
Modem Sosyalizm

Marx, Engels, Marksizm
Genç Marx ve Engels’in 1840’dan sonraki hayatları, modem sosyalist teorinin ortaya çıkışıyla 
neredeyse bütünüyle örtüşür.

Bugün Marksizm olarak bilinen görüşler manzumesi, Marx ve Engels’in çağlarının felsefi, 
bilimsel ve siyasal görüşlerini kendi siyasal ve entelektüel pratikleri içinde özümseme ve 
yeniden üretmeleri sürecinin ürünüydü. Bu sürecin başlıca aracı olan eleştiri, onlara, elde 
ettikleri bütün bilginin ötesine geçerek yeni bir dünya görüşü kurma imkânı sağladı.

Marx ve Engels’in düşüncelerinin bugün kazanmış olduğu güç ve yaygınlık, teorilerini 
geliştirdikleri başlangıç yıllannda yaşamış olduklan yalnızlığı kavramayı güçleştirebilir. Oysa 
1840’lardan, hatta 1871’den bakıldığında, modem sosyalist düşünce ve siyaset üzerinde Marx 
ve Engels’in görüşlerinin bugünkü genişlikte bir egemenlik kazanabileceğini öngörmek güçtü.

Her şeyden önce 1840’larda ikisi de görüşlerini saydamlaştırmakla meşguldü; çağın bütün 
bilgisini içermeksizin ileriye doğm adımlar atamayacaklarına karar vermiş olarak durmaksızın 
defterler doldurmakta, temel görüşlerini açığa çıkarttıklan, 20. yüzyıldan önce gün ışığına 
çıkamayacak olan eserlerini “farelerin kemirici eleştirisi”ne terketmekte tereddüt 
etmemekteydiler. O sıralar en yakın arkadaşı Ruge’nin gözünde Marx, “durmadan okuyan... her 
okuduğu kitap üzerine kitap yazmaya kalkışan... huysuz bir adam”dı. Ancak, Marx ve Engels, 
“kendilerini aydınlattıkça”, kendisi için bir devrim formüle etmeye uğraştıklan Alman 
toprağından uzaklaştıkça görüşlerinin nesnesine, işçilere yaklaştılar. Onların düşüncelerinin 
içerdiği büyük teorik gücü farkedenler, paradoksal bir biçimde daha çok, önerdikleri devrimci 
pratikten hoşlanmayan, hepsi bir zaman sonra çeşitli radikal burjuva akımların sözcüleri 
olacak olan aydınlardı. Pratik öngörülerini benimsemeye en yatkın olanlarsa, onların 
düşüncelerine teorik bir değer biçmekten uzak, eski komplocu ve anarşist mezheplerin 
kalınası olan işçilerdi. Sonuçta Marx ve Engels’in temsil ettikleri sosyalizm ve proleter sınıf 
mücadelesi anlayışı, bugün Marksizm denilen düşünce tarzı, 1848-1871 arasında kalan 
dönemde Avmpa işçi ve sosyalist hareketinin küçük bir azınlığı tarafından kabul edilen ve 
çok az yandaşı olan bir akım olarak kalmıştı.

Bu yalnızlık ve yalıtılmışlık içinde, yaşadıklan pratikle hesaplaşmalan sırasında 
gerçekleştirdikleri üç büyük kopuşun onları modem sosyalist dünya görüşünün teorik 
başlangıcına götürmüş olması, 1840’larda yalnızca Marx ve Engels için önemliydi. Bugünse, 
Marksizmin dünya ölçeğinde kazandığı güçle tarihsel bir önem kazandı. Dolayısıyla bu 
kopuşlann bilgisi, sosyalizmin teorileşmesinin, Marksizmin “tarih öncesi”nin bilinmesinin ilk 
uğrağıdır.

Marx’in Yolu
1. Liberalizmden Kopuş 

Siyasal Yazarlık

Jena Üniversitesi’nde felsefe dalında doktora tezini veren Marx, Temmuz 1841’de üniversitede 
felsefe alanında kariyer yapma düşüncesiyle Bonn’a gitti. Ama 1840’larda Pmsya monarşisinin 
izlemekte olduğu pohtikalar, liberal görüşlerin bile üniversitelerde barınmasını olanaksız 
kılıyordu. Gerçi 1840’da tahta çıkan yeni imparator IV. Friedrich Wilhelm, liberal burjuvalar 
arasında bir anayasal monarşi kuracağı, basın ve fikir özgürlüğü üzerindeki kısıtlamalan 
ortadan kaldıracağı umudunu doğurmuştu; ama çok geçmeden Prusya monarşisine yöneltilen 
eleştirilere karşı acımasız davranacağını ortaya koydu. Johann Jacob temsilî meclisi savunan 
kitapçığı yüzünden vatana ihanetle suçlandı. Marx’in Genç-Hegelciler çevresinden arkadaşı ve 
Jena Üniversitesi’ndeki öğretmeni Bruno Bauer de üniversiteden çıkartıldı. Bruno Bauer, Marx 
ve Arnold Ruge, üniversite kapılannın kendilerine kapaülması üzerine bilimsel ve felsefi 
çalışmalanm bir yana bırakarak, Pmsya mutlakiyetçiliğine karşı mücadeleye katılmaya karar 
verdiler.

Marx bu sıralarda benimsediği felsefi düşünceleri Demokritos ile Epiküros’un Doğa Felsefeleri 
Arasındaki Fark başlıklı doktora tezinde dile getirmişti, ancak bu dönemde, siyasal 
düşüncelerini açıklıkla kaleme aldığı bir metin yoktur. Bununla birlikte, Marx’in o sıralarda 
birçok Hegelci gibi bir meşmti' monarşi yanılsaması içinde olduğunu düşündürecek bazı 
dolaylı kanıdar bulunmaktadır. Marx’in yakın arkadaşlarından Kari Friedrich Köppen’in bir 
filozof-kralm yukarıdan başlatacağı yenileştirmelere bağladığı umutlarını dile getirdiği kitabını 
“Trier’li Kari Heinrich Marx’a” ithaf etmiş olması, hiç değilse yakın arkadaşlarının Marx’in bu 
düşünceleri paylaşmasını umduğunu gösterir. Marx da doktora tezine yazdığı önsözde 
Köppen’in kitabından bir alıntı yaparak, hiç değilse kitabı okuduğunu ve tezinde atıfta 
bulunmaya değer gördüğünü dile getirmektedir.

İngiltere’de parlamentolarda, Fransa'da derneklerde, 
kulüplerde olgunlaşan burjuva kamuoyu, Almanya ve 

Prusya’da Napoleon Savaşlarından sonra, "okuma 
odaları"nda soluk almaya başladı. 1830’larda 

Prusya’da 405 süreli yayın çıkmaktaydı, ki bu rakam 
aynı dönemde 238 süreli yayının çıktığı Avusturya- 

Macaristan'a göre Prusya'nın gelişkinliğini açıkça 
ortaya koyar. Burjuvalar, aydınlar, bürokratlar, pastane 

ve kahvehanelerde bulunan bu okuma odalarında 
(Lesekabinett), bir yandan pasta, dondurma yiyip çay, 
kahve içerken; Alman gazetelerinin yanısıra bir hafta- 
on gün öncesinin Paris, Amsterdam, Londra, Roma, 

Viyana, Brüksel, Stockholm, St.Petersburg gazetelerini 
okuyor, edindikleri bilgileri, aldıktan istihbaratları 

karşılaştırıp tartışarak “gelişmeleri" yorumlamaya 
çalışıyorlardı. Friedrich Engels’de Bremen’deyken, 

işinden ve üniversiteye ders dinlemeye gittiği 
zamanlardan fırsat kaldıkça, okuma odalarında basını 
izliyor ve Genç Hegelci çevrelerde buluşup tartışma

olanağı buluyordu.

“ Hepimiz eylem için aynı açlığı, törelere karşı aynı 
direnci içimizde hissediyoruz: sıcak eylem karşısındaki 

darkafah korku, sonsuz tereddüt hepimizin ruhuna 
aykırı; özgür dünyaya açılmak, ihtiyatın engellerini 

aşmak ve yaşamın tacına, eyleme erişmek İstiyoruz”  
(Engels, 1840). “ Eğer insanlığın çoğunluğu için etkili 

olabileceğimiz yeri seçmişsek, hiçbir yük bizi 
kamburlaştırmaz, çünkü artık o herkes adına ödenen 

bir bedeldir; artık tadına vardığımız şey yoksul, kısıtlı, 
bencilce bir sevinç değildir, mutluluğumuz milyonlara 
aittir; eylemlerimiz sessiz sedasız, ama sonsuza dek 

etkisini sürdürecek ve küllerimizi soylu insanların 
çakmak çakmak gözlerinden akan yaşlar ıslatacaktır" 

(Marx, 1835). 1840'lı yıllara girerken genç Marx 
(sağda) ve Engels (solda), her iki anlamda “ idealist”  

bir konumda, radikal burjuva demokratizminin 
sınırlarını zorlayan ürünlerini vermekteydiler.



Almanya’da Liberalizm

Bu yıllarda, Almanya’nın sanayi ve ticaret bakımından en gelişmiş, siyasal olarak da en ileri 
bölgesi olan Ren’de, liberalizm hatın sayılır bir entelektüel güç haline gelme eğilimindeydi. 
Özellikle yeni gelişmekte olan şehirli sanayi burjuvazisi, büyük toprak sahiplerinin desteklediği 
mutlakiyetçiliğe karşı muhalefetlerinde liberal görüşlere yakınlık duymaya başlamışlardı.

Daha doğuşundan itibaren liberalizm, özel mülkiyetin merkezinde yer aldığı bir değerler 
sistemi üzerine kurulmuştu. Ancak Fransız Devrimi sırasında, eski yönetici sınıfın yerine 
geçmek isteyen her sınıf gibi Fransız burjuvazisi de, amaçlanna ulaşabilmek için kendi 
çıkannı toplumun ortak çıkan olarak, ideal biçimi içinde, evrensel bir hale sokarak sunmuştu 
Bu yüzden, liberalizm dar anlamıyla özel mülkiyeti savunmanın ötesinde bir anlam kazanmış, 
evrensel insan haklan ile iç içe geçmiş, toplumun buıjuvazi dışındaki kesimleri tarafından da 
benimsenmişti. Çünkü liberal programlar, örneğin Fransız köylülerine yalnızca mülkiyet hakkı 
vermekle kalmamış, onlann gerçek mülkiyete el koymalannı da serbest bırakmak zorunda 
kalmıştı. Fransız Devrimi’nin doğrudan ürünü olan liberalizm, Almanya’yı iki dalga halinde 
etkiledi. Alman Bürgerlerinin, büzülmüş, güdük kalmış, küçük çıkarlan, Fransız Devrimi’ni 
izleyen yıllarda henüz liberalizmi destekleyecek gelişmişlikte değildi. Bu yerel çıkarlar, 
karşıhklannı bir yandan Alman Bürgerlerinin darkafalılığında, öte yandan da kozmopolit bir 
tavırla böbürlenmelerinde buluyordu. Bu yüzden bu dönemde, Fransız liberalizminin 
karakteristik özelliği olan gerçek sınıf çıkarlanna bağlılık, Almanya’da özgül bir biçime 
büründü. Başlıca sözcülüğünü Kant’m yaptığı bu eğilim, liberalizmin temelini oluşturan teorik 
fikirlerin maddi çıkarlara, üretim ilişkilerinin koşullandınp belirlediği bir iradeye dayandığını 
göz ardı etti. Kant, sözkonusu teorik tezleri, dile getirdikleri maddi çıkarlardan kopartmış, 
Fransız buıjuvalannm maddi güdülerle beslenen belirlenimlerini, “özgür irade”nin kendi 
kendine koyduğu saf belirlenimlere indirgemiş, bunlan kavramsal belirlenimler ve ahlaki 
postulalar haline getirmişti.

Gelişmiş bir burjuvaziye denk düşen siyasal biçimler ise, 1830 Temmuz Devrimi ile birlikte 
gene dışandan, Fransa’dan geldi. Almanya’nın ekonomik ilişkileri bu siyasal biçimlerin tekabül 
edeceği bir gelişme aşamasına ulaşmış olmadığından, orta sınıf bunlan sırf soyut fikirler, 
kendi başlanna bir geçerliliği olan ilkeler olarak aldı, dolayısıyla da bunlara karşı gösterdikleri 
tavır ahlaki olmaktan öteye gitmedi. Liberal tezlerin maddi temellerine, öteki uluslara göre, 
çok daha kayıtsız kaldı.



Heine ve M a rx

Marx ve Heine 1843 yılı sonlarında Paris'te tanıştılar. 
Marx henüz 2B yaşında ve düşünsel ürünleriyle dünya
nın çehresini değiştirmenin eşiğindeydi; Heine ise 46 
yaşında, yıllardır Almanya dışında yaşayıp Avrupa'nın 
ünlü şairleri arasına girmeyi başarmış, Goethe’den son
ra Almanya'nın en büyük şairi sayılan bir edebiyat ada
mıydı. İlcisinin paylaştığı birden çok özellik vardı. Her 
ikisi de Yahudi kökenliydi. Marx’in babası gibi Heine 
de Almanya’da kamu hizmetlerinin Yahudilere kapalı 
tutulması ve kamu hayatında herhangi bir kısıtlanmaya 
uğramadan yaşayabilmenin geçerli yolunun buna bağlı 
olması yüzünden vaftiz yoluyla Hıristiyan olmayı seç
mişti. İkisi de hukuk öğrenimi yapmış, hukukun yanısıra 
özellikle felsefe ve edebiyatla İlgilenmişlerdi, ikisi de 
Bonn’da başlayan öğrenimlerini Bertin Üniversitesi'nde 
sürdürerek Hegel’in öğretisinin iyi öğrencileri olmayı 
seçmişlerdi.

Napolion çağını izleyen Restorasyon dönemi Alman
ya'sında tomurcuklanan toplumsal uyanış hareketleri 
karşısında gittikçe baskısını arttıran Prusya despotizmi, 
her ikisini de mücadelelerini Almanya dışında sürdür
meye zoriamıştı. Heine 1831 yılında 34 yaşındayken, 
Marx 1843 yılında henüz 25 yaşındayken sürgit bir mül
tecilik yaşamına başlamak zorunda kaldılar. İkisi de genç 
yaşta şiire İlgi duymuş ve çevrelerini kuşatan muhafaza
kârlığa karşı mücadeleye erken dönemde karar vermişlerdi.

MARX, HEİNE VE REN

Marx da, Heine de Almanya'daki yaşamlarının önemli 
bir bölümünü, Fransa İle Almanya arasında yüzyıllar 
boyu paylaşılamayan Ren bölgesinde geçirdiler. Heine, 
13 Aralık 1797'de doğduğu Düsseldorf'ta, Marx, Trler'- 
de yetişti. Napolton'un Avrupa'yı sarsan hegemonyası 
sırasında Ren bölgesinde yürüriüğe koyduğu toplumsal 
reformlar, ilerici düşüncenin tutucu Alman okullanna 
girmesine yol açtığı gibi, Yahudilere kamu görevlerini 
üstlenme olanağını sağladı. Ancak Napolton'un ve do
layısıyla Fransız devriminin izlerini silmeyi amaçlayan 
Restorasyon döneminde, Prusya despotluğunun öncü
lük ettiği Alman aristokrasisi, bu ileri adımları yok ede
rek Ren bölgesinde gericiliği egemen kılma çabasını 
sürdürdü. Heine ve Marx, doğal olarak, Napol6on re
formlarından yararianan ve Restorasyon döneminde hak
lan geriletilen bu kesimin mensubu olarak, gerici düze
ne tepki gösteren bir ortamda yetişme şansına sahip 
oldular.

Her ikisi de bu şansı değeriendirerek, ailelerince ken
dilerine çizilmek istenen iş ve aile yaşamının dışına 
çıkmayı seçtiler. Heine, hakim ekonomik düzenden yana 
bir tüccar değil, demokratik muhalefetin içinde yer alan 
sivri dilli bir şair; Marx ise despotizmin hukuk düzenini 
koruyan bir yargıç değil, egemen sömürü düzeninin 
dönüştürülmesi için verilen mücadelenin teorisini kuran 
kişi oldu.

Keskin bir gözlem yeteneğine, yaşamayı seven tutku
lu bir yapıya ve sürekli alaycılıkla beslenen sivri bir 
dile sahip bulunan Heine, üniversite eğitimi sırasında 
edindiği, Hegel'In düşünce sistemini de kapsayan felse
fi donanımına yaslanarak ürettiği şair imgelemi ve top
lumsal eleştiriyi bağdaştıran şiirleriyle Almanya içinde 
kısa zamanda ünlendi. Relsebllder (Yolculuk resimle
ri) adı altında toplanan şilrierinde gerçekle kurguyu, 
özyaşam öyküsünü, toplumsal eleştiriyi ve edebi pole
miği harmanlayan Heine'nin edebi yöntemi, gericiliğe 
karşı mücadele veren aydınlar arasında geniş yankı yaptı 
ve bir şiir üslubu olarak benimsendi.

Şiir kitapları büyük popüleriik kazanan Heine yaşamı
nı şairliğinin yanısıra gazetecilik yaparak sürdürdü ve

Prusya gericiliğinin baskısından bunalarak 1830 Devri
mi sonrasında Paris'e yerieşti. Fransız gazetelerine Al
manya hakkında, Alman gazetelerine Fransa'daki siyasi 
ve kültürel olaylar üzerine yazdığı yazılar, ona her İki 
ülkenin aydın kamuoyunda etkili bir saygınlık kazandır
dı. Yaşamını zengin banker amcasından aldığı mail des
teğin yanısıra, yazarlıktan kazanma durumunda olması, 
onu, zamanının toplumsal ve siyasal olaylarını yakından 
İzleyip yorumlayarak zengin bir düşünsel verim çabası
na yöneltti. Yazdıkları, çağının gerici olsun, ilerici olsun 
tüm Alman aydınlarının ilgisini çekti. Ludwig Börne gibi 
bazı ilerici Alman düşünürterini eleştirirken onların kişi
sel yaşam özelliklerini de iğneli bir dille alay konusu 
yapması, kendisine şiddetli tepkiler yöneltilmesine yol

açtı.
Ancak Heine'nin en keskin mücadelesi, her zaman 

için Prusya despotizmine ve bu despotizmin yardakçılı
ğını üstlenen gerici aydın kesimlerine karşı oldu. Öyle 
ki, Hegel'In düşünce sistemini benimseyip toplumsal 
muhalefetin öncülüğüne soyunan, aralarında Marx'in 
da bulunduğu sol HegelcI aydınlar, Heine'yI kişisel özel
liklere saldırma eğiliminden dolayı yerseler bile, onun 
yoğun düşünsel parlaklığından etkilendiler ve gericili
ğin bütün toplumsal kurumlanna yönelttiği cüretli eleştiri
lere sahip çıktılar.

1843'de yayımladığı RhelnIsche Zeltung gazetesinin 
kapatılması üzerine Marx da, 12 yıl önce Heine’nin yap
tığı gibi Paris'e geldiğinde düşünsel birikiminde bellrii

Sovyet ressamı N.N. Şukov'un, Kari ve Jenr>y Marx’i 
Paris'teki evlerinde Heine'yle sohbet ederken gösteren 

tablosu. Heine ('solda, 1840'lardaki halini temsil eden bir 
resim), ülkesindeki muhafazakâr yapının tarihsel kökenlerini 

acı bir dille yeren bir şair olarak, resmi Alman 
edebiyatınca 20. yüzyıl boyunca da uzun süre yadsınmıştır.



Engels

bir Heine etkisini banndirmalctaydi. Goethe ve Shal(e- 
speare’in yanında en sevdiği şair oiarak Heine'yi göste
ren Marx, hiçbir zaman basılmamış olan şiir toplamı, 
“Sevgi Kitabı”nı, Heine’nin ünlü Buch der Lieder'öen 
(Şarkılar Kitabı) esinlenerek hazırlamış ve nişanlısı Jenny 
von Westphaien’e İthaf etmişti, hlelne’nln Fransız top
lumsal muhalefeti üzerine yazdığı yazılarda, işçi sınıfı
nın burjuva rejimine karşı verdiği müthiş mücadelenin 
adını İlk kez 11 Aralık 1841’de komünizm olarak koyma
sı ve bu akımın taraftarlarının Fransa’daki tek ciddiye 
alınabilecek siyasal parti olduğunu belirtmesi; diğer mu
halif Alman aydınları gibi İyi bir Heine okuru olan Marx 
üzerinde olumlu etki bırakmıştı. 1843 Kasım’ında Pa
ris’e gelen Marx’a Arnold Ruge, Deutsch-Französische 
Jahrbücher’\n (Aiman-Fransız Yıllıkları) redaktörlüğünü 
önerdi ve onu aralık ayı içinde Heine ile tanıştırdı. Araia- 
nnda kurulan sıkı dostluk, Marx'in 12 Ocak 1845'de 
Prusya Kralının baskısı üzerine Fransız hükümeti tara
fından sınırdışı edilmesine kadar, yoğun bir düşünce 
alışverişi İçinde sürdü. Birbirlerine duydukları güveni 
Heine, genç bir arkadaşına 21 Eylül 1844'de yazdığı 
mektubunda, “ Birbirimizi anlamak için pek az işarete 
İhtiyacımız var,” diye belirtirken, Marx da diğer Vorwa- 
erts redaktörleriyle birlikte Paris’ten ayrılırken Heine’ye 
“Burada bıraktığım İnsanlar arasında en çok sizden ay
rılmak bana huzursuzluk veriyor, sizi de birlikte götür
mek isterdim,” diyecekti.

ŞİİR VE SİYASET

ikisi arasındaki düşünce alışverişi Heine’nin yeni şiir
lerinin birlikte tartışılmasına kadar uzanıyordu. Marx’in 
yayınladığı Deutsch-Französische Jahrbücher (Aiman- 
Fransız-Aiman Yıllıkları) çıkabilen tek sayısına Heine 
şllrieriyie katkıda bulundu. 1844 yılı içinde 2 Ocak’tan 
28 Aralık'a kadar haftada iki kez yayınlanan radikal 
demokrat Vorwaerts (İleri) gazetesine de şiirlerini verdi; 
Almanya’daki siyasi duruma en çarpıcı ve alaycı eleştiri
lerini yönelttiği Deutschland, eln WIntermaerchen (Al
manya, Bir Kış Masalı) adlı manzum eseri 1844 Ekim- 
Kasım aylan içinde bu gazetede yer aldı. Heine, bu 
İlişkileri sürdürmekle birlikte, Marx’a karşı olmasa bile 
onun dava arkadaşlarına karşı duyduğu tereddütü 12 
Kasım 1844’de Almanya’daki Algemelne Zeitung yayın
cısı Koib’a gönderdiği bir mektupta şöyle dite getirmişti: 
“Yeni bir gemiye bindim. Prusya’ya karşı duyduğum 
nefret beni yine ön saflara sürükledi, ancak ne yazık 
ki arkadaşlarımı özenle seçemedim.”

Marx’la Heine’nin ilişkisi, Marx’in i.ondra’ya yerleş
mesinden sonra gevşek oiarak sürer. Mektuplaşma sür
dürülür, ziyaretçiler karşılıklı haber taşır, Marx, 1848 
llkbahannda ve 1849 yazında Fransa’ya geldiğinde Hei- 
ne’yi ziyaret eder. Ömrünün son yıllarını ağır bir hastalı
ğın pençesinde evine kapanarak geçiren Heine’nin has
talığının İlerlemesi ve 17 Şubat 1856’da ölmesi Marx 
ve arkadaşları için üzüntü konusu olur.

Heine’nin kendisinden yirmi yaş küçük olan Marx’tan 
aynidığı noktaların köklerini, artık aşılmakta olan eski 
çağın etkisine daha açık bulunmasında, Almanya’daki 
toplumsal ve siyasi durumun kendisinde yarattığı bez
ginlik duygusunda ve onun bir öğretiye bağlanma konu
sundaki korkusunda aramak gerekebilir. Yaşamında şa- 
iriiği her şeyin üstünde tutan Heine, yaşadığı çağdaki 
toplumsal hareketlerin kitlelerde yol açtığı dalgalanma
dan ve bunun devrim süreci İçinde çeşitli sınıfların gün
lük yaşamına muhtemel yansımalarından ürkmüş ve bu
nu açıkça belirtmekten kaçınmamıştır.

Ünlü sosyalist Alman aydını ve edebiyat eleştirmeni 
Franz Mehring’in şu sözieri toparlayıcı bir özet sayılabi
lir: “Heine bir siyasetçi değil bir şairdi, hem de büyük 
bir şair; bir parti programını savunmadı, ama bir kâhinin 
bakışıyla çağını derinden kavramaya çalıştı.”

AHMET DOĞUKAN

Almanya’da Sanayileşme: Ren Bölgesi

Bununla birlikte, Almanya’mn bu genellemelerin dışmda kalan küçük fakat önemli bir bölges 
vardı: Ren bölgesi. 18. yüzyılda Almanya’da sanayileşmenin nüveleri, neredeyse bütünüyle Rei 
bölgesinde toplanmıştı. İlk pamuklu dokuma tezgâhı, İngiltere’den az bir farkla 1784’te Ren 
bölgesinde, Düsseldorf yakınlanndaki Ratingen’de kurulmuştu. İngiltere’nin ünlü Newcomen ve 
W att buharlı makinelerinin örnekleri de 1783-89 arasında Ren bölgesinde imal «dilmeye 
başlanmıştı. Avrupa kıtasının ilk kok kömürlü yüksek fınnı Saar’da, Sulzbach kentinde tesis ' 
edilmiş, bunu 1789’da Yukan Silezya’da kurulan yüksek hnnlar izlemişti. Ancak» Ren bölgesi 
için asıl dönüm noktası, Devrim’i izleyen yıllarda Fransız ordusunun işgali olacaktı. Napol/eo 
Ren’in batısını işgal ettikten sonra “Fransız himayesi” altındaki’ bölgelerde kilise mallan 
kamulaştırılmış, eskiden imparatorluğa bağlı sayılsalar da özerkliklerini koruyan şehirler ve 
kimi idari birimler bu özelliklerini kaybetmişlerdi. Bütün bunlar, Ren bölgesinde liberalizmin 
taşıyıcısı olmaya aday, hatın sayılır bir burjuvazinin gelişmesine yol açtı. Diğer yandan, 
Almanya’nın bile yörüngesinin dışına çıkmadığı uluslararası rekabet ve dünya ölçeğindeki 
ilişkiler, sonunda Almanya’nın diğer yörelerindeki dağınık yerel çıkarlan da ortak bir tavır 
altında toparlanmaya zorladı. 1840’tan başlayarak Alman orta sınıfı bu ortak çıkarlan teminat 
akma alma konusunda düşünmeye başlayınca, Ren’deki liberaller, kendilerini Alman 
burjuvazisinin temsilcileri konumunda buldular. Ancak bu noktada bile, uluslararası rekabet v 
Alman burjuvazisinin uluslararası pazara girmekte gecikmiş olması, liberal programlann, 
anayasanın yanısıra, koruyucu gümrük tarifeleri uygulayacak güçlü bir devlet talebini 
içermesinde ifadesini buluyordu.

Rheinische Zeitung

Liberal burjuvalar, IV. Friedrich Wilhelm’in tahta çıkışını bütün güçleriyle desteklemişler, onuı 
yürürlüğe sokacağı liberal reformlann temsilî meclisler yoluyla devlet yönetimine katılmalanna 
imkân vereceğini ummuşlar, Prusyalı Junkerlerin Almanya’nın modem bir devlet haline 
gelmesinin ve kapitalist yolda gelişmesinin önünü tıkamasına son vereceğine bel bağlamışlardı 
Ama sonunda, kendisi hakkında liberal hayaller beslenen IV. Friedrich Wilhelm gerici bir 
despot olmuştu. Liberal buıjuvalar, bunun doğurduğu öfke ve hayal kınkhğı içinde, bir 
muhalefet gazetesi yayınlamak üzere Camp Hansemann’ın önderliğinde harekete geçtiler. 
Yoksun olduklan entelektüel gücü de Genç Hegelcilerle kurduklan ittifaktan sağlayacaklardı. 
Gazetenin çevresinde kümelenmiş olan Moses Hess, Kari Friedrich Köppen, Adolf Rutenberg, 
Bruno ve Edgar Bauer, 1842 yılında genç Marx’i da aralannda çağırdılar. Prusya 
mutlakiyetçiliğine karşı mücadelesini daha geniş bir alan üzerinde sürdürme yollanm arayan 
Marx, çağnyı kabul etti ve Rheinische Zeitung’daki ilk yazısını 2 Mayıs 1842’de yayınladı. 15 
Eklm’de de gazetenin yayın yönetmenliğini üstlenmek üzere Köln’e yerleşti. Marx’in yayın 
yönetmenliğini yaptığı sıralarda, gazetede Friedrich Engels adındaki genç yazann da 
İngiltere’den gönderdiği yazı ve haberler yayınlanıyordu.

Gazetenin tirajı Ağustos’da 885 iken, Marx’in yönetimi altında Kasım’da 1820’ye, Ocak 1843’d 
ise, o günler için hayli önemli bir sayı olan 34 0 0 ’e çıktı. Mannheimer Zeitung gazetesi, 
Rheinische Zeitung'un “Almanya ve Almanya dışında gittikçe artan sayıda abone edindiğini ve 
ilerleme ve özgürlük yandaşlannın kendilerini ve kendi çıkarlarını savunan bir gazete 
kazandıklannı”, bildiriyordu.

Demokrat Marx’m Siyasal Görüşleri

Marx’in gazetenin yazan ve yayın yönetmeni olarak sürdürdüğü çalışma, onun o güne kadar 
bütünüyle felsefi olan ilgilerini siyasal ve toplumsal pratiğin alanına yöneltti. Marx’m bu



dönemdeki siyasal görüşlerini içeren ilk makalesi Prusya Hükümeti’nİH 24 Aralık 1841’de 
yayınladığı sansür yönetmeliği üzerine, daha 1842’nin ilk aylarında yazmış olduğu “Son Prusya 
Sansür Yönetmeliğine Karşı Düşünceler” başlıklı yazıdır. Eleştirdiği yönetmelik yüzünden 
Almanya’da yayınlanamayan makale, ilk olarak 1843’de Arnold Ruge’nin İsviçre’de çıkarttığı 
Anekdota adlı dergide yayınlandı.

Marx, bu makalesinde henüz toplumsal ve siyasal sistemin ne yönde değişmesi gerektiği 
hakkında herhangi birşey söylemez. Sansür yönetmeliğini eleştirirken vurguladığı nokta devlet 
ve birey arasındaki ihşkilerin keyfiliği ve eşitsizliğidir. Eleştiri özgürlüğüne imkân tanıyormuş 
gibi görünen yönetmelik, aslında sakıncalı bulunan eleştirilerin yasaklandığını beyan eder.
Marx, buna karşı kaleme aldığı öfke dolu satırlarda, şöyle der: “Bir düşünce çerçevesine karşı 
çıkanılmış olan bir yasa, yurttaşları için kurulmuş bir devletin yasası değil, bir tarafin öteki 
tarafa karşı çıkarttığı bir yasadır. Eğilimleri cezalandıran bir yasa, yurttaşlann yasa karşısında 
eşidiğini ortadan kaldınr. Bu birleştirici değil bölücü bir yasadır ve bütün bölücü yasalar 
gericidir... Ahlaki bir devlet, mensuplanndan biri devletin organı olan hükümete karşı bir 
eylemde bulunsa bile, onun yine de devletin düşünce çerçevesine sahip olduğunu farzeder.
Ama organlanndan birinin kendisini devlet aklının ve devlet ahlakının biricik sahibi olarak 
gördüğü bir toplumda, kendisini ilke olarak halkın karşısına koyan ve böylehkle kendi devlet 
karşıtı düşünce çerçevesini genel, normal düşünce çerçevesi olarak gören bir hükümette, 
hiziplerden birinin vicdansızlığı, eğilimleri yasaklayan yasalar, intikam yasaları... icad eder.”

Liberal muhalefetle Marx arasındaki henüz örtük çelişki, özgürlük konusunda odaklanıyordu. 
Marx, felsefeden elde ettiği teorik güçle, özgürlüğün “dışşal bağlantılan içinde” yani anzî bir 
özellik olarak değil, “asli karakteri içinde kavranılması” konusunda ısrarlıydı. Böylesi bir kalkış 
noktasının onu, içinde hareket ettiği liberal-demokratik çerçeveyi parçalayan bir özgürlük 
kavrayışına, özgürlüğün toplumsal temellerinin ve sınıflar halinde bölünmüş toplumun maddi 
varoluş koşullarının anlaşılmasına götürmesi kaçınılmazdı. Marx’in, daha sonra Rheinische 
Zdtung’da sansüre karşı yayınladığı makaleler, basın özgürlüğü sorununa kısmi yaklaşımı 
reddedişinin yanısıra liberal muhalefetin sözcülerine karşı takındığı eleştirel tavn ve özgürlük 
sorununu özel mülkiyete bağlayan burjuvalarla arasına çektiği kesin sınırlan da ortaya 
koyması bakımından önem taşır:

“... basın özgürlüğünden yoksun kalınca, bütün öteki özgürlükler birer yanılsama haline gelir. 
Vücudun bütün organlannın birbirini etkilemesi gibi, özgürlüğün her biçimi de ötekileri 
koşullar. Özgürlüğün bir biçiminin reddedilmesi halinde, özgürlüğün kendisi reddedilmiş ve 
hayat hakkından yoksun bırakılmış olur... Özgürlüğün bir öznel varoluş biçimi söz konusu 
olduğunda, bunun özel bir konu olduğuna inanılması kadar gülünç birşey olamaz. Bu, özel 
bir alanda yer alan genel bir sorundur. Özgürlük kendisini ister matbaa mürekkebinde dile 
getirsin, ister toprak veya bilinçte, isterse bir siyasal mecliste, özgürlük olarak kalır...”
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Bu hareket noktasından sürdürdüğü siyasal yazarlık faaliyeti, Marx’i, Prusya devletini 
eleştirirken, bu devletin sınıf karakteri hakkında daha derinlemesine fikirler edinmeye doğru 
götürdü. Bir yandan da kendisini, eleştirilerini mantıki sonuçlanna kadar vardırmaktan kaçınan 
ve sansürün tamamen kaldırılmasını hiçbir zaman gündeme getirmeyen buıjuva liberallerinin 
yanm-gönüllü muhalefetinden ayırmasını sağladı. Marx’la liberaller arasındaki tartışma 
kavramsal, düzeyle sınırlı kalmadı. Özgürlük konusunda takındığı tutumun Federal Meclis’teki 
liberal temsilciler tarafından paylaşılmadığını gören Marx, Rheinische Zeitung sütunlannda açık 
bir eleştiriye girişti:

“... savunduklan şeyle hiçbir gerçek ilişkileri yok. Basın özgürlüğüne hiçbir zaman ihtiyaç 
duymamışlar. Onlar için basın özgürlüğü, içinde yürek için hiçbir yer olmayan entelektüel bir 
şey. Bir hobi olarak ilgilendikleri ‘egzotik’ bir bitki.”

Federal Meclis’te basın özgürlüğü lehine bir karar tasarısı sunan özgürlük yanlılan, “kol ve 
bacakla yapılan işler serbesttir, kafayla yapılanlar ise vesayet altına alınmıştır” diyerek, “basın 
işinin özgürlüğünü”, “genel iş özgürlüğü” ile aynı temele yerleştirmek istediklerinde Marx’dan 
iğrentiyle kanşık bir tepki gördüler:

“Basın özgürlüğünü iş özgürlüğü altında sınıflandırmak, onu savunurken boğazlamaktan başka 
birşey değildir. Bir insanın başka bir insanın olduğu şekil içinde özgür olmasını istediğimde, 
onun özgürlüğünü ortadan kaldırmış olmaz mıyım?... Senin özgürlüğün benim özgürlüğüm 
değildir diye haykınyor basın, iş dünyasına. Senin kendi sahanın yasalanna uyduğun gibi, ben 
de kendiminkilere uyacağım. Seninki gibi özgür olmak, benim için özgür olmamakla aynı 
şeydir. Tıpkı mesleğini icra etmek için özgürlük isteyen marangozun, felsefe yapanın 
özgürlüğünü elde ettiğinde duyacağı rahatsızlık gibi... eğer basın kendisini bir iş durumuna 
düşürürse, kendi kişiliğine sadık kalmış, kendi tabiatının soyluluğuna uygun hareket etmiş ve 
özgürlüğünü elde etmiş olur mu? Yazann varolmak ve yazabilmek için para kazanmak 
zorunda olduğundan kuşku yoktur; ama yazar hiçbir zaman para kazanmak için varolmamalı 
ve yazmamalıdır.”

Böylece, Marx, artık liberalizmin nerdeyse kutsal saydığı temel değerlerle, özel mülkiyet ve iş 
dünyasıyla arasına eleştirel bir mesafe koymaya başlamış olur. Gerçi makalelerinde özgürlük

Sol Hegelci filozoflar David Strauss, Bruno Bauer 
ve Ludwig Feuerbach arasmdakl tartışmaları alaya 

almak için, zamanın dergilerinden birinde 
yayınlanmış olan bir karikatür. Bir köylü (Almanca: 

Bauer), devekuşuna (Almanca: Strauss) binmiş, 
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Ren bölgesinde yoksul halkın yaptığı odun hırsızlığı 
üzerine tartışmalar, Marx’in burjuvazinin siyasal ve 
hukuki kavramlarına köklü bir eleştiri getirmesine 
vesile olmuştu. Marx, bu konuda 1859’da şöyle 
yazacaktı: “ Ren eyalet meclisindeki odun hırsızlığı 
tartışmaları, bana iktisadi sorunlarla uğraşmak için ilk 
itkiyi vermişti."



Engels

4. Friedrich Wilhelm (1795-1861) 1840’da tahta çıktığı 
zaman, "kültürlü, bütün şair ve filozoflarm dostu" bir 
kral olarak burjuvazi tarafından umutla karşılanmıştı.

ve basın özgürlüğünün elde edilmesinin somut siyasal biçimleri üzerine henüz birşey 
söylenmez; ama basın özgürlüğü makalelerini sona erdirirken Herodot’un Tarih’inden seçtiği 
bir örnekle bazı ipuçlan verir. Ispartah Sperthias ve Bulis, Pers satrapı Hydames’e özgürlük 
hakkında şunları söylemektedirler; henüz tatmış olmadığın için özgürlüğün nasıl bir şey 
olduğunu bilemezsin. Eğer tatsaydın, bize, onun uğruna yalnızca mızraklarla değil baltalarla di 
savaşmamızı öğüderdin.” Marx, ilk kez siyasal mücadelenin kavramlannı siyasal mücadelenin 
araçlarıyla ifade ederken, sonuna kadar gitmeye kararlı olduğunun işaretlerini verir.

Siyasal Özgürlüklerden Toplumsal Sorunlara

Demokratik liberal taleplerin mantığını sonuna kadar götüren Marx, rejimle olan çaaşmasmın 
onu, liberalizmin Ren’de almış olduğu özgül biçimle olduğu kadar, burjuva demokrasisinin 
kendisi ile de karşı karşıya getirdiğini idrak etmeye başlamıştı. Bu dönemde Hegelci devlet 
anlayışını izleyerek toplumsal süreçleri incelemiş ve 1842’de “Prusya’daki Zümre Komisyonlan 
Üzerine” adlı yazısında kendi devlet idealini şöyle formüle etmişti;

“Genel olarak temsil edilmek edilgen bir şeydir. Yalnızca maddi, ruhtan yoksun, kendine 
güvenemeyen, tehhke altındaki bir şey temsil edilmeye gerek duyar; ancak devletin hiçbir 
unsurunun maddi, ruhtan yoksun, kendine güvensiz, tehlike altında olmaması gerekir. Temsil, 
halkın kendisinden başka bir şeyin temsili olarak anlaşılmamalıdır. Temsil, halkın kendisini 
temsil etmesi olarak anlaşılmalıdır. Bu temsil devletin yegâne ve istisnai eylemi değildir ve 
devletin hayaünda yalnızca içeriğinin evrenselliği ile ayırt edilir. Temsilin korumasız 
güçsüzlüğe, iktidarsızlığa karşı bir taviz olarak değil, en yüce gücün kendi gücüne dayanan 
hayatiyeti olarak görülmesi gerekir. Gerçek bir devlette, devletle kaba bir  ̂unsur olarak 
pazarlığa girişecek bir toprak mülkiyeti, sanayi, maddi hiçbir şey olamaz; | devlette yalnızca 
manevi güçler bulunur ve bu güçler devlette seslerini duyurabilme hakkını, canlanmalarının, 
yeniden doğmalarının devletin biçimi halini almasıyla elde ederler. Devlet tüm doğayı manevi 
bağlarla- sarar ve her noktada şunun açıklıkla görülmesi gerekir ki, egemen olan madde değil 
biçimdir, devletsiz doğa değil devletin doğasıdır, özgürlükten yoksun nesne değil, özgür 
insandır.”

Marx bu ideal devlet anlayışında Hegelci mirasa hâlâ sadıkti. Toplumsal mücadelelere, devletiı 
toplumun ruhu olduğu bir modelden hareketle yaklaşıyordu. Ama bu anlayış sayesindedir İd,



daha en baştan kendi özgül sınıf çıkarlannı tüm toplumun çıkarları, devleti ise bu çıkarlann 
dolaysa bir aleti olarak alıp, devlet üzerinde bir kavgaya girişmiş olan buıjuvazi ile toprak 
sahipleri arasındaki kavganın da üzerine yükselebildi. Onun konusu, sanayi ya da toprak 
mülkiyeti değil, insanın, halkın özgürlüğüydü ve mülk sahibi sınıfların kısmî çıkarlannın bu 
ideal devlet modeliyle uyuşmadığının farkındaydı. Devletin maddi gerçekliğinin bu devlet 
idea’smdan uzaklaşmasının ise, tarihte çözümlenebileceği yargısına varmıştı:

“Gerçek bir devlet, gerçek bir evlilik ve gerçek bir dostluk gibi çözülmezlik özelliğine sahiptir, 
ama hiçbir devlet, hiçbir evlilik, hiçbir dostluk tam olarak kavramına uymaz... Gerçek devlet 
dünya tarihi içinde çözünür... Tıpkı doğada bir yaratık, işlevine hiçbir şekilde denk düşmez 
hale gelince çürüme ve ölümün, varlığın yerini alması gibi, devlet kavramından böylesine 
büyük ölçüde uzaklaşan bir devletin artık yaşamaya hakkı olup olmadığını da, dünya tarihi 
kararlaş tınr.”

Basın özgürlüğü tartışmaları içinde liberallerden kendisini önemh ölçüde aynştırmış olan 
Marx’in ilgisi, Ren’deki Federal Meclis’in gündemine gelen toplumsal sorunlar vesilesiyle, 
toplumu oluşturan farklı maddi ve ekonomik çıkarlara sahip sınıflarla devletin gücü ve 
iktidan arasındaki ilişki üzerinde toplandı. Bu uğrak, Marx’m daha sonraki bütün teorik ve 
siyasal çalışma ve etkinlikleri bakımından hayati öneme sahipti. Marx, geçmişteki inceleme ve 
araştırmalannm izlediği yolu anlattığı ve bunlann genel bir değerlendirmesini yaptığı en özlü 
metinlerden biri olan Ekonomi Politiğin Eteştirisine Katkı’nın  önsözünde bu dönem için şunları 
söyleyecekti:

“ .. 1842-43’de Rheinische 21eitung’m  yayın yönetmeni olarak, ilk kez maddi çıkarlar denen şey 
üzerine yazı yazmak gibi zor bir yükümlülükle karşılaştım. Ren Eyalet Meclisi’ndeki orman 
kaçakçılığı ve toprak mülkiyetinin parçalanması üzerindeki tartışmalar, o zamanlar Ren 
eyaletinin valisi olan Herr Von Schapper’in Moselle köylülerinin durumu üzerine Rheinische 
Zeitung ile giriştiği polemik ve nihayet serbest değişim ve himayecilik konusundaki tartışmalar, 
iktisadi sorunlarla uğraşmam için ilk nedenleri sağladılar.”

Yüz yüze geldiği bu yeni sorunlar, Marx’i sonunda, “Devlet biçimleri gibi, hukuki ilişkilerin 
de, ne kendi başlanna anlaşılabilecekleri, ne de insan zihninin genel ilerlemesi denilen şeyle 
açıklanabildikleri, tersine bunlann köklerinin Hegel’in 18. yüzyıl Fransız ve İngiliz yazarlan 
tarzında sivil toplum adı altında toparladığı maddi hayat koşullannda olduğu ve sivil 
toplumun anatomisinin ekonomi politikte aranması gerektiği” yargısına vardırdı.

Odun Hırsızlığı Yasası Tarttşmalan

Marx’m 1842’nin son aylan ile Ocak 1843 arasında yazdığı başlıca makaleler, Moselle 
bölgesindeki büyük toprak sahipleriyle yoksul köylüler ve bağcılar arasındaki sorunlar üzerine 
Ren Eyalet Meclisi’nde çıkan tartışmalan konu alıyordu. Marx’m bu makaleleri, devlet ile özel 
mülkiyet, Prusya monarşisi ile toplumu oluşturan çeşitli sınıflar arasındaki ilişkileri ilk kez 
dile getirmeleriyle olduğu kadar, sergiledikleri yeni üslupla da dikkati çeker. Marx “kaba, hatta 
küstah” olarak nitelendirdiği bu üslubun gerekçesini şöyle açıklar: “... Çevresindeki 
yoksulluğun acı çığlığını sık sık işitmek zorunda kalan insan, düşüncelerini zarif ve yumuşak 
imgelerle dile getirebileceği estetik inceliği kolayca yitirir.”

