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19. yüzyılın üçüncü çeyreği (1850-1875  dönemi), Prusya devleti ve Alman burjuvazisi için, 
Alman Ulusal Birliği’ni pekiştirerek Avrupa’da “büyük güç” olarak ortaya çıkma yolunda en 
önemli adımların atıldığı evredir. Bu döneme, Prusya önderliğindeki Alman ülkesi, tarıma 
dayalı bir ekonomi olmaktan çıkarak bir sanayi ülkesi haline geldi. 1840-1871 döneminde taş 
kömürü üretimi yılda 2.8 milyon tondan 29.4 milyon tona; demir üretimi yılda 160 bin 
tondan 1.5 milyon tona çıktı. 1847’de 2.800 km. olan demiryolu ağı, 1875’de 16.200 km.’ye 
ulaşmıştı.

Ekonomik atılım, teknolojik gelişmeler ve şehirli nüfusun artmasına (1800 ’de yüzde 20 olan 
kasabalı/şehirli nüfusun tüm nüfusa oranı, 1871’de yüzde 3 6 ’ya ulaşmıştı) paralel giden bir 
gelişme de, işçi sınıfının sayıca artmasıydı. 19. yüzyılın üçüncü çeyreği, işçi sınıfının 
Almanya’da da kendi bağımsız sınıfsal kimliğiyle ve siyasal etkinliğiyle ortaya çıkmasına sahne 
oldu. 1848 devrim girişiminin yenilgisinin de etkisiyle sakin geçen 1850’li yıllardan sonra, 
1860’ların başında işçi sınıfının ilk temsili siyasal örgütleri, sosyal demokrasi hareketi ortaya 
çıktı. 1860’lann ikinci yarısı, sosyal demokrasi içinde ideolojik ve örgütsel rekabetle geçti.
1870-1875 dönemi ise, işçi sınıfının sendikal örgütlülüğünün ve etkinliğinin gelişmesi ve 
bunun da etkisiyle Alman sosyal demokrasisinin bir çatı altında birleşmesiyle sonuçlandı. 
1875’de kurulan Sosyalist İşçi Partisi, Avrupa’nın en uzun ömürlü sosyal demokrat 
partilerinden biri olacaktı...

18501er: Sükûn Yılları
1850’ler, Prusya ve Alman devletçiklerinde, 1848’in “yaralarının” çabukça sarıldığı restorasyon 
yılları oldu. Alman burjuvazisi, kısmen kendisi de ticaret burjuvazisine dahil olmaya başlayan 
Prusya toprak aristokrasisi ve bu aristokrasinin “soylu varlığı” olan Prusya ordusu ile uyumlu 
bir ihşkiye girdi. 1850’de Prusya Başbakanı olan von Manteuffel da, burjuvazinin 1848 öncesi 
hoşnutsuzluğunu besleyen, hızlı endüstrileşmeyi engelleyici feodal ayak diremelerin üzerine 
güçlendirilmiş, yetkilendirilmiş bir bürokrasi ile gitmeye başlamıştı. Teknik, örgütsel ve yasal 
koşulların elverişliliğine cevap vermekte gecikmeyen yabancı sermaye akımının da katkısıyla, 
1850’ler Almanya-Prusya için İktisadî atılıma vesile oldu. 1849-1851 döneminde, çalışabilir 
durumda olan erkek nüfus içinde fabrika emekçilerinin oranı yüzde 4.4’den yüzde 5.8’e; 
kadınlar içindeyse yüzde 1.3’den yüzde 1.5’e çıktı. 1852’de 504.376 olarak saptanan sanayi 
emekçilerinin sayısı, 1861’de 1.786.145’e ulaşmıştı. Gene de, endüstriyel gelişmenin Ren 
havzası ve Saksonya ağırlıklı olmak üzere, Hamburg, Nürnberg, Frankfurt gibi belirli yerleri 
ilgilendirdiğini, Prusya başta olmak üzere birçok Alman devletinin göreli olarak çok yavaş 
gelişme gösterdiğini unutmamak gerekir.

Ferdinand Lassalle’m Berlin polis müdürüne yazdığı mektupta “büyük siyasal sükûn yılları” 
olarak alaya aldığı 1850’lerin işçi sınıfı açısından anlamı neydi? Dönemin moda tabiriyle 
“toplumsal sorun”un halk içinde fazla kurcalanmasına mahal vermek istemeyen Prusya 
bürokrasisinin etkisiyle, ücret düzeyi, sanayide benzer canlanma dönemlerinde, örneğin 
İngiltere’de, Fransa’da görüldüğü gibi korkunç değildi. Asgari ücret ortalaması, 1850’de 45 
Taler’den 1859’da 52 Taler’e yükselmişti. Ancak günlük çalışma süresi hâlâ ortalama 12 saatti, 
tekstilde 15-16 saate kadar çıkabiliyordu. Sadece maden emekçileri, Prusya bürokrasisinin 
“himmetiyle” 8 saatlik işgünü hakkından yararlanıyorlardı. Çalışma koşullannın ağırlığına 
rağmen, 1850’lerde işçi sınıfının pek sesini çıkarmamasının nedeni ise, elbette ki ücret 
düzeyinin “göreli” yüksekliği gibi soyut koşullar değil, Prusya devletinin özellikle işçilerin 
örgütlülüğünü dağıtmaya yönelik baskısıydı.

Ağustos 1848’de Berhn’de kurulan ulusal çaptaki ilk Alman tşçi örgütü Arbeiterverbrûderung’un  
(İşçi Kardeşliği) 1850 İlkbaharında kapatılmasından sonra, bütün yerel işçi örgütleri de 
feshedilmişti. İşçi Kardeşliği'nin önderi Stephan Bom, daha 1840’lann başında “biz (işçiler ve 
çıraklar) bir demek kurmak istiyoruz, çünkü insan olmak istiyoruz” demişti. Alman işçi sınıfı 
için, örgütlü olmak; “kendileri gibi” birileriyle birarada, sözlerinin hesaba katılacağı, kendilerini 
dayanışma içinde hissedecekleri bir çatı altında bulunmak çok hayatî bir arayış olduğu gibi, 
giderek bir alışkanlık olmaya da başlamıştı. Bom ’un sözlerinden de anlaşılabileceği gibi, İşçi 
Kardeşliği ve diğer örgütler, işçilerin sınıfsal kimliklerinden önce. Aydınlanma Çağı’nın büyük 
harfle yazılan “İnsan” kimliğini edinerek özgüvenlerini kazandıklan uğraklardı. Tek tük 
istisnalar ve ciddi ölçüde devlet müdahalesi altındaki hasta yardım sandıklan dışında, işçilerin 
tüm örgütlenmelerinin silinmesi, bu dönemde Alman işçi hareketinin ana bunalımım 
oluşturdu. 1848’den kalan bazı işçi önderleri, beden eğitimi kulüplerini, işçileri biraraya

Saksonya ’daki b ir  sendika l n ite lik li işç i derneğinin  
flaması. Ön yüzde (üstte) "u ğ u r o la !"  ve kuruluş yılı 
(1856): arka yüzde ise (altta) derneğin adı (Bockwa 
ve O berhohndorf M adenciler B irliğ i) yazıyor. Lassalle 
sendika l m ücadeleyi küçüm sedi; takipçisi Schweitzer 
sendikaları m esleki b ir  ö rgü t g ib i gördü; Eisenachcılar 
ise send ika l harekete nasıl yaklaşacaklarını uzun süre 
saptayam adılar. Marx ile  Engels, sendika l mücadeleyi 
işç i sınıfının, kendis in i eğitm esin i sağlam ası yönünden  
önem siyorlardı.
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4 Ekim-12 Kasım 1852 arasında süren K ö ln ’deki 
Komünistler Davası, hukuki açıdan b ir skandaldi. 

Marx, Enthüllungen überden Kom m unistenprozess in 
Köln (Köln ’deki Kom ünistler Davasına ilişk in  

Açıklamalar) adlı yazısında m ahkem enin taraflılığını 
ortaya koymuştur. Mahkemede ik i k iş i beraat ederken, 

yedi k işi üç ilâ altı yıl arasında değişen, toplam  36  
yıllık hapis cezası aldılar. Yedi sanıktan b ir i olan, 

hukukçu ve yayıncı Dr. Hermann Heinrich (“ Kızıl” ) 
Becker, hapisten çıktıktan sonra. U lusal Liberal 

Parti'den Dortmund belediye başkanı seçilecekti! Sanık  
sandalyesinde Becker g ib i küçük burjuva radika llerin in  

oturduğu Köln davası. Kom ünistler B irliğ i’n/n sonunu  
getiren b ir sürecin noktalanm ası olmuştur.

getirecek çatılar olarak değerlendirmeye çalışıyorlardı.

Prusya monarşisisinin üstün geldiğini ve Almanya’da devrimin olmayacağını anlaması üzerine 
Köln’deki siyasal etkinliğine son vererek Almanya’dan ayrılan Marx ise 1849’da Londra’da 
Komünistler Bidiği’ni yeniden canlandırmaya girişmişti. Marx’dan farklı olarak, devrimi dışarda 
geliştirip Almanya’ya taşımaktan yana olan W illich ve Schapper’in bağımsız olarak kurdukları 
bir B irlik le  Almanya’ya yönelik propaganda girişimlerinde bulunmaları da sonuçsuz kaldı. 
Çalışmasının yoğunluğunu, Kapital'i yazmaya kaydıran Marx’i bu dönemde Almanya’ya yönelik 
“çalıştıran” belki de tek olay, Prusya Kralı IV. W ilhelm ’in burjuvazinin korkulu gönlünü hoş 
etmek için Köln’de 1852’de açtırdığı “Komünisder Davası” oldu. Marx, polisin ancak 11 sanık 
uydurabildiği dava üzerine yazdığı “Köln’deki Komünist(ler) Davası’nın Perde Arkası” adlı 
yazısında polisin yaptığı “hile”leri ortaya dökerek, her renkten rejim muhalifinin muhalifliğine 
güç kattı. Bu “Komünisder Davası”nın işçileri pek ilgilendirmeden geçip gittiğini de belirtmek 
gerekir: August Bebel’in sonradan dediği gibi: “O yıllarda sosyalizm ve komünizm bizlere 
tamamen yabancı kavramlardı”.

1850’lere ilişkin son olarak, grev yasağına rağmen tek tük gerçekleşen grevlerden söz etmek 
gerekir. Resmî Prusya istatistikleri, 1850-1856 döneminde 15, 1857’de altı, 1858’de üç, 1859’da 
dört ve 1860’da bir grevden söz etmekle birlikte, gayrıresmî tarihlerde başka verilerin 
bulunduğu görülüyor. Örneğin 1855’de, Ren bölgesinde kumaş boyacılarının etkili bir grevi 
var; konjonktürün bozulması üzerine ücrederin düşmesinin yarattığı tepkiyle, 1857’de “grev 
dalgası” adını hakedebilen bir dizi grev olduğu biliniyor. Ancak bütün bu grevlerin en fazla 
on gün ömürlü, hiçbir siyasal talep içermeyen, yerel sınırları aşmayan “ılımlı” grevler olduğu 
söylenebilir.

Burjuvazinin Siyasal Yükselişi
1850’lerin sonuna doğru, Almanya ve Prusya’da siyasal hayatın durgunluğu çözülmeye başladı. 
Buna, uluslararası siyasal gelişmeler ağırlıkla vesile oldu. 1858 Sonbaharında İtalyan ulusal 
harekednin, ulusal birliği sağlama yönündeki atılımlarının güçlenmesi, Fransa Krah 111. 
Napoleon’un da İtalyanları desteklemesi, Avusturya İmparatorluğu’nu kuzey İtalya’da oldukça 
güç durumda bıraktı. Bu durum, Prusya monarşisini ve ordu kurmaylarım. Alman ulusal 
birliğinin önderi olma yolunda Avusturya’ya üstünlük sağlamak için heveslendiriyordu. 
Prusya’nın bunun için ihriyaç duyduğu istikrar ve gücün yanısıra “modern ulusal devlet” 
görüntüsüne kavuşması ise, burjuvazinin devlet sistemine daha etkin katılımını ve devlet 
gücünü paylaşmasını gerektiriyordu. “Klasik” monarşiye yatkın Kral IV. (Friedrich) W ilhelm’in 
beyin rahatsızlığı “sayesinde”, tahta onun kardeşi Prens W ilhelm ’in geçmesi, böylesi bir
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A lm an köm ür işçileri. A lm anya 'da işç i sınıfının önem li 
b ir  bölüm ü, çalışma koşullarının son derece kötü  
o lduğu köm ür havzalannda çalışıyordu. 1850’lerde  
Alm an ekonom isin in en önem li kaynaklarından b iri 
olan köm ür üretim inde istihdam  edilen işçiler, A lm an  

.proletaryasının kapita lis t söm ürüden en fazla etkilenen  
kesim in i o luşturuyordu.

değişim için uygun zemini oluşturdu. 1858’de yapılan Prusya meclisi seçimleri, burjuvazi için,
o zamana kadarki şekilci alışkanlıktan farklı, davetkâr bir nitelik kazanmıştı. Yoğun bir seçim 
kampanyası ve yüksek bir seçmen katılımıyla, burjuvazi sandığı fethetti. Prusya meclisine, 
önceki seçimdeki 57 kişinin yerine, 210 liberal burjuva milletvekili girdi. Muhafazakâr 
temsilcilerin sayısı ise 240’dan, 60 ’a düştü. Burjuvazi, 30 Mayıs 1849’da çıkmasını sağladığı üç 
sınıflı seçim yasası ile, sandık silahını iyice sağlama aldı. Bu yasaya göre yurttaşlar, gelirlerine 
göre üç sınıfa ayTilmışlardı. 1850 verilerine göre, 1. seçmen sınıfında bulunan (yani en 
zengin) 153,808 kişi; 2. seçmen sınıfında bulunan 409.945 kişi ve 3. seçmen sınıfında 
bulunan (en yoksul) 2.691.950 kişi, her sınıfın kontenjanına ayrılan eşit sayıda milletvekihni 
seçeceklerdi. Dolayısıyla, 1850 verilerine göre, 17, 3. sınıf seçmenin oyu, bir 1. sınıf 
seçmenine eşit olacaktı. Sabit ikametgâhı olmayan ve yoksulluk yardımı gören yaklaşık yarım 
milyon insanın ise hiç oy hakkı yoktu.

Sonraki adımda, liberal burjuvazi, Hannoverli Rudolf von Benningsen önderliğinde partisini 
kurdu: Nationalverein (Ulusal Birlik). Ulusal Birlik, kurulduğu 1859’da 5 bin, 1861’de 17 bin 
üyeye ulaştı. Ancak, Prusya devlet bürokrasisi ve ordusu ite burjuvazi arasında çok geçmeden 
gene çelişki başgösterdi. Prusya ordusu, personel ve teçhizat olarak güçlenmek için, bütçeden 
aldığı payı artırmak istiyor, liberaller ise buna ayak diretiyordu.. Orduda reform projesine 
karşı daha kesin ve açık tavır alan ‘ sol” liberaller. Aralık 1861’de Ulusal Birlik’ten  ayrılarak 
Portschrittspaıtei'ı (İlerleme Partisi) kurdular. İlerleme Partisi, ilk işlerinden biri olarak, işçi 
sınıfına yöneldi. Liberaller oylarına talip oldukları işçileri, “doğal müttefikleri” sayıyorlardı.
Büyük bir hızla, işçileri eğitmek ve aydınlatmak için dernekler kurmaya koyuldular. Birçok 
işçi özellikle 1848 hareketinden kalanlar, bu derneklere girdiler, hatta İlerleme Partisi’n e  
katıldılar. Sonradan bağımsız hareket etmek üzere, tecrübe ve bilgi kazanmak için bu 
derneklere katılanlar da vardı. Bunlar, sonraları kendi derneklerini kurmaya başladılar.

Lassalle’in Siyaset Sahnesine Çıkışı
Siyasal mücadelelerin canlanması ve işçi sınıfının da liberaller tarafından oy deposu olarak 
“değerlendirilmeye” çalışılması, 1848'den beri siyasal bir işçi hareketi oluşturma ve onun 
önderi olma kararlılığıyla yaşayan Ferdinand Lassalle’ı da harekete geçirdi. Lassalle, 1850’leri 
kendi hukuk çalışmalarının yanısıra, işçilere parasal ve hukukî sorunlarında yardım ederek 
geçirmiş, böylece bu zor dönemde etrafında küçük bir taraftar topluluğu oluşturmuştu. Bu 
arada, Londra’da bulunan Marx’la da mektuplaşıyordu. Bu mektuplarda Lassalle, Marx’dan 
farkh düşündüğü noktaları ana batlarıyla açıklamıştı. O her şeyden önce “işçi davasını” ve 
sosyalizmi Marx ve Engels gibi uluslararası-evrensel boyutlarda değil, ulusal çapta bir siyasal 
uğraş olarak görüyordu. Bunun yanısıra, Marx’in teorik uğraşı ve siyasal-felsefi bakışı da ona 
uzak geliyordu; “kitlelerin sadece fiilen değil, ruhen de ancak gerçek olaylann kaynama 
sıcaklığında harekete getirilebileceği”ne (Marx’a 10 Şubat 1854 Tarihh mektubundan) 
inanıyordu. Lassalle için önemli olan işçi sınıfının üretim sürecindeki konumu, bu konumun 
çelişkileri ve bu çelişkilerden kaynaklanan “misyonu” değil; işçilerin “aşağı” sınıf olarak 
çektikleri sefalet ve tabî oldukları eşitsiz muameleydi. Şunu da vurgulamak gerekir ki, 19. 
yüzyılın ortasında Alman işçi sınıfının siyasallaşmış mensuplarının çoğunluğu da, Lassalle ve 
çevresindekileri kendilerine daha “yakın” buluyordu. Alman işçi sınıfının ulusal çaptaki ilk 
önderi denilebilecek olan Stephan Born’un ünlü, “şu yaşadığım her saat bana yığınla iş ve 
görev çıkarıyorsa, çok uzaklardaki yüzyıllar beni ne ilgilendirir” sözleri, durumu çok iyi 
yansıtan sözlerdi. Alman işçi sınıfı, Marx’i ve Marx’in sosyalizmini/komünizmini, uzun yıllar, 
içeriğini bir yana bırakarak, sırf bir “söylem” olarak bildi; benimsediyse de öyle benimsedi. O 
dönemde. Alman işçi sınıfının “öncü” denilebilecek unsurları arasında en yaygın okunan 
eserler, Louis Blanc’m Emeğin Örgütlenmesi, Engelsin İngiltere’de Emekçi Sm ıjlann Durumu ve 
Proudhon’un yazılarıydı. Komüni.st Manifesto, ancak 1860’lann sonlarına doğru okunmaya 
başlandı.
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1861 sonunda kurulan A lm an  ilerlem e Partis i’n/n önde  
gelen lemsilcileri R udo lf Virct)ow, Herm ann Schulze- 
Delilzsct) ve Theodor tulommsen'di. 1862-1866 
arasındaki anayasa çekişm esinde B ism arck 'a karşı 
mücadele eden bu parti kurucularından olan Virchow, 
aynı zamanda Kulturkam pf m ücadelec id e , ‘kü ltü r iç in  
mücadele e tm ek' anlayışı ile kilise karşıtı libera lle r 
arasında yer aldı. Kredi kooperatifleri (Halk Bankaları) 
önerisini geliştirm iş olan Schulze-Delitzsch, daha 
sonraki orta sınıf sanayi kooperatifi türünün de  
belkemiğini oluşturdu. Sosyal sorunun çözüm ü için  
tam kooperatifsel özyardım b iç im indeki üretim  
kooperatiflerini öneren Schulze-Delitzsch'in fikirleri, işç i 
hareketi içinde bazı yörelerde e tk ili o ldu ve varlığını
20. yüzyıl başına kadar sürdürdü. Roma Ta rih i’n/n 
yazan olan Mommsen, asil olanın kaçınılm az olarak  
bayağı olana galebe çalacağını savundu. Roma 
Tarihi'n/n siyasi düşünceyi eğitm esi gerektiğ in i öne 
süren Mommsen, Roma İm paratorluğu’nun 
oluşumunun ve çöküşünün bugünkü durum  iç in  de 
bir örnek olması gerektiğ in i öne sürüyordu.

