga
zeteyi gizlice bırakıverin; 4) Buna rağmen birisi okudu
ğu gazeteyle biriikte yakalanırsa, ifadesinde onu o an yö- 
netkHIere götünnekte okluğunu söylemelidir; 5) Gazetey
le biriikte yakalandığı halde aslında onu okumamış olan 
biri elbette suçsuzdur.

KULÜBELERE BARIŞI SARAYLARA SAVAŞI

1834 yılında,sanki İncil yalanlannın cezasını çekiyor
muş gibi bir görüntüyle karşı karşıyayız. SanM Tann köy
lülerle zenaatkArlan beşinci günde, prensleri ve asilleri ise 
altıncı günde yaratmış, ve onlara “ dünya üzerinde sürü
nen bütün mahhıkata hükmedin”  diye emretmlş,köylü- 
lerle zenaatkirian da haşarat arasında saymış gibi... Asil
lerin yaşamı uzun bir pazar günü gibi: güzel evlerde otu- 
niyoriar,zarif kıyafetler glylyoriar,tombul yüzleri var ve 
ayn bir dil konuşuyoriar ;halk İse önlerinde tarlada güb
re gibi yatıyor. Köylü sapanın peşinden yürüyor, asli ise 
hem onun hem sapanın arkasında yürüyüp hem onu hem 
öküzü güdüyor ve başağı kendi alıp anızı ona bırakıyor. 
Köylünün yaşamı uzun U r iş günü giU: ekinini on ıh  göz
leri önünde başkalan kemiriyor,gövdesi baştan aşağı na
sır, teri asillerin sofrasında tuz. (...)

Siz,patatesinlzl çalan komşunuzu dava edebilirsiniz; 
ama hele bir devletin hergün vergi ve harç adı altında, 
bir kıta dolusu lüzumsuz memurun sizin terinizle semir
mesi için malınızdan yaptığı hırsızlıktan dava etmeye kal
kışın; hele Ur, Urtakım yağ tulumlannın keyfine kaldığı
nız ve bu keyfiyetin adı yasa olduğu İçin dava açmaya gi
rişin, devletin dolap beygirieri okluğunuz için, İnsan ola
rak haklannızı yitirdiğiniz için dava açmayı deneyin; ne
rede o zaman bu davayı kabul edecek mahkemeler, ne
rede adalet dağıtacak hakimler? (...)

Hele bir Darmstadt'a gidin de, orada beylerin sizin pa
ranızla nasıl eğlendiğini görün,sonra da ekmeğin başka 
midelere nasıl müthiş yakıştığını, sîzlerin teriyle renkle
nen güzel kıyafetleri, ellerinizin nasmndan kesilmiş za
rif kuşaklan, halkın kemikleriyle yapılmış mükemmel ev
leri aç kanlannıza ve çocuklannıza anlatın; sonra da leş 
gibi kulübelerinize sürünün ve taşlı tarlanızda İki büklüm 
siftinin ki, belki onlar da günün birinde gidip prensin bi
rinin prensesin birini nasıl becerdiğini, efendilerin üze
rinde yemeklerini yediği masa örtüsünü kapı aralığından
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Üstte: Bûchner’in devrimci l<öy papazı Weidig'ie 
biriiltte İKisa bir süre çılordMarı Hessische 

Landsbote'n/n (Hessen Köy Habercisi) kupürü ve 
Georg Büchner. Ortada: Goethe'nin Fransız Devrimi 

üzerine yaptığı desen: Sınırın Fransa yakası günlük 
güneşlikken, Almanya yakasında fırtına bulutları var. 
Goethe, Fransız Devrimi’nin Almanya'nın başına iş 

açacağını hemen sezinlemişti. Altta: Marx'in elyazısıyla 
babasına mektubu.

seyredeUlsInler, köylülerin yağıyla yanan lambanın ko
kusunu azıcık duyabilsinler.