Üslup içeriğe denk düşüyordu. Çünkü Ren Eyalet Meclisi’ndeki tartışmalarda büyük toprak 
sahiplerinin sözcüleri, yakacak yokluğu yüzünden ormanlardan kuru dallan toplayan 
köylülerin, bu ormanlar özel mülk olduğu için cezalandınimalannı ve bu cezalan bizzat 
toprak sahiplerinin vermesini, cezalandınlan köylülerin hem para ödemelerini, hem de orman 
sahibinin uygun göreceği bir süre onun emrinde çalışmalannı yasallaştırmak istiyor ve bu 
taleplerinin gerekçesini törelere dayandırmak istiyorlardı. Marx bu tarihsel gerekçeye meydan 
okurken, feodal mülk sahipliği sistemini bir hayvanlar krallığı olarak nitelendirmişti:

PROUDHON, PIERRB JOSEPH 
( 1 8 0 6 -1 8 6 5 )

Anarşizmin i(urucusu, Icücülc burjuva sosyaiisti Pierre 
Joseph Proudhon, 15 Ocait 1806’da Fransa’da Besan- 
çon’da yoitsui bir icöyiü aiiesinin çocuğu oiaraic dünyaya 
geldi. Babası fıçı ustaiığı yapıyordu. Çoculciuğunda bir 
süre çobaniıic yapan Proudhon, 1820’de Besançon Ko- 
leji’ne girdi. KoieJdei(i valctinin çoğunu oloımal(ia geçiri
yordu. Ancak aiiesinin maddi imkâhsızlıkiarı nedeniyie 
bu eğitimini yanda bırakıp, bir matbaada düzeltmen 
olarak çalışmaya başladı, işi sırasında özellikle teolojik 
eserleri düzelterek, bu konuda yoğun bir bilgiye sahip 
oldu ve bu arada Latince ve ibranice öğrendi. Gene 
bu yıllarda çalıştığı matbaada Le Monde Industrlel’i (Sa
nayi Dünyası) bastıran Charles Fourier’yie tanıştı. Kısa 
aralıklarla Fransa’yı da dolaşmış ve bu yolculuklar so
nunda ahlaki ilkelere dayalı yeni bir toplumun gereklili
ğine inanmaya başlamıştı. Bu arada Fourier yaniıianyla 
iyi dostluğu olmasına ve onlardan etkilenmesine rağ
men, kendisine önerilen Fourlercl yayın Impartial'öa 
çalışmak istemedi. 1838’de ise, Besançon Akademisi’- 
nin bir bursunu kazanarak Paris’e gitti.

Paris, Proudhon’a daha iyi çalışabileceği bir ortam 
sağladı. Nitekim, burada yazmış olduğu iki inceleme 
nedeniyle ödüller kazandı. Ancak bu eserler gerçekte 
Proudhon’un oldukça karmaşık olan kafa yapısını yan
sıtmaktaydı. Paris’te işçi sınıfının sorunlannı yakından 
gözleme imkânı bulan ve bu arada ekonomi politikle 
de ilgilenen Proudhon 1840’da ünlü eseri Q'est qua 
la Proprim  sur le Prlnclpe du Drolt et du Gouvema- 
mant'ı yayınladı. Bu kitapta ortaya attığı “ Mülkiyet Ne
dir?” sorusuna “ hırsızlıktır” karşılığını vermesi, büyük 
yankılar yarattı. Kitapta mülkiyetin hukuk ve hükümetle 
olan ilişkilerini inceleyerek mülkiyetin ortadan kaldınl- 
ması için çağnda bulundu. Gerçekte bu konuda ileri 
sürdüğü kanıtlann bilimsel olmadığı ortadaydı. Ancak 
formüle ettiği görüşler anarşizmin temelini oluşturdu. 
Proudhon, mülkiyetten doğan hırsızlığın ve eşitsizliğin 
karşısına bireyin özgürlüğünün korunmasını koyuyor, 
tasarruf ve adaleti yüceltiyordu. Bu kitaba yapılan saldı- 
niara karşı iki yıl sonra yayınladığı Avertissement aux 
Propriâtaires’öen (Mülkiyet Sahiplerine Uyan) dolayı 
mahkemeye verildi. Ancak Proudhon duruşmada dü
şüncelerini oldukça muğlak bir biçimde açıklayacak, 
bunlan pek anlamayan jüri tarafından suçsuz buluna
caktı.

1843’te Lyon'da çalıştığı sırada dokuma işçilerinin 
yaşamını yskından tanıdı. Gene aynı yıllarda Paris’te 
Marx, Bakunin ve Genç Hegelcilerie tanıştı. 1848’de 
yayınladığı Systimes des Contradictions iconomiques 
ou Phllosophle de la Mlsire (Ekonomik Çelişkiler Siste
mi ya da Sefaletin Felsefesi), Marx’in cevap olarak bi
limsel sosyalizmin birçok sorununun teorik temelini at
tığı ünlü polemiği Ulsire de la Phllosophle’yi (Felsefe
nin Sefaleti) yazmasına yol açtı. KitatMnda kapitalist



Engels 1840’da, Elberfgld’de 2500’e yakın çocuğun 
“okulda değil fabrikada büyüdüğünü" yazmıştı.

1848'de tüm Prusya’da, yaşları ondörtten küçük 32 
bine yakın çocuğun, günde 14-15 saat sanayide 

çalıştığını biliyordu. 
Rathenower optik sanayii, işletmelerinde “yalnızca 

8-13 yaşlarında oğlanlar çalıştırdığını ve bunların 
okullarını aksatmalarına mahal vermediğini" 

açıklayarak övünüyordu. Ücretlerin görece yüksek 
olmasına karşın Wuppertal'de dokuma sanayiinde 

işçilerin yüzde yetmişi çocuktu. Aachen'iı fabrikatörler, 
çocuklan “geceleyin, ama yalnızca 11 saat 

çalıştırdıktan sonra gündüz okula göndermekle"
övünüyorlardı.

toplumun, kötü yanlarıyla birlikte İyi yanlarının da oldu
ğunu söyleyen, kötü yanlarının zor kullanarak ortadan 
kaldırılmasının bireysel özgürlükleri yokedeceğinl savu
nan Proudhon, toplumda denge sağlanması halinde eşit
sizliğin kaybolacağını öne sürer.

Kitabı Marx’a, “eleştirilerinin kırbacını bekliyorum” 
diye ithaf eden Proudhon İçin Marx, daha sonra, “ Bu 
kırbacı, Felsefenin Sefaleti ile dostluğumuzu ilelebet 
sona erdiren bir biçimde yedi” diyecekti. Gerçekten 
Marx, İşçiler arasında bilimsel sosyalizmin yayılmasını 
engelleyen Proudhon’un görüşlerini eleştirmek istiyor
du. Sefaletin Felsefesi bunun vesilesi olmuştu. Marx, 
Proudhon’un “tarihin gerçek hareketini izleme yetene
ğinden yoksun” ve “tepeden tırnağa küçük burjuvazi
nin filozofu ve iktisatçısı” olduğunu söyledi.

Proudhon 1848’de Paris’te Le Peuple (Halk) gazetesi
ni çıkardı ve aynı dönemde Kurucu Meclis’e üye seçildi. 
Bu arada bir Halk Bankası kurulmasını ve bunun karşı
lıksız kredi vermesini önerdiyse de, bu girişiminde ba- 
şan sağlayamadı. 1849’da ise, gazetesinde yazdığı yazı
lardan dolayı üç yıl hapis cezasına çarptırıldı. Hapisten 
çıktıktan sonra yine baskılarla karşılaştı. Kilise aleyhinde 
yazdığı yazılardan dolayı Belçika’ya kaçmak zorunda 
kalan Proudhon, 1862’de Paris’e dönerek, bu kez de 
federalizm üzerine yazılar yazdı. Amacı, kurulacak anar
şist özerk grupların oluşturduğu bir federasyon aracılı
ğıyla toplum üzerindeki baskıyı ve otoriteyi yoketmektl. 
Ekonomik ilişkiler alanında kolektivizm önerirken bu
nun siyasal biçimini de federalizm olarak tanımlıyordu.

Proudhon’un bu görüşleri, I. Enternasyonal içinde 
çok sayıda taraftar buldu. Özellikle Enternasyonal kong
relerinde Marx yanlıları ile şiddetli tartışmalara giren 
Proudhoncuiar 1866 ve 1867 kongrelerinde üstünlük 
sağladılar. Düşünceleri, ölümünden sonra da Enternas
yonal içinde etkin olan Proudhon 19 Ocak 1865’de öldü.

Marx’in, “büyük burjuvazinin görkemi karşısında göz
leri kamaşırken, halkın çektiklerine karşı da sempati 
besleyen, aynı anda hem halk adamı hem de burjuva” , 
diye tanımladığı Pierre Joseph Proudhon’un başlıca eser
leri şunlardır; Qu'est quo la Proprtite ou Recherches 
sur le Principe du Drolt et du Gouvemement (Mülkiyet 
Nedir ve Hükümet ile Hukuk ilkeleri Üzerine Araştımna- 
lar) 1840; Syatime des Contradictions Economlques 
ou Phllosophle de la Ulsire, (Ekonomik Çelişkiler Siste
mi ya da Sefaletin Felsefesi) 1846; Du Principe F4d6ratlf 
la Nicesslti de Reconstltuer le Parti de la Revolution 
(Federatif İlke ve Devrim Partisini Yeniden Kurma Zo
runluluğu); Solution du ProbIĞme Social (Toplumsal So
runun Çözümü) 1848; Organisation du CrĞdlt et de la 
Circulation (Kredi ve Paranın Düzenlenmesi) 1848. Pro
udhon’un bütün eserleri 26 ciltte toplanmıştır.

Sözcüğün en geniş anlamında feodalizm, kendi aynmlanm kendisi yaratan ve eşitsizliğin, 
eşitliğin kırınmış bir biçiminden başka bir şey olmadığı insan dünyasına karşıt olarak, mane’ 
hayvanlar krallığı, bölünmüş insanlığın dünyasıdır... Gerçek hayvan yaşamında bulunabilecek 
tek eşitlik, aynı türden hayvanlar arasındaki eşidiktir; bu genus içinde değil türün kendi 
içindeki bir eşitliktir... Hayvan genus’u ancak, kendi özgül ayırt edici özelliklerini birbirlerine 
dayatan farklı hayvan türlerinin düşmanlığı olarak ortaya çıkar... Feodalizmde de aynı şekilde 
türler ötekinin zaranna beslenirler, tıpkı kendileri toz topraktan başka bir şey yemeyen 
poliplerin kendilerinden yüksek ırklan beslemesi gibi; ama doğal hayvan krallığında işçi anla 
anbeyini öldürdükleri halde, manevi hayvan krallığında anbeyleri anlan öldürürler, hem de 
çalıştırarak. Ayncahklı sınıflar yasal hak yerine teamül hakkını geçirmeye kalktıklannda, 
hakkın insani içeriğini değil, şimdi artık gerçekliğini yitirerek sırf bir hayvan maskesi halini 
almış olan, onun hayvani biçimini istemiş olurlar."

Bu makalede Marx, üpkı zengin özel orman sahipleri gibi, yoksullann da taleplerini aynı 
doğal haklardan hareketle savunabileceklerini öne sürerken, henüz sınıf mücadelesinin 
kapitalist özel mülkiyetten kaynaklanan temelini açıklamaktan uzaktır, ama devletin yoksullan 
değil mülk sahiplerini korumakta olduğunun ve devlet idealinin gerektirdiklerinin tam tersi 
yönde hareket ederek, genel çıkan değil özel çıkan savunmakta olduğunun farkındadır: 
"Yoksul sınıfın törelerinde de içgüdüsel bir hak duygusu bulunur; bunun kökleri olumlu ve 
meşru olduğu gibi, töre hakkının biçimi burada doğaya çok daha uygundur; çünkü bugüne 
kadar yoksul sınıfın varlığının kendisi, sivil toplumun bir töresinden başka bir şey olmamıştı 
ve bu töre devletin bilinçli örgütlenmesi içinde uygun bir yer de edinmiş değildir.”

Federal Meclis’teki tartışmalar sırasında, özel ormanlardan odun çaldığı iddiasıyla yakalanan 
köylülerin yasa karşısında orman sahipleriyle eşit olup olmadıklan tartışma konusu olmaktan 
çıkmıştı. Artık tartışılan, ormanlanndan odun çalındığı iddia edilen büyük ve küçük orman 
sahiplerinin eşidiği meselesiydi. Bu tartışmalar karşısında Marx, yasalann ve yasal sistemin 
bütünüyle mülk sahiplerinden yana olduğunu açıkça gördü:

“Bir durumda yasanın kıh kırk yaran bir eşithk anlayışı gözetmesi beklenir, öteki durumda 
ise eşitsizlik tartışmasız kabul edilir. Küçük, orman sahibi neden büyük orman sahibiyle ayn: 
yasal korumayı talep eder? Çünkü ikisi de orman sahibidirler. Peki, orman sahipleriyle odun 
çalanlar, her ikisi de yurttaş değil midir? Eğer küçük orman sahibiyle büyük orman sahibi 
devlet tarafından aynı şekilde korunma hakkına sahiplerse, bunun büyük bir yurttaştan daha 
çok, küçük, bir yurtaş için geçerli olması gerekmez mi?"

Marx, Eyalet Meclisi’ndeki temsilcilerin akıl yürütmelerini didikledikçe, onlann nasıl kendi 
sınıf çıkarlan (özel çıkarlar) taraftndan güdüldüklerini daha iyi keşfeder: “Özel çiMr kendisin 
dünyanın varoluşunun nihai amacı olarak görür. Bu yüzden eğer yasa bu nihai amacı 
gerçekleştirmezse, işe yaramaz bir yasa olur. Özel çıkar, için elverişsiz olan yasa, bu yüzden 
elverişsiz sonuçlara yol açan bir yasadır." Marx, özel orman sahiplerinin koruyuculanna 
ormandan odun toplayan köylüleri yakalama yetkisi veren yasanın anlamını çözümlerken, 
devlet ve özel mülkiyet arasındaki bağı da sonunda kurar:

“...Hiçbir şey özel çıkann mantığından daha korkunç olamaz... Orman sahibinin uşağını devle



yetkilisine dönüştüren bu mantık, devlet yetkisini orman sahibinin uşağına dönüştürür. Devlet 
yapısı, özgül idari yetkililerin işlevi ve benzer her şey, yolun üstünden kaldınimalıdır ki, her 
şey orman sahibinin aracı durumuna düşürülebilsin ve onun çıkarları bütün mekanizmanın 
ruhu olarak ortaya çıkabilsin. Devletin bütün organlan böylelikle, orman sahiplerinin işittikleri, 
ölçüp biçtikleri, yokladıklan, koruduklan, pençelerine aldıklan ve kaçtıklan, kulaklar, gözler, 
kollar ve bacaklar haline gelebilsin.”

Çok değil beş yıl sonra Marx, bugüne değin modem sosyalizmin “amentüsü” işlevini 
yitirmemiş olan Komünist Manifesto’da aynı yargıyı şu sözlerle dile getirecekti:

“... Devlet, buıjuvalann işlerini gören özel bir komiteden başka birşey değildir.”

Marx ve Komünizm

Rheinische Zeitung’daki yazarlık ve yöneticiliği döneminde Marx, komünizm hakkındaki 
görüşlerini de ilk kez yazılı olarak açıklama imkânı buldu.

Fransa’da ve İngiltere’de neredeyse bir kitle hareketi hahni almış olan sosyalizm 
ve komünizm, 1842’de Almanya’da da beUi bir gehşme eğilimi göstermekteydi. Tıpkı 
kapitalizm gibi sosyalizmin gelişmesi de Almanya’da öteki gelişmiş Avrupa ülkelerine 
nispede daha gecikmiş olduğu halde, 1789 sonrası Almanya ütopyacıhğa tamamen yabancı 
kalmamıştı. Cari Wilhelm Fröchlich, 1792’de köylülerin ve daha sonraları Franz Heinrich 
Ziegenhagen, işçilerin yoksulluk ve ezilmişliklerinin çaresinin mal ortaklığında bulunacağı 
kabulüne dayalı ütopyalar geliştirmişlerdi. Fichte, popüler geleneklerin izini sürdürerek, 
herkesin eşit ölçüde besleneceği, bannacağı ve giyineceği bir toplumsal duruma imkân verecek 
akılcı bir devlet idaresi tasarısıyla, bir çeşit devlet sosyalizmine doğru yönelmiş gibiydi. 
Fransa’daki 1830 Devrimi, Ren’in sol kıyısındaki Alman eyaletlerinde paralel ayaklanmalara yol 
açtığında Georg Büchner ve Ludwig Weidig, yoksul halkın talepleriyle despotluğa karşı siyasal 
mücadeleyi birleştirme çabalarına girişmişler, Büchner’in kaleminden “Kulübelere Banş, Saraylara 
Savaş” sloganı ortaya aülmıştı.

Fransada’ki 1830 Devrimi’nin ardından, liberalizmle birlikte Fransız sosyalizmi de iki koldan 
Almanya toprağına aka. Bir yandan Fransa’daki göçmen işçiler Almanya’ya Babeufçü bir 
komünizm anlayışını getirirlerken, öte yandan da Ludwig Böme, Heinrich Heine, Ludwig Gall 
ve Lorenz von Stein, Saint-Simon ve Fourier’nin düşüncelerinin Almanya’daki edebî 
temsilcileri oldular. Almanya’nın modem bir devlet altında birleşmesi amacını güden Genç 
Almanya hareketinin kimi temsilcileri de, bu akımlann kısmi etkisi altında gelişme 
gösteriyordu. 1840’dan sonra Almanya’da, özellikle Ren bölgesinde kapitalist gelişme hızlanıp, 
Prusya devleti çerçevesinde buıjuvalar ve büyük toprak sahipleri arasındaki çatışmalar 
sertleşirken “toplumsal sorun” da siyasal somnun yanısıra kendisini toplumun gündemine 
dayatn. Gerek Alman toprağından yeşerdiği, gerekse Fransa ve İngiltere’den aktanidığı şekliyle 
sosyalist ve komünist düşünceler, radikal Alman aydınlan arasında giderek artan sayıda 
yandaşlar bulmaya ve elverişli zeminlerden siyaset sahnesine çıkmaya başlamıştı. Eski Sol 
Hegelciler çevresi, bu tür fikirlere özellikle duyarlı bir ortam oluşturuyordu. Bu çevre içinde 
komünist fikirleri benimseyen bir grup, “Özgürler” adı altında bir hareket oluşturdu. 
Savunduklan komünizm, uzun boylu bir incelemeye dayanmadığı gibi, pratikte nasıl 
gerçekleştirilebileceği, “Özgürler”in üzerinde durduğu konulardan biri de değildi. Dahası, 
“Özgürler”, kendi sol Hegelci miraslanna sadık kalarak, din eleştirisi ve tanntanmazlık 
propagandasını bütün sorunlann önüne koyuyorlardı.

Henüz gerçek toplumsal temellerine oturmuş olmayan ve yalnızca fikirler dünyasında 
kendisine bir gerçeklik edinmiş olabilen bu tür sosyalizm ve komünizmlerin köksüzlüğü 
başlıca zaaflanydı. Buysa, onlan kendi aralannda çatışan egemen smıfiann çeşitU 
fraksiyorılannın dolaylı veya dolaysız bir yedeği durumuna getirebiliyordu. Bütün bunlardan 
ötürü Marx, “Özgürler” çevresindeki eski dostlanyla giderek sertleşen bir çaaşmaya girdi.

Tam bu belirsizlik ve karışıklık ortamında Augsburger Allgemenie Zeitung gazetesi Rheinische 
Zeitung’un komünist fikirlerle oynaşoğma dair bir kampanya açQ. Marx, bu kampanya 
karşısında gazetenin yayın yönetmeni olarak komünizm karşısında bir tavır belirlemek zomnda 
kalmıştı. önden gitme iyi niyetinin sık sık bilginin yerini aldığı o dönemde, Rheinische 
Zeitung’da Fransız felsefesine, sosyalizmine ve komünizme çalan hafif bir yankı 
duyulmaktaydı.” Marx, “bu acemiliğe karşı çıkmakla birlikte... o zamana kadar yapmış olduğu 
incelemelerin, bu Fransız eğilimlerinin asıl niteliği üstüne herhangi bir hükme varma 
cesaretini göstermesine imkân vermediğini açıkça itiraf’ ediyordu. Komünizmin “kirli çamaşırlar 
giymesi ve gülsuyu kokmaması” yüzünden önemsiz sayılamayacağını ifade eden bu editoryalde 
Marx, komünizmin “yalnızca Fransa ve İngiltere için değil”, “Avrupa ölçeğinde bir önem 
taşıdığını” kaydetmekle birlikte, savunma makamında, “Almanya’da komünizmin ilkelerinin 
liberaller değil... gericiler tarafindan yayılmakta” olduğunu ileri sürüyordu:

“Zanaatkâr loncalannın sözünü edenler kimler? Gericiler. Zanaatkârlar zümresinin devlet içinde 
bir devlet oluşturması gerektiğini onlar söylüyor... Toprak mülkiyetinin parselasyonu üstüne 
polemik yürütenler kimler? Gericiler. Yalanlarda yayınlanan feodal bir anlayışla kaleme alınmış bir yapıtta.
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A\man ressam Kari Wilhelm Hübner'ln (1814-1879), Dokumacılar Bitirdikleri Kumaşları Teslim Ediyor tablosu. Engels, bu tablo hakkındi 
şunlan yazmıştı. "(...) Hübner’in, sosyalist ajitasyon bakımından yüzlerce kitapçıktan çok daha etkili olan bir resminden söz edeyim 
Resim, imalatçıya dokuduktan keteni getiren bir grup Silezya'lı dokumacıyı temsil eder ve refahın acımasızlığıyla içparçalayıc 

yoksulluğun karşıtlığını çarpıcı biçimde ortaya koyar. Sağlıklı görünümlü imalatçı, kıpkırmızı ve duygusuz bir yüzle, bi, 
kadının sunduğu kumaş parçasını reddetmektedir. İki küçük çocuğunun arasındaki kadın kumaşını satma konusunda bh 

şansı olmadığını anlayınca yere çökmüş ve bayılmıştır. (...) Her ikisinin de sırtında geri çevrilmiş birer kumaş parçası olan iki adan 
odayı terk etmek üzeredir; biri kızgınlıkla yumruğunu sıkmıştır, öteki ise elini arkadaşının kolu üzerine koyarak, ‘sakin ol 

onu cezalandıracak bir yargıç var’ dercesine cenneti İşaret etmektedir. Tüm bu sahne soğuk, eve hiç benzemeyen 
yerleri taş bir lobide geçer; yalnız imalatçının ayaklan altında bir halı vardır; resmin öbür yanında ise bir parmaklığıı 

arkasında, muhteşem perdeler ve aynalarla oldukça lüks döşenmiş bir. muhasebe odası görülür. Burada (...) imalatçınır 
genç, züppe görünümlü oğlu, elinde kamçıyla parmaklığın -üzerine eğilmiş, purosunu tüttürerek umutsuz dokumacılan izlemektedir.'

'Î7



Solda: ünlü ressam Kaethe Kollwitz'ir) (1867- 
1945), Ein Weberaufstand (Bir Dokumacı 
Ayaklanması) başlıklı desen dizisinin en tanınmış 
parçalarından biri: Sturm (Saldırı). Silezya 
dokumhcılar; ayaklanmasından esinlenerek 1897’de 
yaptığı bu desende Kollwitz, toplumsal 
çatışmalarda kadının rolünü vurgulamayı gözettiğini 
söylemiştir. Sağda: Rheinische Zeitung’un 
ortaklarından David Hansemann (1790-1864) Ren 
bölgesine özgü, "ileri" bir burjuvaydı. Ekonomi ve 
ticaret yaşamının modernleştirilmesinde rol 
oynadığı gibi, 1848 Devrimleri'nde Alman büyük 
burjuvazisinin önderlerindendi.

S ile ^ a  D okum a€ilan  
A yaklanm ası

1844 yazı başında, Almanya’nın en yoksul işçi bölgele
rinden olan Stlezya’da patlak veren dokumacılar ayak
lanması, örgütsüz, siyasal hedeften yoksun, tamamıyla 
maddi sefalete karşı isyan niteliği taşısa da, Alman işçi 
sınıfının ilk kitlesel bağımsız çıkışı olmasıyla önem taşır. 
Bu ayaklanma, Alman egemen sınıflarında, proletarya
nın sınıfsal gerçekliğinin farkına vanimasına yol açmıştır.

Silezya’nın dağlık kesiminde yaygın olan dokumacı
lık, 19. yüzyılın başından itibaren. Alman devletlerinin 
liberal endüstri ve gümrük politikaları nedeniyle İngiliz 
tekstil ürünlerinin rekabetine açılmanın bunalımını ya
şamaya başladı. Hükümetin İngiliz mailanyia rekabet ede- 
Ulmek için 1823 sonrasında makineleşmeyi teşvik etme
sinden ötürü, eski teknolojiyle çalışanların çoğu iflas et
tiler; evlerinde ısmarlama iş yapan dokumacıların hemen 
hepsi işsiz kaldı. Polonya’yı da kapsayan Rus İthalat kı
sıtlaması, ihracata dönük kumaş üretimini tamamen öl
dürdü. Silezyalı kumaş üreticilerinin büyük çoğunluğu 
Polonya’ya göç etti ve Lodz kumaş endüstrisinin kurul
masında öncülük yaptı. Silezya’daki Relchenbach hükü
meti, daha 1816 yılı sonlanndaki bir raporunda, serbest 
rekabet koşullarının içerdiği “toplumsal tehdlf’e şöyle 
dikkat çekmişti: “En ağır sefalet koşullan ve açlığın so
nucu olarak kanlı taşkınlıklar kaçınılmaz görünmektedir”. 
Zaten mevcut olan bu sorunlar, makineleşmenin bera
berinde getirdiği İşsizlik ve proleterleşme süreciyle da
ha da ağırlaştı.

19. yüzyılın ortalanna doğru, 4-5 kişilik bir ailenin as
gari geçiminin haftada ortalama 4 Taler geliri gerektirdi
ği, o dönemde yapılan araştırmalarla ortaya konulmuş
tu. Silezya’nın en önemli dokuma merkezlerinden Lan- 
genbielau ve Peterswaldau’da bir işçinin günlük geliri, 
2.5 veya 3 kuruş’tu (130 kuruş = 1 Taler). Asgari geçim 
ortalamasının yüzde yanmı düzeyinde kalan bu sefalet 
ücretleri de, İşçilere ellerindeki işi bitirmelerinden sonra 
veriliyordu. Üstelik işçiler, işverenin makaralannı kullan
dıktan İçin de belirti bir “ Ura” ödemek zorundaydılar. 
Küçük çocuklar ve kadınlann çalıştınlması da, 1839'da 
Prusya düzeyinde yürürtüğe giren bir yasaya karşın ön

lenmemişti. Silezyalı dokumacılar, patates, kokmuş at 
eti ve kepek çorbasından başka bir şey yiyemiyortardı. 
Yerel gazete Barmer Zeitung, 1845’de Silezyalı dokuma
cı işçilerinin bannma koşullarını da şöyle betimlemişti; 
“Yetişemeyecekleri kadar yüksek kiralar nedeniyle işçi
ler en ıssız sokaklarda, sefil kovuklarda hava ve güneş 
yüzü görmeden yaşıyoriar. Dilencilere benzeyen kılıklar, 
yer yatakları, eski püskü eşyatar, pislik, nefes almayı ola
naksız kılan leş gibi bir koku...”

1843-44 kışında baş gösteren ekonomik durgunluk, bu 
sefaleti daha da derinleştiren koşullan oluşturdu. Doku
ma fabrikası sahipleri, flyatlan düşürürken kârianndan 
fedakâriık etmek İstemedikleri için işçiterin ücretlerini da
ha da aşağı indirditer. Bunun üzerine, Silezya’daki en 
büyük iki dokumacılık merkezi olan 12 bin nüfuslu l^n- 
genbielau ile 6 bin nüfuslu Peterswaldau’da işçiler ara
sında açlık sorunu ortaya çıktı. Langenblelau’da Dlerig 
biraderter eve iş verme sistemiyle, Peterswatdau’da İse 
Zwanzlger firması modem fabrikasıyla yörenin iki büyük 
dokuma işletmesiydi. özellikle Zwanziger, üretim hata- 
lannı ücret kesintileriyle cezalandırarak ve ücret düzeyi
ni çok fazla düşürerek, işçiler arasında büyük bir nefret 
odağı haline gelmişti. Zwanziger, işçilerin paralannı geç 
ödüyor ve onlan yeni iş için iplik tesliminde de beklete
rek açlığa mahkûm ediyordu. 1844 bunalımında açtıktarı 
yakınan bir İşçisine “çim yemesini” tavsiye ettiği iddia
sı, kulaktan kulağa yayılmıştı.

1844’deki büyük açlık sırasında, yazan belli olmayan 
Kanlı Mahkeme adlı bir şiir, gene kulaktan kulağa, doku- 
macılann diline yerieşti;

Burda; bir yerde bir mahkeme var;
Beter, gizli infaz celselerinden.
Kayda bite geçmeden 
Adamı ipe gönderen cinsinden.

Burada ince eziyet edilir.
Sesler gelir işkence odasından,
Burada ruhunu teslim edenler 
Çoktur İniltilerin şehitlerinden.

Cellatlar: Zwanziger efendileri,
Dlerig’ter mübaşirleri.
Fütursuzca İşkence ediyor her biri 
Saklamadan hlçUr şeyi.

Alçaklar sizi, şeytanın dölleri,
Siz, cehennem iblisleri,
Yoksullann vannı yoğunu zıkkımlanırsınız, 
Lanetimiz, küfrtlmüz olsun sizin de kAnnız.

Sîzsiniz tüm sefaletin kaynağı.
Ezen bütün yoksullan.
Sîzsiniz kapmaya uğraşan,
Ağızlanndaki son kuru ekmeği.

Ne alakadar eder sîzleri.
Yoksullar bulabiliyor mu patatesi?
Her saat bulabilin yeter ki,
Kızartmanın iyisini.

Yok artık dilenmenin, duanın yaran,
İşe yaramaz artık yalcan.
"Beğenmezseniz gidebilirsiniz.
Koksun açlıktan nefesiniz.”

Şimdi düşünün bu eziyeti 
Ve şu yoksullann sefaletini.
Bulamazlar bazen ekmek kınntısını 
içler acısı değil mi?

Acımak ha? Ne hoş bir duygu,
Tabii siz yamyamiann yat>ancısı.
Hertces bIlIypr amacınızıl 
Almak yoksullann son lokmasını.

Soranm, kim geçirirdi aklından 
Yirmi yıl önce bundan, 
inmeyeceğini gururia fabrikatörün 
Kral arabasındani

Bu şiir, Silezyalı dokumacılar arasında büyük rağbet 
gördü ve sessiz bir protesto simgesi haline geldi. 4 Ha
ziran 1844 günü, PeterswaMau’da bu şiiri sokakta yük
sek sesle söyleyen bir dokumaanın yakalanıp hapse atıl
ması, dokumacılar ayaklanmasını başlatan kıvılcım ol
du. Peterswaklau’nun aşağı (İşçi) mahallelerinden hare
kete geçen bir yürüyüş kolu giderek büyüyerek fabrika
tör Zwanziger'in vtliasının önüne gekil. Fabrikatörün 
uşaktan ücretlerine zam isteyen işçilerte alay ederek on
lan itip kakmaya giriştiler, işçiler bunun üzerine önce 
Zwanziger'in villasına saMırdıiar, ardından fabrikaya yö
nelerek makineleri kınp geçirdiler. Peterswaklau'lu do-
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kumacilar, Zwanziger'ln makinelerini tahrip ettikten sonra 
çevre köylere dağıldılar, birçok dükkânı talan edip bazı 
papazları suya attılar.

5 Haziran günü, bu kez binlerce Langenbielau’lu do
kumacı Diering’lerin villasının önünde toplandılar. Dle- 
rlng biraderier, işçileri yiyecek ve para dağıtacakları va
adiyle oyalarken, bir Prusya askerî birliği yetişti ve do
kumacıların üzerine ateş açtı. Aralarında çocuk ve ka- 
dınlann da olduğu 11 dokumacı öldü, 24 kişi yaralandı. 
Ancak L^ngenbielau'lu İşçiler geri çekilmeyip askerlerin 
üzerine taşlarla, sopalarla saldırınca, askerler kasabayı 
terketmek zorunda kaldılar. İşçiler, askerierin kaçarken 
bıraktığı kılıç ve tüfeklerie silahlanarak, Dlerig'ierin vil
lasını İşgal ettiler.

Ertesi gün, dört piyade bölüğü ve bir süvari kuvveti, 
L^ngenblelau'yu kuşattı. Langenbielau’lu dokuma işçi
leri teslim olmak zorunda kaldılar. 150 kadar işçi, asker
lerce Breslau’ya götürüldüler ve kurulan bir özel mahke
mede yargılandılar. Yargılama sürerken, bütün işçiler, 
“ıslah amacıyla” otuzar kamçı darbesiyle cezaiandınldı- 
iar. işçilerin 90 kadan da, oldukça uzun hapis cezalarına 
mahkûm edildiler. Hüküm giyenler arasında, 15-17 yaş- 
lannda delikanlılar da vardı.

Ijngenbielau ve Peterswaldau çevresindeki dokuma 
işçilerinin yoğun olduğu bazı köylerde de ayaklanmalar 
oldu. Ancak alınan önlemler sonucu bunlar çabuk bastı- 
nldı. Langenblelau ve Peterswaldau’daki ayaklanan do
kumacıların ailelerine de sadaka niteliğinde biraz para, 
ekmek ve domuz yağı dağıtan fabrikatörler, ortalığı ya
tıştırdılar. Sonuçta, Silezya'nın zaten coğrafi olarak tec
rit edilmiş bir konumda bulunan dağlık dokuma merkez
lerinde patlayan İsyan dalgasının yayılması önlenmiş ol
du.

Silezya dokumacılarının ayaklanması, ilerici Alman sa- 
natçılannı derinden etkiledi. Heinrich Heine, ünlü Die We
ber (Dokumacılar) şiirini bu ayaklanma üzerine yazdı. 
1912’de Nobel Edebiyat Ödülünü alacak olan ünlü Silez- 
yalı yazar Gerhart Hauptmann da gene Die Weber adlı 
bir tiyatro oyunu yazdı; bu oyun ilk olarak, ayaklanma
nın iki mericezinden biri olan Peterswaldau’da oynandı. 
Ressam Hübner'ln 57. sayfadaki tablosunun yanısıra, çok 
sonraları Kaethe Kollwitz, dokumacı ayaklanmasını ko
nu alan ünlü desenlerini çizecekti.

[Kosergarter’in parselasyona dair kitabı] yazar, özel mülkiyetin bir imtiyaz olduğunu söyleyecek 
kadar ileri gidiyor. Bu, Fourier’nin temel ilkesidir. Bir kere temel ilkeler üzerinde birlik 
sağlanınca, sonuçlar ve uygulama üzerinde ihtilaf olamaz mı?”

“Bugünkü şekilleriyle komünist fikirlerin teorik bir gerçekliğe dahi sahip olabileceğini kabul 
etmeyen, bü yüzden bunlann pratikte gerçekleşmesini istemesi söz konusu olmayan, hatta 
bunu mümkün dahi görmeyen Rheinische Zeitung, bu düşünceleri baştan sona eleştiriye tâbî 
tutacaktır... Ancak... Leroux, Considerant gibilerinin yazılan ve hepsinden de çok Proudhon’un 
zekice yazılmış yapıtı (Mülkiyet Nedir?) yüzeysel düşünce kınntılan temelinde değil, ancak 
uzun ve derinlemesine bir incelemeden sonra eleştiriye tâbî tutulabilir... Şundan kesinlikle 
eminiz ki, gerçek tehhke, pratik girişimlerde değil, komünist fikirlerin teorik işlenişinde 
yatmaktadır, çünkü kitlesel ölçekte olsalar bile, pratik girişimler, tehlikeli hale geldiklerinde 
toplarla bastınlabilir, oysa aklımızı fetheden ve zihnimizi ele geçiren, aklın vicdanımızı onlara 
bağladığı fikirler, insanın kendisini azap duymaksızın kurtaramayacağı zincirler; insanoğlunun 
ancak kendilerine teslim olarak bertaraf edebileceği şeytanlardır.”

Marx, bu “şeytanlar”m üstesinden çok geçmeden gelecekti. Ancak, o günlerde komünizm 
sorunu üstüne etraflı bir bilgiye sahip olmamasının yanısıra, özellikle Fransa’da ütopyacı 
komünizmin aristokratik gericilikle flört etmeye başlamış olması ve Almanya’da da gerici 
çevrelerde Prusya monarşisinin hastalıklannın bazı komünist reçetelerle çözülebileceği inancımı 
taraftar bulmaya başlaması, komünizme eleştirel bir gözle bakmasına yol açıyordu.

Çalışma Odasına Geri Dönüş

1843 başlannda Marx’in gazetedeki çalışması, eskisinden daha güç bir hal almaya başladı. 
Gazeteyi Prusya devleti için bir tehhke olarak görmeye başlamış olan hükümet, yayın 
yönetmenin Rheinische Zeitung’un  “teorik güç kaynağı” olduğunu düşünüyordu. Moselle’H 
bağcılann durumu üstüne yazdığı makalelerde Prusya devletini açıktan açığa özel çıkarlann 
bekçiliği ile suçlaması üzerine, 19 Ocak ve 1 Nisan 1843 tarihli gazetelerin yayımı 
yasaklandı. Gazetenin 12 Şubat 1843’de yapılan olağanüstü genel toplantısında, mali kaynaklar 
sağlayan liberal işadamlan gazeteyi kurtarmak için çizgisinin yumuşatılmasından medet 
ıımduklannı açıkça ortaya koyunca, “özgürlük aşkına bile olsa süfli işlerle uğraşmaktan... 
İkiyüzlülük, sersemlik, keyfîlik, sözcükler üzerinde didişmek, yiaz bozla uğraşmak, hilelere 
başvurmak ve kafa kaşımaktan bıkmış” olan Marx, “Rheinische Zeitung hissedarlannın, bu 
yoldan gazete için verilmiş olan idam hükmünü geri çevirebilecekleri hayallerini toplumsal 
sahneden çalışma odasına çekilmek için” fırsat bildi. Gazetenin 19 Mart 1843 tarihh sayısı 
Marx’m yayın yönetmenliğinden çekildiğini bildiren açıklamasıyla çıktı.

Marx, liberal siyaset çevrelerinden bir kere daha geri dönmemek üzere aynidı. Böylelikle 
kendisini önce materyalist tarih anlayışına, bunun ardından biUmsel bir sosyalizm görüşüne 
ulaştıracak ilk kopuş uğrağından geçmiş oluyordu. Marx, bu uğrağa ulaşmak için felsefeden 
siyasete geçmişti. Flegelci devlet ve hukuk öğretisini toplumsal ve siyasal meselelere 
uygulamışa. Yeniden siyasetten felsefeye döndüğünde ise Hegel’in hukuk felsefesinin 
eleştirilmesi süreci içinde ikinci büyük kopuşu yaşayacaktı.

2. Hegelcilikten Kopuş

Marx, Arnold Ruge’ye 5 Mart 1842’de yazdığı bir mektubunda “Hegelci doğal hukuk teorisini 
eleştiren” bir yazı hazırlamakta olduğunu bildirmiş, ancak bu tasansmı gerçekleştirememişti. 
Mayıs 1843’de yedi yıllık nişanlısı Jenny von Westphalen ile evlenmek üzere gittiği 
Kreuznach’da, Hegel’le yanm kalan hesaplaşmasını gerçekleştirmeye girişti. Bu çalışmanın ürüni 
HegeVin Hukuk Felsefesinin Eleştirisi başlığı altında kaleme aldığı, büyük idealist düşünürün 
devlet ve hukuk teorisinin eleştirildiği el yazması defterler oldu. İlk kez 1927’de Sovyetler 
Birliği’nde yayınlanan bu el yazmalan, Marx’in Hegelcilikten kopuşta attığı ilk adım ve 
maddeci tarih anlayışının ve diyalektik yöntemin kuruluşu bakımından tayin edici öneme 
sahip bir düşünme sürecinin kaydıdır.

Diyalektik Yöntem

Marx, Kapital’in ikinci Almanca baskısına 1873’te yazdığı Sonsöz’de kendi diyalektik yöntemi 
için şöyle demişti;

“Benim diyalektik yöntemim, Hegelci yöntemden yalnızca faridı değil, onun tam karşıtıdır. 
Hegel’e göre, insan beyninin hayat süreci, yani “idea” adı altında bağımsız bir özneye 
dönüştürdüğü düşünme süreci, gerçek dünyanın yaradanı, gerçek dünya ise, yalnızca “idea”nm 
dışsal, görüngüsel biçimidir. Bana göreyse, tersine ideal olan insan zihni tarafindan yansıtılmış 
ve düşünce biçimlerine çevrilmiş maddi dünyadan başka birşey değildir...”

Marx bu cümlelerle, bir anlamda Feuerbach’ın formüle etmiş olduğu din eleştirisini, bütün 
zihinsel süreç ve ürünleri kapsayacak şekilde genişletmiş oluyordu. Ludwig Feuerbach 1843’te 
İsviçre’de Anekdota Zur Neusten Deutschen Philosohie Und Publicistik adı altında iki cilt halinde 
yayınlanmış olan “Bir Reform Felsefesi Üstüne Hazırlık Tezleri”nde bilgi teorisini, “Düşünce ile
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1844 Elyazmalan'nöan itibaren Marx, “ İşçiyi” ve 
“emeği” “sermayenin ürünleri” olaral< ele alır: Söz ko
nusu otan emek ise, İşçi açısından daima “arızi” ve dış 
belirlemelerden bağımsız, ‘ ‘genel olarak emek” , her
hangi bir emektir. Dolayısıyla işçinin artık, toplumda ne 
belirli, “doğal” , bir yeri, ne de özel bir çıkarı vardır. İşçi
nin emeği, "evrensel bağımlılığını, bireylerin evrensel 
İşbirliğinin bu doğal biçimini” yansıtır ve Marx’a göre 
bu şekilde tanımlanan bireyler ve bu emek soyutlaması, 
kendi evrenselliklerini rUşeym halinde kendi içlerinde ta
şırlar. Toplumsal (yani, doğal olmayan) emeğin hemen, 
“anzi” , herhangi, değiştirilebilir sonsuz sayıda emeğe 
bölünmesi, “ insanların doğa ile sınırlı ilişkisini” ve “ken
di aralanndakl sınırlı ilişkiyi” ortadan kaldmr ve “üretici 
güçlerin evrensel gelişimi” , “ insanların evrensel 
ticaretini” doğurduğu sürece, yerel bireyler yerine, ampi
rik olarak evrensel ve evrensel telrihten gelen bireyler 
ortaya çıkar.

1844 Elyazmaları’nda Marx, J.-B. Say’ı izleyerek şunu 
saptıyordu: “ İş bölümü yararlı ve kullanışlı bir araç, top
lumsal zenginlik için insani güçlerin usta bir kullanımı
dır, ama bireysel olarak ele alındığında her insanın ka
pasitesini azaltır.” Bu gözlemini Marx, Aiman Ideoloji- 
s/’nde radikalleştirir:

"Daha önceki hiçbir dönemde, üretici güçler, bireyler 
arasındaki mübadele karşısında bu kayıtsız biçimi alma
mıştı, çünkü ticaretin kendisi hâlâ sınırlıydı. Öte yandan, 
bu üretici güçlerin karşısında, bu güçleri çözülmüş ve 
dolayısıyla her türlü canlı cevherden yoksun ve soyut 
bireylere dönüşmüş bireyler çoğunluğu bulunur... Birey
lerin üretici güçlerle ve kendi öz varoluşları olan emekle 
hâlâ sahip oldukları tek ilişki, bireylerde her türlü birey

sel faaliyet görünümünü kaytıetmiştir ve bu ilişki ancak 
zorlukla yaşam bulur.”

Grundrisse’öe ve daha sonra Kapitai'öe sınai emeğin 
doğası ve insanı paralayan karakterinin daha da sert ta
nımlamaları bulunur. Ama insanlıktan uzaklaştıran, bo
zucu, aptal, öldürücü olan bu emek, “genel emekçile
ri”, proleterleri özel üreticiler yerine koyduğu ölçüde, 
Marx için yine de objektif bir ilerlemedir; Zanaatkârlar 
böylelikle, emeğin dolaysız bir biçimde toplumsal eme
ğe, içeriği toplumsal işleyişin bütünü tarafından belir
lenmiş emeğe dönüştüğü bir sınıf haline gelir. Dolayı
sıyla toplumsal üretim sürecinjn bütünlüğünü denetim 
altına almak bu sınıf İçin yaşamsal, kaçınılmaz bir öne
me sahiptir.