Almanya’da demokrasinin yerleştirilmesini, ulusal yaklaşımı içinde, doğal olarak en önemli 
mesele sayan Lassalle, 1859’da yayınladığı ilk siyasal yazısı İtalyan Savaşı ve Pı-ıısya'nın Görevi, 
Demokrasinin Sesi ile siyasal arenaya atıldı. Lassalle’a göre Prusya, Alman birliğinin başına 
geçmek için silaha sanimamalı, Avusturya’nın kendi içinde kaçınılmaz olan çöküşünü 
beklemeliydi. “Prusya ancak bu yolla bir demokrasi haline gelebilir”di. Askerî yönden 
gelişmeler Lassalle’ın istediği gibi oldu. Prusya ordusu uzlaşmayla karşılaşınca, sınırın ütesine 
yürümedi. Böylece Prusya, Alman birliğinin başına geçmese de, Avusturya’nın Alman devletleri 
üzerindeki egemenlik gölgesi kalkmış oldu.

Siyasal yönden ise 1862’de burjuvazi ile Prusya egemen bloku arasındaki gerilim doruğa çıktı. 
Yılbaşında yapılan seçimlerde, henüz yeni kurulmuş olan İlerleme Partisi büyük başarı 
göstererek 110 milletvekilliği kazanmıştı; liberaller (Ulusal Birlik) 150, Katolikler 54. 
muhafazakârlar ise sadece 15 milletvekili çıkarmışlardı. Hükümet, ordunun talepleri 
doğrultusunda bütçe düzenlemesine gitmeyen yeni meclisi 19 Mayıs'ta feshetti. İlerleme Panisi. 
nisanda yapılan seçimlerden birinci parti olarak çıktı. Eylülde seçilen yeni meclis. 1863 
bütçesiyle ilgili alışılmış ordu taleplerini 308’e 11 gibi açık bir farkla reddedince. Prusya 
ordusunun çıkarlarını daha “net” ifade edecek bir formül arandı ve bulundu: Otto von 
Bismarck, 23 Eylül 1862'de başbakanlık koltuğuna oturdu ve bütçeyle ilgili düzenlemeleri 
meclis onayı olmaksızın gerçekleştireceğini ifade ederek. 13 Ekimde meclis üyelerini geçici 
olarak evlerine gönderdi.

Lassalle, “işçileri hareketlendirme" uğraşına, 1862'nin bu gerilimli siyasal ortamında başladı. 12
Nisan 1862’de Berlin'in büyük makine fabrikalarının bulunduğu Oranienburg banliyösünde, bir
işçi derneğinde, “Mevcut tarihsel kesidin, işçi tabakası düşüncesiyle olan özel bağlantısı 
üzerine” başlıklı, ama genellikle “İşçi Programı” diye bilinen ünlü konuşmasını yaptı. Bir
bütün olarak sosyalizme bakışını gayet iyi özedeyen bu konuşmasında, “bir devrimin
yapılamayacağını, zaten yürürlüğe girmiş olan devrime hukuksal çerçevenin ve doğru gelişme 
çizgisinin verilebileceğini” anlattı. Liberalizmin ve burjuvazinin, devleti salt kişisel özgürlük ve 
mülkiyeti korumaktan sorumlu tutan (“gece bekçisi devlet”) anlayışının “ilke olarak devlet 
düşmanı” bir yaklaşım olduğundan sözederek, “işçi tabakasının törelerinden gelen fikrin ise, 
devletin, insan soyunun özgürlüğe doğru gelişimini tamamlama işlevini yürütmesi olduğunu” 
savundu. Ve bütün bunlar için, işçi sınıfının (Lassalle, “işçi tabakası” diyordu) ehndeki en 
büyük güç ve araç, genel oy idi. Üç sınıflı seçim sistemine de kökten karşı çıkan Lassalle, 
mücadelesinde hiçbir zaman değişmeyecek olan ana hedefi ortaya koyuyordu. “Genel oy hakkı, yani 
taleplerimizi gerçekleştirebileceğimiz pratik bir araç olmadan, felsefi bir okul, dinî bir tarikat 
olabiliriz, ama asla bir siyasal parti olamayız.” Devrim ve devlet kavramları Lassalle’dan çok 
farklı olan Marx, 13 Ekim 1868’de Schweitzer’e yazdığı mektupta, “Lassalle’m genel oyla ilgili 
Chartistçe talebi yükseltirken”, Almanya’da parlamentonun İngiltere’de olduğu gibi kudret sahibi 
bir güç olmayışını gözden kaçırdığını vurgulayacaktı.

Lassalle, işçileri genel oy talebi etrafında harekedendirmeye çalışırken, burjuvazinin siyasal 
güçlerinin işçilere “yaranmak” için gösterdikleri çabalar da yoğunlaşmıştı. İlerleme Partisi’nden

A ugust Bebe! ve W ilhelm  L iebknecht tarafından yönetilen  A lm an Sosyal Dem okrat işçi Partisi, 7-9 Ağustos  
1869 'da E isenach 'dak i işç i toplantısında kûFuidu.
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Schulze-Delitzsch kooperatiflerin örgütlenmesinde çalışarak, işçilerin gözünde epey itibar 
sağladı. Ulusal Birlik Partisi de, gene 1862’de, “İngiliz işçilerinin refahlarını sağlamaya dönük 
örgütlenmeleri izlemeleri amacıyla”, 12 Alman işçisini Londrcf Sanayi Fuan’na götürme kararı 
aldı. Parayı Frankfurtlu bir liberal. Max W irth veriyordu.

İlk Siyasal Örgütlenme: Bir Dernek
1862 sonunda Bismarck’ın başa geçip parlamentonun tatil edilmesinden sonra, liberaller siyasal 
olarak pasifize olunca, işçi sınıfı içindeki siyasal canlılık gelişme gösterdi. En önemli atağı, 
Leipzig’de solcu profesör Danner, ayakkabıcı Vahlteich ve sigara fabrikası işçisi Fritzsche’nin 
kurdukları Vorwaerts (İleri) işçi demeği yaptı. Lassalle’ın fikirlerini benimseyen İlericiler, genel 
oy hakkı için Leipzig’de büyük gösteriler düzenlemişlerdi. 1862’nin son günlerinde Lassalle’ı 
arayarak önderlik teklif ettiler. Lassalle, Şubat’ta yazdığı Açık C evap’ta, programını ortaya 
koydu. Ünlü “ücretlerin tunç kanunu”nu da bu çerçevede gündeme getirdi. Buna göre, bir 
işçinin ücreti, hiçbir zaman onun yaşaması için gerekli asgari ihtiyaçların gerektirdiği masrafı 
aşamazdı. Çünkü, ücretinin artması halinde işçi daha fazla çocuk yapıyor, bu durum işgücü 
sunumunu artırıyor, böylece ücretler gene başlangıç düzeyine düşüyordu. Bu durumun 
değişmesi, büyük sanayi işletmelerinin, işçi kooperatifleri tarafından yürütülmesiyle mümkün 
olabilecekti. İşçiler, bu hedefe ancak genel oy silahını kullanarak erişebilirlerdi. Ve Lassalle, 
bu aracın da ancak işçilerin bağımsız bir siyasal parti kurmalarıyla kullanılabileceğini 
vurguluyordu.

Leipzig’de, İleri işçi demeğinin oluşturduğu İşçi Kongresi Toplama Komitesi, 1350’ye karşı iki 
oyla Lassalle’m program niteliğindeki Açık Cevap’ım  kabul etti. Sonraki günlerde Lassalle

1B50'den sonra Junke r topraklarının bulunduğu doğu  
P rusya ’da feodal bağların yani bağım lılıklar yaratarak  
da olsa çözülm esiyle, m ûlksûz am a "ö z g ü r"  insanlar 
batıya, özellik le  başkent B e rlin ’e  a k tıla r 1848’de 432  
b in  o lan B e rlin 'in  nüfusu, 1875’te ik iye katlanarak 967  
b ine  çıktı. Berlin  banliyölerinde ısınmasız, 
aydınlatmasız, susuz, kanalizasyonsuz ve genellikle  
tek göz  barakalardan oluşan işç i ve işsiz mahalle leri 
kurulm aya başlandı. 1880'de yapılan b ir  istatistiğe  
göre  ise yaklaşık yarım  m ilyon insan, 127 b in  sefil 
barakadan oluşan m ahalle lerde yaşıyordu. 1908-1911 
arasında hafta lık libe ra l de rg i S im plic issim us’a 
sunduğu 14 eserden oluşan top lum sal e leştirel 
çalışm alarında Kaethe Kollw itz, büyük şehir yaşamının  
sesli ve sess iz  bütün  tra jed ile rin i konu o larak ele 
alıyordu. 1908-9 ta rih li Güvensizlik ism in i taşıyan bu  
tab lonun da iç inde bu lunduğu ilk  sekiz eserde şehir 
proletaryasının top lum sal durum u canlandırılıyordu: 
Dulluk, işsizlik, açlık ve umutsuzluk, toplumdışılık, 
is tenm eyen ham ilelik. D iğe r eserle r ise yoksulluk  
resim leri gene l başlığını taşıyordu.



Doğuşu

Lassalleci önder Johann Baptist von Schweitzer,
1848 ve sonrasında Avusturya 'yı da iç ine  alan  
"Büyük A lm anya" idealine bağlıydı. Karşı devrim in  
kurumlaşmasından sonra. A lm an b irliğ in in  ancak 
demokrasiyle sağlanabileceğini savunm aya başladı. 
Devam ettiği jim nastik  kulüplerinde, işçilerle  
ilişkilerini geliştirdi. B ir süre sonra  Frankfurt İşçi 
Derneği'/7OT başkanlığına seçildi. 1862'de bu  
yetenekli avukattan yararlanmayı düşünen Lassalle, 
Schweitzer’i  Genel Alman işçi D erneği’ne aldı. 
Başarılı b ir a jita tör o larak tanınmaya başlayan  
Schweitzer, Lassalle ’ın ö lüm ünden sonra, 1864 
sonunda bu derneğin başkanlığını üstlendi. 
Schweitzer, Lassalle ’m devle tç i ç izg is in i uç noktaya  
götürerek, Prusya m ilitarizm in i " iş ç i sınıfıyla b irlik te  
Almanya’nın en d iri g ü c ü "  o larak selamladı. Ekim  
1868’de, A lm anya ’nın ilk  u lusa l send ika l örgütü olan  
Genel Alman işçi B irliğ i'n /n kurulm asına öncülük  
ederek başına geçti. Genel Alman işçi D erneğ i’n/ 
önemli ölçüde geliştirm esine karşın Schweitzer, 
kahyerist ve aşın m erkeziyetçi tavrıyla A lm an sosyal 
demokrasisinde bölünm elere yo l açtı. Selefi 
Lassalle'ın parlak k işiliğ inden uzak o lduğu g ib i; 
Prusya m onarşisi ve B ism arck 'la ittifak  arayışlarını 
basit pazarlıklara indirgeyecek kadar da pragm atistti. 
Yoğunlaşan tepkiler sonucunda, 1870'te  Genel 
Alman işçi Derneği'n/ ve politikayı bıraktı. Yaşamını 
komedi yazan olarak sürdürdü ve 28  Temmuz 
1875’de öldü.

Leipzig’de, Frankfurt’ta, Mainz’da işçi demeği kongrelerinde konuşarak programını savundu. 
Onun gidemediği birçok kongrede de işçi demekleri Açık Cevap’ı okuyup tartıştılar, çoğu 
yerde program reddedildi.

Lassalle’m ve Leipziglilerin yoğun çabalan sonucunda biraraya gelen Dresden, Hamburg, 
Harburg, Frankfurt, Mainz işçi demekleri ve Düsseldorf, Flberfeld, Barmen ve Solingen’den 
gelen Lassalle taraftarlan, Mayıs 1863 sonunda Allgemeine Deutsche Arbeiterverein’ı (Genel 
Alman tşçi Demeği) kurdular. Lassalle başkan, Vahlteich sekreter oldu. Alman Sosyal Demokrat 
Partisi’nin  kurulmasına zemin oluşturacak olan bu derneğin kuruluşu, işçi kamuoyunda pek 
büyük bir heyecanla karşılanmadı.

İşçilerin bağımsız bir siyasal çizgi izlemesinden tedirgin olan burjuvazi, önlem alma gereği 
duydu. Lassalle’m çağnsmın etkili olduğu Frankfurt’ta, 7 Haziran 1863’de liberallerle iyi ilişkisi 
olan 54 işçi demeğini temsil eden bir kongre toplandı. Vereinstag Deutscher Arbeitervereine 
(Alman İşçi Dernekleri Kongresi) adıyla her yıl toplanmaya başlayan bu örgütlenme de işçi 
hareketi içinde, zamanla burjuvazinin inisiyatifinden çıkıp bağımsızlaşarak önemli bir odak 
oldu.

Pmsya ve Almanya’nın en tutucu monarşi kalıntısı güçlerinin bile, Lassalle’m düşüncelerini 
elbette tahrif ederek- sahiplenip “işçi politikası”na yönelmelerinin tek nedeni, kuşkusuz işçi 
hareketinin yükselişinden duyulan korku değildi. Prusya bürokrasisi. Alman birliğinin 
sağlanmasından beri gösterdiği gelişme içinde, toplumdaki her  soruna çözüm bulmayı görev 
edinen “totaliter” denebilecek bir ideolojiyi pekiştiriyordu. Toplumda “kanşıklık”, “huzursuzluk” 
olmaması için, önlem alma güdüsüyle, her alanda, her kurumda bürokrasinin ve devletin 
müdahalesinin bulunması yönünde bir eğilim yer etmişti. Alman Gümrük Birliği’nin 
sağlanmasında Prusya sivil-askerî bürokrasisine minnet eden Prusya ve Alman burjuvazisinin, 
siyasal kültürü ve bilinci, örgütsel ve ideolojik olarak bu devlet geleneğiyle birlikte yoğruldu. 
Bu gelenek, devlet ile toplum alanlannı örtüştürdüğü gibi, siyaseti de büyük ölçüde devlet 
aygıtının bir işlevi gibi konumlandırma eğilimindeydi. Bu devlet yapısı ve buna tekabül eden 
siyasal kültür, hiçbir alanı, hiçbir örgütlenmeyi, hiçbir somnu dışta bırakmazdı. Böylelikle, işçi 
sınıfının kendi içinden siyasal sözcülerini, öz siyasal örgütlenmesini çıkarma sürecine koşut 
olarak; burjuvazinin monarşiyle bütünleşmiş muhafazakâr kanadından “sol” liberallere ve 
Prusya devlet aygıtına kadar her renkten burjuva siyasal-sınıfsal güç odağının, işçi sınıfına 
yönelik örgütlenmeler ve politikalar geliştirmesi doğal oluyordu.

Burjuvazinin bütün fraksiyonlarıyla kendileri hakkında politika ürettiği bu karmaşık ortamın 
içinde yollannı bulmak, işçi smıftnın büyük çoğunluğu için o zaman gerçekten çözümü güç 
bir somn, başhbaşma bir bunalım kaynağıydı. Unutmamak gerekir ki, 1860’larda Almanya ve 
Pmsya’da sanayideki harekedilik ve emeğin akışkanlığı oldukça yüksekti. Hâlâ çıraklar, kalfalar 
zanaatkâr tezgâhlarından atılıp fabrikalara işçi olarak giriyor, köyden kente işgücü akıyordu. 
Alman devletleri arasında iş bulmak veya iş değiştirmek için dolaşan işçiler kadar,
Hollanda’ya, Rusya’ya çalışmaya gidip gelenler de vardı. Bu dağınıklık ve hızla değişen dünya, 
işçilerde yaygın bir yalnızlık ve köksüzlük duygusu yaratıyordu. Buıjuva dünyası ve (hem 
Katolik, hem Protestan) kilise de onlara “yeni” hayatlarında ihtiyaç duydukları toplumsallaşma, 
kimliklerini- oluşturma ortamım sağlamıyordu. Dönemin ulusal çapta bilinen tek işçi önderi 
Lassalle’m ise böyle bir somnsah yoktu. O, bir siyasal parti kurmak istiyordu, bütün diğer 
siyasal partiler gibi. “Sendikal” sınıfa giren talepler ve gündelik hayata ilişkin somnlar ve 
ihtiyaçlar onun siyasal perspektifinin dışındaydı. Böylesi bir uzaklığın ve “soğukluğun” da 
etkisiyle, Lassalle’m işçi dernekleri ve işçiler arasındaki itibarı. Genel Alman İşçi Demeği'nin  
kuruluşunun üzerinden çok da geçmeden düşmeye başladı. Demeklerin çoğalmasına da bağlı 
olarak, bir kısmı, seslerini ulusal çapta da duyuracak olan etkili yerel önderler çıkmaya 
başlıyordu.

Lassalle’m “Genel Oy Hakkı” Uğraşı
Lassalle bu-sırada, tek hedef olarak gördüğü genel oya ulaşmak için devlet katında 
girişimlerde bulunma yolunu seçmişti. Başbakan Otto von Bismarck’m genel oyu kabule ikna 
edilebileceğine inanıyordu; çünkü böylece Bismarck’ın o sıralar başlıca rakibi saydığı liberaller 
(İlerlem e Partisi) de zayıflayacaktı. W ilhelm Liebknecht, Marx’a yazdığı bir mektupta, Lassalle’ın 
bir akşam yemeği sırasında kendisine “tek düşmanın burjuvazi olduğunu, burjuvaziye karşı 
gerekirse kralla bile ittifak yapılabileceğini” söylediğini aktarmıştı. Lassalle, samimi olarak buna 
inandığı için, Bismarck’la pazarlığa oturmaktan, hatta komplo çevirmekten sonuç umabiliyordu. 
Lassalle, 8 Haziran 1863’de Bismarck’a uzun bir mektup yazdı. Bismarck’m gönlünü hoş 
etmek için, işçilerin “tüm cumhuriyetçi hislerine rağmen”, eğer kendisi için iyi şeyler 
getireceğine kanaat getirirse diktatörlüğe daha yatkın olduğunu (!) anlattı. Kendisi de, kral ve 
çevresinin, burjuvaların egoizminin tersine, devrimci ve gerçekten ulusal bir eğilime sahip 
olduğunu düşünüyordu. Lassalle’ın yazdığına göre, Prusya’yı “toplumcu ve devrimci bir halk 
krallığı’na dönüştürmek” Bismarck’ın ellerindeydi. O da, üç sınıflı seçim sistemini ilga edip 8 
Nisan 1848’de yürürlüğe konan genel ve eşit oya dayalı sistemi yeniden geçerli kılarak halka 
bu fırsatı sağlamalıydı.
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Lassalle, 1863 sonbaharında Ren havzasında yaptığı konuşmalarda, genel ve eşit oy hakkı için 
Bismarck’a yaptığı kralı ve meclisi kabule zorlama” önerisini halka da açıkladı. Bu sırada, , 
Genci Alman İşçi D em eği bin üyeye sahipti ve ciddi bir gelişme kaydettiğinden sözedilemezdi. 
Gene bu sıralar Lassalle. ünlü “İşçi Programı” konuşmasından ötürü Berlin’de yargılanmaya 
başlandı. “Dolaylı vergiler ve emekçi sınıflann durumu” adını verdiği savunma nutkunda, gene 
liberalizmin “sorumsuz” devlet anlayışını yerden yere vurarak, “sermayeyle silahlanmış bu 
sömürü humması karşısında işçilerin tek sığınağının devlet olabileceğini” anlattı.