Bütün bunlara tahammül edlyorsunuz,çünkü alçaklar 
size diyor ki: bu hükümet Tann'nın hükümetidir. Bu hü
kümet Tann’nın hüicümeti değil, yalanlann babasıdır. Bu 
Alman prensleri meşru hükümetler değildir; meşru hü
kümeti oluşturan. U r zamanlar halk tarafından serbest
çe seçilen Alman Kralı'nı yüzyıllardır aşağılamışlar ve so
nunda ona ihanet etmişlerdir. Alman prenslerinin gücü 
halkın yaptığı seçimden değil, İhanet ve yatan yere ettik
leri yeminden gelir, bunun içindir kİ variıklan ve eylem
leri Tann tarafından lanetlenmiştir; bilgelikleri aMatma- 
ca,adaletleri eziyettir. (...)

Yıllar boyu köleliğin dikenli tariasında İki büklüm ça
lıştınız, şimdi yaz olsun, özgüriük bağlannda terieyin ve 
kendinizi bininci ekleminize kadar özgür hissedin.

Uzun U r yaşam boyu toprağı kazdınız, artık tiraniannı- 
zın mezannı kazın. Şatoian siz yaptınız, şimdi yıkın onla- 
n ve özgüriüğün evini kurun. •

M a rx 'm  B tA asm a M ektubu

Marx’in Beriin’de öğrenciyken babasına yazdığı 
aşağıdaki mektup, elde bulunanlann en eskisidir.

Berlin, 10 [-11] Kasım, 1837

Sevgili Baba,
İnsanın hayatında sınır taşianna benzer anlar vardır. 

Bir dönemin kapanışına İşaret eder, ama aynı zamanda 
açıkça, yeni bir istikameti gösterirler.

Böyle bir geçiş anında, gerçek konumumuzun bilinci
ne varmak için, geçmişi ve geleceği, düşüncenin geniş 
ufkuyla görmek zorunluluğunu hissederiz. Aslında biz
zat dünya tarihinin kendisi de geçmişe bu tarzda dönüp 
tMikmayı sever. Bu ise yalnızca, kendini anlamak ve 
kendi etkinliğini, yani zihnin faaliyetini zihnen kavramak 
amacıyla U r koltuğa oturup sırtını yaslamak iken, çoğu 
zaman ona, gerileme yahut duraklama görünümü verir.

Fakat böyle anlarda Mşl şiirselleşir, zira her dönüşüm 
bir bakıma U r kuğu şarkısı, bir bakıma yeni U r büyük 
şiirin uvertürüdür. Gözalıcı renklerie bezenmiş, kararii 
bir biçimde ulaşmaya çabalamaktadır; ancak henüz bu 
renkler karman çormandır. Mamafih, U r zamanlar yaşa
yıp geçtiklerimizi anıtlaştırmak isteriz; ki bu tecrübe, 
eylemlerimizde yitirdiği yeri, duygulanmızda yeniden 
kazansın. Ve bunun İçin, bu en insaflı yargıç, en candan 
duygudaş. U r ebeveynin yüreğinden ısıtıcı alevi, çaba- 
lanmızın bağnnda hissedilen sevgi güneşinin gönlün
den daha kutsal bir bannak bulabilir mi? En azından, 
talihin ve zihinsel hatanın, çoğunlukla kötü yazgılı oyu
nu, sapkın bir yüreğin meyvası olma suçlamasından, 
daha iyi nasıl kurtulabilir?

Bu yüzden, txirada geçirdiğim Ur yılın sonunda, Ema'- 
ten gönderdiğin samimi mektubunu cevaplamak ama
cıyla değerii babacığım, şimdi bakışlanmı yeniden, bu 
zaman zarfındaki olaylar sürecine çevirmişken, içinde 
bulunduğum durumu, tüm İstikametlerde, bilim, sanat 
ve kişisel meselelere doğru gelişen bir zihinsel faaliye
tin ifadesi olarak yeniden gözden geçirmeme izin ver.

Senden aynkiığımda, yeni U r dünya t>enim için variık 
kazandı. Aşkın, aslında başlangıçta tutkulu U r arzu ve 
umutsuz U r sevgi olan aşkın dünyası. Başka U r zaman 
olsa son derece keyif duyacağım, bana doğayı düşünme 
ilhamı verecek ve hayattan aldığım tadı alevlendirecek 
olan Beriin ziyaretim bile beni ölgün Uraktı. Bariz Ur 
şekilde keyfim kaçtı. Gördüğüm kayalar artık, ruhumun 
heyecanlanndan daha engebeli, daha boyuneğmez, bü
yük kentler kanımdan daha hareketli, oteldeki yemekler 
yanımda sürüklediğim hayal yükünden daha şaşaalı, 
daha hazmedilmez değildi ve nihayet, hiçbir sanat eseri.