Marx’in 1846’dan itibaren proletaryayı nasıl potansi
yel olarak evrensel, her türlü özel çıkardan arınmış, do
layısıyla mülksüzleşmeye ve toplumsal üretim sürecini 
rasyonallze etmeye muktedir bir sınıf olarak kavradığını 
daha iyi anlamak İçin yapılacak en İyi şey, Marx’in Grund- 
rfsse’de meta üretimini özel bir faaliyet olarak nitelediği 
bölüme başvurmaktır. Bu bölümde Marx, bir bireyin pa
zar için yaptığı üretimin ürüne, kendi başına bir değişim 
değeri kazandırmadığını,ürünün ancak içinde değiştirile
bilir hale geldiği toplumsal üretim sürecinde bir yer bul
duğu takdirde üreticisine bir çıkar sağlayabileceği olgu
su üzerinde uzun uzun durmaktadır. Marx, ayrıca ürü
nün değiştirilebilir hale gelmesinin nedenini, toplumsal 
üretimin bütünlüğüne katkıda bulunan genel emeğin özel 
bir somutlaşmasında bulur. Üretici emek, toplumsal bü
tünlüğün işleyişiyle, İçeriğinde ve doğasında her biri be
lirlenmiş, birbirlerine bağlı bir yığın ek meta üretimine 
bölünmüştür. Ama bu iş tıölümü, bütünleyicillkierin bu 
bağlantısı, pazarda karşılaşan bireylere “ dışsal ve anzl 
bir şey gibi görünür.”

“ Bağımsız bireylerin karşılaşmasının sonucu olan ve 
bireylere bir zorunluluk ve dışsal bir bağ gibi gözüken 
toplumsal işleyiş, bireylerin bağımsızlığını temsil eder. 
Bu bağımsızlık için toplumsal varoluş, yalnızca araç ola
rak bir gerekliliktir ve dolayısıyla bireylere dışsal bir şey 
olarak gözükür."

Toplumsal olarak bölünmüş çalışma yerine gönüllü iş
birliğini geçirerek, bu birlik sayesinde toplumsal üretim 
sürecini kendi ortak denetimleri altına almakta ve kol- 
lektif emekçi olarak birleşmekte doğrudan çıkarları olan 
ve kollektif genel çalışmaya doğrudan bağımlı bulunan 
proleterler için, bu, tamamen farklıdır. Üreticilerin pro
leterleşmesi, dolayısıyla, potansiyel olarak özgürleştiri
ci devasa bir girişimi, toplumsal sürecin rasyonel birleş
tirilmesini vaat eder.

Dolayısıyla söz konusu olan, fabrikaları yakarak, Orta
çağ zanaatkânnın kaybettiği yeri yeniden kazanmaya 
“ çabalamak” değildir: Tersine nihayet, “ sınırlı 
ilişkilerinden” annmış ve “ insaniararası evrensel müba- 
dele“ aracılığıyla birbirlerine bağlanmış bireylerin, artık 
hiçbir şey olmadıklarından nasıl her şey olabilecekleri
ni, artık hiçbir özel faaliyete girişmediklerinden bütün
lüklü bir faaliyetin nasıl evrensel özneleri olabilecekleri
ni görmeleri söz konusudur.

Burada Marx'i bu diyalektik altüst oluşa götüren felse
fi gelişmenin ve bağlamın önemi yoktur. Burada önemli 
olan sadece onun ütopik içeriğidir: Çünkü işçi hareketi
nin içine giren ve bugün hâlâ klasik solda ortak olan ça
lışma ideolojisini besleyen, bu ütopik bakıştır. Dolayı
sıyla, önce Marksist ütopyanın sürekli çekiciliğini borç
lu olduğu içerikleri yakalamak, sonra da bu İçeriklerin 
güncelliklerini ve ilk adımlarını hangi ölçüde korudukla
rını incelemek önemlidir.

1845-1846 yıllarında, ilk kez Alman İdeolojisi’nde bu
nu formüle ettiğinde Marx, ütopik kavrayışına, komüniz
me, zorlayıcı bir rasyonel bağlantı kurmakta anlaşılır güç
lüklerle karşılaşmaktadır. Geleceğin toplumuna İlişkin gö
rüşleri ahlaki zorunluluklardan kaynaklanan İdealleri ifa
de eden ütopiklerden farklı olarak Marx, komünizmin, 
gerçekleşmek için proleterlerin bilinçlerinde önceden va
rolmaya ihtiyacı olmadığını göstermeye çalışıyor: Komü
nizm “gerçeğin hareketinin” kendisidir. Marx 1856’dan 
Ititıaren yapacağı gibi, komünizmin gerekliliğini henüz 
kapitalist gelişmenin iç çelişkileri üzerine dayandırma- 
maktadır: Marx komünizmin gerekliliğini, proleterler için, 
devrimin bir yaşama zorunluluğu olduğu veya olacağı 
olgusu üzerine dayandınr. Proleterlerin sadece kendi var
oluşlarını güvence altına alabilmek için eski toplumu İm

ha etmek zorunda olmalarını, bu “ mutlak, amansız ge
rekliliği” , Marx, bir bakıma onlann nihai zaferlerinin yük
sek güvencesi olarak görür. Komünist devrimin gerekli
liğini bu şeklide kavrayışı, sonuç itibariyle, en aşırı sefa
lete mahkûm olmuş işçi yığınlannın yaşama hakkı adına 
ayaklandığı bir döneme tekabül eder.

Bu işçi yığınlan İçinde, meslek sisteminin, özgürlük 
ve çalışma onurunun anısını koruyan, artık evde çalış
makta olan eski işçiler ile yıkıma uğramış zanaatkârların 
oranı oMukça yüksekti. Dolayısıyla komünist ütopyanın, 
işçiler için sadece “ maddi varoluşu” değil, aynı zaman
da özerkliği ve kapitalist rasyonallzasyonun yoksun bı
raktığı çalışma onurunu güvence altına alması gerekir, 
özerklik ve çalışma onuru bundan t>öyle, öznel, birey
sel, ahlaki ve ekonomik rasyonaliteye karşıt bir zorunlu
luk adına yeniden dlriltllmemelldlr. Tam tersine, kapita
list rasyonalltenin kaçınılmaz olarak, kendi amaçlarına 
karşıt bütünsel etkiler yaratan sınırlı bir rasyonallteden 
başka bir şey olmadığını ve egemenliğe muktedir olma
dığını göstermek gerekir. Gerçek rasyonalite, çalışmayı, 
bireylerin “ gönüllü biriiğini” , “ gönüllü işbiriiğini” kapi
talist iş bölümünün yerine koyacağı ve toplumsal üretim 
sürecini birieşmiş üreticilerin denetimine bırakacağı yük
sek bir düzeye, “ kişisel faaliyete” dönüştürmekten ge

çer. Her birey “ birey olarak” gönüllü işbiriiği aracılığıy
la üretici güçlerin bütünlüğünün efendisi olacak, “çalış
ma” , “bütünlüklü bireyin” “özerk faaliyeti” olacaktır.

Çalışma, bireylerin rasyonel toplumsal işbiriiğiyle ber
taraf olacak; çalışmanın yerini artık, uzmanlaşmış ve se- 
rileştiriim.ş didinme değil, metodik ve bilinçli olarak iş
biriiği yapan bireylerin özerk faaliyeti olan kollektif poie- 
sis (üretici emek) alacak. Burada söz konusu olan özyö
netim ve “ işçi denetimi” (daha doğru bir deyişle “ işçi 
iktidan”) ütopyasıdır: Yaşama ve çalışma birilği, bireyin 
bütünlüklü gelişimi olarak mesleki faaliyet ütopyası bu
güne kadar hâlâ canlı kalmıştır.



tingeis

İncelemek üzere geriye, toplumsal işbirliğinin rasyo
nelleştirilmesi kalır ki, bu da, Marx tarafından hem olabi
lirliği, hem de üzerine dayandığı varoluşsal ve siyasal 
önermelerin rasyonalitesi açısından ele alınmıştır.

Bunların temel ütopik içeriği, proletaryanın kendi ger
çek birliğini aklın birliği temelinde kurmaya yazgılı olma
sıdır: Her türlü özel uzmanlıktan ve çıkardan arınmış bi
reyler, işbirliklerini rasyonel ve gönüllü kılmak ve aynı

ortak praksisle, tamamiyle kendilerinin olacak bir dün
yayı birlikte üretmek amacıyla evrensel olarak birleşe
ceklerdir: Hiçbir şey bu dünyada bireylerden bağımsız 
olarak var olamayacaktır. Aklın birliğinin bu zaferi, tabii 
ki, toplumsal ve varoluşsal boyutların yeniden birleşti
rilmesini varsayar. Modernizasyon bu boyutları birbirine 
karşı özerk (bu bağımsız demek değildir) kılma nokta
sında farklılaştırmıştır. Çünkü, “bireylerden bağımsız ola
rak var olan herşeyi olanaksız kılmak” özerkleştirilmiş 
toplumsal bütündert bireyler iktidarına dönüşmüş kamu 
idaresi ve hukuk aygıtı olarak devleti yok etmek kadar, 
kendi yasalannı toplumsal öznelere dayatan ekonomi po
litiği, toplumsal iş bölümünü ve uzmanlaşmayı da imha 
etmektir. Toplumsal iş bölümü ve uzmanlaşma, bireyleri 
“sınırlı bir alete” “tabi kıldığı sürece” , her birini sınırlı 
bir işleve hapseder, dolayısıyla herkesi gönüllü işbirliği 
temelinde evrensel bir birliktelik çerçevesinde toplum
sal üretimin bütünlüğünü kavramak ve egemenlik altına 
almak yeteneğinden yoksun “sınırlı bireyler” haline ge
tirir. Maddi üretimin bu şekilde genelleştirilmiş bir özyö
netime tabi tutulmasının sadece bağımsız yönetim, ka
mu idaresi ve koordinasyon aygıtlarını değil, aynı zaman
da siyasi olanın kendisini de yararsız kılacağı varsayıl
mıştır. “ Birleşmiş bireylerin” gönüllü ve evrensel işbir
liğinin saydam ve doğrudan olacağı öngörülür: Bu İşbir
liği hiçbir aracılık gerektirmez ve kabul etmez, çünkü her 
birey “ bütünlüklü birey” olarak toplumsal üretim bütü
nünü kendi kişisel görevi olarak üzerine alır. Bu görev 
her birine evrensel özne onuruna yükselme ve bütün ye
teneklerinin gelişmesiyle kişisel ve bütünsel olarak ser
pilme olanağı verir.

Bu ütopyanın iki temel varsayımı şunlardır:
1) Siyasi planda, toplumsal aygıtın fiziki zorlamaları 

ve katılığı ortadan kaldınlabilir. Bireysel davranışların hu
kuki olarak düzenlenmesi ve yönetmeliklere bağlanması 
ortadan kaldırılabilir: Bireysel her eylem ve karşılıklı ey
lemler bütünü, anlam ve anlaşılırlık edinebilir ve dolayı
sıyla rasyonel şekilde işbirliği yapmak ve anlaşmak için 
bireylerin öz motivasyonu üzerine dayanabilir. İşte bu

Sefalet içinde çalıştıkları halde mutlu, gürbüz ve 
vakur işçiler. Victoria döneminde yapılmış olan bu 
tablo Ivlarx'in eleştirdiği bir burjuva yanılsamasını dile 
getiriyor: "Burjuvaların, emeğe, bu doğa-üstü yaratma 
gücünü yüklemeleri için önemli nedenler vardır; çünkü 
emek, doğa eklentisi olduğuna göre, bunun anlamı, 
işgücünden başka hiçbir şeye sahip olmayan insanın, 
her toplumda ve uygarlıkta, zorunlu olarak, emeğin 
nesnel koşullarını ellerine geçirmiş olan başka 
insanların kölesi olmasıdır."
Bu "kölelikten kurtuluş" idealinin ampirik sonuçlarının 
Gorz’un dediği gibi her yerde bir "Felaket" 
üretmiş olduğu kabul edilseydi bile, bunun 
Marx'in teorisinin iç tutarlılığını sarsmaya 
yetmeyeceğini anlamak için teorinin yerel komünizme 
ilişkin öngörülerine göz atmak yeter: "Üretici güçlerin 
-daha'şimdiden insanların güncel ampirik yaşantısının, 
yerel yaşam planında değil, dünya tarihi planında 
cereyan etmesini içeren- gelişmesi, kesinlikle 
vazgeçilemez, önce yerine gelmesi gereken bir pratik 
koşuldur; çünkü bu koşul olmadan kıtlık, genel bir 
durum alır ve gereksinmeyle birlikte zorunlu olan için 
savaşım yeniden başlar ve gene kaçınılmaz olarak 
aynı eski çirkefin içine düşülür." (Alman İdeolojisi.)

varsayımı—Habermas’ın terminolojisinde “özerkleştiril
miş ekonomik sürecin sistemli zorlamalarının” imhası 
ve bu sürecin “yaşam dünyasına yeniden dahil edilmesi” 
Marx, sonuç olarak Kapltal’ln 3. cildindeki ünlü pasajın
da açıkça reddedecektir.

/
2) Varoluşçu planda, kişisel özerk faaliyet ve toplum

sal çalışma tek bir bütün olma noktasına kadar örtüşebi- 
lir. Her birey, çalışmasıyla ve çalışmasında herkesin bö
lünmez bütünselliğiyle (“ üretici kollektif emekçi” ile) ki
şisel olarak özdeşleşebilmelidir ve bu özdeşlikte kendi 
bütünlüklü tamamlanmasını bulmalıdır. Sonuçta, kişisel 
varoluşun bütünsel toplumsallaştırılması toplumsal var- 
roluşun bütünsel kişiselleştirilmesine tekabül etmelidir. 
Bütün toplum her bireyde, kendi bilinçli öznesine sahip
tir ve toplumda herkes herkesle birleşmesini bulur.

Marksist ütopya, komünizm, böylece rasyonelleşme
nin tamamlanmış biçimi olarak aklın, bütünlüklü aklın tam 
zaferini, doğanın bilimsel olarak egemenlik altına alını
şını ve bu egemenlik sürecinin bilimsel kullanımını ön
görür. Hedeflenen sadece toplumsal işbirliğinin kollek
tif bileşkesi değildir, çünkü bu işbirliği gönüllü olmadığı 
sürece “ bırakınız batsın” ı ilke edinecektir. “Birleşik bi
reylerin gücüne bağlı” olan kollektif bileşke ancak “gö
nüllü işbirliği” olduğunda, her birinin rasyonel İradesi 
üzerinde kurulacaktır ve her birinin ve herkesin iradesi
nin birliğini, bireysel emekçinin ve kollektif emekçinin 
örtüşmesini sağlayacaktır.

Aklın bu zaferi, doğal olarak bireysel varoluşun bir bü
tün olarak rasyonallzasyonunu varsayar: Akıl İle yaşa
mın birliği. Ve bu bütünsel rasyonallzasyon, bazı yönler
den püritenlerin çilekeşliğini hatırlatan bireysel bir çile
keşliği zorunlu kılar: Özel zevkler, bağ ve çıkardan arın
mış evrensel birey olarak her bir birey, tarihin ve yaşa
mının anlamının gerçek birliğine kavuşur.

“ İnsana tapınmanın ve diğer İnsanî varlıklara kişisel 
her türlü bağlanmanın en derin tiksintiyle ele alınışı, an
laşılmayacak biçimde enerjisini objektif (kişisel olmayan) 
faaliyet alanına doğru yöneltmek zorundadır... Hıristi
yan... kutsal amaçlara bağlı olarak davranır ve bu kutsal 
amaçlar ancak kişisel olmayan amaçlar olabilir. İnsan in
sana saf duygusal -dolayısıyla rasyonaliteden arınmış- 
her kişisel ilişki, bu çilekeş ahlakla kolaylıkla cinsel iste
ğe tapınma şüphesi doğurur. Örneğin, savunma yete
rince açık değil midir? Birisini aklın bize müsaade etti
ğinden öteye sevmek, akıl ile donanmış bir yaratığa uy
gun olmayan ve irrasyonel bir davranıştır. (...) Bu sık sık 
insanların zihnini Tanrı aşkına köstek olacak kadar çe
ler” . (Baxter, Christian Directory [Hıristiyan Sözlüğü]
4, sayfa 253)

Max Weber’in yaptığı bu alıntıdaki “ Hırıstiyam” “ko
münist” ile, “cinsel isteğe tapınmayı” “küçük burjuva 
bireysellikle” , “kutsal amaçlan” “Tarihin anlamıyla" vb. 
değiştirirsek, tarihî olarak Stalinizmde, Maoizmde ve hat- 
‘.a Kastroculukta geliştirilmiş bir komünist ahlakın iyi bir 
özeti elde edilecektir. Püritenci ahlak ite komünist ahla
kın bu benzerliği öz olarak. Tanrı tarafından (püritenci) 
istenen dünyanın düzenlenmesine, yaşam tarzının tam 
uygunluğunun ve herkesin davranışının tarihinin ve kol- 
lektlf etkinliğinin insanlararası amaçlara tam uygunluğu
nun zorunlu kıldığı yaşam tarzının bütünsel rasyonali- 
zasyonuna bağlıdır. Bu tarz bir gözlem, bununla birlikte 
hiçbir şeyi açıklamaz. Daha ziyade, kendimize pan- 
rasyonalist çilekeşlik dininin, siyasi ve teknokratik bi
çimler altında hâlâ sürdürdüğü çekiciliğin hangi derin 
motivasyonlara bağlı olduğunu sormamız gereklidir. Ve 
nihayet Marksist ütopyada en tamamlanmış biçimiyle ifa
de edildiği gibi, toplumsal çalışma ve bireysel faaliyetin 
çakışmasının, yenilik idealinin makro-toplumsal ölçekte 
uygulamaya konulduğu iddia edilen her yerde niçin fela
ket sonuçlar verdiğini anlamaya çalışmamız gerekecektir.

ANDRE GORZ



varlık arasındaki gerçek ilişkisi şöyledir: varlık özne, düşünce yüklemdir. Varlık düşünceden 
değil düşünce varlıktan kaynaklanır.” diyerek formüle etmiş; “açık, çıplak, saflığı bozulmamış 
gerçeği elde etmek için, yalnızca yüklemi özne yerine, özneyi nesnenin ve ilkenin yerine 
geçirmemiz, yani, spekülatif felsefenin içini dışına çevirmemiz gerek”tiğini vurgulamıştı. Ama 
Feuerbach bu tersine çevirme işleminde, özne ile nesne arasındaki karşılıklı belirlenme 
ilişkilerini gözardı ederek, Hegel’in diyalektiğinden tamamen uzaklaşmış; onun bir adım 
gerisine, spekülatif felsefenin bakış açısma düşmüştü. Oysa Marx, hayatının sonuna kadar
diyalektik düşünce tarzına sadık kalacaktı:

1873’te “... Diyalektiğin Hegel’in elinde uğradığı mistifikasyon, hiçbir şekilde onu diyalektiğin 
genel işleyiş biçimini kapsamlı ve bihnçU bir biçimde sunan ilk adam olmaktan alakoymaz. 
Onun diyalektiği başaşağı durur. Eğer mistik kabuğun içindeki aklî çekirdeği keşfetmek 
isterseniz, onu ayaklannm üstüne dikmeniz gerekir.” diyen Marx, 1843’te giriştiği Hegel 
eleştirisinde, iktisat bihminin en büyük başanlanndan biri olan KapitaVin diyalektik yöntemine 
daha o zaman ulaşmış bulunduğunu ortaya koymuştu: “Gerçek yöntem başaşağı duruyor. En 
basit olan en karmaşık, en karmaşık olan en basit. Çıkış noktası olması gereken mistik 
sonuç haline, akli sonuç olması gereken mistik çıkış noktası haline geliyor.” Marx, Hegel 
eleştirisinde bu temel ilkeden hareket ederek Hegel’in “sivil toplum” ve devlet arasında 
kurduğu spekülatif ilişkiyi çözümlemeye girişti. Elde ettiği sonuçlar felsefe tarihinde devrimci
bir dönümüşümün başlangıcı oldu, Marx’i maddeci tarih anlayışının eşiğine getirdi.

Sivil Toplum ve Devlet

“Sivil toplum, üretici güçlerin belirli bir gelişmişlik düzeyinin oluşturduğu zemin üzerinde 
yaşayan bireylerin tüm maddi ilişkilerini kapsar. Sivil toplum terimi, mülkiyet ilişkilerinin 
antik ve ortaçağ topluluklarından sıyrıldıkları 18. yüzyılda ortaya çıkmıştır. Üretimden ve 
üretim iUşkilerinden doğan ve bütün çağlarda devletin ve tüm ideolojik üstyapının temelini 
oluşturan sivil toplum, insanlık tarihinin gerçek kaynağıdır.”

Hegel’in devlet teorisinde ise, sivil toplum ve devlet arasındaki bağ, bireylerle devlet 
arasındaki ilişkiyi anlaşılmaz kılacak şekilde başaşağı getirilmiştir. Hegel, sivil toplumun 
çatışmalı, çelişkili tabiatının farkındadır. Kendi tahlili, bu toplumun kendiliğinden işleyişinin 
zorunlu olarak yoksulluk ve savaş üreteceğini öngörür. Ancak sivil toplum hakkındaki bütün 
bu gerçekçi yorumlanna karşın, Hegel’in idealizmi devleti fetişleştirmesine yol açar. Ona göre, 
yürütme organında en yüksek ifadesini bulan devlet, yani siyasal toplum (daha doğrusu devlet 
idea’sı), sivil toplumun karşısında bütün bu çatışmalan genel çıkarda birleştiren daha yüksek 
bir konumu ifade eder. Sivil toplumunkinden farklı hiçbir maddi varoluş biçimine tekabül 
etmediği halde, modem devlet sivil toplumdan kaynaklanan çelişkileri çözecektir. Ancak bu 
çözüm, maddi hayatın yeniden örgüdenmesini içermez; sadece bilinç düzeyinde cereyan eder. 
İnsanlar bu şekliyle sivil toplumun ve onu içeren devletin zorunluluğunun, kendi hakikatlerini 
de temsil ettiğinin bilincine varırlar. Bir kez bu bilinç ve bu bilinci taşıyan devlet kurumlan 
yaygınlaştıktan sonra da, “aile ve sivil toplum devletin bölümleri” haline gelir. “Devletin 
malzemesi bunlara paylaştinlır.”

Marx, bütün bunlara “gerçek şudur ki, devlet, ailelerin ve sivil toplumun üyeleri olan insan 
çokluğundan türer” diyerek karşılık verir. Marx’in Hegel’in idealizmini eleştirisinin temel 
eksenini, devletin hiçbir noktada onun maddi tabanını oluşturan sivil toplumdan 
bağımsızlaşamayacağı iddiası oluşturur. “Hegel’in Hukuk Felsefesinin Eleştirisi”, bir anlamda, 
Marx’m daha tezinde genel dünya görüşü bağlamında geliştirmeye başlamış olduğu diyalektik 
maddeci bakışı siyaset alanına uygulama, sivil toplum-devlet ihşkilerini diyalektik maddeci 
açıdan yorumlama çabasının ürünüdür. Kuşkusuz bu dönemde sivil toplumun maddeci tahlili, 
bu tahhlin başlıca unsurlan olan “üretici güçler”, “üretim ilişkileri” gibi kavramlar henüz 
geliştirilmemiştir. Marx, ancak Hegel’in idealist devlet ve hukuk öğretisinden de teorik olarak 
koptuktan sonra, bu felsefi kopuşu temellendirmek için, topluma, tarihe ve iktisada dönmek 
üzere hazırlığa girişir. Bu kopuşun tamamlanması için Marx’in daha çok emek vermesi 
gerekecektir, ancak görüşlerinin gelişmesi de artık tersinmez bir noktaya ulaşmıştır.

RUGE, ARNOLD (1 8 0 8 -1 8 8 0 )

Radikal demokrat yazar Arnold Ruge, 13 Eylül 1808’de 
Pomeranya’da, Bergen’de doğdu. 1824'de üniversite 
öğrencisiyken “demokratik faaliyetleri” nedeniyle tu
tuklanarak, kale hapsine mahkûm edildi. 1830’da hapis
ten çıktıktan sonra. Halle Üniversitesl’nde öğretim üye
liğine başladı. 1838’de burada, liberal aydın Ernst Theo
dor Echtermeyer'Ie biriikte, radikal burjuva demokrasisi 
çerçevesini savunan Halllsche Jahrbücher tür deutsche 
WIssenschaft und Kunst’u (Halle’den Alman Bilim ve 
Sanat Yıllıkları) yayınlamaya başladılar. 1840-43 döne
minde Deutsche Jahrbücher (Alman Yıllıkları) adıyla sü
ren bu yayın, Genç Hegelcilerin odağı haline geldi. 
1841’de, demokrat avukat Johann Jacoby’nin VlerFra- 
gen beantwortet von einem Ostpreussen (Dört Soru 
ve Bir Doğu PrusyalInın Cevapları) makalesini, Abb^ 
Sleyös’nin Fransız Devrimi öncesinde yazdığı ünlü Dör
düncü zümre nedir? yazısına benzeterek Prusya devleti
ne karşı açık tavır aidi.

Prusya’daki baskı ortamından da sıkılan Ruge, 1843’de 
Paris’e gitti. Burada, Heinrich Heine ve Marx’la yakın 
ilişkiye girdi. Marx’la birlikte 1844’de Deutsch- 
Französische Jahrbücher’] (Aiman-Fransız Yıllıkları) çı
karmaya başladılar; ancak baskılar üzerine dergi kısa 
bir süre sonra kapanmak zorunda kaldı. Haziran 1844’de 
Vorwaerts’de (İleri), Silezya ayaklanmasını “anlamsız, 
hatta zararii” olarak değerlendirmesiyle birlikte, onun 
kişiliğinde demokrat liberalizmle ilişkisini kesen Marx’la 
yolları ayrıldı.

Paris’ten Zürih’e geçerek bir süre edebi yayıncılıkla 
uğraşan Ruge, Almanya’da 1848 Devrimi’nde oldukça 
etkindi. Frankfurt Ulusal Meclisi’nde sol kanadın tutarlı 
ve ilkeli bir milletvekili olarak devrimin yenilgisinin önü
nü kesme amacıyla İkinci Demokratlar Kongresi’nin top
lanmasında öncülük etti. Devrimin yenilmesinden son
ra, Londra’ya gitti. Burada 1849’da, 1848 Fransız Devri- 
ml’nln demokrat önderlerinden Ledru-Rollin ve İtalyan 
bağımsızlık hareketinden Mazzini İle biriikte, sembolik 
olmaktan öteye geçemeyen Avrupa Demokratik Komite- 
si’nin kurutuşunu gerçekleştirdi. İngiltere’de, Brighton’- 
da 31 Aratık 1880’de öldü.



Engels

1843’de Marx’in yönettiği Rheinische Zeitung’a 
konulan yasaklar üzerine çizilmiş olan ve Marx'/
Yunan mitolojisinin zincire vurulan kahramanı 
Promoteus'a benzeten ünlü illüstrasyon. Bir matbaa 
makinesine zincirlenmiş olan Marx’/, ayağından Kültür 
Bakanı Eichhorn’a (Almanca: sincap) bağlanmış olan 
Prusya kartalı, ciğerinden gagalıyor; Koblenz, Trier, 
Krefeld, Düsseldorf, Köln, Aachen, Elberfeld gibi Ren 
şehirleri, olan biteni üzüntüyle izliyor.

Deutsch-Französische Jahrbücher

Marx, Kreuznach’ta Hegel felsefesiyle hesaplaşmasını sürdürdüğü sırada, bir yandan da, daha 
Rheinische Zeitung kapatılmadan önce tasarladığı bir derginin yayımı için çalışıyordu. Marx, 
derginin amacını belirlediği bir program taslağında, yaşadığı günleri “içine girmekte 
bulunduğumuz yeni çağ” olarak niteliyordu. Arnold Ruge’yle birlikte Deulsch-Franzûsische 
Jahrbücher (Alman-Fransız Yıllıklan) adıyla yayınlamayı tasarladıkları derginin hazırlığı sırasında 
Ruge’ye yazdığı ilk mektubunda, bu çağın bir devrim çağı olacağını söylüyordu: “Devlet bir 
soytarılığa çevrilemeyecek kadar ciddi bir şeydir. Ahmaklarla dolu bir gemi, belki de rüzgârın 
insafıyla bir süre için başıboş gezinebilir, ama bu ahmakların buna inanmamalan yüzünden 
akıbetine doğru sürüklenir. Bu akıbet yaklaşmakta olan devrimdir.”

“Nereden” sorusunun karşılığı konusunda bir devrim bekleyen hiç kimsenin kuşkusu 
olmadığını söyleyen Marx, “Nereye” sorusunun karşılığının nasıl bulunacağını şöyle 
belirliyordu:
“Biz dogmatik bir tarzda dünyanın geleceğini kestiriyor değiliz, tersine yeni dünyayı eskisinin 
eleştirisi yoluyla bulup çıkartmaya uğraşıyoruz... Geleceği bina etmek ve herşeyi bütün 
zamanlar için bir kerede yerli yerine koymak bizim işimiz olmadığına göre, şu anda yerine 
getirmemiz gereken şey daha da açıktır: kastettiğim, varolan her şeyin amansızca 
eleştirilmesidir. Bu eleştiri hem vardığı sonuçlardan, hem de çatışmaya gireceği muhtemel 
güçlerden korkmaması anlamında amansız olmak zorundadır.”

Bu eleştiriyi yalnızca varolan düzenin eleştirisiyle sınırlamıyor, tersine bütün “reform” 
hareketlerinin de “içerden” eleştirisine kadar genişletiyordu. Onun nispeten geniş bir anlamda 
kullandığı “reformcular” ile kastettiği, o günün sosyalizm ve komünizmleriydi. Bütün bu 
sosyalizm ve komünizmler hemen hemen bütünüyle politika dışında yer alıyorlardı ve 
“toplumsal sorun”un çözümünün siyasal araçlan ve siyasal gücü gerektirdiğini idrak etmiş 
değillerdi. Bu nedenle Marx bu komünizmlerle arasına bir mesafe koymayı elden 
bırakmamıştı:

“Komünizm de, özgül olarak, dogmatik bir soyudamadır; ancak benim bu bağlamda üzerinde 
durduğum hayalî ve ileride mümkün olan bir komünizm değil, Cabet, Dezamy, Weitling vb, 
tarafından vazedilen, gerçekte varolan komünizmdir. Bu komünizmin kendisi de henüz kendi 
antitezinin -özel mülkiyetin- bulaşmış olduğıf* insani ilkenin bir ifadesidir, O yüzden, özel 
mülkiyetin ortadan kalkmasıyla komünizm aynı şeyler değildir.,,”

Marx’in Ruge’ye yazdığı mektuplar Deutsch-Französische Jahrbücher’in Şubat 1844’te 
yayınlanan ilk sayısında çıkü. Aynı sayıda Marx’m “Yahudi Sorunu” ve “Hegel’in Hukuk 
Felsefesinin Eleştirisine Katkı-Giriş” başlıklı iki yazısı ile Friedrich Engels’in “Ekonomi Politiğin 
Anahatlan” ve “İngiltere’de Emekçi Smıfiann Durumu” başlıklı yazılan da vardı. Mektuplar, 
Marx henüz Almanya’da iken yazılmıştı. Marx bunlardan birinde, Ruge’nin yanma, Paris’e 
geleceğini bildiriyordu: “Paris’e, felsefenin eski üniversitesi ve yeni dünyanın başkentine... 
Teşebbüsümüz gerçekleşse de gerçekleşmese de, ay sonunda Paris’te olacağım, zira buradaki 
atmosfer insanı bir serf haline getiriyor ve Almanya’da özgür faaliyet için hiçbir ihtimal 
göremiyorum.”

Marx, Paris’e Ekim 1843’ün son günlerinde geldi, Vanneu Sokağı’nda 23 no.lu eve yerleşti.
Eşi Jenny, Ruge’ler, Herweg’ler ve Maurer’ler ile birlikte kısa süren bir Fourierci ortak yaşama 
deneyinin ardından, Guizot hükümeti tarafından Paris’ten çıkartılmcaya kadar aynı sokaktaki 
38 no.lu evde oturdu.

Deutsch-Französische Jahrhücher'in ilk sayısında yayınlanan “Yahudi Sorunu” yazısını gelirken 
yanında getirmişti, İkinci yazısı olan “Hegel’in Hukuk Felsefesinin Eleştirisine Katkı-Giriş” başhkh 
yazısını ise Paris’te kaldığı süre içinde yazdı.

“Yahudi Sorunu”nun merkezinde, dinsel sorun olmaktan çok Prusya Yahudilerinin haklanmn 
Hıristiyanlar karşısında kısıtlı oluşundan kaynaklanan toplumsal ve siyasal sorunlar vardı.
Daha çok, Bmno Bauer’in Deutsche Jahrbücher’de  yazdığı bir dizi makale ile ortaya attığı, 
dinsel önyargüann ve dinsel aynmlarm, liberal ve laik bir devlet aracılığıyla ortadan 
kaldınlabileceği hayallerinin eleştirisine dayalı olan “Yahudi Sorunu”, siyasal kurtuluş ile 
insanın kurtuluşunun özdeşleştirilmesinin yarattığı yanılsamayı ortaya çıkartmayı amaçlıyordu.

Bauer, Hıristiyanlann da Yahudilerin de birlikte yaşayabilmeleri için, onlan birbirlerinden 
ayıran şeyi, yani dinlerini ortadan kaldırarak, siyasal ve medeni özgürlüğe dayalı bir devlet 
çevresinde birleşmelerinin bütün insanlann kurtuluşu olacağından yola çıkmıştı.

Marx ise, din işlerinin devlet işlerinden bütünüyle ayrılmış olduğu Amerika Birleşik 
Devlederi’nden derlediği örneklerle, dinden siyasal kurtuluşun, yani devletin dinden ayrılmış 
olmasının, insanlan dinsel kavramlann ve pratiklerin egemenliğinden kurtarması anlamına 
gelmeyeceğini gösterdi:

“Tam siyasal kurtuluşun ülkesinde bile dinin yalnızca varolmakla kalmayıp taptaze ve canlı
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Marx ve Engels'in düşüncelerinin gelişim sürecini ev
relere ayırıp her birine faridı bir anlam iliştirme girişimle
ri çeşitli tartışmalara yoiaçmıştır. Eğer Marx ve Engels 
“bilimsel sosyalizmin kurucuları” olarak tanımlanacak
larsa, kurucuların bizzat kendilerinin “ kuruldukları” dö
nemin belirleyici bir önem taşıması gerekir. Marx’in, 
maddi süreçlerin incelenmesinde, sürecin en gelişkin 
evresini hareket noktası aldığı doğrudur. Ancak aynı 
yöntemi Marx’in kendi düşünce sürecinin gelişmesine 
uygulamak yerinde olmayacaktır. Bilimsel sosyalizm bir 
bütün olarak alınırsa, bu sistemin asal, daha sonrası 
açısından yönlendirici pek çok öğesinin 1844-48 arasın
da ortaya çıktığını söylemekte sakınca yoktur.

1844-48 dendiğinde akla başka pek çok isim, sosya
list akım gelecektir. Ardından, bir soru belirebilir; Marx 
ve Engels’in düşüncelerinin bu akımlarla etkileşimi han
gi kanallarda gelişmiş, “sentez” ortaya nasıl çıkmıştır?

“Sentez” sözcüğünü kullanırken ihtiyatlı olmak gere
kir. Çünkü Marx’in düşüncesinin, geçmişin ve dönemin 
öteki “sosyalist” akımlarının klasik anlamda bir sente
ziyle geliştiğini söylemek doğru olmaz. Basit sentez, 
geriye dönük ayrıştırmaları da olanaklı kılar. Bileşenler, 
tek tek seçilip bütünden ayrıştırılabilirler. Marx’in nihai 
sonucunu ise ayrıştırmaları dışlayan, özel bir “ biyolojik 
sentez” sınıfına sokmak daha doğru olacaktır. Önce 
ütopyacıiarın, sonra da dönemin siyasal akımlarının 
Marx’in düşüncesinin gelişimine katkıları inkâr edile
mez. Ancak aynı katkıların Marx’in sistemindeki başlan
gıç ve bitiş noktalarını saptamaya çalışmak anlamsızdır. 
Çeşitli öğelerin, nihai sistem içindeki “ sınırlan 
belirlenmiş” paylarını tanımlama yerine, hepsinin, aynı 
sistemin oluşumundaki yönlendirici etkilerini görmeye 
çalışmak çok daha yararlı olacaktır.

Çünkü bunlar, kendi başlarına bütünsel sentez öğele

ri olmaktan çok, Marx’i derinlikli ve yoğun ara çalışmala
ra yönelten uyarıcılardır.

Marx’in kendi gelişimi ile birlikte, varolan akımlara 
yaklaşım yollarını doğrudan belirleyen etmeni, ulusal 
sınırları aşan bir entelektüel konumlanışta bulabiliriz. 
Almanya’dan başlayan yolculuk Paris, Brüksel, Londra 
uğraklarından geçmiştir. Ancak bu “aşkınlık” fiziksel 
konumun çok ötesinde bir derinlik daha sunar. Marx’in 
yöntemde “en Alman” olduğu uğraklarda asıl ilgi nes
nesi Fransız’dır; bu ülkenin ihtilalci deneyimleridir. Aynı 
Marx’in Fransız siyasal pratiğine yaklaşımında ise, “umut 
referansı” daha çok-İngiliz işçi hareketidir...

Sistemin oluşumunda Fransa’nın deneyimine ve sos
yalist akımlarına özel yer kazandıran, kendi “tamlık” ları 
ya da olgunluklarından çok, Marx’in bunlara “Almancı” 
bir yöntemle yaklaşıp hepsini bu anlamda “doldurma- 
sı”dır. Marx, ulusal sınırları aşmak zorundaydı. Çünkü 
Hegel'den (ve Fichte’den) edindiği bütünsellik anlayışı 
ve yöntemsel miras, kendi boşluklarını, siyasal açıdan 
en çok Fransa, maddi açıdan da en çok İngiltere ile 
doldurabilirdi. Alman felsefesi, Fransız sosyalizmi ve 
İngiliz ekonomi politiği, sistemin oluşumunu, basit bir 
sentezle değil, Marx’m ünlü “düşünülmüş somuf’uyla 
ve yeniden üretilerek etkilediler.

1844-48 ürünlerinde bir başka temel motif daha göze 
çarpar. Marx, Fransız sosyalizmine diyalektikçi yaklaşı
yordu; ama bu diyalektiğin kendisi de, Hegelci kategori
lerin ötesinde bir maddi temel kazanmak zorundaydı. 
Dolayısıyla Marx’in felsefe, siyaset ve ekonomi politiğe 
ilişkin tartışmalarında ana dürtü, hep maddi temelleri 
açıklama çabası olmuştur. Marx’in genç Hegelcilerle, 
eleştirel okulla ve “gerçek sosyaiizm”le hesaplaşma
sında odak nokta, düşünsel etkinliğin tarihini doğanın 
ve sanayiin tarihiyle bütünleştirebilme uğraşıdır. Fran
sız sosyalizminin değerlendirilişinde canalıcı katkı, ya 
bir ütopya ya da bir siyasal etkinlik oiarak görülen sos
yalizme reel toplumsal temellerin sağlanmasıdır. Niha
yet Proudhon'a ve ekonomi politiğe yaklaşımın özünde, 
burjuva ekonomisinin çeşitli kategorilerinin doğal ama 
tarihsel, başka bir deyişle maddi ama geçici niteliklerinin

sergilenmesi yatar.

Marx’in nesnesine Avrupa bütününde yaklaşımı ve 
bu yaklaşımın maddi süreçleri vurgulayan ağırlığı, bir 
yanıyla ortaya gelişkin ve kapsayıcı bir sistem çıkarır
ken, öteki yanıyiît Marx’in düşüncesini adeta bir sarmal
la dönemin verili siyasal pratiğinin ötesine taşımıştır. 
Bu da 1844-48’in önemli bir ürünüdür. Kaçınılmaz da 
sayılsa, bunun belirli bir maliyeti olmuştur. Tek tek 
araştırma dallarında Marx’i derine, somuta ve ayrıntıya 
indiren yöntem, sistemin bütününün ifadesinde, bu kez 
onu Almanya, Fransa ve İngiltere’nin pratiklerinin ileri
sine taşıdığında, 1848-50’nin öğretici deneyleri de he
nüz yaşanmamıştı.

WEITLING VE PROUDHON

Bunlar, Marx'in kendi “dram”ını da anlatır. İki ismin, 
Weitling ile Proudhon’un, emekçi hareket içinde Marx 
ve Engels’den daha büyük etkileri vardır.

Başlarda Marx ikisini de övmüştür. Elimizde, bu övgü
leri “politika gereği” saydırtacak veri bulunmuyor. Bel
ki de Marx, daha başlarda ortaya koyduğu “felsefe- 
proletarya buluşması”nı bu iki emekçide somutlamak 
istemiştir. Ama Marx bir taşra politikacısı da değildir. 
İnandıklarının geçerliliği tartışılırken, nüfuzları ne olursa 
olsun, gelişkin düşünceyi hor gören bir tür çarıklı küs
tahlığa verecek primi yoktur. Onu yalnızca Weitling ve 
Proudhon’dan değil, kolay çözümler peşindeki başka 
emekçi önderlerden de gerektiğinde uzak kılabilecek 
bir konumdur bu.

Ancak Weitling, Proudhon ve benzerleri ile 1844-48 
dönemine özgü polemiksel ilişkiler, ileride doğrulanma
yacak kimi özel vurgu kaymalarına da neden olmuştur. 
Marx bu tür polemiklerinin çoğunda, nesnelliğin rolünü 
vurgulamaya yöneldi. Marx, “bilimsel olmayan” yöne
limlerin yaygınlığını da, aynı nesnellik vurgusuyla uyumlu 
olarak, proletaryanın (ve kapitalizmin) henüz yetersiz 
kalan gelişimine bağlamıştır. Bu ikisi geliştikçe, hem 
ütopyacı hem de reformist olan, siyasal çerçevenin dar-

Karşı sayfada: Elbedfeld barikatlarından, Ekim 
Devrimi’ne. 1848 Devrimi'nin çizeri bilinmeyen naif 

pankartı, siyasal mücadelenin merkezine işçilerin 
yerleşmekte olduğunun grafik bir kaydı olarak, dünya 

tarihinde bir “parantez"in açıldığını haber verir. Henüz 
geçiş halindeki işçinin, yan pleb karakteri, posterin 

“yansıtıcı" sınırlılığında, anlatımının dolayımsızlığında, 
kendisini açığa vuruyor. Yanda: 1920'nin suprematist 

Sovyet ressamı Lazar' lil.Lissitski, sonraki 70'ten fazla 
yılın, insanlığın sanat hâzinesine kattıklarını sosyalist 
devrimci mücadele içinde yeniden üretirken, teoride 

ve siyasette olduğu gibi sanatta da “parantez"in 
içinin asıl o an dolmaya başladığına işaret eden 

birçok sanatçıdan yalnızca biriydi. Kızıl üçgenin, beyaz 
çemberi parçalayışı, Sovyet devriminin ilk yıllannda 

Avrupa kültür mirasının sosyalizm tarafından 
devraiınmasının en parlak ve cüretkâr girişimlerinden 

birine tanıklık ediyor. Sonraki, “parantezi" kapatma 
girişimleri Sovyet sanatını yeniden 1848'in naivliğine

iade edecekti.
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liklanni aşamayan görüşler kendiliğinden terkedilecek, 
bilimsel ve devrimci olansa, gene kendiliğinden, üstün 
gelecektir...

Gerçekleşen bu olmamıştır. Ama Marx’m bunu hiç 
görmediği de söylenemez. Örneğin 1848-50 deneylerin
den sonra, Mart 1850 tarihli ünlü "Hitap” ı okumak yete
cektir. Gene de İlginç olan, Marx’in 1848 tarihli Manifes
to İyimserliği ve güveni ile 1850 tarihli öfkeli radikalizmi 
arasındaki açıklığı kendi döneminde tartışılmaz bir net
likte dolduramamasıdır. Kimi Batılı Markslstier, aynı boş
luğu, Marx’ta bir “siyaset teorisi’’nin bulunmayışı ile 
açıklama eğilimindedirler.

Marksizmin işçi sınıfı İçinde rakipsiz konum sağlaya
bildiği daha sonraki örneklerde bile bu sonuç hiçbir 
zaman “kendiliğinden” ortaya çıkmamış, ayrıca tek ba
şına proletaryanın “fiziksel” gelişimi ile açıklanabilir 
bir nitelik hiç taşımamıştır.

Ancak, Marx’in özellikle Proudhon’a yönelik eleştirel 
ilgisi önemli ve kalıcı ürünler de vermiştir. Burjuva top- 
lumunun ekonomik kategorilerinin diyalektik silahlarla 
derinliğine incelenmesinde Proudhon eleştirisinin ken
dine özgü bir işlevi olmuştur. Sözgelimi ücretlerle fiyat
lar, rekabetle tekel, yoğunlaşmayla İşbölümü vb. ilişki
lerin çözümlenmesinde, Felsefenin Sefaleti ile büyük 
adımlar atılabilmiştir. Tarih henüz 1847 iken, üretim 
sürecinde yalnızca malların değil, bu malları ortaya çıka
ran bellrii ilişkilerin de üretildiği sonucu artık netleşmiştir.

SİYASAL VE TOPLUMSAL

Burada “ Fransız bağlantısı”nın önemi yeniden öne 
çıkar. Bu ülkede Jakobenlerle başlayan bir gelenek, 
toplumsal tabanını geliştirirken, ütopyacıların toplum
sal projeleri de siyasal bazda bir devrlmcl-reformlst ay
rışması yaşamıştır.