Ancak. Lassalle’m Genel Alman İşçi D em eğ in i kurduktan sonra, genel oy hakkını elde edip 
bağımsız bir işçi partisi kurmak amacıyla Prusya monarşisi ve askerî aristokrasisi ile ittifak 
araması, genel olarak işçi sınıfını pek etkilememişti. İşçiler, ne kadar bilinçsiz olsalar da, 
denebilir ki sınıfsal güdüleriyle, cumhuriyetçiliklerini kararlılıkla sürdürüyorlardı. Mayıs 1864’de 
Lassalle. işçi hareketinin ve Genel Alman İşçi Demeği’nin etkisinin en güçlü olduğu bölgede. 
Ren havzasında siyasal konuşmalar yapmak üzere bir geziye çıktı. Bu gezileri sırasında, 
çiçeklerle süslenmiş arabalarla, taklarla, gerçek bir siyasal lider gibi karşılandı. Yaptığı 
konuşmalarda, gündelik polemiklerin yanısıra, gene genel oy üzerinde durdu ve kralın genel 
oy hakkını tanımaya hazır olduğu blöfünü ağırlıklı olarak kullandı. Bu blöf, dinleyici işçiler 
arasında büyük coşkuya yol açarken, Bismarck bu atmosferi gerçekten “işçiler lehine” bir 
şeyler yapmak için kullanmak istedi. Ticaret ve sanayi bakanına, dokuma işçilerinin 
sorunlannı inceleyecek bir komisyon kurulmasını emretti, aynca kraldan ricada bulunarak, 
dokuma işçilerinin durumunun düzeltilmesi için 6-7 bin Taler ödenek ayrılmasını sağladı. 
Lassalle, bunun üzerine, Bismarck’ın işçiler üzerinde kalıcı bir olumlu etki bırakmasından 
çekinerek, onun aleyhine bazı görüşler ileri sürme gereği duydu.

Ferdinand Lassalle, 31 Ağustos 1864’de siyasal mücadelesi bakımından ani ve şaşırtıcı, kişisel 
ve özel hayatı bakımından ise “tipik” denebilecek bir şekilde öldü: Sevdiği kadının uzatmalı 
nişanlısıyla İsviçre’de yaptığı düelloda vurularak... Lassalle’m ölümü. Genel Alman İşçi 
D em eğinde örgütsel bir dağılmaya yolaçmadı. Lassalle, ölümünden hemen sonra, kişiliğiyle ve 
sözleriyle. Alman işçi sınıfının her zaman sahip çıktığı bir sembol haline geldi. Resimleri işçi 
lokallerine asıldı, senelerce her ölüm yıldönümünde mezarı başında onun için yazılan bir 
şarkı söylendi: “Burada, bize, silahlanmızı veren biri yatıyor!” Marx da, fikirlerine ve siyasal 
icraatına daima soğuk bakmakla birlikte, zeki bir öğrenciye duyulacak hoşgörüyle baktığı 
Lassalle hakkında, ölümünden sonra “Alman işçi hareketini yeniden uyandırmış olması, onun 
ölümsüz hizmetidir” sözlerini söylemişti.

Bism arck ’m Ku ltu rkam pf politikasına kaynaklık eden 
ideo lo jik totalitarizm i, bağımsız b ir  işçi hareketinin h iç  

b ir  şekillenm esine taham m ül edemiyordu. Sosyal 
dem okrat basın, " işç ile ri düzenli çalışmaktan  

alıkoym akla ve A lm anya ’nın yabancı pazarlardaki 
rekabet gücünü düşürm ekle”  yani, "vatana ihane tle "  

suçlandı. Prusya İç iş leri Bakanı 1874’te  polise "sosyal 
dem okratları takibata alm ası iç in "  em ir verdi. O 

yıllarda sosyal dem okrasiye yakınlık duyan veya işçi 
derneklerinde faa liyet sürdüren işçile r için evlere 

baskın lar yapılması, sandık, köşe-bucak her yerin d idik 
d id ik  aranması alışılagelm iş olaylardan biriydi.

Lassalle’m Siyasal Mirası
Lassalle’m ölümünden sonra. Genel Alman İşçi D em eğ i’nin  yönetimini kimin üstleneceği sorusu 
ortaya çıktı. Lassalle, vasiyetnamesinde yönetimi Bernhard Becker adlı yeteneksiz ve 
inisiyatifsiz birine bırakmıştı. Ancak, Lassalle’m ölümünden kısa bir süre önce yayınlanmasına 
karar verilen Sozialdem okrat (Sosyal Demokrat) dergisini yönetmesine bizzat Lassalle’m karar 
verdiği genç avukat Johann Baptist von Schweitzer, hırslı kişiliği ile kısa zamanda fiilen 
Lassalle’m yerini aldı. Schweitzer, hırslı, uzun soluklu, ama Lassalle’m parlaklığından, 
karizmatik gücünden yoksun olduğu gibi pragmatizmde sınır tanımayan bir politikacı tipiydi. 
Schweitzer, ilk adım olarak, derneğin liderliğini Londra’daki Marx’a teklif etti. Marx 
Lassalle’dan sonra ikinci kez kendisine yapılan bu teklifi geri çevirdi. Marx ve Engels, 
Schweitzer’in Sozialdem okrat’a katkıda bulunma önerisini ise kabul ettiler. Bu, Marksizmin 
Londra’daki ustalannın, 1848’den beri “memleketlerine” yönelik olarak ilk kez somut bir iş 
üstlenmeleri anlamına gelecekti. Fakat Schweitzer’le aralannda, ortaya çıkmakta gecikmeyen 
çelişkiler bunu engelledi. Her şeyden önce, Lassalle’ın “burjuvaziye karşı monarşiyle ittifak 
edilebileceği” düşüncesini mantıkî sonucuna götüren Schweitzer’in bu tavrı, Marx ve Engels 
için asla kabullenilebilir değildi.

Schweitzer, kralın, işçilerin durumunu düzeltecek gelişmeler sağlayacağını duyuran Bismarck’a 
yaklaşma politikası güderken, Prusya devleti 1865 yılı içinde işçi hareketine karşı sertleşti. 
Bunda, işçilerin Schweitzer’in çizgisinin aksine, Bismarck yönetimine karşı “sol” liberal İlerleme 
Partisi’yle birlikte hareket ederek (Engels, hâlâ Schweitzer’e yazarak onun da bu doğrultuda 
davranması gerektiğini anlatıyordu) muhalefet cephesini güçlendirmelerinin payı belirleyiciydi. 
Berlin’de Genel Alman İşçi D em eği ile İlerleme Partisi’nin  hükümete karşı gerçekleştirdiği 
protesto gösterisinden sonra, demeğin Berlin birimi kapatıldı.Becker ve Liebknecht gibi 
işçi önderleri Pmsya’dan sınırdışı edildiler.

Bebel ve Liebknecht
Tema işçisi August Bebel, 1864’den beri oradan oraya gezerek, Saksonya’da, hatta Thüringen 
ve Württemberg’de çok sayıda işçi demeği kurdurmayı başarmış, çok çalışkan ve sevilen bir 
örgütçüydü. Saksonya hükümeti 1865’de siyasal işçi demeklerine izin verince, Saksonya 
İşçilerinin Maddi ve Manevi Çıkarlarını Teşvik ve Destekleme D em eği adı altında 29  dem ek ve 

ırtn

LİEBKNECHT, WILHELM  
( 1826- 1900)

Alman sosyal demokrasisinin kuruluş dönemindeki Mark
sist önderlerinden W ilhelm  Liebkneciıt, 29 Mart 1826’da 
Giessen'de doğdu. 1810’lar Almanyasının devrimci papa
zı W eid ing’in yeğeni ve aydm bir m emur ailesinin evla
dıydı. 1842-47 yıllarında teoloji, filoloji ve felsefe okudu. 
1847’de Zürih ’te  öğretm enlik yaparken, sosyalist dü
şüncelere de aşina olan bir dem okrattı.

1848 D evrim i’nin ilk yarısında Paris’teydi. Eylül’de 
Baden ayaklanm asına katıldığı için, Mayıs 1849’a kadar 
hapis yattı. Ç ıktıktan sonra, Mannheim ’da devrimci 
Baden-Pfalz ordusuna katıldı. Devrim yenilgiye uğrayın
ca, Tem m uz 1849’da İsviçre’ye kaçtı. Bir süre Cenevre 
A lm an İşçi D erneğ i’nde faaliyet gösterdi. 1850’de İsviç
re ’den sınırdışı edilince Londra’ya, Marx ailesinin yanı
na gitti. Geçim ini zor koşullarda tem in edebildiği uzun 
Londra yıllarında, M arx’in görüşlerine yaklaşarak, o za
mana dek küçük burjuva radikalizmiyle yüklü olan sos
yalizm anlayışını netleştirdi. Marx ise onu fazla heye
canlı ve hayalci buluyordu. Gene de Liebknecht, 1862’de 
çıkan bir aftan yararlanarak A lm anya’ya dönerken, Marx 
ve Engels’in oradaki sınıf m ücadelesinde en güvendik
leri kişiydi.

Liebknecht 1862’de Genel Alm an İşçi D erneği’ne gir
diyse de, 1863’de Marksist görüşlerinden ötürü üyelik
ten atıldı; 1865’de de Prusya hükümeti tarafından Ber
lin 'den uzaklaştırıldı. Saksonya'nın başkenti Leipzig'e  
giden Liebknecht, burada B ebel’le tanıştı. Bebel ve Li
ebknecht, 1866’da küçük burjuva radikalizmini Prusya’
ya karşı örgütleyerek Saksonya Halk Partisi'nm  ve 
1869'da Eisenach'da Sosyal Dem okrat İşçi Partis i’nm 
kurulmasına öncülük ettiler. Partinin yayın organı Volk-
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sstaat’in (Halk Devleti) yöneticisi olan Liebl<necht, 
1868’de de M arx’in görüşlerini yaymak am acıyla De- 
mokratische W ochenblatt’i (Dem okratik İHaftalık Dergi) 
çıkarmıştı.

Bu dönemde Alman sosyal dem okrasisinde radikal 
devrimci anlayışı temsil eden Liebknecht, Prusya-Fransa 
savaşını protesto ettiği için iki yıl hapse mahkûm oldu. 
1875’de Gotha’da Lassallecılarla kendi partilerinin bir
leşmesinden doğan Sosyalist İşçi P artis i’mn kuruluşun
da etkin rol oynadı. Yeni partinin yayın organı Vorwa- 
erts’in (İleri) başyazarı oldu. 1870’lerde, iki popüler bro
şür kaleme aldı: Wissen İst Macht-M acht İst Wissen 
(Bilgi güçtür-Güç bilgidir, 1872) ve Was die Sozialde- 
mokraten sind und was sie wollen  (Sosyal Dem okratlar 
Kimlerdir ve Ne İsterler?, 1877). 1890’da da Geschichte  
derFranzösischen Revolution'u  (Fransız Devrimi Tarihi) 
yayınlayacaktı.

Liebknecht, Bismarck’ın sosyalistlere devlet terörü  
uyguladığı Sosyalist Yasası döneminde (1878-1890) bir
çok kez tutuklandı, sürüldü. 1880’lerden sonra, “ sosya
lizmin zorunlu koşulu olarak dem okrasiyi” savunup par- 
lamentarizme karşı kökten reddiyeci tutumunu yum uşa
tarak Kautsky’le birlikte “ Marksist m erkez” de yeraldı. 
1874’den ölümüne kadar bütün seçimlerde milletvekili 
olarak Reichstag’a girdi. Sosyal Dem okrat P a rti’n'm en 
saygın önderleri arasında olmasının yanısıra. Enternas
yonal adına birçok uluslararası toplantıda ve örgütlen
mede yeraldı. 7 Ağustos 1900 ’de Berlin’de ölen W ilhelm  
Liebknecht 1917 Alman Devrim i’nin önderlerinden Kari 
Liebknecht’in babasıdır.

4600 işçinin birleşmesini sağladı. Önemli olan, işçilerin ilk kez böylesi bir örgütün başma 
kendilerinden birini, August Bebel’i getirmeleriydi. O zamana kadar genellikle işçi örgüderinin 
başma avukat, filozof vs. “işçi dostu” aydmlar, okumuş kimseler getiriliyordu. Lassalle 
okuyarak sosyalist olan, Marx’m eserlerine çok sonralan ulaşan Bebel için, "kendisinden 12 
yaş büyük... bilimsel eğitim görmüş... Marx, Engels gibi adamları tanıyan" Wilhelm 
Liebknecht’in Leipzig’e gelmesi ufuk açıcı ve onun gücüne güç katan bir olay oldu.
Liebknecht, Hıristiyan bir çırak olarak kent kent gezerken. Lassalle’ın yazılarıyla sosyaUzmle 
tanışan naif Bebel’in aksine, gençliğinden beri bilinçli bir komünistti ve “Londralılarla” (Marx 
ve Engels için. Alman sosyalist hareketinde o dönemde böyle denirdi) sıkı ilişki içindeydi. 
Liebknecht’in kişisel ve siyasal olarak önemli bir özelliği de, 1848’de Alman devriminin 
bastırılmasından beri müthiş bir Prusya düşmanı olmasıydı. Liebknecht ve Bebel Saksonya'da 
işçi sınıfını siyasete yöneltmenin yanısıra, 1865’de 23 bin üyeli 106 dernekle, Lassalle’ın 
kurduğu Genel Alman İşçi D em eği nden  çok daha büyük bir işçi örgütü olan, “sol” liberallerin 
kurduğu Alman İşçi Dernekleri K ongresinde  etkin bir güç olmaya başladılar.

Bu arada, Bismarck karşısında çaresiz kalan ve hareket alanmı yitiren İlerleme Partisi’ndeki 
bunalım, “daha da sol liberal” yeni bir parti doğurdu: Demokrat Parti. Yeni partinin çekirdeği. 
Alman İşçi D em ekleri Kongresi'ne üye derneklerden oluşuyordu. İşçi sınıfının siyasal bölünmesi 
hâlâ durmamıştı.

Prusya-Avusturya Savaşı ve Kuzey Alman Birliği

Bismarck, Eylül 1865’den beri, Prusya’yı Alman devletlerinin tartışmasız hamisi haline getirecek 
hamleyi yapmak için Avusturya’ya yürümenin hazırlıkları içindeydi. İçerde destek 
sağlayabilmek için de. Alman liberallerine, genel ve eşit oyla seçilecek bir Alman 
parlamentosu öneriyordu. Liberaller, Bismarck’a güvenmemekle birlikte seslerini çıkarmadılar.

Liebknecht ve Bebel ise, gittikleri yerlerde. Alman halkının, Prusya’nın “kardeş kanı dökmeye 
dayalı” siyaserine karşı elde silah direnmesi gerektiği propagandasını yürütüyorlardı.
Saksonya’da kendi arkadaşlarına. Güney Almanya’da da sol liberal Halk P artisine bu programı 
kabul ettirdiler. Ancak Prusya kuvvetleri diğer Avusturya yanlısı Alman devletleriyle birlikte 
Saksonya’ya girdikleri zaman ne Saksonya kralının ordusu direniş gösterdi, ne de işçiler ve 
halk Bebel ile Liebknecht’in “silahlı halk ayaklanması” çağrısına uydular.



Bismarck, burjuvaziye verdiği genel ve eşit oya dayalı Alman parlamentosu sözünü de “bir 
anlamda” yerine getirdi. Kuzey Almanya’daki Alman devlederi, Hessen ve Saksonya’nın 
birleştirilmesiyle, “Kuzey Alman Birliği” kuruldu. Kuzey Alman Birliği parlamentosu, genel ve 
eşit oyla seçilecekti. Ama Prusya, tahtı, dev bürokrasisi ve ordusuyla eski statüsünü, 
dolayısıyla da fiili egemenliğini sürdürüyordu. Marx ve Engels, Prusya’nın Alman birliği 
üzerindeki üstünlüğünü kesinleştirmesi üzerine bir kere daha Almanya’dan umutlarını kesmiş 
ve öteki alanlardaki çalışmalarına yönelmişlerdi.

Prusya’nın egemenliği sürdükçe, gerçek demokrasiyi oluşturmak için genel ve eşit oyun, yeterli 
olmadığına inanan Liebknecht, Saksonya’nın Kuzey Alman Birliği’ne katılmasını engellemek için 
çalıştı. Kuzey Alman Birliği’nin kuruluşunun tamamlanmasından az önce, Bebel ve Liebknecht, 
“büyük Alman ülkesi” çapında faaUyet göstermek üzere Saechsische Volkspartei’ı (Saksonya Halk 
Partisi) kurdular. İşçi eğitim demekleri temelinde örgütlenecek olan bu partiyle Bebel ve 
Liebknecht, Prusya’ya karşı olan küçük burjuvalan kazanmayı umuyorlardı. Lassallecı Genel 
Alman İşçi D em eği’nin üyeleri ise, bu partiden uzak durdular.

12 Şubat 1867’de, Kuzey Alman Birliği anayasasını hazırlayacak olan meclis için seçim 
yapıldı. İşçi hareketinin adaylarından yalnızca August Bebel, Glauchau- Meerane’den Saksonya 
Halk Partisi adına seçimi kazandı. 31 Ağustos’ta yapılan parlamento seçimlerinde ise sosyal 
demokratlar daha başarılı oldular. Saksonya Halk Partisi bu kez 7 sandalye kazandı; seçilenler 
arasında Bebel’in yanısıra Liebknecht de vardı. Schweitzer de Elberfeld-Barmen bölgesinden 
seçilmişti. Bu, “sosyal demokrat” politika sürdüren grup ve kişilerin Almanya’daki ilk ciddi 
seçim sınavıydı ve işçi sınıfının dağınıklığı kendini gösteriyordu.

Bu arada Schweitzer 27 Aralık 1866’da Erfurt’ta yapılan kongrede Genel Alman İşçi D em eği’nin  
basın ve söz özgürlüğü başta olmak üzere temel demokratik haklan talep eden bir program 
kabul etmesini sağlamıştı. Ancak Bismarck’a işçi hareketine demokratik hareket alanı 
sağlanması konusunda pek güvenemeyeceğini anlamış olan Schweitzer, “(ulusal) birlik yoluyla 
özgürlük” sloganını “birlik ve özgürlük” şeklinde değiştirmişti.

Alman İşçi Dernekleri Kongresi Enternasyonal Programını Benimsiyor

Bebel ile Liebknecht Alman İşçi D em ekleri Kongresi’n e  ağırlıklarını koymayı ve bu kongreyi 
sosyalist bir çizgiye çekmeyi tasarlıyorlardı. Özellikle Kuzey Alman burjuvazisinin, yeni 
devletin kurulmasından sonra giderek Bismarck’la uzlaşması üzerine, ulusal çelişkilerin üstü 
örtülmüş, burjuvazinin işçi sınıfıyla çelişkisi bütün çıplaklığıyla belirginleşmeye başlamıştı.