Jenny kadar güzel değildi.

Berlin’e varışımdan sonra, o vakte kadar varolan b(l- 
tün bağlantılanmı kopardım, nadiren, o da, İsteksizce 
misafirliklere gittim ve bilimle sanata dalmaya çaliftım.

O sıradaki zihinsel durumumla uyumlu olarak, lirik 
filr benim için başlıca konu olmaya yazgılıydı, en azın
dan en hoş ve yakın olanıydı. Ama bakı; açım ve tüm 
önceki gelişimimden ötürü tamamiyle idealistçeydi. Cen
netim, sanatım bir öte-dünya haline geldi; aşkım kadar 
uzakta. Gerçek olan herşey sislendi ve sisli olan blrşe- 
yln de kesin hatlan yoktur. Jenny'ye gönderdiğim ilk 
üç deste şiir, zamanımıza yönelik saldmlarla, tafsilatlı 
ve tamamlanmamış duygu İfadeleriyle yüklüydü, doğal 
dan hiçbir şey yoktu, herşey ayışığından yapılmıştı, 
olanla olması gereken arasında mutlak bir karşıtlık, şiir
sel düşünceler yerine retorik düşünceler, ama beiki, 
belli bir de duygu sıcaklığı ve şiirsel kıvılcım arayışı. 
Sınırsız bir hasret yükü birçok farklı biçimde ifade bulu
yor ve şiirsel “ kompozisyon"u, “dağılma”ya dönüştü
rüyor.

Ne var ki şiir ancak bir eşlik olabilirdi ve olmalıydı; 
hukuk çalışmam gerekiyordu ve hepsinin ötesinde fel
sefeyle uğraşma dürtüsü hissediyordum. Bu ikisi blrbi- 
riyie o kadar yakından iiintlll M, bir taraftan Helnneccl- 
us’u, Thibaut'yu ve kaynaklan, eleştirelllkten yoksun 
bir şeklUe, safi okul çocuğu üslubuyla okuyordum; bu 
meyanda ömeğin, Pandectin ilk iki kitabını Almanca’ya 
tercüme ettim. Diğer taraftan da, tüm hukuk alanını 
kapsayan bir hukuk felsefesi oluşturma çabasıyla. Ka
mu Hukuku’na kadar sürdürdüğüm, hemen hemen 300 
sayfalık bir çalışma olan bu iflah olmaz eserin başlangı
cım, girişteki birtakım metafizik önermelerle yaptım.

Olan ve olması gereken arasındaki aynı karşıtlık -ki 
Mealizme özgüdür- hepsinden ziyade burada, cIddT bir 
husus olarak öne çıkıyordu ve konunun beceriksizce, 
hatalı bölünmesine kaynaklık ediyordu. Herşeyden ön
ce, hukukun metafiziği diye isimlendirmeyi seçtiğim şey 
geliyordu, yani Rchte’de olduğu gibi, flilf hukuktan ve 
her türlü fiilt hukuk biçiminden aynimış olarak, temel 
ilkeler, düşünceler, kavram tanımları. Yalnız t>enlmkl, 
Flchte’nlnkinden daha modem ve yüzeyseldi.