Bu süreç önemli potansiyeller barındırır. Ne var ki, 
Fransa’da, hem toplumsal hem de devrimci olan, bir 
türlü “teorik” olamamış, gelişkin bir teorik sisteme ka

vuşamamıştır. Althusser, Fransız burjuvazisinin orta sı
nıf aydınları da devrimci sürece katabllen eski dinamiz
mini, teori eksikliğinin gerekçesi olarak gösterir. Başka bir 
deyişle, devrimci sürecin pratiğinde kendine yer bulabi
len aydının, Almanya’da olanın tersine, teoriye ilgi duy
madığı söylenebilir.

Bu noktada, Blanc tarafından temsil edilen reformist 
kanat, Marx açısından pek “derine indirici” bir tahrik 
odağı oluşturmaz. BlanquI ve onun “ ihtilalci” çizgisi 
çok daha önemli sayılabilir. Çünkü burada Marx kendi 
sistemini salt ihtilalci yanıyla değil, bir de bu sıfatın 
dayandığı özgün temellerle ayrıştırmak durumundadır.

Marx, daha 1844 yazılarından başlayarak, kurtuluşun 
siyasal ve toplumsal gerçekleşme biçimlerini birbirin
den ayırır. Çünkü Marx, kapitalist ve feodal toplumlar 
arasında özel bir farklılık daha yakalar: Feodal toplum, 
bütün olarak, aynı zamanda siyasal toplumdur. Dolayı
sıyla feodalizmi hedef alan bir siyasal devrim, bu eski 
düzenle sınırlı olmak üzere, toplumsal içerik de taşır. 
Böylece “sivil toplum” belirginleşip, siyasal toplum
dan, devletten ayrışır. Daha sonrası için, durum farklı
dır. Kapitalist toplum çerçevesindeki siyasal süreçlerin 
etki alanı, sivil topluma ulaşamama anlamında sınırlıdır 
artık. Sonuçta, hem varolan yapılar, hem de onlara yö
nelik devrimci süreçler açısından “siyasal” ile “toplum
sal” , farklı şeyleri tanımlamaya başlarlar.

Tüm bu çözümlemelerde eksen alınan siyasal pratik, 
tartışmasız biçimde Fransız İhtilali ve İzlediği süreçtir. 
Dolayısıyla Marx’in 1844-48 arası devrim modeli burjuva 
demokrat doğrultuda giderek yükselen bir çizgi varsayı
mına dayanır. Böylece devrimci sürecin başını çekebile
cek, ama sınırlı bir siyasal alanın ötesine geçemeyecek 
bir demokrat burjuva kesim karşısında proletarya, kendi 
adına, toplumsal kurtuluşun koşullarını öne sürmelidir. 
Özetle, burjuva devriminin yükselen çizgisi, proletarya
nın bilincini engelleyen son tortuları da gidererek, saf 
proletar devrim için elverişli ortamı hazırlayacaktır.

Fransız İhtilalI’nIn güçlü etkisi hâlâ gündemdedir, ilk

çalışmalarında siyasal kurtuluşa “ bazı şeyleri devlet 
alanından sivil toplum alanına ltmek”ten öte İşlev tanı
mazken, Marx’in çubuk bükme nedeni açıktır: Yeni bir 
devrimci dönemin toplumsal hedeflerini de gene Fran
sız İhtllali’nin siyasai çizgisi ve kapsamında arama eğili
mindeki akımların eleştirisi...

1844 yazılarında Marx’in daha ileri gittiği noktaları 
bulmak mümkündür. Örneğin siyasal düşüncedeki ber
raklık ve gücün, toplumsal kötülüklerin doğasını kavra- 
yabllme yeteneği ile ters orantılı bir konuma yerleştiril
diği görülür. Ancak burada Marx’in gündeminde olan, 
1789-93 dönemi ve özel olarak da Jakot>enierd\r. öyle 
denebilir ki, 1848-50 deneylerine dek Marx, siyasal ey
lemlilik dozu yüksek sosyalist akımları da hep aynı göz
lüklerle izlemiştir. Eski Jakobenlzm ile yeni Cabet-BlanquI 
bağlantısının net oluşunun, Marx’i bu konuda daha du
yarlı ve ısrarlı kılmış olması mümkündür.

1844-48 arasının Manc’ında, siyasal ile toplumsal ara
sındaki açı, gerek Fransız ihtllali’nin etkileri gerekse 
dönemin öteki sosyalist akımlarından ayrışma gerekçe
leriyle, fazla geniş tutulmuştur.

Kurtuluşun toplumsal ve siyasal boyutları arasındaki 
açıklığın kapatılması, Marx’tan bu yana, sosyalist dü
şünce ve eylemin en önemli sorunlarından biri oldu.

Açıklığı kapatmaya yönelik olarak siyaset yakasmdan 
başlatılan köprüler arasında belki de en önemlisi, prole
tarya diktatörlüğüdür. Bu kavramın, üstelik somut İçeri
ğine ilişkin vurgulamalarla ilk kez 1848-50 deneyleri 
sonucunda yerleşmesi bir rastlantı sayılamaz. Kimi araş
tırmacıların, Marx’in kavramı kullanış nedenini açıkla
mak üzere başvurdukları “ Blanqulstiere verilmiş bir 
ödün” teması, temelsizdir. Marx ve Engels gibi İnsanla
rın, Blanqui’ye verdikleri bir “ödün”ün bunca yıl (örne
ğin Gotha Programı’nm Eleştlrisi’n\ı\ tarihi 1875'tlr) ha
tırı olabileceğini düşünmek zordur.

Sözü edilen açıklığın kapatılmasında gene siyaset 
yakasından başlatılan bir başka köprü olarak, örgüt dü
şüncesinin gelişimi gösterilebilir. “Gizlilik okulunda ye
tişmiş, katı disiplinli, az sayıda ama kararlı insanın dev
let yönetimini ele geçrmesl ve daha sonraki enerjik 
eylemlerle proletaryanın tümünü saflarına çekmesi...” 
Burada Batılı bir akademisyenin Lenin’I ve bolşevlklerl 
anlattığı kuşkusuna kapılınablllr. Bunlar, Komün’ün 20. 
yılı dolayısıyla, 1891’de Engelş'In Fransa'da İç Savaş'a 
yazdığı yeni bir “Girlş”te yeralıyor. Burada Engels Blan- 
qulstlerl anlatıyor. Engels Blanqulstlerl bu saydığı yan
larıyla değil, 1871 Komünü’nde, bu nitelikleri İle uyumlu 
işleri yapamadıkları İçin eleştiriyor. Bu yaklaşım ilginç
tir. Yıllar sonra başka devrimcilerin Komün deneyinden 
bu yönleriyle yararlanmış olmaları da herhalde rastlantı 
sayılamaz.

Özetin özeti, Marx’in 1844-48 arası oluşan sistemini 
“açılmış” , ama kapanmayacak bir parantez olarak de
ğerlendirmek gerekir. Bu parantez, ütopyacıların uzantı
larıyla ve dönemin öteki sosyalist akımlarıyla İlişkiler 
sonucunda biçimlenmiş ve “öyle” açılmıştır. Daha son
ra içine pek çok şey konulmuştur. Bunları tartışmak 
mümkündür. Ancak günümüzde, parantezin bizzat ken
disinin açılışını da sorgulatacak bir neden bulmak pek 
mümkün değildir.

Parantezi, 1848 yılıyla, 1850’nln öfkeli radikalliğiyle, 
Engels’In çok sonraki kimi düzeltme ve önsözleriyle 
kapatmak da mümkün değildir. Daha ötesi, Lenin’in 
örneğin örgüt, emperyalizm ve proletarya diktatöriüğü 
gibi alanlardaki katkılannı da, büyük önemlerinin dışın
da, “parantez kapatıcı” bir nitelikte görmemek gerekir.

Hepsinin anlamı, bir temelin varitğına ve pek çok alan
daki yönlendiriciliğine karşın, çeşitli siyasal-almaşıkla
rın, yollann ve yeniliklerin ortaya çıkabilme potansiyelidir.
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bir biçimde yaşamaya devam ediyor olması gerçeği, dinin varlığını sürdürmesinin devletin 
yetkinleşmesi ile çelişmediğini gösterir... İnsan kendisini devlet aracılığıyla tanntanımaz olarak 
ilan ettiği -yani devletin tanrıtanımaz olduğunu ilan ettiği- zaman bile, dinsel önyargılarını 
kommaya devam eder. Çünkü, kendisinin idrakine ancak dolaylı yoldan, başka birşey 
aracılığıyla vanr. Din, insanın kendisini bir aracı dolayımıyla, dolaylı olarak idrakinden başka 
birşey değildir. Devlet ise, insanla özgürlüğü arasındaki bir aracıdır.”

Marx’m temel tartışması, devletle sivil toplum ilişkisi çevresinde dönüyor ve sivil toplumla 
devlet arasındaki ayırımın en yüksek gelişmesi halinde dahi insanlann bölünmüş varlıklar 
halinde toplumsal yaşamlarını sürdürmelerinin sona ermediğini, asıl sorunun devletin 
biçiminde değil, toplumun ikili bir varoluş içinde yaşamasında olduğunu kanıtlamaya 
çalışıyordu:

“Siyasal devlet en yüksek gelişmesine vardığı zaman bile, insan yalnızca düşüncesinde ve 
vicdanında değil, gerçeklikte, hayatın içinde de biri göksel, biri yersel olan ikili bir hayat 
sürer. İnsanın hem kamusal bir varlık olarak değerlendirildiği siyasal topluluk içinde, hem de 
bir özel birey olarak öteki insanlara araç muamelesi yaptığı, kendisini bir araç durumuna 
düşürdüğü ve kendi dışındaki güçlerin aleti olduğu sivil toplumda süren bir yaşantısı vardır.”

Marx buradan, siyasal kurtuluşla, insanın gerçek kurtuluşu arasındaki ilişkiyi incelemeye girişir. 
“Siyasal kurtuluş, kesinlikle, ileriye doğru atılmış büyük bir adımdır; insanın genel 
kurtuluşunun nihai biçimi değil, bugünkü dünya düzeni içinde insanın kurtuluşunun alacağı 
nihai biçimdir; burada tartışılan şeyin ise, insanın gerçek pratik kurtuluşu olduğu akıldan 
çıkartılmamalıdır.”

“İnsan, dini kamu hukuku alanından özel hukuk alanına atarak kendisini siyasal olarak 
kurtanr” ama bu mücadelenin sonu olamaz, “O yüzden Yahudilere kendinizi Yahudilikten 
kurtarmaksızm siyasal olarak kurtulamazsınız, demekle bir şey söylemiş olmayız; Yahudilikle 
bağlannızı koparmaksızm siyasal olarak kurtulabildiğinize göre, siyasal kurtuluşun kendisi, 
insan kurtuluşunun yerini tutamaz.”

Buradan hareketle siyasal kurtuluşun içinde gerçekleştiği Amerikan ve Fransız Devrimlerinin 
ilkelerinin eleştirisine geçer, bunlann tümünün insanlann gerçek birliği üzerine değil aynhklan 
üzerine kurulduğunu, devlet düzeyinde birleşen ve eşit olarak görünen insanlann, yurttaş
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Devlet ve din arasındaki bağın siyasal toplumdan 
kopartılması, devletin dinden ayrılması burjuva 
devrimlerinin "özgürlük" taleplerinin en önemli 

bileşenlerinden biriydi. Ama insanın sivil toplumda 
"özgürleşmesi", onun gerçek özgürlüğü anlamına 

gelmedi. Devlet ve din insanların birbirleriyie ilişkilerini 
doiayımlayan üstyapılar olarak özgürlüğü özel mülkiyet 
çerçevesinde belirlediler. George Cruickshank, Paris’e 

geldiği günlerde Marx’in üzerinde durduğu başlıca 
sorunu, "aşağıdan”  alaya alıyor: Cellat ve papaz, 

devlet ve din aynı üstyapının iki yüzü olarak toplum 
üzerindeki baskıyı örgütlerler.

Marx, Ekim 1843’den Şubat 1845’e kadar Paris’te 
yaşadı. Avrupa’nın siyasal ve kültürel metropolü Paris, 
Marx'a özellikle modern işçi sınıfıyla ilgili engin 
gözlem Imkânlan sağladı. Jenny Marx, 1865’de, Paris 
yıllan üzerine şunlan söyleyecekti: "Kari ve ben Ekim 
başında Paris’e geldiğimizde Henvegh ve karısı 
tarafından karşılandık. Kari burada Ruge’y/s birlikte 
Deutsch-Französische JahrtJücherV yayınladı. Yayımcı, 
Julius Fröbel’d/. Bu girişim ilk sayıdan sonra akamete 
uğradı. Faubourg St-Germain’de, Rue Vanneau'da 
oturuyorduk ve Ruge, Heine, Henwegh, Maeurer, 
Tolstoy, Bakunin, Annenkov ve Bernays'te 
görüşüyorduk.”

olarak sivil toplumda birbirlerine karşı, birbirlerinden ayn ve bencil çıkarlar düzeyinde 
tanımlandıklannı çözümleyerek şu hükme vanr:

“İnsanın kurtuluşu ancak, insan kendi güçlerini toplumsal güçler olarak algıladığı, örgütlediği 
ve artık toplumsal güçleri siyasal güçler biçiminde kendisinden ayırmadığı takdirde 
tamamlanır.” Marx böylelikle insanlann birbirleriyie “özgürce” rekabet ettikleri ve gerçek hayatta 
bölünmüş çıkarlannı siyasal olarak birleştirdikleri, burjuva toplumu çerçevesinde bir kurtuluşun 
insan kurtuluşu olamayacağını göstererek, 1840’lar Almanyası için bir burjuva kurtuluş 
programım kategorik olarak reddeder.

«
Alman Devrimi ve Proletarya

Marx’in Deutsch-Französische Jahrbücher^deki ikinci yazısı, “Hegel’in Hukuk Felsefesinin 
Eleştirisi-Giriş”, Almanya’da gerçekleşmesi muhtemel devrimin karakterine ve itici gücüne 
ilişkin olumlu belirlemelerde bulunduğu ilk metin olarak Marksizmin tarihi için özel bir 
önem taşır.

O güne kadarki çalışmaları sırasında Marx, özellikle Fransız Devrimi’nin gelişmesini dikkade 
incelemiş ve siyasal devrimlerin içinde gerçekleştikleri mekanizmayı çözümlemişti. Bu 
terminolojik çerçeve içinde siyasal devrim, iktisadi ilişkilerden, aile, eğitim ve dine kadar 
toplumsal hayatın tümünü devletin genel örtüsü altında sarmalayan feodal rejimden, toplumsal 
ve ekonomik ilişkilerin devlet vesayetinden kurtularak sivil toplum haline geldiği, burjuva 
düzenine geçiş demektir. Siyasal devrim, devletin siyasal toplum olarak toplumsal ve ekonomik 
ilişkilerden, sivil toplumdan aynşmasıdır. Bunun için ise, iki koşula ihtiyaç vardır. Birincisi, • 
sivil toplumun bir sınıfı, toplumun genel gelişmesinin önünü tıkayan bir başka sınıfla olan 
mücadelesinde kendi kısmi çıkannı bütün toplumun çıkan olarak formüle edebilmelidir, 
bunun için toplumun geri kalanının gelişmesinin, bu sınıfın özgül gelişmesi ile aynı 
ihtiyaçlara ve imkânlara sahip olmasını gerektirir. İkincisi, bu sınıfın karşısında yeraldığı 
sınıfın eski toplumun bütün zaaf ve fenalıklannm timsali olması gerekir ki, toplumun geri 
kalanı bu sınıfın egemenliğinden kurtuluşunu, kendi kurtuluşu olarak görebilsin. Fransız 
Devrimi’nde burjuvazi, toplumun çoğunluğu olan köylüleri, soylular ve ruhban sınıfına karşı 
bu mekanizmanın işleyişi ile çevresinde toplamıştı.

Marx, bu çerçeveden hareketle Almanya’daki koşullan incelemeye giriştiğinde. Alman 
buıjuvazisi ve küçük burjuvazisinin partiküler çıkarlar çevresinde dönen hayatının bir kısmi 
siyasal kurtuluşu bile hayal etmesine olanak vermediği bir darlığa mahkum olduğu sonucuna 
vanr. Almanya koşullannda, Fransa’daki gibi siyasal kurtuluşa önderlik edecek bir burjuva 
sınıfının sivil toplumun içinden sivrilmemiş olduğunu belirler. Şu halde, Almanya’nın, kısmi, 
siyasi kurtuluş gibi bir şansı yoktur, Almanya’nın tek kurtuluşu, gelişmesinin önündeki en 
büyük tarihsel engel olana kısmilikten, kısmiliği körükleyen bütün koşullardan kurtuluştur. “Şu 
halde, Almanya’nın kurtuluşunun olumlu imkânı nerede yatmaktadır?”

Ortaya attığı bu soruya verdiği karşılıkla Marx, o güne kadar içinde hareket ettiği bütün 
düşünce çerçevesini parçalayarak, Hegelci tarih ve hukuk anlayışından kesin olarak kopar. Bu 
andan başlayarak, Marx’la birlikte “proleter sosyalizmi”nin teorik alanına girilmiş olur.

Marx’m kendi sorusuna verdiği karşılık şudur:

“Cevap: köklü zincirlere sahip bir sınıfın; sivil toplumun, sivil toplumun sınıfı olmayan bir smıfınm; bütün 
zümrelerin çözünmesi olan bir zümrenin, çektiği sıkıntılann evrenselliği dolayısıyla evrensel 
bir niteliğe sahip olan ve kendisine karşı özgül değil, genel bir haksızlık işlenmekte olduğu 
için özgül bir hak iddiasında bulunmayan; artık tarihsel değil, ancak İnsanî bir unvan 
üstlenmesi mümkün olabilen, ...sonuç olarak, kendisini, toplumun bütün öteki alanlanndan 
kurtarmaksızm kurtulmasına imkân olmayan ve böylelikle toplumun tüm öteki alanlanm da 
kurtaran, tek kelimeyle, kendisi, insanın topyekün yitirilmesi olan ve bu yüzden de kendisini 
insanın topyekün yeniden kazanılmasıyla kazanabilecek olan bir alanın oluşması. Proletarya, 
özgül olarak, toplumun içinde eridiği bu zümredir.”

“Almanyanm kurtuluşunun tek pratik imkânı, insanın insan için en yüce varlık olduğu 
görüşünü ileri süren teoriden hareket eden kurtuluştur. Almanya’da Ortaçağ’dan kurtuluş, 
Ortaçağ üzerindeki kısmi zaferlerden de kurtuluşla mümkündür. Almanya’da her türlü 
bağımhiık parçalanmaksızın, hiçbir türden bağımlılık parçalanamaz. ...Almanın kurtuluşu, 
insanın kurtuluşudur. Bu kurtuluşun kafası felsefe, yüreği proletaryadır. Felsefe, proletarya 
ortadan kaldınimaksızın gerçek kılınamaz, felsefe gerçek kılmmaksızın da proletarya ortadan 
kaldınlamaz.”

“Bütün iç gereklilikleri yerine geldiğinde Alman ayaklanmasının günü, Galya horozunun 
ötüşüyle ilan edilecektir.”

1843 sonunda yazılmaya başlanıp 1844 ocağında bitirilen bu yazı, yeni bir yılla birlikte yeni 
bir teorik konumun dünya tarihi sahnesine sokuluşunun kaydıdır. Marx’in yaşamının bundan 
sonraki bölümü, bu hareket noktasının doğruluğunun ve gerçekliğinin, pratikte yani, maddi
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lung’un kurucuları arasında yeraldi. Gazetenin yönet
menliğini umduğu halde, “sosyalist” olduğu için bu 
görev kendisine verilmeyince, Paris’e gitti. Paris’te Hak
lılar Birliği çevresine girerek Marx’ia tanıştı. Hess, Marx’in 
görüşlerini tam olarak kavrayıp benimsemese de, onun 
düşüncelerinin çığır açıcı önemini çevresine telkin etti; 
“Darwin’In doğanın ekonomisi için yaptığı bilimsel tah
lili, Marx toplumsal ekonomide gerçekleştirdi” görüşü
nü savundu. Marx, Hess’in “gerçek sosyalizmini” ve 
Hegelci İdealizmini, Die deutsche Ideologie'öe (1846, 
Alman İdeolojisi), alaycı bir dille eleştirmişti.

1848 Devrimlerinden sonra Almanya’dan ayrılan Hess, 
bir süre Avrupa’da dolaştıktan sonra 1853’de Paris’e 
yerleşti. 1863’de Lasalle’ın kurduğu Allgemeine Deuts
che Arbeiterverein Genel Alman İşçi Derneği'ne girdi. 
1866'da Dernek, programına burjuva demokratik haklar 
talebini koyunca, bunu uzlaşmacı bir davranış sayarak 
aynidı. 1. Enternasyonal’in 1868 Brüksel, 1869 Basel 
toplantılarında da bulunan Hess, 6 Nisan 1875’de Paris’
te öldü.

Hess yaşamı boyunca, döneminin en radikal, enter- 
nasyonalist ve devrimci çizgilerini destekledi. Marksist 
filozof Lukacs, onun teorideki İdealizmiyle pratikteki 
radikal tutumu arasındaki çelişkiye dikkat çekmiştir. 
Hess, 1862’de yayınladığı Rom und Jerusalem (Roma 
ve Kudüs) kitabıyla, Avrupa’da siyonizmin ve Yahudi 
hareketinin de öncüleri arasında yeraldı. Bu kitapta Hess, 
Yahudilerin kapitalist toplumdaki sınıfsal konumların 
dan bağımsız olarak, ulusal kurtuluşlarını gerçekleştir 
melerinin mümkün ve gerekli olduğunu savunarak, Fi 
listin’de bir Yahudi devleti fikrini gündeme getirmişti

araçlannın sahipleri olarak küçük mülk sahipleri zümresine dahildiler; ama diğer yandan 
sanayinin rekabeti karşısmda çöküntüye uğradıklanndan, yanlannda çalıştırdıkları işçiler kadar 
çok ve uzun süre kollanyla çahşarak işçilerin kitlesi ile benzer hayat koşullanna 
sürükleniyorlardı. Bu zanaatkârlann sayılan fabrika işçilerininkinden daha çoktu. Vasıflı işçiler 
de işbölümü sürecinin derinleşmesi ve giderek artan ölçüde makinalann onlann becerilerinin 
yerini almasıyla, işçilerin saflanna yeni katılan vasıfsız işçilerin konumuna düşüyor; 
sanayileşme sürecinin sıkmtılannı derinden yaşıyorlardı. Birkaç kuşaktır kentli olan ve 
dolayısıyla da nispeten daha eğitimli olan bu kesim, mülkiyetten hemen hemen bütünüyle 
kopmuştu. Bu yüzden, sosyalist ve komünist fikirlerden daha büyük sürade etkileniyor ve bu 
fikirlerin işçi sınıfi arasına taşınmasında önemli roller oynuyorlardı.

Zanaatkârlar, vasıflı işçiler, çalışan köylüler ve kol emekçilerinin altında Fransızlann “canaille”, 
Almanlann “pöhel", İngilizlerin “pauper" dedikleri kitle yer alıyordu. Orta Çağ’dan beri 
her yerde toplumun tüm smıflannm kıyısında yaşamak zorunda olan, mülkiyet, beceri, eğitim 
ve herşeyden yoksun bir kitle varolagelmişti. Bunlar kurulu düzenle bağları hemen hemen hiç 
olmayan, aile hayatından oldukça uzak yaşayan, düzenli ve istikrarlı çalışma olanağı 
bulamayan ya da aramayan lumpenproleterler kitlesiydi.

Bütün bu çalışanlar ve yoksullar kitlesinin çeşitli kategorileri arasındaki sınır çizgileri, 
kesinlikten uzak, yöneticilerin özellikle işsiz güçsüzleri ötekilerden ayırma çabalanna karşın, 
birbirine kanşmaya ve birbirinin içinde erimeye eğilimliydiler. Çalışanlar için nüfus artışı, 
kırda yoksullaşma, göç, kentleşme ve fabrika üretimine geçişle belirlenen modernleşme, bu 
karışma ve kaynaşmayı toplumun alt katmanlannın yaşama ve çalışma koşullanm çok yönlü 
dönüşümlere uğratarak daha da hızlandınyordu. Bütün bu mülksüz yoksullar ve çalışanlar 
kitlesine 1830’lar ve 1840’lardan sonra genel olarak proleter denilmeye başlandı. Latince 
proletarius sözcüğü, devlete tek yaran çocuk yapmaktan ibaret görülen, toplumun en alt 
katmanına dahil yurttaşlar anlamına geliyordu. Kentler bir yoksul mülksüzler ordusuyla 
kuşatılmaya başladıktan sonra, bu en alt sınıfi, kategorilerini gözetmeksizin proleter olarak 
adlandırmak adet haline gelmiş, bu içeriğiyle proleter sözcüğü işçiden daha geniş bir anlam 
kazanmıştı.

Öte yandan çalışanlar kitlesi, 1830 devrimini izleyen yıllarda toplumsal mücadelelerdeki 
konum ve rollerine ilişkin kendilerine özgü fikirler geliştirmeye başlamışlardı. Önceki bütün 
devrimler ve toplumsal mücadelelerde kentlerin yoksul nüfusu, sansculotte'hr (ayaktakımı) ve 
köylüler, kimi zaman burjuvalann, kimi zaman kralcılann, kimi zaman da kilisenin çağnsma 
uyarak sokaklara dökülmüşler, eski toplumun bu üç büyük zümresinin birbirlerine karşı 
yürütttükleri iktidar mücadelesinde, siyasal devrim ve karşı devrimlerin aracı olmuşlardı. 
Yönetici sınıflar kendi amaçlanna ulaştıktan sonra ise, silahsızlandınlarak tekrar çıktıklan 
inlerine geri gönderilmişlerdi. Ancak Lyonlu dokumacılann “ya çahşarak yaşamak ya 
döğüşerek ölmek” çığlığıyla giriştikleri ilk bağımsız toplumsal ayaklanmadan beri çalışanlar, 
toplumsal mücadele sahnesinde, kendi amaçlan, kendi çıkarları ve kendi fikirleri 
doğrultusunda yer alma eğilimi gösteriyorlardı (Bkz. 1848 Avrupa Devrimleri-Fransa). Bu
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Wilhelm Weitling lie Karl Marx’in 30 Mart 1846’da 
Brüksel Komünist Heberleşme Komitesi’nde bir araya 
gelerek yaptıkları tartışma, fazla uzun sürmedi. Üzerin
de tartışılan konu, Almanya’da en iyi nasıl propaganda 
yapılabileceği sorunu idi. Marx’in yoğun saldınlanna 
Weitling, “ kendi yürüttüğü mütevazi liazırlık çalışmala- 
nnın, halkın zulüm ve acıyla dolu dünyasından çok uzak 
olan birtakım adamların masabaşı tahlillere dayalı öğre
tilerinden ve yaptıkları eleştirilerden ortak mesele için 
galiba daha önemli olduğunu” belirterek karşılık verdi. 
Bunun üzerine Marx, masaya yumruğunu vurup Weit- 
llng’e şu sözleri haykırarak tartışmayı bitirdi: “Şimdiye 
dek cehaletin kimseye bir yarar sağladığı görülmemiş
tir!” . Burada çatışan çelişkiler neydi? Elbette Weitling 
bilgisiz değildi, komünist teorisyen ve işçi hareketinin 
örgütçüsü olarak yaptıklarından da haklı olarak gurur 
duyabilirdi. 5 Ekim 1808’de bir aşçı ile, doğumundan 
kısa bir süre sonra Rusya seferinde ölen bir Fransız 
subayının oğlu olarak Magdeburg’d'a doğmuştu. Kadın 
terziliği zanaatını öğrendi ve 18 yaşında, kalfa olarak 
gezici işçiliğe başladı. Hamburg’da düzenlenen sahte 
bir seyahat belgesi sayesinde Prusya ordusunda asker
lik yapma yükümlülüğünden kurtuldu.

Seyahat ettiği yıllarda, Avrupa’nın birçok büyük şehri
ne gitti. İkibuçuk yıl kaldığı LeIpzig’de, Eylül 1830 karı
şıklıklarına tanık oldu. 1834’de Viyana’da kaleme aldığı 
Die Nothwendigkeii der Gemeinschaft und über die Abs- 
chaffung des Geldes (Cemaatin Zorunluluğu Ve Paranın 
Kaldıniması Üzerine) İle artık yazarlığa vakıf olmuştu.

Weltling, 1830’lu yılların ortalarında Avrupa’da devri
min yüreği olan Paris’e geldiğinde, ideolojik konumunu 
artık belirlemiş durumdaydı. Hemen oradaki gizli cum
huriyetçi derneklerle ilişki kurarak Horlananlar Birliğl’ne 
üye oldu.

1837 Sonbahan’nda bir ara gittiği Viyana’dan yeniden 
Paris’e döndüğünde Horlananlar Birliğl’nl bölünmüş bul
du. Ağırlıkla kalfalardan oluşan bir grup, gizli örgütün 
tam yetkiyle diktatörce hareket eden ve tanımadıkları 
kişilerden oluşan yönetimini protesto ederek Haklılar 
Birliği’nI kurmuştu.

Örgütsel bölünmeden sonra ideolojik tartışmalar de
rinleşti. Siyasal özgürlük talebini yeterli görmeyen, za- 
naatkâr kalfaları “mülkiyet ortaklığr’nı program tartış- 
malannın odağına aldılar. Mülkiyet ortaklığının müm- 
künlüğünü ve sağlayacağı yararları kanıtlayabilecek bir 
yazıyı aradılar, mevcut literatürde bulamayınca da biz
zat metinler yazmaya başladılar. Weltllng’In hazırladığı 
taslak Birlik yönetimi tarafından sunulanlar içinde en 
iyi bulunan metin oldu ve "Die Menschheit, wle sie 
1st und wie sie sein soiite" (İnsanlık Ne Durumda Ve 
Nasıl Olması Gerekir) başlığıyla. Haklılar BIrlIğI’nIn prog
ramı olarak 2000 nüsha basıldı. Weitling burada, bütün 
mensuplarından hergün asgari bir miktar çalışmalarını 
talep eden, karşılığında ise onlara bütün zorunlu ve 
yararlı mallara rahatça ulaşma olanağı sağlayan bir top
lum sisteminin çerçevesini çiziyordu. Lüks mallar ise, 
“ticari mesai” denilen ek bir süre çalışma karşılığında 
edinilebilecekti.

Weitling, “ bununla toplumsal reformun en mükem
mel İdealini kurduğunu” iddia etmiyordu: “ Buraya dek 
betimlenmiş olan bütün toplumsal reform planları, böy
le bir toplumun mümkünlüğünün ve sağlayacağı yarar
ların kanıtlanmasının araçlarıdır; ve bununla ilgili ne 
kadar çok eser yazılırsa, halka bununla ilgili o kadar 
çok kanıt sunulmuş olacaktır. Fakat buna İlişkin en gü
zel eseri, herhalde kanımızla yazmak zorunda kalaca

ğız” . Weltling'In işçi hareketi ve sosyalizm tarihindeki 
önemini belirleyen, ortak mülkiyet cemaati fikrine ilişkin 
olarak geliştirdiği somut tanımlamalar değil, bu tanımla
manın, ilk kez bir işçi örgütü tarafından kullanılmış ol
masıdır. Zaten burjuva muhalefetinden örgütsel olarak 
kopmuş bulunan işçi hareketinin aynmı, ilk kez Welt- 
llng’le ideolojik dayanağını buluyordu.

Weitling, 1840’lı yılların başında Haklılar Birllği’nin 
yönetimi tarafından, oradaki kalfa derneklerinde komü
nist propaganda yapmak üzere İsviçre’ye gönderildi. 
Orada 1841 Eylül’ünden itibaren İşçiler tarafından işçi
ler için yazılan ilk dergiyi çıkarmaya başladı. Bu dergi 
önce Der Hüiferuf der deutschen Jugend (Alman Gençli
ğinin Yardım Çağrısı) adı altında. Ocak 1842’den itiba
ren de “Die funge Generation (Genç Kuşak) adıyla çıktı.

Bu dergi, Weitling’in o sıralar İsviçre’deki zanaatkâr 
kalfaları arasında büyük etkisi olan ve Almanya’nın ulu
sal birliğine merkezi bir önem veren burjuva gizli örgütü 
Jungen Deutschland (Alman Gençleri) ile yaptığı tartış
mayı belgeler. Weitling dergisinin İkinci sayısında şöyle 
yazmıştır: “ İnsanlığın mutluluk resmini anavatanlarının 
kucağında boyayarak bu tabloyu anavatan sevgisiyle 
perdeleyen adamlar var. Bu perdeyi kaldırdığımızda ise, 
insanlığın mutluluğunun milliyetçi nefretin kanlı pençe
leri altında yattığını görüyoruz” . Kendi zamanının tek 
örneği olan bu enternasyonalizme, derginin uluslararası 
düzeyde dağıtılması da tekabül eder: Yayınlanan her 
1000 sayıdan 400’ü düzenli olarak Paris’e, 100’ü ise 
Londra'ya gönderilmiştir.

Simon Schmidt, August Becker, Sebastian Seller gibl 
yoldaşlarının desteğiyle Weitling, Haklılar Birllği’ne çok 
sayıda yeni üye Jcazandırdı. AJİtatörlük faaliyetinde ve 
burjuva demokratlarıyla tartışmalarında edindiği dene
yimleri, 1842 sonunda başyapıtı olan "Garantlen der 
Harmonie und Frelhelt" da (Uyum ve Özgürlüğün Gü
venceleri) topladı. Kari Marx’i onun hakkındaki şu ünlü 
ve coşkulu övgüye yönelten, işte bu kitaptır: “Alman 
burjuvazisi, -filozofları ve kalem efendileri de dahil- si
yasal özgürleşme ile ilgili olarak, Weitling’in Uyum Ve 
Özgürlüğün Güvenceleri gibi bir yapıt sunabilirler mi? Al
man siyasal literatürünün cansıkıcı, süklüm püklüm sı- 
radanlığı ile Alman işçilerinin bu parlak ve benzersiz 
ilk yapıtı karşılaştırılırsa; proletaryanın bu devasa patik
leri, burjuvazinin aşınmış siyasal pabuçlannın cüceliğiy
le karşılaştırılacak olursa, gelecekte bu külkedisinin bir 
pehlivanın gövdesine bürüneceği kehanetinde bulun
mak yerinde olacaktır.”

Gerçi, kitabın başındaki “ toplumsal kötülüğün ortaya 
çıkışı” nın tarihsel açıklaması bölümü, daha çok, yer 
yer Incil’in yaradılış öyküsünü andırır. Fakat Weitling, 
bilimsel donanıma sahip olmadan da, isabetli ve ikna 
edici sonuçlara ulaşır. İşçilerin, korumalarına değecek 
bir anavatana sahip olmadıklarını açıkladığı “Anavatan, 
sınırlar ve diller” bölümü, bunun bir örneğidir: “ İçeride 
hava döner dönmez, hep bir dış düşmana dikkat çekilir. 
Gözbağcılık numaralani Sanki, öbür taraftakllerin de 
tıpkı bizler gibi, ellerindeki gazetelerini okurken, tahrik
lerinin ürünü olan kanayan yürekleri alaya alan gerçek 
düşmanlarına sırtlarını dönerek, kendi efendileri tarafın
dan maytaba atılacaklarını bilmiyormuşuz gibll..” Para
sız ve mülkiyetsiz bir toplumun mümkün olduğu ve 
böyle bir toplumda yaşamanın hoş olabileceği, “Toplu
mun yeniden örgütlenmesine dair fikirler” başlıklı İkinci 
bölümde sergilenir. Okulların İyileştirilmesini zorunlu 
kabul eder, ama bununla yoksulluğun herhangi bir bi
çimde azaltılabileceğini düşünmez. Basın ve seçim öz
gürlüğü taleplerini destekler, ama bunların para sistemi 
içinde gerçekleştirilemeyeceğini savunur. Bir servet ver
gisinin yürüriüğe konmasını da destekler. Fakat buraya, 
bu verginin aşırı servetlerin birikimini engellemesl.an- 
cak bizzat birikimi engellememesi gerektiği kaydını ko
yar. Sonuçta düşüncelerini şöyle toparlar: “Yani laf 
salatası yapmayıp açıkça söylemek gerekir ki: bize lazım

olan, devrimdlr.(...) Şayet herşeyden önce herkesin do
ğal eşitliğini istiyor olmasaydım, diğer birçokları gibl 
l>en de şunu söylerdim: ilkelerimiz ancak ve yalnızca 
aydınlanmanın ilerici yolunda gerçekleşecektir. Evetl 
Bu yolda iyi olan her şey gerçekleştirilebilir; güce ve 
paraya sahip olanların kişisel çıkariannın bertaraf edil
mesi hariç.” Weltllng’l çağdaşı olduğu siyasal literatü
rün üstüne çıkaran, işte komünizmle sınıf mücadelesi 
arasında kurulan bu bağlantı, hiç bulanık olmayan bir 
toplumsal gerçeklik görüşüyle birteşen bu devrimci he
yecandır. İnsanlık henüz olmasa da, en geç Güvence- 
/er’le. Alman proletaryasının olgunluk karnesini ortaya 
koymuştur.

Weitling’in bundan sonraki kitabının duyurusu bile, 
Zürih’te tutuklanarak bir yıllık hapis cezası almasına 
yetti. “ İsa mülkiyeti saymaz” veya “ İsa mücadeleyi 
vazeder” gibi başlıklar, kilise babalarına fazla gelmişti. 
Ve Weitling, Almanca konuşulan ülkelerde açılan ilk 
komünizm davasının kurbanı oldu. Gene de kitabın müs
veddeleri Weltling’in arkadaşları tarafından el konul
maktan kurtarılarak 1845’de Das Evangelium eines ar- 
men Sünders (Yoksul Bir Günahkarın İncil’I) adıyla ya
yınlanması engellenemedi. İzleyen yıllarda üç baskı da
ha yapılacak ve kitap 19. yüzyılın sonlarına kadar işçi 
çevrelerinde canlı bir ilgi görecekti.

Weitling bu yazısında -aslında Hegel’in adını bile duy
mak İstememesine karşın -genç Hegelci din eleştirisine 
bağlanan bir komünist İncil yorumu yaparak, İsa ve 
çömezlerinin kendi zamanlarında İzledikleri hedefin, 19.

Engels, yollarının ayrılmasından yıllar sonra, 
Weltling’in 1846’daki halini şöyle yorumlamıştı:
“ O artık, yeteneklerinin farkına yeni varmış, 
komünist bir toplumun nasıl bir şey olabileceğini 
kavramaya çalışan eski naif terzi çırağı değildi. 
Artık, üstünlüğünü kıskananlar tarafından izlenen, 
her yerde rakip, gizli düşman ve tuzak kokusu 
alan bir büyük adam: cenneti dünyada 
gerçekleştirmenin reçetesini cebinde taşıdığını ve 
herkesin bunu kendisinden çalmak istediğini kuran 
ve ülkeden ülkeye sürülen bir peygamber 
olmuştu. ”



Engels

yüzyılda komünistlerin izlediğinden başka bir şey olma
dığını gösterir. Dine başvurmasının ve İncilin, onun “ön
lenemez düşüşüne”, “sekteriiğe kayışına” yol açtığı söy
lenmiştir. Oysa Incinn, komünizmi dinî mistisizm içinde 
eriten bir kitap değildir. Weitling için söz konusu olan, 
dalıa ziyade, Hıristiyanlığı dev bir müttefik olarak kazan
mak ve bir çok İşçi evinde bulunan ve yasaklanamayan 
Incil’i komünist propagandada kullanmaktı. “ Din tahrip 
edilmemeli, insanlığın kurtuluşu İçin kullanılmalı” diye 
düşünüyordu : “Hıristiyanlık özgüriüğün, mütevazlllğin 
ve tatminin dinidir ; yoksa tevekkülün, israfın ve yok
sunluğun değil.”

Weitling, bir yıllık tutukluluktan ve Prusya makamları
nın çıkardığı güçlüklerden sonra nihayet yeniden işçi 
hareketiyle sıkı ilişki kurduğu zaman, geçen sürede ön- 
deriik konumunun epey zayıfladığını gördü. Londra işçi 
Eğitim Derneğl’yle sürdürdüğü ve özellikle hareketin 
olgunluğunun ve komünizmi yerleştirmenin güçlükleri
nin ele alındığı tartışmalar boyunca pek az kişiyi kendi 
yanına çekebildi. Aslında tartışmaya katılanların hiçbiri 
ikna edici bir devrim taslağı sunamamıştı. 1846 başında 
bu tartışmanın kesilmesinin ardından Weitling, Marx ve 
Engels’le karşılaşacağı Brüksel’e geçti.

Aralarında önceleri, içeriksel ayrılıkları sürekli örtme
si mümkün olmayan, çok dostça bir ilişki vardı. Marx 
İle Engeis’In yürüttüğü komünist hareketin teorik birliği
ni oluşturma çabası, hareketin parçalanmasını da gerek
il kılabilecekti ve bu çaba, Weitling tarafından onaylan
mıyordu. Haraketin birilği ona başarının en önemli koşu
lu olarak görünüyordu. İlk devrimde burjuvazinin iktida
ra gelmesine yardım edilmesi gerektiği görüşünü de 
kabullenemezdi. Daha Londra’daki tartışmalarda, İşçiler 
arasında propaganda yapmanın, şayet onlara savunulan 
İlkelerin kısa sürede gerçekleştirileceğine dair bir per
spektif sunulmazsa, çok güç olduğuna dikkat çekmişti. 
Ayrıca Weitling’e, hazıriadığı bir yazı taslağının, Marx 
ve Engels’in, büyük ütopik sosyalistlerin yazılarını çe
virme planları çerçevesinde dikkate alınmaması kişisel 
olarak çok dokunacaktı. Bütün bu çelişkiler, 30 Mart 
1846 günkü oturumdaki o büyük patlamaya yolaçtı.

Kopuş ise ancak birkaç hafta sonra, 11 mayıs 1846’da 
bu çelişkiler pratik bir önem kazandıkları zaman gerçek
leşti. Weitling, New York’da Hermann Kriege tarafından 
çıkarılan Volks-Tribun gazetesinin eğilimlerinin “Avru
pa’daki ve Amerika’daki komünist partisi açısından son 
derece tehlikeli” olduğunu ifade eden “ Savaşa karşı 
genelge”yl imzalamayı reddetti. Böylece Alman komü
nist hareketi tarihindeki ilk bölünme kesinleşti. Weitling 
Avrupa’yı terkederek, 1846 sonunda varacağı Amerika’
ya gitti.

Weitiing, 1848 İlkbaharında devrim haberleri Ameri
ka’ya ulaşır ulaşmaz, bunu “derininde yatan özü Itiba- 
nyia dördüncü tabakanın, işçilerin devrimi” olarak de
ğerlendirerek hiç tereddüt etmeden Avrupa’ya koştu. 
Yönünü işçi sınıfına göre tayin etmesi de, onun burjuva 
demokratlarıyla ittifak aramasını engellemedi. 1848 Ekim 
sonunda Beriin’de toplanan İkinci Demokratlar Kongre- 
si’nde Weitling, toplumsal soruna ilişkin bir rapor hazır
layan üç kişilik komisyonun üyesi olarak yaptığı bir 
açıklama, onu “sistem takıntısı”yla suçlayanları yalan
lar niteliktedir: “Benim uç bir komünist olduğum herkes 
tarafından biliniyor, ama gelecekte toplumun nasıl olma
sı gerektiğine dair bir plan üzerinde konuşmak istemiyo
rum. Birçok sistem kuruldu; fakat bunlaria uğraşıp dura
rak asıl sorunu gözden kaçırmamız bize pek onur getir
meyecektir.” 1849 yılında 3. baskısın: yaptığı Güvenceler’ 
in büyük ilgi gördüğü Hamburg'dan, polisiye koğuştur- 
malar nedeniyle kaçmak zorunda kaldı. Bu kez kesin 
olarak kalmak üzere Amerika’ya göçtü. 25 Ocak 1871 ’de 
orada sefalet içinde öldü. (Weitiing’ln Amerika yılları 
için bakınız: Amerikan iç savaşı ve İşçi hareketleri).

HANS-ARTHUR MARSİSKE

19. yüzyıl ortalarında Fransa'da bir dokumacının atölyesini tasvir eden bu resim, küçük üretici zanaatkârlıkla 
proleterlik arasındaki aşamayı yansıtıyor. Çocuklar da dahil, ailenin bütün fertlerinin emeğinin “değerlendirildiği" 
işletme, evin işlevleriyle bütünleşmiş bir mekânda, üreticinin yaşam çevresini oluşturuyor. Yeniden-üretim ve 
sömürü süreçlerinin önemli ölçüde aile birimine hapsolduğu bu tarz üretim örgütlenmesi, yüzyıl ortalannda hızla 
çözülme sürecine girmişti.

nedenle, dönemin edebiyatmda proleter sözcüğü artık, yalnızca kendi halinde varolan bir 
toplumsal varlığa işaret etmiyordu; sözcük, çalışanlar kitlesinin, kendi özbilincine sahip, 
burjuvaziye ve özel mülkiyet dünyasına meydan okuyan kesimini tanımlayan bir terim olarak 
siyaset dağarcığında yerini almaya başlamıştı.