1846 yılında yapılan b ir is ta tis tiğ i göre. B e rlin ’de 
yaklaşık 10 b in  fahişe 12 b in  "se rse ri” , 12 b in  "can i 
ve h ırs ız ” , 18 b in  h izm etç i kız, 6 b in m uhtaç hasta,
6  b in  sadaka yardım ı alan fakir, 4 b in  dilenci, 2  b in  
tu tuklu  ve hüküm lü, ıslahevinde 100 çocuk, 2  bin  
kim sesiz ve 1500 ye tim  çocuk vardı. Bu tablo, 
Protestan ve özellik le  Katolik K ilises i’n i d in adına çok 
kaygılandırıyordu. M ainz başpiskoposu Wilhelm  
Em m anuel von Ketteler, kap ita lis t toplum da "insanın  
ö zün ü ”  korum a şiarıyla, yoksullara ve proletaryaya  
sosyal h izm etle r sağlam ayı d inse l b ir  görev edindi. 
Ö zellik le  Kette le r Ren bölgesindeki Katolik işçile r 
arasındaki etkinliğ iyle, sosyal dem okrasiye kârşı önemli 
b ir  güç  oluşturm ayı başardı.
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Alman işçi dernel<lerinde süren tartışm alar ve 
mücadeleler August Bebel ve Wilhelm U ebknecht'in  
de etkileri ile p role ter pozisyonlara doğru  
gelişiyorlardı. 1868’de N ürnberg ’de yapılan  A lm an işçi 
Demekleri Kongresi'nde, Bebel ve Liebknecht,
Kongre'hin Uluslararası İşçi Derneği'n/n (\. 
Enternasyonal) program ını kabu l e tm esin i önerdiler. 
Uzun süren tartışm alar sonunda “ işç i sınıfının 
kurtuluşu, işçi sınıfının kend is i tarafından  
gerçekleştirilmelidir”  ifadesi ile  başlayan siyasal ilke ler 
kabul edildi. M arx ve E nge ls ’in de katkılan ve 
faaliyetleri ile A lm an işç i hareketi iç indeki s iyasal 
aydınlanma hareketi h ız kazandı. A lm an sosyal 
demokrasisinin ge liş im i sürecinde. A lm an işç i eğitim  
dernekleri önem li b ir  ro l oynadılar. B ir taraftan işçi 
hareketinin şekillenm esi sürecin in  önem li b ir  dönem ini 
oluştururlarken, öte yandan ise son derece canlı ve 
önemli tartışmaların da taşındığı ve ge liş tirild iğ i yerle r 
oldular. Kalipe ve Gasthaus adı verilen lokantalarda  
toplanan işçiler, halen sürdürü len b ir  geleneğin  
parçası olarak m ercim ek çorbası ve bira içip  
tartışırlardı.

İşyerlerinde çelişkiler artıyordu. Saksonyalı işçi delegeler, Almat\ İşçi D em ekleri Kongresi’nin 
1867 Gera kongresinde, iş gününün 10 saate indirilmesi çocuklann çalıştırılmasına ve pazar 
günü çalışmaya son verilmesi, çalışma düzeninin saptanmasına işçilerin katılması gibi önerileri 
içeren bir “toplumsal program” sunmayı tartışıyorlardı. Dresden İşçi D em eği’n de  etkin olan 
Vahlteich, katıldığı toplantılarda işçilere sosyalist kitaplar ve dergiler okumayı öğûtlüyordu. 
Sosyalist konuşmalann yapıldığı ve bu arada Prusya karşıtı sözlerin de çokça söylendiği 1867 
Gera kongresinde August Bebel, Dr. Max Hirsch karşısında seçimi kazanarak Alman İşçi 
D em ekleri Kongresi başkanlığına getirildi. Böylece Bebel, Almanya’da ulusal çapta bir işçi 
örgütünün başma gelen ilk işçi olma “ünvanmı” da kazanmış oldu.

Bebel ve Liebknecht, Alman İşçi D em ekleri Kongresi'nin 1868 Nürnberg toplantısına önemli bir 
atakla girdiler; Kongrenin programının Uluslararası İşçi D em eği’nin  programıyla uyumlu hale 
getirilmesini önerdiler. Öneri, uzun süren tartışmalardan sonra, 32 ’ye karşı 61 oyla kabul 
edildi. Alman İşçi D em ekleri Kongresi böylelikle, Marx tarafından kaleme alman Entem asyonal’in 
temel siyasal ilkelerini program olarak benimsemiş oluyordu. Bu önemli siyasal atılımı yapan 
kongrenin başkanlığına gene Bebel seçildi. 1868 Nürnberg toplantısından sonra. Alman İşçi 
D em ekleri Kongresi üyesi 99  demekten 26’sı ayrıldı.

Sendikal Örgütlenme ve “Sendika Hakkı” Tartışması
Alman işçi sınıfı, adım adım siyasal örgütünü ortaya çıkarmaya doğru giderken, ekonomik 
alanda mücadelesini yürütebileceği örgütlenmeler oluşturmak için de uğraşıyordu. Prusya’da ve

1848 A lm an D evrim i'n in  yenilg is inden sonra A lm an  
işçi hareketi önem li b ir  darbe yedi, 1852’deki Köln 

Komünistler Davası, A lm anya ’daki kom ünist g rup lann  
tasfiyesi ve Kom ünistler B irliğ i'n /n  illegaliteye itilm esi 

ile b irlikte  b ir  süreç sona erdi. A lm an B irliğ i'n /n  
1854’te işçi ö rgütlenm elerin i yasaklam ası karan ile  

devrim  sırasında başlam ış olan dernekleşm e  
faaliyetleri de önem li b ir  darbe yem iş oldu. 1848 

öncesindeki ö rgü tlenm eler küçük kadrolardan  
oluşuyordu ve bu gerçeklik Kom ünistler B irliğ i iç in  de  
geçerliydi. Arkalarında kitle  desteği bulunm ayan küçük  

kadro örgütlenmeleri, kendilerin i yeniden üretem em eleri 
nedeniyle kolaylıkla tasfiye edilebiliyorlardı. 

Komünüstler B irliğ i l\/lerkez O rganı’nda, sonbaharda  
yoğunlaşan tartışmalar, bölünm eyi getird i. Bölünm enin  

nüveleri, W illich ile  S chapper’in, kend ilerin i 
destekleyen Lehm ann ve Fraenkel ile  b irlik te  

savunmaya başladıktan tezlerle ortaya çıktı. Schapper, 
Fransa ve A lm anya ’da kom ünist b ir  devrim in  

yaklaştığına inanıyor ve bu  devrim e kom ünist b ir  
nitelik kazandırmak iç in  p lan la r yapılm ası gerektiğ in i 

savunuyordu. M arx ve Engels ise, A v ru pa ’nın devrim ci 
olmayan b ir  evreden geçtiğ in i savundu la r Ayrıca  

Marx, Schapper’in, A lm an işç i sınıfının s iyasal 
gelişkinlik düzeyin i cidd i o la rak abarttığı kanısındaydı.

Prusya hükümeti. Kom ünistler B irliğ i'n /n  varlığından  
büyük huzursuzluk duyuyor, ancak yargılam a konusu  

olabilecek b ir  faa liyetlerin i bulam ıyordu. 1851 
başlarında, Friedrich W ilhe lm ’in, Başbakan O tto von 
M anteuffel’a “ okuyup yakın ız" ta limatıyla gönderd iğ i 

b ir mektubu, M anteuffe l’in a lakoym ası sayesinde, 
Prusya m onarşisin in kom plosu da belgelenm işti. 

Talimatı şuydu: “ Polis  Kom ünistler B irliğ i'ne  b ir  darbe  
hazırlığı izafe etm eli ve zamanında haber alınarak 
engellenmiş ve (en önem lisi) cezasını bulm uş b ir  

komplo p iyes i bütün Prusya kam uoyunun gözü  
önünde oynanm alıdır." 10 M ayıs 1851’de, terzi Peter 

Nothjung, şüphe üzerine Leipzig  garında K om ünist 
Manifesto ve M erkez O rganı’na a it b irçok evrakla  

yakalanınca, Stieber bekled iğ i fırsatı bulm uş oldu. Çok 
sayıda B irlik üyesi tutuklandı. Kanıtlar, belge le r 

yeniden "düzen lend i" ve 10 M ayış 1852’de ünlü Köln  
Komünistler Davası açıldı. 19 Kasım 1852’de, Marx, 

E ngeis'e yazdığı m ektupta  "B irlik '/n  A vru pa ’daki 
varlığını sürdürm esinin dönem in koşullarına uygun  

o lm adığını" yazdı. Kom ünistler Birliği, 1852 
sonbaharında kesin olarak dağıldı. B u konuda elde  
edilen deneyler daha sonraki işç i derneklerin in  de  

kurulmasında önem li b ir  b irik im i oluşturdu. Kom ünistler 
Birliği gerek faaliyeti gerekse örgütlenm esi açısından  

yanlışlan ve doğrulan ile  A lm an sosyal dem okrasisin in  
oluşmasında önem li ro l oynayan işç i derneklerin in  ilk

nüve lerin i barındırdı.

ALMAN SOSYAL DEMOKRASİSİNİN ÖRGÜTLENME VE BİRLEŞME SÜRECİ
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Almanya'da hâlâ işçilerin işveren karşısında kendilerini toplu olarak temsil edecek bir organ 
oluşturma, dolayısıyla sendikalaşma hakkı yoktu. Lassalle’m fikirleri doğrultusunda yürüyen 
Genel Alman İşçi D em eği nin sendikal mücadeleyi, aslolan siyasal mücadele yanında marjinal 
önemde görmesi, bu alanda mücadele verilmesini geciktiren etkenlerin başlıcasıydı. Ancak, 
bütün bunlar 1864’de ciddi bir grev dalgası yaşanmasını engellemedi. Leipzig’de matbaacılar, 
Hamburg'da gemiciler, Berlin'de ayakkabıcılar ve duvarcılar, Altenburg’da terziler greve gittiler. 
Sendikal mücadeleyi önemsiz sayan Cenel Alman İşçi Dem eği, bu fikrini açıklamaya devam 
etmekle birlikte, Hamburg'da bir grev fonu açarak işçilere önemli bir maddi destek sağladı.

Bu grev dalgası, sendikaların yasaklanmış olmasına karşın gene de fiilen sendika denebilecek 
işçi dayanışma örgütlerinin doğmasına yolaçtı. 1866’da bir kongre toplayan matbaa işçileri, 85 
yerde temsilciliği olan bir “kartel” kurarak ilk ulusal “sendika-öncesi” örgütü kurdular. 
Vahlteich’la birlikte 1863’de Leipzig’de oluşturdukları İleri işçi demeğiyle, Lassalle’a Genel 
Alman İşçi D em eğin i kurması için ilk dayanağı sağlayan sigara işçisi Fritzsche, bu dönemde 
de tecrübeli bir sendikal örgütçü olarak ön plana çıktı. Fritzsche, 1865’de bir Genel Alman 
Sigara İşçileri Demeği kurdu ve bu derneği 1866’da ulusal denebilecek bir ölçek ve niteliğe 
ulaştırdı. Dernek adına çıkardığı D er Botschafter (Elçi) dergisinin alt başlığı olarak Lassalle’ın 
“İşçiler, üzerinde geleceğin kilisesinin kurulacağı kayalardır” şiarını koyan Fritzsche, resmî 
yazışmalan “sosyal demokrat selâmlar” diye imzalıyordu.

1865 ve 1866'da sendika hakkı tartışması alevlendi. Muhafazakârların eğilimi, bütün işçilerin 
üye olmalarının zorunlu tutulacağı korporasyon sistemini getirmekti. Buna hem Lassallecılar, 
hem Bebel, hem de liberaller karşı çıkınca tasarı olgunlaşamadı. Bu arada burjuva basın ve 
liberal politikacılar, “adalet ilkeleri ve ekonominin mantığı açısından” sendika hakkının 
verilmesi gerektiğini söylüyorlardı. Bu konuda umut verici bir tavır takman Bismarck da Şubat 
1866’da, sendikalaşma hakkını tanıyan bir yasa tasarısı hazırladı; bu kez de Prusya’nın 
Avustur\'a’ya savaş açması yüzünden tasarı yasalaşamadı.

Genel Alman İşçi Birliği

Ancak, işçi dernekleri sendikalaşma hakkı için yürüttükleri kampanyayı sürdürdüler. Zaten 
fiilen sendikal amaçla kurulmuş olan demekler büyük bir sayıya ulaşmış, bu hakkın resmen 
tanınması artık bir ayrıntı haline gelmişti; 21 Haziran 1869’da bu da halloldu. 27 Eylül 
1868'de Schweitzer ve Fritzsche, Berlin’de büyük bir sendikal örgüder toplantısı düzenlediler. 
Bu, gerçekten “büyük” bir toplantı oldu; 110 yerden 56 derneği ve rivayete göre 142 bin 
işçiyi temsilen 206 delege gelmişti. Schweitzer, rakipleri Bebel ve Liebknecht'i “yasal soran 
çıkabilir” gerekçesiyle toplantıya çağırmadı. Toplantıya 12 kişilik bir heyetle gelen İlerleme 
Parîi’liler de. “mülk sahibi sınıflann temsilcisi oldukları” gerekçesiyle Schweitzer tarafından 
salondan çıkarıldılar. Berlin kongresinde, Schweitzer’in başkanı Fritzsche’nin sekreteri olduğu 
Allgemeiner Deutscher Arbeiterschaftsverband’m  (Genel Alman İşçi Birliği) kuruluşuna karar 
verildi.

Sendikaların nasıl örgütleneceği meselesi, kısa bir süre sonra iki sosyal demokrat çizgi 
arasında tartışmalara yolaçtı. Genel Alman İşçi Birliği son derece merkeziyetçi bir yapıda 
örgütlenmişti; tek tek demekler (sendikalar) bağlı oldukları mesleki birliğe, mesleki birlik de 
Birlik yönetimine kesin olarak itaat etmek zorundaydı. Buysa Schweitzer’in kesin sultası 
demekti. Bu cendereden rahatsız olan ve Schweitzer’in “ücretlerin tunç kanununu” artık kabul 
etmemesine içerleyen bazı sadık Lassallecı dernekler, Schweitzer’den koparak. Kontes von 
Hatzfeldt çevresinde küçük bir grup oluşturdular.

Sendikalaşma hakkının tanınacağının anlaşıldığı ve işçi sınıfının bu yönde hareketlendiği 
günlerde treni kaçırmak istemeyen İlerleme Parti’li politikacılar Hirsch ve Duncker, işçilere 
yönelik toplantılar yaparak “Schweitzer gibi tepeden inme değil, İngiltere’deki gibi aşağıdan 
yukanya kurulacak sendikalar” vaadettiler. Bu iki politikacının daha sonra, gerçekten 
kuruluşuna önayak olduklan “Emek Birliği” adı altında örgütlenen ve “sınıf mücadelesi” 
kavramını gündemden kaldırmak için çırpınan ve genellikle “iş birliği” fikriyle örgüdenen bu 
sendikalar. Alman işçi sınıfı içinde “Hirsch-Duncker sendikaları” olarak tanındılar ve önemli 
bir gelişme gösteremediler. Aralık 1869’da ise, Almanya’nın o zamana kadar gördüğü en 
büyük grev yaşandı. Waldenburg’daki dev maden işletmesinde çalışan işçiler, bir “Hirsch- 
Duncker sendikası” kurmuşlardı; patronun sendikayı tanımamasını protesto için, 7 bin 400 
maden işçisinden 6 bin 400’ü 1 Aralık’ta işi bıraktı. Grev sekiz hafta sürdükten sonra bitti. 
Ancak, monarşist eğilimli olan ve o zamana kadar kendilerine hitap için Breslau’dan gelen 
sosyal demokrat ajitatörleri konuşturmayan Waldenburg işçileri, sosyal demokrasiye yönelmeye 
başladılar.

Eisenach Kongresi ve Sosyal Demokrat İşçi PartisVnin 
Kuruluşu
işçi sınıfının örgütsel inisiyatifi ve canlılığı gelişirken, Genel Alman İşçi D em eğ i’n d e  de 
Schweitzer’in “tek adam” yönetimi sarsılmaya başlamıştı. İşçi sınıfının siyasallaşmış unsurları.

Avusturya-Prusya çatışmasının ilk  evresinin  
canlandıriidığı bu  karikatürde B erlin li kötü Hans ile  

Viyanalı zavallı F ritz ’in e llerindeki lez iz  b ir  turtayı 
paylaşam am aları konu ediliyor. Turtayı paylaşm ak  

yerine  ona sahip olm ayı hedefleyen B erlin li Hans, 
heybetli kılıcıyla Viyanalı F ritz ’i  tahrik ederken, d iğer 

A lm an devle tlerin in  egem enleri ise turtanın paylaşımını 
kesip biçm eden, b ir  perh izle  çözm eyi öneriyo rla r 

Sonuçta Prusya-Avusturya savaşı çıktı ve Hans 
turtanın büyük parçasını elde ederek Kuzey Alman  

B irliğ i'n in  kurulmasını sağladı.
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Lassallecı Genel Alman İşçi Derneği ile  Bebel ve 
Liebknecht’in önderlik e ttiğ i Sosyal Dem okrat İşçi 
Partisi’n/n birleşerek  Sosyalist işçi Partis i'n / kurdukları 
1875 Gotha Kongresi iç in  yapılm ış olan bu  tablonun  
odağında, birleşm enin “ m a ne v i" önderleri o la rak M arx 
ile Lassalle var. Tablonun tepesinde kenetlenm iş  
ellerin altında, “ Yaşlıların onuruna, gençlerin  ise 
bilmesi iç in !’'  M arx ile  Lassa lle ’ın a ltında ise, “ Bütün  
dünyanın proleterleri, b ir le ş in iz !"  yazıyor. Önde gelen  
liderlerin resim lerin in yanısıra, kongre  delegelerin in  
isimleri de b ir  liste  halinde tabloda yeralm ış. 1875’de  
siyasal ve teorik faa liyetin i olgun b ir  düzeyde  
sürdürmekte olan M arx ’in, onb ir y ıl önce ö lm üş  
bulunan Lassalle ile  b irlikte , uzak, m anevi b ir  s im ge  
gibi resm edilm esindeki garip lik  b u  b irleşm enin teorik  
temellerinin şüphe liliğ in i de yansıtıyor. M arx ile  
Engels, Lassallecı sosyal dem okratların geleceğinin  
olmadığını, Bebel, L iebknecht ve arkadaşlarının onlara  
büyük program atik taviz ler verdiklerin i düşündükleri 
halde, b irleşmenin A lm an işç i' sınıfı iç in  ifade ettiğ i 
önem uğruna yen i partiy i ancak kerhen  
desteklemişlerdi.