Baştan beri gerçeği kavramakta engel teşkil eden, 
bilimsel olmayan, matematiksel dogmatizmin ta kendi
si. Konu bir türlü, yaşayan birşey olarak biçimlenmeksi- 
zln ve çok yönlü olarak gelişmeksizin yazann, aynrkonu 
etrafında dönüp duran ileri geri tartışmalar İçinde kay
bolduğu bu metinde de matematiksel dogmatizm arz-ı 
endam ediyor. Bir üçgen, matematikçiye çizim ve ispat 
vesilesi olur, boşlukta sırf soyut bir kavram olarak kalır 
ve başka hiçbir şeye dönüşmez. Başka birşeyin yanına 
yerleştirilmesi gerekir, o zaman başka konumlar edinir, 
ve kazandığı bu farklılık ona başka ilişki ve doğruluklar 
verir. Öte yandan bir bütün olarak hukuk, devlet, tabiat 
ve felsefede örneklendiği gibi, yaşayan bir fikirler dün
yasının somut ifadesinde, inceleme nesnesi, kendi geli
şimi Itibanyla ele aiınmalıdır(...) •

W uppertal'den M e k tu p la r
FRIEDRICH ENGELS

Engels, Genç Almanya edebiyat grubunca 
Hamburg’da yayınlanan 

Telegraph fûr Deutschland ga.’ etesinde, Oswald 
takma adıyla bu ilk denemelerini 1839 yılında 

kaleme almıştı.

(...) Burada, Almanya’nın hemen ber yerinde varolan 
sağlıklı ve dinç yaşantıdan eser yok. Evet, gerçi ilk 
bakışta öyle değilmiş gibi görünüyor, zira her akşam 
neşeli adamların, şarkılar söyleyerek sokaklarda dolaş- 
tıklanna tanık olabilirsiniz, ama bunlar, bir sarhoşun 
ağzından çıkmış olan en ahlâksız, en müstehcen şarkı
lar. Bütün Almanya’ya aşina olan ve kendilerinden haklı 
olarak gurur duyduğumuz halk şarkılarından hiçbirini

Üstte: 19. Yüzyıl başında Ingiltere'de monarşik sistemi 
simgelemek için yapılmış olan "Vızıldayan Arılar" 

tablosu. Bu tablodaki toplumsal hiyerarşi metaforu, daha 
sonra, gene sınıflı toplum sistemlerini şematize etme 

amacıyla birçok eleştirel siyasal illüstrasyona esin 
kaynağı oldu. Altta: "Vızıldayan Arıİar"ı örnek alan bu 

illüstrasyonlardan biri; 1900’de Rus sosyalistleri 
tarafından yapılmış olan “ Çarın Pastası" tablosu. 

Hiyerarşinin katlan şöyle: Sizi yönetiriz (İmparator)Size 
yol gösteririz (hükümetysizin için hissederiz (rahipierySizi 

vururuz (ordu)Sırtınızdan yeriz (burjuvazi).

burada duyamazsınız. Bütün birahaneler, hele hele cu
martesi ve pazarlan, tıka basa doludur ve saat onbir 
suiannda sarhoşlar dışan boşalır ve genelllkle hendek
lerde sızıp kalırlar. Bu adamlann en düşük seviyelileri, 
Karrenbinden olarak adlandmlan, tamamiyle ahlâk yok
sunu, ne sabK bir evleri, ne de belirli bir işleri olan, 
eğer geceyi bir gübre yığınının üstünde ya da bir evin 
merdivenlerinde geçirmemişlerse, bannak edindikleri sa
manlık, ahır vb.den şafak sökerken sıvışan insanlardır. 
Yetkililer, evvetee belirsiz sayıdaki birahanelerin sayıla- 
nnı şimdilerde sınırtandırarak, bu rahateudık kaynağına 
bir dereceye kadar mâni oldular.