Proletarya terimini işçi smıhnın edinmeye başladığı yeni zihniyetle bağdaştırarak kullanan Loren; 
von Stein, Modem Fransa’da Sosyalizm ve Komünizm adlı kitabında, proletaryanın yeni bir 
mülksüz yoksullar kitlesi oluşturduğunu; bu yeni kitlenin kendi yaşama ve çalışma koşullanm 
“mal ortaklığı” yaratarak genelleştirme peşinde koştuğunu tesbit etmişti. “Geçmişin 
yoksullanndan bütünüyle farklı bir biçimde gururlu, savaşçı ve zenginlere düşmanlık dolu” 
olan bu proleterlerin “sayısı, sınavdan geçmiş cesareti ...birUk bilinci... ve amaçlarına ancak 
devrimle ulaşabileceği sezgisiyle, tehlikeli bir unsur” halini almış olduğunu yazıyordu. Alexis 
de Tocqueville ve Maria von Rodowitz de, “devasa bir büyüklük” kazanan proletaryanın “artık 
yalnızca siyasal değil toplumsal” tutkularla dolup taştığını, “şu ya da bu hükümeti, şu ya da 
bu yasayı ya da rejimi değil, toplumun kendisini başaşağı etmeyi amaçlayan görüş ve 
düşünceler geliştirdiklerini” kaydetmişlerdi.

Böylelikle proletarya 1840’larda yalnızca mülk edinme ve çalışma tarzıyla değil, devrimci 
zihniyeti ile de toplumun öteki sımflanndan ayırdedilen işçi sınıfını anlatan bir terim haline 
geldi. Bu yüzden 1840’lar Paris’inde, Almanya’nın devrimci dönüşümünün öznesini ve 
programını arayan Marx’m karşısına çıkan, Fransız komünizmi ve Paris proletaryası oldu.

Paris’te, Fransa’nın “kendi” proletaryasının yanısıra, 100 bin civannda, çoğu zanaatkâr olan 
Alman işçisi de yaşıyordu. İşçi kulüpleri, demekleri, mezhepleri, işçi hareketleri, grevler, 
sonuncusu daha beş yıl önce Fransa’yı sarsmış olan işçi ayaklanmalannm anılan, işçiler 
arasında usanmadan faaliyet gösteren ajitatörler, örgüdeyiciler, komplocular, onlann dostu olan 
sanatçı ve yazarlan ile Paris, Marx üzerinde olağanüstü bir etki uyandırmıştı.

Marx, Paris’te iken yazdığı ve 1844 Elyazmalan olarak bilinen eserinde komünizmi ilk kez 
teorik olarak temellendirmeye başladı. Burada, Fransız komünist işçileri üzerine hayranlık dolu 
şu gözlemlerde bulunuyordu: “Komünist zanaatkârlar bir araya geldiklerinde ilk amaçlan teori, 
propaganda ve benzeri şeylerdir. Ancak, bu biraraya gelişin sonucu olarak aynı zamanda yeni 
bir şeye -topluma- ihtiyaç duyarlar ve araç gibi görünen şey amaç haline gelir. Bu pratik 
süreç içinde Fransız sosyalist işçiler biraraya geldiklerinde harikulade sonuçlarla karşılaşılır. 
Sigara ve içki içmek, yemek yemek ve benzeri şeyler, artık bir temas aracı ya da biraraya 
gelmek için bir vesile olmaktan çıkar. Sonunda birleşmek uğruna birleşme, toplu halde



bulunma ve karşılıklı konuşma onlara yeter; insanın kardeşliği onlar için laf değil, hayatın 
lerçeğidir; insan soyluluğu çalışmaktan taşlaşmış vücutlarından bize yansır”.

Marx, Ağustos 1844’te Feuerbach’a Paris’ten yazdığı bir mektubunda da Fransız komünist 
işçilerinin üzerinde bıraktığı izlenimleri benzer bir biçimde kaydetmişti: “Bu çalışmaktan 
yıpranmış insanlardan fışkıran soyluluğu ve kaüksız tazeliği anlayabilmek için, Fransız 
ouvrierlerinin bir toplantısına katılmalısınız. İngiliz proleteri de devasa atılımlar yapıyor ama 
Fransızlann kültür birikiminden yoksunlar. Aynca İsviçre, Londra ve Paris’teki Alman 
zanaatkârlannm (Handwerker) teorik meziyetlerini de belirtmeden geçmemek gerekir. Ancak 
Alman zanaatçısı, gene de haddinden fazla zanaatçıdır.

“Ancak her ne olursa olsun tarih, insanlığın kurtuluşunun pratik unsurunu, uygar 
toplumumuzun bu ‘barbarlar’ı arasında hazırlıyor”.

Marx; Proleter ve Komünist Çevrelerde

Marx, Paris’te bulunduğu sıralarda yalnızca teorik ve felsefi incelemelerini sürdürmekle ve 
çevresindeki toplumsal gerçekliği gözlemlemekle ve bu “barbarlar”a hayranlık beslemekle 
kalmamış, onlann kulüplerine devam etmiş ve önderleriyle de tanışmıştı. Bu demeklerin en 
önemhsi, Fransız Babeufçü komünist geleneklerin izinden giden Alman göçmen zanaatkârlannm 
örgütü, Haklılar Birliği’ydi. Marx bu birUkte, daha sonra kendisiyle çatışacağı Wilhelm 
Weiding’le tanışıp onun fikirlerine yakınlık duymuş, ileride Komünistler Birliği’ni birlikte 
kuracaklan öteki Alman komünistlerini de orada tanımış; öte yandan Fransız sosyalist ve 
komünist işçilerinin önderleri Etienne Cabet, Proudhon ve Louis Blanc ile de tanışıp kişisel 
bağlar kurmuştu.

Marx’m kişisel dostluklar kurup görüştüğü insanlar arasında, özellikle dostluğuna çok değer 
verdiği devrimci Alman şair Heinrich Heine, Georg Herwegh, Rus devrimci anarşisti Mihail 
Bakunin, Ren’li radikal doktor Ronald Daniels ve yazar Heinrich Bürgers ile Haklılar 
Birliği’nin Paris’teki birimlerinden gelen Ewerbeck, Mauer ve gazeteci Bemays da vardı. Bu 
insanlar kendi kişisel meziyetlerinin yanısıra, uzun yıllardır yaşadıklan Paris’in işçi ve 
komünist geleneklerini, Paris entelijansiyasmı saran fikri atmosferi, Avrupa’nın her yanından 
Paris’e gelerek kendi yerel tecrübelerini bir tür entemasyonalist işçi kültürünün oluşmaya 
başladığı işçi kulüplerine döken çeşitli uluslann devrimcilerini Marx’ia ilişki içine soktular. 
Bütün bu devrimci ve proleter ortam içinde, kendisini zaten felsefi ve ahlaki olarak 
hazırlamış bulunduğu “insanın genel kurtuluşu” düşüncesinin tarihsel imkânlannı, Marx 
kıratında bir insanın sezmemiş olması beklenemezdi. Ama bunun için sezgiden daha fazla bir 
şeye ihtiyaç vardı. Almanya, felsefi geleneği ile, zıtlıklarla bölünmüş bir toplumdan kurtuluşun 
zihinde kuruluşunun teorik araçlannı ve merkezinde proletarya olan yeni bir dünya 
görüşünün kavramsal donanımını; Fransa, Babeuften bu yana bata çıka ilerlemesine devam 
eden sosyalist toplum tasawumnun gerçekleştirilmesi için siyasal örgütlenme ve eylemde 
bulunma zihniyetini hazır etmişti. Marx’in Fransa’da tanıştığı insanlar, böyle bir düşünce ve 
eylem geleneğini paylaştıklan nispette, Marx’in bakışının işçilerin hayatına çevrilmesini moral 
ve kültürel olarak çabuklaştırmış olabilirlerdi. Ne var ki, sonraki pratik sonuçlardan da 
görüleceği gibi, bu insanlann çoğu, bu dünyanın bilimsel bir kavranışı bakımından yeterli bir 
birikimden yoksundular ve Marx’in eleştirici zekâsına yol göstermeleri beklenemezdi. Almanya 
olsun Fransa olsun, proletaryanın kendisini bir sınıf olarak kurmasının nispeten geciktiği, 
sanayinin toplumsal üretimin merkezî öğesi olmadığı ülkelerdi. Nüfusunun büyük çoğunluğunu 
sanayi işçilerinin oluşturduğu İngiltere, modem kapitalizmin beşiği olarak modem proletaryanın 
ana yurduydu. Merkezine proletaryayı yerleştiren yeni bir insanlık düşüncesi bakımından, bu 
bilginin pozitif kanıdannın İngiltere’den gelmesi kadar doğal birşey olamazdı. Marx, gerek 
Kreuznach’ta, gerekse Paris’feki incelemeleri sırasında İngiliz klasik iktisatçılannın, özellikle 
Ricardo’nun eserlerini okuyarak, Britanya İmparatorluğunun zenginliğinin gerisinde yatan sanayi 
ve sanayideki işçi emeğinin rolünü kavramıştı. Ancak bu bilgilerin eleştirel bir tahlili ile 
İngiliz sanayi işçilerinfn şartlannm ve taşıdıklan potansiyellerin bilgisini Jahrbücher'in, ilk 
sayısında yazılan yayınlanan Engels’ten öğrenecekti. Marx’in, proletaryanın dünya tarihinde 
oynaması mümkün olan rol bakımından gerçekte, hâlâ spekülatif olduğu söylenebilecek olan 
“Hegel’in Hukuk Felsefesinin Eleştirisine Katkı-Giriş”teki kavrayışının temellendirilmesi için, klasik 
iktisadın eleştirisi ile sanayinin ve onun ürünü olan işçi sınıfının analitik bilgisine ihtiyacı 
vardı. Bu bilgiler, kendisi de Hegel’in bir öğrencisi ve Moses Hess gibi bir komünist olan 
Friedrich Engels’le çıkageldi.

Marx’m görüşlerindeki apansız gibi görünen sıçramanın bir nedeni Fransız sosyalizmi idiyse, 
biri de Engels’in kendisi ve kendisiyle birhkte taşıdığı birikimdi. Marx’in kendisi de Engels’in, 
görüşlerinin oluşması üzerindeki rolü konusuna şöyle değinmişti: “Deutsch-Französische 
Jahrbücher’de, iktisadi kategorilerin eleştirisine katkının dahice taslağını yayınlamasından beri 
yazışarak devamlı surette fikir alışverişinde bulunduğum Friedrich Engels, benim vardığım 
sonuca, başka bir yoldan (İngiltere’de Emekçi Sınıfların Durumu adlı yapıtıyla karşılaştınnız) 
ulaşmıştı.” -?

Böylelikle Modem sosyalizmin “tarih öncesi”nin bilgisinin bir bölümü de Friedrich Engels’in 
kişisel tarihiyle örtüşür.

19. yüzyılın ilk yarısından çıkarken emekçi-zenaatkârlar 
sanayi üretiminin başlıca insan öğesini 
oluşturuyorlardı. Emek-sürecinde uzmanlaşma ve 
işbölümünün bugünkü kadar derinleşip ayrıntılı hale 
gelmediği o günlerde bu emekçiler bir yandan henüz 
kendi ürettikleri ürünlerden kopmuş olmamalarına 
karşın, modern sanayi üretiminin rekabetiyle 
başedebilmek için bütün beden güçlerini makinalarla 
yarışta tüketiyorlardı. Yitirecekleri bu yarışmanın 
sonunda makinalann uzantısı modern proleterler 
oldular 1840'ların sosyalist ve komünist öğretileri 
geçmişle gelecek arasında bölünmüş bu emekçilerin 
çelişkili hayatlarının ideolojik ifadesiydi.



Engels’in Yolu

Engels’in Berlin Üniversitesi yakınlarındaki Kupfergraben’de üslenmiş topçu birliğindeki askerî 
hizmeti bir yıl sürdü. Kısa zamanda, askerlik ve topçuluk bilgisini, daha sonra yakın dosdan 
tarafmdan “General” diye anılacak kadar geliştirdi.

Ama asıl ilgi merkezi, akademik eğitimindeki boşlukları tamamlamak için Berhn 
Üniversitesi’nde devam ettiği felsefe ve din dersleriyle sol Hegelciler çevresiyle kurduğu 
ilişkilerdi. Schelling hakkında F. Oswald imzasıyla yayınladığı, Hegel Üzerine Schelling, Schelling 
ve Vahiy ve İsa’daki Filozof başlıklı üç yazı oldu. Schelling ve Vahiy 1842’de yayınlanınca, o 
sırada sol Hegelcilerin dergisi Deutsche Jahrhüchefi (Alman Yıllıkları) yayınlamakta olan Arnold 
Ruge, Engels’e “Dr. Engels” hitabıyla bir mektup yazarak, dergiye katkıda bulunmasını istedi. 
Engels cevabında felsefe doktoru değil, “sadece bir tüccar ve Prusya Kraliyet ordusunda bir 
topçu” olduğunu belirterek Alexander Jung’un Modem Alman Edebiyatı Üzerine Konuşmalar adlı 
kitabını eleştiren bir yazı gönderdi. Jung’un kitabı Genç Almanya grubuna övgüler düzüyor ve 
bu edebi akımı diyalektik felsefenin terimleriyle açıklamaya çahşıyordu. Ancak diyalektik 
felsefeyi Hegel’den çok Schelling’in kavradığı şekliyle kavramaya eğilimliydi, Engels, bu yazıyı 
yayınlamakla, Genç Almanya grubu ile kopuşunu kamuoyu önünde ifade etmiş oluyordu, 
oluyordu.

Yazının yayınlanmasından birbuçuk ay sonra Engels, Ruge’ye ikinci bir mektup yazarak bir 
sûre için her türlü yazı faaliyetine ara vereceğini bildirdi. Gerekçelerini şöyle açıklıyordu; 
“Gencim ve felsefede kendi kendimi eğittim. Gerçi kendi bakış açımı oluşturmamı ve 
gerektiğinde savunmamı mümkün kılacak kadar çok şey öğrendim ama bunlar, bu bakış açısı 
için başanlı bir şeyler yapmam ve gerektiği tarzda yapmam için yeterli değil. Aynca felsefe 
alanında bir ‘seyyah’ olduğum için 'e felsefe yapma hakkını doktora alarak 
kanıtlamadığımdan, benden beklenecekler daha da fazla olacaknr. Yeniden yazmaya 
başladığımda -ve bu sefer kendi adımla- bu beklentileri karşılayacak durumda olacağım”.

Schelling Eleştirisi

Engels’in, Schelling eleştirisi bu dönemde maddeciliğinin aldığı biçimi ve bu maddeciliğin 
sınırlarını göstermesi açısından ilginçtir. Engels, burada Feuerbach’m maddeciliğini bütünüyle 
benimsemiş görünmektedir: “İlk kez Feuerbach’m  bütün açık seçikliğiyle kavramamızı sağladığı 
gibi, modem felsefe, aklın ancak zihin olarak varolabileceği, zihninse ancak doğada ve 
doğayla birlikte varolabileceği, ondan ayn ve bağımsız bir hayatı olamayacağı sonucuna 
varmıştır”.

Engels, Prusya Rejimi’yle mücadeleden uzak durması 
için ailesi tarafından gönderildiği Ingiltere’de yaşadığı 
dönemde, Alman yerelliğinin sınırladığı komünist dünya 
görüşünü "dünyanın atölyesi’’nde sonuna kadar 
geliştirme fırsatı bulacaktı. Marksist dünya görüşüne 
proleteryanın organik rolü kavramını taşımakta 
Engels'in oynadığı büyük rol, Hegel diyalektiğiyle 
irdelediği modern İngiliz sanayiinin ve İngiliz ekonomi 
politiğinin bilgisine sahip oluşundan kaynaklandı.

Ancak Engels, bu döneminde, tipkı Feuerbach gibi, “madde”yi “pratik” olarak kavramaktan 
uzaktır. Bu yüzden tarih ve siyasete bakışı hâlâ büyük ölçüde idealisttir; tarihte asıl öznenin 
saf düşünce olduğuna inanır: “Eğer Hegel, içinde yaşadığı zamanın bir ürünü olarak taşıdığı 
pozitif unsurlardan kendisini biraz daha kurtarabilmiş ve bunun yerine saf düşünceden 
hareket edebilmiş olsaydı, din ve hukuk felsefesi bambaşka sonuçlar verebilirdi.” Bu idealizm 
olgusal olanın “sadece dışsal görünüş”, pozitif ve ebedi olanın ise “gelişme halindeki düşünce 
olduğunun” iddia edildiği Jung eleştirisinde daha da açıkça ifade edilmiştir. Tıpkı, aynı 
dönemdeki Marx gibi, Engels de, devrimci demokrat fikirlerin maddi ve somut taşıyıcılannı 
henüz görememektedir.

Saf düşünceye atfedilen bu önem Engels’i radikal felsefi eleştiriyi muriaklaştıran “Özgürler” 
çevresinin görüşlerine yakmlaştınyordu. Ancak daha o dönemde bile Engels, daha sonra 
görüşleri giderek anarşizan bir nitelik kazanacak olan sol Hegelcilerle arasındaki başlıca 
anlaşmazlık konulanndan birini dile getirdi: “Ancak zorunluluğu kendi içinde banndıran 
özgürlük sahicidir”. Engels’in başlıca endişesi zihninde, kendi düşüncesinde, keşfetmiş olduğu 
özgürlüğe gerçeklikte bir karşılık bulabilmekti. Başka bir deyişle, kendisini <'zgür olarak 
keşfetmiş, özgürlüğünün bilincine varmış olan zihnin, bu özgürlüğü ancak dış dünyaya nüfuz 
ederek tamamlayabileceğine inanıyor, bunu gerçekleştirmenin araçlanm anyordu. Oysa Özgürler 
çevresi (örneğin Max Stimer) için, zorunluluk alanı olarak tanımlanan dış dünya, ancak 
mutlak bir olumsuzlamanın, bir tür entelektüel terörizmin konusu olabilirdi. Birepn 
özgürleşmesi için, kendi emsalsizliğini ve özgürlüğünü kavraması, kendisini her türlü dış 
kayıttan bağımsız olarak tanımlaması yeterlidir.

Marx’la İlk Karşılaşma

Engels’in askerlik görevi 8 Ekim 1842’de sona erdi ve bu tarihte baba evi olan Barmen’e geri 
dönmek üzere Berlin’den aynidı. Yolda Nisan 1842’den beri sol Hegelcilerin dergisi haline 
gelmiş olan Rheinische Zeitung’un  Köln’deki bürosuna uğradı. Burada tanıştığı Moses Hess’in 
onun hakkındaki izlenimi “ateşli bir komünist” olduğuydu. Kuşkusuz kastedilen, Özgürler 
çevresinde yaygın olan ütopyacı sosyalizmdi.

Engels’in Barmen’deki ikinci ikameti uzun sürmedi. Babası, ortağı olduğu Ermen & Engels 
firmasının Manchester’daki bürosunda çalışmasını istiyordu. Ama oğlunun İngiltere’ye gitmesini
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istemesinin yegâne nedeni, iş tecrübesini amrmasmı istemesi değildi. Artık devrimci demokrat 
kimliğiyle belli bir ün kazanmış olan genç Engels’in Almanya’da başının derde girmesinden 
korkuyordu. Kasım sonunda Barmen’den aynlan Engels, Rheinische 21eitung'un bürosunu ziyaret 
etmek üzere, bir kere daha Köln’e uğradı ve burada derginin yayın yönetmeni Kari Marx’ia 
tanışa. Dosduklan hayat boyu sürecek bu iki genç insan arasındaki ilk karşılaşma “biraz 
Bauer’in ‘en uç noktaya gitme’ dileğinden kaynaklanan lafazan komünizmine de muhalifti. Ve 
Bauer’lere, yani Rheinische Zeitung’un  bir politik tartışma ve eylem aracı olmaktansa, teolojik 
tarûşma ve tanrıtanımazlık propagandası aracı haline gelmesine karşı çıkmışa. Aynca Edgar 
Bauer’in ’en uç noktaya gitme’ dileğinden kaynaklanan lafazan komünizmine de muhalifti. Ve 
ben de onlarla yazıştığımdan, onlann müttefiki addediliyordum; diğer yandan onlar da benim 
Marx hakkında kuşkular beslememe neden olmuşlardı”.

1840’larda İngiltere

O dönemde İngiltere’deki sınıfsal ilişkiler, Engels’in deyişiyle, “kapitalizme özgü klasik 
biçimlerini” almışlardı. Bütün toplum dar bir burjuvazi ile kidesel bir proletarya arasında 
kutuplaşmak üzereydi. Şehirlerde sayılan giderek azalmakta olan esnaf ve zanaatkârlar, 
proleterleşme tehdidini sürekli olarak hissediyorlardı. Bu koşullarda, Manchester, Birmingham 
gibi yeni sanayi kentlerinde ve Londra’nın yeni kurulan mahallelerinde kümelenen sanayi 
proletaryası, giderek derinleşen bir sefalete itiliyordu. Engels, İngiltere’den aynidıktan sonra 
yazacağı İngiltere’de Emekçi Sıntflann Durumu’nda bu mahalleleri şu şekilde betimleyecekti:
“Uzun bir ada boyunca sıralanmış, kilerlerinin de bazen bannak olarak kullanıldığı ve 
neredeyse daima kötü inşa edilmiş, bir ya da iki katlı kulübeler. Sokaklar genellikle taş 
döşemeden yoksun, kirli,, hayvan ve sebze artıklanyla doludur. Buralarda lağım ya da mazgal 
yerine, bol miktarda pis kokan su birikintileri bulunur. Dahası, havalandırma da tüm 
mahallenin inşasındaki sakatlık tarafından engellenir. Bu çok küçük mekânlara çok fazla 
sayıda insanın tıkıştınİmış olduğu da hesaba kaalırsa, bu işçi mahallelerine egemen olan hava 
kolayca tasavvur edilebilir”.

Bu sefalet koşullannda, sömürülenleri yaşadıklan hayata tahammül etmeye teşvik eden 
geleneksel disiplin mekanizmalan ve alışkanlıklar da çözülüyordu. Örneğin, zaten yerleşik 
kilisenin hiyerarşik yapısını reddeden, muhalif kiliselere bağlı ailelerden gelen işçilerin çoğu, 
her türlü dinle ilişkilerini kısa sürede kopanyorlardı. Örneğin, 19. yüzyılın ilk yansında 
geleneksel aile yapısı büyük bir sarsma geçirmiş, evlilik dışı doğan çocuklann sayısındaki 
araş, nüfus araş oranının çok üzerine yükselmişti. Bütün bunlann aynı zamanda yeni bazı 
imkânlan banndırdığı, ancak 1830’lann ikinci yansında keşfedilmeye başlandı. Şubat 1837’de 
Londra Çalışan İnsanlar Demeği, ala talep içeren bir People’s Charter (Halk Fermanı) yayınladı 
ve Chartizm hareketi doğmuş oldu (bkz. 5; Britanya'da Sınıf Mücadeleleri). Chartizm hareketi 
ile çahşan smıfiann muhalefetinin önderliği artık nihaî bir biçimde proletaryaya geçmiş oldu. 
Geçmişteki hareketlerin aksine Chartizm, işlik, işkolu ya da bölge temelli olmakla yetinmeyen, 
bilinçli olarak bütün sınıfın birliğini hedefleyen bir hareketti. Böylelikle, bağımsız bir sınıf 
olarak işçi sınıfının kendiliğinden ideolojisi ve örgüüenme tarzı olan sendikalizmi, en uç 
noktasına vardırmış oluyordu, Chartizmin 1838’de yaşanan birinci büyük dalgasında Halk 
Fermanı çeşidi kenderde 200-300 bin kişinin katıldığı toplantılarda tartışıldı ve sonunda 
toplam 1.280.000 imza toplandı. Ancak hareketin bu ilk yükselişi başansızlıkla sonuçlandı, 
önderlerinin çoğu tutuklandı.

Engels ve İngiliz İşçi Sınıfı

Engels, Kasım 1842’de Manchester’a vardığında, Chartizm ikinci büyük dalgasını yaşıyordu. 
1840’dan sonra kurulan National Charter Association’ın (Ulusal Chartizm Demeği) üye sayısı 
1842’de 40 bine ulaşmışa. Ferman'ın kabul edilmesi için yeni bir dilekçe hazırlayan demek, 
bu kez 3.315.000 imza toplamayı başardı. Yayınlamakta olduğu The Northem Star (Kuzey 
Yıldızı) gazetesinin tirajı 50 bindi. Engels, Manchester’a vanr varmaz, Chartisderin bölgedeki 
önderleriyle tanıştı. Ancak İngiliz işçi sımûyla ilişkisi politik hareketin önderleri ile kurduğu 
bağlantıyla sınırlı kalmadı. Çalıştığı firmada yapmak zomnda olduğu mesaiden arta kalan 
zamanlarda işçi mahallelerine gidiyordu. Bu ziyaretlerde, kendisinin bir kâtip olarak çalıştığı 
fabrikada işçi olan ve hayat boyu sürecek bir aşkla sevdiği Mary Bums ona kılavuzluk 
ediyordu.

Rheinische Zeitung'a, yazdığı ilk yazılarda, Britanya işçi sınıfı ile karşılaşmanın Engels’in 
düşüncesinde yarattığı çalkantının izlerini sezmek mümkün. Manchester’dan yazdığı ilk yazıda 
Britanyalılan “maddi denilen çıkarlann bağımsız olduklannı” sanmalanndan ötürü eleştirir 
gibidir. Ona göre, “maddi çıkarlar daima, bilinçli ya da bilinçsiz olarak, tarihsel ilerlemenin 
dokusunu tayin eden kılavuz ilkelere hizmet ederler”. Oysa ikinci yazı “ilkeler ancak 
çıkarlardan doğabilir, yani devrim siyasal değil toplumsal olacakar” cümlesiyle sona erer. Bu 
cümle Engels’in, “gelişme halindeki düşünce”ye mutlak bir önem atfettiği kendi sol Hegelci 
görüşlerine verilmiş bir cevap gibidir. Engels, kendi devrimci demokrat ideallerini teorik 
ilkelerle mi, yoksa işçi sınıfının somut, siyasal mücadelesi aracılığıyla mı temellendireceği 
koni',unda kararsızdır. Engels’in İngiltere’deki bu ilk döneminden bugüne hiçbir kişisel belge 

:tup, günlük vb.) kalmamışar. Yine de, İngiltere’deyken yazdığı en önemli eserin Ekonomi 
. atiğin Eleştirisinin Anahatlan üzerine olmasının, yukanda sözü edilen çelişkiyi çözme
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Georg Julian Harney ve Ernest Jones. Marx ve 
Engels 1845 yazında birlikte Ingitere'ye gittiklerinde 
bir yandan Haklılar Birliği'nin önderleriyle bir yandan 
da sol-kanat Chartist önderlerle tanıştılar. İşçi kökenli 
Harney ve Jones, Haklılar Birliği önderleri Joseph 
Moll, Karl Schopper ve Heinrich Bauer'Ie birlikte ilk 
uluslararası devrimci işçi örgütlerinden biri olan 
Fraternal Democrats’ı (Kardeş Demokratlar) kurdular.



I L l l g C l b

1840'lar Avrupa'sının tarihsel ayırt ediciliği, işçi sınıflarının, yerleşik "efendi-köle" ilişkilerini temelden sarsan 
kendiliğinden ayaklanmalan kadar, bu ilişkiyi bilinçli olarak sorgulamaya başlamalanndaydı. Yerleşik toplumsal 

ilişkilerin bu sorgulanışı, bütün Avrupa kıtasında rehavet ve durağanlık içinde çürümeye yüztutan toplumsal 
hayatın değişebillrliği umudunu canlı tutan yegâne kaynaktı. Engels, Ingiltere'de, işçi sınıfının tarihsel konumuna 

ilişkin yargılarını şekillendirirken kendi gözlemleri kadar, İngiliz edebiyatının Dickens, Bronte kardeşler. Cariyle 
gibi temsilcilerinin eserlerinde de baş vuruyordu. Thomas Carlyle'ın Past and Present (Dün ve Bugün) adlı 

eserini değerlendirirken, onun yazdıklarına dayanarak, "İngiliz ulusunun Kıtada tanınmayan kesimi olan işçiler; 
yalnızca, Ingiltere’nin paryalan olan bu yoksullar, bütün kabalık ve ahlaki düşkünlüklerine karşın bu ülkede 

saygıyı hakeden yegâne insanlardır; İngiltere'nin kurtuluşu onlardan gelecek, İşlenebilir bir malzemeye sahip 
olanlar yalnızca onlar Eğitimden yoksun olsalar bile önyargıların tutsağı da değiller, yüksek bir ulusal amaçla 

harekete geçme gücünü ellerinde bulunduranlar yalnızca onlar, gelecek de onların", demişti. Kaethe Kollwitz'In 
yukarıdaki tablosunda resmettiği, içinde yaşadıklan boğucu koşullardan kurtuluşun yollarını tutkuyla tartışan 

İşçiler, kıtada ve İngiltere’de sosyalist düşüncenin gelişebilmesi için tarihsel insan davranışının başlıca öznesini 
oluşturdular, Mafx ve Engels’in felsefi düşünüş yolundan ulaştıktan "İnsanın nihai kurtuluşu" düşüncesinin 

gerçekliğe dönüşmesi, kendi haklarında bağımsız fikirier geliştiren bu proleterlerle tanışıp kaynaşmalarıyla
mümkün olabilecekti.
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abasının bir ürünü olduğunu düşünmek mümkün. Çünkü inandığı ilkelerle, tanık olduğu ve 
lesıcucdiği mücadele arasındaki kopukluğu aşabilmesi için, diyalektik felsefe aracılığıyla 
armış olduğu sonuçlarla işçi sım&mn hedeflediği şeyin aynı ideal olduğunu kendi kendisine 
anıtlaması gerekiyordu. Ekonomi politiğin eleştirisi, bu bağlantıyı teorik düzlemde kurmasını 
ağladı. Bu eleştiri sayesinde, Berlin yıllannda teorik, düşünsel bir imkân olarak kavradığı 
zgürlüğün, maddi karşılığını proletaryanın mücadelesinde keşfetmiş oldu.

u sonuçlara varan Engels’in İngiltere’deki sosyalist ve komünist akımlara yönelmesi 
açınılmazdı. Zaten bu sırada ilişki kurmuş olduğu Chartist önderler, doğal olarak, hareketin 
ol kanadını temsil ediyordu. Bu kanat da nerdeyse tamamıyla Robert Owen’in ütopyacı 
osyalizminin etkisi altındaydı (Bkz. 5; Britanya’da Sınıf Mücadeleleri). Ancak Engels’in 
ıgiltere’de sosyalist ve komünistlerle ilişkisi, bu kanatla sınırlı kalmadı. Tahminen Mayıs 
843’te Owenci sosyalizmin taşrahlığının tersine, çok daha entemasyonalist bir niteliğe sahip olan 
laklılar Birliği’nin Londra’daki temsilcileri ile tanıştı. Ancak gerek komünizmin uygulanabilirliğini, 
üçük cemaatler ölçeğinde de olsa kanıtlayabildikleri için övdüğü Owenci sosyalistler, gerekse 
evrimci proleter erdemleri ile hayranlığını uyandıran Haklılar Birliği’nin temsilcileri, Engels’e 
orik olarak yeni bir şey öğretemeyecek kadar sığdılar. Bu yüzden Engels, İngiltere’den 

yniması ile 1848 arasındaki dönemi, Marx’ia birlikte, diyalektik felsefenin proletarya ile 
arşılaşmasınm sonuçlannı formüle etmeye hasredecekti.

4arx-Engels İşbirliğinin Kurulması:

[üçük Burjuva Sosyalizminden Kopuş

gustos 1844’te Engels’in Manchester’daki çahşma süresi sona erdi. İlk iş olarak bir yıla 
akın süredir Paris’te yaşayan Marx’i ziyaret etmeye karar verdi. 1842’deki “biraz soğuk” 
mışmadan sonra gerek Rheinische Zeitung gerekse Deutsche-Französische Jahrbücher’de 
ayınladıklan yazılar aracılığıyla birbirlerini daha yakından tanıma hrsatı bulmuşlar, 
ralanndaki ortak yönleri keşfetmişlerdi. Her ikisi de burjuva toplumunun dönüşme 
nkânlannın bu toplumun içinde yeşermesi gerektiğini kavramış diyalektikçiler olarak uzun bir 
üredir, bu dönüşümünün öznesinin kim olacağı arayışı içindeydiler. Engels özellikle Chartizm 
e karşılaşınca sosyalist düşüncenin ancak işçi hareketi içinde ete kemiğe bürüneceğine ikna 
Imuştu,

larx’in aynı sonuca varmasında ise, 1844 yazı başındaki Silezya dokumacılannm ayaklanması 
tkiU oldu. Bu, gelişmekte olan Alman proletaryasının ilk ayaklanmasıydı. İşçilerin makinelere 
e saldırdığı bir dizi grev ve gösteri, devrimci aydınlar arasında da yankılar uyandırdı ve 
^rl Marx’in Deutsche-Französische Jahrbücher’i birlikte yayınladığı devrimci demokrat Amold 
uge’den kopuşuna yol açtı. Amold Ruge Vorwaerts (İleri) adlı Alman gazetesine “Bir 
rusyalı” imzası ile yazdığı makalede, dokumacıların ayaklanmasını politik açıdan anlamsız 
atta zararh olarak nitelendirdi. Marx ise bu ayaklanmanın smıf-tarihsel anlamını vurgularken 
)plumsal ve siyasal mücadelenin birbirleriyle ilişkisine değiniyordu. 1844 yılı başlannda 
aris’te kumimuş olan ve yazarlan arasında Engels, Marx, Moses Hess, Ewerbeck, Bakunin, 
k'ilhelm Wolff gibi adlann bulunduğu bu gazete. Temmuz 1844’den sonra Silezya 
(faklanması ve Alman işçi hareketinin somnian üzerinde epey yoğun tamşmalara zemin 
luşturdu. Marx ve Engels Eylül 1844 başında Paris’te bir araya gelince teorik görüşlerindeki 
yumu tespit ettiler ve bu noktadan başlayarak Marx’in 1883’te ölmesine kadar sürecek bir 
birliğinin ilk adımlannı attılar. Bundan böyle, bir yandan proleter sosyalist dünya görüşünün 
kelerinin formülasyonu, öte yandan bu dünya görüşünden harekede burjuva toplumundan 
)syalizme geçişin asli gücü olarak belirledikleri proletaryanın kendisini bir sınıf olarak 
urması, siyasal olarak örgütlenmesi ve tarihsel rolünün idrakine varması için yürüttükleri 
ıbalardan oluşan bir praksis süreci, Marx ve Engels’in hayatlannın merkezi oldu.

u işbirliği ve birlikte çalışmanın ortaya çıkarttığı görüş ve düşünceler manzumesi daha 
mraki izleyicileri tarahndan Marx’m adıyla anıldı. Ancak, Marksizm olarak tanımlanan bu 
jrüşlerin oluşumunda hangisinin belirleyici bir rol oynadığını araştırmaya çalışmak boşuna 
lacağı gibi, ikisini tek bir insan gibi kabul etmenin anlamsızlığı da, teorinin sonraki 
ilişmesi sırasında oynadıklan roller dolayısıyla görülecektir. Gene de Marx açısından teorinin 
endisiyle özdeşleştirilmesinin hak edilmiş olduğuna kuşku yoktur. Eldeki bütün kayıtlann 
âsterdiği gibi, dönemin komünist hareketine Engels’e göre daha geç katılmış olmakla birlikte, 
:mel ilkelerin formülasyonunda önde giden her zaman Marx olmuştur. Engels’in, Marx’m 
iahi”, kendisinin ise “başkaları" ile birlikte olsa olsa, “yetenekli insanlar” olduklan yolundaki 
birlemesi, Marx açısından hiç de abamİi sayılmaz. Maddeci tarih anlayışının ana hatlannı, 
taya koyan da, buıjuva iktisadının eleştirisini mümkün kılan teorik aygıtı kuran da çok 
üyük ölçüde Marx olmuştu. Ancak siyasal pratiğin aktüel meselelerini çözümlemekte Engels’in 
«terdiği parlaklığın da “deha”dan başka bir sözcükle tanımlanması güçtür. Birlikte çalışmaya 
ışladıklan, devrimlerin yaklaştığının bütün Avmpa kıtasında hissedildiği 1845’ten, 1848’e 
ıdar geçen üç yıl içinde Marx ve Engels, büyük bir eneıji ile iki yönlü bir çalışma 
ırdürdüler. Birinci olarak kendi görüşlerini temellendirip, kendi sosyalizm anlayışlannı 
ırmüle ettiler.

CABET, ETIENNE (1 7 8 8 -1 8 5 6 )

ütopik sosyalizmin kurucularından biri olan Etienne 
Cabet 1 Ocak 1788’de Fransa’da Dijon’da doğdu. Bir 
fıçı ustasının oğlu olup, ilköğreniminden sonra hukuk 
eğitimi gördü. Bir süre Dijon’da öğretmenlik yaptı. An
cak burada karşılaştığı baskı ve müdahalelerden sonra 
öğretmenlikten ayrılarak avukatlığa başladı. 1820’ye ka
dar sürdürdüğü bu işinden sonra Paris’e gelen Cabet, 
burada İtalya’daki Carbonaria hareketine benzeyen ve 
1821’deki ayaklanmalarda başkanlığını La Fayette'in üst
lendiği Charbonnerie hareketine katıldı. Örgütün Paris’
teki birimi olan Vente Supr6me’in başkanlığına getiril
dikten sonra 1830 Devriminl’nin içinde yer alan Etienne 
Cabet, devrimin ardından Korsika’ya başsavcı olarak 
atandı. Ne var ki, kısa bir süre sonra cumhuriyetçi gö
rüşlerinden ve özellikle HIstolre de la Revolution de 
1830 et Situation Prisente (1830 Devrimi Tarihi ve Şim
diki Durum) adıyla yayınlamış olduğu kitabındaki düşün
celerinden dolayı görevden uzaklaştırıldı. 1831’de işçi 
kesiminde çok ligi gören Le Populalre (Halk) adil gazete
yi çıkardı. Fakat gazetede hükümeti eleştirdiği için iki 
yıl hapse mahkûm edilecek, ardından da Ingiltere’ye 
sürgüne gidecekti. Ingiltere'de beş yıl kalan Cabet, bu
rada Robert Owen ile tanıştı. Owen'den ve daha önce 
yaşamış olan Ingiliz ütopyacı Thomas More’un görüşle
rinden etkilendi ve komünist bir toplum projesini biçim
lendirerek Fransa’ya döndü. 1840'da ise geliştirmiş ol
duğu ideal, komünist toplumla ilgili görüş ve teorilerini 
felsefi, ütopik bir roman olan Voyage en Icarie (Ikarya’- 
ya Yolculuk) kitabını yayınladı. Yine aynı yıllarda Hlstoi- 
re Populalre de la Revolution Françals de 1789 â 1830 
(Fransız Devriml’nln 1789’dan 1830’a kadar IHalkçı Tari
hi) eserini de yazan Cabet’nin Ikarya’ya Yolculuk’la öne 
sürdüğü düşünceler bir hayli taraftar buldu. Bundan 
güç alan Cabet, 1848 Devrimi’nden sonra Robert Owen’in 
de önerisiyle 69 yandaşını Texas's, teorisini geliştirmiş 
olduğu toplum modelini kurmak üzere gönderdi. Bir 
yıl sonra da kendisi 600 kişiyle birlikte aynı yere gitti.



Ilk sermaye birikimini tamamlama yolunda hızia 
iierieyen Ingiliz sanayii, artı-değer sömürüsünü 

artırmak için en vahşi yöntemleri uygulamaktan 
kaçınmıyordu. Çalışma saatlerinin uzatılması kadar 
sanayide çocuk emeği kullanılması da mutlak artı- 

değer sömürüsü için Ingiliz sanayiinin başvurduğu en 
alışıiageidik yollardan biriydi. Patronlarından 

hattalıklarını alan bu küçük kızlar gündeliği 2 
pence’ten çalışarak Ingiliz sermayedarlarının sermaye 

birikimini sağladılar. Engels Ingiltere'de hayatını bu 
işçi kızlar sınıfından Lizzie Burns ile birleştirdikten 

sonra Ingiliz kadın ve çocuk emekçilerini daha 
yakından tanıyacaktı.

Adına mitolojideki güneşe kanat açan İkaros’tan esinle
nerek Icarie dediği bu toplumda başlıca rol devletin 
olacaktı. Üretim araçlarının mülkiyeti ortadan kalkacak, 
ticaret vb. gibi faaliyetler de yok olduktan sonra devlet 
eğitimi ve kişilerin uygarca gelişimini sağlayacak kolek
tif mülkiyete dayalı, kardeşliğin egemen olduğu eşitlikçi 
bir cumhuriyet doğacaktı. Eğitime çok önem veren Ca- 
bet’ln ütopik komünist toplumunda çocuklar 5 yaşına 
kadar aileleriyle kalacak daha sonra cumhuriyetin eği
tim kurumlannda meslek edinip, yurttaş konumuna ula
şacaklardı. Cabet, böyle bir topluma şiddet yoluyla hiç
bir zaman ulaşılamayacağına da inanmıştı.

Bununla birlikte kısa bir süre sonra topluluk içinde 
çeşitli anlaşmazlıklar başgösterdi. Cabet bir grup yan
daşı ile birlikte Nauvoo’yu satın alarak buraya yerleşti. 
Fakat yönetiminden memnun olmayanlann muhalefeti 
karşısında 1856’da ikiyüze yakın taraftan ile birlikte St. 
Louis’e gitti. Burada da benzer koloniler kuran Cabet 
8 Kasım 1856’da St. Louis’de öldü. Kurmuş olduğu 
topluluklardan biri 1884, diğeri ise 1895’e kadar varlığı
nı sürdürdü.

Marx, sosyalist düşüncelerin gelişimine belirli bir kat
kısı olan Etienne Cabet’ye, proletaryaya karşı takınmış 
okluğu gerçekçi tavnndan dolayı saygı duyar ve ona 
saMıran Proudhon’u şiddetle eleştirir. Cabet’nin düşün
celeri yalnız Fransa’da değil birçok Avrupa ülkesinde 
yankı uyandırdı. Hatta o yıllarda İstanbul'da yayınlanan 
Ceride-i Havadis’te Cabet'nin ABD'deki komünleri, bu
rada çıkan anlaşmazlıkları anlatılmakta ve onun bu yol
da 160 bin frank harcadığı belirtilmektedir.

Cabet’nin sözü edilen kitaplarından başka Le Vrai 
Christianisme sulvant Msus (1846, İsa'ya göre Gerçek 
Hıristiyanlık) adlı bir eseri daha vardır.

Teorik Kopuş

Marx ve Engels’in küçük burjuva sosyalizminden teorik kopuşları ifadesini, 1844-47 arasmda 
yazdıkları dört klasik metinde buldu; Daha Paris’te birlikte geçirdikleri ilk on günde yazmaya 
başladıkları Kutsal Aile bir anlamda onlar için kendi geçmişleriyle bir hesaplaşma anlamma 
geldi. Aynı yıl Marx kendi diyalektik ve devrimci maddeciliğini Feuerbach’mkinden ayrıştırma 
üzere Feuerbach Üzerine Tezler’i (1845) yazdı. Bu dönemin belki de en önemli eseri, birlikte 
tarihsel maddeciliğin temellerini formüle ettikleri Alman İdeolojisi'dir (1846). Marx’m 
Proudhon’u eleştirmek üzere yazdığı Felsefenin Sefaleti (1847) ise adeta Komünist Manifesto'nun 
öncüsü olmuştur. Engels’in 1844’te yazdığı İngiltere’de Emekçi Sınıfların Durumu belli bir 
toplumsal oluşumun tarihsel maddeci açıdan tahlilinin parlak bir örneği olmakla birlikte, 
doğrudan doğruya tarihsel maddeciliğin küçük buıjuva sosyalizminden aynşünlmasıyla ilgili 
değildir. (Bkz. 7; Kapital)

Bu dört metin bir arada tarihsel maddeciliğin teorik temellerini atağı gibi, anti-kapitalist 
mücadeleler tarihinde en sık tekrarlanacak polemiğin, küçük buıjuva görüşlerle tarihsel 
maddecilik arasındaki polemiğin maddeci tarafının ilk ve en parlak örneklerini oluştururlar.

Marx ve Engek’in Devraldığı Örgütsel Miras

Marx’la Engels’in işbirliklerinin 1844-47 yıllan arasındaki ilk dönemlerinin siyasal düzeydeki 
en önemli ürünü Bund der Kommunisten'dir (Komünistler Birliği). Ancak bu Birlik’in kapsamlı 
tarihi Bund der Geaechteten (Horlananlar Birliği, 1834-1836). Bund âer Gerechten (Haklılar 
Birliği, 1836-1847) ve Kommunistisches Korrespondenzkomitee (Komünist Yazışma Komiteleri,
1846-1847) tarihini de içermektedir.

Tüm bu tarih (1834-1847) dönemlere ayrılacak olursa, ilk uzunca dönemi 1834-1844 arası 
oluşturur. 1834 Horlananlar Birliği’nin  kuruluşudur, 1844 ise Marx ve Engek’in örgüdü 
faaliyederinin başlama tarihidir.

1830’lar ve 40’larda Almanya dışında yaşayan ve çalışan Alman zanaat kalfaları gizli 
birliklerde örgütlenmeye başlıyorlardı. İngiltere’dekinin aksine Fransa ve Almanya’da oluşan işç 
sınıfının büyük bir çoğunluğu, sanayi işçileri değil, manüfaktür işçileri, zanaat kalfaları ve 
gündelikçilerdi. Bu sosyal yapı ilk örgüdenmelere de yansıdı.

Hem eski meslekî geleneklerinden ötürü, hem de daha iyi çalışma koşullan aramak ya da 
politik takibattan kaçmak için gezginliği seçmiş olan Alman kalfalar, daha gelişkin harekeden 
olan merkezlere geliyorlar ve buralardaki işçi örgütlenmeleri ve sosyalist düşüncelerle 
tanışıyorlardı. Bu gezginliğin bir başka sonucu ise kurulan örgütlenmelerde yerel ve ulusal 
sınır ve engelere bağlılığın kınimasınm kolaylaşması idi.