önder konumdakileri, sosyal demokrat hareketin birleşmesine, zorluyorlardı. Genel Alman İşçi 
D em eği’nin  Mart 1869’daki Elberfeld kongresi Schweitzer için büyük bir yenilgi oldu. Bunu, 
Genel Alman İşçi Birliği’nin Mayıs 1869 Kassel kongresinde telafi etmek isteyen Schweitzer, 
kongrenin gündemine, zaten son derece merkeziyetçi olan Birlik yapısmı, tabanm 
inisiyatifinden bütünüyle yoksun kılacak bir öneri getirdi. Bu öneriye göre. Birlik merkezi ile 
işletmelerdeki işçiler arasındaki bütün ara kademeler iptal edilecek, işçiler grevler için 
merkezde oluşturulan bir kasadan yardım alacaklardı. Bu ultra-merkeziyetçi öneri kongrede 
reddedildi. Bu tanışmah kongrelerden hemen sonra Schweitzer, sosyal demokratlann 
gündemdeki birleşmesini kendi önderliği altında gerçekleştirmek için atağa geçti.

Ancak sadık Lassallecıların asıl önderleri sayılabilecek Bracke, Bremer, Spier, ayakkabıcı 
Schumann, oduncu York ve terzi Schob, Schweitzer’in demekte bu amaçla başlattığı 
girişimleri, 22  Haziran 1869’da yayımladıklan bildiriyle, bir “darbe” olarak tanımladılar ve 
“sosyal demokratlan bir partide birleştirmeye” çağırarak Genel Alman İşçi Demeği’nden istifa 
ettiler, Schweitzer’in işçi hareketi ve sosyal demokrasi içinde ciddi ölÇüde itibar kaybetmesine 
yolaçan bu gelişmelerin ışığında Liebknecht, bütün Alman işçi örgüdertni Entem asyonal’in 
ilkeleri temelinde birleştirmek için ' zamanın geldiği kanısındaydı. Fritzsche dışında kalan 63 
Lassallecı önderin, Bebel’le birlikte davranan Alman İşçi D em ekleri Kongresi üyesi dernekleri 
7-9 Ağustos 1869’da Eisenach’da toplantıya davet etmesiyle. Alman sosyal demokrasisini 
birleşmeye götüren ilk adım atıldı. Eisenach kongresiyle partileşme gerçekleştirilecek, 1875’de 
Gotha kongresiyle örgütsel bütünlük sağlanarak birleşme süreci tamamlanacaktı.

Eisenach Kongresi

Liebknecht Eisenach’da, Pmsya’ya beslediği nefretin de etkisiyle, Almanya’nın ulusal ve 
demokratik bir cumhuriyet olmasına yönelik tartışma konulannı gündeme getirmeye 
eğilimliydi. Ancak Lassallecılar buna karşı çıktılar. Eisenach kongresi, Alman İşçi D em ekleri 
Kongresi’nin, “Enlem asyonal'e uyum programı”nı aynen benimsemekle birlikte bu programda 
Lassallecılann siyasal görüş ve söylemleri doğrultusunda kavramsal • düzeltmeler yapıldı.

E ntem asyonal’in  ilkeleriyle Lassalle’m temel siyasal görüşlerinin birleştirilmesinden oluştumlan 
bu programla kurulan paninin adı, Sozialdem okratische Arbeiterpartei (Sosyal Dem okrat İşçi 
Partisi)-SDAP olarak saptandı. Partinin merkezi. Aşağı Saksonya’nın önemli endüstri 
merkezlerinden Braunschweig oldu. Üç kişilik yönetim komitesine. Genel Alman İşçi Demeği 
kökenli üç Lassallecı, Bracke, G eib . ve Pier getirildiler. Leipzig’de yayınlanmasına karar verilen



parti yayın organı Volksstaat’ı (Halkın Devleti) ise Liebknecht yönetecekti.

Partinin kurulmasından sonra işlevsiz kalan yaklaşık 10 bin üyeli Alman İşçi D em ekleri 
Kongresi de, kısa bir süre sonra kendini feshederek SDAP içinde eridi.

SDAP’nin Alman işçi hareketinin ve sosyal demokrasinin ana akımı haline gelmesine paralel 
olarak, işçiler Bebel’in “uluslararası işçi kooperatifleri” modelini benimsemeye başladılar. İlk 
olarak Schweitzer’den kopan metal işçileri, bir “uluslararası işçi kooperatifi” şeklinde 
örgütlendi, onlan gene Schweitzer’den kopan terziler, oduncular ve ayakkabıcılar, daha sonra 
da duvarcı ve yapı işçileri izledi. Daha sonra ise, ciltçiler, manüfaktür, fabrika ve kol 
emekçileri Bebel’in modeline uydular. 1870’lere girerken Schweitzer, Bebel ya da Hirsch- 
Dunker’e bağlı olmayanlar yalnızca matbaa ve tütün işçileriydi.

Sosyal Demokrasi İçinde Tartışma ve Rekabet
Entemasyonal’in  1869 Basel kongresinde, Liebknecht’in de iç siyasete ilişkin itirazlarına rağmen 
“kerhen” oy verdiği “toprakta özel mülkiyetin kaldırılması” kararının alınması, burjuva liberal 
kamuoyunda sosyal demokratlara (özellikle de SDAP'e) cephe alınmasına yol açtı. Liebknecht’le 
birlikte siyasal eyleme başlamalarındann beri hep küçük burjuva radikalleri ile ortak hareket 
etmeye alışık olan Bebel de, aynı yıl Württemberg bölgesinde düzenlediği “ajitasyon turu”nda, 
liberal Halk Partisi yöneticileriyle halk önünde sert tartışmalara girdi.

Seçim-Devrim İkilemi

SDAP içinde de, sosyalizmin hangi yoldan gerçekleştirileceği sorusu ve bu çerçevede seçim 
meselesi, önder kadrolar içinde yoğun tartışmalara yol açmaktaydı. Liebknecht, 1869’da Berlin 
Demokratik İşçi D em eği’nin  bir kongresinde yaptığı konuşmada, Marx’m yazılarından da 
alıntılar yaparak, “yeni toplumun yürürlükteki eski devlet yapısıyla taban tabana zıt olduğunu” 
anlatü. Parlamentonun bir komedi olduğunu, “parlamentoda temsil edilen egemen sınıflara 
karşı sosyalizmin bir teori sorunu değil, diğer bütün iktidar sorunlan gibi savaş meydanında, 
sokakta çözülecek bir iktidar sorunu olduğunu” savundu. Bebel ise hem yakın vadede 
devrimci ayaklanmaya dayalı bir çözüme inanmıyor, hem de parlamentoda mücadele yolunu 
bütünüyle terketmeyi doğru bulmuyordu. 1869 sonunda, klasikleşerek ölümüne dek 13 kez 
basılacak olan bir broşür yazdı. Bu broşürde ağırlıkla iki nokta üzerinde duruyordu. Birincisi; 
işçi sınıfının fazla tecrit edilmesi ihtimalinden duyduğu endişenin de etkisiyle, “işçi sınıfı” 
kavramının içeriğinin geniş tutulması gerektiğini anlatmıştı: Zanaatkarlar, küçük çiftçiler, kafa 
emekçileri, yazarlar, öğretmenler, düşük ücreth memurlar da işçi sınıfına dahil edilmeliydi.
İkinci olarak da sosyalizmin “ ‘yasal’ denilen yoldan mı, ‘devrim’ yoluyla mı” gerçekleşeceği 
tartışması üzerinde duran Bebel, hem bu konuyu tartışmanın yasal sakıncalarına değinip hem 
de “duruma pratik olarak müdahale etmenin gerekeceği o an geldiği zaman, bugünkü düşünce 
aynlıklannın anlamını yitireceğini, koşullann kendi doğal yollarını oluşturacağını” söyleyerek 
orta yolu tutturuyordu, SDAP’nin 1870 Stuttgart kongresinde, Bebel’le görüş birliğine varmış 
olan Liebknecht de, son derece radikal bir konuşma yapmasına karşın, “partinin ajitatif 
amaçlarla seçimlere gireceğini” açıkladı. Ancak SDAP seçimi ve parlamentoyu, bizzat bu 
organlann hiçliğini ve bir komedi olduğunu sergilemek için kullanacak, hiçbir partiyle de 
ittifaka girmeyecekti.

“Seçimle mi, devrimle mi?” tartışmalarının 1870’lere girerken bu denh gündemde olması.
Alman sosyal demokrasilinin iktidann eşiğinde olduğunu düşündürmemeli. Tersine, işçi 
hareketi ve sosyal demokrasi belki de ortaya çıkışından beri en dağınık evresini geçiriyordu. 
Özellikle de örgütler arasındaki rekabet son derece yıpratıcı ve güçten düşürücüydü.
Schweitzer, Lassallecılann çoğunluğunu kapsayan Genel Alman İşçi Demeği’ni her şeye rağmen 
geliştirmişti ve bu örgüt hâlâ en büyük işçi örgütüydü. Berlin ve Hamburg gibi iki büyük 
sanayi merkezi, Schweitzer’in kaleleriydi. Sosyal D em okrat İşçi Partisi ise, Saksonya’da, Ren’in 
doğu yakasındaki sanayi merkezlerinde ve bir ölçüde Güney Almanya’da güçlüydü. Ren bölgesinin 
yoksul ve geri kalmış dağlık kesiminde ise, Kontes Hatzfeldt Lassallecılann bir fraksiyonunu 
etrafında toplamıştı. 1870’de Chemnitz’de gece yansı bu üç sosyal demokrat grup taraftan işçiler 
sokakta çatışmışlardı. Zaman zaman böylesine şiddetlenebilen rekabetin işçiler üzerinde sosyalizmden 
soğutucu etkileri de görülmedi değil. 1870’lerin başında, Mainz piskoposu Ketteler’in Christlich- 
Soziale Blaetter (Hıristiyan- Sosyal Dergi) dergisi etrafında, Ren’in batı yakasında bir süre 
oldukça güçlü bir muhafazakâr işçi hareketi örgütlemeyi başarması bunun örneklerinden 
biridir.

Fransa-Prusya Savaşı
Savaş Karşısmda Sosyal-Demokrasi

Temmuz 1870’te Fransa-Prusya Savaşı patlak verdiğinde, işçi sınıfı iç siyasal rekabetten 
yıpranmış, dağınık durumdaydı. Sosyal D em okrat İşçi Partisi’nin  yanısıra diğer sosyal demokrat

Bismar€k ve Prusya  
B onapartizm i

Alman ve Prusya burjuvazisiyle Prusya monarşisi vı 
Junkerleri arasında 1848-49’da gerçekleşen uzlaşmamı 
tem elinde, sadece devrimin tasfiyesi yatıyordu. Burju 
vazinin böylelikle ertelediği ulusal birlik sorununun çö 
zülm esi, Disraeli gibi burjuva politikacıları ve tarihçileı 
tarafından “ yukarıdan devrim ” olarak tanımlansa da 
toplum sal bir devrim  sürecine tekabül etmeyen bir as 
kerî ve diplom atik harekatın tem elini oluşturacak olaı 
daha olgun bir burjuvazi-Junker ittifak zeminini de ge 
rekli kılıyordu. Bu zemin üzerinde, köylüler özgürlükleri 
ni ipotek ve borç karşılığı satarak, ticaret sermayesini 
dahil olma sürecine giren Junkerlerin vurgusunu hissel 
tirerek ulusal birlik sürecine nezaret eden Bismarciı
1871-1890 döneminde de Marx’in “ parlamenter biçim 
lerle bezenm iş, feodal katkılarla karıştınimış, bürokratı 
olarak şekillendirilm iş ve artık burjuvazi tarafından be 
lirlenm eye başlanmış, polisçe kollanan askerî des 
potizm ”  olarak tanım ladığı “ Bonapartist monarşinin 

(Engels) aktörü oldu.

1 Nisan 1815’de Schönhausen’de doğan Otto Eduar 
Leopold von Bismarck, Schönhausen burjuvazisinin dün 
yasını bilen bir Junker olarak yetişti. Berlin’de huku 
okudu, edebiyatla, sanatla ilgilendi. 1848 Devrim leri'r 
de, IV. Friedrich W ilhelm ’in “ kan kokusu alan bi 
m uhafazakar” olarak tanımladığı fanatik bir karşı dev 
rimciydi ve “ Prusya’nın şerefini, demokrasiyle hertürl 
utanç verici ittifaktan kaçınm akta anyor” du. Bismarck 
m Alman m illiyetçilği karşısındaki düşünceleri, Almar 
yanın ekonom ik ve siyasal birliğine önderlik etmek içi 
Avusturya ve Prusya arasında amansız bir rekabet oldu 
ğunu keşfettiği Frankfurt yıllarında (1851-59) değişt 
Sembolik Alman Konfederasyonu’nda Prusya temsilci! 
olduğu bu dönemin sonunda, şöyle yazmıştı: “ Prusya 
nm sahip olabileceği en güvenilir ve uzun vadeli mütte 

fik, A lm an halkıd ır.”

Bismarck’ın St. Petersburg ve Paris’te elçi olduğı 
1858-1862 döneminde, Alman burjuvazisi ve Prusya ege 
men bloku, masa başında uzlaşamayacaklannı yenidei 
ortaya koydular. I. W ilhelm ’in tahta çıkmasıyla başlayaı 
balayı,liberal partilerin, askerlik hizmetini üç yıla çıks 
ran ordu reformu tasarısına karşı çıkmalarıyla sona erd 
Parlamentonun feshi gündem deyken, savaş bakanı vo 
Roon öncülüğündeki bir modernleşmeci Junker finan
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burjuvazisi kliği ağırlığını koyarak, “ arm ut pişti” şifre
siyle Paris’ten çağrılan Bismarck’ın 24 Eylül 1862'de  
Prusya şansölyesi olarak atanmasını sağladı. Bismarck 
Junker-ordu-monarşi-yüksek burjuvazi eksenindeki Prus
ya egemen blokunun iktidarını meşru yarı parlam enter 
görünüm altında sürdürme misyonunu, şu sözleriyle 
ifade etmişti; “ Almanya Prusya’nın litıeralizm ine değil, 
gücüne bakıyor. Çağın büyük sorunları yalnızca söylev 
ve çoğunluk kararlarıyla değil, kan ve demirle halledilir."

Bismarck’ın ima ettiği “ çağın büyük sorunu”  Alman  
birliğinin sağlanmasıydı. Bismarck bu sorunun ilk etabı
nı, gerginliği diplomatik yollardan hızla tırm andırarak, 
1866’daki Avusturya-Alman “ kardeş savaşı” yla çözdü. 
Savaştan sonra kurulan Kuzey Alman Blrliğl’nin dışında  
kalan Güney Alman devletleriyle diplom atik uzlaşma 
çabaları sonuç verm eyince 1870-71’de bu kez İspanya 
tahtına kimin geçeceği meselesini bahane ederek Fran
sa’yla savaşa girdi; kazandığı zafere dayanarak güney 
devletlerine verdiği siyasal taviz ve rüşvetler sonucun
da 18 Ocak 1871’de Prusya kralının Alm an imparatoru  
olarak taç giydirilmesini sağladı.

Engels’in Tarihte Zorun Rolü  makalesinde vurguladı
ğı gibi, ulusal birliğin gerçekleştiği bu noktada Bis- 
marck’ın rolü aslında bitmiş oluyordu. Ancak “ Junker- 
ler de, burjuvazi de orta derecede bir enerjiye bile sahip  
olmadıkları için”  ortaya çıkan iktidar boşluğu durumun
da, Bismarck'ın Bonapartist rejimi yerleşti. “ Dem ir Şan
sölye” , birliğe giden süreçte, gücünü pekiştiren unsur 
ve deneyimleri de devşirmişti. 1866 ve 1871 savaşların
da kazanılan başarı ve kabaran şovenizm  dalgası ülke
deki sınıfsal çelişkilerin üstünü örtmeyi kolaylaştırırken, 
Bismarck’ın kişisel popülaritesini olağanüstü artırm ıştı. 
Ayrıca, hiçbir siyasal partiye, belli bir sınıf fraksi
yonuna dayanmamasına rağmen, son derece prag- 

matik bir iç siyasal diplomasi uygulayarak istediğini 
yaptırmanın ilk örneklerini de 1863-1871 döneminde ver
mişti. Özellikle 1866 savaşı öncesinde, genel ve eşit 
oya dayalı ulusal parlamento vaadiyle Lassallecı sosyal 
demokratlardan liberallere kadar bütün m uhalefeti yanı
na almış, en azından tarafsızlaştırm ıştı. Savaştan sonra  
ise Alman Konfederasyonu parlamentosunu dağıtarak, 
tamemen kendisine bağımlı bir Kuzey Alman Birliği Re- 
ichstag’ı kurdu. 1871’de yeni Alman im paratorluğu ana
yasasını, prenslik hükümetlerinin tem silcilerinden olu
şan Bundesrat’a (Federal Konsey) yaptırarak, ulus ege
menliği ilkesini açıkça çiğnerken, liberallerin ses çıkar
mamasını sağlamıştı. Gerçi Engels “ Bism arck’ın en bü
yük şansının dargörüşlülüğü ve hiçbir siyasal fikri 
olmaması” olarak değerlendirm işti, ama “ Dem ir Şan- 
sölye” nin aristokratik seçkincilik ilkesine de kararlılıkla 
bağlı olduğu söylenebilir. Prusya’nın yüksek sınıflarının  

ve özellikle kendisinin çobanlığını kafasında meşrulaştı
ran bu inancını, 1867’de Kuzey Alman Birliği parlam en
tosu önünde söylediği sözlere ilişkin olarak von Roon'a  
1883'te gönderdiği tekzipte ortaya koyar: 1867’de “ Hele 
Almanya’yı bir eğere oturtalım, kendisi atı sürecektir!”  
demişti; 1883’de gerçek kanaatini “ Bu halk ata filan 

binemiyor!” diyerek ifade edecekti.

Tarih boyunca birçok kez istila edilm iş olan Prusya’
nın Junkerlerine sinmiş olan saldırıya uğrama korkusu
nu paylaşan Bismarck, 1871’den sonra “ kan ve dem ir” e 
başvurmadan, barışçı bir siyaset izledi. 1884-85 yılların
da Togo, Kamerun, doğu ve güneybatı A frika’da “ Al
man çıkarları”  peşine düşmesi, iç siyasal dengelere  
yönelik geçici bir stratejiydi; liberal ve İngiliz taraftarı 
veliaht Friedrich’in tahta geçme ihtim aline karşı, Ingilte
re’yle bir gerilim potansiyelini “ yedeklem ek” istiyordu. 
Ancak Bismarck farkına varmadan Avrupa’daki birinci 
emperyalist savaşın cephe sisteminin ilk tohum larını 
da ekti. Engels’in “ kendi kararı olan tek şey”  olarak  
tanımladığı ve kendisinin de sonradan hata olduğunu 
kabul ettiği Alsace-Loraine'l ilhakıyla, Fransa ile Alm an
ya arasındaki köprüleri attı. 1878 Berlin Kongresi’nde 
kendi deyimiyle “ dürüst sim sar”  rolü oynam a adına.
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"...B onaparte ...Fransa 'ya b irkaç parça toprak katmaya  
çalıştı. Onun tak litç is i B ism arck da Prusya iç in  aynı 
s iyaseti benim sedi... Am a Avrupa, ik i Bonaparte için  
fazla küçüktü  ve tarihin cilvesi, B ism arck ’ın 
B onaparte ’I devirm esin i ve Prusya Kralı W ilhe lm ’in 
yalnız küçük A lm an İm parato rluğu ’nu değil, aynı 
zam anda Fransız C um huriye ti'n i kurm asını is te d i."  
(Engels, Fransa’da Sınıf M ücadeleleri'ne "Ö n söz".)  
Karşı sayfada da Bism arck.