Bu durumun nedenleri tümüyle ortadadır. Bunlann 
ilki ve başhcası olarak fabrika hayatı, büyük ölçüde 
durumdan sorumludur. Basık tavanlı odalarda, insanla
rın oksijenden çok kömür dumanı ve toz soluduğu çalış
ma biçimi -kİ çoğunlukla bu, daha altı yaşındayken başlar- 
oniann bütün yaşama gücü ve zevkini ellerinden alır. 
Evlerinde kendi tezgâhlan olan dokumacılar, bu tezgâh- 
lann önünde iMbüklüm bir şekilde sabahtan akşama 
kadar otururiar ve sıcak bir sobanın önünde belkemikle- 
ri kurur gider. Araiannda mistisizmin eline düşmeyenle
rini ayyaşlık çökertir. Burada hakim olan bu kaba ve 
itici mistisizm, kaçınılmaz olarak kendi karşıt ucunu 
doğuruyor, bunun sonucunda buradaki İnsanlar temel
de yalnızca “ iyi” olanlar (mistikler birinci grupta sayılı
yor) ve ahlâksız riff-raff’lardan oluşuyor, insanlann do- 
ğalanna hiç bakılmaksızın, iki karşıt gruptan oluşan bu 
bölümleniş, kendi başına, har türiü halk ruhunun geliş
mesini yoketmeye muktedirdir ve gerçekte her ikisinin 
üyeleri de değişmezlik yazgısına hüküm giydiklerinden, 
gruplardan birinin ortadan kalkmaainın bile boşuna ol
duğu bir yerde ne gibi bir umut olabilir ki? Burada 
az sayıda rastlanan sağlıklı insanlar, hepsi de başka 
bölgelerden gelmiş olan marangoz ya da başka zanaat- 
kâriardır. Yöre halkından olan deri işçileri arasında da 
sağlam kişiler bulunabiliyor, fakat üç yıllık böyle bir 
yaşam, onlan fiziksel ve ruhsal olarak çökertmeye yeti
yor. Burada beş kişiden üçü ölmekte, bunun nedeni 
de, tümüyle alkoMür. Wuppertal'deki aşağı sınıflar, özel-' 
ilkle de fabrika işçileri arasında, korkunç bir aefaiet 
hüküm sürmekte; frengi ve akciğer hastalıklan inanıl
maz ölçüde yaygın; sadece Elberfeld’de, okul çağındaki 
2500 çocuktan 1200’ü eğitimden yoksun ve fabrikada 
büyümüş durumda - sırf fabrika sahipleri yetişkinlere, 
çocuklara ödediği ücretin iki mislini vermesin diye. Ama 
variıklı fabrikatörier esnek bir vicdana sahip ve ölümüne 
sebep olduklan bir fazla ya da bir eksik çocuk, dindar 
bir kişinin ruhunu cehennemlik etmiyor, üstelik her pa
zar iki kez kiliaeye gidiyorsa... Bu yüzden fabrika sahip
leri içinde dindar olanlann, işçileri için en büyük tehlike
yi oluşturduğu bir gerçektir. Bunlar, onlan sarhoş olma 
olanağından alıkoyma bahanesiyle İşçilerin ücretlerini 
kısmak için ellerinden geleni yapar, yine de vaizlerin 
seçilmesinde adamlanna rüşvet vermekte dalma ilk sı
rayı alıriar.

Orta tabakadan zanaatkâriar (bunlara fabrikatörieri da
hil etmiyorum) arasında mistisizm etkili değil. Çok uzun 
t>lr redingotun İçinde, ikitıükiüm gövdesi ve softa tarzın
da aynimış aaçianyla bunlardan birini sokakta gördüğü
nüzde, içinizde bir acıma hissi uyanır. Ama bu cins 
insanlan gerçekten tanımak isteyen kişi, dindar bir de
mirci ya da ayakkabıcının dükkânını ziyaret etmeli. Ora
da, usta zanaatkâr, sağ yanında Incil, sol yanında -ço
ğunlukla- bir şişe Schnapps [Sert bir alkollü içki], işle 
ilgili pek fazla birşey yapılmaz; uata hemen hemen her 
zaman Incil okur, ara sıra bir kadeh atar ve bazen çırak- 
lann söylediği bir İlâhiye katılır; ama başlıca meşgaleleri 
her zaman, komşulara lânet yağdırmaktır. Buradaki eği
limin de başka her yerdekiyle aynı olduğu görülüyor. 
Bunlann dint propaganda çabalan da ürünsüz kalmaz. 
Özellikle birçok ahlâksız, ayyaş vs. çoğunlukla mucizevi 
bir şekilde dine döndürülür. Ama bu şaşırtıcı değildir; 
dine dönen bu kişilerin hepsi zayıf, ruhsuz kişilerdir 
ve ikna oluşlan yalnızca bir oyundur; dine döner, kendi
lerini haftada birkaç kez gözyaşlan içinde duygulanma
ya bırakır ve eski yaşam tarzlannı gizlice sürdürürler. 
(...) •