İlk Bağımsız İşçi Örgütleri

Şubat 1832’de Alman sürgünleri ve zanaat kalfalan Paris’te Deutscher Vaterlandsverein



19. Y üzyılda  F ran sa 'd a  
İs ti K ü liü rü

NapolĞon döneminin yıpratıcı savaşlannın sona erme
sinden on yıl sonra Fransa düzensiz bir şekilde, el yor
damıyla Sanayi Devrimini yaşamaya başlar. Sanayi Dev
rimi birçok açıdan bir kültür şokudur. Özellikle İşçi sınıfı 
içinde, kol gücünün ve usta işçi bilgisinin yerine gide
rek mekanik gücün ve vasıfsız işçi emeğinin ikame ol
ması, şiddetli bir toplumsal bunalım yaratır. Bu dönem
de işçi sınıfı iki kesimden oluşur. Bir yanda işçi sınıfının 
elit kesimini oluşturan, küçük üretim tekniğine dayalı 
zanaatkâr statüsünde işçiler vardır. Bunlar şapkacı, el- 
divenci, taş yontucusu, terzi, mürettip, ayakkabıcı... 
gibi geleneksel üretim dallannda çalışırlar. Ortadan kalk
mış olmakla birlikte, toplumda izi kalmış loncalarda, 
usta mertebesine erişmiş veya erişmek yolunda olan 
işçilerdir bunlar. Diğer yanda ise köyden kente yeni 
gelmiş, hiçbir uzmanlığı olmayan, makinenin uzantısın- 

I da ve makinenin emrinde çalışmak için İşe alınan işçi 
kesimi vardır. Sayısı hızla artan bu kesime, kadınlar 
ve küçük yaşlardan başlayarak fabrikalarda çalıştınlan 

I çocuklar da dahildir. Bu ikinci kesimin bir bölümünü 
I oluşturan ve özellikle büyük şehirlerde yoğun olarak 

bulunan “aşağı tabaka” sürekli işi olmayan, hamallık, 
hırsızlık, mevsimlik işçilikle geçinen bir tür lümpen pro
letaryadır. Emek piyasasının durumuna göre lümpen 
proletaryalıkla proleterlik arasında gidip gelir.

1840 yılı ortaiannda Fransa’da sanayide çalışan emekçi 
sayısı 5-6 milyon civarındadır. Ama bunun sadece dört
te biri fabrika işçisidir. Üstelik bu fabrika işçileri içinde 
kadın ve çocuk oranı oldukça yüksektir. Geri kalanlar 
ise küçük atölyelerde veya evlerinde çalışırlar. Fabrika 
işçilerinin önemli bir bölümü ise 10-20 kişilik küçük 
üretim birimlerinde yoğunlaşmıştır. Büyük fabrikalardan 
çok söz edilse de çok rastlanan bir şey okluğu söylenemez.

Ne var ki gelişme, vasıfsız fabrika emeğine olan tale
bin artması, geleneksel üreticilerin giderek fabrika işçisi 
olması yolundadır. Bu dönemde usta-zanaatkâr işçiler 
arasında uzmanlık bunalımı başlar. Emile Buret, bu bu
nalımı 1840 yılında şöyle özetler: “Artık, işçi yarattığı 
üründe kendini bulamıyor, onun parmakları arasında 
oluştuğunu göremiyor. Durmadan yoruluyor, fakat buna 
karşılık hiçbir şey üretmiyor.” Halbuki geleneksel usta 
işçiler, yaptıkları işin kullanım değerleriyle tanımlanır
lar. Uzun bir çıraklık evresinden geçmiş, ustalıklannı 
ispat etmişlerdir. Ücretli olarak çalışsalar bile üretimde 
işverenle neredeyse aynı düzeyde söz sahibidirler. Za
ten bu usta-zanaatkâr işçilerie işverenleri arasındaki fark, 
kültür, yaşam tarzı, hatta dünya görüşü olarak oldukça 
azdır. İşveren çoğunlukla eski bir ustadır ve genellikle 
işçilerie beraber aynı atölyede, aynı işi yapar. O döne
min tabiriyle bir “sanayi ailesi” vardır. Usta çırak ilişki
si, küçük atölyelerde aile havası İçinde gerçekleştirilen 
üretim, günün 13-14 saatinin geçtiği atölye... işçi dün
yasının temel eksenidir. Ve bu dünya içinde Işçl-patron 
karşıtlığı, kendi özel mekanizmaları yoluyla çözümlenir.

Fabrika işçiliğinin yaygınlaşmasıyla, “ sanayi ailesi” 
dağılmaya başlar. Büyük fabrikalarda çirak, iş yoldaşı, 
usta yoktur. Sadece ücretli emekçiler ve sermayedarla- 
nn temsilcileri vardır. Buna karşılık geleneksel usta İşçi
ler, işçi sınıfının siyasal önder kadrolannı oluştururiar. 
Davranışları, siyasal ütopyaları, gelenekleri tüm işçi sı
nıfı için örnek olmaya devam eder. Gellşev makineleş
meyle birlikte, küçük atölye sahipleriyle bu usta İşçiler 
arasında var olan yakın ilişki daha da güçlenir. Bu ke
sim, Fransa’da 1830,1848 ayaklanmalarının önder kad- 
rolannı oluşturur. Aynı şekilde Komün’de de bu kesimin 
izleri belirleyicidir.

Usta işçi kesimi içinde dayanışma anlayışının en an-

19. yüzyılın ikinci yansından başlayarak emekçi-zanaatkârların üretim araçlarından kopuş süreci hızlandı ve 
İşçi sınıflan büyük sanayi işletmeleri çevresinde yoğunlaşmaya başladılar. Bağımsız küçük üretici kültüründen 
aynı işi biteviye yapagelen insanların kitlesel kültürüne geçiş o dönemin popüler kültüründe de büyük 
değişmelere yol açtı. Kadın ve erkek işçiler birlikte çalışma süresi içinde giderek tek biçimli bir giyim 
kuşam ve yaşantıya çekildiler. Kitlesel üretim, işçilerin tüketimlerini de kitleselleştirdi. Emek-süreci içinde 
İnsanî melekelerini yitirmeye sürüklenen işçiler boş zamanlarında da insani doğalarını geliştirebilmek 
olanaklarını elden kaçırdılar. Resimde görülen bir çalışma arasında hangara benzeyen bir yemekhanede 
yemek, dinlenmek, konuşmak, alışveriş yapmak gibi ihtiyaçlarını alelacale gidermek zoruda kalan hepsi bir 
biçimde giyinmiş, yorgun ve bezgin işçiler, 19.yüzyılın ikinci yarısında çalışma hayatının tipik unsuruydu.

lamlı ifadelerini o dönemlerde çok yaygın olan gizli der
neklerde buluruz. Bu derneklerin gizli olmasının nedeni, 
loncaları lağveden kanunun her türiü sınıf örgütünü 
de yasaklamasıdır. Aynı zamanda daha eski kapalı ce
maat gelenekleri içinde de gizlilik, bugünün “özel ya- 
şantısı”na bir açıdan denk düşer. Bu demekler sadece 
siyasal amaçlaria kurulmazlar. Ama belli dönemlerde 
siyasal parti veya sendika işlevi de görürier. Zaten o 
dönemde siyasal talep, kültürel talep ve sendikal talep 
diye ayrılmış, birbirinden koparılmış bir dünya da yok
tur. İşçi sınıfı dünyası içinde her davranış, var oluş 
tarzı, her talep aynı zamanda bir bütüne atıfta bulunur.
O bütünden anlamını alır.

“Aileler Derneği” , “Mevsimler Derneği” ... gibi adlar 
alan bu demeklerin yanında “ Charbonnerie” , “ insan 
Haklan” , “ Eşitler” dernekleri gibi amacı çok daha açık 
biçimde siyasal olanları da vardır. 1840 ortalarında Lyon 
bölgesinde ortaya çıkan La aociite des voraces (Aç 
Oburiar Demeği) bunlara anlamlı bir örnek teşkil eder. 
Demeğin ortaya çıkışı daha çok tüketicilerin bazı talep
lerini yansıtmak amacıyla olur. Meyhanelerde şarabı lit
re yerine şişeyle veren meyhanecilerin, şişelerin hacmi
ni küçültmelerini protesto etmek için bir araya gelen 
bir avuç demir-döküm işçisi derneği kurariar. Derneğin 
ilk eylemi meyhanelere topluca gidip, şişe yerine litrey
le şarap istemektir. Dernek kendine amblem olarak da 
litreyi seçer. Aynı zamanda dernek, piknikler, içki alem
leri düzenler, daha sonra polis tarafından sıkı takibe 
uğrayan İnsan Hakları Derneği üyelerinin bir kısmı izleri
ni kaybettirmek için Aç Oburiar DerneğI'ne katılıriar. 
1848 devrimi arefesinde, bu “Aç Oburiar” ın bir kısmı 
demeklerinin adını “ Boş Kanniılar” olarak değiştirirler. 
Demeğin sloganı “özgüriük hak, eşitlik kanun, kardeş
lik tabii bir olay ve birilk ihtiyaçtır.” Derneğin üyeleri 
meyhane, panayır, çarşı gibi alanlarda, gri uzun manto- 
lan, uzun sakallan, kimilerinin başında kırmızı başlıkla
rıyla dikkatleri çekerler. Derneğin başında “ Büyük 
Peder” vardır ve üyeler tanışma işareti olarak menekşe
yi kullanıriar. Çoğu kırmızı kolluk ve kemer kullanır.

Kırmızı renk, 1789 Devrimi’nden beri radikal Jakoben 
kanadın popüler işaretidir. Üyelerinin çoğunluğunu 
demir-döküm ve ipekli dokuma işçileri oluşturur.

Demeğe üy&olmak için edilen yemin o dönemin işçi 
dünyasını anlamak bakımından oldukça anlamlıdır: “Der
neğin kurallanna sadık kalacağıma, bana emanet edile
cek sırian hiçbir zaman açıklamayacağıma yemin ede
rim. Demek yolunda kanımı akıtacağıma, yardıma muh
taç kardeşlerimin yardımına koşacağıma yemin ederim. 
Kardeşlerimin kan ve kızlannın namusuna dokunmaya
cağıma ve böylece demokrasinin İffetlerine sadık kala
cağıma yemin ederim. Eğer yeminime sadık kalmazsam 
öldürüleyim ve cesedimin rüzgarda uçan külleri kardeş
lerime örnek olsun. Namusum, karım, doğmuş ve doğa
cak çocuklarımın başı üzerine yemin ederim ki, sosya
list demokrasiyi desteklemek için ölmeye hazınm. Sada
katime delil olarak, eğer ileride yeminime ihanet eder
sem, ölüm karanmı kendim imzalayacağım.”

Oburiar Derneği, havalann elverdiği günlerde 100-200 
kişilik kafllelerie piknikler düzenlerdl.KafIlenIn başını akıl 
tannçasını temsil eden, beyaz kısa etekleriyle, kızıl baş
lıklı kızlar çekerdi. Dernek, 1848 Devrimi sırasında Lyon 
ve çevresinde yerel milis teşkllatlannın bel kemiğini 
oluşturdu. Aynı zamanda bir tür külhanbeyiydiler, kendi 
namus anlayışlanna ters gelen davranışta bulunanları, 
kendileri cezalandırmayı tercih ederdi. Devletin adaleti
ne pek güvenleri yoktu.

Fabrikalan dolduran “yeni proleterler” in siyasal dav
ranış kalıplan elbette geleneksel kent işçisinden farklı
dır. Köylü ayaklanmalannda olduğu gibi, şiddetli bir 
öfke rüzgannın yarattığı boşalımla kendini ifade eder, 
ama kalıcı siyasal kurumlaşmalara girmez. Zanaatkâr 
işçiler ise bu “köylü ayaklanmalan” geleneğini yönlen
dirme ve ona kalıcı siyasal ifadeler verme çabasındadır. 
Örneğin radikal kadrolar, ayaklanmada barikat kurulma
sı geleneğini, siyasal Iktldann ele geçirilmesi için bir 
strateji olarak düşünürlerken; barikatları kuranlar için



tıngels

ise bu daha çok semboliktir. Devlet gücünün mahallesi
ne girmesine karşı, direnişi temsil eder.

Elbette 1789-94 dönemi, işçi sınıfınm her iki kesiminin 
ortak siyasal davranış zeminini oluşturur. Din düşmanlı
ğından çok kilise düşmanı, din yerine aklı savunan, 
cumhuriyetçi, dolaysız demokrasi taraftan, cemaati bi
reye üstün tutan, hiyerarşi ve otoriteye karşı İçgüdüsel 
bir tepki duyan bu işçi kültürü, 1871'e kadar burjuva 
demokrat kesimle çok yakın bir siyasal ütopyayı payla
şır. Eşitlik + özgürlük = demokrasi, bu ütopyanın ana 
denklemidir. Bu ortak zımni platformun kendisine düş
man bellediği kesimin üç sacayağı vardır: Aristokrasi, 
kilise ve büyük sermaye. Büyük sermaye, yani “200 
Aile”. Bunlar, bankaları, yeni gelişmekte olan demiryo
lu ve büyük metalürji işletmelerini ellerinde tutan bir 
avuç insandır. Fransa’yı sömüren “200 Aile” sembolü
20. yüzyılın ortalarına kadar, emekçi halk ve küçük es
naf arasında etkisini korur. Bu ayrıcalıklılar ittifakına 
karşı, İşçilerin hedefi, emeğin eşit değeri temelinde olu
şacak bir sosyalist demokrasidir.

Aynı zamanda, Fransız işçi sınıfı, 19. yüzyıl sonuna 
kadar, devletin düzenleyici işlevler üstlenmesine İyi gözle 
bakmaz. Hem sendika, hem siyasal parti gibi çalışan 
demekler önemli sosyal dayanışma örgütleridir. Hatta 
devletin veya kilisenin okulu bile, işçi kesimince mesa
feyle izlenir. Usta-çırak ilişkisi İçinde verilen genel eği
tim, işçi sınıfının bilincini yeni kuşaklara aktardığı bir 
sistem olarak ele alınır. Buna karşılık, özellikle zanaat
kâr İşçilerin, toplum ortalamasına göre, kültür seviyeleri 
oldukça yüksektir. Bu açıdan da, usta işçi kesimi küçük 
burjuvaziyle eş, hatta bazı durumlarda daha üstün du
rumdadır. Matbaa tekniğinin küçük üretime elvermesi 
nedeniyle, işçi kesimine hitap eden, küçük tirajlı gazete 
sayısı oldukça önemlidir.

Ne var ki, fabrika üretiminin yaygınlaşmasıyla beraber 
geiişen vasıfsız İşçilerin, kadın ve çocukların istihdamı, 
usta zanaatkâr işçilerin genel ücret seviyesini düşürür. 
Kültürel alanda burjuvazi ile, işçi kesimi arasındaki fark 
açıiır. 19. yüzyıl ortasında 1 kilo ekmeğin fiyatı 2 
saatlik ortalama ücrete denktir. 1 kilo şeker için 7 saat,
1 düzine yumurta için 5 saat, 1 kilo tuz İçin 1.2 saat,
1 kilo et için 10 saat çalışmak gerekir. 1 litre kırmızı 
şarabın bedeli ise 2.5 saatlik ücrettir. 1850 yıllarında 
Paris Belediyesi işçilerin et yiyebilmeleri için o güne 
kadar yenmesi adet olmayan at etinin kesimini destek
ler. Bunun yanında, II. İmparatoriuk döneminde iktidar, 
bilinçli olarak, “zincirlerinden başka kaybedecek blr- 
şeyleri olmayan” işçilerin, semİMİlk olarak bazı şeylere 
sahip olması yolunda çaba gösterir. Burjuva tüketim 
ve yaşam tarzını taklite özendirilmeye çalışılır, işçiler 
arasında yaygın olan özgür beraberilk yerine, ana, baba 
ve çocuklardan oluşan küçük ve yerleşik aile kurumu 
ve evlilik özendirilir. İşçilerin bir evinin olması, mülki
yet anlayışının yerieşmesi ve işçi sınıfının ortalığı yakıp 
yıkarak sokağa dökülmesini caydırıcı bir tedbir olarak 
öngürülür. Aynı zamanda, evin içinin burjuva evlerinde
ki gibi, ama daha düşük kalitede mobilyalarla döşenme
si özendirilir. Bunun için çalışan “ hayır kurumlan” ev 
ev gezip, işçilere yatak odasını ayırmayı, çarşaf kullan
mayı, çocuklann okula yollanmasını “öğretirier” .

19. yüzyıl ortalarına kadar, İşçiler ve burjuvalar ayn 
mahallelerde oturmazlar. Aynı sokakta zengin konakla- 
n, işçi evleri, burjuva apartman daireleri yan yana bulu
nurlar. Ayınm daha çok, üst katlarla alt katlar arasında
dır. Özellikle küçük üretimin yoğun olduğu Paris’te atöl
yelerle işçilerin ve patronların oturduğu evler yanyana- 
dır. Taşra kentlerinde fabrikalarda çalışan işçilerin yo
ğunlaştığı kenar işçi mahalleleri 19. yüzyıl ortalarında 
yeni yeni oluşmaya başlar. Paris’te de, şehrin burjuva 
ve proleter mahallelerinin bölünmesi daha çok Komün’- 
den sonra gerçekleşir.

AHMET İNSEL

zur Unterstützung der freien Presse’in (Özgür Basını Desteklemek İçin Alman Anavatan Demeği) 
bir şubesini kurdu. Bu demek 1833 yılında Deutscher Volkverein (Alman Halk Demeği) adını 
aldı. İşte Haklılar Birliği'nin birçok üyesi siyasal faaliyederine ilk olarak bu demekte 
başladılar. Bu demeğin önde gelen kişileri olan Ludwig Böme, Jakop Venedey ve Theodor 
Schuster İtalyan, Fransız, PolonyalI önderlerle sıkı ilişkiler içindeydiler.

Nisan 1834’de Fransa’da siyasal faaliyeüeri engelleyen yeni demek yasası yürürlüğe kondu. 
Alman Halk Demeği yerine, bu demeğin en kararlı üyeleri gizli Horlananlar Birliği'ni kurdu. 
Engels’in “demokratik-cumhuriyetçi” olarak tanımladığı bu Birlik’te çoğunluk zanaat 
kalfalarından oluştuğu halde, yönetimde küçük buıjuva demokratlar vardı. Venedey ve Birlik’in 
diğer önderleri Temmuz 1834 ile Ocak 1836 arasında Geaechteten (Horlananlar) adlı bir 
dergiyi 12 sayı çıkardılar. Yönetimdeki Venedey kanadı sadece politik değişiklikleri hedefleyen 
küçük buıjuva cumhuriyetçi bir çizgiyi temsil ediyordu. Buna karşı Dr. Schuster, 1834  
sonlarından itibaren yazılarında daha çok sosyal somalara yöneliyor ve özellikle erken 
kapitalist gelişmenin bir dizi görüntüsünü sertçe eleştiriyordu. Venedey’in 1835 Nisan’ında 
Paris’ten sürülünce dergi yönetimi Schuster’e kalıyordu. Schuster’in eleştirileri Birlik içinde 
proleter bir kanadın ortaya çıkmasına yol aça. Oysa Schuster, kapitalizm tarafından 
tehdit edilen küçük buıjuva kesimlerin çıkarlannı dile getiriyor, servet farklılıklannı 
dengelemek, zanaatkâr birUkleri oluşturmak gibi reform önerileriyle yetiniyordu. Dolayısıyla üretim araçlan 
üzerindeki özel mülkiyetin sürmesinden yana olduğunu yazıyor, kendine yeten küçük esnaflığı 
ve işyerlerini idealize ediyordu. Bu küçük buıjuva anlayışın örgüdenme konusundaki yaklaşımı 
da komplocu ve anti-demokratik oluyor, örgüt dinî bir mezhepmişçesine davranan bir sekt 
haline geliyordu. Horlananlar Birliği’nin, biri orta ve üst birimler için iki tüzüğü vardı. Her 
iki tüzüğe de şu ortak özellikler egemendi: Üste zomniu itaat -gizU komploculuk- ahlaki 
değerlerin egemenliği -anti demokratizm (üstlerin astlarca seçilememesi vb. gibi)- erkek egemen 
üslup...(bkz. Ek, Marx ve Engels)

Haklılar Birliği

Horlananlar Birliği kısmen bu özeUiklerinden ötürü parçalandı. BirUk’teki proleter kesimler 
aynlarak Haklılar Birliği'ni kurdular. Haklılar Birliği’nin kumluş günlerinden kalan doğmdan 
kaynak pek yoksa da, Wilhelm Weitling’in 1849 ve Hermann Ewerbeck’in 1851 yıllannda 
yazmış olduklan makaleler o günlere dolaylı ışık tutarlar. Alman hükümetlerinin kapsamlı 
politik takibatlannın sonucu olan 1840-1841 yıllanndaki somşturma ve ifade tutanaklan da, 
bu dönemin önemh kaynaklan arasındadır. Bu tutanaklarda, tanınmayan ve seçilmemiş 
yönetime ve üsdere körce ve koşulsuz itaat zomnIuluğuna karşı direniş, bölünmenin nedeni 
olarak gösterilmektedir. Örgütsel nedenler dışında, politik ideolojik farklılıklara işaret 
edilmemesi ilginçtir. Ancak gerek Weiding ve Ewerbeck’in anlaümlan, gerekse başka dolaylı 
kaynaklar böylesi nedenlerin de varlığına işaret eder. Bunlara göre, Horlananlar Birliği içindeki 
proleter kesimler yavaş yavaş kendi çıkarlannın bihncine vanyor, ütopik-komünizan kuramlar 
geliştirmeye başlıyor ve örgütsel bağımsızlık yönünde evriliyorlardı.

Haklılar Birliği’nin  örgütlenmesinde Horlananlar Birliği’ni hatırlatan birçok iz vardı. O zamanki 
diğer gizli topluluklar gibi bunun da hedefi, Engels’in deyişiyle, yan propagandacı, yan 
komplocu bir tarzda arasıra Almanya’da darbe hazırlamak ve devrimci eylemin merkez noktası 
olarak Paris’i seçmekti. Yine de bunlara rağmen Hakhlar’m proleter-komünizan örgüdenmenin 
ilk nüvelerini taşıdığı söylenebilir.

İlk baskısının 1837 sonu ile 1838 başında yapıldığı tahmin edilen Haklılar tüzüğünün birçok 
maddesi, Horlananlar^mkini çağnştınyordu. Ancak bazı noktalarda aralannda çok ciddi 
farklılıklar vardı. Herşeyden önce Haklılar Birliği’nin farklı düzeylere lytap eden iki değil bir 
tüzüğü vardı. Örgüt içi demokrasi özellikle vurgulanmaktaydı. Birlik yasalanna itaatin sınırlan 
“kişinin inançlan ve vicdanına karşı olmakla” sınırlandınlmış (2. madde), en üst makam olan 
merkezin seçimle belirlenmesi benimsenmişti (25. madde). Hatta 36. madde ile seçmenlerin 
seçtiklerini geri çağırma haklan düzenlenmişti. Bu maddeler tam da Horlananlar Birliği’nin 
bölünmesine yol açan konulan içeriyordu. Bu bakımdan farklılıklar, aynı zamanda poUtik bir 
anlama da sahiptiler.

Haklılar Birliği’nin  çekirdeğini İsviçre, Paris, Londra gibi yerlere dağılmış olan Alman terziler 
oluştumyordu. Üyelerin çoğu aslında zanaatkârdı. Büyük şehirlerde bile bu zanaatkarlan 
sömürenler, çoğunlukla küçük ustalardı. Terzilikte daha büyük çaplı sömürüye yol açan 
konfeksiyon işi ise henüz yeni gelişmekteydi. Yani, üyelerin önemli bir kısmı henüz tam 
proleterleşememiş, buıjuvazi ile doğmdan doğmya karşı karşıya kalmamış, geçiş sürecini 
yaşayan küçük buıjuvalardı. Engels’in deyişi ile “...Bir yanda bu zanaatkârlan sömüren küçük 
bir usta idi, öte yanda ise bunlann hepsi küçük ustalar olmayı umuyorlardı.” Gerek örgütsel 
yapılar, gerekse girilen ilişkiler ve programatik hedefler hâlâ bu sınıfsal geçişin özelliklerini 
yansıtıyordu.

Haklılar Birliği’nin geUşmesi, Horlananlar Birliği’nin parçalanmasına yol açan sekter eğihmlerin 
adım adım geriletilmesi süreci olarak da tanımlanabilir. Dinî bir sekt gibi davranan örgüderin, 
proletaryanın sınıf olarak hareket etmek için henüz yeterince gelişmediği bir dönemde, tarihsel 
bir haklılığı vardı. Ancak Marx ve Engels’in de özenle vurguladıklan gibi “...Başlangıçta
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hareketin kaldıracı olan sektler, hareketin onlan aşması ile birlikte birer engel haline geldiler”.

Ancak Haklılar Birliği’nin, Blanqui’nin gizli örgütü ile olan sıkı bağlan da bir yandan bu 
eğilimleri güçlendiriyordu. 12 Mayıs 1839’da Paris’te Blanquici bir ayaklanma ve yenilgi 
yaşandı. Bu tarih Haklılar Birliği için bir tür dönüm noktası oldu. Çünkü bundan sonra adım 
adım Blanquici taktiklerden uzaklaşıldı. Haklılar Birliği’nin  gelişimi 1840’tan sonra özeUikle 
Paris, Londra ve İsviçre’de ciddi bir sıçrama kaydetti. 1840’ta Paris’te o günlerin en 
büyüklerinden sayılan bir grev yaşandı. Mayıs ayında terzilerin eylemi ile başlayan bu greve 
yaklaşık 50.000 işçi kauldı. Paris’te çalışan Alman terzi kalfalan da grevin içindeydiler. Bu 
grevde Haklılar Birliği önemli bir rol oynadı, üyeleri işçi hareketinin geniş kesimleri ile 
ilişkiler kurdu. Grev, yenilgiye uğramakla birlikte, komünist harekette ciddi bir canlanma 
yaram. O yıllarda Haklılar Birliği’nin  yönetimi Paris’teki “Halk Meclisi”ndeydi ve başında 
Herman Ewerbeck bulunuyordu. Haklılar, koşullann izin verdiği oranda propaganda ve eğitim 
amaçlanna yönelik işçi demekleri kuruyor ya da varolanlarda çalışıyorlardı. Yasal olanaklann 
dar olduğu yerlerde ise müzik, jimnastik vb. gibi demekler kumluyordu. Haklılar Birliği'nin 
faaliyetinin genişlediği bir başka yer ise, Wilhelm Weitling’in iki yıla yakın propaganda 
çalışması sürdürdüğü İsviçre idi. Böylelikle Haklılardın etki ve çalışma alanı genişliyordu.

Haklılar Birliği’nin 1840’tan sonraki gelişiminde en olumlu ve gelişkin rolü Kari Schapper, 
Heinrich Bauer ve Joseph Moll adlı üyeler oynadı. Schapper, 1839 Paris ayaklanmasından 
sonra yakalanmış ve kasım ayında da İngiltere’ye sürülmüştü. Bauer ise 1841 sonunda 
Fransa’dan sürülmüştü. Bu üçünün yönetimindeki Londra örgütü 1840’lann ortalanna doğm 
Haklılar Birliği’nin fiilî merkezi haline geldi.

7 Şubat 1840’ta Londra’da Kari Schapper ve Joseph Moll yönetiminde Deutsche Demokratische 
Gesellschaft (Alman Denıokratik Demeği) kumidu. Hemen ardından Deutsche 
Arbeierbildunngsverein (Alman İşçi Eğitim Demeği) adını alan bu kumluş daha çok 
Kommunistischer Arbeiterbildunsverein (Komünist İşçi Eğitim Demeği) adı alanda tanınır. İşçi demeğinde 
Alman ve İsviçreli işçilerin dışında İskandinavyalI, Hollandah, Macar, Çek, Güney Slav, Rus ve 
Alsash işçiler de vardı. Demeğin üye kartlan üzerindeki “Tüm insanlar kardeştir” ibaresi 
enternasyonalizmin ilk adımlannm aalm akta olduğunun bir işaretiydi. Haklılar Birliği’nin 
Fransız devrimcileriyle ilişkileri Paris ayaklanmasına kaalmış olan sürgünler aracılığıyla 
geliştiriliyordu. Aynca radikal PolonyalIlarla tanışılıyor, İngiliz Chartist Hareketi’yle ise, 
devrimci olmadığı gerekçesiyle ilişki kumimuyordu. Bu hareketin sol kanadı ile ancak daha 
sonralan, Engels aracılığıyla ilişki kumidu. Bu arada 1840’lı yıllann başlannda Almanya’da 
“Özgürler” çevresinin görüşleri, bir yanda Hegel felsefesinin öte yanda ise Feuerbach 
materyalizminin etkisi alanda giderek ütopik-sosyalist bir doğmltuda gelişiyordu. Bu akımın 
önde gelenlerinden biri Moses Hess’ti. 1842 sonu 1843 başlannda Haklılar Birliği ile bu akım 
arasmda ilk ilişkiler kumidu. Felsefi komünizm veya felsefi sosyalizm olarak da adlandınlan 
bu akım pek uzun ömürlü olmadı,

Marx, Engels ve Uluslararası İşçi Örgütleri

1844 sonrasında Marx ve Engels artan bir oranda işçi hareketinin somnian ile ilgilenmeye 
başlamışlardı. Bu sırada. Haklılar Birliği’nin  Londra ve Paris gibi önemli merkezlerinde de 
felsefi somnlara yönelme, onlarla ilgilenme ve felsefenin komünizmle ilişkisinin tartışılması 
eğilimi ortaya çıka. Fekefi tamşmalann gelişmesi bir yanda Weitling’in eşitlikçi komünizminin 
ve diğer ütopik görüşlerin aşılması sonucunu doğumrken, öte yanda ise “gerçek” sosyalist 
(wahrsozialistisch) akımın Birlik içinde gelişmesine yol açıyordu. Marx ve Engek daha 
önceleri ideolojik-politik düzeyde bir kopuş süreci içine girmiş olmakla birlikte, siyasal 
düzeyde fekefi-ütopik sosyalizmin taraftarlan ile çalışalar. Ancak işçi hareketinin gelişmesi ile, 
proletaryanın devrimci sınıf mücadelesinin karşısında yeralan felsefi-ütopik eğilim çözülüyordu.

Kardeş Demokratlar

Engek daha İngiltere’deyken örgütlü işçi harekeü ile ilişki kurmuş, hatta 1843’te Schapper 
tarafindan Haklılar Birliği’ne  katılmaya davet edilmişti. Bu noktada, Birlik’in taktiklerini 
fazlasıyla komplocu bulduğundan çağnyı reddetti ama sadece Londralı önderler kanalıyla değil, 
ömeğin Paris’teki Ewerbeck ile yazışarak da Birlik’le ilişkkini sürdürdü. Böylehkle Hakhlar^m 
içişlerine kanşmaksızm, önemli gelişmelerden haberdar olma ve üyelerin görüşlerini etkileme 
oknağmı buldu. Bu etkileşim, örgütlenme düzeyindeki ilk ürününü, entemasyonalist ilişkilerin 
gelişmesinde önemli bir rolü olan Fraternal Democrats’m  (Kardeş Demokratlar) kumluşu ile 
verdi. 22 Eylül 1845’deki kumluş kongresi üzerine olan rapomnda Engek “...proleterler tüm 
ülkelerde bir ve aynı çıkarlara sahiptirler, önlerinde bir ve aynı düşman, bir ve aynı 
mücadele vardır” diyerek proletarya entemasyonalizminin ilkelerini ve içeriğini dile getirdi. 
Kardeş Demokratlar’ın kumculan arasmda Haklılar Birliği’nin  üyesi olan İngiliz işçileri ve 
Londra’da yaşayan diğer uluslann devrimci sürgünleri yer alıyordu. (Fransız, İtalyan, İspanyol 
ve kviçreli işçiler ile Macaristan’dan ve Osmanlı İmparatorluğu’ndan birer temsilci.)
Uluslararası ilişkilerin gelişmesinin bir başka adımı k e 1846 yılı başında Brüksel’de kumlan 
Kommunistisches Korrespondenzkomitee (Komünkt Yazışma Komitesi) oluştumyordu. Kısa 
zamanda Haklılar için bir merkez görevini üstlenen bu komitenin örgütlenmesi için Marx ve 
Engek, Hakhlar’m  Londra ve Paris’teki önderleri ile, Fransa ve İngiltere’deki sosyalist hareketin
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İş yoldaşlığının en önemli l<uraliarından birisi de 
evlerine geri dönmeif isteyen ari<adaşlanna şehrin 

kapısına kadar eşlik etmekti. Kortejin başında yolcu 
ile şehre gelenlere iş bulmakla yükümlü iş yoldaşının 
bulunması usûldendi. Yoldaşlar, ellerinde sopalar, sol 

taraflarına asılı mavi beyaz renkli bir kurdeia oimak 
üzere ikişer kişilik sıralar halinde şehrin kapısına 

doğru yürüyüşe geçerlerdi. Kapıya varıldığında herkes 
yolcuyu öper ve vedalaşırdı. Agricol Perdiguier’in 

eseri, iş yoldaşlığının kurallarını ayrıntılı olarak 
gösteriyor. Resimde Restorasyon döneminde 

tamamlanan Bordeaux şehrinin "taş köprüsü" ve 
arkadaşlarını uğurlamaya gelen iş yoldaşlan görülüyor.

Ingiltere'de 19. yüzyılın ikinci yarısındaki hızlı 
sanayileşme tarımda da büyük ölçekli çiftçiliği 
geliştirerek büyük insan kitlelerini topraktan kopartarak 
büyük sanayi merkezlerinin çevresine yığdı. Sanayinin 
gelişme hızından daha büyük bir hızla pjğalan fazla- 
nüfus Ingiltere'de “pauperism”  denilen işsiz ve yersiz 
yurtsuz yaşam tarzını yoksul nüfus arasında 
yaygınlaştırdı. Dickens ve Carlyle’ın romanları kadar 
Engels’in İngiltere’de Emekçi Sınıfların Durumu’nda da 
konu edilen bu yaşantılar, Guvtave Dore’un 
gravüründe çarpıcı bir biçimde tasvir ediliyor.
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ve işçi hareketinin temsilcileriyle ve Almanya’daki tek tük sosyalist gruplarla yazışıyor ve 
tartışıyorlardı.

Yazışma Komiteleri

Marx, Mayıs 1846’da Proudhon’a yazdığı bir mekwpta Yazışma Komitesi’nin ana hedefi olarak 
“Alman Sosyalistlerinin Fransız ve İngiliz sosyalistleri ile bağlantısını sağlamayı, yabancıları 
Almanya’da gelişecek olan sosyalist hareketler üzerine haberdar etmeyi, aynı zamanda 
Almanya’daki Almanlan, Fransa ve İngiltere’deki sosyalizmin geUşimi üzerine bilgilendirmeyi” 
göstermektedir. Böylelikle ilk adım olarak, hiç değilse yazı aracılığıyla ulusal sımriıhktan 
kurtulmanın yolu açılmaktadır. Ancak, Marx, çeşitli ülkelerdeki sosyal harekerieri zenginliği ve 
çok yönlülüğü içinde takip edebilecek araçlan yaratmak için önerilen Yazışma Komitesi’nin Fransa 
bağlantısı olmayı, ilkesel görüş aynlıklannı öne sürerek, reddetti. Almanya’daki sosyalisder ise 
önerilere olumlu yaklaştılar. Özellikle Silezya, Kiel, Westfalen ve Ren Bölgesi’ndeki 
sosyalistlerle istikrarlı ilişkiler kuruldu; yazışmalar yapıldı. Ancak Köln şehri dışındakilerin, 
projenin asıl hedefi olan örgütlenme adımını pek kavramadıktan, yazışmalardan 
anlaşılmaktadır. Daha sonra oynadıklan önemli role rağmen Joseph Weydemeyer, Heinrich 
Bürgers ve Roland Daniels bu ikinci gruptaydılar. Oysa Hafehlar’ın Londra’daki önderi sol 
Chanist Julian Hamey, Haziran 1846’dan sonra Londra’dan gelen mektuplann ve içerdikleri 
tartışmalann da gösterdiği gibi. Yazışma Komiteleri'nin önemini kavramıştı. Bütün bu yazışma 
süreci, biUmsel komünizmin Haklılar Birliği içerisinde yaygınlaşmasını sağlayarak Komünistler 
Birliği’nin kuruluş sürecinin önünü açmış oldu. Ancak bu süreç içinde birkaç eğilime karşı 
bir ideolojik mücadele yürütülmesi gerekti.

Bunlardan biri 1840’larda Haklılar arasında etkinlik kurmuş olan Weitling’in görüşleri idi. 
Londra’daki Komünist İşçi Eğitim Demeği’nin  1845 ve 1846 yıllanndaki tarüşma protokolleri 
incelendiğinde, Weitling’in ütopik komünizmine karşı verilen mücadelenin, gerek nitelik 
gerekse sertlik açısından yükseldiği görülmektedir. 1846 ortasında Weitling konusu arük 
Londralı Haklılar açısından kapanmış gibidir.

Özellikle Paris ve Londra’da etkili olan bir diğer eğilim ise, Fransız Etienne Cabet’in banşçı 
ve ütopik-komünizan görüşleriydi. Societe Democratique Française (Demokratik Fransız 
Topluluğu) 1830’lu yıllann sonunda Londra’daki Fransız sürgünleri tarafindan kurulmuştu. 1843
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yılında Topluluk’ta Amerika’da Michigan gölü yakınlarında, Cabet’nin görüşleri doğrultusunda 
bir komünist koloni kurulması tarüşılmıştı. Tamşmaya katılan HaMilar’dan Schapper ve 
Bauer bu önerileri köktenci bir biçimde değil, daha çok hazırlıksızlık ve zamanın 
uygunsuzluğu açılarından eleştirmişlerdi. Cabet’nin etkisinin ölçüsünün bir diğer göstergesi de, 
Ağustos 1843’te Schapper, Bauer ve Moll’un, Cabet’ye yazmış olduklan ve “...ikarik öğretinin 
tam olarak yandaşı olduklannı” belirttikleri mektuptur. Ancak 1845 ve 1846 yılında Londra’da 
sürdürülen demek içi tartışma protokolleri, Haklılar’ın Cabet’nin banşçı ütopik görüşlerinden 
uzaklaşüklannı gösterir. Böylelikle mal ortaklığı ilkeleri üzerine kurulu devrimci 
cumhuriyetçiler tarafmdan oluşturulan komünist koloni (îkarya), diğer deyişle bir sekt kurma 
önerileri rağbetten düşmeye başlıyordu.

Bunlann ardından ise, “gerçek” sosyalist akıma karşı sürdürülen mücadele, gündemi belirledi. 
Engels 1845 Nisan’ı ile Temmuz’u arasında yazmış olduğu ve 1846 başında yayınlanan Ein 
Fragment Fouriers über den Handel (Ticaret Üzerine Fourier’den Bir Parça) başlıklı makalesinde 
ilk kez bu akımla mücadeleye başladı. “...Almanlar şimdi de komünist hareketi mahvetmeye 
başladılar” diyen Engels, Eylül 1845’de Kardeş Demokratlar kuruluşuna ihşkin makalesinde bu 
mücadeleyi sürdürdü. "Gerçek” sosyalist akım nesnel ve uzlaşmaz sınıf karşıtlıklannı 
görmezlikten gelmeye ve örtbas etmeye çalışıyordu. Bunun ötesinde Almanya’da buıjuva- 
demokratik hak ve özgürlükler mücadelesine katılmayı, görünüşte devrimci olan ifadelerle 
reddediyor ve sekter öneriler ileri sürüyordu. “Gerçek” sosyalist akımın kurucu 
teorisyenlerinden biri Moses Hess idi. Daha aktif ve vulger propagandisderden biri Hermann 
Kriege, diğeriyse Kari Grün’dü. Kendi deyişi ile “uzlaştıncı bir doğaya sahip” olan Hess, Marx 
ve Engels’in Weitling ile olan tamşmalannda Weitling’in yanında yer aldı. Daha sonralan 
Marx’m söylediklerine yaklaşır görünmesine rağmen görüşlerinden vazgeçmedi.

Hermann Kriege, Haklılar Birliği üyesi olarak 1845 yılında Amerika’da yaşayan Alman 
göçmenleri arasında faaliyet sürdürmek üzere New York’a gitmişti. 5 Ocak’dan 30 Arahk 
1846’ya kadar günlük Volks Tribün (Halk Kürsüsü) gazetesini yayınladı. 11 Mayıs I8 4 6 ’da 
Marx, Engels, Philippe Gigot ve Wilhelm WolfTun yönetimindeki Brüksel Yazışma Komitesi, 
yayınladığı bir sirkülerde Kriege’nin komünizmi yeni bir tür din olarak savunmasına şiddetle 
karşı çıktı. Engels’in ifadesi ile Kriege “...aşk üzerine kurulu olan, aşk üzerinden akıp gelen, 
aşk sarhoşluğunun coşkun komünizminin” propagandasını yapmaktadır. Sirkülerin ilk 
maddesinde Kriege’nin temsil ettiği eğilimin komünist olmadığı tespit edildi. Bu müdahaleye 
rağmen Kriege, 1845 yılında Amerika’da kurulmuş olan National Reform Assodation'ın (Ulusal 
Reform Birliği) 1846’da Alman işçileri arasındaki çöküşünde, söz konusu akım önemli bir 
faktör olmuştur.

Bir diğer eleştiri cephesini ise 1846 Ağustos’unda Brüksel Komitesi'nin görevlisi olarak Paris’e 
giden Engels, Grün ve Proudhon’a karşı açıyordu. Bu müdahalede devrimci komünist ilkelerin 
Paris’te kabulü ile sonuçlandı. Yazjşma Komiteleri’nin yaratmış olduğu en önemli sonuç ise, bu 
yoğun tartışma sürecinde Haklılar Birliği üyelerinin Marx ve Engels’in görüşlerine yakınlaşmış 
olmalandır. Marx tüm bu tartışmalann özünü Herr Vogt (Bay Vogt) adh eserinde 
“... Konu herhangi bir ütopik sistemin gerçekleştirilmesi değil, aksine gözlerimizin önünde 
cereyan eden toplumun tarihsel dönüşüm sürecine bilinçli bir katılımdır” diyerek özetlemiştir.

Komünisder Birliği

Ocak 1847’de Londra Yazışma Komitesi. Joseph Moll’u vekil tayin ederek Brüksel’e gönderdi. 
Moll önce Brüksel’de Marx’a, ardından da Paris’te Engels’e, Haklılar Birliği’nin  eski komplocu 
geleneklerden ve biçimlerden kurtularak zamana ve amacına uygun bir hale gelmesinin 
gerektiğini belirtti. Aynı zamanda Marx ve Engels’in, genel olarak doğru bulduktan görüş ve 
açıklamalanmn bir bildirge haline getirerek Birlik adına yayınlamalannm önemini vurguladı. 
Amk Yazışma Komiteleri’nin kuruluşu sırasındaki hedeflerden biri olan örgüdenme kongresinin 
günü gelmişti.

Komünist Manifesto

Komünistler Birliği’nin kuruluşu Haziran ve Kasım/Aralık 1847’deki iki kongre ile tamamlandı. 
Haziran 1847’de toplanan Birinci Kongre’nin aldığı kararlar, ömeğin Haklılar Birliği adının 
Komünistler Birliği olarak değiştirilmesi ya da “Tüm insanlar kardeştir” ifadesinin yerini “Tüm 
ülkelerin işçileri birleşin” ifadesinin alması yaşanmış olan değişimin ölçeği hakkında bir fikir 
verebilir.