Avusturya ile Prusya arasındaki gerilim i artırdı. Bis
marck, 20. yüzyılın eşiğinde dünyaya salt “ Prusya’nın 
güvenliği” penceresinden baktığı için, emperyalist dış 
siyasetin gereklerini kavramaktan da uzaktı.

1871’den sonra Bismarck, “ kan ve dem ir” siyasetini 
içte de uyguladı. İktidarını 1879 ’a kadar liberallere daya
narak sürdürdü. Bu dönemin belirleyici politikası, Kato
lik Kilisesi’nin eğitim  ve devlet üzerindeki etkilerini ber
taraf etm eye yönelik olan K ulturkam pf’<i\ (Kültür IMüca- 
delesl). Katolik  M erkez P artls l’ne, bunun sınıflarüstü  
temsil İlişkilerinden ve söyleminden dolayı karşıydı. Bis
m arck’a göre ancak devlet sınıflarüstü olabilirdi; o, par
tileri kendileriyle pazarlık edilecek sınıfların doğrudan  
temsilcileri olarak görm eye alışıktı. Eğitimi m odernleşti
rerek burjuvazinin vasıflı işgücü talebine cevap veren  
Kulturkam pf, 1870’lerin sonlarında bitti. Yeni Papa XIII. 
Leo’nun A lm anya’ya sıcak bakmasının da bunda etkisi 
vardı; fakat esas neden büyük bir ekonom ik durgunlu
ğun yaşandığı koşullarda, Avrpa sanayilerine karşı güm
rük korunması talep eden Alman büyük burjuvazisiyle  
toprak sahiplerinin ihtiyaçlarına cevap vererek “ aşın”

liberalizm  cereyanını bastırmaktı. Bismarck, Kultur
kam pf'ı sona erdirirken, 1879 ’da Ü retici Züm reler Karte
li adı altında büyük burjuvaziyle toprak sahiplerinin sı
nıfsal örgütlerini birleştirdi; liberalleri bölerek kendisine 
sağ liberaller, Katolikler ve muhafazakârlardan oluşan 
yeni bir siyasal zemin oluşturdu.

B ism arck'ın bu ikinci döneminin karakteristik siyase
ti, Sozlallstengesetz  (Sosyalist Yasası) ve ona bağlı So- 
zialpolitik '& ır  (Sosyal Politika). 1848 Devrim i'ni nefretle 
ve korkuyla hatırlayan ve sosyal demokrasiyi, uluslara
rası bağlantıların ve devrim ciliği nedeniyle iç düşman 
olarak tanım layan Bismarck, 1879-1890 döneminde ge
çerli olan Sosyalist Yasası’yla sosyal demokratların se
çim ler dışındaki bütün siyasal faaliyetlerini yasadışı ha
le getirdi. Y ıldırm ayı umduğu işçileri arkasına almak 
için de, A vrupa’daki ilk sosyal güvenlik sistemini devre
ye soktu. 1883 ’de hastalık sigortası, 1884’de kaza sigor
tası, 1889’da emeklilik sigortası yürürlüğe kondu. Bu 
siyaseti nedeniyle burjuva tarihçileri tarafından “ mo
dern sosyal devletin öncüsü” , “ Alman tipi sosyalizmin 
kurucusu”  olarak kutsanan Bismarck, 1884’de Reich- 
stag 'da “ sosyal politikasının” gerçek saiklerini itiraf 
etmişti: “ Sosyal demokrasi ve ondan korkan bir sürü 
insan olmasaydı, bugün sosyal reform lar adına atmış 
olduğum uz büyük adımların hiçbiri atılmamış o lurdu ..."

Bismarck, A lm anya’da sosyal demokrasinin gittikçe  
güçlenm esini engelleyem edi; emperyalist büyük güç si
yasetine eğilim li yeni Kral II. W llhelm ’In manevralarıyla 
zayıfladı ve 1890 seçimlerinde dayandığı siyasal kartelin 
ağır yenilgisi üzerine 18 Mart 1890'da görevden alındı. 
Engels, 12 Mart 1890'da Conrat Schm idt’e “ Bismarck'ı 
düşürenin biz olduğunu bütün dünya biliyor” diye yaz
dı. Son yıllarını Cedanken und Erinnerungen’i (Düşün
celer ve Hatıralar) yazarak geçiren Bismarck, 30 Tem 
muz 1898'de Friedrichsruh'da öldü.

Engels, Bismarck rejim inin birçok bakımdan Fransız 

Bonapartizm inin bir kopyası olduğunu anlatırken, onun, 
burjuvazinin isteklerini burjuvaziye özgü olmayan yol
lardan gerçekleştirdiğini, A lm anya’da kapitalizmin ve 
üretici güçlerin gelişm esi için yolu açması bakımından 
“ ileric i” veya kendisi istemeden de olsa Alman sosyal 
dem okrasisine yarayan bir misyonu yerine getirdiğini 
yazm ıştı. Engels, özellikle işçilere ve Junkerlere oy de- 
poluğu yapma ve düzenli orduda asker olarak hizmet 
etm e yolunun açılm asının üzerinde durmuş, 1891’de 
Neue Z e it'a  “ eskiden ülkenin en PrusyalI unsuru olan 
ordunun 1900'lere doğru sosyalistleşeceğini”  umduğu
nu yazm ıştı. Ö te yandan, Bismarck Bonapartizminin sı- 
nıflarüstü bir devlet tasarım ına ve tepeden inmeciliğe 
dayanan bazı görünüm lerinin Alman sosyal demokrasi
sinde Lassalle’la ve sendikacılara dek uzanan Bonapar
tist eğilim leri beslediğini de kaydetm ek gerekir.

Georg Lukacs, 1933’de Alm an faşizmini tahlil etmek 
için kalem e aldığı yazıda, Bismarck Bonapartizmini, kü
çük burjuvaziyle Prusya egem en bloku arasındaki orga
nik bir uzlaşma çerçevesinde değerlendirmiştir. Lukacs’a 
göre A lm anya’da küçük burjuvaziyle soyluluğun özgül 
uzlaşma biçimi olan bürokratikleşme, daha 18. yüzyılda 
oluşmaya başlamış ve Bismarck “ kapıkulu memur ru- 
hu ” nu, monarşi bürokrasiyi modernleştirerek muhafaza 
etm iştir. Küçük burjuvazinin entelijansiyasının ve bü
rokrasinin otoriteye itaatkârlığını bir erdem olarak göre
rek devletle bütünleşmiş saydığı sınıfsal konumunu yü
celtm esine imkân veren “ Prusya Bonapartizm i” , Luka- 
acs’a göre Alman burjuvazisini ve küçük burjuvazisini 
de etkileyen bir rom antik-gerici kapitalizm eleştirisiyle 
bağdaşm ıştır. Bismarck'ın “ sosyal politika"sı bu çerçe
vede, “ serm ayenin sınırlandırılm ası” , “ sanayi toplu- 
munun aşkınlaşarak devlet haline gelm esi” gibi değer
lendirm elerle, faşizan korporatist ideolojilere de kay
naklık etm iştir.

TANIL BORA



gruplar da, savaşı siyasal olarak öngörmemiş, bu konuda politika üretememişlerdi. Örgütsel ve 
ideolojik olarak, uluslararası işçi sınıfı dayanışmasına dayalı bir perspektif geliştirmekten de 
uzaknlar. Yalnızca Liebknecht, III. Napoleon’un savaş ilanından iki gün önce, 17 Temmuz’da 
SDAP’nin Saksonya kongresinde yaptığı konuşmada, Fransız işçi sınıfının ve demokratlarının 
savaş karşıtı tutumlannı överek “hanedanlar savaşı”na karşı çıkmıştı. Ancak bu konuyu 
görüşmek üzere Braunschweig’da toplanan SDAP kongresi, Almanya’yı “hakarete ve saldınya 
uğrayan taraf’ ilan etti. Braunschweig bildirisinin son satırlan ilginçtir: “Yaşasın Almanya! 
Yaşasın proletaryanın uluslararası mücadelesi!” SDAP’lilerle Lassallecılar Breslau’da da ortak bir 
bildiri hazırlayarak, “Alman işçilerini Fransız halkına değil, Fransa tahtında oturan kan içici 
adama karşı açılan bu savaşta göğüslerini siper etmeye” çağırdılar!

Liebknecht ve Bebel bu milliyetçi hava içinde yalnız kaldılar. Liebknecht, 21 Temmuz’da 
Prusya meclisinde savaş kredilerinin aleyhine oy kullanmaktan yanaydı. İşçi sınıfının da 
kapıldığı “savaş coşkusu”ndan tedirgin olan Bebel, ara çözüm önerdi: Bebel ve Liebknecht 
“İşçi Enternasyonali üyeleri ve ulusların kardeşliğine inananlar olarak bu hanedanlar savaşına 
karşı çıktıklanm” açıklayarak oy vermekten kaçındılar.

23 Temmuz’da toplanan Enternasyonal Genel Konseyi, “savunma savaşı veren Almanlara” 
sempatisini Marx’m kaleme aldığı bildiriyle açıkladı. Ancak Prusya ordusunun Sedan savaşını 
kazanıp II. Napoleon’u tutsak alarak Alsas - Loren’i işgal etmesi, Marx’i durumu yeniden 
değerlendirmeye yöneltti. Marx’a göre bu durum Fransa’yı Rusya’ya yaklaştırarak çok tehlikeli 
bir Rusya-Prusya savaşına neden olabilirdi. E ntem asyonal’in  12 Eylül 1870’de yayınladığı ikinci 
bildiri, bu perspektifle. Alman işçi sınıfını savaşa karşı gösterilerde bulunmaya çağırdı.Bebel ve 
Liebknecht, 28 Kasım 1870’de yeni savaş kredilerinin reddi için oy kullandılar. Lassallecılar 
da onlara katıldı.

Gerçi Bebel ve Liebknecht, ret oyu kullanırken hiç de işçi sınıfının uluslararası 
dayanışmasından bahsetmemişler, “soylu Fransız halkı ve işçi sınıfı ile Alman halkının 
kardeşliği” gibi gerekçeler ileri sürmüşlerdi, ama gene de, sosyal demokratlann bu tavn, işçi 
sınıfının ilk kez buıjuva kampından ayn bir yön çizmesi anlamına geliyordu. Sosyal 
demokratlar siyasal olarak burjuva kamuoyundan tecrit edildikleri gibi, polis baskısı ile de 
karşı karşıya kaldılar. Eisenach bildirisi imzacıları ile Bebel ve Liebknecht tutuklandılar, SDAP 
yayın organı Volksstaat toplatıldı.

Fransa-Prusya savaşının Almanya’daki ilk önemli sonucu, yeni Alman İmparatorluğu’nun 
kurulması oldu. 18 Ocak 1871’de Paris Versailles Sarayı’nda düzenlenen törenle, Prusya Kralı 
I. Wilhelm Alman İmparatoru ilan edildi; Kuzey Alman Birliği’nin 1867 Anayasası, yeni 
imparatorluğun anayasası olarak saptandı. SDAP ve Lassallecılar, temel demokratik haklan 
içermeyen bu anayasayı protesto ettiler. Tepeden inme ulusal birliğin gerçekleşmesini sağlayan 
Bismarck, gücünün doruğundaydı. SDAP, o günlerdeki bir siyasal tahhlinde, “Bismarck’ın ve 
burjuvazinin siyasetlerinin birbirine eklemlenmesini artık umabiliriz” saptamasını yapmıştı.

Bu ortamda, yeni imparatorluğun ilk genel seçimi, 3 Mart 1871’de yapıldı. Lassallecı adaylar 
yaklaşık 63 bin, SDAP ise 39 bin oy aldı. İki sosyal demokrat grubun toplam oy oranı 
yüzde 3.3 idi. Milletvekili seçilen tek sosyal demokrat, Bebel oldu. Schweitzer, seçimi 
kaybetmesi ve Sozialdem okrat’ın  satışlannın düşmesi üzerine, dem ek ve dergi yönetiminden 
çekildi, 1875’de de öldü. 1871’den itibaren. Genel Alman İşçi D em eği’nin  başkanlığını 
Hasenclever; ad değiştirerek Neuer Sozialdem okrat (Yeni Sosyal Demokrat) olan derginin 
yöneticiliğini ise Hasselmann üstlendi.

Komün’ûn Etkileri

1871 ilkbahannda, Fransa-Prusya savaşının bir başka sonucu olan Paris Komünü, bütün 
Avrupa’yla birlikte Almanya’yı da sarsmaya başladı. Alman burjuvazisi, Komün’den dolayı 
gerçek bir infiale kapılmıştı. Komün, özellikle kanlı bir şekilde bastınlışından sonra. Alman 
işçi sınıfında büyük bir dayanışma duygusu uyandırdı. Sozialdem okrat’ta olsun, Volksstaat’da  
olsun, Komün’ü selamlayan yazılar yeraldı. Bebel’in mecliste tek sosyal demokrat milletvekili 
olarak Komün’ü savunan ve selamlayan bir konuşma yapması. Alman sosyal demokrat 
hareketinin, buıjuva reel siyaseti ile köprüleri atmasının tarihi aşamalanndan biri sayılabilir. 
Bismarck buna, Komün’ü “canice bir olay” olarak tanımlayarak karşılık verince tekrar kürsüye 
gelen Bebel, Alman sosyal demokrasisinin parlamento tarihindeki en radikal konuşmalarından 
birini yaptı: “Beyler, şu anda Paris bastırılmış olsa da, Paris’teki mücadelenin sadece küçük 
bir öncü savaşı olduğunu, Avrupa’da meselenin esasının daha önümüzde durduğunu; ve birkaç 
on yıl geçmeden, Paris proletaryasının, ‘Saraylara savaş, madenlere banş, sefalete ve atalete 
ölüm’ narasının tüm Avrupa proletaryasının savaş narası olacağını size hatırlatınm!”.

1870’ler: İşçi Sınıfının Sendikal Mücadelesi Yükseliyor
Almanya tarihinde “Gründerjahre” olarak anılan ve büyük ekonomik atılımlara sahne olan
1870-1875 dönemi, Bismarck’ın Katolik Kilisesi’ne karşı başlattığı “Kulturkampf ”ın (Kültür

19. yüzyıl ortasında yaklaşık 200 bin PolonyalI, 70 bin İtalyan 
ortasında yaklaşık 200  b in  PolonyalI, 70 b in  Italyan 

ve 200  b in  Sloven, Hırvat, S lovak ve Çek Ren-Ruhr 
bölgesine ve Yukan S llezya’ya göçtüler. 

M em leketlerinden uzaklaşmış, eğitim  düzeyi düşük ve 
yaşam larını sürdürebilm ek iç in  h e r şeye razı bulunan  

bu göçm en işç i kitlesi, özellik le  sanayi geleneğine  
sahip  bulunm ayan Yukan Silezya g ib i bölgelerde, 

işç ile rin  s ın ıf hareketin in ve sosyalizm in gelişm esini 
yavaşlatan b ir etkendi. 1870’le r ortasında bütün  

A lm anya ’da 350 b in  dem ir-çe lik işçisinden yalnızca 
dört bini, 450 b in  maden işçisinden yalnızca 

sekizyüzü sendikalara veya sosyal demokrat partilere üyeydi.

BEBEL, AUGUST 
( 1840- 1913)

Alman sosyal dem okrasisinin karizmatik önderi Au
gust Bebel, 22 Şubat 1840’da Köln yakınlanndaki De- 
utz ’da doğdu. Dört yaşındayken PrusyalI bir astsubay 
olan babası, onüç yaşındayken ise annesi öldü. Yoksul
luk İçinde büyüyen Bebel, tornacı çırağı ve kalfası ola
rak A lm anya’nın birçok yerini gezdi. Bu göçmenlik dö
nem inde, inançlı ve eşitlikçi bir protestandı. Lassalle'ın  
yazılarını okuyarak sosyalizm e ilgi duymaya başladı.

1860’da Leipzig’e yerleşen Bebel, ertesi yıl Leipzig  
İşçi Eğitim  D erneğ i’ne  katıldı, örgütçü olarak bütün Sak
sonya’da faaliyet gösterdi. 186S'de Leipzig’e gelen Wil
helm Liebknecht, eğitim  görm ediği için aydınlara, aka
dem isyenlere büyük önem veren Bebel'in Marksizmle 
tanışm asını sağladı. 1868’de Liebknecht’le birlikte Al
m an İşçi D ernekleri K ongresl'nin I. Enternasyonal'in  
program ını kabul etm esine önderlik eden Bebel, bu ör
gütün başkanı oldu. Ertesi yıl bu örgütle, bir kısım Las- 
sallecının birleşm esiyle Eisenach’da kurulan Sosyal De
m okrat İşçi Partis i'n ln  de başkanlığına getirildi.

Bebel, 1871 Reichstag seçimlerinde tek başına ve 
Birleşik A lm anya'nın ilk sosyal dem okrat milletvekili 
olarak meclise girdi. 1871 Almanya-Fransa savaşına karşı 
çıkm asının yanısıra, Paris Kom ünü’nü savunmasından 
dolayı hapiste yattığı iki yıl boyunca, teorik yönden 
kendini geliştirme fırsatını İMjldu ve eski protestan inanç- 
lannın yerini açık bir ateizm  aldı. Hapisteyken, 1875’de 
Alm an sosyal dem okrasisinin birleştiği Gotha Kongre- 
si’ni destekledi.

1

Sosyal Dem okrat P art/’nin, Sosyalist Yasası’nın ka
ranlık günlerinde (1878-1890) ayakta kalmasında usta 
önderliğiyle büyük rol oynayan Bebel’in tek önemli ese
ri, 1878 sonunda yazdığı Die Frau und Soziallsm us'tur 
(Kadın ve Sosyalizm). Kadının toplumsal konumunu üre-
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tim ilişkilerinin dönüşümüne bağlayarak açıklayan basit 
bir Marksizm el kitabı olan bu eserin önem i, özellikle  
1880'lerin baskıcı koşullarında, Marksizmin geniş işçi 
kitlelerine ulaştırılmasında sağladığı başarıdan kaynak
lanır. Kitap, 1878-1906 arasında tam  50 baskı yapmıştır.

Bebel, 1890’larda, yükselmeye başlayan sendikaliz- 
me, reformizme ve Bernstein’ın revizyonizm lne karşı, 
Kautsky’nin simgelediği “ Marksist m erkez” le beraber 
tavır aldı. 1900’lerle birlikte, hiçbir pratik güncel m anev
ra önermeyen dogm atizminin, giderek büyüyen partiye  
ayakbağı olmaya başladığına inandığı Kautsky’den bi
raz uzaklaşırken, Rosa Luxem burg öncülüğündeki sol 
muhalefete karşı da ağırlığını koydu. Bebel, sosyalist 
enternasyonalizmi, ulusal sınıf mücadelesi kadar önem 
semezken, emperyalist savaş ihtimali karşısında da açık  
bir tavır almadı. 1912’nin başlarından itibaren, hastalık  
ve yaşlılık nedeniyle parti politikaian üzerindeki belirle
yiciliği azaldı. 13 Ağustos 1913'de İsviçre’de öldü. Ce
nazesi bir sosyalist “ devlet tö ren i"  havası içinde kaldı- 
nldı.