Birlik Alman işçilerinin örgütlenmesinden doğmuştu ancak örgütlenme süreci içerisinde 
uluslararası bir örgüte dönüştü. Altona, Amsterdam, Berlin, Bem, Brüksel, Cenevre, Hamburg, 
Kiel, Köln, Königsberg, Lozan, Leipzig, Le Locle, Londra, Liege, Lyon, Magdeburg, Mainz, 
Mannheim, Marsilya, Münih, New York, Paris, Stokholm, Stuttgart ve diğer bazı şehirlerde 
şubeler kuruldu. Birlik’in özellikle Londra’daki Komünist İşçi Eğitim Demeği, Kardeş 
Demokratlar, Brüksel’deki Demokratik Demek içinde önemU bir etkisi vardı. Aynca 
Chartistlerle Londra örgütü arasındaki ilişkiler de gehşiyordu. Bütün bu faaliyetierin arka 
planında Avrupa’da hızla olgunlaşmakta olan bir devrim vardı. Bu dumm. Komünistler Birliği’ni 
somut bir strateji ve taktik saptama zomniuğu ile karşı karşıya bırakti. Özellikle Almanya’da

BLANQ W , LOUlS-AUGUSTE 
( 1 8 0 5 -1 8 8 1 )

Kendi adıyla anıian bir tür eyiem biçimini Icuramlaştı- 
ran ütopllc sosyalist görüşlere sahip Louis-Auguste Blan- 
qul, Şubat 1805’de Fransa’da Puget-Th^niers’te doğdu. 
Babası Fransız Devrimi sırasında JIronden olaral( meclis 
üyeliği yaptı. Ağabeyi İse liberal bir iktisatçıydı. 1818’de 
Paris’e giden BlanquI burada hukuk ve tıp eğitimi gör
dü. 1822’de İtalya’daki benzeri Carbonaria gibl radikal 
olan Charbonnerie örgütüne üye olarak Bourijonlara kar
şı girişilen muhalefet hareketlerinin içinde yer aldı. Saint- 
Slmoncu görüşleri savunan Globe (Dünya) dergisinde 
çalıştı. Aynı dönemde cumhuriyetçi bir kuruluş olan 
La SocUti des amls du Peuple (Halkın Dostları) demeği
ni kurdu. Aslında bu örgütü kuruştaki amacı daha önce 
katılmış olduğu ve hatta yaralanarak madalya aldığı 1830 
Devriml’nden sonra kurulan Temmuz Monarşisi’ne karşı 
bir ayaklanma düzenlemekti. 1831’de yazmış olduğu 
bir yazıdan dolayı bir yıl hapse mahkûm oldu. 1835’de 
ise Armand Bart>ös İle birilkte La Socliti des Families 
(Aileler Demeği) adlı bir başka örgüt kuran Blanqui, 
bir yıl sonra demeğin Paris’teki silah deposunun ortaya 
çıkması üzerine yeniden tutuklandı. 1837’de ise genel 
aftan yararlanarak tahliye oldu. Fakat mücadelesine de
vam ediyordu. 1838’de yine Armand Barbte ile La Socl- 
Ğtâ des Saisons'i (Mevsimler Derneği) kurdu. Bu örgütün 
önderieri yılın mevsimlerini, aylannı, haftalarını şifre 
olarak kullanıyordu. Bu örgütün öncülüğünde 12 Mayıs 
1839’da girişilen silahlı ayaklanma ise başansızlıkla so
nuçlandı. Aslında bu ayaklanma tipik bir Blankist ayak
lanma biçiminde gelişmişti: Silahlı 500 kişi Hötei de 
Ville’i iki gün İşgal etti ama halktan destek görmedikleri 
İçin kısa sürede hükümet kuvvetlerine yenildi. Barl>te 
hemen yakalandı. Blanqui İse birkaç ay sonra ele geçiri
lerek yargılandı. Önce idam cezasına çarptınidıysa da 
cezası daha sonra ömür boyu hapse çevrildi.

Şubat Devrimi’nden sonra hapisten çıkan Blanqui, 
Geçici Hükümet’In politikasını etkileyici çalışmalar yap
tı. Bu arada Geçici Hükümet’e karşı ayaklanma isteyen
leri yatıştırdığı için hakkında hükümet yanlısı olduğuna



hngels

1840'larda sosyalist düşünceler Paris'te çok 
yaygınlaşmıştı. Bu anti-sosyallst karikatür, tutucu 
burjuva çevrelerin sosyalizmin yaygınlaşmasından 
duyduğu rahatsızlığı olduğu kadar, bu yaygınlığın 

onlann bakış açısından görünüşünü de yansıtıyor. Bu 
antl-sosyaiist karikatürieştirme çabasından da 

anlaşılabileceği gibi, sosyalizm artık "hayırsever" 
burjuvaların vicdani bir ilgisi olmaktan çıkarak, halk 
arasında tartışılan ve benimsenen bir dünya görüşü 

haline geliyordu. Alaya alınanlar (soldan sağa) o 
dönemin en tanınan düşünürleri olan, Cabet, Pierre 

Leroux, George Sand, Louis Blanc, Ozanam, 
Proudhon, Considârant.

dair söylentiler çıktı. Haziran Ayaklanması'ndan sonra 
tekrar tutuklanarak 10 yıl hapse mahkûm edildi. 1859’da 
cezaevinden çıkarak yeniden ayaklanma girişimlerine 
başlayan Blanqui, 1861’de bir daha tutuklanacak ve 
1865’de tahliye olduktan sonra Belçika'ya kaçacaktı.

Fransa'daki devrimci mücadeleyi buradan yönetiyor
du. Bu arada gizilce Paris'e gidip gelen Blanqui, 1870 
Fransız-Alman Savaşı sırasında da ayaklanma girişimle
rinde bulundu. Fransızlann yenilgisinden hemen sonra 
4 Eylül 1870'de bir darbe sonucunda hükümet devrildi. 
31 Ekim 1870’de Blanqui'ye bağlı gruplar iktidan ele 
geçirdiler. Blanqui bir kaç saatlik bir hükümet kurdu. 
Daha sonra taşraya çekildi ve ardından tutuklandı. Tu- 
tukluyken Paris Komünü’nün kurulmasıyla sonuçlanan 
ayaklanma gerçekleşti. Komüncüler ellerindeki Paris Baş
piskoposu ile Blanqui'nin değiştirilmesini istediler an
cak Thiers buna razı olmadı. Komün acımasızca ezildik
ten sonra Blanqui bir süre daha hapiste kaldı. 1879'da 
tutukluyken Bordeaux milletvekili seçildi. Bu arada salı
verilen Blanqui tükenmeyen enerjisiyle yine mücadele
sini sürdürdü ve 1 Ocak 1888'de Paris’te öldü.

Blanqui, bir düşünür olmaktan çok eylem adamıdır. 
Daha çok mekanik materyalizmin, Aydınlanmacı rasyo
nalizm ile birleşmesinden oluşmuş eklektik bir ütopyacı 
sosyalist görüşe sahiptir. Kapitalizmin yaratmış olduğu 
toplumsal dengesizliği görmüş olmasına rağmen bunun 
değişmesini küçük bir azınlığın volontarist (iradeci) ey
lemine bağlayarak, kitlelerin örgütlü devrimci mücade
lesini reddeder.

Marx, Blanqui’yl bir eski kuşak devrimcisi olarak gö
rür. Marx’a göre o “ iyi örgütlenmiş bir küçük azınlığın 
doğru bir anda ayaklanmayı başlatarak...muzaffer bir 
devrimi başarabileceğine inanan bir eylem adamı”ydı. 
Özellikle Paris Komünü sırasında çok iyi örgütlenmiş 
olan Blanqui yanlıları uzun yıllar işçi sınıfı hareketinde 
etkili olup, Marx yaniıianyla çatıştılar.

gündeme gelen durum, Marx ve Engels’i buıjuva demokratik bir devrimde işçi smı&nm 
durumu ve tutumu üzerine eğilmeye zorluyordu. “Gerçek” sosyalistler bir buıjuva devrimini 
reddediyorlar ve işçilerin böylesi bir devrimden hiçbir çıkarları olamayacağını öne sürüyorlardı 
Diğer yandan nesnel koşullan hiç dikkate almadan hemen ayaklanmayı öneren maceracı ve 
darbeci görüşler de dile getiriliyordu. Marx ve Engels ise Almanya’daki toplumsal oluşumun 
maddeci tahlilinden hareket edip feodal mutlakiyetin yıkılmasının zorunlu olduğu sonucuna 
vanyorlardı. Brüksel’de yayınlanan Alman gazetesine yazdıklan makalelerde Marx ve Engels, 
demokratik mücadeleye katılmanın önemini ısrarla vurgularken bir yandan da işçilerin bir 
burjuva devrimini aşan hedeflerini ele alıyorlardı. İki kongre arasında yaşanan bu süreç, 
Birlik’in programı üzerindeki tartışmanın da derinleşmesine yol açtı. 29 Kasım 1847’de 
toplanan İkinci Kongre bir anlamda, kökleri mezheplerde olan ideolojik ve örgütsel bütün 
geleneksel kalıplann artık aşıldığının bir kanıtıydı. Tüm Birlik organlannda çahşacaklann 
seçimle tespit edilmesini karara bağlayan bir tüzük kabul edildi. Bunun yanısıra, Birinci 
Kongre’de kabul edilmiş olan ve Engels tarafindan hazırlanmış olmakla birlikte, geleneksel 
alışkanhklan incitmemeye özen gösteren Siyasal İnanç Bûdirimi'nin yerine Marx ve Engels 
programatik bir bildirge hazırlamakla görevlendirildi. “Günümüzdeki bütün toplumlann tarihi 
sınıf mücadelelerinin tarihidir” cümlesiyle başlayan ve ilk kez Şubat 1848’de yayınlanan 
Komünist Manifesto Marx’ia Engels’in bu görevi yerine getirmek üzere kaleme almış olduklan 
metindir.

Maddeci tarih anlayışının kapitalist toplumun tahliline uygulanışının ilk olumlu sergilenişi olar 
bu metnin, kendi çağındaki proleter mücadelelerinin yönelimlerini etkilediği söylenemez. 
Komünistler Birliği’nin etki alanının darlığı Manifesto’nun  o dönemde işçi hareketi üzerinde 
herhangi bir etki uyandırmamış olmasının başlıca nedenidir. Manifesto, modem işçi sınıfı 
partilerinin kumimaya başlandığı 1871 sonrasında, modem sosyalizmin teorik ve programatik 
temel metni haline geldi. Hemen hemen bütün dünya dillerine çevrilerek tarihte İncil ve 
Kuran’m yanısıra en çok okunan yazılardan biri oldu. 1840’lann kapitalizminin bir tahlih 
üzerine yerleşmiş olmakla birlikte, Manifesto'nun kapitalizmin tarihsel eğilimlerini çözümleyerek 
ulaştığı bir proleter devriminin kapitalizmin zomniu sonucu olduğu yargısı ile “Bütün 
ülkelerin işçileri birleşin!” çağnsı, bugün de proleter devriminin ve proleter 
entemasyonalizminin temel ilkesi olarak bütün modem işçi sınıfı partilerini birbirine bağlayan 
manevi bağı oluşturur.

Modem sosyaUzmin teorik kayıtlan, Marx ve Engels’in 1848’e kadar olan felsefi çalışmalannm 
izlenmesi ile elde edilebilir. Bu doğum sürecinin 1848’de Komünist Manifesto’nun kaleme 
alınması ile tamamlandığını söylemek mümkündür. Merkezinde proletarya olan bir yeni dünya 
görüşü Manifesto ile birlikte, siyasal program metni olarak ilk kez ifade edilmiş oldu.
Teoriden pratiğe geçiş anının bilgisi olarak bu programın gerçekliği ve imkânlannm neler 
olduğu 1848 Devrimleriyle görülecekti.
Daha da önemlisi, 1848 Devrimleri Marx ve Engels’in siyasal momentin bilgisinin ancak örtük 
ve teorik olarak içerildiği metinlerinde görülmeyen siyasal bir kavramsal donanımın da teoriye 
dahil edilmesini sağlayacaktı.
Dolayısıyla kumculanmn kendi gelişmelerinin maddi ve manevi düzeylerinden çıkarak Modem 
Sosyalizmin ete ve kemiğe bürünmesi demek olan toplumsal mücadeleler tarihinin içindeki 
gelişmesine geçmek, fikirler dünyasından pratik mücadeleler dünyasına geçmek ve teorinin 
maddi bir güç haline gelişinin başlangıcı olarak 1848 Avmp Devrimlerini izlemek gerekir.



MARX VE ENGELS

K aH  M a rx 'a  
Babasından M ektu p

Heinrich Marx’in, oğlu Karl Marx’a 28 Aralık 
1836’da Trier’den yazdığı mektup

Sevgin Karl,
Daha az hoşgörülü olsaydım ve eğer özellikle sevdik

lerime karşı kızgınlığımı daha uzun bir zaman sürdüre- 
bilseydlm, sana hiç cevap vermemekte haklı olurdum. 
Aşırı alıngan olmak, özellikle de zaafı yufka yüreklilik 
olan bir babaya karşı, çok övünülecek bir şey değil.

(...)
Jenny’le konuştum, onu huzura kavuşturmak ister

dim. Yapabileceğimi yaptım ama her şeyi tartışarak hal
letmek mümkün değil. O, hâlâ anne-babasının İlişkiyi 
nasıl değerlendireceğini bilmiyor. Akrabaların ve çevre
sindekilerin bu konudaki yargılarını önemsememek de 
mümkün değil. Senin her zaman haklı olmayan duyarlılı
ğından korkuyorum, bu nedenle de takdiri sana bırakı
yorum. Eğer bu asil varlığı zorlu bir mücadeleyle yatıştı
rabilecek güçte olsaydım, yapılabilecek hiçbir fedakâr
lık benim için çok büyük olmazdı. Ne yazık ki bu açıdan 
çok zayıfım.

Senin için paha biçilmez bir fedakârlık yapıyor tam 
olarak. Ancak serinkanlı bir akıl yürütmenin eşiğinde 
tam olarak değerlendirilebilecek şeklide kendini yadsı
yor. Bunu hayatında bir an bile unutursan yazıklar olsun 
sanal Ama şimdi, ancak sen etkin bir mücadeleye giri
şebilirsin. Sen, genç olmana rağmen dünyanın saygısını 
hakeden ve bunu büyük adımlarla kazanan, tutartılığı 
ile gelecekteki ciddi çabaları için güvence veren ve 
geçmişteki hatalar için zehiril dilleri suskunluğa zoria- 
yan bir kesinlikle davranmalısın.

Buna en İyi nasıl başlanacağının bilincinde ancak sen 
olabilirsin.

Bu bağlamda, akademik bir konum İçin asgari yaş 
haddini bilip bilmediğini sormak istiyorum. Kanımca, 
bunu bilmek çok önemli; çünkü senin planın, daha kü
çük bir sınıfta bile olsa, en kısa zamanda bu konuma 
gelmek olmalıdır ve yazarak, bunun imkânlarını yaratıp 
amacını gerçekleştirmelisin.

( ...)
Senin hukuk konusundaki görüşlerinde gerçek payı 

var, bunlar bir sisteme dönüştürülürse fırtınalar yaratır. 
Sen bilgeler arasındaki şiddetli fırtırralann bilincinde 
değil misin? (...) •

Alm an H orlanan lar B irliğ i 
Oenml Tüzüğü

Fransa’daki Alman göçmenlerinin "Alman Halk 
Derneği” nin kapatılması üzerine Nisan 1834’te 

kurdukları, 1836’ya kadar yaşayan gizli derneğin 
tüzüğünden tıölümler.

1. Alman Horiananlar Birilği, Alman erkeklerinden olu
şan bir Birilk’tir.

2. Alman Horiananlar Birliği, gizli bir BIriik'tir.

3. BIriik’in amacı Almanya’nın kurtuluşu ve yeniden 
doğuşudur.

4. Alman Horiananlar birliği Çadır’lara bölünmüştür.

5. Tüm Çadır’lann yönetimi bir Merkez tarafından ger
çekleştirilir. (...)
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IJstte: Marx’m Jenny von Westphalen'e evlenmeden 
önce yazdığı aşk şiirlerini içeren, elyazması "Aşk 

Kitabı". Ortada: Kari ve Jenny Marx. 1836 yazında 
nişanlandılar, 12 Haziran 1843'de evlendiler. Altta: 
Marx'in 15 Nisan 1841'de Jena Üniversitesi'nden 

aldığı "felsefe doktoru" diploması.

8. Biriik’ten atılma;
a) Gizliliğin, kasten veya düşüncesizlikten İhlali,
b) Ahlâk dışı davranışlar,
c) Birilk görevlerinin yerine getirilmesindeki ısrarii 

ihmalkârlık,
d) Birilk amacının İnatla reddedilmesi veya buna karşı 

'mücadele edilmesi nedeniyle gerçekleşir. (...)

13. Çadır, yetkili Birlik organı tarafından onaylanmış 
olan Horlananlar çoğunluğudur. (...)

18. Her Çadır’ın kuruluşu ve yönetimi, Merkez’in bir 
yetkilisi tarafından gerçekleştirilir. Yetkililer Çadır’lara 
üyedir ve onlann toplantılarına mümkün oldukça sık 
katılırlar. (...)

29. Merkez, Horlananlar’dan oluşan bir organdır.

30. Merkez, Alman Horlananlar Blriiğl’nln en yüksek 
yasa koyucu ve uygulayıcı gücüdür. (...)

32. Merkez, üyelerini kendisi seçer.

33. Merkez kendisine bağlı olan birilk parçaları ile, 
bu amaçla atadığı yetkililer aracılığı İle ilişki kurar. (...)

35. Yetkili, Birilk yetkisi ile donatılmış bir Horlanan'- 
dır. (...)

39. Üyeliğe alınacak adaya, ancak Çadır’ın hakkında 
üyelik kararı vermesinden ve gizliliğe ilişkin şerefi üzeri
ne bir andın İçilmesinden sonra Blriik'ln variiğı ve amacı 
anlatılır. Aday, üyelik önerisini kabul ederse, Çadır’ın 
veya komisyonun toplantı yerine götürülür, kendisine 
Blriik'ln tüzüğü ve temel ilkeleri anlatılır, kabul ederse 
hemen yemin ettirilir; düşünme süresi talep ederse, 
gizlilik sözünü tutmadığı takdirde Blriik’ln mutlaka İnti
kam alacağı söylenerek tehdit edilir.

40. Üyeliğe kabul edilmek İçin içilmesi gereken ant 
şudur:

“ Blriik'ln varlığı konusunda gizliliğe uyacağıma ve 
onun yüce amacı için sadakatle ve fedakârca çalışacağı
ma şerefim üzerine ant İçerim. Sözümü bozarsam başı
ma şerefsizlik ve ölüm gelsin.”

41. Blrilk’e ihanet edenin cezası ölümdür. •

SİB gM B d'In  D oğal Şatosu
FRIEDRICH ENGELS

Engeis'in bu yazısı Friedrich Oswald takma 
adıyla, Aralık 1840'ta Telegraph fûr 

Deutschland'öa yayınlandı.

Bizi bu kadar derinden etkileyen Siegfried efsanesi 
nedir? Hikâyenin konusu değil; gençlik dolu kahrama
nın ölümüne yol açan o pis İhanet de değil; onun kişili
ğinde ifadesini bulan derinlerdeki o anlam nedir? Siegf
ried Alman gençliğinin efsanesidir. Göğsünde, yaşamın 
engelleri tarafından zincirlenmemiş bir yürek taşıyan 
herkes bunun ne demek olduğunu bilir. Hepimiz aynı 
şevke, Siegfried'! babasının şatosundan çıkmaya yönel
ten, geleneklere meydan okuma duygusuna sahlt>lzdlr; 
güçlü eylemler karşısında duyulan korkudan ve onun 
sürekli reddedilmesinden nefret eder, özgür dünyanın
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lerinliklerlne açılmak, ihtiyat engellerinin üzerinden aşa- 
ak yaşamın tacı için savaşmak isteriz. Bu kaba cahiller, 
jzellikle kilise ve devletle ilgili konularda devler ve ej- 
jerlıalar ortaya attılar. Ama artık o çağ bitti; şimdi okul 
ienilen hapisanelere konduk ve orada çevremizle mü- 
ladele etmek yerine, Yunanca "mücadele etmek" fiili
lin çeşitli anlamlarını ve zamanlarını öğrenmenin acı 
ronisini yaşamak durumunda kaldık. Bu disiplinden azat 
idiidikten sonra da çağın tanrıçalarının, polisin eline 
■üşüyoruz. Düşünürken polis, konuşurken polis, yürür- 
len, ata binerken, pasaport almak için, oturma İzni ai- 
nak için ve gümrük evrakları için polis-şeytan yok etsin 
lu devleri ve ejderhalanl Bize katan, yalnızca eylemi 
ındıran bir şey, kılıç yerine eskrim kılıcı kalır; ama kılıçla 
ıratik yapamayacak olduktan sonra eskrim sanatının 
le yaran var? Ve engeller en sonunda yıkıldığında, 
laba cehalet ve ilgisizlik ayaklar altına alındığında ve 
lylem dürtüsü artık denetlenemediğinde... Wesel Şato- 
lunu Ren’in karşısında görüyor musunuz? Alman öz- 
lürlüğünün kalesi olarak nitelenen o şato. Alman genç- 
ğinia mezarı oldu. Büyük Alman gençliğinin beşiği bu- 
anm tam karşısında olacaktır. Orada tutsak kalan klm- 
lir? İHiçbir amacı olmadan eskrim öğrenmeye karşı çı- 
:an öğrenciler, basit düellocuiar ve demagoglar. Şimdi
I. Friedrich Wiihelm’in affından sonra, bu affın yalnızca 
lağışiayıcı değil, aynı zamanda adil bir davranış oiduğu- 
lu söylemeliyiz. •

İk a ty a  Ilke İB n
ETIENNE CEBET

Fransız ütopik sosyalist Etienne Cabet’in Voyage 
en Icarie (İkarya’ya Yolcuiuk) kitabı için yazdığı 

bu özet 1840’da yayımlanmıştı.

Toplumdaki bütün sınıfların ve özellikle kadınların da 
letimiedlkierlml okuyabilmesi için, bunları bir roman 
reya gezi izlenimleri biçiminde sunmaya cüret ettim 
'e üç bölümden oluşan “ İkarya’ya Yolculuk”u yazdım.

İlk bölümde bir gezgin, yolculuğu sırasında gördükle- 
ini anlatır: Caddeler, tarJalar, şehirler, evler, anıtlar, 
ıtölyeler, okullar, hastaneler, tly^rolar vs... Beslenme, 
liyim, bannma, eğitim ve sağlık, tarım, sanayi, eğlence- 
sr ve bayramlar vs. üzerine her şeyi anlatır. İkinci bö- 
îmde İkarya'daki eski toplum ve devlet düzeninden 
lalan eksiklikler betimlenir; bunlar bugün hemen bütün 
ilkelerde geçerliliğini sürdürmektedir, ikarya’nın cema- 
ıt durumuna geçişi nasıl gerçekleştirdiği anlatılır. Bazı 
:onuşmacılar eşitliğe ve cemaat yaşamına karşı çıkarak 
tir tartışma ortamı yaratırlar. Demokrasinin dünyanın 
:uruluşundan bu yana kaydettiği gelişmelerden ve bü- 
ün önemli filozofların eşitlik ve cemaat üzerine düşün- 
«lerinden söz edilir. Üçüncü bölüm cemaat yaşamının 
emel ilkelerini içerir.

Bu kitabı 1838'de Paris’te baskıya verdim ve yayınla- 
labiimesi için 1840’a dek beklemem gerekti.

8ir ulusun cemaat yaşamını kabul ettiğini ve bu yaşa- 
un uygulanması ve örgütlenmesi için gerekli süreye 
ahip olduğunu varsayalım: Toplumsal ve siyasal düzen 
caba nasıl olurdu? Buna dair bir fikir verebilmek için 
urada yalnızca bazı ilkeleri açıklayabileceğim. Ayrıntı- 

içln okuyucuya “ İkarya’ya Yolculuk”u okumayı öne- 
Irim.

rOPLUM DÜZENİNİN İLKELERİ

Ulus, unsurlarının birbirleriyie kardeş olduğu büyük 
e genel bir aile veya mensuplannm, imkânsızlıklar dı- 
ında hiçbir şey tarafından kısıtlanmayan bir eşitlik ilke-
I çerçevesinde eşit hak ve görevlere sahip okluğu bü- 
ük bir toplumdur. Eğitim her şeyin temelidir: İnsanlar 
ocuklan, yurttaşlar, işçiler olarak yetiştirir.
Toprak ve emlâk, bölünmeksizin herkese ait olan ve 

im toplumun ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde işletil-

Üstte: Friedrich Engels’in çeşitli dönemlerdeki imzalan.
Altta: Etienne Cabet (1788-1856) komünizmi 

Jakobenizmin gelişme çizgisi içinde tasarlayan Fransız 
ütopiklerinin en etkilisiydi.

meleri için bir kesim İnsana (halkı temsiien hükümet 
tarafmdan) bırakılan yegâne mülkiyet unsurunu oluştu
rurlar.

Sanayi de gene tek elden yürütülür; nüfusunun geri 
kalanı işçidir. Makineler, üretimi artırmak, tüm tehlikeli, 
yorucu, sağlıksız ve tiksindirici işleri bertaraf etmek 
için, herkesin çıkanna çoğaltılır, böylece insan makine
lerin mucidi ve yöneticisi, işin kendisi de basit ve sevim
li bir haie gelir, iş çok büyük atölyelerde görülür, tanm 
ürünleri mantıklı bir şekilde bölüştürülür ve tarımla sa
nayiyi birleştiren sektörlerde yoğunlaştırılır.

Tanm planlanır, böylece toplum için zorunlu olan üre
tim gerçekleştirilir.

Bütün ürünler, gıda maddeleri ve sanayi mamulleri 
büyük ambarlarda toplanarak İşçilere ve yurttaşlara eşit 
oiarak dağıtılır. Böylelikle herkes yalnızca eşit süreli 
ve düzenli çalışma koşuluyla doyurulmuş, giydirilmiş, 
barındırılmış olacaktır.

Ne zenginler ve yoksullar ne hizmetçiler; ne sömüren 
ne sömürülen; ne dert, ne korku; ne kıskançlık, ne 
nefret; ne mülkiyet hırsı ne minnet; ne miskinlik, ne 
tembellik; ne ayyaşlık, ne de hırsızlık olacaktır.

Eğitim ve refah, zamanla bütün suçları, evet, bütün 
sıkıntıları ortadan kaldıracaktır. Ceza yasalanna, mah
kemelere, jandarmaya, polise, hapisanelere, darağaçia- 
rına vs. artık ihtiyaç duyulmayacaktır.

Artık rekabet kaynağı olmaktan çıkacak olan aile, saf 
mutluluk ka/nağı haline gelecektir. Drahoma zorunlulu
ğu kalkacağı <fe boşanma mümkün olacağı için evliliğin 
hiçbir sevimsizliği kalmayacaktır. Herkes evlenebilecek 
ve evlenecektir.

Doğal belirlenimine dönecek olan kadın, kocasının 
saygı nesnesi olacaktır.

Cemaat, aklın ve yasanın koyduklarından başka sınır 
tanımaksızın ve herkesin hem hoş, hem de zorunlu 
olan şey üzerinde eşit pay sahibi olacağını varsayarak, 
önce zorunlu olanı, ardından gerekli olanı, sonra da 
hoş olanı hedefleyecektir. Güzel sanatlar sınırsızca geli
şerek herkese neşe kaynağı olacaktır,

SİYASAL DÜZENİN İLKELERİ

Düzen, temsllf demokrasidir. Halk egemendir, seçim
le gelen bir meclis tarafından temsil edilir, çok sayıda 
üyesi vardır, sürekli oturum halindedir ve her yıl üyeleri 
değişir. Yürütme gücü bu Meclise tabidir ve yalnızca 
yasalann uygulanmasıyla görevlidir. Toplumun bütün 
mensuplan yurttaşlar olarak eşittir, hepsi seçmendir, 
seçilme yeterliliğine sahiptir, hepsi birinci seçmen ku- 
rullannın ve belediye meclislerinin üyeleridir. Bu Meclis 
ve kurullar sık sık ve düzenli olarak, kamusal meseleleri 
görüşmek üzere toplanırlar; ve herşey, yurttaşlann bu 
toplantılara katılabileceği şekilde düzenlenir, ki zaten 
bu katılım onlann görevidir. Herşey, genel iradenin ger
çek ifadesi olan yasayla düzenlenmiştir. Bütün yönetici
ler seçimle belirli bir süre için gelir, sorumludur ve 
değiştirilebilir.

Cemaat yaşamının nihai düzeni, ana hatlanyla böyle 
bir görünüme sahip olacaktır. •

Em si M o ritz  A n td t
FRIEDRICH ENGELS

Alman milliyetçiliğinin önde gelen isimlerinden 
Ernst Moritz Arndt’ın kitabının yayınlanmasından 

sonra, Engels’in 2 Ocak 1841’de F. Oswald 
takma adıyla Telegraph für Deutschland'a yazdığı 

açık mektuptan bir bölüm

Bununla birlikte, biz, yönetenle yönetilen arasındaki 
ilişkinin, dostça olabilmesi için, yasayla düzenlenmesi 
gerektiğine inanıyoruz. Önce yasa; sonra eşitlik! Sırf 
hükümdar olduğu İçin halkını sevmeyecek -burada Al
manya’dan söz ediyorum- ve onun tarafından sevilme
yecek kadar kötü bir hükümdar var mıdır? 181S’ten 
beri halkına herhangi bir gerçek ilerleme sağladığını 
İddia edebilecek bir hükümdar nerede? Bütün bunlar 
aslında bizim eserimiz değil mi? Heil Dir İm Slegerk- 
ram ’m büyük şairi, “özgür bir insanın sevgisi, hüküm- 
darlann durduklan dik yamaçian güvenli kılar” dediğin
den beri bu konuda sonsuz saçmalıklar üretildi. Hüküm
dar ile halkı arasındaki sevgiden söz etmek pek hoş; 
belli bir cenahtan bize yönelmekte olan devlet biçimi, 
kendini günümüze uydurmuş bir gericilik olarak adlan- 
dınlabilir. Bir yüksek aristokrasinin oluşumunu hızlan
dırmayı amaçlayan patrimonyal mahkemeler 
‘ ‘saygıdeğer’ ’ bir bürger zümresini canlandırmaya amaç
layan loncalar, güya tarihsel denilen ama aslında eski, 
çürük dallardan başka bir şey üretmemiş tohumiann 
canlandırılmasından ibarettir.

Ancak, Almanlaştırma akımı, kararlı gericilik tarafın
dan, düşünce özgüriüğü masallan İle aldatılmasına, yal
nızca bu bakımdan İzin vermiş d-* değildir. Anayasa 
hakkındaki fikirleri de, Berliner poHtlsches Wochenb-
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/aff taki beyefendiler tarafından kulaldanna üflenmiş kış
kırtmalardan başka bir şey değildir. Vakur, sakin Amdt’- 
ın bile organik devlet bahsindeki ukalaca laf ebelikleri 
ile başının dönoürülmesine nasıl izin verdiğini görmek, 
İnsana azap veriyor. Tarihsel gelişme, verili koşullardan 
yararlanma, organizma vs. üzerine edilen boş laflar, 
bir zamanlar, şimdi bize sıkıntıdan başka bir şey verme
yen bir çekiciliğe sahip olmuş olabilirler. Ancak şimdi 
görüyoruz ki, bunlar çoğunlukla tanımdan göründükleri 
şeyi, gerçekte kastetmeyen boş laflardan ibarettir. Bu 
hayaletlere yekten meydan okumak gerekir. Organik 
devlet dendiğinde bundan ne anlarsınız? Bundan ku
rumlan, yüzyıllar boyunca ulusla birlikte ve ulusun için
den çıkmış olan ve teoriden çıkarak İnşa edilmiş olma
yan bir devleti anlamak gerekir. Pekfliâ, şimdi bunu 
bir Almanya’ya uygulayalım: Bu organizmanın soylular, 
bürger'ler, köylüler ve bunlara bağlı her şeyle birlikte 
sınıflara bölünmüş yurttaşlardan oluştuğu varsayılır. Bü
tün bunlann organizma sözcüğü içinde “ kuvve” halin
de saklı olduğu kabul edilir. Fakat bu, utanç verici bir 
bilgiçlikten başka bir şey olabilir mi?l Ulusun öz geliş
mesi, bu kavram tam bir özgürlük gibi bir kavram değil 
mi? Buna iki elinizle birden yapışırsınız ve elinize geçen 
ortaçağlann ve eski düzenin mirasından başka bir şey 
olmaz. Şükür kİ, Amdt’ın hesabına böyle bir el çabuklu
ğunu kaydetmek söz konusu değildir. Zümrelere bölün
müş halde yaşamanın taraftan olanlar değil, onun karşı
tı olan bizier, organik bir devlet hayatı talep ediyoruz. 
Şu andaki sorun, J^oriden inşa” değil; gözlerimizi ka
maştırmak İstedikleri şey, ulusun öz gelişmesidir. Bun
da ciddi ve içten olan yalnız biziz. Ama bu baylar her 
organizmanın ölür ölmez inorganik hale geldiğini bil
mezden geliyor, geçmişin cesetlerini elektrik şokuyla 
harekete geçiriyor ve bizi, bunun bir mekanizma değil 
hayat olduğunu söyleyerek aldatmaya uğraşıyorlar. Ulu
sun öz gelişmesini ilerietmek için, daha hızlı gitmesini 
sağlamak üzere ayakianndaki prangaları sıkıştınyoriar. 
Teori, ideoloji ya da Allah bilir ne ise o dediklerinin, 
çoktandır ulusun lilklertne kadar işlediğini ve kısmen 
hayata kavuştuğunu bilmezlikten geliyoriar. Dolayısıy
la, teorinin ütopyalannda yollarını kaybetmiş olanlar biz 
değil, oniardır. Çünkü yanm yüzyıl önce hâlâ bir teori 
olan şey, devrimden bu yana devlet organizmasında 
bağımsız bir unsur olarak gelişmiştir. Dahası, ki asıl 
önemli olan budur, insanlığın gelişmesi, ulusun geliş
mesinden daha yüksek önemde değil midir? Zümreler 
konusuna gelince; bürger’ler ve köylüler arasında bir 
aynm çizgisi zaten kalmamıştır; tarihsel okul dahi bunu 
cMdi olarak öne sürmemektedir. Bu yalnızca pro forma 
İleri sürülür ki, soyluluğun ayrıcalıklan bize biraz daha 
kabul edilebilir görünsün. Her şey soyluluğa bağlıdır. 
Soyluluk ortadan kalktı mı, zümreler sistemi de ortadan 
kalkar. Ve soyluluğun bir zümre olarak konumu, onun 
bileşimi dolayısıyla ortaya çıkmış her şeyden daha kötü
dür. Tevarüs yoluyla devralınan bir zümre, modem kav
ramlara göre bir saçmalıktan İbarettir. Tabii, ortaçağlar
da değil. O günlerde imparatoriuğun özgür kentlerinde 
(örneğin Bremen’de bile olduğu gibi), tevarüs edilmiş 
imtiyazlan İle biriikte tevarüs edilmiş loncalar vardı. 
Saf fınncı kanı, saf lehimci kanı... Gerçekten de, atalann 
yirmi kuşaktır biracılık yapariar bHIncInIn yanında, soy
luluğun gururu sıfır kalır. Soylular arasında hâlâ kasap 
ya da daha şairane Bremen adıyla kemik kıyıcı kanı 
bolca bulunmaktadır, çünkü her Fouquet’nin tam da 
buna yaraşır bir biçimde temellerini attığı askerlik mes
leği, sonu gelmez bir kasaplık ve kemik kıyıcılıktan baş
ka bir şey değildir. Soyluluğun kendisini bir zümre ola
rak görmesi kadar askerlerin ya da büyük toprak sahip
lerinin de kendilerini herhangi bir yasaya dayanmaksı
zın bu şekilde adlandırmalan, gülünç bir böbürienme- 
den ibarettir. Soyluluk üzerine yazılmış olan her şey, 
tnıbadur Poitiers’li Guillaume’un şu aşağıdaki mısraını 
bir düstur olarak kabul edebilir: “Hiçbir şeyden sözeden 
bir şarkı düzeceğim.” Soyluluk, kendi içten gelen hiçli
ğinin farkında olduğundan, hiçbir soylu, akıllı Baron 
Stemt)erg’den akılsız C. L. F. W. G. von Alvensleben’e 
kadar hiçbir soylu bunun acısını glzleyemez. Soyluluğa 
kendisini özel bir şey olarak görme zevkini bırakan hoş
görü, herhangi bir imtiyaz talep etmediği sürece, pek 
de yersiz sayılmaz. Çünkü soyluluk özel bir şeyi temsil
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üstte ve en altta: Engelsin 1834-37 yıllarında yaptığı 
tarihsel harita çizimleri. Ortada: Engels’in lisedeyken 
ders notlarına elyazmasıyla yaptığı kitap kapağı: Bay 
Dr.dausen'in Konferanslarıyla Kadim Tarih-hazırlayan: 
F.Engels. Bu çizimler, Engels'in daha ilk gençliğinde 

toplumsal tarihe duyduğu ilgiyi ortaya koyuyor.

eder hale gelir gelmez, imtiyazlar ister ve bunlan elde 
etmesi de gerekir. Biz, kendi talebimizi savunacağız: 
Sınıflara son! Kahrolsun zümreler! Yaşasın eşit haklara 
sahip yurttaşların büyük ve birieşmiş milleti! •

C em aat Yasası
THEODORE DEZAM Y

1830’ların sonunda Blanqui’nin Mevsimler 
Derneği’ne üye olan DĞzamy, daha sonra Cabet 

ile birlil<te hareket etti. 1842’de yayınlanan bu 
yazısı üzerine bu iki ütopik sosyalist düşünür 

polemiğe tutuştular.

Olgulann değerieri ve ilişkileri hakkında karar vermek 
için, güncel eylemlerin ilksel ve acil nedenlerine inmek 
ve gelecek eylemleri beliriemek için, sürekli başvurabi
leceğimiz bir mihenk taşı niteliğinde kesin bir ilkeye 
sahip olmak önemlidir.

Şimdi, cemaat sisteminin üzerinde yükseldiği ilkeleri 
daha derinleştiriyorum.

Ölçütüm, davranış kuralım, İnsan organizması bilimi
dir, yani insanın ihtiyaçlannın, yeteneklerinin ve tutku- 
lannın bilinmesidir.

Bu bakış açısından hareketle, her türiü toplumsal ör
gütlenmenin temeli olarak aşağıdaki ilkeleri kabul edi
yorum:

1. Mutluluk. Bu amaç, insanın bütün faaliyetinin, arzu- 
lannın nihai hedefidir. Bu nihai erek, varlığımızm tam, 
düzenli ve özgür gelişimi (fizikî, entelektüel ve ahlâkî), 
Ihtiyaçlanmızın tam ve eksiksiz karşılanması, tek keli
meyle doğamıza en uygun yaşam demektir.

Mutluluğu böyle tanımlıyoruz. Mutluluğun bütün un- 
surian yeryüzünde vardır.

2. Özgüriük. İnsan özgürlüğü kendi, gücünü uygula
mayla oluşur. Gücünü diyorum, çünkü Helvetius kartal 
gibi yuva yapma, balina gibi suyun altında yüzme, ken
dimizi kral, papa ve İmparator yapma güçsüzlüğünü 
özgüriük yoksunluğu saymanın komik olduğunu söyler.

Özgürlüğün kapris ve çılgmiıkla ortak hiçbir yarn yok
tur. Normal olarak örgiitlenmiş bir toplumda, özgüriük 
hem bireyin, hem cumhuriyetin yararına olacaktır. Birey 
ne kadar özgür olursa. Devlet o kadar sağlıklı olacaktır. 
Buna karşılık. Devlet özgür olduğu sürece, birey mutlu 
olacaktır; çünkü, özgüriük, insan kendisi için en hayati 
ve kutsal olan şeye sahip olursa, insanın kendisidir; 
özgüriük her türiü cemaatçiliğin en güçlü dürtüsüdür.

Şimdiki durumdan hareketle geleceği yargılayan bazı 
insanlar, özgüriüğün zaafları karşısında her zaman tem
kinli olmamız gerektiğini düşünürier. Bu insanlar, yasa 
koyucunun aklıselimine rağmen, özgüriüğün anarşizm 
ve egoizme dönüşme eğilimi taşıdığını sanırlar. Ne deli
lik! Bize göre özgüriüğün en iyi freni, bilim ve akıl frenidir.

Bireysel mutluluk ancak ortak mutlulukta bulunur.

3. Eşitlik. Eşitlik en büyük gezegenden en küçük bö
ceğe kadar her şeyi düzenleyen mükemmel bir denge, 
bir uyumdur. Eşitlik bireysel hayatımıza olduğu kadar 
toplumsal varoluşumuza da gerekli bir yasadır. Bu te
mel yasa bütün toplumsal ilkelerin ve hatta ona karşı 
olan bütüm kurumlann temelinde bulunur. Eşitliğin ol
madığı toplumlarda karışıklık, zor, savaş ve anlaşmaz
lıklar görülür.

4. Kardeşlik. Kardeşlik, insanlann bir ailenin üyeleri 
gibi yaşama, bireysel güçlerini ve değişik taleplerini 
tek bir çıkarda birleştirmenin yüce duygusudur. Kardeş
lik eşitlik ve özgüriüğün doğal sonucu, bunlann varlığını
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ürdürmenin gerçek güvencesidir.

5. Blriii(. Aristokratiar b/r//k kelimesini monarşik iıükü- 
neti tanımiamak için kuiianıriar. Birlik ve monarşi ara
mda bir uçurum vardır. Biri, toplumsal bütünün tüm 
arçaiannm uyumunu, öteki ise diğerlerini boyunduruk 
Kında tutan bir parçayı ifade eder.

Babalarımız, 1793'de birlik içgüdüsüne sahiptiler ama 
lu kavram oldukça belirsiz ve eksik kaldı. İşte bu yüz- 
len başladıkları işi bitiremediler. Birlik bütün iradelerin 
e çıkarların ayrılmaz özdeşleşmesi; bütün kötülük ve 
İ̂liklerin tam ortaklığıdır.

6. Cemaat. Cemaat en mükemmel, en basit ve en 
oğal birleşme tarzıdır, toplumsal gelişme ilkesine karşı 
uran bütün engelleri ortadan kaldırmanın karşı durul- 
laz ve tek aracıdır. Çünkü, tutkuların meşru gelişimi 
onucu ortaya çıkan bütün ihtiyaçları karşılar.

Cemaat yukarıda tanımladığımız kardeşlik ve birliğin 
erçekieştirilmesinden başka bir şey değildir. Cemaat 
n gerçek ve en bütünlüklü birliktir; her şeyde, eğitim
le, dilde, çalışmada, siyasi işleyişte birlik...

Cemaat, “özgürlük, eşitlik, kardeşlik ve birlik” slo- 
«nlanmızın tamamını en yüksek düzeyde içerir.

Ama cemaate diğer toplumsal sistemler üzerinde asıl 
IstOnlük sağlayan şey, cemaatin aklın, gerçeğin ve bin
ilin bütün özelliklerini içermesi, insan organizması ola- 
ak kabul ettiğim kesinlik ölçütüne tamamen uygun ci
nasıdır. (...) •

Ludwig Feuerbaeh'a M e k tu p
KARL MARX

Marx Deutsch-Französische Jahrbücher'm yayını 
sırasında ilk kez yazışmış olduğu Feuerbach’a 
yazdığı bu ikinci mektubu, 11 Ağustos 1844’de

kaleme almıştı.

Sayın Beyefendi,

Ancak şimdi fırsat bulduğumda size hukuk felsefesi 
leştirilerimin bazı öğelerinin ana hatlarını içeren bir 
»akalemi yolluyorum. Makaleyi çok daha önce yazıp 
litirmıştim, ancak daha genel anlamda anlaşılabilir hale 
lelmesi için yeniden gözden geçirdim. Bu metne istls- 
lal bir değer.yüklediğimi söyleyemem, fakat bunun size 
ilan büyük saygımı -ve eğer bu sözcüğü kullanabillrsem- 
«vglmi dile getirmek için bir fırsat olduğuna memnu
lum aslında. Philosophie der Zukunft’unuz (Geleceğin 
’elsefesl) ve IVesen des Glaubens'Mz (İnancın Özü) 
:üçük boyutlarına karşın kesinlikle bütün çağdaş Alman 
ıdebiyatı biraraya gelse bile dengeleyemeyeceğl kadar 
ığıriiğa sahip.

Siz bu yazılarınızla -bu niyetle yazıp yazmadığınızı 
ıllmiyorum- sosyalizm için felsefi bir temel sağladınız 
« komünistler de bunu dosdoğru bu şekilde kavradılar, 
ısanı insanla, insanlar arasındaki gerçek farklılıklar üze- 
in« temellenen birliği, soyutlamanın cennetinden ger- 
lek dünyaya indirilen insan türü kavramı, bütün bunlar 
opium kavramından başka ne olabiliri 

M'esen des Christentums’unuzun (Hıristiyanlığın Özü) 
lifi İngilizce biri Fransızca olan İki çevirisi üzerinde 
çalışılıyor ve baskı için aşağı yukarı hazır duruma getlrii- 
İHer. İlki, Manchester’da (onunla Engels ilgileniyor) ikln- 
iisi ise Paris’te (Fransız doktor Guerrier ve Alman ko- 
nünistl Ewerbeck bunu bir Fransız edebiyat uzmanının 
rardımıyia tercüme ettiler) basılacak.

Şu günlerde Fransızlar kitabın üzerine hiç vakit geçir- 
nekslzln atlayacaklar, çünkü her iki tarafta da -rahiplerle 
roltaire’ci ve maddeciler- dışandan yardım arıyorlar. 
Şurası çok ligi çekici bir vakıa ki, 18. yüzyılın tam tersine
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SMn, ten 17. üjidrj 1843. Dr, ipiari.

Üstte: Marx'in Ekim 1842-Mart 1843 arasında yönettiği 
Rheinische Zeitung'un kupürü. Üstten ikinci sıra: 

Almanya’nın ilk demiryolu olan Nürnberg-Fürth hattının 
açılışını simgeleyen grafik. Alttan ikinci: Demiryolları 

inşasının tanınmış öncüsü Friedrich List. Altta: 
Marx'in Rheinische Zeitung’dan çekildiğine dair imzalı 

yazısı.

dinibütünlük.şimdilerde orta ve yüksek sınıflara geçer
ken dinsizlik -ama kendilerini insan gözüyle gören in
sanların dinsizliği- Fransız proletaryasına geçmiştir. Bu 
çalışmaktan yıpranmış insanlardan fışkıran saf tazeliği 
ve soyluluğu değerlendirebilmek için keşke Fransız işçi
lerinin toplantılarından birine katılabilseydiniz,

Ingiliz proletaryası da dev adımlarıyla ilerliyor ama 
Fransızların kültürel mirasından yoksun. Bu arada İsviç
re, Londra ve Paris’teki Alman zanaatkârlarının teorik 
meziyetleri üzerinde durmayı da ihmal etmemem gerek.

Ancak her ne olursa olsun tarih uygar toplumumuzun 
bu “barbarlar” ! arasında insan soyunun kurtuluşunun 
pratik unsurunu hazırlıyor. (,„)

Paris’teki Alman zanaatkârları, yani onların arasındaki 
komünistler, bu yaz boyu haftada iki kere sizin Wesen 
des Christentums’unuz üzerine gizli önderlerinin verdi
ği birkaç yüz kişilik konferanslara katıldılar ve bundan 
kayda değer biçimde etkilendiler, •

K uzeyde ve Güneyde  
A lm an Liberalizm i

FRIEDRICH ENGELS

12 Nisan 1842’de Rheinische Zeitung'üa 
yayınlanan bu yazıda Engels, Almanya’da 1830 
Fransız Temmuz Devrtmi’nin etkilerini ele alıyor.

(,„) Kuzey Alman liberalizmi, inkâr edilemez derecede 
gelişkin ve çok yönlüdür ve Güneyhı liberalizminin asla 
ulaşamayacağı kadar sağlam tarihsel ve ulusal temelle
re sahiptir. Birincinin bakış açısı İkinciye göre çok daha 
üstündür. (...)

1830’da tüm Avrupa’da siyasi bilinç uyanmaya ve 
devlet çıkarları öne çıkmaya başladığında, o yılın, yeni
den uyanmaya başlayan Almanlaştırma rüyasıyla çatı
şan olay ve odakları. Güney Alman liberalizminin yeni 
bir olgu olarak yükselmesine yolaçtı. Doğrudan pratik
ten kaynaklanan bu hareket, çıktığı noktaya sadık kaldı 
ve onu teorisinin temeli haline getirdi. Ne var ki, teorinin 
üzerinde geliştirildiği pratik, bildiğimiz kadarıyla çok 
çeşitliydi; Fransız, Alman, Ingiliz, Ispanyol vb. Dolayı
sıyla, bu hareketin gerçek içeriği de, çok genel, muğlâk 
ve bulanık bir şey oiarak ortaya çıktı; ne Alman ne 
Fransız, ne ulusal ne de tam olarak kozmopolitti, sadece 
soyut ve eksikti. Ortada, özgüriüğün yasallaştıniması 
gibi, genel bir amaç, ama bu elde etmenin, genellikte 
birbirine tamamen karşıt iki yolu mevcuttu.

Böylelikle, birine göre Almanya için anayasal güven
ce arzulanıyor ve bunu elde etmek için de Federal Mec
lis’teki prenslerin günün birinde daha fazla bağımsızlığa 
sahip olmalan; ötekine göreyse, daha fazla bağımlılık, 
ama Federal Meclis’in yanısıra bir de halk meclisi öneri
liyordu; Var olan koşutlarda, pratiklikten aynı ölçüde 
uzak iki yol. Günün birinde büyük amaca, ya Almanya’
nın daha fazla bütünleşmesiyle ya da küçük prenslerin 
Prusya ve Avusturya’yla ilişki içinde, daha da bağımsız
laşmalarıyla ulaşılacaktı. Dolayısıyla, amaçta dalma blr- 
leşllip, araçta asla birleşilemezken, o zamana kadar da
ha güçlü olan parti, çok geçmeden hükümet taraftndan 
ele geçirildi; ihtiyatsızlığının farkına varmakta geç kal
mıştı. Üstelik, gücü anlık bir galeyana, tümüyle dışsal 
bir olayın. Temmuz devriminin etkilerine bağımlıydı ve 
bu devrimin hükmü kalmayınca, o da duruldu.

Bu dönem boyunca Kuzey Almanya çok daha suskun 
ve görünüşte daha az faaldi. Yalnızca bir kişi, yaşamsal- 
lığının bütün şevkini, alev alev sefert>er etmekteydi. 
Bu kişi. Güney Almanlann topuna bedeldi. Sdme'den 
bahsediyorum. Kişitiğinin tüm enerjisiyle onlann gay
retsizliklerinin üstüne çıkan bu adam, tek başına müca
deleyi sonuna dek sürdürdü ve böylece kendini aştı. 
Onda, teori kendini pratikten söküp çıkardı ve kendini 
teorinin en güzel çiçeği olarak gösterdi. Kuzey Alman 
lilieraiizminin bakış açısını set>atla benimseyerek, onun 
müjdecisi ve peygamberi haline geldi.

Almanya’daki hâkimiyeti artık inkâr edilemez olan bu 
hareket, daha dolgun bir İçerik ve kendi temeli üzerinde 
daha dayanıklı bir varoluş kazandı. Başlangıçtan itiba
ren, varlığını tekil bir olayla değil, dünya tarihinin bütü
nüyle ve özellikle de Alman tarihiyle bağlantılandırdı; 
kaynağını Paris'ten değil, Almanya’nın yüreğinden alı
yordu; bu, yeni Alman felsefesiydt. Bu yüzden Kuzey 
Alman liberali, yüksek ölçüde tutariilık, taleplerinde bir 
kesinlikle ve amaçla araç arasında Güney Alman llbera-
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lizminin şimdiye Icadar tiep boş yere peşinden Itoştuğu 
bir uyumia temayüz eder. Bu yüzden, Kuzey Aiman 
liberaiinin görüşü, ulusal amaçların zorunlu bir ürünü 
olaraiı tezaiıür eder ve kendisi de uiusai niteiiidedir. 
Çüni(U Almanya'yı iç ve dış meselelerde diğer üiiceierle 
eşit görmeit ister ve önce tiberai sonra Alman mı, yoksa 
önce Aiman sonra tiberai mi olmak gerektiği gibi gülünç 
bir ikileme düşemez. Bu vüzden, her iki partinin tekyan- 
iıiığından eşit ölçüde kurtulmuş ve onların, kendi iç 
çelişkileriyle içine sürüklendikleri gereksiz tartışma ve 
safsatalardan arınmış olduğunu bliir. Bu yüzden, gerici
liğin her şekline karşı. Güney Aiman liberalizminin asla 
yapamadığı, kararlı, güçlü ve başarılı bir mücadeleyi 
omuziayabiiir ve bu yüzden, sonuçta zaferi kazanacağı 
kesindir.

Gene de. Güney Alman liberalizmi, kaybedilmiş bir 
kale ya da başarısız bir deney olarak kabul edilmemeli. 
Bu deneyim boyunca, küçümsenemeyecek başarılar el
de ettik. Her şeyden önce, Almanya’da bir muhalefeti 
başlatan ve böylelikle siyasi görüşlerin ifade edilmesini 
mümkün kılıp, parlamento hayatını canlandıran. Güney 
Alman liberalizmidir, Aiman toplumunda uyuyakalma
nın ve çürümenin nüvelerine fırsat vermeyen ve Tem
muz devriminden Almanya için kazanılabilecek yararı 
çekip çıkaran da odur. Güney Alman liberalizmi pratik
ten teoriye doğru ilerledi ve muvaffak olamadı; öyleyse 
biz aksini yapalım ve teoriden pratiğe ineiim—Bu yolla 
çok daha öteye varacağımıza, her şeyine bahse gire
rim. •

A m old R ugo'yo M ek tu p
KARL M ARX

Marx, 1842 Ekim’inin ilk yarısında Köln’e 
taşındı ve 15 Ekim’de de Rheinische 

Zeitung’un yayın yönetmeni oldu. Marx'in 
Dresden’deki Arnold Ruge’ye yazdığı bu mektup 

30 Kasım 1842 tarihlidir

Sevgili Dostum,
Bugünkü mektubum “özgürler" grubuyla “ihtilafımız” 

konusunu İrdeleyecek.
Bildiğin gibi sansür, her gün bizi öylesine insafsızca 

makaslıyorki, gazetenin çıkması sık sık tehlikeye düşü
yor. Bu nedenle “Özgürler” grubunun bir yığın makale
si yok oldu. Ben de sansürcünün yokettiği kadar çok 
makaleyi attım, çünkü Meyen ve Ort. bize, dünyanın 
devrimci bir tarzda dönüştürülmesi üzerine düşünsel 
açıdan boş, düzensiz yazılmış, biraz tanrıtanımazlık ve 
(bu beylerin ne olduğundan haberdar olmadığı) komü
nizm serpiştirilmiş karalamalar yığını yolladı. Rutenberg'- 
in eleştiri anlayışı, bağımsızlık ve yetenekten tamamen 
yoksun olması nedeniyle Meyen ve Ort. RhelnIsche Zei- 
tung’u tamamen kendi yümuşak başlı yayın organlan 
olarak görmeye alıştılar, ama lıen bu eski usul, sel 
gibi sulu sözcük akışına daha fazla izin veremeyeceğim 
inan kanısana vardım. İşte bu, “ bütün düşünceler karşı
sında özgür” olmaya çabalayan “Özgürierin” birkaç 
değersiz yapıtının kaybı, Beriin göklerinin kararmasının 
ilk nedeni oidu.

Alman bölümünden el çektirilen (ki burada görevi 
esas olarak noktalama İşaretleri koymaktan ibaretti) ve 
sadece benim başvurumla Fransız bölümünün geçici 
olarak bağlandığı Rutenberg, devlet mekanizmamızın 
koricunç aptallığı sayesinde tehlikeli sayılma şansını el
de etti, oysa kendisi ve RhelnIsche Zeitung'dan başka 
kimse için tehlike arzetmiyordu. Rutenberg'in İşten et 
çektirilmesi için açık bir talep geldi: Dünyanın en despo- 
tlk, en İkiyüzlü, en aldatıcı devleti olan Prusya devleti, 
yönetmeni tatsız bir adım atmaktan alıkoydu ve yüz 
ifadesi, davranışı ve konuşmasıyla kendine şehit görü
nümü vermeyi virtüözce öğrenmiş olan bu yeni şehit, 
şimdi olayların bu şekle dönüşmesini suistimai ediyor. 
Dünyanın her köşesine, Beriln'e yazıp kendisinin hükü
mete karşı farklı bir tavır takınan RhelnIsche Zeitung’un 
yasaklanmış ilkesi olduğunu belirtiyor. Tabii ki “ça-

DEDTSCH-FRANZÖSISCBE
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1844

IJstte: Marx’in Ruge’yle Dirlikte 1844’de Paris’te 
çıkardıktan Deutsch-Französische Jahrbücher. Altta: 

1840’larda Almanya’da bir proleter evi.

muriu suların ruhu yıkayıp çayı bulandırdığı” [Heine’nin 
“ Frieden” (Özgüriük) şiirinden uyariama] Spree kıyıia- 
nnda özgürlük Icahramaniannm gösteriler yapmasına 
neden oldu.

Nihayet, bütün bunlann üstüne senin ve Herwegh’In 
bardağı taşıracak son damlası geldi.

Birkaç gün önce en sevdiği kategori, tam kendisine 
yakışır biçimde, “ ne olmalı" olan küçük Meyen’den 
bir mektup aldım. Mektupta 1) Sana ve Herwegh’e 2) 
“ Özgürier”e 3) Yeni yayın ilkesi ve hükümete karşı 
tutuma İlişkin tavırianm konusunda sorguya çekiliyo
rum. Hemen yanıtlayarak, yazıiannda özgüriüğü, özgür, 
yani bağımsız ve derin bir içerikte buimak yerine sans-

culottes’lar (ayaktakımı) gibi ehven bir şekilde ele alı
nan hataları hakkındaki görüşlerimi açıkça beyan ettim. 
Onlardan daha az muğlak bir mantık, daha az ihtişamlı 
ifadeler, daha az kendini hayranlık ve daha çok kesinlik, 
işierin gerçek durumuna daha çok dikkat ve daha çok 
uzmanlık içeren bilgi talep ettim. Tesadüfi teatral eleşti
rilere komünist ve sosyalist doktrinler, yani yeni bir 
dünya görüşü sıkıştırmanın, uygunsuz, hatta ahlaksızca 
olduğunu düşündüğümü belirttim ve komünizmin, eğer, 
tartışılacaksa çok daha farklı ve kapsamlı olarak tartışıl
masını talep ettim. Buna ek olarak gazetenin yapısı 
ve okuyucunun eğitim düzeyine daha uygun olması ne
deniyle, siyasai koşullann din çerçevesinde eleştirilme
si yerine, dinin siyasai koşullar çerçevesinde eleştiril
mesini rica ettim; çünkü dinin kendisi içerikten yoksun
dur ve variığını, cennete değil dünyaya borçludur ve 
teorisini oluşturduğu çarpıtılmış gerçeğin yıkılmasıyla, 
kendi de çökecektir. Sonunda da, eğer felsefe hakkında 
konuşulacaksa, “ tanrıtanımazlık” adı altında daha az 
ıvır zıvır olmasını (bu İnsana, onlan dinleyen herkese 
öcüden korkmadıklan güvencesini veren çocuktan anım
satıyor) ve bunun yerine felsefenin içeriğinin insanlara 
tanıtılmasını arzu ettim. İşte hepsi bu.

(■..) •

F ab rika  N izam nam esi

1 Ocak 1843’de. Berlin’deki C.F. Oppen basma
fabrikasında işçilere duyurulan bu iş nizamnamesi, 

dönemin çalışma koşulları hakkında fikir veriyor.

1. Hafta İçi İşgünü 1 Nisan’dan 1 Ekim’e kadar (yaz 
döneminde) sabah saat 6’da başlayarak akşam 7'de 
sona erecektir. 1 Ekim’den 1 Nisan'a kadar (kış döne
minde) günün elverdiği ölçüde erken işe baştanıp elver
diği ölçüde geç iş bırakılacak ve herkes diğerinin arka
sında, düzenli, sakin ve sessiz biçimde çalışacatctır: 
Verilen mallar tltiziikie, tam otarak iştenecek ve hataya 
mahai veriimeyecektir; aksi takdirde, yapıian hatanın 
nitetiğine göre ücrette kesinti yapıiacak ve yotaçıian 
hata, bu hatanın niteliğine göre, işçinin hesabına ayrıca 
işlenecektir.

2. Her haftanın bitiminde, işçiye yatnızca tam otarak 
bitirip testim ettiği matın parası ödenecektir. Yanm kat
mış mattann parası, iş bitene dek ödenmeyecektir; avans 
ödemesine asta izin verilmeyecektir. (...)

3. Her işçi, fabrika işaretini, patron numarasını ve 
ismini her parçaya İşleme ve kalıptann kaymamasına 
dikkat etme yükümlülüğü altındadır. Hataya yolaçan her 
durumda, işçi 10 kuruş ceza öder. (...)

4. iş saatleri içinde başka tezgâhtara yanaşmak, tütün 
içmek, ayyaştık etmek, şarkı söylemek ve huzursuzluk, 
diriik ve düzeni bozacak her türiü hareket kesinlikte 
yasaktır. Buna karşı geten, çalışma düzenini bozan kişi 
derhal işten atılır.

5. Kendisi için kumaş ve başka şeyter dokumaya hiç
bir koşuida izin veritmez; bunu yaparken yakatanantarın 
mattan geri atınır ve aynca 5 Tater ceza ödetilir.

6. Anlaşmaya göre, işçi, üzerinde çalıştığı mallan tam 
ve hatasız olarak teslim etmeden önce işten ayniamaz, 
teslimden sonra işten çıkanimayı tatep edebitir; fabrika 
sahibi veya yöneticisi ise, gerekti gördüğü durumtarda 
işçiyi her zaman ve tazminatsız otarak işten çıkarmakta 
serbesttir. (...)

7. Son otarak vurgutanmatıdır ki, koğuştarda asıtı bu
lunan basmahane talimatına tam otarak uyutmatıdır ve 
kimse böyte bir şeyi okumadığını özür otarak ileri sür- 
memetidir; aynca, yantış iştenmiş mattarda yalnızca tüm 
ücretin kesilmeyip, durumuna göre, arşın hesabıyla ma
tın tümünün bedeli üzerinden kesinti yapılacağı da açık
tır. •
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Dokum tKilar
H EINR IC H HE IN E

Devrimci şair Heine’nin 1844’deki Silezya 
Mumacilari ayaklanması üzerine Paris’de yazdığı 

ünlü şiir.

Gözlerde bezginlik; ama gözyaşı yok.
Gıcırdayan dişlerte, gene başında dokuma tezgâhının. 
Almanya, kefen bezini dokuyoruz senin,
Senin katmerli tıelanı dokuyoruz- 
Dokuyoruz, dckuyoruzl

L4inet olsun yakardığımız o putlara.
Kışın soğuğunda, aç açına;
Umut ettik, bekledik, boşuna.
Dalga geçildik, alaya alındık, aldattılar bizi- 
Dokuyoruz, dokuyoruz!

Ijnet olsun krala, şu zenginler kralına,
Yumuşamadı bile bu sefaletin karşısında,
O sefalet ki, göz dikiyor son kuruşumuza,
Ve o, köpekler gibl ateş açtırıyor üzerimize- 
Dokuyoruz, dokuyoruz!

Lanet olsun bu salite anavatana.
Sadece rezalet ve utanç var orada.
Her çiçeğin boynu bükülüyor kolayca.
Çürüme ve küf yanyor çünkü kemirgen kurtlara- 
Dokuyoruz, dokuyoruz!

Uçuşuyor mekikler, tezgâhlar tıkırdıyor,
Gece gündüz, hani harıl dokuyoruz da dokuyoruz- 
Eski Almanya, kefen bezini dokuyoruz senin,
Senin katmerli belanı dokuyoruz- 
Ookuyoruz, dokuyoruz!

Hegel'in H ukuk Felsefesinin  
EleftiHsine K atk ı-O iH s

KARL M ARX

Marx’in niyeti Oc&k 1844’te yazdığı bu makalenin, 
Hegel’in idealist felsefesi ve siyasal görüşlerinin 

eleştirel bir analizini yapmayı planladığı detaylı bir 
çalışmanın giriş bölümü olmasıydı. Bu “ Giriş” 
üzerine çalışırken Marx, Hegel’in felsefesinin 
eleştirisine girmemiş; önüne, mevcut ideolojik 

eğilimler ve bunların yanısıra gerçekleşen 
devrimci uygulamalar karşısında tavrını 

açıklama görevini koymuştur.

Biz Almanlar bugünün, tarihi çağdaşlan olmadan fel
sefi çağdaşlanyız. Alman felsefesi Alman tarihinin İdeal 
bir uzantısıdır.

(...) Hegel’le en tutarlı, en zengin ve en zor biçimine 
erişen Alman hukuk ve devlet felsefesinin eleştirisi, 
hem modern devlet ve buna bağlı gerçeğin bir eleştirisi 
hem de şimdiye kadar uygulanan tüm Alman politik 
ve yasal bilincinin kesin olumsuzlanmasıdır kt, bunun 
en seçkin, en evrensel, bilim düzeyine yükseltilmiş ifa
desi spekülatif hukuk felsefesinin ta kendisidir.

( .. .)

Ancak radikal Alman devriminin önünde temel bir 
engel var.

Çünkü devrimler edilgin bir unsur, maddi bir temel 
gerektirir. Teori insanlarda ancak o İnsanlann gereksi
nimlerini gerçekleştirirse gerçekleşir. Ama Alman dü
şüncesinin talepleri ile Alman gerçeğinin cevaplan ara
sındaki büyük farklılık, sivil toplumla devlet ve sivil 
toplumun kendisiyle arasındaki farklılığa denk düşecek 
mi? Teorik ihtiyaçlar ivedi pratik ihtiyaçlar mı olacak?

üstte: 1840'lann Almanya’da burjuvazinin siyasal 
mutabakat ve güç oluşturmadaki yeteneksizliğini 

sergileyen karikatür Altta: Engels’in Aralık 1840’da 
kardeşi Marie’ye yazıp-çizdiği mektup.

Düşüncenin gerçekleşmek için çatuılaması yetmez, ger
çek de düşünce doğruHusunda çabalamalıdır.

Ama Almanya politik kurtuluşun ara aşamalarından 
modem uluslarla aynı zamanda geçmedi. Teoride geçti
ği aşamalan pratik olarak katetmedl.

(...) Fransa’da sıradan birinin kendisi için birşey olma
sı, herşey oimak İstemesi İçin yeterlidir; Almanya’da 
herşeyden vazgeçmemek için ise bir hiç olmak gerekir. 
Fransa’da kısmî kurtuluş evrensel kurtuluşun temelini 
oluşturur; Almanya’da İse evrensel kurtuluş herhangi 
bir kısmf kurtuluşun vazgeçilmez koşuludur. Kapsamlı 
özgürlük Fransa’da yavaş yavaş özgürleşme gerçeğin
den; Almanya’da İse bunun' İmkansızlığından doğar. 
Fransa’da her sınıf siyasal olarak idealisttir ve kendi 
bilincine belli bir sınıf olarak değil, genel olarak, belli 
toplumsal taleplerin temsilcisi olarak vanr. O halde kur
tarıcı rolü, dramatik bir devinimle birbiri ardından, Fran
sız ulusunun değişik sınıflanna düşer, ta ki insan toplu- 
munun bir ürünü olduğu halde toplumsal özgüriüğü

insan dışında yatan koşullarda temellendirmek yerine 
insanın varoluşunun tüm koşullarını, toplumsal özgür
lükleri varsayarak örgütleyen smıfa sıra gelene kadar. 
Buna karşın, zihinsel hayatın gaynpratik olduğu kadar 
pratik hayatın da ruhsuz olduğu Almanya’da, sivil top
lumda hiçbir sınıfın, maddi gereksinimler günlük koşui- 
lann ve zincirierinin zorlaması gerçekleşene kadar, bü
tünsel kurtuluş için ne kapasitesi ne de ihtiyacı vardır.

O halde Alman kurtuluşunun olumlu olasılığı nereden 
kaynaklanıyor?

Yanıt: Radikal zincirleri olan bir sınıfın oluşmasıyla; 
sivil toplumun bir sınıfı olduğu halde, sivil toplumun 
bir sınıfı olmayan, bütün zümrelerin çözülmesiyle olu
şan bir zümre olan, evrensel acı çekişi nedeniyle evren
sel bir karakteri olup, özel bir haksızlığa maruz kalmadı
ğı halde genel bir haksızlığa maruz kaldığı için, özel 
bir hak iddia etmeyen; artık tarihi değil, yalnızca İnsanî 
bir ünvan talep eden, sonuçlara yönelik tek yönlü anti
tezlerin hiçbirini savunmayıp. Alman devletinin öncülle
rine her yönlü bir antitezi savunan ve son oiarak toplu
mun bütün öbür alanlanndan özgürleşmedikçe, kendini 
özgürleştiremeyen ve bu nedenle toplumun diğer alan- 
lannı da özgürieştiren; tek bir sözcükle İnsanın tama
men kaybolması anlamına gelen ve bu nedenle kendisi
ni ancak İnsanın topyekün yeniden kazanılmasıyla kaza
nabilecek olan. Toplumun bellrii bir zümre oiarak bu 
çözülüşü, proletaryadır. •

Komünizm  N edir?
W ILHELM W EITLING

Das Evangelium des armen Sünders'den (1846, 
Yoksul Günahkânn İncili) bir bölüm.

Komünizm, her bireye, herkes için eşit koşullarda, 
ihtiyaçları, istekleri ve arzulannın mümkün otan en bü
yük tatmini sağlamak, veya başka bir deyişle onun kişi
sel özgüriüğünden azami haz duymasını sağlamak için, 
tüm insani güçlerin, yani ellerin, kâfaiann ve yüreklerin, 
zekalann ve duygulann harekete geçirildiği toplumsal 
örgütlenme durumudur.

Bu toplumsal örgütlenme durumu, her bireye bütün 
güçleri, düşünceleri ve duygulannı bu amaç için kullan
ması ve bütün güç, düşünce ve duygu zenginliklerini 
kendisine yarar sağlamak için değil, genel yarar doğrul
tusunda değeriendirmesi için gereken ahlaki saiki orta
ya çıkanr.

Fakat bu saik İnsanlara nüfuz etmek için uğraşan 
rakibi olan egoizmle biriiktedir. Bu ikisi insanın yüreğin
de, birbirierini yok etmeksizin savaşıp dururiar. Her in
sanda bir ölçüde egoizm ve fedakârlık vardır.

insanlar görünüm, güç, düşünce ve duygulan bakı
mından eşit değillerdir. Her üstünlük, bireyin kişisel 
özgüriüğünü geliştirmesini ve başkalannın, doğal ola
rak daha az imtiyazlı olanlann zaranna tembelleşmeye, 
israfa ve iktidar hırsına yönelmesini kolaylaştınr. Bu 
toplumsal eşitsizlik kaynağı kurutulamaz; hiçbir zekâ 
veya akıl kuralı bunu yenecek durumda değildir; bu 
kaynak aynı zamanda insan bilgisinin gelişmesinin kay
nağı olduğu için, kurutmak doğru da olmayacaktır. Top
lumsal eşitlik ve bireysel özgüriük bu açıdan sürekli 
tehdit altında olduğu için, komünist ilkelerin ve her 
komünist sistemin bu nokta üzerinde durması gerekir. 
Evet, hangi ilkeyi savunursa savunsun, her toplumsal 
örgütlenme, eğer tökezlemek İstemiyorsa, bu noktadaki 
tavnnı açıkça belirlemelidir. Burada doğru yanlıştan ayırt 
edilmelidir, insan yüreği bir denek taşıdır. Bu yürek 
genel amaçlar ve savunuculan için, fedakâriık, sevgi, 
cesaret, sempati ve bütün diğer soylu duygularia alev 
alev yanıyorsa, komünistleri işaret ediyor demektir; ak
lın, yüreğin diliyle komünizmden yana çıkması, bu soylu 
duygulara özeniimesini ve bunlann işlenmesini önerme
si, komünist öğretinin doğruluğunu gösterir.
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imtiyazlı konumlarda bulunan ve bunu yitirmeyi göze 
alaral( komünizmin gerçekleşmesi için bir şeyler yapan 
bütün bireylere ben komünist diyorum.

Komünizmin gerçekleşmesiyle kendi yaşamiarmın dü
zeleceğini ummayan, kendilerininkinden daha çok mil
yonlarca talihsizin yaşammın iyiieştiriimesi için kaygıla
nan, bu düzelmenin ancak komünizmin gerçekleşme
siyle mümkün olacağını düşünen ve gerçekleşmesi için 
çalışan bütün bireylere ben komünist diyorum.

Düşmüş veya zaten öteden ijeri toplumsal hiyerarşi
nin en aşağısında olan; kendilerinde olmayanı ona aşırı 
ölçüde sahip olanlardan açıkça aima cesaretini göste
ren, sonra da mahkemeler ve halk önünde eylemlerini 
gururla savunan bütün bireylere, komünist diyorum.

Bütün bu insanlarda komünizm bir yürek işi, duygula
rı saran bir inanıştır; fakat birçok durumda, özellikle 
komünist bir durumun mümkün olduğunu kanıtlamak 
gerektiği zaman, salt kafa işi haline de gelir. Sık sık 
soruluyor: Komünizm durumunda, konulan hedefe en 
iyi şeklide erişebilmek için, herkesin gücü nasıl hareke
te geçirilecek? Kendi faaliyetinin diğerlerinin faaliyetiy
le eşit koşullarda değerlendirileceğini nasıl kavrayacak? 
Bu rastlantılara bırakılmaması, düzenlenmesi gereken 
bir konudur. Koşullar kurala bağlanmazsa en iyi niyetle 
davranılsa bile düzensizlik ortaya çıkacak, bu da bazıia- 
nnın zaranna oiacalctır. Bunun için, emek ve haz nasıl 
örgütlenmelidir? Gerekil olmayanın üretiimemesi, eksik 
olanın üretilmesi için ne yapılmalıdır? israfı engellemek, 
tasarrufu sağlamak için ne yapılmalıdır?

Bu ve bunun gibi bir dizi soruya ancak komünist 
bir sistemi l>etlmieyerek yanıt verilebilir, başka türlü 
verilemez. Zaten sistemlerin zorunluhjğu bundandır.

Fakat, şimdi de sistemlerin değerini abartmayalım. 
Bir ilkenin değişik sistemlere ayrıiabiimesinl sağlayan 
özelliklerin fazla bir önemi yoktur. Bir likenin gerçekleş
tirilebilme imkanının anafikrini cisimleştiren bir sistem 
bulmuşsak, bu anafikirden hareketle, birbirlerinden çok 
az farklı otan ve hepsi de aynı ilkeyi gerçekleştiren 
yüzlerce sistem yapıtabitir. Kişisettik, metafizik veya saç
malıktan başka hiçbir İlke üzerinde durmayan sistemler 
İse çok daha kolaylıkla yapılabilir; zaten hergün de yapı
lıyor. Her yeni yasa, eski sistemi değiştirir. Fakat, meş- 
rutukiannı komünizmin ilkesine karşı çıkmakla eide eden 
bu tür ayrıntılar üzerinde tartışmak, meseleye zarardan 
başka bir şey getirmez.

Komünistlerin yapacağı en iyi şey, yalnızca bazıları 
sistemlere karşı açıklamalarda bulunduklan için değil, 
böylesi tartışmalarda meselenin kendisinden çok kişilik
lere yönelindiği için ve bu da kişilikleri öne çıkararak 
komünizmin özünü zedelediği için, sistem tartışmaların
dan olabildiğince kaçınmaktır.

Kendilerine gene komünist diyen bazılan, sistem diye 
bir şeyi bilmek bile istemiyorlar ve bütün sistemlerden 
alayla sözetmeye gayret ediyorlar. Bu, abartılı bir tu
tumdur. Bu adamlar, kendilerine bazı etmenlerin atfedi- 
lebilmesine olanak hazırlayarak kendilerine ve bize za
rar veriyorlar. Bize, kendilerine komünist olarak adlan- 
dırdıkian ve biz onlara karşı çıkmadığımız için zarar 
veriyorlar. Gerçekten de, sistemler üzerine, hiçbir şey 
anlaşılmayacak şekilde, bu kadar umursamazca konuş
mak ne büyük dikkatsizlikl Böylelikle dostun merhame
tine, düşmanın merhametsizliğine teslim olunuyor ve 
bu zor durumdan, eleştiriler karşısında, tumturaklı söz
lerin ardına saklanarak bile kurtuiunamıyor.

Gene kendilerine komünist diyen bazıları da, insanla
ra komünizmi kuranın Alman felsefesi olduğunu hara
retle anlatmaya çalışıyorlar. Bu da az buz bir terbiyesiz
lik değil. Alman felsefesi. Alman kavram kargaşasından 
başka bir şey kurmuş değildir. Alman felsefesi Alman 
saçmalığının özüdür.  ̂Zaten felsefe adına yapılan şey, 
bilgece sözlerle yapay birtakım hokuspokuslan bir ara
ya getirmekten başka bir şey değildir. Ünlü bir filozof
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Üstte: Weitling’in başyapıtı Uyum ve Özgürlüğün 
Güvenceleri. Kapakta şu yazı var: "Özgür olmak 
istiyoruz! Gökteki kuşlar gibi, tasasız, neşeyle ve 
uyumla uçmak hayatın içinden." Ortada: Berlin’li 

sansürcüleri işbaşında gösteren desen. Altta: 
Londra’daki Alman Komünist İşçi Eğitim Derneği’nin 
giriş kartı. Üstünde, "bütün dünya işçileri, birleşini" 

yazıyor.

açıkça itiraf ediyor: Bir filozof tarafından iddia edilip 
savunulmamış tek bir saçmalık, tek bir yanılgı yoktur. 
Proudhon da aynı şeyi söylüyor. Ben Alman felsefesini 
pek bilmiyorum, gene de, en az hepsini okumuş olanlar 
kader bildiğimi söyleyebilirim. Tamamını okuyanlar hiç
bir şey anlamadılar ve öğrenmediler, benim de aynı 
şey başıma geldiği için okumayı kestim, zaten bundan 
ne bir zevk alıyorum, ne de fırsatım vardı; amaçiannm 
en yüce gerçekleri aramak olduğunu ve o bir yığın meta- 
fiziit pisliğin içinde belki bununla ilgili izler de bulunabi
leceğini kabul etsem de, bu saçmalık beni iğrendirdi. 
Varsın bazı şeyleri kaçırmış olayım! Olmadığını söylemi
yorum, ama ben bir şey bulamadım ve öğrenemedim; 
t>azen de, o kadar çok yat>ancı sözcüğü ezberlemek 
için gereken sabtra, bu sözcüklerle onca yoğun bir me
tafizik belirsizliği yapay saçmalıklar halinde kurabiime 
ve yabancı sözcüklerle ve soyutiamaiaria o kadar çok 
gözbağcıiık numaraları yapabilme becerisine hayran ol
dum. Böylece etkili insan aklını sislere boğmaya çalıştı
lar, şimdi de komünizmi sise boğmaya çaiıştyoriar. Bu
nun için heyecana kapılıyorum ve eminim ki, eğer ken
dilerine şiddetie karşı çıkiimazsa, Aiman felsefesinin 
bu bilge tilkileri ve eşekleri halkı bu bulanık komünizm
leriyle kendilerinden daha şaşkın hale getirecekier ve 
sonuçta komünizm kavramını, tıpkı Hıristiyanlığın ve 
Hıristiyan sevgisinin saptırdığı gibi saptıracaklar. •

H a k lıla r  B lH İğİ Tüzüğü

1836’da Horlananlar Birliği’nden aynlan bir grubun 
kurduğu Haklılar Birliği'nin Ocak 1843'de kabul 

edilen tüzüğünden bölümler.

Giriş

Üyeliğe alınma, her seferinde Topluluk tarafından ata
nan iki üyeii bir komisyonca gerçekleştirilir.
Üyeliğe alınacak adaya, ancak Topluluk’un üyelik karan 
vermesinden ve giziiiiğe uyacağına iiişkin ant İçmesin
den sonra Birlik'in varlığı ve amacı anlatılır. Aday kendi
sine sunulan öneriyi kabul ederse, üyeliğe alınmak üze
re belirlenmiş günde komisyonun toplantı yerine götü
rülür, orada Blriik'ln tüzüğü ve temel ilkeleri kendisine 
bildirilir, kabul ederse yemin ettirilir. Aday düşünme 
süresi talep ederse, ağzını sıkı tutacağına dair verdiği 
sözü bozması halinde Blriik’ln mutlaka intikam alacağı 
söylenerek tehdit edildikten sonra bırakılır.(...)

Madde 1: Alman Haklılar BiriiğI Almanlardan, yani Al
man diline ve töresine bağlı olan erimeklerden oluşur. 
Madde 2: Alman Hakiilar Birilği esas olarak gizlidir. 
Madde 3: Blriik’ln amacı, Almanya’nın onur kırıcı boyun
duruktan kurtulması, İnsanlığın kölelikten kurtuluşuna 
katkı ve İnsan ve Yurttaş Haklan’nda yazılı olan temel 
ilkelerin gerçekleştirilmesidir.(...)
Madde 7: Yeni üyelerin alimindeki yasal gereklilikler 
şunlardır:
a. Ahlaki açıdan kusursuz bir hayat tarzı, karakter sağ
lamlığı, cesaret, ağzı sıkılık, tüm zorunlu fedakâriıklara 
hazır olma ve Blriik’ln amacına ulaşılması için araiıksız 
ve dikkati! faaiiyet;
b. Ahiaka aykırı bir hayat tarzının sürdürüimesi,

c. Beiirii bir gelire sahip olma;
d. Başka bir politik birtlğe bağlı olmadığına dair şerefi 
üzerine güvence ve başka bir siyasal biriiğe katılmaya
cağına dair söz verme;
e. Katıldığı Topiuluk’a oybirilğl ile kabul;
f. Gerekli andın içilmesi;
Madde 8: Biriik’ten atılma:
a. Birilk gizliliğinin çiğnenmesi,
b. Ahlâka aykırı bir hayat tarzının sürdürülmesi,
c. Birilk görevlerinin yerine getirilmesindeki ihmalkâriı- 
ğın devam etmesi,
d. Biriik'in temei iikeierine karşı inatçı bir mücadeie
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veya Birlik amacının yadsınması; ve son olarak,
e. Halkın davasının çıkarının gerekli kıldığı tüm durum
larda gerçekieşir.(.„)
Madde 14: Bir Topluluk en az beş en çok on yurttaştan 
oluşur. Bu sayının artmasına karşı, bölünme ite önlem 
aiınır.(...)
Madde 18: Topluluklar karşılıklı olarak birbirlerini tanı
mazlar ve tanımayacaktardır.(...)
Madde 20: Bir mıntıka en az beş, en çok on Toptutuk’u 
kapsar.(...)
Madde 23: Merkez'in butunduğu yerin Mıntıka Yöneti- 
mi’nin ayrıca kendi atadığı bir komisyonla merkezi de
netleme görevi vardır. Birlik’e karşı Merkez’in eylemle
rinden ve kendi idarelerinden sorumludur.(...)
Madde 24: Birlik merkezi en az beş üyeden oluşur. 
Bu sayı birliğin genişlemesine göre yükseltilir.
Madde 25: Merkez, bulunduğu yerin Mıntıka Yönetimi 
tarafından seçilir.(...)
Madde 28: Merkez’in her üyesi sadece kendi seçmenle
rince tanınır.
Madde 29: Merkez ile dışardaki Birlik üyeleri arasında 
aracı olarak Uç kişiden oluşan ve daimi olarak seçilmiş 
bir komisyon vardır. Bu komisyonun işi, dışarıdaki üye
ler tarafından Birlik’e gönderilen mektupları, görevleri 
vs., Merkez’e ve onların yanıtlarını da ilgili yerlere geri 
göndermektir. Bu komisyon Merkez’in bulunduğu yerin 
yakınında ikamet eder ve Merkez’in sadece iki üyesini 
tanır.(...)
Madde 32: Her Birlik üyesinin yasa önerileri yapma hak
kı vardır.
Madde 33: Her yasa önerisi. Merkez tarafından Mıntıka 
Yönetimieri’ne iletilir. Onlar da bu öneriyi kendi görüş
leri ile birlikte Topluluk’a sunarlar. Bunlar öneriyi değer
lendirir ve oylarlar. Oylamanın sonucu Topluluk tarafın
dan Mıntıka Yönetimi’ne ve onlar tarafından da Mer
kez’e bildirilir. Topluiukiar’ın çoğunluğu Mıntıka için, 
Mıntıkaiann çoğunluğu da Birlik için karar verirler. Top- 
luiukiarın oy eşittiği halinde Mıntıka, Mıntıka Yönetimie- 
ri’nin oy eşitliği halinde ise Merkez karar verir. 
Madde 34: Bir önceki maddede saptanmış olan belirle
melerin yasa koyarken uygulanmasının zaman ve koşul
lar tarafından mümkün olmadığı durumlarda, Merkez’in 
kendi görüşüne göre ve kendi sorumiuluğu altında yasal 
kararlar çıkarma hakkı vardır.(...)
Madde 36: Birlik’in tüm organları sadece bir yıl için 
seçilir ve seçimler her yılın mayıs ayında yenilenir. Seçi
lenin kendisine duyulan güvene layık olmaması halinde, 
seçmenler seçtiklerini her zaman görevden alma hakkı
na sahiptirier.(...) •

Komünistler B İH İğİ Tüzüğü

8 Aralık 1847’de, Komünistler Birliği’nin 
Londra’daki 2. kongresinde kabul editerek, 

Başkan Schapper ve Sekreter Engels’in 
imzalarıyla yürürlüğe giren tüzükten ijöiümler.

Tüm Ülkelerin Proleterleri Birleşinl(...)
Madde 1: Birlik’in amacı, burjuvazinin devrilmesi, 
proletaryanın egemenliği, sınıf karşıtlıkları üzerinde 
duran eski burjuva toplumunun aşılması, sınıfsız ve 
özel mülkiyetsiz yeni bir toplumun kurulmasıdır. 
Maâde 2: Üyelik koşullan şunlardır:
a. Bu amaca uygun bir hayat tarzı ve etkinlik,
b. Devrimci enerji ve gayretli propaganda,
c. Komünizmi kabul etmek
d. Hiçbir antl-komünist siyasal veya ulusal demeğe 
katılmamak ve herhangi bir demeğe katılımı üst organlara 
bildirmek,
e. Biriik’in kararlarına tabi olmak,
f. Birilk sırlannı korumak,
g. Üyeliğe oybiritğiyte kabul edilmek. (...)

ijstte: Engels'in İngiltere’de Emekçi Sınıfların Durumu 
yapıtının ilk basımı. Kapakta, “ özel gözlemlere ve 
otantik kaynaklara dayanarak Friedrich Engels'den" 

notu var. Ortada: 1844'de Londra'da evsizlerin 
sığındığı bir resmî daire. Altta: Marx'in Ağustos 

1844’den 1845 Şubat başına kadar yazdığı, Paris'te 
çıkan Vorwaerts'in kupürü.

Madde 5: Biriik, Topluluklar, Bölgeler, Yönetici Bölgeler, 
Merkez Organı ve Kongre olarak örgütlenmiştir. 
Madde 6: Topluluk en az 3, en fazla 20 üyeden oluşur. 
Madde 7: Her Topluluk bir başkan ve bir yardımcı seçer. 
Başkan toplantıları yönetir, yardımcı kasaya bakar ve 
başkanın yokluğunda onu temsil eder.
Madde 8: Yeni üyelerin kabulü Topluluk başkanı ve 
öneren üye tarafından ve Topluluk’un önceden onayı 
ile gerçekleşir.
Madde 9: Farklı türden Topluluklar birbirierini bilmezler 
ve birbirieriyle haberleşmezler. (...)
Madde 12: Bölge en az 2, en fazla 10 Topluluk’u kapsar. 
(...)
Madde 16: Bir^eyaletin veya bir itin farklı Bölgeleri bir 
Bölge Yönetimi’ne bağlıdıriar.
Madde 17: Biriik’in Böigeleri’nin illere bölünmesi ve 
Bölge Yönetimieri’nin atanması. Merkez Organı’nın 
önerisi üzerine Kongre tarafından gerçekleştirilir. 
Madde 18: Bölge Yönetimi, kendi ilinin tüm Bölgelerinin 
yürütücü gücüdür. Böigeier’le ve Merkez Organ’la 
haberieşir.
Madde 19: Yeni oluşan Bölgeler en yakındaki Bölge 
Yönetimi’ne bağlanıriar.
Madde 20: Bölge Yönetimleri geçici oiarak Merkez 
Orgam’na ve nihaî olarak da Kongre’ye hesap vermekle 
yükümlüdürier.
Madde 21: Meritez Organı tüm Biriik’in yürütücü gücüdür 
ve Kongre’ye hesap vermekle yükümlüdür. (...)

Madde 23: Merkez Organı, Bölge Yönetimleri ile 
haberleşir. Her üç ayda bir, tüm Biriik’in durumu üzerine 
rapor verir. (...)

Madde 25: Bölge Yönetimi ve Merkez Organ üyeleri 
bir yıllığına seçilirler, tekrar seçitebilirier ve seçmenleri 
tarafından her an geri almabitirier. (...)

Madde 28: Tek tek Biriik üyeleri en az üçer aylık, tek 
tek Topluluklar en az aylık bir ara ile kendi Bölge 
Yönetimieri ite haberieşmelidirler. Her Bölge en az iki 
ayda bir Bölge Yönetimi’ne ve her Bölge Yönetimi en 
az üç ayda bir Merkez Organ’a kendi çevresi üzerine 
bilgi vermelidir. (...)

Madde 35: Merkez Organ Kongre’ye katılır, ancak karan 
belirleyici oyu yoktur. (...)
Madde 37: Üyelik koşullarını çiğneyen (Madde 2) kişi, 
duruma göre Biriik’den uzakiaştınlır veya atılır. Atılan 
üye geri alınmaz.
Madde 38: Üyelikten atılmaya sadece Kongre karar verir. 
Madde 39: Bölgeler veya tek tek Topluluklar, tek tek 
üyeleri bir üst organa şikâyet ederek uzaklaştırabilirler. 
Ancak burada da en son karar Kongre’ye aittir. 
Madde 40: Uzakiaştıntmış üyelerin tekrar üyeliğe 
alınmaları, Bölge'nin başvurusu üzerine Merkez Organı 
tarafından karariaştınlır. (...)
Madde 43: Kongre her eyalet İçin, her üyenin ödemesi 
gereken asgari aidatı belirler.
Madde 44: Bu aldatın yansı Merkez Organ’a, diğer yarısı 
Bölge veya Topluluk kasasına girer. (...)
Madde 47: Altı ay boyunca aidatlarını Merkez Organına 
göndermemiş olan Topluluklar ve Bölgeler için. Merkez 
Organ tarafından Biriik’ten uzaklaştınima talep edilir. 
Madde 48: Mericez Organ (...) en çok üç ayda bir giderieri 
ve gelirieri üzerine hesap vermelidir. Merkez Organ, 
Birilk kasasının durumu ve Biriik’in paralannın yönetimi 
üzerine Kongre'ye hesap verir. Biriik paralanna karşı 
her türiü yolsuzluk en sert biçimde cezalandınlmayı 
gerektirir. (...)
Madde 50: Topluluk başkanı, aday üyeye T ü r k ’ün 1 ’den 
49'a kadar olan maddelerini okur, bunlan açıklar, üye 
olacak kişiyi bekleyen görevleri vurgular ve ardından 
şu soruyu sorar:' “ Bu Biriik’e girmek istiyor musun?” 
Kişi bu soruya "Evetl” cevabını verirse, o zaman başkan 
o kişiden onun bir Biriik üyesinin yükümlülüklerini yerine 
getireceğine dair şeref sözü alır, onu Birilk üyesi ilan 
eder ve Topluluk’un bir sonraki toplantısına katılmasını 
sağlar. •