Bebel, karşıtlarında da saygı ve hayranlık uyandıran  
usta bir politikacı, iyimserliğini yitirm eyen, yılm az ve 
militan bir önderdi. Marksizm! bir iman gibi benimser
ken, parlamentarizme ve seçim yoluna da sıkı sıkıya  
bağlıydı. Yüzyıl sona ererken, birçok badireden ayakta  
kalarak çıkmış olan Alm an sosyal dem okrasisinin tarihi
ni ve bu partinin istikrarlı biçimde yükselen seçim grafi
ğini kişiliğinde cisim leştiriyor olmanın verdiği güce sa
hipti. Bu güce dayanarak, artık sosyalizm tasarımları 
blrbiriyle uzlaşması çok güç görünen kanatların partide  
kalmasında rol oynadı; gücün bu birliktelikten geldiğini 
düşündüğü için tasfiyeleri engelledi. Onun ölümünden  
sonra parti hızla ayrışma sürecine girdi; birarada kalın
masını sağlayan son belki de tek simge Bebel olmuştu.

mücadelesi) gemi azıya aldığı yıllardı. “Kulturkampf”, Bismarck’m merkezi devlet otoritesi 
dışındaki bütün otorite odaklannı ezmeye yönelik ideolojisinin ürünüydü. Aynı dönem, 
ekonomik eşitsizlik uçurumunun da büyümesini ve şehirlerdeki işçi sınıfı için hayatın 
pahalılaşmasını da birlikte getirdi. İşçiler, tepkilerini ifade etmek için bir tek yol tanıyorlardı: 
Grev. Bu dönem, zamanın deyimiyle “grev ateşi”nin bütün ülkeyi sardığı bir dönem oldu. 
Ülkenin her yerinde, kendiliğinden bir gelişmeyle, bir “grev hareketi” ortaya çıktı. “Grev 
hareketi”, hem zaten cılız olan sendikal hareketin, hem de sosyal demokrat siyasal 
örgütlenmelerin dışında, bağımsız başlıbaşma bir toplumsal hareket olarak gelişti. Küçük 
dayanışma ağlanmn yeterli olamayacağı kavranınca, daha kapsamlı örgütlenmelere gidildi. İlkin, 
23 işkolundan 14 bin Berlinli işçiyi temsilen. Ekim 1871’de Berliner Arbeiterbund (Berlin İşçi 
Birliği) kuruldu. Ancak tecrübesizlik sonucu, Berlin İşçi Birliği ve Frankfurt, Hamburg ve 
Offenbach’da kurulan benzeri birlikler, 1873’de kapandılar.

1871-1872’de, ayakkabıcılar, terziler, duvarcılar, tütüncüler, semerciler, dokumacılar meslek 
kongreleri toplayarak, imparatorluk çapında birlikler kurdular. Bu kongreleri toplayan işçi 
önderleri, Lassallecılarla Eisenachcılan biraraya getirme eğilimindeydiler . Ancak iki akım 
arasındaki rekabet buna her zaman elvermiyordu. Zaten gerek Lassallecılar, gerekse SDAP, 
işçilerin sendikal mücadelesine ancak dolaylı olarak önem veriyorlardı. SDAP, grevlerin genel 
olarak işçi hareketini canlandmcı etkisine sempatiyle bakıyor; fakat işçilerin sendikal 
mücadeleye fazlaca bel bağlamasından ve grevlerin muhtemel olumsuz sonuçlannın moral 
bozucu etkisinden çekiniyordu. Ayrıca, her iki sosyal demokrat grup da, meslek birliği 
toplama alışkanlığının gelişmesiyle, feodal lonca ruhunun canlanmasından ürküyordu. Sonuç 
olarak, sosyal demokrat örgütlerin, 1870’lerin başında Alman işçi hareketinin en canlı 
görünümü olan grev akımını değerlendiremediği, bu konuda inisiyatifsiz kaldığı söylenebilir. 
Gerçi tek tek işletmelerde, grevlerde öncü rolleri üstlenenler, genellikle SDAP veya Lassallecı 
Genel Alman İşçi D em eği üyesi siyasallaşmış işçiler oluyordu. Fakat bunlar örgütsel inisiyatif 
ya da yönergelerle değil, oluşan yerel inisiyatif içinde hareket ediyorlardı.

Bu dönemde, işçi sınıfının siyasal, ideolojik ve kültürel hayatı, egemen burjuva dünyasından 
önemli ölçüde aynşmaya; kendi kurumlannı, bir alt-kültürel bütünlük içinde üretmeye başladı. 
Volksstaat, Mart 1870’de şöyle yazıyordu: “İşçi hareketi, ilke olarak, şimdiye kadar devlet, 
kilise ve toplumsal düzenlemeler aracılığıyla geçerlilik kazanan tüm dünya görüşlerinin anti
tezi niteliğindedir ve henüz bir çocuk olarak da olsa, yeni bir toplum biçimini bağnnda 
taşımakta, tüm ilişkilerin radikal dönüşümünü gerçekleştirecek gücü geliştirmektedir. Radikal 
Alman sosyalizminin gayesi, devlet alanında cumhuriyetçilik, iktisadi-toplumsal alanda 
komünizm ve dinî alanda ateizmdir”... Sosyal demokrat örgütlerin bu dönemdeki asıl önemli 
işlevleri, işçi sınıfı alt-kültürünün unsurlannı, toplumsallaşma medyalarını geliştirme yönünde 
ortaya çıktı. Ajitatör kurslan, Lassalle’ın doğum günü kutlamaları, konserler, işçi dayanışma 
şenlikleri, dans geceleri, geziler, okuma topluluklan, Schiller’in H aydutları ile Lassalleın 
Sicfeingen’inin oynandığı tiyatro gösterileri örgütlendi. Sosyal demokrat basın da gelişti. 
Lassallecılann Neuer Sozialdem okrat'ı ile Eisenachcılann Volksstaat’ı yayınını sürdürüyordu. 
Eisenachcılann aynca Braunschweig, Dresden, Crimmitschau, Fürth, Flof, Münih, Mainz ve 
Gotha’da siyasal gazeteleri vardı. Aynca, Tütün İşçileri Sendikası, Botshafter’ı (Elçi) Eldiven 
İşçileri Sendikası, Vereinsblatt’ı (Dem ek Dergisi), M atbaa İşçileri Sendikası, Korrespondent’i 
(Haberci) çıkanyordu.



M a rx 'm  G otha P rogram ı 
ElestMsi

Modern sosyalizmin tarihi içinde, Gotha Program i'nin  
tanınmasını sağlayan onun itendi içeriği olmadı. Sosya
list literatürde bu programa yapılan atıflar her zaman, 
Marx'in bu programın eleştirisi amacıyla italeme aldığı 
itenar notları dolayısıyladır. Bu yüzden, Gotha Progra- 
m ı’nda önemli olan programın i<endisi değil, Marx tara
fından eleştirilmesi olduğu söylenebilir.

Marx, SDAP  ile Lassaliecılar’ın birleşerek Sozialistisc- 
he Arbeiterpartel'ı { [SAP], Sosyalist İşçi P artis i) oluş
turdukları Gotha Kongresi öncesinde kendisine gönde
rilen program taslağını, 5 Mayıs 1875’te, eleştirilerini 
kenar notları halinde yazarak geri gönderdi. Ancak bu 
eleştiriler, ilk olarak, 1891 'de Engels tarafından Alm an  
İşçi Partisi’nin Programma Kenar Notları başlığıyla ya
yınlanınca açığa çıktı.

Marx, eleştirilerini “ Dxi et salvavi animam m eam ”  
(Söyledim ve ruhumu kurtardım) deyişiyle bitirm işti. Bu 
sözler, onun Gotha Program ı taslağından duyduğu de
rin hoşnutsuzluk yüzünden, eleştirilerinin dikkate alınıp 
alınmayacağına bile bir ölçüde kayıtsız kalarak, sırf ken
disine karşı görevini yerine getirm iş olma duygusuyla 
davranmasına bağlanabilir. Çünkü Marx, Gotha Progra- 
m ı’nın ağırlıkla Lassallecı bir çerçeveye oturmasından 
ve kendisinin özel bir değer verdiği Eisenachcılar’ın 
sırf “ birleşm ek" için verdikleri teorik tavizlerden son 
derece rahatsız olmuştu. Ö te yandan, M arx’in programa  
yönelttiği eleştirilerin uzun süre sosyalist kam uoyun
dan saklı tutulması ve Alman sosyal dem okratlarının  
karşı karşıya bulundukları ağır devlet baskısından ötü
rü, tartışmanın açıktan açığa yürütülem em esi yüzün
den, Marx’j  Alman partisinin bütün politikalarından so
rumlu tutan anarşistlerin Enternasyonal'ieVX çatışma
larda, bu partinin fikriyatını Marx ve Engeis’e karşı bir 
koz olarak kullanmalarının kolaylaştığı ve böylece En- 
ternasyonal'in dağılmasına giden sürecin hızlandığı göz 
önünde tutulursa, Gotha Program ı’nm  eleştirisinin ne
den Almanya’yı aşan bir önem  kazandığı daha iyi anlaşı
labilir. Daha sonraları, Lenin, M arx’in Gotha Program ı 
eleştirisinin özellikle, kapitalist toplumdan komünist top
luma geçişe ilişkin bölümü üzerinde özel bir önemle  
durarak, bu kenar notlarının Marksist devlet teorisinin  

geliştirilmesi bakımından taşıdığı istisnai önem i vurgu
ladı ve bu metnin içerdiği fikirlerin uluslararası kom ü
nist harekete maledilmesini sağladı.

Gotha Program ı'nm  Marx tarafından eleştirisi, yalnız
ca içerdiği programatik form ülasyonların değeri bakı
mından değil, işçi hareketinin ve sosyalist hareketin eşit
siz gelişimi dolayısıyla, istisnasız her ülkede çeşitli dö
nemlerde ortaya çıkan “ birleşm e” , “ yasal m ücadele", 
"yasal zem inler” in işçi hareketinin yararına kullanılm a
sının ilkelerinin bir sergilenişi olması bakımından da 
ayrı bir öneme sahiptir. M arx’in Gotha Program ı’na Ke
nar Notları’nda yönelttiği eleştiriler, Engels’in ve kendi
sinin mektuplarında dile getirdikleri eleştirilerle birlikte  
birkaç başlık altında toplanabilir.

SOSYALİZM VE KOMÜNİZM

Gotha Program ı'nm , “ emeğin kurtuluşu, iş araçları
nın toplumun ortak mülkiyeti durumuna yükseltilm esini 
ve koliektif emeğin ürününün adil bir biçimde paylaşıl
masıyla. toplum tarafından düzenlenm esini gerektirir”  
biçiminde dile getirdiği “ kapitalizm alternatifi” ne Marx 
şöyle Karşı çıkar:

“ Üretim araçlarının ortak m ülkiyeti üzerine kurulu or
taklaşa bir toplumsal düzen içinde üreticiler, ürünlerini 
değişmezler; aynı biçimde ürünlerin içerdiği em ek bura

Sosyal Demokrat işçi Partisi’mn Genel Alman işçileri Derneği ile  22-27 M ayıs 1875’de Gotha şehrin in  Tivoii 
restoranında birleşm eleri, A lm an işç i hareketin in  ta rih indeki önem li b ir  ge lişm eyi oluşturdu. A rtık A lm an işçi 
sınıfının Junke r -burjuva söm ürü ve baskı düzen i ve Prusya m ilita rizm i karşısındaki m ücadelesinde b irleşik b ir 
partis i vardı. B u Kuruluş K ongres i’nde E isenachcılar’m önde gelen lerin in  sın ıf m ücadelesin in  teori ve pratiğ ine  
ilişk in  önem li sorunlarda Lassallecılar ile  uzlaşm aian sonucunda, Lassallecı b irçok görüş kabul edilen parti 
program ına g irm iş  oldu. M arx ve E nge ls ’in de e leştirilerine yo l açan bu  program ın içeriği, sonuç olarak 
Eisenach program ından geriye atılm ış b ir  adımı oluşturdu.

da, bu ürünlerin değeri olarak, onların taşıdığı gerçek  
bir nitelik olarak görünm ez, çünkü artık ( ...)  bireylerin  
emekleri dolambaçlı bir yol izleyerek değil, doğrudan  
doğruya, topluluğun em eğinin bir parçası haline gel
m ektedir. ( ...)  Emeğin ürünü deyim i böylelikle bütün 
anlam ını yitirm iş o lm aktadır.”

Marx burada, sınıfsız toplum un iki evresi arasındaki 
ünlü ayrım ını yapar: 1) Kapitalist toplum dan çıkıp geldi
ği şekliyle kom ünist toplum  (Lenin bunun genel olarak 
sosyalizm diye adlandınidığına işaret eder). Marx, geliş
mesinin bu aşam asında, sosyalist toplum un, bağrından 
çıktığı eski toplum un dam gasını taşımayı sürdüreceğini 
kaydeder, bu toplum da da “ eşit hak” , “ adil paylaşım ” 
gibi kavramların, “ eşit o lm ayan”  em ekçileri “ eşit”  kıl
ması yüzünden, henüz “ burjuva hukukunun” sınırları 
içinde kalındığını gösterir. “ Hukuk hiçbir zaman toplu
mun iktisadi durumundan ve ona tekabül eden uygarlık  
derecesinden daha yüksek o lam az.”

2) Komünist toplum un daha yüksek aşaması: “ Birey
lerin İşbölüm üne ve onunla birlikte kafa ve kol emeği 
arasındaki çelişkiye kölece boyun eğişleri sona erdiği 
zaman; em ek sadece bir geçim aracı değil, ama bizzat 
bir hayati ihtiyaç haline geldiği, bireylerin her yönden  
gelişm eleriyle üretici güçler de arttığı ve tüm  koliektif 
zenginlik kaynakları bolluk İçinde taştığı zam an, ancak, 
bur|uva hukukunun dar ufukları aşılm ış olacak ve top
lum, bayraklarının üstüne şöyle yazabilecektir: “ Her
kesten yeteneğine göre, herkese ihtiyacına göre .”  Marx, 
böylece, "dağıtım ı, üretim  tarzından ayrı birşey sayan"  
ve bunu hukuki düzenlem elerle aşmayı uman vulger 
sosyalizm in, gelecek toplum  hakkındaki tasavvurlarının  
karşısına, m addeci tarih anlayışından çıkarttığı sonuçla
rı koyar.

Ö te yandan, bu toplum la devlet arasındaki bağıntıyı 
da ele alan Marx, şu soruyu ortaya atar; "Kom ünist

toplum da devlet hangi değişikliğe uğrayacaktır? Başka 
bir deyişle: Böyle bir toplum da devletin bugünkü görev
lerine benzer hangi toplumsal görevleri bulunacaktır?" 
Kendisi karşılık verir: "B u  soruyu ancak bilim yanıtlaya
bilir ve halk sözcüğünü, devlet sözcüğüyle binbir biçim
de çiftleştirerek bu sorun bir arpa boyu ilerlemiş olm az."

“ Kapitalist toplum ile kom ünist toplum arasında birin
den ötekine devrim  yoluyla geçiş dönemi yer alır. Buna 
bir siyasal geçiş dönemi tekabül eder ki, burada devlet 
proletaryanın devrim ci diktatörlüğünden başka bir şey 

olam az."

Böylelikle, Gotha Program ı'nm  Lassallecı içeriğinin 
eleştirilm esi, her zaman geleceğin toplumu hakkında 
sistem ler icat etmekten kaçınmış olan Marx’a, devrimci 
gelişm enin ana hatlarına ilişkin bir sergileme yapma 
imkanı sunar. Sosyalist teorinin sonraki bütün tarihi, 
M arx’in buradaki tanım larının benimsenmesi ya da ör
tük veya açık olarak reddinden doğan çatışmalarla ge
lişmiştir.

İTTİFAKLAR

Gotha Program ı, Enternasyonal ilkelerinden aldığı bir 
parçayı Lassallecı düşüncelerle birleştirerek, işçi sınıfı
nı toplum daki bütün m üttefiklerinden yalıtır: “ Emeğin 
kurtuluşu işçi sınıfının eseri olmalıdır, işçi sınıfı karşı
sında bütün öteki sınıflar ancak gerici bir kitle oluşturur
la r."

Marx, bunu şöyle yorum lar; “ Lassalle, kendi kaleme 
aldığı kutsal yazılarını m üritleri nasıl ezbere biliyorlarsa. 
Kom ünist U an lfesyo ’yu, öyle ezbere bilirdi. Onu bu öl
çüde kabaca tahrif etmesi, burjuvaziye karşı, ancak mut- 
laklyetçi ve feodal basımlarıyla ittifakını süslemek içindi.

Lassalle ve onu izleyen Lassallecıların iki önemli özel-
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liğinden birisi, işçi hareketine sekter yaklaşım ları, öteki 
ise burjuvaziye karşı Prusya devletiyle işbirliğine girişi
lebileceğine inanmalarıydı. Gotha Program ı, “ işçi sınıfı 
karşısında bütün öteki sınıfların tek bir gerici k itle”  
oluşturduklarını ileri sürerken, işçi sınıfını, büyük sana
yi tarafından yıkılan, “ proletarya saflarına geçmeleri 
kaçınılmaz ve bu bakımdan da devrim ci” olan orta sınıf
lardan yalıtıyor; öte yandan; Bismarck rejim inin ve onun 
dayanağı olan Junker m ülkiyetine karşı hiçbir saldırı 
ileri sürmeksizin, Prusya gericiliğinin tem ellerini ayakta 
bırakan bir siyaset izleme eğilim ini Lassallecılıkla birlik
te içinde barındırıyordu. M arx’in yanısıra Engels de, 
Bebei’e yazdığı 18-28 Mart 1875 tarihli mektupta, “ işçi 
sınıfı karşısında bütün öteki sınıflar tek  bir gerici kitle 
oluştururlar” ifadesinin ancak “ Komün gibi proletarya 
devriminde, ya da devleti ve toplum u kendi çıkarına 
uygun bir biçimde çekip çeviren sınıfın tek  başına burju
vazi olmadığı ve dem okratik küçük burjuvazinin bu dö
nüşümü sonuçlarına kadar götürdüğü bir ü lkede”  doğ
ru olabileceğini kaydederek, küçük burjuvaziyi karşısı
na, devleti ve Junkerleri yanına alan böyle bir ittifak  
politikasına en ağır eleştirileri yöneltti.

YASALLIK

Gotha Progratnı'nm, monarşinin yıkılarak cum huriye
tin kurulması talebini programına almamış olmasını Marx, 
şartiann büna imkân verm eyişini gözönünde tutarak, 
akıllıca bir davranış olarak görür. Ama buna karşılık, 
ancak bir demokratik cum huriyette anlam  taşıyabilecek  
şeyleri “ parlamenter biçimler şeklindeki süsler taşıyan  
feodal unsurlarla, burjuva etkiler karışımlı bürokratik  
yapısı polis zırhı ile pekiştirilmiş, bir askerî despotizm 
den başka bir şey olmayan bir devletten talep etm e” nin, 
ne “ dürüst”  ne de “ saygıdeğer”  olmadığını, bunların 

bu devlete “ yasal yoldan”  kabul ettirileceğinin yüksek 
sesie ilan edilmesinin ilke olarak kabul edilem ez oldu
ğunu ortaya koyar ve sözünü şöyle bağlar: “ Bu, polisin 
izin verdiği ve mantığın yasakladığı sınırlar içine hapse
dilmiş cinsten bir dem okrasiciliktir.”

BİRLİK

Bütün bunların sonucunda, Marx, birliğin tem el şartı
nı ortaya koyar: “ İleriye doğru atılan her adım, her 
gerçek ilerleme bir düzine programdan daha önem lidir. 
Eğer Eisenach programını aşmak mümkün olmazsa, mu
hataplarımızla ortak düşmana karşı bir hareket anlaşm a
sı yapmakla yetinm eliyiz. (...) İlkeler üzerinde pazarlık  
edlimeyeceği daha en baştan söylenm elid ir... Tek  başı
na t>irleşme olgusunun İşçileri mutlu kıldığı b ilinm ekte
dir, ama pek kısa zaman İçinde elde edilen bu sonucun 
bedelinin çok pahalı olmadığı sanısı bir yan ılg ıdır.”

Marx’in öngördükleri birer birer gerçekleşti. Daha en 
baştan “ ilkeler üzerine pazarlık” eğilim i ile yetiştirilen  
parti, sonunda devrimci Marksizmin tüm  ilkelerinin pa
zarlığa çıkarıldığı bir akımın, dünya ölçeğinde dayanağı 
haline geldi. Bugünkü Alm an Sosyal D em okrat Partisi, 
bu ilkesel başkalaşımın tarihsel ürünüdür.

Bütün bu eleştirileri, Gotha Program ı’nın işçi sınıfının 
entemasyonalist görevlerini savsaklayan ve bir ahlaki 
“halkiararası kardeşliğe”  İndirgeyen bölüm lerinin eleş
tirisi tamamlar. Marx, işçi sınıfının uluslararası hareketi
nin bir Enternasyonal'in  var'>5ma bağlı olmaksızın da 
sürmesi gerektiğinin altını çizer. Ancak biçimi bakım ın
dan “ ulusal” olan tek  tek ülkelerdeki işçi sınıfı hareketi
ni, Alman devletinin güvenliği çerçevesinde yorum la
yan Gotha Program ı'nm  sonuçta Bismarck’a yaranm ak
tan başka bir anlamı olmadığını ortaya koyar.

Gotha Programı eleştirisi, bugün de tem el ilkeleri ba
kımından, tüm devrimci sınıf partilerinin dikkate aldıkla- 
n tarihsel bir belge olarak sosyalist hareket için önem ini 
koruyagelmektedir.

Artan Baskılar
1870 sonrasında, Alman işçi sınıfının siyasal hareketine yönelik devlet baskısı ağırlaştı. Siyasal 
baskılar, işçi sınıfının üzerine hem parlamentoda ideolojik olarak, hem de yasal ve polisiye 
yollardan geldi. Bismarck, parlamentodaki saldınsını 1873’de başlattı. Çeşitli yazılarından dolayı 
yargılanmakta olan Liebknecht ve Bebel’in bir an önce cezalandınimalan için mahkemeye de 
baskı yaptı. Sonuçta, her ikisi de ikişer yılla cezalandınidılar. 1874’de 87 Lassallecı işçi 
önderi tutuklandı. Genel Alman İşçi Dem eği, yani bu grubun temel siyasal örgüdenmesi kapatıldı

Bu arada, 10 Ocak 1874’de ikinci genel seçimler yapılmış ve sosyal demokradar toplam oy 
oranlarım yüzde 3.3’den yüzde 6.5’a çıkarmayı başarmışlardı. 1871’de sadece Bebel’in 
seçilebildiği Reichstag’a (İmparatorluk Meclisi) bu kez 9 sosyal demokrat milletvekili girdi. 
Lassallecı adaylar 180 bin 319 oy, SDAP ise 171 bin 351 oy almıştı. Sosyal demokrariarm, 
oyların yaklaşık üçte birini aldığı “işçi sınıfı kaleleri”, Berlin (yüzde 27.4), Saksonya (yüzde 
36.2), Schleswig-Holstein (yüzde 35.5) ve Hamburg idi (iki bölgede yüzde 37 ve yüzde 44.5). 
En zayıf bölgeler ise Ren’in batı kıyısı ve Güney Almanya idi; Bavyera ve Baden yüzde 2,
Silezya yüzde 2.4, Vestfalya yüzde 1.1.

Sosyal Demokrasi Birleşiyor: Gotha’ya Doğru
“Grev ateşi”yle birlikte sendikal hareketin ve işçi sınıfının inisiyatifinin geliştiği, pohsiye 
baskılann yoğunlaştığı bu dönem, sosyal demokrat hareketin gücünü birleştirmesi konusunun 
gündemde en ön sırayı almasının koşullarını oluşturmuştu. Özellikle Genel Alman İşçi 
D em eği’nin  kapatılmasına varan süreç içinde Lassallecılann hem örgütsüz kalmalan, hem de
“rakipleri” SDAP’lilerin gözünde “devlet ve polisten himaye gören sahte sosyal demokrat”
imajım silmeleri, birleşmenin önündeki bir dizi öznel etkeni bertaraf eden gelişmelerdi. En 
önemlisi de elbette, örgütlenme ve sözünü söyleme yolunda hızlı bir olgunlaşma yaşayan işçi 
sınıfının, sosyal demokratlann birleşmesi doğrultusundaki baskısıydı.

1 Ocak 1875’te ölen Lassallecı önderlerden York’un Hamburg’da yapılan cenaze töreni, SDAP 
ve Lassallecılann birleşmelerini belgeleyen büyük bir siyasal gövde gösterisi oldu. 7 bin sosyal 
demokrat, sendikal örgütlerin bayraklanyla birlikte yürüdüler. Bu arada birleşmeyle oluşacak 
yeni partinin programının hazırlanmasına girişilmişti. Program taslağı üzerinde çalışan komitedf 
Lassallecılardan Hasenclever ile Hasselmann, SDAP’den Geib ile Liebknecht bulunuyordu. 
Eisenachcılardan Bracke, SDAP ile Marx ve Engels’in diyalogunu sağlıyordu. Gelişmelerden 
ancak dolaylı olarak ve gecikerek haber alabilen Bebel ise, Zwickau hapishanesinde böyle 
önemli bir evrede etkin bir konumda olamamanın bunalımını yaşıyordu.

Marx-Engels ve Gotha Programı

Birleşmenin Eisenach kanadı açısından sancılı ve sorunlu tarafı, “Londradakiler”le programa 
ilişkin siyasal ve ideolojik uyuşmayı sağlamaktı. SDAP başından beri hiçbir zaman 
Marx ve Engels’in ideolojik ve siyasal yönetimi altında olmamıştı; ancak Bebel, Bracke ve 
özellikle de Liebknecht gibi önemli Eisenachcı önderlerin kendileriyle ilişkileri dolayısıyla 
partinin çizgisine önemli katkı ve müdahalelerde bulunmuşlardı. “Sıradan” SDAP üyeleri ve 
işçiler için ise, Marx ve Engels, teorilerinin içeriği üzerine pek bilgi sahibi olunup kafa 
yorulmayan, “saygın teori ustaları” olarak biraz uzak manevi ilgi odağıydılar. Ancak Marx ve 
Engels, bu dönemde SDAP üzerindeki etkilerinin daha büyük olduğu kanısındaydılar.

Engels, Bracke’ye Londra’dan yazdığı ilk mektupta, parri Lassallecı bir sosyalizm anlayışını 
savunacak olursa birleşmeye kesinlikle karşı koyacaklarını açıkladı. Marx da, 5 Mayıs 1875’de 
gönderdiği Eleştiri N otlan’na ilişik olarak Bracke’ye yazdığı mektupta, Eisenachcılan birleşme 
heyecanına kapılmamaları için uyardı.

Marx ve Engels’in, Almanya’dan uzak olmalarının da etkisiyle, Eisenachcılardan farklı 
değerlendirdikleri iki nokta vardı. İlkin, Eisenachcılar da dahil, Alman sosyal demokrasisi, 
sosyalizmin ilkeleri üzerinde Marx ve Engels gibi hassas değildi. Özellikle, siyasal etkilerini 
artıran işçi kitlesinden gelen baskının körüklediği birleşme heyecanı, varolan hassasiyeri de 
asgari sınırlanna indirmişti. Eisenachcılarda, her koşulda birleşme eğilimi egemendi. Bu 
durumun ibret verici bir göstergesi, başlangıçta birleşik paninin program taslağım “saçmalık” 
diye eleştiren Bracke’nin, Marx’m gönderdiği Eleştiri N otlan’m  “birleşme suya düşmesin” 
kaygısıyla saklamasıydı. Yalnızca Liebknecht, Marx’in düşüncelerini öğrenme ayncahğma sahip 
olabilmiş, hapisteki Bebel bile bunlardan yoksun kalmıştı. Marx’m SDAP ile Lassallecılann 
birleşmesinin gerçekleştiği Gotha kongresinde kabul edilen yeni parti programına ilişkin Eleştir 
Notlan, ancak 1891’de Engels yayınlayınca su yüzüne çıkabildi.

Marx ve Engels’in Almanya’dakilçrden ikinci önemli farklılığı, yanlış istihbarata da dayanan 
belirli bir yanılgı payım içeriyordu. Lassallecılar, Alman işçi hareketinde, “Londradakiler”in 
bildiğinden çok daha yaygın, etkin ve saygındılar. Özellikle Johann Baptist von Schweizter’in 
ölümünden sonra, katı merkeziyetçiliğin zayıflamasıyla, 1870’lerdeki sendikal hareketin 
yükselişinde Lassallecı işçi önderleri oldukça etkili olmuşlardı. Aynca, Lassallecı çizgi, Bebel



ile Liebknecht’in anti-Prusya siyasetiyle ulaştığı dönemden çok önce, naif bir söylem içinde de 
olsa işçi sınıfına dönük sosyalizm ajitasyonuna başlamış olmak gibi bir “geleneğe” ve geçmişe 
sahipti. Dolayısıyla, en azından örgütsel olarak Lassallecıları yok saymak veya “çiğnemek”, 
1870’ler Almanyasında oldukça zordu. Liebknecht de dahil bütün SDAP önderleri, böyle 
düşünüyorlardı. Ancak aynı Liebknecht 25 Nisan 1875’de Engeis’e yazdığı mektupta 
“birleşmenin Lassallecılann ölümü anlamına geleceğini” yazarak, “ustaları” razı etmek uğruna 
onlann Almanya’daki duruma ilişkin yanlış izlenimlerinin pekişmesine yol açmıştı.

Dolayısıyla, Marx’m zaten “saklanan” eleştirileri, C otha Programı’nm  hazırlanmasında tartışma 
sürecine ciddi ölçüde dahil olmadı, olamadı. Ancak, Liebknecht, programda Marx’in eleştirileri 
doğmltusunda bazı değişiklikler için ağırlık koydu. Fakat taslakta gerçek anlamda bir 
değişikliği, yalnızca yeni partinin sosyalist eyleminin çerçevesini, entemasyonalist bir çerçeve 
olarak değiştirerek somutlaştırdı. Başlangıçta taslak, partinin faaliyet alanını Almanya olarak 
saptamıştı. Liebknecht’in diğer müdahaleleri, Marx’in temel itirazlannın yöneldiği Lassallecı 
ifadelerin yanına (onlan ortadan kaldırmadan), Marx’m teorisi ve görüşleri doğrultusunda 
ifadelerin eklenmesi şeklinde oldu. Marx’m Gotha Programının Eleştirisi’n d e  en fazla üzerinde 
durduğu “ücret” kavramına ilişkin olarak gerçekleşen değişiklik, buna en iyi örnektir.
Programda, Marx’in temelden karşı olduğu ve Lassalle’ın sosyalizm teorisine yönelik 
eleştirisinin ana hedefini oluşturan “ücretlerin tunç kanunu” kavramı korundu; Marx’in bu 
kavramı sorgulayıp “düzelterek”, bütün sömürünün, kaynağı olarak tanımladığı “ücretli emek” 
kavramı onun yanma iliştirildi. Böylece, şöyle bir kanşım ortaya çıktı; “Bu ilkelerden 
hareketle. Alman Sosyalist İşçi Partisi, bütün yasal araçlarla, özgür devleti ve sosyalist toplumu 
kurmaya, ücretlerin tunç kanununu, ücretli emek sistemini kaldırarak kırmayı, sömürünün 
bütün biçimlerini kaldırmayı, toplumsal ve siyasal eşitsizliklerin tümünü bertaraf etmeyi 
hedefler”... Sonuç olarak, Gotha Programı teorik, siyasal ve ideolojik olarak birbirine zıt 
denemese de, birbirinden köklü biçimde aynlan ifadelerin, tezlerin yanyana yeraldığı, eklektik 
bir program olarak ortaya çıktı.

Tarih ressamlığıma ve m ito lo jik  illuzyonizm in öğelerinin, 
sanayileşm e dönem ine taşındığı Eugen N eureuther’in 1858’de 
yaptığı "C ram er-K ie tt’in F ab rikas ı" is im li tablo dönem in sanat 
görüşünü de yansıtmaktadır, i lk  bakışta detayların gerçekçi 
tasvirleri, aynı zam anda estetiğ i yükselten b ir  sem bolizm  
ç e liş k is i’ ile  b irlik te  e le  alınmaktadır. Fabrika som utluğunun b ir 
d iz i a llegoriy le  çevrild iğ i bu  fabrikada, çalışan işçile r ve 
fabrika sahip leri fiz ik  ve m atem atik, endüstri ve ticaret, d in  ve 
sanat a lan larındaki idea l figürle r o larak caniandırılmaktadıriar. 
Tablonun heyecan veric i heybetli görünüşü içinde, b ir  tarafta 
buha r makineleri, döküm hane, m onta j a tö lye leri vb. g ib i 
gerçek gö rün tü le r insanı etkilerken, m istik ve dekora tif 
görün tü le r de bu  gerçeklikten  kaçılm ası olanağını veriyor. 
Ü retim  sürec in in  gerçek görün tü leri ise bu  tabloda sadece  
günde lik  yaşam ın b ire r m asum  görüntüsü halinde  
canlandırılıyor. Anıtsa l ve cenneti andıran görüntüler, adeta  
gerçek liğ i g izleyen b ir  tarzda bacalarından dum anlar yükselen  
b ir  tapınağa ulaşıyoriar. Detaylarından uzaklaştırılmış olan  
fabrika yaşam ının görüntü leri, kahram anlardan oluşan tarih  
ressam lığının b ir  ürünü olarak, insan faa liyetin i gündelik  
yaşam ın çe lişkilerinden kopararak yüceltiyor. Teknik olarak  
başarılı m ühend is lik harika lan  ile  sanatsal harikaların içiçe  
geç ip  kaynaşm alarının b ir  fabrika örneğiy le  e le alındığı bu  
tab lonun b ir  detayı o lan haddehanedeki çalışmanın A d o lf 
M enze l'in  b ir  tab losunda gerçekçi b ir  tarzda yakından  
ince lenm esi, gerçekte kafa ve kol, çalışması, serm aye ve 
em ek arasında uyum  değ il çatışm anın egemen olduğunu  
sen i yakar iç i b e n i"  deyişine uygun b ir b içim de ortaya 
koyuyo r

"dışı

A lm anya ’da pozitiv is t düşünce temelinde, devletçi 
sosyalizm in popü le r düşünürlerinden olan Eugen 
Dühring, libera l ekonom i teorisine saldırılarıyla ve 
üniversitedeki " lonca  ru h u n a " karşı mücadelesiyle  
B e rlin ’de ün kazandı. Dühring, idealist ve tarih dışı 
b ir  toplum  e leştiris i yapıyor ve son tahlilde devletin 
yukarıdan yapacağı düzenlem elere dayalı b ir  sosyalizm  
perspektifin i geliştiriyordu. Onun sistem ine göre  
m ülkiyet, aşağı ve ezilen sın ıflar üzerinde güç  
kullanılarak ediniliyordu. Ücretlerin düzeyi de kullanılan  
gücün  ö lçüsüyle ters orantılıydı. D üh ring ’in önem  
verd iğ i ta rihse l çelişki, güç-eşitlik  çelişkisiydi. 1877'de 
Engels, Bay Eugen D ühring ’ in Bilim i A ltüst Edişi Anti- 
D ühring '/ yazdı. Engels, bu  kitapta D ühring ’in tarihte 
" g ü ç "  kullanm ayı kayıtsız-şartsız m uhkûm  edişini 
e leştird i ve m ülkiyetin  sm ıf-tarihsel niteliğinin  
değişm esin in  D üh ring ’in ü top ik düzenlem elerinin  
öngördüğü g ib i ko lay olmadığını anlattı. Anti-Dühring'/n 
M arksizm  açısından önemi. A lm an Felsefesi'n/n daha 
basılmadığı, Kap ita l’ in I, c ild i’n/n de yaygınlaşmadığı 
A lm anya ’da M arx ve E nge ls ’in teorilerin in açıklanması 
fırsatını yaratmasıydı. Ancak  Anti-Dühring 
yayınlandıktan kısa b ir süre  sonra yasaklandı.



Doğuşu

Gotha Kongresi

14-15 Mayıs 1875’de Gotha’da, 16 bin 538 üyeyi temsil eden 71 Lassallecı ve 9 bin 121
üyeyi temsil eden 56 Eisenachcı, bu programı görüşmek üzere biraraya geldi. Bu sayılar,
sosyal demokratlara oy veren her on kişiden birinin örgüt üyesi olduğunu gösteriyordu. 
Liebknecht, kongrede Marx’in adını anmaksızın, onun bir itirazını daha gündeme getirdi. Man 
taslaktaki “bütün diğer smıflann işçi sınıfı karşısında ‘gerici bir kitle’ olduklan” ifadesini 
doğru bulmamıştı. Komünist M anifestoya  göre proleterleşme sürecinde olmalan bakımından, 
orta sınıflar da, devrimci olma potansiyeline sahiptiler. Ancak, başta sendikal önder Fritzsche 
olmak üzere, Lassallecılar buna şiddetle itiraz ettiler. Bebel’in “kadınlara oy hakkı” talebi de 
55 ’e karşı 62  oyla reddedildi. Gotha kongresi, Sozialistische Arbeiterpartei’nın  (Sosyalist İşçi 
Partisi) ilanıyla son buldu. Bütün delegeler ayağa kalkarak “İşçi Merseillaise"ini söylediler. 
Partinin beş kişilik yönetimine üç Lassallecı (Hasenclever, Hartmann, Derossi) ve 2 SDAP’U
(Auer, Geib) getirildi. 7 kişilik bir denetim komisyonuyla 18 temsilciden oluşan bir konsey,
önemli konularda parti yönetimiyle istişare edecekti. Neuer Sozialdem okrat ile Volksstaat'ın par 
organlan olarak yaymlannı sürdürmeleri kararlaştınidı.

Bebel, 1875 Eylül sonunda Engeis’e “bütün bunlann bir eğitim süreci olduğunu” yazdı ve 
sabır tavsiye etti. Engels, cevabında Lassallecı tezlerin programda kapladığı yerden yakınmakla 
birlikte, “gene de işçilerin bu partiyi, komünist bir doğrultuda gördüğü izlenimine sahip 
olduğunu, bu nedenle kendisinin ve Marx’in partiyi bırakmadığını” belim i. Bracke, Engels ve 
Marx’a “bu partiden çıkarlarsa işçi hareketinin dışında kalacaklarım”; Liebknecht de Engeis’e, 
onun “saf bir teorik parti ile militan bir parti arasındaki aynmı göremediğini” yazdı. Bebel, 
yıllar sonra anılannda “Londradakiler” -birleşme ilişkisine ilişkin şunlan yazacaktı: “Görülüyor 
ki, Londra’daki iki ihtiyarla anlaşmak kolay bir iş değildi. Bizim için akıllı bir hesap ve 
ustaca bir taktik plan şeyleri, zayıflık ve sommsuz tesUmiyet olarak görüyorlardı; ama enind( 
sonunda asıl mesele birleşmekti”...


